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Týždenne do 46 550 domácností

MASÁŽE
A PEDIKÚRA

08-0003 TT03

GLAZÚROVANIE
VANÍ
25

PRERÁBKY

KOMPLETNÉ SPRACOVANIE 0902 091 704
ÚČTOVNÍCTVA, SERIÓZNE ikuctovnictvo@gmail.com

OBKLADAČSKÉ

08-0 TT34

NAKOMPLET

odvoz odpadu
dovoz materiálu

0949 633 272

08-0 TT46

PRÁCE

BYTOV a DOMOV
0904 951 627

0903 405 588
0905 983 602

94-0181

39-0 TT47

rokov
„Už
od firmy“
MOLNÁR

39-0 TT45

Objednávky:

0948 02 77 55

08-00 TT03

V pohodlí
Vášho domova!

ZĽAVA 40%

EXTRA
PANENSKÝ
OLIVOVÝ OLEJ
južné Španielsko - najvyššia kvalita

POLIENKA aj GUĽATINA

16-0322

01-0005 TT44

08-0006 TT19

RNAVA

BEZHOTOVOSTNE A ZA NAJVÝHODNEJŠÍCH PODMIENOK
• opravy skiel pre klientov s havarijnou poistkou - ZDARMA • obhliadky pre všetky poistovne • najlepšie ceny a doživotná záruka

TT20-51-strana
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AUTOSKLO
H&D
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Pečiem v šamotovej peci.
Tel.: 0915 457 637

VÝMENA SKIEL CEZ HAVARIJNÉ POISTKY,

á

eln
mys

Prie

Sme

prasiatka na pečenie
a bavorské kolená.

AUTOSKLO H&D
T
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Nit
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Upečiem i zabezpečím

ians

Nitr

AKCIA !!! POLIENKA
suchý smrek a borovica

08-0 TT51

KÚPIM
3 IZBOVÝ BYT V TRNAVE
Okrem lokality Linčianska a Hliny. Nie som RK. 0905 333 832

PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

STAVMAT - Zavarská 10F, Trnava

Priemyselná 1
www.autosklotrnava.sk
0907 600 895 • 033 5514 623

08-0013 TT03

Žofčík 0910 429 643

01-0 T50

1 litrové balenie - 7 Eur
5 litrové balenie - 35 Eur

REDAKČNÉ SLOVO / SLUŽBY, STAVBA, POLITICKÁ INZERCIA Najčítanejšie regionálne noviny

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.
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18.990

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
nitriansko
novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
zlatomoravsko

Stredné Slovensko
BB
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50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

- bytových jadier, domov a bytov
- obklady a dlažby
- maliarske práce a stierkovanie
- vodoinštalácie, elektroinštalácie
- sadrokartón
- plávajúce podlahy

VA - 30%
MOŽNÁ ZĽA DLAŽBY
YA
NA OBKLAD

0949 319 336

OBALY
na prenos jedla

Veľmi si želám, aby bol pre nás všetkých budúci rok
výrazne lepší, aby pominul strach o zdravie, aby sa
naše životy postupne vrátili do normálnych koľají.

MAĽOVANIE

Do nového roku
2021 vám želám
veľa zdravia,
šťastia a Božieho
požehnania.

STIERKOVANIE

0903 783 800
Farba a zakrývanie (interiéru) GRÁTIS

ELEKTRIKÁR

» Tomáš Drucker

Juraj Jamrich
výmeny
svietidiel,
vypínačov,
zásuviek...

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL

33-0086
32-0089

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

Tr
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Vážení spoluobčania,
aj v týchto ťažkých časoch vám želám pokojné
a pekné Vianoce. Všetci prežívame náročné
obdobie. Pandémia nám výrazne sťažila životy.
Aj teraz, počas Vianoc, sa menej stretávame
a sviatky trávime doma v kruhu najbližšej rodiny.

Východné Slovensko
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08-0 TT40
39-0086 TT48

REKONŠTRUKCIE

markb
wo.d obalových materiálova
NU BOXY
ME

k
l.aspapiera

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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DISTrIBúcIa (46.550 domácností)
Každý týždeň:
Trnava, Biely Kostol, Bíňovce, Bohdanovce nad Trnavou, Boleráz,
Klčovany, Borová, Brestovany,
Horné Lovčice, Bučany, Cífer,
Dechtice, Dlhá, Dobrá Voda, Dolná Krupá, Dolné Dubové, Dolné
Lovčice, Dolné Orešany, Horná
Krupá, Horné Orešany, Hrnčiarovce nad Parnou, Jaslovské
Bohunice, Kátlovce, Košolná,
Križovany nad Dudváhom, Lošonec, Majcichov, Malženice, Naháč,
Opoj, Ružindol, Slovenská Nová
Ves, Smolenice, Suchá nad Parnou, Špačince, Šúrovce, Vlčkovce,
Voderady, Zvončín, Zavar, Trstín,
Zeleneč, Modranka

0905 242 303

39-0016 TT46

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
redaktorka: Renáta Kopáčová
spravodajstvott@regionpress.sk

Prichádzajú výnimočné Vianoce.
S výnimočným znamením na oblohe,
vo výnimočných okolnostiach, po výnimočnom roku. Nepatrí sa počas nich
myslieť na všedné malosti. Celý rok vo
mne zostal obraz tých minulých a na
ňom svätý otec František, kráčajúci
prázdnym temným námestím Svätého
Petra vo Vatikáne. Vzpriamený, nezlomený, odhodlaný. Napriek všetkému
nesúci kríž v sebe i na sebe. Pársekundová sekvencia v televíznom spravodajstve, ale aj fotka, ktorá obletela svet
a to, čo znázorňuje, sa mi kdesi v hlave
vypálilo navždy.
Celý život, čo vnímam, si ľudia že-

TT20-51-strana

08-0 TT15

Mgr. Jozef Belica
0905 534 595
Mgr. Branislav Kudri 0905 943 528
Matúš Vanta
0905 333 832

Vladimír Páleník, Majcichov 523
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• elektroinštalácie
• rekonštrukcie
• el. prípojky
• opravy

