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Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 49 930 domácností 

TRNAVSKO

Č. 50 / 16. DECEMBER 2022 / 26. ROČNÍK

0907 633 014

kobercov a sedačiek
domáce práce

ukladanie parkiet

RÝCHLO A SPOĽAHLIVO

TEPOVANIE
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NON - STOP 0905 351 406

profesionálne čistenie a monitoring
kanalizácie • čistenie lapačov tuku

•KRTKOVANIE•

www.krtkovaniezsk.sk

Priemyselná 1
www.autosklotrnava.sk

0907 600 895 • 033 5514 623

VÝMENA SKIEL CEZ HAVARIJNÉ POISTKY,
BEZHOTOVOSTNE A ZA NAJVÝHODNEJŠÍCH PODMIENOK

• opravy skiel pre klientov s havarijnou poistkou - ZDARMA • obhliadky pre všetky poistovne • najlepšie ceny a doživotná záruka
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AUTOSKLO H&DAUTOSKLO H&D
TRNAVATRNAVA

0
8

-0
0

1
3

 T
T

0
2

0
8
-0
 T
T
5
0

Ďakujeme zákazníkom za prejavenú dôveru
a prajeme všetko dobré v novom roku 2023.
Ďakujeme zákazníkom za prejavenú dôveru
a prajeme všetko dobré v novom roku 2023.
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SPŠ dopravná , Študentská 23, 917 45 Trnava

bližšie informácie na: www.spsd�.sk
PRENAJME NEBYTOVÝ PRIESTOR

3
6
-0

0
0
5
 T

T
4
5

SBS

LAMA SK
prijme bezpečnostných

pracovníkov

na obchodné prevádzky 

1 000  €  brutto/ mesiac 
Nástup ihneď ! POS nutný!

0914 333 342

v Trnave
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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

Redaktorka: Renáta Kopáčová
spravodajstvott@regionpress.sk

Každý týždeň: 
Trnava, Biely Kostol, Bíňovce, Bohdanov-
ce nad Trnavou, Boleráz, Klčovany, Boro-
vá, Brestovany, Horné Lovčice, Bučany, 
Cífer, Dechtice, Dlhá, Dobrá Voda, Dolná 
Krupá, Dolné Dubové, Dolné Lovčice, 
Dolné Orešany, Horná Krupá, Horné Ore-
šany, Hrnčiarovce nad Parnou, Jaslovské 
Bohunice, Kátlovce, Košolná, Križovany 
nad Dudváhom, Lošonec, Majcichov, 
Malženice, Naháč, Opoj, Ružindol, Slo-
venská Nová Ves, Smolenice, Suchá nad 
Parnou, Špačince, Šúrovce, Vlčkovce, 
Voderady, Zvončín, Zavar, Trstín, Zeleneč, 
Modranka

trnavsko@regionpress.sk

Redakcia: Pekárska 40/a
TRNAVA

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   97.240 Bratislavsko Východ
BZ  106.540 Bratislavsko Západ
DS  34.320 Dunajskostredsko
GA  34.390 Galantsko+Šaliansko
HC  30.330 Hlohovecko+Sereďsko
KM  16.450 Komárňansko
LV  30.580 Levicko
MA  29.680 Malacko
NR  54.170 Nitriansko
NZ  35.050 Novozámocko
PK  22.970 Pezinsko
PN  41.870 Piešťansko+NM+MY
SC  35.420 Senecko
SE  36.750 Senicko+Skalicko
TO  41.930 Topoľčiansko+PE+BN
TN  59.870 Trenčiansko+DCA+IL
TT  49.930 Trnavsko
ZM  20.930 Zlatomoravsko

BB    56.200 Banskobystricko+BR
KY  29.300 Kysucko=CA+KM
LI  37.270 Liptovsko=LM+RK
LC    30.860 Lučenecko+VK+PT
MT    38.570 Martinsko+TR
OR    34.980 Oravsko=DK+NO+TS
PB    33.590 Považsko=PB+PU
PD     40.150 Prievidsko
ZV    38.400 Zvolensko+DT+KA
ZH  26.880 Žiarsko+ZC+BS
ZA  50.780 Žilinsko+BY

BJ  37.210 Bardejovsko+SK+SP
GE  30.830 Gemersko = RV+RS+RA
HU  27.190 Humensko=VT+SV+ML
KE  92.130 Košicko
KS  24.900 Košicko okolie
SL   12.940 Ľubovniansko
MI  31.260 Michalovsko+TV+SO
PP  41.520 Popradsko+KK
PO  49.940 Prešovsko+SB
SN  32.540 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
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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

0905 964 632 | 031/789 86 28

Volajte:
Cena platí pri osobnom dovoze.

Zvoz od 100 kg zabezpečíme. 

Cena bateriek

od 0,65 €/kg
Cena bateriek

od 0,65 €/kg

VÝKUP STARÝCH AUTOBATÉRIÍ

9
6

-0
0

0
1 

TT
36

0
1-
0
0
0
5
 T
T
0
1

SERVIS OKIEN &

RENOVÁCIA EUROOKIEN

info@renovaciaeurookien.sk | www.renovaciaeurookien.sk
info@servisokientrnava.sk | www.servisokientrnava.sk

PONÚKAME - žalúzie, sieťky, oprava
žalúzií a sieťok, plastové a hliníkové role�,

sklá, tesnenia, parape�, kovania a iné.

RENOVUJEME - drevené okná, dvere, brány,
garážové brány, parke�, plo�, podlahy a iné.

0948 144 844
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OD Jednota, Trnava, 1. poschodie

TERAZ EŠTE
LACNEJŠIE!
TERAZ EŠTE
LACNEJŠIE!

na každú bunduna každú bundu

KOŽENÉ a ZIMNÉ
BUNDY

KOŽENÉ a ZIMNÉ
BUNDY

predajňa presťahovaná
na 1. poschodie, vedľa papiernictva

-100 € zľava
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Poľnohospodárske

družstvo Trnava

vám praje

príjemné prežitie

vianočných sviatkov

a do nového roku

pevné zdravie.

