
TT21-41-strana 1

 

Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 46 550 domácností 

TRNAVSKO
Č. 41 / 15. OKTÓBER 2021 / 25. ROČNÍK

39
-0

 T
T4

1033/55 32 613-615
Priemyselná 9, Trnava

www.autojj.sk

NEZÁVISLÝ SERVIS
PRE VOZIDLÁ - FORD - VÁM PONÚKA
servis a opravy osobných a dodávkových vozidiel všetkých značiek

- poistné udalosti – obhliadky, oprava
- náhradné diely – všetky značky vozidel

22 ročné skúsenosti s opravou vozidiel Ford

AUTO J&J

SEZÓNNE PREZUTIE PNEUMATÍK
PREDAJ PNEUMATÍK
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-50%až do
TOTÁLNY VÝPREDAJ

OD Jednota, Trnava, 2. poschodie

ZIMNÉ BUNDY
KOŽENÉ BUNDY

ZĽAVY AJNA NOVÝ TOVAR
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PEKÁREŇ
JADRAN

sladké pečivo
slané pečivo
chlieb, pizza
croissanty

LAHODNÉ a ČERSTVÉ PRODUKTY

Paulínska 24KAŽDÝ DEŇ
od 5.00 hod. 

do 21.00 hod.

PEKÁREŇ
JADRAN

LAHODNÉ a ČERSTVÉ PRODUKTY

Paulínska 24KAŽDÝ DEŇ
od 5.00 hod. 

do 21.00 hod.

sladké pečivo
slané pečivo
chlieb, pizza
croissanty
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KONTAJNERYKONTAJNERY

0914 378 1670914 378 167

ODVOZ STAVEBNÉHO ODPADU
KONTAJNERY NA PRISTAVENIE 5m/7m

DOVOZ KAMEŇA, BETÓNU, HLINY 6/9/13 TON

KVÁSKOVÝ CHLIEB
PEČENÝ NA DREVE

0949 840 785 
www.dubovskapekaren.sk

Dolné Dubové 247

Predaj z pekárne:
utorok: 15:00 - 19:00
piatok: 15:00 - 19:00
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TRNAVSKO

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

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

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

trnavsko@regionpress.sk

Redakcia: Pekárska 40/a
TRNAVA

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   86.750 Bratislavsko Východ
BZ    87.350 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    42.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO   48.090 Prešovsko+SB
SN    32.750 Spišsko+LE+GL

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

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

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

DISTRIBÚCIA (46.550 domácností)
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a.s. Špačincea.s. Špačince
919 51, tel.: 0902 956 501

odpredá dòa 22. 10. 2021 t. j. v piatok
v èase od 7:00 do 13:00 hod. 

Pri odbere nad 100 ks je cena za 1 kg/1,34 Eur vrátane DPH

živé brojlerové
kurèatá

Cena
za 1 kg

vrátane
DPH.1,38€ vrátane
DPH.1,38€Cena

za 1 kg

Dve slová, ktoré v rozhlasovom vysielaní 
iba tak, akoby mimochodom, povedala 
herečka, pani Bára Munzarová. Dve slo-
vá, ktoré mi vŕtali v hlave celý nasledujú-
ci sviatočný deň.

O pokore som písal na väčšej ploche už 
začiatkom roka. Pokora je jednou zo sied-
mich cností, je to slobodné, nie vynútené 
uvedomovanie si vlastnej nedokonalosti 
pred nejakou vyššou existenciou. Opakom 
pokory je pýcha, ktorá patrí medzi sedem 
hlavných hriechov. Pripomínam najmä 
mocným tohto nášho geograficky malého 
slovenského sveta. Najmä tým, ktorí argu-
mentujú tradičnými hodnotami viery iba 
keď sa im to osobne a mocensky hodí. Takže, 
ešte raz, opak pokory, pýcha, je hriech!

Poctivosť alebo pravdivosť je súčasťou 
morálneho charakteru, ktorý odráža pozitív-
ne a ctnostné vlastnosti. Napríklad hodno-
tová a názorová integrita, pravdivosť, pria-
mosť, vrátane priamosti správania sa, ako 
aj absencia klamstva, podvádzania, krádeží 
či manipulovania. Úprimnosť tiež znamená 
byť spravodlivý. A vonkoncom nie sebecký.

Tak si tie dva výrazy spojme a máme tu 
pokornú poctivosť. Niečo, čo sa vidí a vníma 
u nás iba vzácne, zriedka, málokedy. Skôr 
naopak, sme svedkami pyšných lží. A to 
nehovorím iba o politike, vonkoncom nie. 

Tá je iba obrazom nás. Našich hodnôt, náš-
ho správania sa, myslenia, nášho spôsobu 
života. Samozrejme, myslené väčšinovo. 
Presne tak, ako to napokon vždy dopadá vo 
voľbách, tiež väčšinovo.

O pyšné lži sa potkýnam na každom kro-
ku. Firma, v ktorej človek prežil pracovne 
polovicu života, oslavuje svoje výročie a na 
pódiu idú fotografie ľudí, ktorí v nej praco-
vali. Publikum tlieska. Ide aj fotka človeka, 
ktorého firma vyhodila v preddôchodkovom 
veku a on sa z toho utrápil k smrti. A prí-
tomní tlieskajú. Dosť hnus. Istý bývalý člen 
vedenia inej firmy vyčíta bývalému vedeniu 
firmy nedostatky. Bol jeho súčasťou, jeho 
súdny spor sa ešte vedie. A riešia sa aj škody, 
spôsobené ním. On však rozrýva firemnú at-
mosféru, podráža nové vedenie a seba a svo-
je chyby taktne obchádza. Hovorí o farizej-
stve nových, ktorí zamlčujú minulosť. Fuj.

Preto ma zaujali slová o pokornej poc-
tivosti. A preto sa k nim stále 
vraciam. A preto tiež viem, že 
svet, aj ten náš, je taký preto, 
lebo tie dve slová sme poslali 
do vyhnanstva. Lebo mno-
hým z nás to bez nich ide 
akosi ľahšie.

Pekný týždeň, 
milí čitatelia

Pokorná poctivosť

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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POKLÁDKA
ZÁMKOVEJ DLAŽBY

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

Komplexná realizácia
Vašich predstáv
v exteriéri
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SME PRVÁ FIRMA, 
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU  NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE

vymaľovanie
interiéru

pri výmene okien

10% ZĽAVA

399 € 449 €

599 €cena zahŕňa: demontáž, montáž, parapety,
žalúzie, murárske práce a DPH

0903 342 475      rttrade@rttrade.sk
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32JABLKÁ
GOLDEN RUŽINDOL

PREDÁVA

na konzum, zimné uskladnenie a spracovanie
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06miesto predaja: Ružindol - areál firmy Golden

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

sobota: 9oo - 12oo hod
www.regionpress.sk
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KAMENÁRSTVO

Bratislavská cesta 45
oproti Drevoma, Mikona

pri hlavnej ceste
Bíňovce

Trnava

0905 333 339
Stretnutie na tejto predajni

si dohodnite telefonicky

NAJŠŤÝLOVEJŠIE PREDAJNE
S VYSTAVENÝMI POMNÍKMI:

Najväčší výrobca a predajca žuly
za dostupné ceny na Slovensku od roku 1991

DOPRAVA ZADARMO

JESENNÁ AKCIA

ZĽAVY PRE SENIOROV

30
1991-2021 -40%

Po - Pia 9:30 - 16:30
Sobota 9:00 - 13:00

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

mobil: 0905 699 066
pevná linka: 033/381 81 34
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OKNÁ•DVERE•PARAPETY•ŽALÚZIE•ROLETY•SIEŤKY

Hľadáme šikovného a �zicky
zdatného pracovníka

na brigádu do skladu.
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Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:
• príjem tovaru – ukladanie tovaru do boxov, značenie, ukladanie do regálov,
• príprava tovaru – vychystávanie a balenie zásielok do krabíc,
• kompletizácia zásielok – výstupná kontrola,
• manipulácia s materiálovými a tovarovými zásobami.

• Pracovná doba na jednu zmenu od 8:00 - 16:30 Po-Pia.

• Preukaz obsluhy VZV druh A, B, C, D, W1 výhodou,
• dobré organizačné schopnosti, samostatnosť a poriadkumilovnosť,
• znalosť anglického jazyka výhodou,
• manuálna zručnosť - pozícia vhodná pre muža,
• zmysel pre detail,
• chuť pracovať,
• pracovné tempo,
• práca na dohodu na 6 mesiacov.
   V prípade spokojnosti možnosť
   trvalého pracovného úväzku.

contact@awgi�s.eu
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Colab a.s. 
mladá, dynamická firma, ktorá sa zaoberá 

CNC výrobou a predajom CNC strojov

Kontakt: Email: vyroba@colab.sk 
Colab a.s., Coburgova 82, Trnava, www.colab.sk

Rastieme a preto hľadáme
nových kolegov do tímu: 

Ponúkame: 
► Stabilné zamestnanie
► Možnosť práce na TPP alebo živnosť
► Vynikajúci kolektív
► Nástupný plat od 900 €  (podľa prac. skúseností)

Požadujeme: 
► Skúsenosti s ohýbaním plechov
► Skúsenosti s nastavovaním strojov

Operátor ohraňovacieho lisu
Operátor laserového delenia 
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platba možná v hotovosti,
vopred ďakujem za Vaše ponuky. T. č.: 0951 474 379

ZHÁŇAM BYT V TRNAVE
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V telke som vydzela jako sa v Považskej Bystrici 
v paneláku, na balkóne vyláhly sokolíci a velyce ma 
to zaujalo. Majitel bytu sa vyjadryl, že dravcom sa 
u neho lúby. Za 9 rokov z balkóna vylecelo do sveta 
až 37 malých sokolov. Vtáci sa nastahuvaly do mesta 
blýzo ludzí, tak isto aj vták o kerém vám povým. Bolo 
to takto. Došla som na náščevu kamarádovy v Trna-
ve do vysokého činžáka. Výtal ma z cirokovú metlu 
v ruke a vygúlenýma očáma. V druhej ruke držal by-
cyglovú prilbu. V prvém momente som nevedzela, čo 
si mám myslet, ale vysvetlyl my to. Po jedném frtano-
vy sa ukludnyl a vyprával, čo sa stalo. 

