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

BEMAT, spol. s r. o.

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

Mikovíniho 7 � Trnava

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

 triedené: 4-8, 16-22, 22-63

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

 na spevnené plochy, zásypové kamenivo,

 podklad pod zámkovú dlažbu

�PREDAJ KAMENIVA

�PREDAJ PIESKU
�DOPRAVA - vrátane drobného rozvozu

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

ŽIADNY PREDAJ ODHADOM MNOŽSTVA!

REZANIE BETÓNU

0908 447 006
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2AKCIOVÉ CENY!

Termín navštevy si treba dohodnúť telefonicky.
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DVERE DO 
KAŽDEJ VANE
Montáž do každej vane,  
za 8 hodín bez búrania.

www.DvereDoVane.sk
0911 998 160
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0905 333 832

HĽADÁM 3 IZBOVÝ
BYT 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

Šéfredaktor: Ivan Brožík 

redaktorka: Renáta Kopáčová
spravodajstvott@regionpress.sk

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

trnavsko@regionpress.sk

redakcia: Pekárska 40/a
TrnaVa

západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

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

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

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

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

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

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTrIBúcIa (46.550 domácností)

V prípade, 
že máte podozrenie 

na koronavírus, konajte!

Pre verejnosť je dostupná 
infolinka pod taktovkou NCZI. 

Odborníci na čísle 0800 221 234 
odpovedajú na otázky 24 hodín 

denne, 7 dní v týždni.

K dispozícii sú aj - 
Úrad verejného zdravotníctva 

Slovenskej republiky – 0917 222 
682, novykoronavirus@uvzsr.sk

Nepretržite je k dispozícií 
call centrum:

Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva so sídlom 
v Trnave - 0905 903 053

Máme to za sebou

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Ale nie všetci, dodávam druhým dy-
chom. Ako povedal predseda vlády, 
niektorí si už môžu užívať slobodu a 
iní musia zostať sedieť doma na zadku 
zavretí. 

Je to parafráza, ale podstata odkazu 
zostala. Jedni si môžu užívať a iní majú 
basu. Rovnosť pred zákonom. Zákaz dis-
kriminácie v praxi. Alebo takto – príklad 
z praktického života. Babička, vo veku 
92 rokov, zázrak, že človek v takom veku 
ešte žije a dokáže sa sám premiestňovať, 
„ušla“ dcére, u ktorej býva, z domáce-
ho väzenia a chcela na cintoríne zapáliť 
sviečky na hroby svojich blízkych. Možno 
naposledy, vzhľadom na jej vek.

Nejaký dobrácky „zodpovedný“ ob-
čan ju udal a policajt ju zatkol. Lebo mu-
sel. Lebo to nariadili, na základe akýchsi 
neexistujúcich zákonov a v rozpore s tými 
existujúcimi. Policajt je v tom chudák tak 
isto ako tá babička. A jej dcéra sa teraz ide 
zblázniť, vyvoláva od „Piláta k Herodeso-
vi“, aby svoju matku, teraz už kriminál-
ničku, oslobodila.

Nebol som na testoch. Nie zo vzdo-
ru, ale pre dispenzárnu diagnózu a od-
poručenie lekára. Sedím doma. Akoby 
som doma nesedel už od konca februára 
– dobrovoľne. Neviem, čo smiem a čo ne-

smiem, lebo „papier“ o slobode nemám. 
Prichádzajú nočné mrazy. Môžem ísť na 
chalupu vypustiť vodovod, aby mi ne-
potrhalo vedenie a neodtrhlo batérie? 
Môžem ísť vypnúť vodu, aby mi nezapla-
vilo pivnicu? Dokedy nesmiem prekročiť 
hranice extravilánu obce, v ktorej žijem? 
A to nemám tých 92 rokov ako tá babič-
ka, zmätená a ponížená. A navyše – som 
ešte aj novinár. Mám čakať, kým mi mráz 
zničí chalupu mojich starých rodičov a 
potom si už len od predsedu vlády vypo-
čuť slovo „prepáčte“? Dokedy mám sedieť 
v domácom väzení a kedy sa môžem opäť 
pripojiť k pánovi premiérovi, užívajúce-
mu si slobodu? Iba preto, že už desiatky 
rokov bojujem s chorobou? To je trest za 
to, že som si dovolil ešte žiť? Babička do-
stane žalár za to, že chcela zapáliť svieč-
ku na hrobe? Babička, ktorá doma pozerá 
iba maďarskú televíziu a po slovensky 
takmer nevie? Za to žalár? Za 
tých 92 rokov jej trápenia sa 
tu na Zemi?

Máme to za sebou, ale, 
zdá sa, že na množstvo od-
povedí ešte čakáme. A to 
mi verte, ja si na ne 
počkám!

Všetko dobré -
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0911 421 691
Suchovská 5, Trnava

Zavarská 11, Trnava

KOMPLETNÉ REKONŠTRUKCIE

PREROBÍ VAŠE
BÝVANIE NA KOMPLET

centrum rekonštrukčných prác

033/5513 022
0902 904 711

www.rekomplett.sk

• tienaca technika

• garážové brány
• markízy

0915 251 869
info@rekomplett.sk

PLASTOVÉ - HLINÍKOVÉ
OKNÁ A DVERE

okna@rekomplett.sk

rekomplett@rekomplett.sk

Ponúkaný sortiment sa môže realizovať spoločnosťou

• rodinné domy a bytové jadrá
• maliarske a murárske práce
• elektroinštalácie a LED svietidlá
• živicové kamenné koberce
• sadrokartón, zatepľovanie
• strechy (ploché)
• nábytok na mieru - kuchynské
  linky, vstavané skrine

• dvere - interiérové,
  bezpečnostné, protipožiarne
• Schlüter-Systems - nerezové žľaby
  izolácie, podlahové vykurovanie
• plyn, voda, kúrenie
• klimatizácie Carrier
• podlahy - laminátové,
  vinylové, drevené, korkové
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SŤAHOVANIE

0907 643 542 • www.stahovanie-ttrans.sk

bytov, domov, kancelárií

0904 951 627

PRERÁBKY
BYTOV a DOMOV

NAKOMPLET
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Okrem lokality Linčianska a Hliny. Nie som RK. 0905 333 832
HĽADÁM 3 IZBOVÝ BYT V TRNAVE
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Hviezdoslavova 3, Trnava (vo dvore oproti gym. A. Merici) 033/55 13 185
0905 575 191

-40%
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KUCHYNE

ŠATNÍKY garancia

najnižšej ceny!!!