PF 2023
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Študijné odbory - 4-ročné s maturitou:

Mechanik počítačových sietí 

Mechanik elektrotechnik

Grafik digitálnych médií

Technik energetických zariadení budov

Technik informačných a telekomunikačných technológií

Učebné odbory - 3-ročné:

Mechanik opravár - plynárenské zariadenia

Elektromechanik - silnoprúdová technika

Školské možnosti:

- školský internát
- veľký športový areál
- zváračský preukaz
- skúšky elektrotechnickej spôsobilosti   pre absolventov

033/599 18 51

sose.trnava@gmail.com

 033/599 18 51

sose.trnava@gmail.com

Naše odbory = skvelá
práca po škole

Stredná odborná škola 
elektrotechnická Trnava

Sibírska 1, 917 01 Trnava

Duálne vzdelávanie vo firmácha spolupráca na projektoch:

V prípade otázok Vás radi uvítame v škole 
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Dropci, teda dzecúrence, lúbá čukoládu, cuk-
ríky a šecky slatkosci, ale náš hrdzina Miško, ten 
lúby Vánoce. A to až tak, že im dá prednost pret 
slatkoscáma. Ket som išla, ešče volakedy koncom 
októbra, okolo domu jeho babky, očula som kole-
dy. Reprodukuvaná muzika a k temu chlapčenský 
hlas spíval o dušu. Zabúchala som na okno, že čo 
sa robý? Babka mi to upresnyla, že Miško trénuje 
na Vánoce, keré velice lúby. A že to s nyma myslý 
vážne, tak už v polovičke novembra, ket došly z ná-
kupu domov, začal vytahuvat ozdoby a scel zdobyt 
stromček a vyzdobuvat byt a dom. 

Šak babka mu túto skorú akciju dovolila len na 
dvore. Tak sa snažil, trvalo to aj try dny, ale šecko 
na dvore bolo svátečne vyzdobené. Stomy maly 
gule, retaze a svíčky, jednoducho paráda. Babka 
ho hamuvala, že je to ešče skoro, ale Miško, tento 
malý školáčik, velice pozoruje svet okolo seba a 
šecko komentuje. Povedal babke, že v obchodoch 
majú výzdobu už dávno. Ony móžu a já né?

No a ešče dám pikošku, samozrejme vánoč-
nú. Ket mal Miško štyry roky, to bol ešče školkár 
a na Vánoce v kostole spívaly „ Búvaj dieťa krás-
ne“, Miško spíval s nyma. Zaspívaly 
len jednu slohu, Miško to vedzel 
dál, tak pokračuval sám, bez 
doprovodu organu. Celý kos-
tol z nemým úžasom očúval 
malého speváka a ten prešól k 
Betlehemu a po poslednej slohe 
si vyslúžil potlesk. Takto Miško 
lúby, prámo miluje Vánoce a šecko 
spojené s nyma.

Vánoce lúby, až miluje

» bapka Blašková

Zišiel by sa
Pred Vianocami 

kam pozrieš, samá zľava,
len trinásty plat nechodí 

ani sprava ani zľava.

Vianočný recept
Vyskúšal si nový recept

a zahodil starý,
babka perník iba piekla

vnuk ho radšej varí.

Vianočný stromček
Nemusí  byť strieborná jedľa,

v čase krízy stačilo by,
keby bola jedlá

a rástla hneď tu, vedľa.

Vek neznámy
Nikde neuvádzam vek,
budete sa tomu smiať,

ale keď odrátam nadčasy,
tak mám slabých päťdesiat.

Dôverná informácia
Aby sa klebeta

šírila rýchlo ako mor,
treba začať vetou, 

nikomu to nehovor.

Sliepky vedia
Nepotrebujú ani pomoc,

ani od štátu náhradu,
aj keď im nič nenasypú,
vždy si niečo nahrabú.

Možno je to tak

» Eva Jarábková

SCRABBLE V KNIŽNICI
• pravidelné stretnutia se-
niorov pri spoločenskej hre
• každá streda o 14.00 
 - učebňa

PRE DETI A MLÁDEŽ
ADVENT V KNIŽNICI
• čítanie adventných príbe-
hov a rozprávok 
5. december o 16.30 - herňa
12. december o 16.30 - herňa
20. december o 16.30 - herňa

MAMA KLUB
• klubové stretnutie s ma-
mičkami a ich deťmi
• téma: Divadielko s obráz-
kovým príbehom: Zimná roz-
právka - Macko Brumko
• vhodné pre deti 3 – 6 rokov
20. december o 10.30 - herňa

OD ADVENTU DO VIANOC
• hudobno-slovné pásmo o 
tradíciách a zvykoch advent-
ného obdobia
• určené pre 1. stupeň ZŠ a 
školské kluby
• kontakt: 033/5511590, hu-
dobne_oddelenie@kniznica-
trnava.sk
• hudobné oddelenie, Ul. M. 
Schneidera Trnavského 5 

STRETNUTIE DETÍ 
Z UKRAJINY
• príležitosť získať nové ve-
domosti a spoznať nových 
priateľov
• pre ukrajinské deti od 6 – 10 
rokov
• v spolupráci s Ligou pre du-
ševné zdravie
• každá streda o 16.00 
 - herňa
• každý štvrtok o 14.00 
 - herňa

ЗУСТРІЧ ДІТЕЙ 
З УКРАЇНИ
• можливість отримати 
нові знання та знайти 
нових друзів
• для українських дітей 6 
– 10 років
• у співпраці з Лігою 
психічного здоров’я
• щосереди о 16.00 
 - ігрова кімната
• щочетверга о 14.00 
 - ігрова кімната

VÝSTAVA
TICHÉ PUTOVANIE
• hravá a inšpiratívna vý-
stava ponúka cestu svetom 
„tichých“ kníh (tvorené len z 
obrázkov, bez textu) pochá-
dzajúcich z rôznych krajín 
sveta, v spolupráci s BIBIA-
NOU
• oddelenie pre deti

https://www.kniznicatrnava.sk/

PROGRAM 
KNIŽNICE 

CHCETE SA DOZVEDIEŤ VIAC?
OPÝTAJTE SA V PREDAJNI.

VAŠA SATELITNÁ
A INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

AŽ

129
PROGRAMOV

ELEKTROSAT
Tehelná 1/A, Trnava

0904 504 719

Prijmeme do našej firmy elektrotechnika,
inštalatéra a kominára. Plat od 1200 € (iba na ŽL).

0911 765 912
mytech@mytech.sk | www.mytech.sk

Pripravte sa

na zimu!

Naša firma vám ponúka:

• revízie kotlov a plynovodov,
• servis kotlov,
• montáž nových kotlov,
• čistenie komínov,
• čistenie vykurovacích systémov.
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Termín navštevy si treba dohodnúť telefonicky.
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Obhliada s cenovou kalkulaciou do 24 h.