Došól domov z  roboty, prešól do spálne, aby sa 
prezlékol, potom si sadol v obyvačke do fotele a chy-
cil noviny. Bol doma sám, šadze cicho a  naraz ne 
neho volačo chrčí. Zlakol sa a zbadal na otvorených 
dveroch sedzet velkého vtáka, kerému sa nelúbyla 
jeho společnost, šak any pán domu sa netešil neča-
kanj náščeve. Vták syčal, chrčal a  kamarát sa bál 
a vymýšlal čo dál. Zebral cirokovú metlu, na hlavu 
si dal helmu, potápačské okuláre a bundu z dlhýma 
rukávama. 

A podme na dravca. Ten sa brányl a vytŕčal pazú-
ry. Nakonec si pokorne sadol, nechal 
sa vynést na balkón, roztáhol 
velké krýdla a  odlecel. Vypla-
šený kamarát bol spokojný, že 
dravec nenarobyl žádnu ško-
du. Verte, že otvorené okno už 
v byte nenájde, luftujú len ket sú 
doma, lebo dostaly porádnu lek-
ciju ot vtáka, kerý bol možná sokol, 
možná jastrab. A  najvačá 
pykoška jaká len móže byt 
je, že ten pán sa volá Fogel.

Nescená náščeva

» bapka Blašková

Radi pomôžeme
Aj napriek pandémii

sa Trnave tak dobre darí,
že môžeme poslať pomoc

partnerskej obci do Břeclavi.

Správa o jej stave
Ktovie, prečo sa 

v ostatnom čase stáva,
že správa o stave republiky 

za skutočnosťou ďaleko zaostáva.

Odkaz politikom
Zase si môžete posielať

vyhrážky a drsné odkazy,
teraz, keď pápež odletel,
už vám to imidž neskazí.

Prečo sa zem krúti
Zem nemôže hlavou krútiť,

lebo hlavu ani nemá,
ale nad tým čo stvárame,

sa už roky krúti celá.

Pre zdravie
Už nestačí iba 

robiť drepy, zhyby, kliky,
po návšteve pápeža,
treba čítať encykliky.

Možno je to tak

» Eva Jarábková

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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NÁPOJOVÉHO AUTOMATU
AUTOMATU NA BAGETY

NÁPOJOVÉHO AUTOMATU
AUTOMATU NA BAGETY

Info: www.spsd�.sk

Stredná priemyselná škola dopravná v Trnave
prenajme nebytový priestor na prevádzkovanie:
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Hľadáme na VPP 
šikovného manažéra / manažérku 
so schopnosťou technického myslenia.

Naša firma sa zaoberá čistením 
vykurovacích sústav.

Super zaujímavú províziu, finančné ohodnotenie 
a podrobné vysvetlenie poskytneme pri osobnom stretnutí.

Tel.: 0905 66 88 18

HĽADÁ OPATROVATEĽKY/OPATROVATEĽOV

Ponúkame
 • denný honorár od 71,50 Eur – 114,00 Eur
      bru�o podľa náročnosti opatrovania
 • príplatok 5,00 Eur denne za dodatočný výkon
 • extra príplatky počas Vianoc a Silvestra
 • pomoc pri úradných vybavovaniach:
      poistenie, dane, živnosť, detské prídavky
 • pravidelná pomoc u klienta skúsenými zdravotnými sestrami
 • rýchle sprostredkovanie práce
 • ponuky ďalšieho vzdelávania
 • práca v dvojtýždňových turnusoch

Ak sa Vám naša ponuka páči, môžete sa uchádzať
o prácu mailom, alebo telefonicky DI Alena Slovak:
alena.slovak@hilfswerk.at, tel.: +43 1 522 48 47
Hilfswerk-Personaldienstleistungs-GmbH,
Schönbrunner Straße 297-307/4. OG, Top 3, 1120 Wien

pre 24 - hodinové opatrovanie v Rakúsku.

Hilfswerk - najväčšia firma zaoberajúca sa opatrovaním v domácnosti
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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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PRACOVNÉ ODEVY
A OCHRANNÉ
POMÔCKY

0911 793 707 | 0903 793 704 | info@drozda.sk
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PRACOVNÉ ODEVY
A OCHRANNÉ POMÔCKY
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PRACOVNÉ ODEVY
A OCHRANNÉ
POMÔCKY
0911 793 707 | 0903 793 704 | info@drozda.sk

0911 793 707 | 0903 793 704 | info@drozda.sk
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0911 793 707 | 0903 793 704 | info@drozda.sk

PRACOVNÉ ODEVY
A OCHRANNÉ POMÔCKY

ZNOVUOTVORENÁ

PREDAJŇA V TAZ

ZNOVUOTVORENÁ

PREDAJŇA V TAZ

ZNOVUOTVORENÁ PREDAJŇA V TAZ-ke

ZNOVUOTVORENÁ PREDAJŇA V TAZ-ke
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Hľadáme
upratovačku/ča 
do objektu v Trnave 

Mzdové ohodnotenie: 623 €/brutto + odmeny
Pracovná doba: ranná, poobedná

NásTuP MožNý ihNeď

V prípade záujmu volajte

na tel. č. 0905 348 509 
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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

11

Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

OBJEDNÁVKY UŽ PRIJÍMAME

4,50 € / ks
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PONÚKAME PRÁCU V ČR 
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

BLIŽŠIE INFORMÁCIE  NA BEZPLATNEJ LINKE:BLIŽŠIE INFORMÁCIE  NA BEZPLATNEJ LINKE:  

0800 500 0910800 500 091
MZDY MZDY OD 900 € DO 1300 €OD 900 € DO 1300 € / MESAČNE / MESAČNE

0948 011 605

01
-0

 T
T4

1

Prijmeme na TPP
ženu / dievča / muža
na pozíciu čašník/čašníčka

do pohostinstva v Trnave
na krátky/dlhý týždeň, nástup

možný ihneď, mzda 650 eur / 15 dní
v čistom + stravné lístky

+ tringelty. Iba seriózny záujem.
Prax v odbore vítaná, nie je

podmienkou. Komunikatívnosť,
čistý register trestov.

www.regionpress.sk
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sledujte nás aj na facebooku:
www.facebook.com/cbdexpert.sk

CBDexpert

www.cbdexpert.sk 

10% CBD olej

5% CBD olej

20% CBD olej

45,90
EUR 63,00

EUR

31,50
EUR

CBD BIO KONOPNÉ OLEJE
si môžete objednať na:

Ak sa chcete stať predajcom
aj Vy, kontaktujte nás
a získajte zaujímavé

podmienky

+421 904 552 345
objednávky@cbdexpert.sk

Možnosť predaja osobne 
aj na predajni.
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Pomôže CBD aj pri skleróze multiplex?
Sklerózu multiplex volajú chorobou ti-

sícich tvárí. Ako môže pomôcť CBD?

Látka CBD, čiže kanabidiol, získavaná z 
konopy siatej, ovplyvňuje nervovú sústavu. 
Nie je však psychoaktívna, harmonicky pô-
sobí na takzvaný endokanabinoidný systém 
(EKS), ktorý nám príroda „nainštalovala“ do 
tiel. Ako sme písali v predošlých článkoch, 
CBD môže uľahčiť pacientom s Parkinso-
nom či epilepsiou. Keďže CBD vplýva aj na 
imunitný systém, vedci začali skúmať jeho 
vplyv na autoimunitné ochorenia, medzi 
ktoré patrí aj skleróza multiplex.

Organizmus sám sebe nepriateľom

Základnou vlastnosťou imunitného sys-
tému je schopnosť rozlíšiť vlastné bunky 
od cudzích. Princíp je jednoduchý: vlastné 
bunky telo toleruje, cudzie likviduje. Nieke-
dy však dôjde k poruche a imunitný systém 
začne vo veľkej miere reagovať proti vlast-
ným bunkám.

Takto vznikajú autoimunitné alebo auto-
agresívne ochorenia, ktorých je viac ako 80 
druhov. Tieto chronické diagnózy postihujú 
približne päť percent populácie.

Známou autoimunitnou chorobou je roz-
trúsená skleróza alebo skleróza multiplex 
(SM). Pre pestré príznaky ju volajú aj choro-
bou tisícich tvárí. Na svete ňou trpí približne 
dva a pol milióna ľudí a vo výraznej väčšine 
sú to ženy. Ide o zápalové ochorenie cen-
trálneho nervového systému, ktoré spôso-
buje stratu obalu okolo nervových vlákien, 
myelínu. Ten telo využíva na rýchly prenos 

elektrických impulzov pozdĺž nervových 
buniek. Ak je myelín poškodený, impulzy sa 
spomalia.

Príčina SM je dodnes neznáma, môže za 
ňou stáť genetika no aj vplyv vonkajšieho 
prostredia. Jej príznaky taktiež nie je vždy 
ľahké rozpoznať, pretože sú veľmi pestré. 
Najčastejšie ju však charakterizujú ťažkosti s 
rovnováhou či výslovnosťou, dvojité videnie 
alebo ochrnutie tvárového nervu. Pridružu-
je sa tiež tŕpnutie v tvári či končatinách.

Bohužiaľ, SM je dodnes stále nevyliečiteľ-
ná choroba. Napriek tomu však vedci nachá-
dzajú nové spôsoby, ako jej priebeh uľahčiť. 
Prírodným doplnkom k liekom môže byť aj 
CBD, ktorého výhodou je, že nespôsobuje 
výrazné vedľajšie účinky.

CBD a skleróza multiplex

Endokanabinoidný systém v ľudskom sa 
podieľa na regulovaní množstva biologic-
kých procesov, vrátane imunitného. Kana-
bidiol dokáže nepriamo ovplyvniť určité 
receptory tohto systému a tak okrem iného 
potlačiť aj prehnanú imunitnú odpoveď a 
pôsobiť protizápalovo.