Najväčší výber

kuchýň

do bauringu!

www.kasna.sk ï skoppo@gmail.com

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

Naše postele farebne zladíme so šatníkom!
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0948 300 988

STROJOVÉSTROJOVÉ
POTERY

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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SME PRVÁ FIRMA, 
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE

vymaľovanie

interiéru

pri výmene okien

10% ZĽAVA

339 € 389 €

499 €
cena zahŕňa: demontáž, montáž, parapety,

žalúzie, murárske práce a DPH
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Prenajmeme spevnenú plochu

30.000 m2 v priemyselnej zóne

Pezinok - Glejovka. V objekte je

nákladná váha a železničná vlečka.

0901 708 070
pkprenajom@gmail.com
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ul. pri Kalvárii 25A, Trn
ava033/552 15 20, 0905 96 54 4
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od obalových materiálov a papiera

PAPIEROVÉ

TAŠKY
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

AKCIA !!! POLIENKA
suchý smrek a borovica

POLIENKA aj GUĽATINA
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0905 333 832

HĽADÁM 3 IZBOVÝ
BYT V TRNAVE
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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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EUROOKNÁ A DVERE
• HLINÍKOVÉ OKNÁ
• PLASTOVÉ OKNÁ
• Posuvné systémy
• Exteriérové
    žalúzie a doplnky
• Garážové brány

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

VÝHODNÉ CENY
OKIEN A DOPLNKOV

Dze sú majstry, remeselnýci, čo ich vlci zežraly? 
Aj ket volakedy bolo drobných majstrov-opravá-
rov na každej ulici, čúl jako by sa prepadly pod 
zem. Any ze svíčku nenájdete majstra - obuvníka, 
alebo brašnára, kerý vám opravý topánky, tašku. 
Ket sa vám to po dlhém chodzený náhodu podarý, 
tak má tolko roboty, že vás vybavý za 2-3 mesáce. 
Bolo to dávno ket som ešče chodzila v šteklách. 
Vtedy na čulajšej pešej zóne bol opravár topánek. 

A ten šikovný majster robyl menšé opravy na 
počkáný. Posadzil zákaznýka do fotele, vyzul 
bóty, dal papučky a  hnet ich opravyl. Žálbohu, 
na to móžeme len spomýnat. Čúl sú také profesije, 
keré nevýme any vyslovyt, pomenuvat, né ešče 
vedzte čo robá. Stracily sa také remeslá jako kraj-
čírka, kerá vám opravý poškodzené šaty, skráci 
galoty. Každá sce šit len nové, aby zarobyla. 

Na maličkosci nenájdete žádnu pomoc. Nenáj-
dete opravára na ladničku, práčku, rádijo alebo 
televízor. Jak sa néčo pokazí treba to vyhodzit a to 
či máte na nové alebo né. Zmyzly opraváry drob-
noscí na dome, nygdo nenabrúsy nóž, nožnyce, 
rýl, či motyku. Nemáte kemu zanést rozbyté okno, 
aj ket volakedy sklenáry chodzily 
po domoch a  opravuvaly na 
mýste. 

Aj stolárov, kerý opravá 
stól, stoličku, postel, alebo 
kasnu je jak šafránu. Šak ne-
móžeme šeci robyt šecko. Reme-
selnýci vymýrajú a  to je škoda. 
Ešče budú??

Dze sú?

» bapka Blašková

Večná Angelika
Za starého režimu,
bez veľkého kriku,

vyriešili každú rebéliu,
dali v telke Angeliku.

Má to chybu
Ťahajme za jeden povraz,

najnovšia mediálna zvučka,
veď by sme aj, len keby,

nebola na jeho konci slučka.

Negativizmus
Hodnotenie ľudí 

sa dnes veľmi zmenilo,
byť pozitívny, sa voľakedy
v kolektíve veľmi cenilo.

Dám si tri páry
Si nejaký hladný, starký,

to sa iba pripravujem,
že mi zrušia aqua-párky.

Drahý stavebný materiál
Prečo takú vysokú cenu 

za tie tehly máte?
Lebo ste si, milá pani,

objednali zlaté.

Možno je to tak

» Eva Jarábková
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Infolinka: 0850 850 555 | www.raiffeisen.sk

Sme banka najspokojnejších klientov na Slovensku.

Viac informácií o podmienkach parádnej pôžičky s úrokom 0 % ročne a Raiffeisen pôžičky  
s odmenou získate v pobočke alebo na www.raiffeisen.sk/pozicka.
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Požičajte si 2 000 EUR, vrátite nám 2 000 EUR.
Parádna pôžička bez úrokov, poplatkov a skrytých podmienok vás nezaťaží.

0 % ÚROK ROČNE
NA PÔŽIČKY AŽ DO 2 000 EUR
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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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Pracuj s EUROPERSONALom v najlepších

automobilových spoločnostiach na Slovensku.

U nás zarábate VIAC ako je priemerná mzda!

Volajte bezplatne

0800 500 502  ¦  0800 500 520  ¦  0800 500 002
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Okrem lokality Linčianska a Hliny. Nie som RK. 0905 333 832
HĽADÁM 3 IZBOVÝ BYT V TRNAVE
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Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera TT medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

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

1 Auto-moto/predaj

2 Auto moto/iné

» CZ JAWA 175 250 JAWA 90 
PIONIER MUSTANG STADION 
SIMSON KÚPIM TIETO MOTORKY 
0915215406
» KÚPIM MOPED BABETA alebo 
KORADO. LEN ZÁNOVNÉ. Tel. 
0910904599
» KÚPIM MOPED BABETA alebo 
KORADO. LEN ZÁNOVNÉ. Tel. 
0910904599

3 Byty/predaj

4 Byty/prenájom

5 DOMY/predaj 

6 POZEMKY/predaj

7 REALITY/iné
» Garsonku kúpim. 
0902570685 
8 STAVBA

9 DOMÁCNOSŤ

10 ZÁHRADA a ZVERINEC

11 HOBBY a ŠPORT
» Kúpim ľudové kroje 
0902708047 
12 DEŤOM

13 RÔZNE/predaj

14 RÔZNE/iné
» KÚPIM VZDUCHOVKU 
0910419469 

15 HĽADÁM PRÁCU
» Prácu hľadám ako strážnik 
objektu, stavby, chaty. Mám 
SBS preukaz typ S. Tel. sms 
0905980108 

ZOZNAMKA
» Päťdesatnik si hľadá 
obyčajnú ženu vek, váha, 
národnosť neprekáža 
0919292968
» 37 r úprimný milý 
hľadá dievča do 40 r na 
vážny vzťah okolie TT HC PN 
0949449436
» Hľadám priateľa, mám 
39r a chcem spoznať muža 
s ktorým sa oplatí žiť, napíš: 
0944790185