1  Auto-moto/predaj

2  Auto moto/iné
» ČZ-JAWA Odkúpim Motocyk-
el/Diely-SERIÓZNA DOHODA 
0908 205 521

3  Byty/predaj

4  Byty/prenájom

5  DOMY/predaj 

6  POZEMKY/predajkla

7  REALITY/iné
» Garsonku kupim.0902 570 
685 

8  STAVBA
» Kúpim Haki lešenie. 
0907715027

9  DOMÁCNOSŤ

10  ZÁHRADA a ZVERINEC

11  HOBBY a ŠPORT
» Predam horsky MTB 
bike Kellys 26ky kolesá, 24 
rychlostí, novy stal 350 eur, 
cena teraz 120 eur  tel. 0905 
943 528 

13  RÔZNE/predaj
» Predám velke kolobezky, 
este poctivej kontrukcie pre 
chlapov s velkymi kolesami, 
nie ako tie dnesne chrastítka. 
Dohoda pri osobnom odbere 
0905 943 528 

14  RÔZNE/iné 
» Kúpim stare Českosloven-
ske hračky a vzduchovku 
0905651837  
» Predám víno biele zmes od-
rôd, ročník 21, kvalitné. Cena 
dohodou. Tel: 0944 367 347

15  HĽADÁM PRÁCU

  ZOZNAMKA
» 39 r sympatak, dvoverčivy, 
mily, uprimny, hlada dievča 
na važny vztah 0907261901 
Najde sa starsia silnejsia 
dama pre muza 47r. 0915 098 
913 

Občianska
riadková inzercia

02 AUTO-MOTO / iné 

01 AUTO-MOTO / predaj          

04 BYTY / prenájom    

05 DOMY / predaj     

06 POZEMKY / predaj     

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

Chcete si

03 BYTY / predaj     

07 REALITY / iné       

12 DEŤOM    

08 STAVBA    

13 RÔZNE / predaj    

ARMOVŇA
SEREĎ

0910 808 745Rýchla dodacia doba
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PEDIKÚRA
SILVIA
kombinovaná
mokrá | suchá

Hospodárska 53, TT
0948 549 772

www.regionpress.sk
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LACNÁ
PYROTECHNIKA
LACNÁ
PYROTECHNIKA

MALOOBCHOD-VEĽKOOBCHOD

AKCIA - ZĽAVOVÉ

KOLESO ŠŤASTIA

PREDAJ KVALITNEJ, CERTIFIKOVANEJ ZÁBAVNEJ A PROFESIONÁLNEJ PYROTECHNIKY A OHŇOSTROJOV ZA VEĽKOOBCHODNÉ CENY.

Pri nakúpení tovaru nad 10 Eur

si každý môže vytočiť zľavu!

 KDE? kpt. Nálepku 39

  SMOLENICE (smer Lošonec)

 KEDY? Po - Pia    9 - 20 hod.

  So - Ne    9 - 20 hod.

   Mimo otváracích hodín po tel. dohode.

 KONTAKT? Peter Zvonár - JANPET light

  tel.: 0907 774 096

  lacnapyrotechnika.sk@gmail.com

0907 776 933

Veľ ká fľaša  
11 kg  |  VZV

Malá fľaša  
2 kg

LPG FĽAŠE NA VÝMENU

MODRANSKÁ CESTA 2, TRNAVA  
SMER RUŽINDOL

0
8
-0
13
6

9
6

-0
1

9
7

 T
T

5
0www.hodinarstvoemili.sk

SNP 3, Hlohovec                       OC Galéria, TESCO, Trnava

VEĽKÝ VÝBER HODINIEKVEĽKÝ VÝBER HODINIEK

Ďakujeme našim
zákazníkom
a prajeme
Vám šťastné
a pokojné
sviatky.

Ďakujeme našim
zákazníkom
a prajeme
Vám šťastné
a pokojné
sviatky.
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prijme na TPP/Dohoda 
pracovníka/pracovníčku SBS 
Miesto výkonu práce Sereď

Nástup ihneď
   ▪ Hodinová mzda: 3,70 € / netto 
       + gastro + ďalšie odmeny
   ▪ Preukaz odbornej spôsobilosti podmienkou

Kontakt: 0908 986 420, 0905 375 594 
Mail: michal.sivak@ravi.sk

SBS RAVI s.r.o. 

Realizácia kompletných
stavebných prác od A po Zod A po Z

od septembra do decembra

NA PRÁCE AJ MA
TERIÁL

ZĽAVA 30%

od septembra do decembra

NA PRÁCE AJ MA
TERIÁL

ZĽAVA 30%
0944 850 994
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Obchodnú verejnú súťaž:

Nájom nebytových

priestorov a časti

priľahlého pozemku

Bližšie informácie a podklady na:

033/599 1898

a na www.sose-trnava.edupage.sk

SOŠ elektrotechnická,
Sibírska 1, Trnava vyhlasuje
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ELEKTRIKÁR
Juraj Jamrich

0949 188 961

• elektroinštalácie
• rekonštrukcie
• el. prípojky
• opravy

výmeny

svietidiel,

vypínačov,

zásuviek...

REZANIE BETÓNU

0908 447 006
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0905 613 572 • yellow@taxisluzbatrnava.sk

Ak máš 21 rokov, rád šoféruješ,
si komunikatívny a máš chuť 
pracovať, tak sa pridaj k nám!
na HPP aj brigádnicky. Mzda: 800 - 1 200 €.

HĽADÁME VODIČOV DO TAXISLUŽBY
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SME PRVÁ FIRMA, KTORÁ
NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE

vymaľovanie

interiéru

pri výmene okien

10% ZĽAVA

529 € 579 €

799 €
cena zahŕňa: demontáž, montáž, parapety,

žalúzie, murárske práce a DPH

0903 342 475      rttrade@rttrade.sk
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Vonkajšie hliníkové rolety
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ČÁRY
GBELY ( objekt tehelne )
HOLÍČ ( pri smaltovni )

Prevádzky: 
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SBS GUARDING s. r. o.

príjme strážnikov na obchodnú prevádzku 

v Trnave (Lidl)

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

Mzda: 4,20 €/h. netto 
POS NUTNÝ! Nástup ihneď.

týmto verejne oznamuje, že má

záujem prenajať svoj majetok:
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Obec Ružindol 

na adrese Hlavná 8/21, Ružindol, a to formou

Obchodnej verejnej súťaže. Všetky potrebné
informácie a podklady je možné získať

z podmienok Obchodnej verejnej súťaže, ktoré
sú k dispozícii na  Úradnej tabuli obce Ružindol,

na Obecnom úrade obce Ružindol
a na webovom sídle obce www.ruzindol.sk.

NEBYTOVÉ PRIESTORY

ZAMESTNANIE
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Škola zapojená do programu

Ponúkame i akreditovanú Jazykovú školu a vzdelávacie kurzy pre dospelých.