0949 188 961

011200002

InzercIa
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Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09

- dovoz materiálu/tovaru z obchodu
- odvoz/dovoz stavebného materiálu
- sťahovanie
- preprava (dĺžka max do 4,6m)

bch

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

AUTODOPRAVA
(do 3,5t)

lali v tomto období - “šťastné a veselé”,
potriasali si rukami a vyslovovali priania do nového roku, dúfajúc, že bude
lepší ako ten končiaci, alebo, minimálne, aspoň tak zlý a nie horší.
Pred niekoľkými dňami dohorela
tretia adventná svieca, budeme zapaľovať štvrtú a kruh sa uzatvára. Polnočná
bude o pol ôsmej, ale vo svetle udalostí
tohto roku buďme radi, že bude. Aj Silvester bude iný.
Všetkým chorým a všetkým príbuzným chorých, všetkým, ktorým
tento rok osud vzal niekoho predčasne a kruto - myslím na vás! A všetkým
tým, ktorí o nič a nikoho
nateraz neprišli, za celú
redakciu do roka 2021
- nech to tak zostane aj
po celých nasledujúcich
365 dní.
Pekné sviatky a
dobrý rok po tom,
ktorý sa končí

ww

Pekárska 40/a
TrnaVa
trnavsko@regionpress.sk

Prelom rokov. Obdobie spomínania,
želaní, vyslovených i tých tajných.
Emočne silný čas. Dni, v ktorých by
sa malo myslieť aj na čosi viac, ako
iba na prízemné sváry, za ktorými
je len a len túžba udržať si či získať
moc. Bez ohľadu na to, že sa pri tom
stráca tvár, sebaúcta i úcta, charakter a ľudskosť.

veľko
o

redakcia:

Koniec a začiatok

75-17

TRNAVSKO

391200009
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TRNAVSKO

SLUŽBY
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KAMENÁRSTVO
STONE INDUSTRY
Trnava - Bínovce
Najväčší maloobchodný predajca na Slovensku

Využite jedinečnú zimnú akciu a zľavy až do -40%
TT20-51-strana
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08-0054 TT50

Ďakujeme vám za prejavenú
dôveru a prajeme príjemné
prežitie vianočných sviatkov
a všetko dobré
v novom roku 2021.

SPOLOČNOSŤ / ZAMESTNANIE, STAVBA

4

Kolko lásky

Možno je to tak

Kolko lásky sa zmescí do krabice ot topánek? To
neny otázka, to je heslo jednej nadácije, jednej charyty, kerá má celoslovenské pósobysko. O tem som
začula raz a to len na jedno ucho, potom ešče raz.
Vtedy som sa rozhodla, že vypátram čo to vlasne
je, čo, prečo, začo a gdo to robý? Tak som ziscila, že
jedna pany, volajme hu Danka (šak tá má meniny
okolo Vánoc), kerá účinkuje u nás na jaslovskobohunickém obecném úrade, sa v menuvanej nadáciji
angažuje.
Pri svojej robote na úrade, domácnosci, starostlivosci o muža a dve dzeci, si nájde čas aj na charytu. Jako koordynátorke jej pridzelily dva ústavy pre
senijorov. Jeden má 38 klijentov a druhý 30. Cez rok
zbýrá cez internet ot dobrých ludzí čo sa dá. Čúl sa
zamerala na školy. A dzeci nosá potrebné, aj mylé
vecičky pre starkých. Danka to potom dá do krabice ot bótov, pri čem pomáhajú aj jej dzeci, zabalý do
vánočného papýra a pret vánocáma zanese do tých
ústavov.
A čo je v tých krabicách? Aj to vám povým. No
slané, sladké, teplé (šál, rukavičky), vonavé, néčo
na čítaný, aj na lúščený. Káva, čaj, néčo na památku, krezby ot školákov. A verte, spravý tým obdaruvaným obrovskú
radost. Šak Vánoce sú o gýči (
tak si vyzdobýme naše domácnosci), Vánoce sú o láske, Vánoce sú o radosci a Vánoce sú
o robený dobra. Takto robý dobro
naša Danka, je to bohumilá činost
a zadarmo. Širák dole...

Zložili zbrane?
Možno už prestali veriť,
že bojovať s odpadom sa oplatí,
keď sa na skládke v Trnave
našla zbraň a funkčné granáty.
„Iné“ deti a Vianoce
Musíme ich milovať,
veď aj máme prečo,
hovoria s nami o láske
svojou tajnou rečou.
Koleda, koleda
Prinesú nám Traja králi
možno novú koledu,
Gašpar čaká, že mu NAKA
skoro nájde kolegu.
Rozhrešenie nestačí
Hriechy sú ako slová
vytesané do skaly,
dostali sme rozhrešenie,
no hriechy nám zostali.
Toho sa najviac bojíme
Celý rok 2021 budeme
robiť
všetko iba pre vás,
pre vlasť a pre mier,
s pozdravom váš premiér.

» bapka Blašková

» Eva Jarábková


Máš voľný čas? Poznáš Trnavu? Chceš si zarobiť?
Do nášho tímu prijmeme:

•vodičov •dispečera/-ku
01-0010 TT21

na HPP aj brigádnicky. Mzda: 800 - 1200€.

0905 613 572 • yellow@taxisluzbatrnava.sk

KÚPIM
3 IZBOVÝ

BYT V TRNAVE

0905 333 832

TT20-51-strana
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08-0 TT47

Okrem lokality
Linčianska a Hliny.
Nie som RK.

Najčítanejšie regionálne noviny

TRNAVSKO

GASTRO, ZAMESTNANIE
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Spoločnosť Sessler ďakuje
za priazeň v roku 2020
a v mene kolektívu
želá príjemné prežitie
Vianočných sviatkov.