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj 

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj 

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné 

08 STAVBA 

09 DOMÁCNOSŤ 

10 ZÁHRADA A ZVERINEC 

11 HOBBY A ŠPORT 

12 DEŤOM 

13 RÔZNE / predaj 

14 RÔZNE / iné 

15 HĽADÁM PRÁCU 

16 ZOZNAMKA 
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 15. 11. 2020

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

splátky od 149 €

zimné záhrady 

splátky od 98 €

VYHRAJTE 400 €VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 45%
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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

 s negatívnym COVID-certifikátom môžete pracovať
 

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 stretnutie. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 

 

5
2
- 
0
1
1
2

7
8
 1
2
0
 0
2
2
9

8
5
-
0
7
6
9

8
5
-
0
7
6
9

Prijmeme nových zamestnancov 
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OPERÁTOR VÝROBY

OBSLUHA VZV
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Viac info 
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0800 500 091
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Priemyselná 1, www.autosklotrnava.sk
autosklotrnava@autosklotrnava.sk

0907 600 895 • 033 5514 623

MONTÁŽ AUTOFÓLIÍ 
s 10 ročnou zárukou
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AUTOSKLO

H&D
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AUTOSKLO H&DAUTOSKLO H&D
TRNAVATRNAVA
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STAVMAT - Zavarská 10F, Trnava

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

LOKÁLNY FARMÁR

ODKÚPI VAŠU

POĽNOHOSPODÁRSKU PÔDU

LOKÁLNY FARMÁR

ODKÚPI VAŠU

POĽNOHOSPODÁRSKU PÔDU
RÝCHLO A ZA DOBRÉ CENY
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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
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0905 333 832

HĽADÁM 3 IZBOVÝ
BYT V TRNAVE
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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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44

INZERCIA
0905 943 528
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Trnavská radnica plánuje v rámci 
vodozádržných opatrení postaviť 
na toku Trnávky tri klapkové hate. 
Do koryta toku a okolitého prí-
rodného prostredia majú byť tieto 
stavidlá začlenené prirodzene a 
nenásilne.

Prvá z hatí má byť umiestnená pri pe-
šej cestičke smerom na Štrky, na mieste, 
kde už v minulosti hať fungovala a regu-
lovala hladinu vody. Bolo to v dobách, 
kedy boli Štrky vyhľadávanou rekreač-
nou oblasťou a Trnavčania sa tam cho-
dili pravidelne kúpať. Druhá hať sa má 
nachádzať v prostredí Parku pri Kalvárii 
a tretia v promenáde v parku Antona 
Bernoláka blízko Pomníka obetiam 1. 
svetovej vojny. „Verejné obstarávanie na 
projektanta bolo ukončené a víťazovi 
bola zaslaná zmluva na podpis. Po jej 
podpísaní sa začnú práce na projekto-
vej dokumentácii,“ potvrdila v súvis-
losti s projektom Veronika Majtánová, 
hovorkyňa Trnavy.

Preferujú prírodné materiály
Požiadavkou trnavskej radnice je, 

aby boli hate začlenené do koryta toku 
a okolitého prírodného prostredia priro-

dzene a nenásilne. „Design hatí by mal 
citlivo reagovať na historické prostredie 
centra mesta a mal by vhodným spôso-
bom nadväzovať na prvky architektúry 
19. storočia. V povrchovej úprave prefe-

rujeme prírodné materiály a farebnosť 
charakteristické pre toto obdobie, aký-
mi sú kameň, tehla, drevo a kov,“ píše 
sa v podkladoch k projektu.

TEXT A FOTO: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Poznáme víťazov 
súťaže Ekologický 
čin roka 2019
Trnavská župa zverejnila v uply-
nulom týždni výsledky súťaže Eko-
logický čin roka 2019, do ktorej sa 
tentokrát zapojilo rekordných 28 
projektov.

V rámci súťaže boli už po deviatykrát 
ocenené aktivity prispievajúce k zvyšova-
niu environmentálneho povedomia a za-
chovaniu biodiverzity. Hodnotiaca komi-
sia vybrala po tri víťazné projekty v dvoch 
kategóriách. Prvé ceny získali projekty 
„Barter Market“ Občianskeho združenia 
SaUvedom Trnava a „Zvyšovanie envi-
ronmentálneho povedomia hotelákov“ 
Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera 
v Piešťanoch. „Záleží nám na ochrane 
životného prostredia a zvyšovaní jeho 
kvality. Každoročne preto vyhlasujeme 
súťaž Ekologický čin roka. Veľmi ma teší, 
že v uplynulom ročníku sa do nej zapojilo 
rekordných 28 projektov zameraných na 
čistenie obcí alebo zvyšovanie environ-
mentálneho povedomia mladých ľudí,“ 
povedal trnavský župan Jozef Viskupič.

Do konca februára budúceho roka je 
možné prihlasovať verejnoprospešné a 
inšpiratívne projekty do jubilejného 10. 
ročníka súťaže.

Barter Market a výmena predmetov
Víťazný projekt Barter Market je cha-

ritatívno-komunitné podujatie, ktoré 
organizuje niekoľkokrát do roka Občian-
ske združenie SaUvedom Trnava. Ľudí 
pravidelne nabáda pozrieť sa do svojich 
domácností, garáží či povál a zhodnotiť, 
či je potrebné ponechávať si veci. Podu-
jatie poskytuje možnosť zodpovedne sa 
zbaviť nepoužívaného šatstva a rôznych 
potrieb pre každodenný život a vymeniť 
ich za predmety, ktoré prinesú iní návš-
tevníci. V minulom roku sa na poduja-
tiach zúčastnilo vyše 600 ľudí a do obehu 
sa vrátilo v podobe ďalšieho využitia vy-
zbieraného šatstva niekoľko 100 kilogra-
mov oblečenia.

Zvyšovanie environmentálneho 
povedomia hotelákov

Víťazný projekt Hotelovej akadémie 
Ľudovíta Wintera v Piešťanoch sa skla-
dá z viacerých aktivít, z ktorých nosnou 
je založenie chovu včiel v areáli školy. O 
zakúpené úle s príslušenstvom spolu s 
včelími rodinami sa starajú žiaci v rámci 
nového krúžku Mladý včelár. Hotelácky 
med sa využíva v škole v gastronómii 
pri príprave medovníkov alebo pri po-
dávaní čaju. V areáli školy tiež pribudli 
k veľkému množstvu stromov a rastlín 
staré odrody ovocných stromov. Žiaci 
vysadili jablone a hrušky a zabezpečujú 
celoročnú starostlivosť o ne. Ovocné stro-
my vytvárajú zelenú bariéru a zároveň sú 
zdrojom peľu a nektáru pre včely. V rámci 
podpory biodiverzity a podpory výsadby 
regionálnych ovocných kríkov vysadili v 
škole aj červené a čierne ríbezle, biele a 
červené egreše a černice a zrekultivovali 
bylinkovú záhradu. Jej súčasťou je infor-
mačná tabuľa, ktorá popisuje význam 
byliniek pre zdravie a ich kuchynské vyu-
žitie.                                                                      ren

námety a reakcie spravodajstvott@regionpress.sk

Dizajn hatí má citlivo reagovať na historické prostredie

Na Trnávke chcú postaviť 
hate
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Jedna z hatí má pribudnúť v promenáde.