Z
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• kurzy cudzích jazykov /https://spsdtt.edupage.org/a/jazykova-skola • elektrotechnické minimum /3-mesačný akredito-
vaný kurz na získanie elektrotechnickej kvalifikácie/ • kurzy pre elektrotechnikov podľa Vyhlášky 508/2009 Z.z. /§21-23     
na získanie, alebo obnovenie elektrotechnickej spôsobilosti/ • externé 1-ročné štúdium odborných predmetov v študijnom 
odbore 3739 M elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách /končiace maturitnou skúškou/ • kurz CISCO akadémie 
/medzinárodne akreditovaný kurz na získanie kvalifikácie špecialista počítacových sietí/ • kurz Dopravca v cestnej doprave 
/príprava na skúšku odbornej spôsobilosti • kurz Logistika v preprave tovarov /akreditovaný rekvalifikačný kurz/ • kurz                
Digitálne technológie /Cielené vzdelávanie záujemcov o zamestnanie v oblasti digitálnych technológií/

Všetky informácie nájdete na: www.spsdtt.sk

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA DOPRAVNÁ

TRNAVA

Študentská 23, 917 45 Trnava, tel.: 033-552 11 61, e-mail: spsd�@zupa-�.sk, www.spsd�.sk

ŠTUDIJNÉ ODBORY S MATURITOU:

DOPRAVNÁ AKADÉMIA
EKONOMIKA A MANAŽMENT V DOPRAVE

ELEKTROTECHNIKA V DOPRAVE
A TELEKOMUNIKÁCIÁCH
SIEŤOVÉ TECHNOLÓGIE A KOMUNIKAČNÁ BEZPEČNOSŤ

PREVÁDZKA A EKONOMIKA DOPRAVY
- LOGISTIKA V DOPRAVE
PODNIKANIE V DOPRAVE A SLUŽBÁCH

TECHNIKA A PREVÁDZKA DOPRAVY
AUTOMOBILOVÁ TECHNIKA

ELEKTROTECHNIKA
KOMUNIKAČNÉ A SIEŤOVÉ TECHNOLÓGIE
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Ponúkame:
● Stabilné miesto a dlhodobú spoluprácu 
● Platobné podmienky
    3.500 – 4.000 € za mesiac 
● Fakturácia každé 2 týždne 
    s 10-dňovou splatnosťou 
● Pracovné náradie 
● Hradené ubytovanie v RD

Stavebná firma s dlhoročnou pôsobnosťou
na belgickom trhu prijme

JEDNOTLIVCOV A UCELENÉ
MURÁRSKE PARTIE

na výstavbu rodinných domov v Belgicku.

Požadujeme:
● Vlastné auto ● Živnosť ● Serióznosť, 
pracovitosť a zodpovednosť

Viac info: ZU-COM, s.r.o. 
Mgr. Zuzana Ježeková, MSc 
+421 917 860 693,  info@zu-com.eu

ZU-COM, s.r.o. 
www.zu-com.eu

8
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www.mamix.skwww.mamix.sk

Ponúkame:

- najväčší výber poťahových látok bez príplatku,
- dovoz, vykládka a montáž ZDARMA,
- možnosť odvozu starej sedačky.

Ponúkame:

- najväčší výber poťahových látok bez príplatku,
- dovoz, vykládka a montáž ZDARMA,
- možnosť odvozu starej sedačky.

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

Domáci trnavský predajca

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

VÝROBA SEDACÍCH
SÚPRAV NA MIERU!

VÝROBA SEDACÍCH
SÚPRAV NA MIERU!

Rodinný dom, Okružné námestie č. 6, Trnava (smer Biely Kostol)Rodinný dom, Okružné námestie č. 6, Trnava (smer Biely Kostol)

TOP KVALITA

ZA NAJLEPŠIU

CENU

TOP KVALITA

ZA NAJLEPŠIU

CENU

Ďakujeme všetkým zákazníkom za dôveru a prajeme
šťastné a veselé Vianoce, úspešný nový rok a veľa zdravia!

Ďakujeme všetkým zákazníkom za dôveru a prajeme
šťastné a veselé Vianoce, úspešný nový rok a veľa zdravia!
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MASÁŽE
A PEDIKÚRA
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V pohodlí
Vášho domova!

Objednávky:

0948 02 77 55
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Ordinačné hodiny detskej pohoto-
vosti ostávajú od pondelka do piatka 

v čase od 16.00 do 22.00 hodiny. 
Počas víkendov a sviatkov od 7.00 

do 22.00 hodiny.

TalentCentrum 
pomôže pri výbere 
strednej školy
Trnavský samosprávny kraj predsta-
vil moderné priestory, v ktorých od 
novembra prevádzkuje TalentCen-
trum. Prostredníctvom inovatívnej 
formy individuálneho a skupinového 
poradenstva župa umožní žiakom 
siedmeho až deviateho ročníka zák-
ladnej školy lepšie identifikovať svoje 
silné a slabšie stránky, talent aj zruč-
nosti. Na základe toho si ľahšie vybe-
rú strednú školu.

TalentCentrum sídli v priestoroch 
župnej SOŠ elektrotechnickej na Sibír-
skej 1 v Trnave a jeho priestory sú vkus-
ne zariadené a moderne vybavené. 
Sú prispôsobené tomu, že v nich žiaci 
strávia celý deň. Ponúkajú modulárny 
nábytok, technologické vybavenie, so-
ciálne zázemie, aj oddychové zóny so 
zeleňou, vakmi na sedenie alebo stol-
ným futbalom. „Jednou z najdôležitej-
ších úloh župy je rozvoj stredoškolské-
ho vzdelávania. Investujeme nie len 
do vybavenia učební a športovísk, ale 
podporujeme aj rozvoj poradenstva pri 
výbere správnej školy. Práve pri tomto 
dôležitom kroku bude žiakom základ-
ných škôl od teraz pomáhať župné Ta-
lentCentrum, ktoré sme vytvorili vôbec 
ako prvá župa. Popri sebapoznávaní 
sa dozvedia o aktuálnom stave na trhu 
práce a o povolaniach, v ktorých sa 
môžu uplatniť po ukončení štúdia,“ 
uviedol trnavský župan Jozef Viskupič. 
Žiaci základných škôl sa v TalentCen-
tre dozvedia o svojom talente pomo-
cou štandardizovaných hodnotiacich 
dotazníkov, ktoré sa používajú naprí-
klad aj v Rakúsku. Počas celodenného 
programu budú žiakom, ich rodičom, 

učiteľom a výchovným poradcom k 
dispozícii skúsení lektori. „Cieľom 
návštevy centra je zvýšenie záujmu 
žiakov o svoju budúcnosť. Vo výsled-
ku im chceme uľahčiť rozhodovanie 
sa pri výbere štúdia na strednej škole 
s perspektívou uplatnenia sa v živote 
aj v spoločnosti. Spolupracujeme pri 
tom so Štátnym inštitútom odborného 
vzdelávania aj so zamestnávateľmi. To-
uto formou budeme efektívnejšie kopí-
rovať trendy a čeliť nedostatku kvali-
fikovaných pracovníkov v Trnavskom 
kraji,“ doplnil riaditeľ Odboru školstva 
Úradu TTSK Stanislav Pravda.