Článok z roku 2018 pre vedecký žurnál 
Frontiers in Neurology uvádza, že chronic-
ký zápal a zvýšená aktivita blúdivého nervu 
často stoja za únavou, ktorú pacienti so SM 
pociťujú. CBD môže podľa výskumov zní-
žiť bolesti súvisiace so zápalom, obmedziť 
užívanie opiátov a pomôcť pri nadmernej 
únave.

Okrem toho tiež CBD spomaľuje produk-

ciu T-buniek. Tieto biele krvinky zodpoveda-
jú za bunkovú imunitu tým, že likvidujú cu-
dzorodé či nádorové bunky. Keď človek trpí 
SM, T-bunky začnú napádať myelínový obal 
na nervových bunkách, čím pacienti strá-
cajú kontrolu nad svojimi svalmi. Problém 
môže čiastočne vyriešiť oslabenie T-buniek. 
Štúdia na zvieratách pre British Journal of 
Pharmacology z roku 2011 potvrdila, že CBD 
brzdí prílišné rozmnožovanie T-buniek, a 
tak spomaľuje postup ochorenia.

Nie všetky produkty obsahujúce CBD sú 
však rovnaké. Pri nákupe preto nezabudnite 
skontrolovať kvalitu produktov. Dôležité sú 
certifikáty o analýze, ktorá potvrdzuje, že 
výrobok bol testovaný v laboratóriu na čis-
totu a bezpečnosť.

Keďže pre SM je nevhodný nadmerný prí-
sun cukru, vyhnite sa CBD vo forme gumo-
vých cukríkov. Lepšou alternatívou sú naprí-
klad oleje, tinktúry či kapsule. » red.

Foto: freepik / jcomp
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Stavbári
   a lešenári pozor!

Volajte:+421 948 672 122
+421 907 780 698

www.alukogroup.com/nabor
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AIW - Práca pre opatrovateľky
    seniorov v Rakúsku 

Kritériá 
pre spoluprácu :

 opatrovateľský kurz a prax·
  dobrá znalosť nemeckého jazyka ·

·  vek 25 až 60 rokov
 

 pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní 
 

m rtner r ú ríž

máme stále ponuky aj pre mužov!
14-dňo y, r ť

Honorár 1 200 až 1 800 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

Volajte na bezplatné číslo 
0800 24 24 44

a dohodnite si pohovor. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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e-mail: velcon@velcon.sk

19 ROKOV NA TRHU
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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

REKONŠTRUKCIA
bytového jadra
nakomplet.

MAĽOVANIE
STIERKOVANIE

0903 783 800
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Komplexné rekonštrukcie
a izolácie plochých striech

SVAROG \ hydroizolácie

e-mail: svarog@svarog.eu
mobil: 0948 63 84 48
web: www.svarog.eu

- izolácie spodných stavieb
- izolácie balkónov a jazierok
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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

Sm
er Sereď

Priemyselná

AUTOSKLO
H&D

Nitrianska

Nitria
nska

AUTOSKLO H&DAUTOSKLO H&D
TRNAVATRNAVA
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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, kameňa
• Búracie práce
   s odvozom odpadu

Upečiem i zabezpečím 
prasiatka na pečenie

a bavorské kolená.
Pečiem v šamotovej peci.

Tel.: 0915 457 637
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Re-use centrum Back2Life na Uli-
ci Jána Bottu v Trnave sa po troch 
mesiacoch fungovania teší veľ-
kému záujmu zákazníkov. Ľudia 
tam prinášajú rôzne veci, ktoré 
už doma nepotrebujú. Doposiaľ si 
v ňom našlo nový domov až 5000 
kúskov, pričom najširšia je ponuka 
produktov pre domácnosť.

Ak aj vy máte doma veci, ktoré už 
nepotrebujete, nemusia hneď skončiť 
v odpade. Zachovalé a stále použiteľné 
hračky, knihy, obrazy či iné predmety 
môžu urobiť radosť niekomu inému. 
Zaneste ich do Re-use centra s názvom 
Back2Life na Ulici Jána Bottu 52. Tam si 
nájdu nových majiteľov, ktorí si ich kú-
pia za symbolické sumy. Rovnako si aj 
vy môžete vybrať niečo užitočné alebo 
niečo, čím si urobíte radosť. Ceny sa po-
hybujú od 50 centov do 8 eur. Výťažok z 
predaja mesto použije na výsadbu stro-
mov a zelene.

Čo môžete do re-use centra 
priniesť a čo tam nepatrí

V re-use centre môžete odovzdať ku-
chynské potreby, riady, zariadenie a 
vybavenie domácnosti, ručné náradie, 
športové potreby, hračky, knihy, CD, 
platne, obrazy, sochy, umelecké pred-
mety, dekorácie do domácnosti, hu-
dobné nástroje, budíky, hodiny, detské 
kočíky, autosedačky, postieľky, ale aj 
kabelky, kufre a tašky.

Neberú tam však veľkoobjemový ná-
bytok, elektrospotrebiče, textil, potravi-
ny, chemické látky ani plyšové hračky.

Nakupovať môžete aj online
V re-use centre môžete nakupovať 

nielen osobne, ale aj online, pretože 
súčasťou projektu je aj webová stránka 
www.back2life.sk, na ktorú prinesené 
veci nahrávajú a vy si ich tak môžete 
vyberať a rezervovať z pohodlia domo-
va. Celkový počet položiek nahratý na  
stránku počas 3 mesiacov fungovania 
centra bol takmer 7000 a počet celkovo 
vydaných položiek zákazníkom bol až 
5000 kusov. V jednotlivých kategóriách 
dominovalo vybavenie domácností, kde 
bolo zaradených až 37 % všetkých tova-
rov. Potom nasledovali veci v skupine 
dekorácie a doplnky a veľmi obľúbenými 
kategóriami sú hračky a detské potreby, 
za ktorými sa držia knihy. Ostatné tova-

rové skupiny, teda šport a cestovanie, 
umenie a voľný čas, záhrada, hudba a 
film, či potreby pre domácich miláčikov 
tvorili spolu 26,5 % vecí.

Back2Life je spoločným projektom 
spoločnosti FCC Slovensko a Mesta Trna-
vy. „Sme veľmi radi, že sa Back2Life cen-
tru dobre darí, a aj touto formou prispie-
vame k ochrane životného prostredia. 
Veríme, že projekt bude aj naďalej úspeš-
ne napredovať a získa si čoraz väčšiu ob-
ľubu a popularitu nielen u Trnavčanov,“ 
hovorí Zuzana Krenyitzká, manažérka 
komunikácie FCC skupiny na Slovensku.

Prevádzkovateľom re-use centra je 
tím ľudí zo sociálneho podniku a komu-
nitného centra Baterkáreň. 

SPRACOVALA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

námety a reakcie spravodajstvott@regionpress.sk

Dajte šancu nepotrebným veciam

O služby re-use centra je záujem

SPRAVODAJSTVO Najčítanejšie regionálne noviny
2

V re-use centre môžete odovzdať veci, ktoré už nepotrebujete.          zdroj foto FCC

V priestoroch Západoslovenského 
múzea v Trnave v piatok 22. októbra 
o 17,00 h slávnostne otvoria výstavu 
fotografií trnavského fotografa Mila-
na Marônka. Pripravilo ju Trnavské 
osvetové stredisko pri príležitosti 
autorovho životného jubilea.

Výstava pod názvom „LX“ je priere-
zom autorovej tvorby a rozsahom dote-
raz najväčšou prezentáciou jeho foto-
grafických diel. Do výstavnej kolekcie je 
zaradených viac ako 250 čiernobielych a 
farebných fotografií.

Autor získal množstvo ocenení
Milan Marônek sa venuje fotografic-

kej tvorbe od roku 1976. Ocenenie v súťa-
ži JAMFO v roku 1989 odštartovalo jeho 
úspešnú fotografickú dráhu, počas kto-
rej získal množstvo najvyšších ocenení 
v súťažiach Trnavský objektív, AMFO, 
Genius loci Trnavy a mnohých inter-
netových fotosúťažiach. „Autor nemá 
vyslovene vyhranenú oblasť fotografie, 
ktorej sa venuje. V jeho prácach žánrovo 
prevažuje výtvarné stvárnenie krajiny, 

architektúra, zátišie a makrofotografia. 
Pri svojich cestách po Slovensku, ale i v 
zahraničí je fotoaparát jeho verným spo-
ločníkom. Veľmi rád vytvára audiovi-
zuálne kompozície, v ktorých hudobná 
zložka ešte viac zintenzívňuje vnímanie 
obrazu,“ približuje Milada Kotlebová z 
Trnavského osvetového strediska.

Na diváka chce preniesť emócie
Samotný Milan Marônek o sebe hovorí, 

že v oblasti fotografie patrí ku starej škole. 
„Mám rád, keď je fotografia fotografiou a 
platia v nej určité pravidlá. Nesnažím sa 
za každú cenu aby fotografia zobrazova-
la presnú kópiu skutočnosti v okamihu 
jej vzniku. Mojim cieľom je preniesť na 
diváka emócie, podporiť jeho fantáziu, 
vizuálne ho osloviť,“ dodáva autor, kto-
rý nadobudnuté teoretické vedomosti a 
praktické skúsenosti vo fotografii zúročil 
pri recenziách produktov a publikovaní 
odborných príspevkov vo viacerých ča-
sopisoch.  Fotografie mal uverejnené v 
periodikách Dimenzie, Watt Foto Video, 
DIGI Revue, Spektrum, ESAB News. Prof. 
Marônek je predsedom trnavského Fo-

toklubu IRIS, svojou tvorbou a aktivitou 
prispieva k fotografickému dianiu na 
Slovensku a zviditeľňuje trnavský kraj a 
Slovensko  prostredníctvom fotografie na 
domácich i zahraničných výstavách.