Balíky je možné aktuálne zakúpiť:
• Podniková predajňa Sessler Pri Kalvárií
• Saigon pub Študentská ulica
• Eshop Sessler
• Hostinec Na Šanci, Šancová ulica Bratislava

52-00018-24

K
TIP NA DARČE

TT20-51-strana
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SLUŽBY, DOMÁCNOSŤ, ZAMESTNANIE

02 AUTO-MOTO / iné

» ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely- SERIÓZNA DOHODA
0908205521
» Odkúpim továrenský traktor alebo malotraktor, aj v
zlom stave alebo nepojazdný.
0949350195

PREDAVAČKU
Bližšie informácie poskytneme v čase
od 8:00 do 15:00 hod. (pon- pia) na tel. č.:

0902 953 066

OBSLUHA VZV
HLUK /ČR

tesára
klamPiara / POkrýVača
iZOlatéra
strOJNíka / VODiča

na skrátený pracovný
úväzok do do novinového
stánku v Smoleniciach,
minimálny zárobok 617,- Eur
brutto + zákonom
stanovené príplatky.

ZABEZPEČÍME
A ZAPLATÍME

PONUKA PRÁCE

VÁM

COVID
TEST

- 140 Kč/ netto / hodina
- 12hodinové zmeny – denné/nočné
(možnosť pracovať nadčas)
- Ubytovanie zabezpečené
hradene firmou
- Možnosť dostavania zálohy
- Pri odpracovaní pracovného
fondu motivačné bonusy

KONTAKT

Cena práce v závislosti od pozície: od 7,- € / hod. brutto

tel.: 0908 789 146 / email: kariera@ismont.sk

+421 908 914 180

Hviezdoslavova 3, Trnava

85_0876

2 Auto moto/iné

Príjmeme
do zamestnania
alebo na živnosť:

Najčítanejšie regionálne noviny

033/55 13 185

(vo dvore oproti gym. A. Merici)

303Byty/predaj
BYTY / predaj

www.kasna.sk ï skoppo@gmail.com 0905 575 191

404Byty/prenájom
BYTY / prenájom

KUCHYNE
-40% ŠATNÍKY

Najväčší výber
kuchýň
do bauringu!

Skvelé
ceny na

» Dám do prenájmu izbu v RD
v Trnave, nefajčiar, nealkoholik, hygiena. Tel: 0948014213

KVALITA, ZA KTOROU SI STOJÍME > ZÁRUKA 5 ROKOV

garancia
eny!!!
najnižšej c

505DOMY/predaj
DOMY / predaj
606POZEMKY/predaj
POZEMKY / predaj

Naše postele farebne zladíme so šatníkom!

7 REALITY/iné

07 REALITY / iné

01-1200003 TT14

101Auto-moto/predaj
AUTO-MOTO / predaj

Súkromná spoločnosť
prijme

01-00 TT51

Občianska
riadková
inzercia

32- 0146

6

» Predám 4ha ornej pôdy
v Brezovej pod Bradlom.
0905912588

STAVBA
808STAVBA
DOMÁCNOSŤ
909DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA
ZÁHRADA
A ZVERINEC
10
a ZVERINEC

59-011

» Predám zajacov samcov aj
samice, na chov aj na zabitie.
Tel: 0948014213

HOBBYa ŠPORT
A ŠPORT
1111 HOBBY

Frézovanie

12 DEŤOM
DEŤOM
12

komínov

13
13 RÔZNE/predaj
RÔZNE / predaj

» Predám slivovicu, 3 litre,

• Stavba
teplovzdušných
krbov a teplovzdušných rozvodov
• Vložkovanie komínov
• Rekonštrukcia starých komínov
• Obhliadka
komína zdarma

ročník 2018, vypálená v
pálenici, 0948014213
14
14 RÔZNE/iné
RÔZNE / iné

» KÚPIM VZDUCHOVKU
0910419469

ZĽAVAEZ

15
PRÁCU
15 HĽADÁM
HĽADÁM
PRÁCU

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera TT medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP TT 12 Predám kočík,
0987 654 321.

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

SME PRVÁ FIRMA,

KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE

0905 534 595

10% ZĽAVA
339 €

Vianočná ruža zdobí stôl, tíško hrá hudba. Čakáš ten okamih,
aby sa Ti splnila túžba. Pokoj a radosť nech Ťa v srdci hreje,
nech sa Tvoja rodina cez Vianoce smeje.

TT20-51-strana

389 €

cena zahŕňa: demontáž, montáž, parapety,
žalúzie, murárske práce a DPH

499 €

vymaľovanie
interiéru
pri výmene okien
41-0022

Chcete si
podať
inzerát?

10-0049

ER

NA N
www.kominicek.sk
0905 702 276 • 0917 850 155

16ZOZNAMKA
ZOZNAMKA
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TRNAVSKO

ŠKOLA, ZAMESTNANIE
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Mýty a fakty o duálnom
vzdelávaní v trnavskej župe
Mýtus 1: Musím zostať pracovať u zamestnávateľa, kde som študoval duálne.
Fakt: NIE, po ukončení štúdia môžeš dostať ponuku práce od zamestnávateľa.
Mýtus 2: Musím vrátiť peniaze, ktoré som si zarobil.
Fakt: NIE, žiadne peniaze vrátiť nemusíš.
Mýtus 3: Nemôžem pokračovať v štúdiu na vysokej škole.
Fakt: NIE, môžeš pokračovať v štúdiu na vysokej škole.
Mýtus 4: Nemôžem odísť od zamestnávateľa.
Fakt: NIE, ak zamestnávateľ nebude plniť záväzky uvedené v učebnej zmluve, môžeš
z duálu vystúpiť.
Mýtus 5: U zamestnávateľa sa praxuje viac vyučovacích hodín ako na strednej škole.
Fakt: NIE, počet hodín praxe je rovnaký, ako keď praxuješ na strednej škole. Rozvrh hodín
je rovnaký pre všetkých žiakov.