Viac informácií o aktivitách Talent-
Centra je dostupných na špeciálnej 
webovej stránke https://talentcen-
trumtrnava.sk.                                             ren

Správa a údržba ciest Trnavského 
samosprávneho kraja (SÚC TTSK) je 
pripravená na blížiace sa obdobie zim-
nej údržby ciest po personálnej, tech-
nickej aj materiálnej stránke. Župná 
organizácia sa bude starať o takmer 
1.600 kilometrov ciest II. a III. triedy na 
území Trnavského kraja a na základe 
zmluvy so Slovenskou správou ciest aj 
o vybrané cesty I. triedy v Trnavskom 
a Bratislavskom kraji. Využívať pri tom 
bude novú techniku.

„Zjazdnosť ciest bude túto zimu zabez-
pečovať 150 vodičov. Fungovať bude aj 
náš nonstop dispečing. Máme priprave-
ných 6.500 ton soli, 4.460 ton kameniva, 
1.340 ton zmiešaného posypového mate-
riálu, 58-tisíc litrov soľanky a 6 ton chlo-
ridu horečnatého. Naším zámerom je 
ešte zefektívniť zimnú údržbu. Z analýzy 
priemernej spotreby posypového materi-
álu na jednotlivých strediskách vyplynu-
lo, že je priestor optimalizovať logistiku 
posypového materiálu. V tejto súvislosti 
pripravujeme výstavbu nových síl. Prvé 
vznikne v Dunajskej Strede,“ povedal 
riaditeľ SÚC TTSK Dalibor Trebichalský. 

Pribudlo vyše 300 kusov 
modernej techniky

Vzhľadom na priaznivé poveternostné 
podmienky v Trnavskom kraji spúšťa SÚC 

TTSK zimnú údržbu zvyčajne na prelome 
novembra a decembra. V závislosti od 
vývoja počasia jej obdobie trvá približne 
do konca marca, pričom sa realizuje na 
základe operačného plánu. „V uplynu-
lých rokoch sme údržbu ciest dokázali 
zefektívniť. Okrem zlepšenej organizácii 
práce tomu veľmi pomohla aj 11 milióno-
vá investícia do obnovy vozového parku. 
Obstarali sme vyše 300 kusov modernej 
techniky vrátane 34 sypačov. Prostredníc-
tvom nich zabezpečujeme plnohodnotnú 

starostlivosť o cesty počas celého roka, v 
lete aj v zime, hospodárnejšie aj ekolo-
gickejšie,“ uzavrel trnavský župan Jozef 
Viskupič.

Telefónne čísla nonstop dispečingu 
zimnej údržby sú 033/5531 344 pre okre-
sy Galanta, Hlohovec, Piešťany a Trnava, 
031/5522 421 pre okres Dunajská Streda a 
034/6512 735 pre okresy Senica a Skalica. 
Viac informácií je dostupných na www.
spravaciest.sk.                                             ren

Fungovať bude aj nonstop dispečing

Krajskí cestári sú na zimu
pripravení

zdroj foto TTSK

Detská pohotovosť bude v Trnave 
zachovaná, jej prevádzku preberie 
župa. Ordinačné hodiny detskej po-
hotovosti ostávajú do 22.00 hodiny.

Trnavský samosprávny kraj sa pro-
stredníctvom svojej spoločnosti Zdravá 
župa stal prevádzkovateľom ambulant-
nej pohotovostnej služby pre deti a do-
rast. Detská pohotovosť bude aj naďalej 
fungovať na Starohájskej 1 v Trnave. Je 
určená pre pacientov zo spádových ob-
lastí Trnava a Hlohovec. V ambulancii 
budú počas ordinačných hodín k dis-
pozícii lekári so špecializáciou v odbore 
všeobecné lekárstvo pre deti a dorast. 
„Doterajší prevádzkovateľ detskej po-
hotovosti v Trnave ukončil ku koncu 
novembra svoju činnosť. My sme na to 
rýchlo zareagovali a podali sme pomoc-
nú ruku, aby ambulantná pohotovost-
ná služba pre deti a dorast fungovala 
aj naďalej, a to v nezmenenom režime. 
Rozhodli sme sa prebrať jej prevádzku, 
čím rozšírime naše aktivity v oblasti 

zdravotníctva. Župa sa len nedávno 

opäť stala poskytovateľom zdravotnej 
starostlivosti, pričom v októbri sme 

otvorili nové zdravotnícke stredisko na 
Študentskej v Trnave,“ uviedol trnavský 
župan Jozef Viskupič, pričom priestory 
nového zdravotníckeho strediska sa na-
chádzajú v zrekonštruovanom objekte 
bývalého školského internátu na Štu-
dentskej 16.

Viac informácii je dostupných na por-
táli www.e-vuc.sk a na zdravazupa.sk. 

ren

Novým prevádzkovateľom bude župa 

Detská pohotovosť v Trnave 
zostáva

Investovali 11 miliónov do obnovy vozového parku.                            Zdroj foto TTSK

Detskú pohotovosť nájdete naďalej na Starohájskej 1 v Trnave.       zdroj foto TTSK

DEŤOM, SLUŽBY, ZAMESTNANIE Najčítanejšie regionálne noviny
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KAMENÁRSTVO

STONE INDUSTRY

Trnava

Využite jedinečnú zimnú akciu a zľavy až do -40%.

Najštýlovejšia predajňa s vystavenými pomníkmi:

Ďakujeme vám za prejavenú
dôveru a prajeme príjemné

prežitie vianočných sviatkov
a všetko dobré

v novom roku 2023.

30
1991-2021



TTzel22-50 strana 4

VZDELANIE Najčítanejšie regionálne noviny
4

V Malých Karpatoch pribudli nové turistické trasy.

MESTO TRNAVA INFORMUJE

4

Po pilotnej fáze určenej študentom tr-
navských stredných škôl otvára samo-
správa projekt Žltý bajk aj pre širokú 
verejnosť. Praktický a štýlový bicykel 
s výraznými farebnými prvkami môže 
teraz získať každý vo veku nad 18 ro-
kov, kto má v Trnave trvalý pobyt. Cena 
prenájmu až do 30. novembra 2023 je 
30 eur, k bicyklu dostane nájomca aj 
špeciálny bezpečnostný zámok.