Výstava je súčasťou projektu KreaTi-
viTa 2021, ktorého hlavným partnerom 
je Fond na podporu umenia. Fotografie 
Milana Marônka majú možnosť vidieť 
návštevníci Západoslovenského múzea v 
Trnave do 31. januára 2022.                      ren

Snaží sa podporiť fantáziu diváka
Výstava fotografií Milana Marônka

Trnavčania môžu 
vymeniť olej 
za vrecká
Na Zberovom dvore na Mikovíniho 
ulici v Trnave môžete za odovzda-
nie troch litrov použitého oleja 
dostať od mesta kompostovateľné 
vrecká. Táto služba je určená iba 
pre občanov Trnavy, ktorí sa musia 
pred odovzdaním oleja identifiko-
vať občianskym preukazom.

Odovzdanie použitých olejov prispie-
va k ochrane životného prostredia, ale 
chráni tiež kanalizačný systém mesta. 
Použitý olej sa tiež môže ďalej využiť, 
napríklad ako biopalivová zložka do mo-
torovej nafty. „Odovzdávať sa ale môže 
iba jedlý (kuchynský) olej, žiadame ob-
čanov, aby na zberový dvor nenosili iné 
druhy ani typy olejov,“ upresnila Domi-
nika Slezáková z odboru komunálnych 
činností Mestského úradu v Trnave.     ren

Právna klinika 
pokračuje online 
Činnosť Právnej kliniky Mesta Trna-
vy bude pokračovať aj v tomto zim-
nom semestri online formou a fun-
govať bude do 10. decembra 2021.

Svoje otázky ohľadom právnych 
problémov môžete zasielať na e-mailo-
vú adresu pravna.poradna@truni.sk. 
Tí, ktorí nemajú prístup k internetu, 
môžu kontaktovať supervízora kliniky 
každý utorok od 8.00 do 08.45 h a od 
10.00 do 10.45 h na telefónnom čísle 
0917 863 233.

Právna klinika pre občanov Trnavy 
je spoločným projektom Mesta Trnavy a 
Právnickej fakulty Trnavskej univerzity 
(TU) v Trnave, ktorého cieľom je pomôcť 
s riešením právnych problémov obyvate-
ľom Trnavy, najmä tým s nižšou životnou 
úrovňou, respektíve ťažkou sociálnou 
situáciou. Na klinike sa nepripravujú 
konkrétne podania, keďže klinika ne-
nahrádza činnosť advokátov, notárov a 
iných osôb poskytujúcich právne služby, 
ani nemôže záväzne radiť občanom. Ide 
nielen o poskytnutie bezplatných práv-
nych informácií, usmernení a základnej 
orientácie v problematike. Zároveň je 
predmetom výučby pre študentov Práv-
nickej fakulty TU, ktorý im umožňuje 
zlepšovať právnické zručnosti.                 ren

Pozor, použitý olej nikdy nevylievajte 
do prostredia, ale ani do komunálne-
ho odpadu či výlevky, môže zaniesť 
kanalizáciu a nepríjemnosti nenecha-
jú na seba dlho čakať. Vždy zlejte olej 
po varení do fľaše, ktorú si na tento 
účel vyčleníte a neskôr ho odovzdajte 
v zberovom dvore, prípadne na ben-
zínke. zdroj foto congerdesign pixabay

Na výstave môžete vzhliadnuť viac ako 
250 čiernobielych a farebných fotografií. 

zdroj foto Trnavské osvetové stredisko
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Re-use centrum Back2Life na Uli-
ci Jána Bottu v Trnave sa po troch 
mesiacoch fungovania teší veľ-
kému záujmu zákazníkov. Ľudia 
tam prinášajú rôzne veci, ktoré 
už doma nepotrebujú. Doposiaľ si 
v ňom našlo nový domov až 5000 
kúskov, pričom najširšia je ponuka 
produktov pre domácnosť.

Ak aj vy máte doma veci, ktoré už 
nepotrebujete, nemusia hneď skončiť 
v odpade. Zachovalé a stále použiteľné 
hračky, knihy, obrazy či iné predmety 
môžu urobiť radosť niekomu inému. 
Zaneste ich do Re-use centra s názvom 
Back2Life na Ulici Jána Bottu 52. Tam si 
nájdu nových majiteľov, ktorí si ich kú-
pia za symbolické sumy. Rovnako si aj 
vy môžete vybrať niečo užitočné alebo 
niečo, čím si urobíte radosť. Ceny sa po-
hybujú od 50 centov do 8 eur. Výťažok z 
predaja mesto použije na výsadbu stro-
mov a zelene.

Čo môžete do re-use centra 
priniesť a čo tam nepatrí

V re-use centre môžete odovzdať ku-
chynské potreby, riady, zariadenie a 
vybavenie domácnosti, ručné náradie, 
športové potreby, hračky, knihy, CD, 
platne, obrazy, sochy, umelecké pred-
mety, dekorácie do domácnosti, hu-
dobné nástroje, budíky, hodiny, detské 
kočíky, autosedačky, postieľky, ale aj 
kabelky, kufre a tašky.

Neberú tam však veľkoobjemový ná-
bytok, elektrospotrebiče, textil, potravi-
ny, chemické látky ani plyšové hračky.

Nakupovať môžete aj online
V re-use centre môžete nakupovať 

nielen osobne, ale aj online, pretože 
súčasťou projektu je aj webová stránka 
www.back2life.sk, na ktorú prinesené 
veci nahrávajú a vy si ich tak môžete 
vyberať a rezervovať z pohodlia domo-
va. Celkový počet položiek nahratý na  
stránku počas 3 mesiacov fungovania 
centra bol takmer 7000 a počet celkovo 
vydaných položiek zákazníkom bol až 
5000 kusov. V jednotlivých kategóriách 
dominovalo vybavenie domácností, kde 
bolo zaradených až 37 % všetkých tova-
rov. Potom nasledovali veci v skupine 
dekorácie a doplnky a veľmi obľúbenými 
kategóriami sú hračky a detské potreby, 
za ktorými sa držia knihy. Ostatné tova-

rové skupiny, teda šport a cestovanie, 
umenie a voľný čas, záhrada, hudba a 
film, či potreby pre domácich miláčikov 
tvorili spolu 26,5 % vecí.

Back2Life je spoločným projektom 
spoločnosti FCC Slovensko a Mesta Trna-
vy. „Sme veľmi radi, že sa Back2Life cen-
tru dobre darí, a aj touto formou prispie-
vame k ochrane životného prostredia. 
Veríme, že projekt bude aj naďalej úspeš-
ne napredovať a získa si čoraz väčšiu ob-
ľubu a popularitu nielen u Trnavčanov,“ 
hovorí Zuzana Krenyitzká, manažérka 
komunikácie FCC skupiny na Slovensku.

Prevádzkovateľom re-use centra je 
tím ľudí zo sociálneho podniku a komu-
nitného centra Baterkáreň. 

SPRACOVALA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

námety a reakcie spravodajstvott@regionpress.sk

Dajte šancu nepotrebným veciam

O služby re-use centra je záujem
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V re-use centre môžete odovzdať veci, ktoré už nepotrebujete.          zdroj foto FCC

V priestoroch Západoslovenského 
múzea v Trnave v piatok 22. októbra 
o 17,00 h slávnostne otvoria výstavu 
fotografií trnavského fotografa Mila-
na Marônka. Pripravilo ju Trnavské 
osvetové stredisko pri príležitosti 
autorovho životného jubilea.

Výstava pod názvom „LX“ je priere-
zom autorovej tvorby a rozsahom dote-
raz najväčšou prezentáciou jeho foto-
grafických diel. Do výstavnej kolekcie je 
zaradených viac ako 250 čiernobielych a 
farebných fotografií.

Autor získal množstvo ocenení
Milan Marônek sa venuje fotografic-

kej tvorbe od roku 1976. Ocenenie v súťa-
ži JAMFO v roku 1989 odštartovalo jeho 
úspešnú fotografickú dráhu, počas kto-
rej získal množstvo najvyšších ocenení 
v súťažiach Trnavský objektív, AMFO, 
Genius loci Trnavy a mnohých inter-
netových fotosúťažiach. „Autor nemá 
vyslovene vyhranenú oblasť fotografie, 
ktorej sa venuje. V jeho prácach žánrovo 
prevažuje výtvarné stvárnenie krajiny, 

architektúra, zátišie a makrofotografia. 
Pri svojich cestách po Slovensku, ale i v 
zahraničí je fotoaparát jeho verným spo-
ločníkom. Veľmi rád vytvára audiovi-
zuálne kompozície, v ktorých hudobná 
zložka ešte viac zintenzívňuje vnímanie 
obrazu,“ približuje Milada Kotlebová z 
Trnavského osvetového strediska.

Na diváka chce preniesť emócie
Samotný Milan Marônek o sebe hovorí, 

že v oblasti fotografie patrí ku starej škole. 
„Mám rád, keď je fotografia fotografiou a 
platia v nej určité pravidlá. Nesnažím sa 
za každú cenu aby fotografia zobrazova-
la presnú kópiu skutočnosti v okamihu 
jej vzniku. Mojim cieľom je preniesť na 
diváka emócie, podporiť jeho fantáziu, 
vizuálne ho osloviť,“ dodáva autor, kto-
rý nadobudnuté teoretické vedomosti a 
praktické skúsenosti vo fotografii zúročil 
pri recenziách produktov a publikovaní 
odborných príspevkov vo viacerých ča-
sopisoch.  Fotografie mal uverejnené v 
periodikách Dimenzie, Watt Foto Video, 
DIGI Revue, Spektrum, ESAB News. Prof. 
Marônek je predsedom trnavského Fo-

toklubu IRIS, svojou tvorbou a aktivitou 
prispieva k fotografickému dianiu na 
Slovensku a zviditeľňuje trnavský kraj a 
Slovensko  prostredníctvom fotografie na 
domácich i zahraničných výstavách.

