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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

Zámer prenechať majetok
do nájmu formou

priameho nájmu č. 4/2021
033/599 1898, www.sose-trnava.edupage.sk

SOŠ elektrotechnická,
Sibírska 1, Trnava zverejňuje
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PLÁVAJÚCE PODLAHY
OBKLADY A DLAŽBY
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0904 928 681

MALIARSKE PRÁCE
STIERKOVANIE

Termín navštevy si treba dohodnúť telefonicky.
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REKONŠTRUKCIA
bytového jadra
nakomplet.

MAĽOVANIE
STIERKOVANIE

0903 783 800
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SOŠ obchodu a služieb Trnava

Bližšie na: www.sosos-trnava.sk

má zámer prenajať
nebytové priestory

MASÁŽE
A PEDIKÚRA

08
-0

01
1 

TT
01

V pohodlí
Vášho domova!

Objednávky:
0948 02 77 55
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Sme. Ráno vstávame, potom vzdo-
rujeme nástrahám dňa v súkrom-
nom živote i v práci. Bijeme sa za 
bytie. (Slovenčina je s tým mäkkým 
i a ypsilonom fakt kúzelná.)

Ľudský život je naplnený bytím. 
Zmysluplným, pracovitým, poctivým a 
láskavým bytím. Všetko ostatné je iba 
pretvárka, predstavenie pre naše oko-
lie. Teda, pre naše. Aj to závisí iba na 
nás, kto a čo tvorí naše okolie. My si ho 
vyberáme, my si ho formujeme a my si 
ho pestujeme. Niekomu je dobre medzi 
boháčmi, smotánkou, vo svetle reflek-
torov. Iní, tí šťastnejší, sa cítia dobre 
obklopení slušnosťou, morálnosťou a 
skromnou pracovitosťou. Starajú sa o 
to, aby boli, aby žili a aby prežili. A ak 
sa podarí, aby tu na tomto našom sve-
te aj po sebe niečo vzácne zanechali. 
Vzácne, v zmysle duchovne hodnotné. 
Nie účty a plné trezory v bankách, to je 
pofidérna hodnota.

Práve na takých ľudí si v týchto 
hodinách spomíname. Na všetkých 
tých, ktorí nám dali lásku, starali sa o 
nás, vychovávali nás, učili nás, liečili 
nás a do našich životov vryli nezabud-
nuteľnú stopu. Na mnohých ďalších, s 
ktorými sme prežili niečo pekné, neza-

budnuteľné.
Neviem, mám taký pocit, že si 

málo uvedomujeme, čo máme. Že vô-
bec sme, že existujeme. Že žijeme, vní-
mame, smútime, tešíme sa, že nás tu a 
tam dačo bolí a inokedy zas nebolí nič. 
Že sa niečo podarí, iné zas nepodarí. 
Lebo to je to pravé bytie.

Nedávno sa nás, poslucháčov z roz-
hlasových vĺn Českého verejnoprávne-
ho rozhlasu pýtal charizmatický kňaz 
Zbigniew Csendlik: „Všimli ste si ten 
zázrak bytia? Že ráno vstanete, že ste, 
že žijete, že vnímate... Že večer unavení 
idete spať a rozmýšľate, čo ste prežili, 
videli, počuli? Že vnímate život? Pros-
te, že ste?“

Zdá sa, že tieto dni spomínania sú 
veľmi dobrou príležitosťou aj na hľa-
danie odpovedí v sebe na Csendlikove 
otázky. Ak ich nájdeme, pochopili sme, 
prečo tu vlastne ešte sme. 
Čo je našou misiou na 
tomto svete kým sa pobe-
rieme za tými, na ktorých 
už iba spomíname.

Pekné spomínanie 
a úspešné nachá-
dzanie, vážení či-
tatelia, vám želá

Zázrak bytia

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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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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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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ul. pri Kalvárii 25A, Trnava033/552 15 20, 0905 96 54 48
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w.markbal.sk
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chod obalových materiálov a papieraECO-BIO

POHÁRE
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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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ELEKTRIKÁR
Juraj Jamrich

0949 188 961

• elektroinštalácie
• rekonštrukcie
• el. prípojky
• opravy

výmeny
svietidiel,
vypínačov,

zásuviek...
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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

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
0905 333 832

MONTÁŽ
INTERIÉROVÝCH
DVERÍ A PODLÁH

0905 141 167
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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.