01-0 TT41

Mýtus 6: Zamestnávateľ mi nebude platiť.
Fakt: NIE, zamestnávateľ ti zaplatí za takú prácu počas praxe, ktorá sa dá ohodnotiť
peniazmi.
Mýtus 7: Zamestnávateľ bude na mne zarábať.
Fakt: NIE, zamestnávateľ má náklady na tvoje vzdelávanie, ktoré sú omnoho vyššie, ako je
cena tvojej práce. Počas praxe ti zamestnávateľ vždy zaplatí obed a poskytne pracovné
oblečenie. Ak budeš šikovný, môžeš navyše dostať štipendium.
...a na záver:
Od Trnavského samosprávneho kraja dostaneš na rozbeh mesačné štipendium vo výške
50€ počas prvého ročníka po podpise učebnej zmluvy na strednej škole. Získaš aj duálnu
BUS kartu, s ktorou môžeš cestovať po celom kraji prímestskými autobusmi bezplatne až
do konca štúdia na strednej škole.

01-0005 TT44

Viac informácií nájdeš na:
www.trnava-vuc.sk – duálne vzdelávanie, info.dual@trnava-vuc.sk alebo 033 55 59 425.

TT20-51-strana
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ZAMESTNANIE
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CHCETE CHOVAŤ HYDINU?
PREDAJ VO VAŠOM OKRESE

ZABEZPEČÍME
A ZAPLATÍME

OSTRAVA

OD 700€ - 900€
NETTO/MESIAC
- OPERÁTOR VÝROBY
- OBSLUHA VZV
- ZVÁRAČ CO2

www.matejovdvor.sk
0902 466 448, 0902 606 436

Mäsiar (Rakúsko)
3000 EUR/mesačne Brutto

Pomocník (Rakúsko)

145 KČ/ NETTO HODINA
- OPERÁTOR VÝROBY

2100 EUR/mesačne Brutto

- ubytovanie zabezpečené

+420 603 450 207
+420 702 193 121

85_0823

88-0106

VIAC INFO NA TEL. ČÍSLACH:

Stavebná spoločnosť
HOT BUILDING s.r.o.

info@c-group.sk I 0903 431 350
nabor@c-group.sk I 0910 431 545

STAJAN Slovakia prijme:
������������������
(850€ - 1000€/mesiac)

www.
ww
www.hotbuilding.sk
w.ho
h tbuilding.
g sk
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2600 EUR/mesačne Brutto

HRADEC KRÁLOVE

Chladenú hydinu vozíme
ku vám domov - do domu, bytu

MONTÁŽNY PRACOVNÍK
(RAKÚSKO/NEMECKO )
MONTÁŽNIK OKIEN, DVERÍ
ODVETRANÉ FASÁDY
PRESKLENNÉ FASÁDY
SENDVIČOVÉ FASÁDY A HALY
PRIEMYSELNÁ IZOLÁCIA
ZÁMOČNÍK
MZDA:
2000€/ MES. + PRÉMIE
KOVOVÝROBA
0910 620 212 I office@hotbuilding.sk

SKLADNÍK
K (Nemecko)

- možnosť pracovať na živnosť
- ubytovanie zabezpečené

Pondelok - Piatok 9.00 - 14.00 h

CHOVÁME PRE VÁS UŽ 30 ROKOV
100% ZÁRUKA KVALITY

PRIJMEME

VÁM

COVID
TEST

85_0818

PONUKY PRÁCE

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY
zasklievanie zádverí

splátky od 98 €

splátky od 99 €

VYUŽITE PREDVIANOČNÉ ZĽAVY AŽ DO 50%
0948 787 777 | www.balkona.eu

zimné záhrady

splátky od 149 €

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom
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TRNAVSKO
Týždenne do 46 550 domácností

39-0 TT51

Najčítanejšie regionálne noviny

REZANIE BETÓNU KONTAJNERY

•KRTKOVANIE•
profesionálne čistenie a monitoring

0917 102 255

NON - STOP 0905 351 406

POŽIČOVŇA TEPOVAČOV

www.krtkovaniezsk.sk

01-0011 TT03

kanalizácie • čistenie lapačov tuku

0949 379 644

39-1200003 TT14

0908 447 006

• Odvoz odpadu – komunálny,
stavebný, záhradný
• Dovoz štrku, piesku, kame a
• Búracie práce
s odvozom odpadu

01-0 TT48

AKCIOVÉ CENY!

39-0005 TT02

ODVOZ ODPADU 5 m3, 7 m3

smarTTshop.sk
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Od decembra predlžujeme
o 17:30 hod.
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otváracie hodiny! Chránená dielňa: možnosť povinného plnenia

08-0 TT48

predajňa s pracovnými odevmi na ulici Jána Bottu 36
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Unikátna operácia V historickom centre Trnavy môžete vstúpiť do rozprávky
v trnavskej nemocnici
Lekári vo Fakultnej nemocnici
Trnava majú za sebou unikátnu
operáciu. Ako prví z krajín V4
zabezpečili dialyzovanému pacientovi centrálny žilový prístup
pomocou „inside-out“ metódy.
Išlo o pacienta, ktorý je dlhodobo
liečený dialýzou s takmer úplne vyčerpanými žilovými prístupmi. „Celá operácia sa realizovala na Rádiologickej
klinike FN Trnava, pričom zabezpečenie žilového prístupu touto metódou
bolo pre pacienta s vyčerpanými žilovými prístupmi životne dôležité,“ objasnil
primár Rádiologickej kliniky FN Trnava
Andrej Klepanec. Dlhodobý prístup do
centrálneho žilového systému pre potreby dialýzy pritom potrebuje mnoho
pacientov. Fakultná nemocnica Trnava sa tak stáva pracoviskom, ktoré vie
pomôcť pacientom s rovnakým problémom z celého Slovenska. „Aj toto je
dôkaz toho, že napriek súčasnej situácii
s COVID-19, sme schopní zavádzať pre
pacientov nové intervenčné metódy na
medzinárodnej úrovni,“ uviedol riaditeľ FN Trnava Vladislav Šrojta.
ren

Pomôžte nájsť škriatkovi domov

Trnava spustila novú zimnú interaktívnu hru o trnavských škriatkoch domových - Škriatkovo kúzlo. Prístupná je online na adrese
skriatkovia.trnava.sk.