Výstava je súčasťou projektu KreaTi-
viTa 2021, ktorého hlavným partnerom 
je Fond na podporu umenia. Fotografie 
Milana Marônka majú možnosť vidieť 
návštevníci Západoslovenského múzea v 
Trnave do 31. januára 2022.                      ren

Snaží sa podporiť fantáziu diváka
Výstava fotografií Milana Marônka

Trnavčania môžu 
vymeniť olej 
za vrecká
Na Zberovom dvore na Mikovíniho 
ulici v Trnave môžete za odovzda-
nie troch litrov použitého oleja 
dostať od mesta kompostovateľné 
vrecká. Táto služba je určená iba 
pre občanov Trnavy, ktorí sa musia 
pred odovzdaním oleja identifiko-
vať občianskym preukazom.

Odovzdanie použitých olejov prispie-
va k ochrane životného prostredia, ale 
chráni tiež kanalizačný systém mesta. 
Použitý olej sa tiež môže ďalej využiť, 
napríklad ako biopalivová zložka do mo-
torovej nafty. „Odovzdávať sa ale môže 
iba jedlý (kuchynský) olej, žiadame ob-
čanov, aby na zberový dvor nenosili iné 
druhy ani typy olejov,“ upresnila Domi-
nika Slezáková z odboru komunálnych 
činností Mestského úradu v Trnave.     ren

Právna klinika 
pokračuje online 
Činnosť Právnej kliniky Mesta Trna-
vy bude pokračovať aj v tomto zim-
nom semestri online formou a fun-
govať bude do 10. decembra 2021.

Svoje otázky ohľadom právnych 
problémov môžete zasielať na e-mailo-
vú adresu pravna.poradna@truni.sk. 
Tí, ktorí nemajú prístup k internetu, 
môžu kontaktovať supervízora kliniky 
každý utorok od 8.00 do 08.45 h a od 
10.00 do 10.45 h na telefónnom čísle 
0917 863 233.

Právna klinika pre občanov Trnavy 
je spoločným projektom Mesta Trnavy a 
Právnickej fakulty Trnavskej univerzity 
(TU) v Trnave, ktorého cieľom je pomôcť 
s riešením právnych problémov obyvate-
ľom Trnavy, najmä tým s nižšou životnou 
úrovňou, respektíve ťažkou sociálnou 
situáciou. Na klinike sa nepripravujú 
konkrétne podania, keďže klinika ne-
nahrádza činnosť advokátov, notárov a 
iných osôb poskytujúcich právne služby, 
ani nemôže záväzne radiť občanom. Ide 
nielen o poskytnutie bezplatných práv-
nych informácií, usmernení a základnej 
orientácie v problematike. Zároveň je 
predmetom výučby pre študentov Práv-
nickej fakulty TU, ktorý im umožňuje 
zlepšovať právnické zručnosti.                 ren

Pozor, použitý olej nikdy nevylievajte 
do prostredia, ale ani do komunálne-
ho odpadu či výlevky, môže zaniesť 
kanalizáciu a nepríjemnosti nenecha-
jú na seba dlho čakať. Vždy zlejte olej 
po varení do fľaše, ktorú si na tento 
účel vyčleníte a neskôr ho odovzdajte 
v zberovom dvore, prípadne na ben-
zínke. zdroj foto congerdesign pixabay

Na výstave môžete vzhliadnuť viac ako 
250 čiernobielych a farebných fotografií. 

zdroj foto Trnavské osvetové stredisko
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Zažite festival Učiaca sa Trnava
plný inšpiratívnych osobností,

diskusií či workshopov.
Mesto Trnava už 22. októbra 2021 zažije festival Učiaca 
sa Trnava, ktorý sa na jeden deň stane miestom plným 
inšpiratívnych osobností predovšetkým z oblasti 
vzdelávania a kultúry. Podujatie sa bude konať              
na rôznych miestach v centre Trnavy a je určené pre 
každého, kto má aktívny záujem o témy učenia (sa)      
a chce byť človekom, ktorému záleží na sebarozvoji. 
Propagovať organizácie, ktorým na vzdelávaní 
skutočne záleží, má v dynamicky sa rozvíjajúcom 
svete v 21. storočí mimoriadny význam. Učenie (sa) je 
zmenou predchádzajúcej skúsenosti, a tak je dôležité 
byť otvorený kreatívnemu mysleniu a novým 
podnetom. Práve preto vznikol festival Učiaca sa 
Trnava, ktorý je určený pre všetky vekové kategórie 
ľudí, ktorí sa chcú vzdelávať alebo pre ktorých 
vzdelávanie iných je celoživotnou ambíciou. 
Workshopy, prednášky, vystúpenia odborníkov, ale aj 
zaujímavé diskusie, to všetko vás čaká v Trnave na 
Nádvorí, v Malom Berlíne, tv Divadle J. Palárika, ale aj 
na iných miestach v rámci mesta. Otvorenie festivalu 
prebehne o 9.00 hod. na Nádvorí, kde zároveň bude 
pre vás dopoludnia pripravený zážitkový program pre 
žiakov ZŠ, ale aj aktivi� vybraných organizácií.                  
V Divadle J. Palárika nájdete dva bloky motivačného 
programu pre študentov SŠ, v ktorých predstavíme 
spolu 6 mladých úspešných Trnavčanov. Popoludní sú 
pre vás pripravené workshopy, ktoré budú viesť okrem 
iných aj Daniel Hevier. Ten vám prezradí, ako sa 
nemusíte učiť, a aj napriek tomu budete úspešní             
v škole. Hoaxom a konšpiráciám sa bude venovať 
Vlado Šnídl z Denníka N. Ak vás skôr zaujíma ako začať 
žiť udržateľne a vytrvať, zúčastnite sa workshopu, 
ktorý pre vás chystá Baterkáreň – prvé reuse centrum 
na Slovensku. Vo večerných hodinách si môžete prísť 
vypočuť prednášky TEDA – #trnavská_veda z oblasti 
psychológie s Mgr. J. Blahovou, či vesmíru a prírody       
so S. Kováčikom (Vedátor). Záver festivalu bude 
venovaný panelovej diskusii, v ktorej moderátorka 
Andrea Šprochová privíta hostí z oblasti vzdelávania, 
kultúry či voľného času. Na jednotlivé podujatia sa 
môžete registrovať od 8. 10. 2021 na www.uciacasatr-
nava.sk, kde nájdete zároveň aj podrobnejšie informá-
cie a ďalší bohatý program udalosti. 
Organizátorom festivalu Učiaca sa Trnava je OZ 
Lifestarter, Mesto Trnava a Trnavský samosprávny 
kraj. Hlavným partnerom je spoločnosť GEFCO                     
a množstvo ďalších podporovateľov, ktorí pomôžu 
vytvoriť podnetné prostredie pre tých, ktorým 
vzdelávanie a osobný rozvoj nie sú ľahostajné. 

39
-0

00
6 

TT
01

0911 421 691
Suchovská 5, Trnava

39
-0

01
1 

TT
23

ul. pri Kalvárii 25A, Trnava033/552 15 20, 0905 96 54 48

w
w

w.markbal.sk

ve
ľko

ob
chod obalových materiálov a papieraECO-BIO

POHÁRE



TTzel21-41-strana 4

CBD, STAVBA, SLUŽBY Najčítanejšie regionálne noviny
4

námety a reakcie spravodajstvott@regionpress.sk

V Malých Karpatoch pribudli nové turistické trasy.

Viete čo je lieková 
interakcia?
Ak užijeme viac liečiv súčasne, je 
veľmi pravdepodobné, že sa navzá-
jom budú ovplyvňovať. Hovoríme 
vtedy o liekovej interakcii. Hoci to 
nemusí vždy spôsobiť komplikácie, 
treba byť obozretný. Pozor si dajte 
aj na voľnopredajné lieky, či niekto-
ré potraviny.

Interakcia liekov môže byť v niekto-
rých prípadoch pozitívna, no podľa 
odborníkov sa často stáva, že sa lie-
ky medzi sebou „pobijú“. Interakcie 
nezriedka bývajú príčinami zníženej 
účinnosti liečby alebo prejavov nežia-
ducich účinkov liekov a to už môže 
byť problém. „Lekárovi, ktorý vám 
lieky predpisuje preto vždy nahláste 
zoznam všetkého, čo pravidelne uží-
vate, a to vrátane liekov a výživových 
doplnkov,“ upozorňujú odborníci zo 
Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv a 
dodávajú, že ak je to možné, mali by 
sme užívať čo najmenej liekov naraz a 
na toto pravidlo nezabúdať ani pri voľ-

nopredajných liekoch. „Napríklad nie-
ktoré voľnopredajné analgetiká môžu 
interagovať s liekmi na kardiovasku-
lárne ochorenia, prípadne s liekmi na 
riedenie krvi,“ varujú.

Pozor aj na to, čo jeme
Počas užívania liekov by sme si mali 

dávať pozor aj na stravovanie. Pretože 
k interakciám môže podľa odborníkov 
dochádzať aj medzi liečivom a určitými 
zložkami potravín, často to býva naprí-
klad vitamín C v citrusových plodoch 
alebo vápnik v mliečnych výrobkoch. 
Niektoré lieky môžu dokonca intera-
govať aj so slnečnými lúčmi. „Aby ste 
zabránili neželanej liekovej interakcii, 
pred užívaním liekov si vždy prečítajte 
príbalový leták a pre istotu sa môžete 
opýtať aj lekárnika,“ radia odborníci.

Informácie poskytol 
Štátny ústav pre kontrolu liečiv
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Trnava v minulosti patrila k mes-
tám, ktoré získali priazeň viace-
rých kráľov. V archívoch sú zdoku-
mentované návštevy a stretnutia 
významných panovníkov.

Historické dokumenty naznačujú, že 
Trnavu navštívilo viacero kráľov. Niek-
torí z nich dokonca Trnavčanov poctili 
svojou návštevou opakovane. „Málokto 
vie, že Trnava bola svedkom zásnub 
Žigmunda Luxemburského. Cisár Jozef 
II. navštívil naše mesto dokonca dva-
krát,“ hovorí Alexander Prostinák, 
zastupujúci výkonný riaditeľ oblastnej 
organizácie cestovného ruchu Trnava 
Tourism.