Hľadám partiu živnostníkov aj jednotlivcov
na renováciu okien.

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

0948 144 844

0948 144 844
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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

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
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Už som pýsala o farme kerá je v Dechticách a na 
kerej žije svorne na jednem dvore a záhrade 135 zvý-
rat. Spolu sa znášajú miny - koníky, miny- poníky, 
miny- kozičky, miny- ovečky, patrý k nym aj miny- 
prasátko. Též slépky, kačky, husy, morky, zajace 
a samozrejme mačky a psíci. Ždycky na jar a to už 
vác jako 6 rokov, majú potomstvo. Šeci „ chlapy“ na 
farme sa snažá a potom to hýry mládatkáma. Z ke-
rých sa, okrem majitelky, teší celá dzedzina. 

Drobci si idú oči vyočit, nos prilepený na plote 
a pozorujú tú krásu. Ket je doma gazdziná, tak ich 
puscí do dvora, aby tú zverynu maly blýž, aby hu 
mohly pohlatkat. Ale čo sa vám stalo túto jasen, 
farma sa v  polovičke októbra zbláznyla. Baran sa 
rozhodol, že svoje stádo rozšíry a tak sa narodzilo 5 
ovečék. Capko si povedal, čo já som horší? A do jeho 
háremu pribudlo 8 kozičék. Je to krása, radost, ale aj 
starost. No čo, prírode nerozkážeš. 

Aj mne sa zbláznyl  na dvore trónáci velký, 
pichlavý kaktus a čúl rozkvytol. Šak kvytol aj v lete. 
Ale teraz vyhodzil krásny, velký, býly kvet. Rozkvy-
tly aj prvosénky. No to už nemá komentár. Príroda 
stracila kalendár a robý si čo sce. Len sa bojím, aby 
to neprešlo aj na nás, na ludzí a ne-
zblázyly zme sa aj my šeci. Aj ket 
sa v nékerých prípadoch tak sta-
lo. No čo už, proci prírode zme 
krátky. 

Už je raz tak. Pozor, čúl je 
tých zvýrat na farme už 148, to 
som zabudla prirátat tý jasené 
mládatká.

Na farme sa zbláznyly

» bapka Blašková

Odchádzanie
Bol to dlhý zápas,
aj sa začal zostra,

potom všetci odišli,
iba Boris zostal.

Byť na čele
Byť na čele svorky

je práca mojich snov,
ani štekať nemusím,

mám na to svojich psov.

Raz a navždy
Rozvodovosť vyriešime

v našej obci po „našem“,
hneď od zajtra u nás
zakážeme sobáše.

Nemá ťa rada
Nič si z toho nerob,

že sa žena s tebou háda,
veď ani pečená hus

ťa nemá ktovie ako rada.

Keď žena nestíha
Toto sa na moju ženu 

hodí,
kým vyjde oblečená 

z domu,
jej šaty vyjdú z módy.

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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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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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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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

1500

1500

15
00

800

2300

85
_0

65
5

HRADEC KRÁLOVEKRÁLOVE
 145 KČ/ NETTO HODINAHODINA 

OPERÁTOR 
VÝROBY
- ubytovanie 
zabezpečené

VIAC INFO 
NA TEL. ČÍSLACH:   

0800 500 091     +420 702 193 121
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DO NAŠICH
OBĽÚBENÝCH

KFC REŠTAURÁCIÍ
V TRNAVE

Plat od 1100 eur/mes. + výkonnostný bonus     
od 150 eur/mes. priem. + príplatok za prácu        
v  sobotu 1,79 eura/hod., v  nedeľu 3,58 
eura/hod., vo sviatok (100 %) a  iné zákonné 
príplatky

Predovšetkým KUCHÁROV - plat 5,30 
eur/hod. (KFC Tesco), 5,50 eur/hod. (KFC 
DriveThru) + 0,40 eura/hod. priem. výkonnost-
ný bonus + príplatok za prácu v  sobotu 1,79 
eura/hod., v  nedeľu 3,58 eura/hod., nadčas 
(25%), vo sviatok (100 %) a  iné zákonné 
príplatky

Zamestnancov na TPP

Shift Manažérov
Hľadáme:

Dlhodobá, stabilná a perspektívna
pracovná príležitosť!
Garancia zamestnania aj počas
prípadnej 3. vlny pandémie COVID-19!