Mierne trnavské zimy nie sú pre jazdy 
na bicykli na krátke vzdialenosti žiadnou 
prekážkou. Mesto Trnava preto prichádza 
s predvianočnou výzvou a darčekom pre 
prvých päťdesiat záujemcov – k bicyklu 
a zámku dostanete aj multifunkčnú šatku 
a pletenú čiapku s logom Bajkuj v meste.

Ak máte záujem o Žltý bajk, vybavíte si 
ho osobne na mestskom úrade na Trhovej 
3. Stačí podpísať zmluvu, zaplatiť popla-
tok (v hotovosti alebo kartou) a rovno od 
nás už odídete na dvoch kolesách.

O bicykel môžu stále požiadať aj stre-
doškoláci, tí nemusia spĺňať podmienku 

trvalého pobytu v Trnave, musia však byť 
študentmi trnavskej strednej školy a mať 
minimálne 15 rokov. Výška poplatku pre 
nich je 20 eur. Ak ešte nedosiahli plno-
letosť, zmluvu za nich podpíše zákonný 
zástupca.

„Výhodou Žltého bajku od mesta je, že 
jeho nájomca získa za symbolickú sumu 
kvalitný dopravný prostriedok vrátane 
bezpečnostného zámku. Zároveň je pre nás 
dôležitá bezpečnosť všetkých účastníkov 
cestnej premávky, preto sa zameriavame aj 
na edukáciu – s bicyklom dostanete aj zák-
ladnú sadu informácií, ako sa bezpečne po-
hybovať v dopravnom priestore. Je to nová 
dlhodobá a udržateľná forma mestského 
bikesharingu, ktorá môže pomôcť vám aj 
mestu,“ hovorí primátor Peter Bročka.

Žiadatelia o prenájom Žltého bajku 
mladší než 18 rokov musia absolvovať ško-
lenie zamerané na bezpečnú a ohľadupl-
nú jazdu na bicykli. V prípade záujmu je 
otvorené aj pre starších, bližšie informácie 
k nemu nájomcovia dostanú v klientskom 
centre mestského úradu.

Žltý bajk je jednou z aktivít v rámci pro-
jektu www.BajkujVmeste.trnava.sk, ktorý 
sa venuje podpore alternatívnej dopravy 
v meste. V rámci neho pribudli v meste 
aj nové cyklostojany – napríklad pred 
Strednou športovou školou Jozefa Herdu 
či Gymnáziom Angely Merici a pripravujú 
sa ďalšie.                          info: mesto Trnava

Získajte svoj Žltý bajk 
za výhodných podmienok

Do konca tohto kalendárneho roka 
môžu občania opäť podávať svoje 
návrhy na osobnosti alebo kolektívy, 
ktoré podľa ich názoru spĺňajú pod-
mienky na udelenie ocenení mesta 
Trnavy. Podľa všeobecne záväzného 
nariadenia sú stanovené druhy oce-
není a podmienky na ich udelenie 
takto:

Čestné občianstvo mesta Trnavy
Osobám, ktoré sa zvlášť významným 

spôsobom zaslúžili o mesto Trnava a jeho 
obyvateľov, o priateľstvo medzi národ-
mi a partnerskými mestami, alebo ktoré 
obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi 
tvorivými výkonmi. Čestné občianstvo 
mesta Trnava možno v odôvodnených prí-
padoch udeliť in memoriam.

Cena mesta Trnavy
Za vynikajúce tvorivé výkony, za vý-

znamné umelecké úspechy, ktoré prispeli 
významným spôsobom k ďalšiemu rozvo-
ju mesta, za propagáciu a zviditeľňovanie 
mesta doma i v zahraničí. Cenu možno 
udeliť jednotlivcom i kolektívom, v odô-
vodnených prípadoch aj in memoriam.

Uznanie za zásluhy o rozvoj 
a reprezentáciu mesta Trnavy

Za významnú činnosť osôb, ktoré sa 
zaslúžili o rozvoj mesta a mimoriadne vý-
kony v oblasti kultúry, športu, vedy, tech-
niky, podnikania a podobne. Cenu možno 
udeliť jednotlivcom i kolektívom.

Pamätné tabule, busty alebo pomníky
Mestské zastupiteľstvo môže schváliť 

zhotovenie a umiestnenie pamätnej tabu-
le, busty alebo pomníka za mimoriadne 
výkony obyvateľov Trnavy, ktoré obohatili 
ľudské poznanie, resp. národnú kultúru a 
presiahli regionálny význam, za mimoriad-
ne aktivity obyvateľov Trnavy, ktoré prispe-
li k upevneniu štátnosti a ekonomickému 
rastu nášho štátu, za mimoriadne aktivity 
obyvateľov Trnavy v boji za mier a ľudské 
práva presahujúce regionálny význam, za 
mimoriadne významnú činnosť osôb alebo 
inštitúcií, ktoré sa zaslúžili o to, že podstat-
ne vzrástol nadregionálny význam Trnavy.

Viac informácií nájdete na webovej strán-
ke www.trnava.sk. Návrhy na udelenie oce-
není je potrebné doručiť do 31. decembra 
na adresu: Mgr. Viera Hrdinová, Kancelária 
primátora – referát protokolu, Hlavná 1, 917 
71 Trnava.                            info: mesto Trnava

Návrhy na udelenie ocenenia mesta Trnavy

Mesto Trnava dostalo informácie o no-
vom spôsobe okrádania dôverčivých 
majiteľov rodinných domov. Deje sa 
to za bieleho dňa a podvodníci pôso-
bia na prvý pohľad dôveryhodne, lebo 
primárne od ľudí nepýtajú peniaze, 
ale ponúkajú vykonanie rôznych prác 
okolo domu a záhrady.

Scenár, podľa ktorého sa podvod deje, 
vyzerá približne takto: Na zvonček rodin-
ného domu zazvoní neznámy človek, ktorý 
majiteľovi domu ponúkne, že má práve 
zhodou okolností na blízkej stavbe par-
tiu robotníkov, ktorí by v prípade záujmu 
mohli promptne okolo domu vykonať rôzne 
stavebné alebo záhradnícke práce. Zvyčaj-
ne na základe predchádzajúcej obhliadky 
miesta vie dať takú ponuku, ktorá sa maji-

teľovi domu môže hodiť. Vzhľadom na to, 
že nepôjde o vykonanie činností na zákla-
de predchádzajúcej regulárnej objednávky 
alebo zmluvy, v ktorej by boli jednotlivé 
činnosti a ich ceny uvedené, nádejný do-
dávateľ informuje budúceho zákazníka len 
o jednotkových cenách, ktoré sa mu môžu 
zdať priaznivé.