Trnavu navštívilo 
mnoho panovníkov

Za prvého panovníka, ktorý sa 
výrazne zaslúžil o rozvoj Trnavy mô-
žeme označiť Bela IV. V roku 1238 
udelil Trnave privilégiá Slobodného 
kráľovského mesta. V udeľovaní vý-
sad pokračoval aj Karol I. Róbert z 
Anjou, ktorý Trnave potvrdil najmä 

vinohradnícke výsady. Za jednu z naj-
významnejších udalostí za jeho vlády 
sa v Trnave považuje stretnutie Karola 
I. Róberta s českým kráľom Jánom Lu-
xemburských (otcom Karola IV.) v roku 
1327, ktoré sa odohralo v priestoroch 
dnešného františkánskeho kostola a 
kláštora. Ide o významnú udalosť, kto-
rá ovplyvnila dejiny stredoeurópskeho 
regiónu. Králi sa v Trnave dohodli na 
vzájomnej hospodárskej a vojenskej 
spolupráci. Na základe tohto stretnu-
tia údajne došlo aj k založeniu min-
covne v Kremnici.

Trnava nebola svedkom len význam-
ných návštev. Na jej území je tiež zazna-
menaná smrť panovníka. V roku 1382 v 
Trnave zomrel Ľudovít I. Veľký. Stalo 
sa tak v priestoroch kráľovskej kúrie, 
ktorá bola pravdepodobne umiestnená 
v lokalite dnešnej pošty. Kráľ mal Tr-
navu v obľube aj počas svojho života. 
Pokračoval v udeľovaní výsad mestu a 
opakovane ho navštevoval. V roku 1360 
sa na pôde mesta stretol s Karolom IV. 
Na mierovom stretnutí sa týmto dvom 

panovníkom podarilo odvrátiť hroziaci 
konflikt s Českým kráľovstvom.

Najvýznamnejším panovníkom, kto-
rý Trnavu navštívil bol Žigmund Lu-
xemburský. Zo všetkých kráľov bol 
najštedrejším v potvrdzovaní a udeľo-
vaní nových výsad. V Trnave sa navyše 
zasnúbil so svojou prvou manželkou – 
princeznou Máriou. Zároveň výraznou 
mierou prispieval k obrane mesta pred 
Husitmi a po rokoch odlúčenia sa v Tr-
nave stretol so svojou druhou manžel-
kou Barborou.

Cisár Jozef II. navštívil mesto v júni 
roku 1770. V Trnave sa zdržal dva dni a 
ubytovaný bol U čierneho orla (dnešné 
divadlo). Druhýkrát mesto navštívil o 13 
rokov neskôr, kedy od richtára Juraja 
Hnilického dostal kľúče od mestských 
brán.

V októbri 1820 prišiel do mesta cisár 
František I. so svojou manželkou.

Zdroj informácií 
OOCR Trnava Tourism

SPRACOVALA RENÁTA KOPÁČOVÁ

Trnava učarovala aj kráľom

V tomto roku si pripomíname 210. 
výročie narodenia národnokultúr-
neho dejateľa, vynálezcu, zvono-
lejára Jozefa Pozdecha, ktorý bol 
tiež spoluzakladateľom Sloven-
ských novín. Jeho výrobky získali 
ocenenia na svetových výstavách 
a vďaka svojim kovovým zvono-
vým stoliciam prenikol aj za veľkú 
mláku. Aj počas rokov, ktoré prežil 
v Pešti sa angažoval v slovenskom 
spolkovom živote.

Jozef Pozdech (1811 – 1879) sa naro-
dil v roľníckej rodine v Hrnčiarovciach, 
kde tiež navštevoval ľudovú školu. Ne-
skôr sa vyučil za kováča a ako kováčsky 
tovariš vandroval po svete. Do rodnej 
obce sa však vrátil, aby sa po matkinej 
smrti mohol postarať o početnú rodinu. 
V roku 1832 si v Hrnčiarovciach otvoril 
kováčsku dielňu. Hoc začínal veľmi 
skromne, časom zhotovil nový mech, 
ktorý sa zapáčil mnohým kováčskym 
majstrom a tí si začali u neho takéto me-
chy objednávať.

Dostavili sa prvé úspechy
Svoj úspešný príbeh začal Jozef Po-

zdech písať po priemyselnej výstave v 
Pešti v roku 1846, na ktorej zaujal prá-
ve svojimi mechmi. O rok neskôr za ne 
získal diplom uhorského priemyselné-
ho spolku a tak začal rásť aj dopyt po 
jeho výrobkoch. Preto si v Pešti otvoril 
sklad a o pár rokov neskôr, sa tam na-
trvalo presťahoval aj s celou rodinou. 
Popri výrobe kováčskych aj iných me-

chov zaviedol aj výrobu pluhov a ko-
tiev pre dunajské riečne lode. V roku 
1857 zostrojil prístroj na pretáčanie 
vína, za ktorý dostal vyznamenanie 
na peštianskej priemyselnej výstave. V 
roku 1860 zasa dostal patent na kováč-
ske mechy oválneho tvaru pre poľnú 
kuchyňu.

Najviac ho preslávili 
zvonové stolice

Neskôr sa Jozef Pozdech špecializoval 
na výrobu zvonov a stal sa majiteľom 
zvonolejárskeho podniku v Budapešti. 
Najväčší úspech dosiahol s kovovými 
zvonovými stolicami a s novým spôso-
bom závesu zvonov. Tradičnú drevenú 
armatúru zvona nahradil kovovou a 
znížením osi kývania uľahčil zvonenie. 
Na výrobu a montáž novej zvonovej 
stolice dostal 15-ročné výlučné privilé-
gium, vďaka čomu prenikol so svojimi 
výrobkami do celej monarchie, Srbska, 
Nemecka, Francúzska a tiež do USA. V 
roku 1867 vyrobil dva zvony pre vieden-
skú katedrálu sv. Štefana.

Získal množstvo ocenení
Za svoje inovačné úsilie vo zvonole-

járstve a osádzaní zvonov získal Jozef 
Pozdech nejedno ocenenie na mnohých 
umeleckých a priemyselno-hospodár-
skych výstavách. Na svetovej výstave 
v Londýne boli jeho výrobky ocenené 
diplomom, na svetovej výstave v Paríži 
(1867) zlatým krížom, na polytechnic-
kej výstave v Moskve (1872) bronzovou 
medailou, na svetovej výstave vo Vied-

ni (1873) medailou I. triedy, na výstave 
v Kecskeméte (1874) zlatou medailou. 
Dvakrát bol vyznamenaný Radom Fran-
tiška Jozefa, a v roku 1873 záslužným 
krížom s korunou. Po svetovej výstave v 
Paríži (1867) sa Pozdechov vynález do-
stal takmer do všetkých krajín.

Zdroj informácií: Slovenský Biogra-
fický Slovník IV. zväzok, M-Q a Petráš, 
M.: Slovenský vynálezca a konštruktér 
zvonovej stolice Jozef Pozdech, obe In: 
Babirát, M., Dobrotková, M., Monc-
manová,Ľ. : Hrnčiarovce nad Parnou, 
2003, s.324-326

PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Rodák z Hrnčiaroviec žal ocenenia 
na výstavách po celom svete

Jozef Pozdech.                   
 zdroj foto: Slovenská národná 

knižnica - Literárny archív.

ilustračné foto                     zdroj pixabay
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V Malých Karpatoch pribudli nové turistické trasy.

Viete čo je lieková 
interakcia?
Ak užijeme viac liečiv súčasne, je 
veľmi pravdepodobné, že sa navzá-
jom budú ovplyvňovať. Hovoríme 
vtedy o liekovej interakcii. Hoci to 
nemusí vždy spôsobiť komplikácie, 
treba byť obozretný. Pozor si dajte 
aj na voľnopredajné lieky, či niekto-
ré potraviny.

Interakcia liekov môže byť v niekto-
rých prípadoch pozitívna, no podľa 
odborníkov sa často stáva, že sa lie-
ky medzi sebou „pobijú“. Interakcie 
nezriedka bývajú príčinami zníženej 
účinnosti liečby alebo prejavov nežia-
ducich účinkov liekov a to už môže 
byť problém. „Lekárovi, ktorý vám 
lieky predpisuje preto vždy nahláste 
zoznam všetkého, čo pravidelne uží-
vate, a to vrátane liekov a výživových 
doplnkov,“ upozorňujú odborníci zo 
Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv a 
dodávajú, že ak je to možné, mali by 
sme užívať čo najmenej liekov naraz a 
na toto pravidlo nezabúdať ani pri voľ-

nopredajných liekoch. „Napríklad nie-
ktoré voľnopredajné analgetiká môžu 
interagovať s liekmi na kardiovasku-
lárne ochorenia, prípadne s liekmi na 
riedenie krvi,“ varujú.

Pozor aj na to, čo jeme
Počas užívania liekov by sme si mali 

dávať pozor aj na stravovanie. Pretože 
k interakciám môže podľa odborníkov 
dochádzať aj medzi liečivom a určitými 
zložkami potravín, často to býva naprí-
klad vitamín C v citrusových plodoch 
alebo vápnik v mliečnych výrobkoch. 
Niektoré lieky môžu dokonca intera-
govať aj so slnečnými lúčmi. „Aby ste 
zabránili neželanej liekovej interakcii, 
pred užívaním liekov si vždy prečítajte 
príbalový leták a pre istotu sa môžete 
opýtať aj lekárnika,“ radia odborníci.

Informácie poskytol 
Štátny ústav pre kontrolu liečiv

SPRACOVALA: RENÁTA KOPÁČOVÁ
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HISTÓRIA

Trnava v minulosti patrila k mes-
tám, ktoré získali priazeň viace-
rých kráľov. V archívoch sú zdoku-
mentované návštevy a stretnutia 
významných panovníkov.