Staňte sa súčasťou
tímu KFC a poďte

k nám pracovať
alebo aj manažovať!
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0948 002 588

Hľadáme
POMOCNÍKA
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k partii elektrikárov
na prácu na stavbe v Trnave.
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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
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!

POLIENKA BUK, HRAB
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Stavebná spoločnosť hľadá

0948 504 344

STROJNÍKA
NA TRAKTOR-BAGER
STROJNÍKA
NA TRAKTOR-BAGER
Na TPP, môže byť

aj živnostník.

Práca na živnosť. Mzda 1 300 Eur (7,2 Eur/hod.)
Výkon práce: Bohdanovce nad Trnavou 
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na prípravné a dokončovacie
práce v strojárskej výrobe.

PRIJMEME ZÁMOČNÍKA

Bližšie info na tel. č. 0903 223 848

30. októbra 1918    
Martinská deklarácia proklamovala pri-
danie sa Slovákov k vytvoreniu ČSR.

Výročia a udalosti
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PNEUMATIKY
          CEZ  

UMATIKY
ZZ

+ TERMÍN DO SERVISU

          ONLINE!  
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www.lekarenplus.skl k l k

V ponuke  ANTIGÉNOVÉ aj 
PROTILÁTKOVÉ TESTY

�������������������������
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ÉNOVÉ jajajajV pV pponuonuke kke ANT
PROTILÁTK

KVALITNÉ 
RÚŠKA 
A FFP2 

RESPIRÁTORY 

RÔZNYCH 
VZOROV 
PRE DETI 

AJ 
DOSPELÝCH 

miesto: 
���������������������
plat:��������������
����������������
���������������
�����������������������
��������������������������������
�������������������
����������������������������

Tel: 0919 496 49
��������������������
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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 



TTzel21-43-strana 1

 

Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 46 550 domácností 

TRNAVSKO
Č. 43 / 29. OKTÓBER 2021 / 25. ROČNÍK

08
-0

 T
T0

8

• 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

ZSS SVETLO
Domov pre seniorov

Tel.: 033/554 54 33, 0903 450 944 • Email: svetlo.no@gmail.com
Web: www.svetlotrnava.sk • Facebook: PATRIK SVETLO

Františkánska 2, 917 01, Trnava

POSKYTUJE CELOROČNÚ
SOCIÁLNU SLUŽBU

Voľné miesta pre klientov.
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0903 257 4430903 257 443

PREZUTIE PNEUMATÍK
PREDAJ PNEU

Pneuservis VOLEKPneuservis VOLEK

Dolné Orešany 393
10 min. od TT
Po-pi: 8:00 - 19:00, so: 8:00 - 16:00 
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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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platba možná v hotovosti,
vopred ďakujem za Vaše ponuky. T. č.: 0951 474 379

ZHÁŇAM BYT V TRNAVE
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100902 047 516

ZEMNEPRACETRNAVA.SK

www.regionpress.sk
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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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Mesto Trnava a univerzita podpísali 
memorandum, plánujú opraviť pla-
váreň i ďalšie športoviská v areáli Ma-
teriálovotechnologickej fakulty Slo-
venskej technickej univerzity (MTF 
STU), informovala o tom trnavská 
radnica na svojom webe. Plaváreň 
aj športový a oddychový areál budú 
môcť využívať všetci Trnavčania.

Primátor Trnavy Peter Bročka a dekan 
MTF STU Miloš Čambál podpísali me-
morandum, ktoré pomôže zlepšiť stav 
športovej infraštruktúry v meste. Obe 
inštitúcie plánujú zmodernizovať pla-
váreň i ďalšie športoviská v areáli MTF 
STU. Plaváreň aj športový a oddychový 
areál budú môcť po rekonštrukcii využí-
vať všetci Trnavčania. „Je to pre nás veľ-
mi dôležité, aby bol areál aj plaváreň po 
rekonštrukcii k dispozícii aj verejnosti a 
mohli si prísť zašportovať všetci obyva-
telia mesta,“ potvrdil primátor Trnavy 
Peter Bročka. Okrem plavárne bude mať 
„Campus“ univerzity aj nové tenisové a 
multifunkčné ihrisko. Na tom viacúče-
lovom sa bude dať hrať futbal, basket-
bal, hádzaná či iné loptové hry. Doplne-
né budú aj lavičky a mobiliár pre tých, 
ktorí chcú v areáli MTF STU relaxovať.
„Čo sa týka investície, máme priprave-
nú projektovú dokumentáciu, v prípade 
plavárne a športovísk by rekonštrukcia 
od jej začatia mala byť dokončená do 
dvanástich mesiacov,“ povedal dekan 

MTF STU Miloš Čambál.