Ani po uzavretí takejto pochybnej ústnej 
dohody ešte majiteľ domu nemá podozre-
nie, že niečo nie je v poriadku, lebo robot-
níci naozaj prídu a dohodnutú prácu spra-
via. Podvod vyjde najavo až pri úhrade za 
vykonané práce. Namiesto predpokladanej 
sumy, ktorú si zákazník vypočítal na zákla-
de spomínaných jednotkových cien, žiada 
dodávateľ prác mnohonásobne viac. Na dô-
vodné protesty zákazníka je pripravený, pri-
vedie si so sebou niekoľko statných chlapov, 

ktorí v majiteľovi domu začnú vzbudzovať 
obavy, že ak dobrovoľne nezaplatí, stane sa 
obeťou násilia. Na privolanie polície je už 
vtedy neskoro. Podvedený zákazník preto 
radšej pod nátlakom požadovanú sumu za-
platí a na to, aby polícii dokázal, že sa stal 
obeťou podvodu, nemá žiadne potvrdenie.

Žiaľ, takúto skúsenosť údajne majú už 
viacerí Trnavčania. Preto apelujeme na maji-
teľov rodinných domov, najmä na seniorov, 
ktorí sa najčastejšie stávajú obeťami pod-
vodníkov, aby neotvárali dvere neznámym 
ľuďom a nikdy s nimi neuzatvárali podobné 
ústne dohody o vykonaní rôznych staveb-
ných alebo záhradníckych prác.

V prípade podozrenia, že ste sa stali ter-
čom podvodníkov, hneď volajte na telefónne 
číslo 158.                               info: mesto Trnava

Neprijímajte ponuky od neznámych ľudí

 zdroj mesto Trnava

Pri vození detí 
zaparkujete 
na vybraných 
parkoviskách 
zadarmo
Časť parkovísk v regulovaných zónach 
v Trnave funguje v novom režime. Vo 
vybraných časoch je na nich možné 
parkovať 15 minút zadarmo pri vození 
detí do školských zariadení, resp. pri 
ich vyzdvihnutí popoludní. Samosprá-
va touto úpravou reaguje na požiadav-
ku občanov, aby nemuseli pri spre-
vádzaní detí do základnej, materskej 
školy či jaslí platiť parkovné. 

Všetky takéto parkoviská sú označené 
dopravnou značkou Parkovisko, tabuľkou 
s piktogramom hodín a dodatkovou tabu-
ľou s konkrétnymi časmi, keď je 15-minúto-
vé státie bezplatné. 

Na parkoviskách rezidentských zón s 
označením R, kde je parkovanie spoplat-
nené 24 hodín denne, môžu sprevádzajúci 
rodičia parkovať 15 minút bezplatne ráno 
od 6.30 do 8.00 h a popoludní medzi 14.00 
a 16.30 h. 

Na parkoviskách Zóny A a Zóny B sa do 
8.00 h parkuje bezplatne, preto sa režim 15 
minút zdarma týka len popoludnia medzi 
14.00 a 16.30 h. 

V Zóne A môžu rodičia voziaci deti par-
kovať 15 minút bezplatne:
• na parkovisku na Vajanského pri škôlke,
• na časti parkoviska na Dolnopotočnej 
(za Jednotou) – posledný parkovací box 
najbližšie k Halenárskej ulici je vyhradený 
rodičom voziacim deti do blízkych škôl. 

V Zóne B môžu rodičia voziaci deti par-
kovať 15 minút bezplatne:
• na parkovisku pri ZŠ a MŠ na Spartakov-
skej ulici (na ploche bývalej tržnice a pri 
vstupe na verejné korčuľovanie),
• obdobný režim bude zavedený do konca 
roka aj na parkovisku na Ulici Jána Bottu 
medzi základnou a strednou školou. 

V rezidentských zónach môžu rodičia 
voziaci deti parkovať 15 minút zadarmo:
• R2: na piatich označených parkovacích 
miestach pri MŠ na Spartakovskej (pod 
kopcom), 
• R4: na Hodžovej na parkovisku pri MŠ 
a na piatich označených parkovacích 
miestach pri mestských jasliach,
• R3: na parkovisku V jame pri MŠ a Centre 
voľného času. 

Bezplatné parkovanie pre ľudí voziacich 
deti do a zo školských zariadení platí len 
vo vyššie uvedených časoch. Mimo nich je 
parkovanie spoplatnené v bežnom režime 
danej zóny. Najvýhodnejšou možnosťou, 
ako uhradiť parkovné, je webová aplikácia 
DataMesta.trnava.sk.

 V prípade pravidelného dlhodobého 
státia sa vodičom oplatí viac parkovacia 
karta. Trnavčania ju môžu získať za výraz-
ne nižšiu cenu než tí, ktorí v Trnave nemajú 
trvalý pobyt. Týmto spôsobom samosprá-
va zvýhodňuje svojich občanov platiacich 
mestu miestne dane a poplatky. 

                         info: mesto Trnava

Mesto Trnava vám želá príjemné 
prežitie vianočných sviatkov, veľa 

zdravia, radosti a pohody, a všetko 
dobré v novom roku 2023.
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www.oknanasklade.sk

BRUVO Slovakia, Priemyselná 5, Sereď
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Prajeme Vám šťastné
a pokojné sviatky.
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033/55 32 613-615
Priemyselná 9, Trnava

NEZÁVISLÝ SERVIS

PRE VOZIDLÁ FORD

VÁM PONÚKA
servis a opravy osobných a dodávkových

vozidiel všetkých značiek

22 ročné skúsenosti s opravou vozidiel Ford

AUTO J&J

- servisné prehliadky so zápisom do elektronickej servisnej knižky - pre zn. FORD

- údržba a opravy vozidiel

- klimatizácia - oprava, plnenie, dezinfekcia

- ťažné zariadenie - dodanie, montáž

- poistné udalosti - obhliadky, oprava /zmluvný servis pre všetky poisťovne/

- oprava karosérie, lakovanie

- originálne náhradné diely FORD

- náhradné diely - všetky značky vozidiel

www.autojj.sk
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Ďakujeme všetkým
klientom za prejavenú
dôveru a prajeme
príjemné prežitie
vianočných sviatkov
a veľa zdravia, sťastia
a úspechov v novom
roku 2023.