Obyvatelia trnavského samospráv-
neho kraja môžu hlasovať o pod-
pore projektov z participatívneho 
rozpočtu a prispieť tak k zlepšeniu 
kvality života vo svojom okolí či re-
gióne. Vybrať si môžu minimálne tri 
spomedzi 105 projektov.

V prebiehajúcom ročníku participa-
tívneho rozpočtu vyčlenila trnavská 
župa na projekty 250 tisíc eur, pričom 
maximálna podpora jedného projektu 
je 5 tisíc eur. „Nadväzujeme na úspešný 
premiérový ročník participatívneho roz-
počtu, ktorý sme ako prvá župa plno-
hodnotne zrealizovali. Vťahujeme tak 
obyvateľov do diania a rozhodovania v 
našej župe. Aj tým napĺňame koncept 
otvoreného vládnutia a najmä motto 
Spolu tvoríme kraj,“ povedal trnavský 
župan Jozef Viskupič.

Hlasovanie sa už začalo
Hlasovanie o podpore projektov z 

participatívneho rozpočtu trnavskej 
župy prebieha medzi 2. a 15. novem-
brom 2020. Ich kompletný zoznam je 
spolu s online hlasovacím formulárom 

zverejnený na webovej stránke www.
tvorimekraj.sk. Online hlasovania sa 
môžu zúčastniť všetci obyvatelia trnav-
skej župy vo veku 15 a viac rokov, pričom 
hlasovanie verejnosti má 50-percentnú 
váhu pri rozhodovaní. Druhú polovicu 
tvorí hlasovanie členov deliberatívnych 
fór v rámci verejného zvažovania pro-
jektov, ktoré už prebehlo.

Do druhého ročníka participatívneho 
rozpočtu trnavskej župy bolo prihláse-
ných celkom 154 projektov, z ktorých 
podmienky a charakter participatívnos-
ti splnilo 105 z nich. O peniaze sa uchá-
dzajú aj projekty z Trnavy a obcí trnav-
ského okresu. Ich samotná realizácia je 
naplánovaná na rok 2021.                      ren

Trnavská župa spustila hlasovanie participatívneho rozpočtu

Ľudia môžu podporiť 
vybrané projekty

Ľudia môžu pomôcť hlasovaním rozdeliť 250 tisíc eur z participatívneho rozpočtu 
župy.                                                                                                  autor foto renáta kopáčová
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Trnavská radnica plánuje v rámci 
vodozádržných opatrení postaviť 
na toku Trnávky tri klapkové hate. 
Do koryta toku a okolitého prí-
rodného prostredia majú byť tieto 
stavidlá začlenené prirodzene a 
nenásilne.

Prvá z hatí má byť umiestnená pri pe-
šej cestičke smerom na Štrky, na mieste, 
kde už v minulosti hať fungovala a regu-
lovala hladinu vody. Bolo to v dobách, 
kedy boli Štrky vyhľadávanou rekreač-
nou oblasťou a Trnavčania sa tam cho-
dili pravidelne kúpať. Druhá hať sa má 
nachádzať v prostredí Parku pri Kalvárii 
a tretia v promenáde v parku Antona 
Bernoláka blízko Pomníka obetiam 1. 
svetovej vojny. „Verejné obstarávanie na 
projektanta bolo ukončené a víťazovi 
bola zaslaná zmluva na podpis. Po jej 
podpísaní sa začnú práce na projekto-
vej dokumentácii,“ potvrdila v súvis-
losti s projektom Veronika Majtánová, 
hovorkyňa Trnavy.

Preferujú prírodné materiály
Požiadavkou trnavskej radnice je, 

aby boli hate začlenené do koryta toku 
a okolitého prírodného prostredia priro-

dzene a nenásilne. „Design hatí by mal 
citlivo reagovať na historické prostredie 
centra mesta a mal by vhodným spôso-
bom nadväzovať na prvky architektúry 
19. storočia. V povrchovej úprave prefe-

rujeme prírodné materiály a farebnosť 
charakteristické pre toto obdobie, aký-
mi sú kameň, tehla, drevo a kov,“ píše 
sa v podkladoch k projektu.

TEXT A FOTO: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Poznáme víťazov 
súťaže Ekologický 
čin roka 2019
Trnavská župa zverejnila v uply-
nulom týždni výsledky súťaže Eko-
logický čin roka 2019, do ktorej sa 
tentokrát zapojilo rekordných 28 
projektov.

V rámci súťaže boli už po deviatykrát 
ocenené aktivity prispievajúce k zvyšova-
niu environmentálneho povedomia a za-
chovaniu biodiverzity. Hodnotiaca komi-
sia vybrala po tri víťazné projekty v dvoch 
kategóriách. Prvé ceny získali projekty 
„Barter Market“ Občianskeho združenia 
SaUvedom Trnava a „Zvyšovanie envi-
ronmentálneho povedomia hotelákov“ 
Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera 
v Piešťanoch. „Záleží nám na ochrane 
životného prostredia a zvyšovaní jeho 
kvality. Každoročne preto vyhlasujeme 
súťaž Ekologický čin roka. Veľmi ma teší, 
že v uplynulom ročníku sa do nej zapojilo 
rekordných 28 projektov zameraných na 
čistenie obcí alebo zvyšovanie environ-
mentálneho povedomia mladých ľudí,“ 
povedal trnavský župan Jozef Viskupič.

Do konca februára budúceho roka je 
možné prihlasovať verejnoprospešné a 
inšpiratívne projekty do jubilejného 10. 
ročníka súťaže.