Plaváreň príde na rad prvá
Ako nás informoval prodekan MTF 

STU Pavol Tanuška, univerzita už má 
vypracované projekty na plaváreň aj na 
multifunkčné športoviská, aktuálne na 
dve ihriská a rozptylovú plochu. „Poda-
li sme žiadosť o stavebné povolenie na 
rekonštrukciu plavárne a momentálne 
sme v etape realizácie verejného obsta-
rávania na vykonávateľa rekonštrukcie 
plavárne,“ doplnil prodekan. Uviedol 

tiež, že projekt plavárne bol nacenený 
na sumu 2,5 milióna eur a projekt mul-
tifunkčných ihrísk na 340 000 eur. „Na 
financovaní sa budú podieľať MTF STU, 
mesto Trnava, TTSK, Fond na podporu 
športu a Slovenská plavecká federácia. 
S rekonštrukciou plavárne by sme chce-
li začať na prelome rokov 2021/2022 a v 
ideálnom prípade by mala trvať deväť 
mesiacov. Multifunkčné ihriská by sme 
chceli začať realizovať v prvej polovici 
roku 2022,“ uzavrel Pavol Tanuška.. 

PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

námety a reakcie spravodajstvott@regionpress.sk

V areáli MTF STU opravia plaváreň aj ihriská 

V Trnave pribudnú športoviská
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Vizualizácia obnovenej plavárne.                                                        zdroj foto MTF STU

Trnavský samosprávny kraj hľadá 
v rámci obchodnej verejnej súťa-
že nájomcu súboru nehnuteľností 
bývalého školského hospodárstva 
v Trnave. Župa tým chce pre svoj 
majetok na Zavarskej ceste získať 
nové využitie na najbližších 10 ro-
kov.

Od nového nájomcu župa očakáva aj 
zatraktívnenie priestoru pri susediacej 
župnej poľnohospodárskej škole. Nový 
nájomca by mal na pozemkoch Stred-
nej odbornej školy poľnohospodárstva 
a služieb na vidieku vybudovať a odo-
vzdať do prevádzky škole takzvanú 
ekofarmu. Z priestoru bývalého bazéna 
vytvoriť úsek pre vodné vtáctvo a vy-
tvoriť tiež výbehy pre zajace, hlodavce, 
poníky, lamy, ovce či kozy. „Súčasťou 
ekofarmy bude kontaktná zoologická 
záhrada, náučný chodník alebo miesto 
vhodné pre piknik. Má byť prístupná 
žiakom župných škôl aj verejnosti,“ avi-
zoval trnavský župan Jozef Viskupič.

Nájomca musí zachovať 
aj odborný výcvik pre žiakov

Na dlhodobý prenájom ponúka župa 
stavby a pozemky s podmienkou odkú-
penia skladových zásob a stáda kráv. 

„Zámer ich ďalšieho využitia musí po-
čítať so zachovaním možnosti odborné-
ho výcviku pre žiakov priľahlej župnej 
strednej poľnohospodárskej školy a 
ďalších študentov zapojených do sys-
tému duálneho vzdelávania. Našou 
podmienkou je aj zachovanie rastlinnej 

a živočíšnej výroby, ako aj verejnosti prí-
stupného automatu na čerstvé mlieko,“ 
skonštatoval riaditeľ Odboru školstva 
Úradu TTSK Stanislav Pravda.

Súťažné návrhy bude vyhodnocovať 
komisia a ten najlepší schvaľovať kraj-
ské zastupiteľstvo.                                   ren

Župa hľadá nájomcu bývalého školského hospodárstva
Na Zavarskej má vzniknúť ekofarma

Vyberte 
sa na výstavu
Trnavské osvetové stredisko sprí-
stupnilo v priestoroch úradu Trnav-
ského samosprávneho kraja výsta-
vu výtvarných diel Ivany Hruškovej. 
V Dome hudby M. Schneidera Tr-
navského zasa prebieha výstava 
chtelnických umelcov Jána Lukačo-
viča a Rudolfa Pavelského.