Historické dokumenty naznačujú, že 
Trnavu navštívilo viacero kráľov. Niek-
torí z nich dokonca Trnavčanov poctili 
svojou návštevou opakovane. „Málokto 
vie, že Trnava bola svedkom zásnub 
Žigmunda Luxemburského. Cisár Jozef 
II. navštívil naše mesto dokonca dva-
krát,“ hovorí Alexander Prostinák, 
zastupujúci výkonný riaditeľ oblastnej 
organizácie cestovného ruchu Trnava 
Tourism.

Trnavu navštívilo 
mnoho panovníkov

Za prvého panovníka, ktorý sa 
výrazne zaslúžil o rozvoj Trnavy mô-
žeme označiť Bela IV. V roku 1238 
udelil Trnave privilégiá Slobodného 
kráľovského mesta. V udeľovaní vý-
sad pokračoval aj Karol I. Róbert z 
Anjou, ktorý Trnave potvrdil najmä 

vinohradnícke výsady. Za jednu z naj-
významnejších udalostí za jeho vlády 
sa v Trnave považuje stretnutie Karola 
I. Róberta s českým kráľom Jánom Lu-
xemburských (otcom Karola IV.) v roku 
1327, ktoré sa odohralo v priestoroch 
dnešného františkánskeho kostola a 
kláštora. Ide o významnú udalosť, kto-
rá ovplyvnila dejiny stredoeurópskeho 
regiónu. Králi sa v Trnave dohodli na 
vzájomnej hospodárskej a vojenskej 
spolupráci. Na základe tohto stretnu-
tia údajne došlo aj k založeniu min-
covne v Kremnici.

Trnava nebola svedkom len význam-
ných návštev. Na jej území je tiež zazna-
menaná smrť panovníka. V roku 1382 v 
Trnave zomrel Ľudovít I. Veľký. Stalo 
sa tak v priestoroch kráľovskej kúrie, 
ktorá bola pravdepodobne umiestnená 
v lokalite dnešnej pošty. Kráľ mal Tr-
navu v obľube aj počas svojho života. 
Pokračoval v udeľovaní výsad mestu a 
opakovane ho navštevoval. V roku 1360 
sa na pôde mesta stretol s Karolom IV. 
Na mierovom stretnutí sa týmto dvom 

panovníkom podarilo odvrátiť hroziaci 
konflikt s Českým kráľovstvom.

Najvýznamnejším panovníkom, kto-
rý Trnavu navštívil bol Žigmund Lu-
xemburský. Zo všetkých kráľov bol 
najštedrejším v potvrdzovaní a udeľo-
vaní nových výsad. V Trnave sa navyše 
zasnúbil so svojou prvou manželkou – 
princeznou Máriou. Zároveň výraznou 
mierou prispieval k obrane mesta pred 
Husitmi a po rokoch odlúčenia sa v Tr-
nave stretol so svojou druhou manžel-
kou Barborou.

Cisár Jozef II. navštívil mesto v júni 
roku 1770. V Trnave sa zdržal dva dni a 
ubytovaný bol U čierneho orla (dnešné 
divadlo). Druhýkrát mesto navštívil o 13 
rokov neskôr, kedy od richtára Juraja 
Hnilického dostal kľúče od mestských 
brán.

V októbri 1820 prišiel do mesta cisár 
František I. so svojou manželkou.

Zdroj informácií 
OOCR Trnava Tourism

SPRACOVALA RENÁTA KOPÁČOVÁ

Trnava učarovala aj kráľom

V tomto roku si pripomíname 210. 
výročie narodenia národnokultúr-
neho dejateľa, vynálezcu, zvono-
lejára Jozefa Pozdecha, ktorý bol 
tiež spoluzakladateľom Sloven-
ských novín. Jeho výrobky získali 
ocenenia na svetových výstavách 
a vďaka svojim kovovým zvono-
vým stoliciam prenikol aj za veľkú 
mláku. Aj počas rokov, ktoré prežil 
v Pešti sa angažoval v slovenskom 
spolkovom živote.

Jozef Pozdech (1811 – 1879) sa naro-
dil v roľníckej rodine v Hrnčiarovciach, 
kde tiež navštevoval ľudovú školu. Ne-
skôr sa vyučil za kováča a ako kováčsky 
tovariš vandroval po svete. Do rodnej 
obce sa však vrátil, aby sa po matkinej 
smrti mohol postarať o početnú rodinu. 
V roku 1832 si v Hrnčiarovciach otvoril 
kováčsku dielňu. Hoc začínal veľmi 
skromne, časom zhotovil nový mech, 
ktorý sa zapáčil mnohým kováčskym 
majstrom a tí si začali u neho takéto me-
chy objednávať.

Dostavili sa prvé úspechy
Svoj úspešný príbeh začal Jozef Po-

zdech písať po priemyselnej výstave v 
Pešti v roku 1846, na ktorej zaujal prá-
ve svojimi mechmi. O rok neskôr za ne 
získal diplom uhorského priemyselné-
ho spolku a tak začal rásť aj dopyt po 
jeho výrobkoch. Preto si v Pešti otvoril 
sklad a o pár rokov neskôr, sa tam na-
trvalo presťahoval aj s celou rodinou. 
Popri výrobe kováčskych aj iných me-

chov zaviedol aj výrobu pluhov a ko-
tiev pre dunajské riečne lode. V roku 
1857 zostrojil prístroj na pretáčanie 
vína, za ktorý dostal vyznamenanie 
na peštianskej priemyselnej výstave. V 
roku 1860 zasa dostal patent na kováč-
ske mechy oválneho tvaru pre poľnú 
kuchyňu.

Najviac ho preslávili 
zvonové stolice

Neskôr sa Jozef Pozdech špecializoval 
na výrobu zvonov a stal sa majiteľom 
zvonolejárskeho podniku v Budapešti. 
Najväčší úspech dosiahol s kovovými 
zvonovými stolicami a s novým spôso-
bom závesu zvonov. Tradičnú drevenú 
armatúru zvona nahradil kovovou a 
znížením osi kývania uľahčil zvonenie. 
Na výrobu a montáž novej zvonovej 
stolice dostal 15-ročné výlučné privilé-
gium, vďaka čomu prenikol so svojimi 
výrobkami do celej monarchie, Srbska, 
Nemecka, Francúzska a tiež do USA. V 
roku 1867 vyrobil dva zvony pre vieden-
skú katedrálu sv. Štefana.

Získal množstvo ocenení
Za svoje inovačné úsilie vo zvonole-

járstve a osádzaní zvonov získal Jozef 
Pozdech nejedno ocenenie na mnohých 
umeleckých a priemyselno-hospodár-
skych výstavách. Na svetovej výstave 
v Londýne boli jeho výrobky ocenené 
diplomom, na svetovej výstave v Paríži 
(1867) zlatým krížom, na polytechnic-
kej výstave v Moskve (1872) bronzovou 
medailou, na svetovej výstave vo Vied-

ni (1873) medailou I. triedy, na výstave 
v Kecskeméte (1874) zlatou medailou. 
Dvakrát bol vyznamenaný Radom Fran-
tiška Jozefa, a v roku 1873 záslužným 
krížom s korunou. Po svetovej výstave v 
Paríži (1867) sa Pozdechov vynález do-
stal takmer do všetkých krajín.

Zdroj informácií: Slovenský Biogra-
fický Slovník IV. zväzok, M-Q a Petráš, 
M.: Slovenský vynálezca a konštruktér 
zvonovej stolice Jozef Pozdech, obe In: 
Babirát, M., Dobrotková, M., Monc-
manová,Ľ. : Hrnčiarovce nad Parnou, 
2003, s.324-326
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Rodák z Hrnčiaroviec žal ocenenia 
na výstavách po celom svete

Jozef Pozdech.                   
 zdroj foto: Slovenská národná 

knižnica - Literárny archív.

ilustračné foto                     zdroj pixabay
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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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Hviezdoslavova 3, Trnava (vo dvore oproti gym. A. Merici) 033/55 13 185
0905 575 191

-40%
KUCHYNE

ŠATNÍKY garancia

najnižšej ceny!!!

Najväčší výber
kuchýň

do bauringu!

www.kasna.sk ï skoppo@gmail.com
Skvelé
ceny na
KVALITA, ZA KTOROU SI STOJÍME > ZÁRUKA 5 ROKOV

Naše postele farebne zladíme so šatníkom!
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9PRENAJME NEBYTOVÝ PRIESTOR

Info: www.spsd�.sk

Stredná priemyselná škola dopravná v Trnave
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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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VÝKUP AUTOVRAKOV 
RECYKLÁCIA AUTOMOBILOV
Autorizovaný spracovateľ - Piec auto s.r.o.

PLATÍME 50 €/T auta
My vaše auto odvezieme zadarmo 

a odhlásime ho u vás doma.

0915 261 120

REZANIE BETÓNU

0908 447 006
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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!

MASÁŽE
A PEDIKÚRA
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V pohodlí
Vášho domova!

Objednávky:
0948 02 77 55

Predám polodrahokam

AMETYST

z Brazíliez Brazílie
0905 937  333 08
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• zrovnávanie pozemkov
• navážanie kameniva
• presun materiálov
• doprava: štrky, piesky, kameň

0905 621 441
ZEMNÉ PRÁCE BOBCAT

ZMENÍME VAŠU
STAVBU NA DOMOV

M-Unit
STAVEBNÁ FIRMA

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

obhliadky: 0903 233 423 / všetky
informácie nájdete aj na www.m-unit.sk
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maliarske práce
stierkovanie

sádrokartóny

maliarske práce
stierkovanie

sádrokartóny

0918 425 978
      realizujeme.sk
0918 425 978
      realizujeme.sk
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!

POLIENKA BUK, HRAB
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ZEMNEPRACETRNAVA.SK
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profesionálne čistenie a monitoring
kanalizácie • čistenie lapačov tuku

•KRTKOVANIE•

www.krtkovaniezsk.sk

E-SHOP
eshop.zahradnictvobega.sk
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OVOCNÉ STROMČEKY

V PREDAJI
AKCIA NA PRÍRODNÝ

KAMEŇ -20%

Uvažujete o výrobe tepla
z tuhého paliva?
Mnohí, ktorí vykurujú plynom či elektrickou ener-
giu, pri informáciách o rastúcich cenách zvažujú 
aj dodatočné kúrenie pomocou kachlí či krbových 
kachlí.