Hra, v ktorej môžete pomôcť škriatkovi
nájsť domov sa odohráva v úzkom centre
mesta. Začína sa pri mestskej veži, pokračuje na Nádvorie, k divadlu, radnici a končí sa na pešej zóne. Prevedie vás od jedného okna k druhému, a tam budú na vás
čakať škriatkovia. Odkryjú vám svoj príbeh a vašou úlohou bude splniť zadanie.
Keď ho splníte, tak sa vám podarí nájsť
škriatkovi domov. Viaceré inštalácie sú
interaktívne a reagujú na mobilný telefón.
Užívajte si krásu rozsvietenej Trnavy so svojou rodinou.
zdroj foto Trnava Tourism, autor foto Martin Hesko
V niektorých môžu deti zasvietiť svetlo,
roztočiť hodiny či lúštiť tajnô v recepte na
maslové sušienky. A pretože škriatkovia
majú iné miery ako obyčajní ľudia, vytvorený je aj škriatkovský prevodník krokov.

Hlas zapožičal Dano Heriban

Systém sa zavádza cez pravú stehennú žilu, postupuje cez pravú predsieň,
hornú dutú žilu, až cez uzavreté miesto
žilového systému do oblasti nad pravou
klavikulou, kde vodiaci drôt vyjde na
vopred určenom a označenom mieste
cez kožu pacienta. zdroj foto FN Trnava

Trnavská nemocnica
vyhlasuje súťaž
Fakultná nemocnica Trnava vyhlasuje verejnú súťaž na nové
logo a vizuálnu identitu. Odmena
za výherný návrh a dodanie podkladov je 1500 Eur.
Cieľom súťaže je vytvorenie loga a
jednotnej vizuálnej identity Fakultnej
nemocnice Trnava, ktorá bude využívaná na online a off-line komunikáciu. „Samotné logo a vizuálna identita
by mala odrážať predpoklad postavenia novej modernej nemocnice, pričom chceme pokračovať v budovaní
špičkového zdravotníckeho zariadenia,“ uviedol Matej Martovič, referent
pre vzťahy s verejnosťou FN Trnava.
Verejná neanonymná súťaž je určená
pre odbornú a laickú verejnosť v oblasti grafického dizajnu. Do súťaže sa
môže zapojiť fyzická, ako aj právnická
osoba staršia 18 rokov. Návrhy musia
byť odovzdané elektronickou poštou
na emailovú adresu sutaz@fntt.sk vo
formáte PDF.
ren

Pomôžte nájsť škriatkovi domov.
zdroj foto Trnava Tourism,
autor foto Martin Hesko

Výber postavy škriatka nebol náhodný. „Z historických podkladov
sme zistili, že naši predkovia verili, že
škriatkovia sú zázračné bytosti a tam,
kde je škriatok, tam sa v dome dobre
darí. Škriatkovia ochraňujú dom pred
chorobami, strážia špajzu i majetok a s
rodinou, ku ktorej sa nasťahujú, sú do
konca života. My sme si samozrejme v

našom príbehu vymysleli vlastný svet
škriatkov s vlastnými pravidlami,“ priblížila Jana Pekárková, scenáristka hry.
Na jej tvorbe sa spolu s ňou podielal
programátor Martin Polák, ilustrátor
Ján Baláž, scénická výtvarníčka Naďa
Salbotová, scénografka Barbora Rajčanová a Patrik Grosinger z Ústavu aplikovanej mechaniky a mechatroniky.
Príbeh načítal Trnavčan Daniel Heriban
a hudbu skomponoval skladateľ Tomáš
Köppl. Novinkou je, že vám bude hrať
aj medzi stanoviskami, takže budete
naďalej v čarovnej atmosfére a užívať si
tak krásu rozsvietenej Trnavy bezpečne
so svojou rodinou.
ren

Vydajte sa obdivovať ľadové umenie na Hrebienku

Tatranský ľadový dóm vás očarí
Vypravte sa na výlet do Vysokých
Tatier, ktoré po roku opäť prinášajú
návštevníkom výnimočnú zimnú
ľadovú atrakciu - Tatranský ľadový
dóm. Tentokrát môžete obdivovať
skvost inšpirovaný Chrámom Kristovho vzkriesenia v Petrohrade.

materiálmi, ktoré mali v Tatranskom
ľadovom dóme premiéru. Na stavbe sa
podieľalo celkovo 18 sochárov a 12 pomocníkov,“ uviedol Adam Bakoš. Celý
Tatranský ľadový dóm je umiestnený
v kupole o priemere 25 metrov. Samostatnou kapitolou bola výroba kupol,
ktorú vytvorili Mia Bujňáková s Petrom
Klímom. „Pompéznosť a tvarovú čistotu
kupol sme sa po intenzívnej úvahe rozhodli stvárniť kombináciou moderných
technológií a ručnej remeselnej práce.
Telá všetkých ôsmich kupol sme vymysleli ako samonosné konštrukcie spojené
kružnicami a rebrami. Jednotlivé časti
boli potom vyrezané z polykarbonátu
pomocou vodného lúča v Prešove,“ priblížila Mia Bujňáková.

Tatranský ľadový dóm píše vo Vysokých Tatrách už svoju ôsmu kapitolu.
Ku kupole, ktorá na Hrebienku ukrýva
toto ľadové umenie, je možné dopraviť sa pozemnou lanovkou zo Starého
Smokovca alebo tam môžete zájsť pešo
po nenáročnej turistickej trase. Chrám
je otvorený denne od 9.00 do 16.00 h,
počas hlavnej zimnej sezóny a vianočných sviatkov sa otváracie hodiny ešte
predĺžia. Vstup do ľadového dómu je
pre návštevníkov opäť bezplatný.
Dôraz kladú na bezpečnosť
Z dôvodu aktuálnej situácie a preNa stavbu použili 225 ton ľadu
ventívnych opatrení pristúpili organizáAutorom tejto výnimočnej krásy je tori k viacerým zmenám smerujúcim k
Slovák Adam Bakoš, ktorému pri tvorbe zvýšeniu bezpečnosti. „Prvou a najdôpomáhali sochári z Česka a Slovenska. ležitejšou bude vytvorenie vstupných
Na stavbu vysokú 12 metrov použili spo- koridorov tak, aby návštevníci mohli
lu 1880 kusov ľadových blokov, ktoré plynule a bez zhlukovania Tatranský ľavážili spolu 225 ton. „Vytvorili sme kó- dový dóm navštíviť,“ informoval Lukáš
piu nádhernej fasády, ktorej dominuje Brodanský, manažér strediska Vysoké
6 hlavných veží chrámu, zvýraznených Tatry. Čas strávený obdivovaním ľado-
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vej krásy bude zároveň limitovaný rovnako, ako počet osôb, ktoré budú môcť
naraz do dómu vstúpiť, samozrejme iba
s prekrytím dýchacích ciest.
PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Tatranský ľadový dóm.
zdroj foto: Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Vysoké Tatry,
autor foto Marek Hajkovsky