Ivana Hrušková – výber z tvorby
Ivana Hrušková sa vo svojej tvorbe 

venuje hlavne abstrakcii, ale nájdeme u 
nej aj figurálne kompozície, či krajinár-
ske scenérie. Autorka vyskúšala množ-
stvo výtvarných techník a do obrazov 
zakomponováva rôzne materiály. Inšpi-
ráciu nachádza všade okolo seba, alebo 
v sebe, vo svojich pocitoch, ktoré potom 
zhmotňuje na plátno. „Aj keď sa človek 
niekedy cíti „pod psa“, keď sa postavím 
k plátnu, ešte sa mi nestalo, že by som 
namaľovala depresívny obraz. Nejako 
vždy tá zlá nálada odíde,“ hovorí autor-
ka, ktorá svoju tvorbu prezentovala na 
mnohých miestach doma i v zahraničí a 
v súťaži Trnavská paleta 2019 získala za 
svoje diela čestné uznanie.

Do výstavnej kolekcie je zaradených 
30 výtvarných diel a  návštevníci úradu 
TTSK ich majú možnosť vidieť do 30. no-
vembra 2021.

Výstava diel 
chtelnických umelcov

Ján Lukačovič sa venuje umeleckej 
práci s drevom. „Spôsobom jeho opra-
covania od hladkého po rôzne štruktúry, 
dosahuje v hre svetla a tieňa elegantné 
efekty, pri ktorých vidíme raz hebkosť 
pokožky, či mäkkosť tkaniny, alebo splý-
vavosť vlasov. Precízne spracovanie har-
monizuje s jeho citlivým kolorovaním. 
Jeho umelecké nazeranie na svet vidieť 
aj v tematike prác. Sú to reliéfy, väčšie i 
menšie plastiky, ktoré často tvoria celé 
tematické súbory. Každá postava či po-
stavička má svoj výraz a pôsobí veľmi 
sugestívne,“ približuje Milada Kotlebová 
z Trnavského osvetového strediska.

Ďalší autor, Rudolf Pavelský sa venuje 
olejomaľbe a maľbe akrylom. „Tematic-
ky sa necháva inšpirovať najmä svojou 
rodnou dedinou, jej okolím, prírodou a 
spomienkami z detstva. Rád stvárňuje 
nielen krajinu, ale tiež zátišia a kytice,“ 
popisuje M. Kotlebová.

Návštevníci Trnavského osvetového 
strediska majú možnosť vidieť výstavnú 
kolekciu týchto autorov do 18. novembra 
2021. Obe výstavy sú súčasťou projektu 
KreaTiviTa 2021, ktorého hlavným part-
nerom je Fond na podporu umenia.    ren

V Trnavskom osvetovom stredisku 
vystavujú svoje diela Ján Lukačovič a 
Rudolf Pavelský. 
zdroj foto Trnavské osvetové stredisko

Areál bývalého školského hospodárstva na Zavarskej.                       zdroj foto TTSK
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Mesto Trnava a univerzita podpísali 
memorandum, plánujú opraviť pla-
váreň i ďalšie športoviská v areáli Ma-
teriálovotechnologickej fakulty Slo-
venskej technickej univerzity (MTF 
STU), informovala o tom trnavská 
radnica na svojom webe. Plaváreň 
aj športový a oddychový areál budú 
môcť využívať všetci Trnavčania.

Primátor Trnavy Peter Bročka a dekan 
MTF STU Miloš Čambál podpísali me-
morandum, ktoré pomôže zlepšiť stav 
športovej infraštruktúry v meste. Obe 
inštitúcie plánujú zmodernizovať pla-
váreň i ďalšie športoviská v areáli MTF 
STU. Plaváreň aj športový a oddychový 
areál budú môcť po rekonštrukcii využí-
vať všetci Trnavčania. „Je to pre nás veľ-
mi dôležité, aby bol areál aj plaváreň po 
rekonštrukcii k dispozícii aj verejnosti a 
mohli si prísť zašportovať všetci obyva-
telia mesta,“ potvrdil primátor Trnavy 
Peter Bročka. Okrem plavárne bude mať 
„Campus“ univerzity aj nové tenisové a 
multifunkčné ihrisko. Na tom viacúče-
lovom sa bude dať hrať futbal, basket-
bal, hádzaná či iné loptové hry. Doplne-
né budú aj lavičky a mobiliár pre tých, 
ktorí chcú v areáli MTF STU relaxovať.
„Čo sa týka investície, máme priprave-
nú projektovú dokumentáciu, v prípade 
plavárne a športovísk by rekonštrukcia 
od jej začatia mala byť dokončená do 
dvanástich mesiacov,“ povedal dekan 

MTF STU Miloš Čambál.