V zásade nejde technologicky o veľký rozdiel, krbové 
kachle ponúkajú pohľad na oheň, klasické nie. Rozdiel 
medzi pecou a krbovými kachľami je v možnosti sledovať 
plamene. Krbové kachle majú presklené dvierka, kdežto 
pece nie. Sú samostatne stojace. Kúrte v nich výhradne 
drevenými briketami alebo ekobriketami.
Ale to sa už predbiehame. Pripojiť kachle na starý, roky 
nepoužívaný komín môže byť cesta do pekla. Preto je 
najlepšie, ak si na stránke Komory kominárov Slovenska 
www.kks-sr.sk najskôr vyhľadáte „svojho kominára“ a 
požiadate ho o revíziu komína. On usúdi, či môžete ko-
mín pripojiť do prevádzky, alebo až po splnení akých jeho 
úprav. A on vám vydá doklad o revízii komína pre pois-
ťovňu, ak by nebodaj...
Ideálne využitie krbových kachlí je na chalupe, stavbe, 
ale aj v domoch ako doplnok ústredného kúrenia. Cenový 
rozdiel krbových kachlí sa odráža v kvalite. Lacnejšie ver-
zie krbových kachlí majú menej kvalitnú vnútornú úpra-
vu, čo znižuje ich životnosť. Pri drahších typoch je vďaka 
kvalitnejšej úprave životnosť dlhšia.
Najdôležitejší parameter palivového dreva je vlhkosť. 
Čerstvo spílené drevo obsahuje 50 – 60 percent vody. Čím 
viac vody drevo obsahuje, tým viac energie je pri horení 
potrebné na jej odparenie a tým menej energie sa premení 
na využiteľné teplo. Vysušené drevo je niekoľkokrát vý-
hrevnejšie ako čerstvé. To v praxi znamená, že drevo by 
ste pred spálením mali nechať schnúť asi dva roky.
Pri zakladaní ohňa sa drevo najlepšie rozhorí vtedy, keď 
k nemu priteká vzduch zo všetkých strán. Papier použí-
vajte pri rozkurovaní čo najmenej, pretože z neho ostáva 
veľa popola. 
Od pevného 
podpaľovača, 
ktorý horí viac 
ako 5 minút, 
sa oveľa ľahšie 
zapália triesky 
a od nich po-
lená.

» red

Mnohí, ktorí vykurujú plynom či elek-
trickou energiu, pri informáciách o 
rastúcich cenách zvažujú aj dodatoč-
né kúrenie pomocou kachlí či krbo-
vých kachlí.

V zásade nejde technologicky o veľ-
ký rozdiel, krbové kachle ponúkajú 
pohľad na oheň, klasické nie. Rozdiel 
medzi pecou a krbovými kachľami je 
v možnosti sledovať plamene. Krbové 
kachle majú presklené dvierka, kdežto 
pece nie. Sú samostatne stojace. Kúrte 
v nich výhradne drevenými briketami 
alebo ekobriketami. 

Ale to sa už predbiehame. Pripojiť 
kachle na starý, roky nepoužívaný ko-
mín môže byť cesta do pekla. Preto je 
najlepšie, ak si na stránke Komory ko-
minárov Slovenska https://www.kks-
-sr.sk/ najskôr vyhľadáte „svojho komi-
nára“ a požiadate ho o revíziu komína. 
On usúdi, či môžete komín pripojiť do 
prevádzky, alebo až po splnení akých 
jeho úprav. A on vám vydá doklad o 
revízii komína pre poisťovňu, ak by 
nebodaj...

Ideálne využitie krbových kachlí 
je na chalupe, stavbe, ale aj v domoch 
ako doplnok ústredného kúrenia. Ce-
nový rozdiel krbových kachlí sa odrá-
ža v kvalite. Lacnejšie verzie krbových 
kachlí majú menej kvalitnú vnútornú 
úpravu, čo znižuje ich životnosť. Pri 

drahších typoch je vďaka kvalitnejšej 
úprave životnosť dlhšia.

Najdôležitejší parameter palivo-
vého dreva je vlhkosť. Čerstvo spílené 
drevo obsahuje 50 – 60 percent vody. 
Čím viac vody drevo obsahuje, tým 
viac energie je pri horení potrebné na 
jej odparenie a tým menej energie sa 
premení na využiteľné teplo. Vysuše-
né drevo je niekoľkokrát výhrevnejšie 
ako čerstvé. To v praxi znamená, že 
drevo by ste pred spálením mali nechať 
schnúť asi dva roky

Pri zakladaní ohňa sa drevo najlep-
šie rozhorí vtedy, keď k nemu priteká 
vzduch zo všetkých strán. Papier po-
užívajte pri rozkurovaní čo najmenej, 
pretože z neho ostáva veľa popola. Od 
pevného podpaľovača, ktorý horí viac 
ako 5 minút, sa oveľa ľahšie zapália 
triesky a od nich polená. 

Uvažujete o výrobe tepla 
z tuhého paliva?

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

PRÍĎTE SI PRE V  PONUKEV  PONUKE

AJ GARÁŽOVÉAJ GARÁŽOVÉ

BRÁNYBRÁNY

V  PONUKE

AJ GARÁŽOVÉ

BRÁNY
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hydinárska farma topoLnica
(pri galante)

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

krmivo pre nosnice
rastová a znášková

Ponúka na predaj:

ROZVOZ

Zabezpečíme

• 8-15 týždňové  Nosnice
• Brojlerové kačice
   na výkrm

80
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V LOKALITE SENEC 
A OKOLIE PREDÁM 
recyklát frakcie 0/63, s dokladom 

o zhodnotení. Ponuka je s nakládkou 
a dopravou recyklátu. Cena v závislosti od 
množstva a vzdialenosti (podľa dohody).

Kontakt: Zuzana Švecová,  
tel. číslo: 0901 715 000, 

mail: zuzana.svecova@pkptransport.sk
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Bocán s.r.o., Hviezdoslavova 309, Senica

AKCIA  OKTÓBER 2021

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

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

1-hrob od 1390 € • 2-hrob od 1690 €

0910 902 635•0905 323 022AK
CI
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y

RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA
- STAČÍ ZAVOLAŤ

ZADARMO: w
w

w.
ka

m
en
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st
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Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa:
2-hrob od 2590 € • 1-hrob od 1790 €
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KAMENÁRSTVO 0910 444 002
VŠETKY PRÁCE
DO VŠETKÝCH SVÄTÝCH 

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

Nový pomník do týždňa,
dvíhanie prepadnutých,

konzervácia proti machu
a plesni, brúsenie,

obnova písma. 
BEZ ZÁLOHY
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ELEKTRIKÁR
Juraj Jamrich

0949 188 961

• elektroinštalácie
• rekonštrukcie
• el. prípojky
• opravy

výmeny
svietidiel,
vypínačov,

zásuviek...

Termín navštevy si treba dohodnúť telefonicky.
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1 Auto-moto/predaj

2 Auto moto/iné

» ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/
Diely-SERIÓZNA DOHODA 
0908205521
» KÚPIM BABETTU 210, ALEBO KO-
RÁDO MANET. TEL. 0910 904 599
» KÚPIM BABETTU 210, ALEBO KO-
RÁDO MANET. TEL. 0910 904 599
» KÚPIM STARÝ PIONIER JAWA 
05,JAWA 20,JAWA 21,MUSTANG,-
MOPED STADION,JAWA 90 SIMSON 
ENDURO ELECTRONIC AJ POKA-
ZENÉ,PLATÍM IHNEĎ PONÚKNITE 
0915215406

3 Byty/predaj

4 Byty/prenájom

» Prenajmem izbu,s kuchyňo-
u,kúpeľňou,nealkoholikovi. 
0948014 
5 DOMY/predaj 

6 POZEMKY/predaj

7 REALITY/iné

8 STAVBA

9 DOMÁCNOSŤ

10 ZÁHRADA a ZVERINEC

» Predám pšenicu a jačmeň, 
cena 18€ . 0904506481
» Darujem zaočkované mačatá z 
Majcichova 0904044947
» Predám zajace-samice,aj 
samcov. Zároveň predám 
hurmikaki,odber priamo zo 
stromu.0948014213 
11 HOBBY a ŠPORT

12 DEŤOM

13 RÔZNE/predaj

» DARUJEM ZA ODVOZ STARŠÍ 
KUCHYN KREDENC SŤOJ KASNIČKU. 
T0944367347
» Predám kompresor domáca 
výroba 0904 628 753
» Predám kompresor domáca 
výroba 0904 628 753
» Predám 50-litrové fľaše na 
víno,aj s košom. Cena dohodou. 
0948014213
» Predám kladivkový šrotovník 
domácej výroby, cirkulár 
stolový,treba vidieť a pred tým 
zavolať 0908 582 353
» Predám kvalitnú šijacu mašinu 
Simger. 0911 808 262

14 RÔZNE/iné

» KÚPIM BABETTU 210, ALEBO KO-
RÁDO MANET. TEL. 0910 904 599
» Hľadám odbormého znalca na 
oodnotenie kryštálu, nábytku, 
váz, keramoky a obrazov 0911 
808 262

15 HĽADÁM PRÁCU

ZOZNAMKA
» SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ PRIA-
TEĽA NA ZOZNÁMENIE 0944724181
» 38 r dvoverčivý hľadá dievča 
do 40 r na vážny vzťah okolie TT 
HC PN 0949 449 436

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera TT medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

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

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 

19. októbra 1984   
príslušníci poľského Ministerstva vnútra 
prezlečení za milicionárov prepadli, uniesli 
a pravdepodobne ten istý večer aj zabili 
poľského kňaza Solidarity Jerzyho Po-
piełuszku (* 1947).

Výročia a udalosti
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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   86.750 Bratislavsko Východ
BZ    87.350 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    42.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO   48.090 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.
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