Služby, reality

trnavsko
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LOKÁLNY FARMÁR
ODKÚPI VAŠU
87û6707;87,¤:;3=8·,=

REALITY
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08-0019 TT45

0911 020 019 | trnava.farma@gmail.com
SPŠ dopravná, Študentská 23, Trnava

PRENAJME NEBYTOVÝ PRIESTOR
Info: www.spsdtt.sk

08-0 tt50

01-0 tt51

RÝCHLO A ZA DOBRÉ CENY

MALOOBCHOD-VEĽKOOBCHOD

0901 708 070
pkprenajom@gmail.com

16-0322

39-0004 TT03

Prenajmeme spevnenú plochu
30.000 m2 v priemyselnej zóne
Pezinok - Glejovka. V objekte je
nákladná váha a železničná vlečka.

AKCIA TRVÁ OD 2. 12. DO 31. 12. 2020 ALEBO DO VYPREDANIA ZÁSOB.

LACNÁ PYROTECHNIKA
KDE?
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Pre každého zákazníka
hodnotný darček!

Plus k nákupu nad 100 € fľaša
originálnej medoviny ZDARMA!

PREDAJ KVALITNEJ, CERTIFIKOVANEJ ZÁBAVNEJ A PROFESIONÁLNEJ PYROTECHNIKY A OHŇOSTROJOV ZA VEĽKOOBCHODNÉ CENY.
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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
0907 774 096
janpetlight@gmail.com

sPoločnosť
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V živote človeka plnili zvony kedysi veľmi dôležitú úlohu

Zvony z celého Slovenska nájdete v Trnave
Zbierka zvonov, ktoré vystavujú v
priestoroch Západoslovenského múzea v Trnave (ZsM) je najväčšou kolekciou tohto druhu u nás. Nájdete tam
zvony z viacerých lokalít Slovenska.
Najstarší z nich pochádza z 15. storočia z Podhorian od Popradu a medzi
najväčšie patria zvony z obdobia baroka. Dominantné miesto v expozícii
múzea má zvon uliaty trnavským zvonolejárom Alojzom Kurbelom v roku
1922 s vyobrazením Panny Márie a venovaný obetiam prvej svetovej vojny.
V minulosti zvony plnili veľmi dôležitú úlohu v každodennom živote a fungovali ako signálne hudobné nástroje.
„Nešlo len o zvolávanie na pobožnosť

stále dielne,“ hovorí odborníčka. Keďže
barokové zvony, ktoré vznikali v období
16. a 17. storočia, dosahovali abnormálnu veľkosť, je pre toto obdobie charakteristické, že zvonolejárske dielne vznikali priamo pri kostoloch, aby sa zvony
ľahšie inštalovali do ich veží. „Najstaršia
písomná zmienka na Slovensku o troch
zvonároch v bzovíckom kláštore pochádza z roku 1124, čo znamená, že tamojší
kostol používal zvony už v prvej tretine
12. storočia. Prvý doložený majster zvonár, Konrád Gaal, bol zakladateľom zvonolejárne v Spisšskej Novej Vsi, ktorá
fungovala od roku 1357 do roku 1516. Na
západnom Slovensku sa zvonolejárska
činnosť sústredila do Bratislavy a do Trnavy,“ popisuje historička.

Zvony zozbierané z kovolejárskych dielní z celého Slovenska, vpravo hore zvon
od bratislavského zvonolejára Krištofa Müllnera odliaty pre Kostol Nanebovzatia
Panny Márie v Trnave (bývalý klariský kostol, dnes súčasť budovy ZsM).

Zvony z trnavských zvonolejárskych dielní.
či modlitbu, zvony mali aj funkciu časomernú a ohlasovaciu. Oznamovali požiare, povodne, príchod vzácnych hostí
i vpád nepriateľských vojsk. Dokonca
sa im pripisovala nadprirodzená moc
vytvárať svojimi znejúcimi korpusmi
účinnú zvukovú bariéru proti búrkam
a víchriciam, ktoré ohrozovali úrodu na
poliach,“ približuje Lucia Duchoňová,
historička, vedúca oddelenia múzejných činností ZsM. „Každý zvon, ktorý
bol odliaty do veže niektorého z kostolov mal aj svoje zasvätenie, to znamená,
že svätec, ktorému bol zvon zasvätený
bol orodovníkom. V baroku dokonca
dochádza k zasväteniu jedného zvona
viacerým svätcom, stretávame sa aj so
štyrmi zasväteniami na jednom zvone,
a preto i jeho sila či moc bola oveľa väčšia,“ objasňuje historička.