Barter Market a výmena predmetov
Víťazný projekt Barter Market je cha-

ritatívno-komunitné podujatie, ktoré 
organizuje niekoľkokrát do roka Občian-
ske združenie SaUvedom Trnava. Ľudí 
pravidelne nabáda pozrieť sa do svojich 
domácností, garáží či povál a zhodnotiť, 
či je potrebné ponechávať si veci. Podu-
jatie poskytuje možnosť zodpovedne sa 
zbaviť nepoužívaného šatstva a rôznych 
potrieb pre každodenný život a vymeniť 
ich za predmety, ktoré prinesú iní návš-
tevníci. V minulom roku sa na poduja-
tiach zúčastnilo vyše 600 ľudí a do obehu 
sa vrátilo v podobe ďalšieho využitia vy-
zbieraného šatstva niekoľko 100 kilogra-
mov oblečenia.

Zvyšovanie environmentálneho 
povedomia hotelákov

Víťazný projekt Hotelovej akadémie 
Ľudovíta Wintera v Piešťanoch sa skla-
dá z viacerých aktivít, z ktorých nosnou 
je založenie chovu včiel v areáli školy. O 
zakúpené úle s príslušenstvom spolu s 
včelími rodinami sa starajú žiaci v rámci 
nového krúžku Mladý včelár. Hotelácky 
med sa využíva v škole v gastronómii 
pri príprave medovníkov alebo pri po-
dávaní čaju. V areáli školy tiež pribudli 
k veľkému množstvu stromov a rastlín 
staré odrody ovocných stromov. Žiaci 
vysadili jablone a hrušky a zabezpečujú 
celoročnú starostlivosť o ne. Ovocné stro-
my vytvárajú zelenú bariéru a zároveň sú 
zdrojom peľu a nektáru pre včely. V rámci 
podpory biodiverzity a podpory výsadby 
regionálnych ovocných kríkov vysadili v 
škole aj červené a čierne ríbezle, biele a 
červené egreše a černice a zrekultivovali 
bylinkovú záhradu. Jej súčasťou je infor-
mačná tabuľa, ktorá popisuje význam 
byliniek pre zdravie a ich kuchynské vyu-
žitie.                                                                      ren

námety a reakcie spravodajstvott@regionpress.sk

Dizajn hatí má citlivo reagovať na historické prostredie

Na Trnávke chcú postaviť 
hate

Jedna z hatí má pribudnúť v promenáde.

Obyvatelia trnavského samospráv-
neho kraja môžu hlasovať o pod-
pore projektov z participatívneho 
rozpočtu a prispieť tak k zlepšeniu 
kvality života vo svojom okolí či re-
gióne. Vybrať si môžu minimálne tri 
spomedzi 105 projektov.

V prebiehajúcom ročníku participa-
tívneho rozpočtu vyčlenila trnavská 
župa na projekty 250 tisíc eur, pričom 
maximálna podpora jedného projektu 
je 5 tisíc eur. „Nadväzujeme na úspešný 
premiérový ročník participatívneho roz-
počtu, ktorý sme ako prvá župa plno-
hodnotne zrealizovali. Vťahujeme tak 
obyvateľov do diania a rozhodovania v 
našej župe. Aj tým napĺňame koncept 
otvoreného vládnutia a najmä motto 
Spolu tvoríme kraj,“ povedal trnavský 
župan Jozef Viskupič.

Hlasovanie sa už začalo
Hlasovanie o podpore projektov z 

participatívneho rozpočtu trnavskej 
župy prebieha medzi 2. a 15. novem-
brom 2020. Ich kompletný zoznam je 
spolu s online hlasovacím formulárom 

zverejnený na webovej stránke www.
tvorimekraj.sk. Online hlasovania sa 
môžu zúčastniť všetci obyvatelia trnav-
skej župy vo veku 15 a viac rokov, pričom 
hlasovanie verejnosti má 50-percentnú 
váhu pri rozhodovaní. Druhú polovicu 
tvorí hlasovanie členov deliberatívnych 
fór v rámci verejného zvažovania pro-
jektov, ktoré už prebehlo.

Do druhého ročníka participatívneho 
rozpočtu trnavskej župy bolo prihláse-
ných celkom 154 projektov, z ktorých 
podmienky a charakter participatívnos-
ti splnilo 105 z nich. O peniaze sa uchá-
dzajú aj projekty z Trnavy a obcí trnav-
ského okresu. Ich samotná realizácia je 
naplánovaná na rok 2021.                      ren

Trnavská župa spustila hlasovanie participatívneho rozpočtu

Ľudia môžu podporiť 
vybrané projekty

Ľudia môžu pomôcť hlasovaním rozdeliť 250 tisíc eur z participatívneho rozpočtu 
župy.                                                                                                  autor foto renáta kopáčová
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osobná ochrana

KĽÚČOVÁ POHOTOVOSŤ
0903 668 668
NONSTOP

prevádzky v OD Jednote a v City Arene

sú zrušené a presťahované na jedno miesto

Paulínska 20, OC Balakovo | 0950 777 111
www.sezamtrnava.sk | sezamtrnava@gmail.com

OBKLAD
DLAŽBY

odvoz odpadu
dovoz materiálu

0949 633 272
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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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Cena:
80€/mesiac
0907 635 7070907 635 707

PRENAJMEM SKLADOVÉ

KONTAJNERY V TRNAVE
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Západoslovenské múzeum v Tr-
nave uchováva vzácne artefakty 
známe z dejín Trnavskej univer-
zity, jednej z najstarších univerzít 
na území dnešného Slovenska. Sú 
nimi iluminované medirytiny, kto-
ré sa kedysi na univerzite používali 
ako učebné pomôcky. Okrem rytín 
tam však nájdeme aj rituálny pred-
met - piest hanby.

Po zriadení Krajského múzea v roku 
1954, dnes Západoslovenské múzeum 
v Trnave (ZsM), sa predmety pochá-
dzajúce z Trnavskej univerzity stali 
súčasťou jeho zbierkového fondu. „K 
vzácnym predmetom vo fonde múzea 
sa radia štyri Medirytiny pochádzajúce 
z dielne významného nemeckého ryt-
ca Matthäusa Seuttera, ktorý v rokoch 
1707 až 1757 vo svojom vydavateľstve v 
Augsburgu produkoval veľké množstvo 
geografických i genealogických máp a 
plánov mesta. Mapy malého formátu z 
jeho dielne bolo možné zakúpiť v kartó-
nových obaloch od roku 1745 v hromad-
nom vydaní pod názvom Atlas Minor,“ 
hovorí Lucia Duchoňová, historička, 
vedúca oddelenia múzejných činností 
ZsM v Trnave. „V rokoch 1740 až 1744 na 

nich pracoval rytec Tobias Conrad Lot-
ter, ktorý vydavateľstvo postupne pre-
vzal. A práve rukopis Tobiasa C. Lottera 
je čitateľný aj na štyroch individuálnych 
rytinách s podrobnými genealogic-
ko-historickými údajmi k vojenským, 
mocenským a cirkevným dejinám Eu-
rópy. Rytiny tlačené na plátne veľkosti 
60 cm x 55 cm sú na hornom a dolnom 
okraji vsunuté do ochrannej lišty, ktorá 
slúži na zavesenie. Na spodnom okraji 
každej rytiny je uvedený vydavateľ T. C. 
Lotter spolu s kresličom A. Schilerom a 
rytcom E. Eichelom. Súčasťou vyobra-

zení je kartuša s kľúčom na vysvetlenie 
symboliky a charakteristiky jednotli-
vých údajov v nemeckom aj latinskom 
jazyku,“ objasňuje historička.