Ďakujeme všetkým
klientom za prejavenú
dôveru a prajeme
príjemné prežitie
vianočných sviatkov
a veľa zdravia, sťastia
a úspechov v novom
roku 2023.

Bulharská 44, Trnava,
tel./fax.: 033/553 37 33, 0903 768 490,
e-mail: hromex@hromex.sk, www.hromex.sk
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Informácie na tel. čísle: 0917 873 342Informácie na tel. čísle: 0917 873 342

PREDAJ

BETÓNOVÝCH
 ZMESÍ

PREDAJ

BETÓNOVÝCH
 ZMESÍ

9
6

-0
0

8
0

PREDAJ � DOVOZ

A ČERPANIE BETÓNU
PREDAJ � DOVOZ

A ČERPANIE BETÓNU

Základové dosky

na kľúč
za výhodné ceny!

STACIONÁRNE ČERPADLOSTACIONÁRNE ČERPADLO

Kristián Lörinc Autodoprava s.r.o. | Vinohrady nad Váhom 5, 925 55 | 0905 811 608

Realizácia výkopov a betonáži
Zakladanie stavieb rodinných domov

Realizácia výkopov a betonáži
Zakladanie stavieb rodinných domov

Zákusky od Zuzky torty, štrúdle, koláče
Trnava

Objednávky:

0911 593 811  

Nájdete nás na facebooku:   

ZakuskyodZuzkyTrnava    

Na Silvestra v ponuke čerstvučké zákusky
bez margarínov a umeliny.

V Trnave dovoz zdarma, obce dohodou.
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www.stara-trnava.sk
OD Jednota, Trnava, 1. poschodie

predajňa presťahovaná
na 1. poschodie,

vedľa papiernictva
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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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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

TAŠKY
PAPIEROVÉ
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WWW.REGIONPRESS.SK

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

Redaktorka: Renáta Kopáčová
spravodajstvott@regionpress.sk

Každý týždeň: 
Trnava, Biely Kostol, Bíňovce, Bohdanov-
ce nad Trnavou, Boleráz, Klčovany, Boro-
vá, Brestovany, Horné Lovčice, Bučany, 
Cífer, Dechtice, Dlhá, Dobrá Voda, Dolná 
Krupá, Dolné Dubové, Dolné Lovčice, 
Dolné Orešany, Horná Krupá, Horné Ore-
šany, Hrnčiarovce nad Parnou, Jaslovské 
Bohunice, Kátlovce, Košolná, Križovany 
nad Dudváhom, Lošonec, Majcichov, 
Malženice, Naháč, Opoj, Ružindol, Slo-
venská Nová Ves, Smolenice, Suchá nad 
Parnou, Špačince, Šúrovce, Vlčkovce, 
Voderady, Zvončín, Zavar, Trstín, Zeleneč, 
Modranka

trnavsko@regionpress.sk

Redakcia: Pekárska 40/a
TRNAVA

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   97.240 Bratislavsko Východ
BZ  106.540 Bratislavsko Západ
DS  34.320 Dunajskostredsko
GA  34.390 Galantsko+Šaliansko
HC  30.330 Hlohovecko+Sereďsko
KM  16.450 Komárňansko
LV  30.580 Levicko
MA  29.680 Malacko
NR  54.170 Nitriansko
NZ  35.050 Novozámocko
PK  22.970 Pezinsko
PN  41.870 Piešťansko+NM+MY
SC  35.420 Senecko
SE  36.750 Senicko+Skalicko
TO  41.930 Topoľčiansko+PE+BN
TN  59.870 Trenčiansko+DCA+IL
TT  49.930 Trnavsko
ZM  20.930 Zlatomoravsko

BB    56.200 Banskobystricko+BR
KY  29.300 Kysucko=CA+KM
LI  37.270 Liptovsko=LM+RK
LC    30.860 Lučenecko+VK+PT
MT    38.570 Martinsko+TR
OR    34.980 Oravsko=DK+NO+TS
PB    33.590 Považsko=PB+PU
PD     40.150 Prievidsko
ZV    38.400 Zvolensko+DT+KA
ZH  26.880 Žiarsko+ZC+BS
ZA  50.780 Žilinsko+BY

BJ  37.210 Bardejovsko+SK+SP
GE  30.830 Gemersko = RV+RS+RA
HU  27.190 Humensko=VT+SV+ML
KE  92.130 Košicko
KS  24.900 Košicko okolie
SL   12.940 Ľubovniansko
MI  31.260 Michalovsko+TV+SO
PP  41.520 Popradsko+KK
PO  49.940 Prešovsko+SB
SN  32.540 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 (49.930 domácností)
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Recyklácia a vyradenie 
vozidla z evidencie

Autorizovaný spracovateľ - Piec auto s.r.o.

Akcia na šrotovné - platíme 30 € za auto

Odvoz auta zadarmo
GA SA HC LV NR NZ PE PN BN NM TO TT ZH ZC BS.

0915 261 120

Už nemusíte chodiť na dopravný inšpektorát,
my všetko odhlásime za Vás.
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Ďakujeme vám za prejavenú 

dôveru v roku 2022. Želáme vám krásne vianočné 

sviatky a v novom roku veľa

úspechov, zdravia a šťastia.
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0911 421 691
Suchovská 5, Trnava

PRESŤAHOVALI SME SA DO ZADNEJ ČASTI BUDOVY!

PRESŤAHOVALI SME SA DO ZADNEJ ČASTI BUDOVY!

??
?

Poradenstvo, Dokumentácia, 

Certifikácia 0917 435 026

ISO 9001 

ISO 14001
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-40%-40%

KUCHYNE

ŠATNÍKY
GARANCIA

NAJNIŽŠEJ CENY!
GARANCIA

NAJNIŽŠEJ CENY!

NAJVÄČŠÍ VÝBER
KUCHÝŇ

DO BAURINGU!

NAJVÄČŠÍ VÝBER
KUCHÝŇ

DO BAURINGU!

KVALITA, ZA KTOROU SI STOJÍME > ZÁRUKA 5 ROKOVKVALITA, ZA KTOROU SI STOJÍME > ZÁRUKA 5 ROKOV

SKVELÉ CENY NA

Hviezdoslavova 3, Trnava (vo dvore oproti gym. A. Merici)
033/55 13 185, 0905 575 191, www.kasna.sk • skoppo@gmail.com

Vianoce krásne a čisté ako sneh,

v rodine len pokoj a smiech,

šťastie, zdravie a pohodu prajeme.

Vianoce krásne a čisté ako sneh,

v rodine len pokoj a smiech,

šťastie, zdravie a pohodu prajeme.

Naše postele farebne zladíme so šatníkom!Naše postele farebne zladíme so šatníkom!