V Malom Ríme môžete
obdivovať zvony z celého Slovenska

Kampanologická expozícia, teda
zbierka zvonov vystavených v priestoroch Západoslovenského múzea v
Trnave, je zameraná na zvonolejárov,
ktorí pôsobili na území Slovenska. V
expozícii môžete obdivovať 30 zvonov
z rôznych lokalít našej vlasti. „Zásluhu
má na tom niekdajší riaditeľ múzea

Ing. Milan Petráš, ktorý bol predsedom
Slovenskej kampanologickej spoločnosti a začiatkom 90.tych rokov 20.
storočia odkúpil veľkú zbierku zvonov
vyrobených na Slovensku od pani Marie Tomáškovej – Dytrichovej z Brodku
u Přerova a pána Tkadleca z Halenkova z okresu Valašské Meziříčí. Rovnako
priviezol do nášho múzea zvony z viacerých lokalít Slovenska a vyinštaloval
jednu z najväčších kampanologických
expozícií na Slovensku,“ vysvetľuje
Lucia Duchoňová. „V našej zbierke nájdete zvony z rímsko-katolíckeho kostola v Žažkove v okrese Dolný Kubín
(1558), z rímsko-katolíckeho kostola v
Mýte pod Ďumbierom v okrese Brezno (16. Storočie), z rímsko-katolíckeho
kostola v Tvarožnej v okrese Poprad
(16. Storočie), z prešovskej zvonolejárskej dielne Mateja Ulricha (1673),
z rímsko-katolíckeho kostola v Bytči
v okrese Žilina (1598), z rímsko-katolíckeho kostola v Banskej Štiavnici
(1836), z rímsko-katolíckeho kostola v

Fotografia zachytáva pána Fischera
aj so zamestnancami pred dielňou
začiatkom 20. storočia. Najväčší zvon
uliaty Viliamom Fischerom bol v roku
1874 pre chrám Sv. Mikuláša a vážil
1950 kg. Firma Fischer bola dokonca
vyznamenaná zlatou medailou na
Milenárnej výstave v Budapešti v roku
1896. zdroj foto zbierkový fond múzea

Získali aj zvony z Malého Ríma

Počiatky siahajú do Afriky

Používanie zvonov na signálne účely
má svoje začiatky v severoafrických lokalitách, odkiaľ sa od začiatku 6. storočia šírilo cez Taliansko do celej Európy.
Za prvých výborných kovolejárov v Európe považujeme Keltov. „Zo začiatku
sa zvony kovali a nitovali zo železných
platní. S ich odlievaním a používaním v
kostoloch sa začalo od 8. storočia v benediktínskych kláštoroch. V 13. storočí
sa zvonolejárstvo dostalo medzi mestské remeslá a zvonolejári mali v mestách

Pači v okrese Rožňava (1840), ako aj z
grécko-katolíckeho kostola v Prešove
(1922). Najstarší zvon v expozícii pochádza z rímsko-katolíckeho kostola
v Podhoranoch v okrese Poprad (15.
storočie). Najväčšími zvonmi v expozícii trnavského múzea sú barokové
zvony,“ vyratúva historička.

Zvon z kovolejárskej dielne Bratov Fischerovcov (budova dielne Bratia Fischer
sa nachádza ešte dnes na Dohnányho ulici pri zastávke MHD). Najväčší rozmach
dosiahlo zvonolejárstvo Bratov Fischerovcov po prvej svetovej vojne.
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Zámerom Milana Petráša však bolo,
zozbierať aj zvony trnavské, čo sa mu
tiež napokon podarilo. „Sága trnavských zvonolejárov po sebe zanechala
veľa zvonov vo vežiach kostolov. Prvá
doložená činnosť zvonolejára v Trnave,
Jána Motku, je už zo 16. storočia, ale
množstvo kostolov Malého Ríma poskytovalo pracovný priestor pre zvonolejárske dielne celého radu majstrov, ktorý
začína Wolfgangom v prvej polovici 17.
storočia. Zvonolejárstvo 18. storočia v
Trnave je dokladom nie len náročnosti
remesla, ale aj spoločenského statusu
zvonolejárov, ktorých rodinné a obchodné zväzky nadväzujú na seba po
niekoľko generácií,“ uzatvára rozprávanie Lucia Duchoňová.
TEXT A FOTO: RENÁTA KOPÁČOVÁ

služby, zamestnanie
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Mrazivé ticho, všade biely sneh,
konečne pokoj, nebo plné hviezd.

PRÁCA VÁS NENAPĹŇA,
ALEBO STE JU STRATILI?
Nepremeškajte historickú príležitosť,
ktorá Vám môže dať slobodu
a možnosť zmeny životného štýlu.

VOLAJTE Tel.: 0917 243 263

01-0 tt51

AKÁ PRÁCA A KDE?

33-0073

trnavsko
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Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Námestie Jozefa Herdu 2, 917 01 Trnava
Prof. Ing. Roman Boča, DrSc., rektor Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, so sídlom Nám. J. Herdu č. 2, 917 01 Trnava, identiﬁkačné číslo 36 078 913, podáva informáciu
o voľných pracovných miestach na pozície:

Samostatná referentka ﬁnančnej učtárne
Kvaliﬁkačné predpoklady a kritéria:
• stredoškolské vzdelanie s maturitou v odbore ekonómia , resp. vysokoškolské I. stupňa,
• prax v podvojnom účtovníctve min. 5 rokov,
• skúsenosti s prácou v IS SAP výhodou,
• počítačové znalosti: Excel, Word, Outlook,
• analytické myslenie, komunikačné zručnosti, zodpovednosť, flexibilita.
Stručná náplň práce:
Samostatné zabezpečovanie účtovníckych agend v podvojnom účtovníctve, účtovanie rôznych typov položiek (bankové výpisy, interné doklady, faktúry, pokladňa a pod.), práca v systéme
Štátnej pokladnice, spolupráca pri účtovných závierkach, atď.
Termín nástupu: 01/2021
Pracovný čas: ustanovený týždenný pracovný čas (100 %)
Miesto výkonu práce: rektorát UCM, Trnava
Termín pohovoru: 01/2021
Uchádzač musí spĺňať predpoklady pre výkon prác vo verejnom záujme v zmysle § 3 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,
konkrétne musí mať úplnú spôsobilosť na právne úkony, musí byť bezúhonný a musí spĺňať stanovené kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady.
Platové podmienky: podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (podľa počtu odpracovaných odborných rokov praxe, od 707,50 € brutto + osobné ohodnotenie ).