PONTIFICUM ROMANORUM 
SERIES CHRONOLOGICA

Prvá iluminovaná medirytina s ná-
pisom PONTIFICUM ROMANORUM 
SERIES CHRONOLOGICA zobrazuje pá-
peža s tiarou na hlave v korunovačnom 
purpurovom plášti a s rukou zdvihnu-
tou na požehnanie. Druhou rukou drží 
operadlo pápežského trónu, pri ktorom 
je apoštolský kríž a liturgické obradné 
predmety. Na barokovom stole je polo-
žený biskupský klobúk, dve mitry a ba-
culus. Na biskupskej casule je zoznam 
všetkých pápežov, apoštolov sv. Petra, 
od 1. storočia do polovice 18. storočia s 
dátumami a spôsobom ich smrti.

ICON SYNOPTICA SAC. ROM. IMP. 
ELECTORUM DUCUM PRINCIPUM

Druhá iluminovaná medirytina s 
nápisom ICON SYNOPTICA SAC. ROM. 
IMP. ELECTORUM DUCUM PRINCIPUM 
zobrazuje symbolickú postavu cisára 
rímsko-nemeckej ríše. Pravou rukou 
ukazuje na barokový stolec so symbol-
mi pápežskej moci – mitra, cisárska 
koruna, apoštolský kríž a baculus. Na 
ľavej strane sú symboly panovníckej 
moci žezlo a meč. Prepojenie cisárskej 
a pápežskej moci korešponduje so stre-
dovekou koncepciou ríše - úzka súčin-
nosť cisára a pápeža, vykonávajúcich 
najvyššiu svetskú a duchovnú moc. Rú-
cho cisára je pokryté menami vládcov 
Svätej ríše rímskej národa nemeckého, 
kniežat, kráľov, vojvodov a palatínov. 
Po stranách sú erby kmeňových vojvod-
stiev a štátov.

STATUA REGUM EUROPAEORUM 
P. C. N. NOMINA CONTINENS

Tretia iluminovaná medirytina s ná-
pisom STATUA REGUM EUROPAEORUM 
P. C. N. NOMINA CONTINENS zobrazuje 
symbolickú postavu panovníka s koru-
nou na hlave a žezlom v pravej ruke. Na 
náprsnej doske, sukni a nohách panov-
níka je zoznam európskych panovníkov 

od 1. storočia do polovice 18. storočia. 
Na barokovom stolci je kráľovská a ci-
sárska koruna, nad ním je v kartušiach 
dvojhlavá orlica, symbol Svätej ríše rím-
skej národa nemeckého. Na ľavej strane 
je jedenásť zemských erbov.

COLOSSUS MONARCHICUS/STA-
TUA DANIELIS/DAN. II. 31

Štvrtá iluminovaná medirytina s 
nápisom COLOSSUS MONARCHICUS/
STATUA DANIELIS/DAN. II. 31 zobra-
zuje symbolickú sochu obra „Kolosa“ 
so žezlom, ktorá podľa Danielovho vý-
kladu sna Nebukadnesara II. predsta-
vuje staroveké usporiadanie sveta. Na 
prilbe, náprsníkoch, sukni a nohách sú 
spísané veľké ríše histórie. Babylonská, 
Perzská, Grécka a Rímska ríša, vrátane 
orientálnych kráľovstiev a západných 
ríš. Po stranách sú vyobrazené bájne 
zvieratá symbolizujúce štyri kráľovstvá, 
ktoré vládli nad svetom.

Piest hanby
Nemenej zaujímavým je rituálny 

predmet s balustrovou rukoväťou, ta-
kzvaný piest hanby, ktorý slúžil študen-
tom Trnavskej univerzity ako hračka po-
čas imatrikulácií pri prijímaní nových 
študentov medzi seba. Na jeho prednej 
strane je maľovaný obraz študenta na 
dereši, ktorého skupina študentov vy-
pláca piestom. Študenti aj dievčatá v 
pozadí sú v dobovom uhorskom oble-
čení. Z druhej strany predmetu je osem 
mosadzných rolničiek.

Predmety z Trnavskej univerzity sú 
dokladom nielen vysokej úrovne vzde-
lávania na Trnavskej univerzite, ktorá v 
polovici 18. storočia disponovala učeb-
nými pomôckami vydanými vo vychyte-
nom vydavateľstve Matthäusa Seuttera 
a Conrada Tobiasa Lottera v Augsburgu, 
ale tiež dokumentujú čulý spoločenský 
študentský život na pôde univerzity. 

Predmety zo zbierkového fondu ZsM 
predstavila Lucia Duchoňová, historič-
ka, vedúca oddelenia múzejných čin-
ností ZsM v Trnave.

SPRACOVALA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Vzácne iluminované medirytiny z dielne Matthäusa Seuttera

Západoslovenské múzeum v Trnave 
uchováva výnimočné učebné pomôcky

Piest hanby.                                                                                                                                            archív Západoslovenského múzea v Trnave

Iluminované medirytiny z dielne Matthäusa Seuttera.
archív Západoslovenského múzea v Trnave
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Západoslovenské múzeum v Tr-
nave uchováva vzácne artefakty 
známe z dejín Trnavskej univer-
zity, jednej z najstarších univerzít 
na území dnešného Slovenska. Sú 
nimi iluminované medirytiny, kto-
ré sa kedysi na univerzite používali 
ako učebné pomôcky. Okrem rytín 
tam však nájdeme aj rituálny pred-
met - piest hanby.

Po zriadení Krajského múzea v roku 
1954, dnes Západoslovenské múzeum 
v Trnave (ZsM), sa predmety pochá-
dzajúce z Trnavskej univerzity stali 
súčasťou jeho zbierkového fondu. „K 
vzácnym predmetom vo fonde múzea 
sa radia štyri Medirytiny pochádzajúce 
z dielne významného nemeckého ryt-
ca Matthäusa Seuttera, ktorý v rokoch 
1707 až 1757 vo svojom vydavateľstve v 
Augsburgu produkoval veľké množstvo 
geografických i genealogických máp a 
plánov mesta. Mapy malého formátu z 
jeho dielne bolo možné zakúpiť v kartó-
nových obaloch od roku 1745 v hromad-
nom vydaní pod názvom Atlas Minor,“ 
hovorí Lucia Duchoňová, historička, 
vedúca oddelenia múzejných činností 
ZsM v Trnave. „V rokoch 1740 až 1744 na 

nich pracoval rytec Tobias Conrad Lot-
ter, ktorý vydavateľstvo postupne pre-
vzal. A práve rukopis Tobiasa C. Lottera 
je čitateľný aj na štyroch individuálnych 
rytinách s podrobnými genealogic-
ko-historickými údajmi k vojenským, 
mocenským a cirkevným dejinám Eu-
rópy. Rytiny tlačené na plátne veľkosti 
60 cm x 55 cm sú na hornom a dolnom 
okraji vsunuté do ochrannej lišty, ktorá 
slúži na zavesenie. Na spodnom okraji 
každej rytiny je uvedený vydavateľ T. C. 
Lotter spolu s kresličom A. Schilerom a 
rytcom E. Eichelom. Súčasťou vyobra-

zení je kartuša s kľúčom na vysvetlenie 
symboliky a charakteristiky jednotli-
vých údajov v nemeckom aj latinskom 
jazyku,“ objasňuje historička.

PONTIFICUM ROMANORUM 
SERIES CHRONOLOGICA

Prvá iluminovaná medirytina s ná-
pisom PONTIFICUM ROMANORUM 
SERIES CHRONOLOGICA zobrazuje pá-
peža s tiarou na hlave v korunovačnom 
purpurovom plášti a s rukou zdvihnu-
tou na požehnanie. Druhou rukou drží 
operadlo pápežského trónu, pri ktorom 
je apoštolský kríž a liturgické obradné 
predmety. Na barokovom stole je polo-
žený biskupský klobúk, dve mitry a ba-
culus. Na biskupskej casule je zoznam 
všetkých pápežov, apoštolov sv. Petra, 
od 1. storočia do polovice 18. storočia s 
dátumami a spôsobom ich smrti.

ICON SYNOPTICA SAC. ROM. IMP. 
ELECTORUM DUCUM PRINCIPUM

Druhá iluminovaná medirytina s 
nápisom ICON SYNOPTICA SAC. ROM. 
IMP. ELECTORUM DUCUM PRINCIPUM 
zobrazuje symbolickú postavu cisára 
rímsko-nemeckej ríše. Pravou rukou 
ukazuje na barokový stolec so symbol-
mi pápežskej moci – mitra, cisárska 
koruna, apoštolský kríž a baculus. Na 
ľavej strane sú symboly panovníckej 
moci žezlo a meč. Prepojenie cisárskej 
a pápežskej moci korešponduje so stre-
dovekou koncepciou ríše - úzka súčin-
nosť cisára a pápeža, vykonávajúcich 
najvyššiu svetskú a duchovnú moc. Rú-
cho cisára je pokryté menami vládcov 
Svätej ríše rímskej národa nemeckého, 
kniežat, kráľov, vojvodov a palatínov. 
Po stranách sú erby kmeňových vojvod-
stiev a štátov.

STATUA REGUM EUROPAEORUM 
P. C. N. NOMINA CONTINENS

Tretia iluminovaná medirytina s ná-
pisom STATUA REGUM EUROPAEORUM 
P. C. N. NOMINA CONTINENS zobrazuje 
symbolickú postavu panovníka s koru-
nou na hlave a žezlom v pravej ruke. Na 
náprsnej doske, sukni a nohách panov-
níka je zoznam európskych panovníkov 

od 1. storočia do polovice 18. storočia. 
Na barokovom stolci je kráľovská a ci-
sárska koruna, nad ním je v kartušiach 
dvojhlavá orlica, symbol Svätej ríše rím-
skej národa nemeckého. Na ľavej strane 
je jedenásť zemských erbov.

COLOSSUS MONARCHICUS/STA-
TUA DANIELIS/DAN. II. 31

Štvrtá iluminovaná medirytina s 
nápisom COLOSSUS MONARCHICUS/
STATUA DANIELIS/DAN. II. 31 zobra-
zuje symbolickú sochu obra „Kolosa“ 
so žezlom, ktorá podľa Danielovho vý-
kladu sna Nebukadnesara II. predsta-
vuje staroveké usporiadanie sveta. Na 
prilbe, náprsníkoch, sukni a nohách sú 
spísané veľké ríše histórie. Babylonská, 
Perzská, Grécka a Rímska ríša, vrátane 
orientálnych kráľovstiev a západných 
ríš. Po stranách sú vyobrazené bájne 
zvieratá symbolizujúce štyri kráľovstvá, 
ktoré vládli nad svetom.

Piest hanby
Nemenej zaujímavým je rituálny 

predmet s balustrovou rukoväťou, ta-
kzvaný piest hanby, ktorý slúžil študen-
tom Trnavskej univerzity ako hračka po-
čas imatrikulácií pri prijímaní nových 
študentov medzi seba. Na jeho prednej 
strane je maľovaný obraz študenta na 
dereši, ktorého skupina študentov vy-
pláca piestom. Študenti aj dievčatá v 
pozadí sú v dobovom uhorskom oble-
čení. Z druhej strany predmetu je osem 
mosadzných rolničiek.

Predmety z Trnavskej univerzity sú 
dokladom nielen vysokej úrovne vzde-
lávania na Trnavskej univerzite, ktorá v 
polovici 18. storočia disponovala učeb-
nými pomôckami vydanými vo vychyte-
nom vydavateľstve Matthäusa Seuttera 
a Conrada Tobiasa Lottera v Augsburgu, 
ale tiež dokumentujú čulý spoločenský 
študentský život na pôde univerzity. 

Predmety zo zbierkového fondu ZsM 
predstavila Lucia Duchoňová, historič-
ka, vedúca oddelenia múzejných čin-
ností ZsM v Trnave.

SPRACOVALA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Vzácne iluminované medirytiny z dielne Matthäusa Seuttera

Západoslovenské múzeum v Trnave 
uchováva výnimočné učebné pomôcky

Piest hanby.                                                                                                                                            archív Západoslovenského múzea v Trnave

Iluminované medirytiny z dielne Matthäusa Seuttera.
archív Západoslovenského múzea v Trnave

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 OD 9.11.2020 DO 30.11.2020
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Bocán s.r.o., Hviezdoslavova 309, Senica
AKCIA 2020

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

A 
na
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zá
kr

yt
y

RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA
- STAČÍ ZAVOLAŤ

ZADARMO: w
w

w.
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m
en
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st
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k

Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa:
2-hrob od 2290 € • 1-hrob od 1590 €
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chrbtice a kĺbov, reumatizmu, artrózy, osteoporózy, cukrovky, pankreasu,
prostaty, vysokého krvného tlaku, sexuálnej disfunkcie, psychických porúch,
migrény, depresie, úzkosti, nervového systému, lymfatického systému,
cievnych problémov, alergénov, toxínov, baktérií, vírusov, plesní ...