Samostatná referentka ﬁnančnej učtárne - hlavná účtovníčka
Kvaliﬁkačné predpoklady a kritéria:
• vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa v odbore ekonómia,
• prax v podvojnom účtovníctve min. 5 rokov,
• skúsenosti s prácou v IS SAP výhodou,
• počítačové znalosti Excel, Word, Outlook,
• komunikačné zručnosti, zodpovednosť, ústretovosť, tímová práca.
Stručná náplň práce:
Komplexné zabezpečovanie účtovníckych agend v podvojnom účtovníctve, účtovanie rôznych typov položiek (bankové výpisy, interné doklady, faktúry, pokladňa a pod.), práca v systéme
Štátnej pokladnice, príprava účtovných a štatistických výkazov , zostavovanie účtovných závierok, výkazníctvo, daňová problematika a pod.
Termín nástupu: 01/2021
Pracovný čas: ustanovený týždenný pracovný čas (100 %)
Miesto výkonu práce: rektorát UCM, Trnava
Termín pohovoru: 01/2021

Posielajte do 15.01.2021 na adresu:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Personálno – právne oddelenie
J. Herdu č. 2, 917 01 Trnava

TTzel20-51-strana 6
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Uchádzač musí spĺňať predpoklady pre výkon prác vo verejnom záujme v zmysle § 3 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,
konkrétne musí mať úplnú spôsobilosť na právne úkony, musí byť bezúhonný a musí spĺňať stanovené kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady.
Platové podmienky: podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (podľa počtu odpracovaných odborných rokov praxe, od 773 € brutto + osobné ohodnotenie ).
Prihlášku na pohovor s prílohami: profesijný životopis
overenie kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
súhlas so spracovaním osobných údajov údajov/www.ucm.sk, sekcia „výberové konania“

služby, bývanie, charita

trnavsko
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TRNAVSKO

PREROBÍ VAŠE
BÝVANIE NA KOMPLET

KOMPLETNÉ REKONŠTRUKCIE

• 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

PLASTOVÉ - HLINÍKOVÉ
OKNÁ A DVERE
okna@rekomplett.sk

info@rekomplett.sk

INZERCIA

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
Redaktorka: Renáta Kopáčová
spravodajstvott@regionpress.sk

0948 860 404
simon.padys@gmail.com
PADYKOV

01-0 tt43

Na výrobky
poskytujeme
s!
záruku a servi

Príjemné vianočné sviatky a do Nového roku prajeme
lyžičku starosti, hrnček radosti, kotlíkov úspechov,
jazierko peňazí, more šťastia, oceán zdravia a cely vesmír lásky.

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Mgr. Jozef Belica
0905 534 595
Mgr. Branislav Kudri 0905 943 528
Matúš Vanta
0905 333 832

KOVOVÝROBA
PADYKOV

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

Pekárska 40/a
TRNAVA
trnavsko@regionpress.sk

Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09

• tienaca technika
• garážové brány
• markízy

0915 251 869

Ponúkaný sortiment sa môže realizovať spoločnosťou

Redakcia:

781200012

www.rekomplett.sk

39-0014 tt39

centrum rekonštrukčných prác

033/5513 022
Zavarská 11, Trnava 0902 904 711
rekomplett@rekomplett.sk

WWW.REGIONPRESS.SK

DISTRIBÚCIA (46.550 domácností)
Každý týždeň:
Trnava, Biely Kostol, Bíňovce, Bohdanovce nad Trnavou, Boleráz,
Klčovany, Borová, Brestovany,
Horné Lovčice, Bučany, Cífer,
Dechtice, Dlhá, Dobrá Voda, Dolná Krupá, Dolné Dubové, Dolné
Lovčice, Dolné Orešany, Horná
Krupá, Horné Orešany, Hrnčiarovce nad Parnou, Jaslovské
Bohunice, Kátlovce, Košolná,
Križovany nad Dudváhom, Lošonec, Majcichov, Malženice, Naháč,
Opoj, Ružindol, Slovenská Nová
Ves, Smolenice, Suchá nad Parnou, Špačince, Šúrovce, Vlčkovce,
Voderady, Zvončín, Zavar, Trstín,
Zeleneč, Modranka

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

0911 421 691
Suchovská 5, Trnava

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

39-0002 TT02

Západné Slovensko

!7!  16 5"&+&62.#
(0!,5+! #% ."1'
61#  !. 4 .  *!2
7 -&#0 &
 5"3 !+# !6
"  #""" !!3#/ #"
&#!-" !#" !5#
 $", # ' 9 $+ !  "  
!0 '"1$80"!+ #!!$
!8/*&$81 $'
"#!1/!"$.2# ,!7
$.  '$  !"#* 
,!$80*#$&8  
 + "  !" ,"$  !" "#"
 !# ! 1 "  , '
!" 8!'!$0#(!' 
 ! #!1 /     ,& " +
' $",#'2,$0$#!

 $8!!0+'*' $ 0
"$!7""20!$ !7

!+  5#+!
"6" ! !08!7# '*' 81  ,$  $& 1
"%( ) )
'!
 !-  # .&%   5
# *" $  54 !#"81 ,
$1  $!1  ,$ ' $"1 #$
"1-3#!!7# !7#'+
#  8,"  '!"1 '*2" " 1
8 #0 * + #!" *  #&
# )"#$ # ! .2" 7 
!" *%%% $&!!
 #2 # *" /" !7 7  ,
 !" ,"$"&$$$#%  

TTzel20-51-strana 7

BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

Stredné Slovensko
50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

Východné Slovensko

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

služby
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Trstínska cesta 23, Trnava (smer Senica)

0918 877 578

www.zahradnictvobega.sk • info@zahradnictvobega.sk

OTVÁRACIE HODINY pondelok - piatok 8:00-18:00 sobota 8:00-18:00

A
G
E
B
V
E
C
O
N
A
I
V
VIANOČNÉ
• Dekorácie
• Osvetlenie
• Stromčeky
rezané aj v črepníkoch.

JEDLIČKY, SMREKY
a BOROVICE
ceny od 14,90 €

08-0057 TT51

PREDAJ ŽIVÝCH RÝB
TTzel20-51-strana 8