Kompletné vyšetrenie a stanovenie Vašej diagnózy na najmodernejšom
diagnostickom biorezonančnom prístroji L.I.F.E. systém Quantum II.
Pomôžeme Vám
určiť príčinu a závažnosť  Vašich chorôb a doporučíme Vám liečbu:
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Tamaškovičova 17, Trnava

Vyvolávacia cena: 42 330,- €   Zábezpeka: 10 000,- €
Termíny obhliadok: 10.11.2020 09:15 hod., 20.11.2020 09:15 hod.

Termín a miesto dražby: 26.11.2020 o 10:00 hod.
Hotel a Reštaurácia PHOENIX, Kapitulská 16, Trnava, krytá terasa na prízemí

DRAŽBA podielu vo veľkosti 1/2 k pozemkom na ul. Skladová 

na parc. č. 3366/2, 3366/18 a  3382/12, kat. územie Trnava, 

okres Trnava

1/2 podielu pozemkov * Trnava1/2 podielu pozemkov * Trnava
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Ko nt a k t :  0 9 1 1  2 2 2  3 1 1 ,  w w w. d u p o s. s k

Tamaškovičova 17, Trnava

Vyvolávacia cena: 500 000,- €   Zábezpeka: 40 000,- €
Termíny obhliadok: 10.11.2020 o 09:00, 20.11.2020 o 09:00

Termín a miesto dražby: 26.11.2020 o 09:00 hod.
Hotel a Reštaurácia PHOENIX, Kapitulská 16, Trnava, krytá terasa na prízemí

DRAŽBA budovy obchodu a služieb na ul. Skladová, bez súp. 

č. na parc. č. 3366/7 a pozemkov na parc. č. 3366/7, 3366/8, kat. 

územie Trnava, okres Trnava

Sklad * TrnavaSklad * Trnava

Obchodnú verejnú súťaž:
Nájom nebytových priestorov a súvisiacich

priľahlých pozemkov
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SOŠ elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava vyhlasuje

Bližšie informácie a podklady na 033/599 1898 a na www.sose-trnava.edupage.sk

Verejné bohoslužby je možné opäť 
sláviť, avšak len s obmedzeniami. 
Omše sú naďalej podobne ako hro-
madné podujatia limitované počtom 
šiestich účastníkov. Informovala o 
tom Konferencia biskupov Slovenska 
(KBS).

Bohoslužby je možné sláviť pre 
tých, ktorí sa vedia preukázať potvr-
dením o negatívnom výsledku RT-PCR 
testu vykonaným od 29. októbra do 1. 
novembra alebo certifikátom vydaným 
Ministerstvom zdravotníctva SR s nega-
tívnym výsledkom antigénového testu 
tiež z tohto dátumu.

Na omši sa môže aktuálne zúčastniť 
len šesť osôb. „Kňazov preto prosíme o 
aplikovanie pastoračnej múdrosti pri 
uvedení tohto obmedzenia do praxe, s 
ohľadom na lokálne podmienky,“ uvie-
dol hovorca KBS Martin Kramara.

Chrámy môžu byť otvorené pre osob-
nú modlitbu a vysluhovanie sviatostí, tie 

však treba uskutočňovať individuálnym 
spôsobom. Limit pre počet prítomných v 
chráme pre osobnú modlitbu v jednom 
okamihu je daný rozlohou chrámu, pri-
čom nesmie prekročiť jednu osobu na 15 
štvorcových metrov plochy chrámu.

V kostoloch je potrebné viditeľne 
umiestniť oznamy o tom, že platí zákaz 
podávania rúk a že v prípade vzniku 
akútneho respiračného ochorenia, je 
osoba povinná zostať v domácej izolácii. 
Rovnako má byť umiestnený oznam aj o 
tom, že ak sa u osoby prejavia príznaky 
akútneho respiračného ochorenia, treba 
telefonicky kontaktovať svojho ošetrujú-
ceho lekára a opustiť miesto hromadné-
ho podujatia.

Ohľadom krstov, sobášov a pohre-
bov zostáva v platnosti to, čo doteraz, 
teda pre najbližších príbuzných s li-
mitom jedna osoba na 15 štvorcových 
metrov chrámu v interiéri a dvojmetrové 
rozstupy v exteriéri.

Verejné bohoslužby sa môžu sláviť, 
avšak len s obmedzeniami

» Zdroj: KBS

KOMPLETNÝ SERVIS MOPEDOV
Jawa, Babeta a podobné.
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Odkúpim vašu starú motorku. 0944 797 542



TTzel20-45-strana 7

SLUŽBY, STAVBATRNAVSKO
7

0
9

-1
1

5
0

8
-0

 T
T4

2

01
12
00

00
2

ELEKTRIKÁR
Juraj Jamrich

0949 188 961

 
 
  
 

0902 091 704
ikuctovnictvo@gmail.com

KOMPLETNÉ SPRACOVANIE
ÚČTOVNÍCTVA, SERIÓZNE
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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, 
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PROFESIONÁLNE PRANIE KOBERCOV

Suchovská 12
917 01 Trnava

superluxe@superluxe.sk

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

PADYKOV

Na výrobky
poskytujeme

záruku a servis!

Výroba a montáž
ocelových brán,
plotov, zábradlia,
kovaných dekoračných
ozdôb, schodov a pod.

Výroba a montáž
ocelových brán,
plotov, zábradlia,
kovaných dekoračných
ozdôb, schodov a pod.

0948 860 404
simon.padys@gmail.com

PADYKOV

0948 860 404
simon.padys@gmail.com

PADYKOV
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5Pešia zóna Hlavná 15, Trnava

ZIMNÉ BUNDYZIMNÉ BUNDY
TOTÁLNY VÝPREDAJ
LIKVIDÁCIA
PREDAJNE pravá koža-50%až do
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HĽADÁME
PRACOVNÍKA ZIMNEJ 

ÚDRŽBY 
Trnava - centrum
Výkon:  podľa potreby

Odmena: 115 € brutto / mesačne 

Bližšie informácie

Kontakt:  0902 326 389 
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MASÁŽE
A PEDIKÚRA
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V pohodlí
Vášho domova!

Objednávky:

0948 02 77 55
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