Plaváreň príde na rad prvá
Ako nás informoval prodekan MTF 

STU Pavol Tanuška, univerzita už má 
vypracované projekty na plaváreň aj na 
multifunkčné športoviská, aktuálne na 
dve ihriská a rozptylovú plochu. „Poda-
li sme žiadosť o stavebné povolenie na 
rekonštrukciu plavárne a momentálne 
sme v etape realizácie verejného obsta-
rávania na vykonávateľa rekonštrukcie 
plavárne,“ doplnil prodekan. Uviedol 

tiež, že projekt plavárne bol nacenený 
na sumu 2,5 milióna eur a projekt mul-
tifunkčných ihrísk na 340 000 eur. „Na 
financovaní sa budú podieľať MTF STU, 
mesto Trnava, TTSK, Fond na podporu 
športu a Slovenská plavecká federácia. 
S rekonštrukciou plavárne by sme chce-
li začať na prelome rokov 2021/2022 a v 
ideálnom prípade by mala trvať deväť 
mesiacov. Multifunkčné ihriská by sme 
chceli začať realizovať v prvej polovici 
roku 2022,“ uzavrel Pavol Tanuška.. 
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Vizualizácia obnovenej plavárne.                                                        zdroj foto MTF STU

Trnavský samosprávny kraj hľadá 
v rámci obchodnej verejnej súťa-
že nájomcu súboru nehnuteľností 
bývalého školského hospodárstva 
v Trnave. Župa tým chce pre svoj 
majetok na Zavarskej ceste získať 
nové využitie na najbližších 10 ro-
kov.

Od nového nájomcu župa očakáva aj 
zatraktívnenie priestoru pri susediacej 
župnej poľnohospodárskej škole. Nový 
nájomca by mal na pozemkoch Stred-
nej odbornej školy poľnohospodárstva 
a služieb na vidieku vybudovať a odo-
vzdať do prevádzky škole takzvanú 
ekofarmu. Z priestoru bývalého bazéna 
vytvoriť úsek pre vodné vtáctvo a vy-
tvoriť tiež výbehy pre zajace, hlodavce, 
poníky, lamy, ovce či kozy. „Súčasťou 
ekofarmy bude kontaktná zoologická 
záhrada, náučný chodník alebo miesto 
vhodné pre piknik. Má byť prístupná 
žiakom župných škôl aj verejnosti,“ avi-
zoval trnavský župan Jozef Viskupič.

Nájomca musí zachovať 
aj odborný výcvik pre žiakov

Na dlhodobý prenájom ponúka župa 
stavby a pozemky s podmienkou odkú-
penia skladových zásob a stáda kráv. 

„Zámer ich ďalšieho využitia musí po-
čítať so zachovaním možnosti odborné-
ho výcviku pre žiakov priľahlej župnej 
strednej poľnohospodárskej školy a 
ďalších študentov zapojených do sys-
tému duálneho vzdelávania. Našou 
podmienkou je aj zachovanie rastlinnej 

a živočíšnej výroby, ako aj verejnosti prí-
stupného automatu na čerstvé mlieko,“ 
skonštatoval riaditeľ Odboru školstva 
Úradu TTSK Stanislav Pravda.

Súťažné návrhy bude vyhodnocovať 
komisia a ten najlepší schvaľovať kraj-
ské zastupiteľstvo.                                   ren

Župa hľadá nájomcu bývalého školského hospodárstva
Na Zavarskej má vzniknúť ekofarma

Vyberte 
sa na výstavu
Trnavské osvetové stredisko sprí-
stupnilo v priestoroch úradu Trnav-
ského samosprávneho kraja výsta-
vu výtvarných diel Ivany Hruškovej. 
V Dome hudby M. Schneidera Tr-
navského zasa prebieha výstava 
chtelnických umelcov Jána Lukačo-
viča a Rudolfa Pavelského.

Ivana Hrušková – výber z tvorby
Ivana Hrušková sa vo svojej tvorbe 

venuje hlavne abstrakcii, ale nájdeme u 
nej aj figurálne kompozície, či krajinár-
ske scenérie. Autorka vyskúšala množ-
stvo výtvarných techník a do obrazov 
zakomponováva rôzne materiály. Inšpi-
ráciu nachádza všade okolo seba, alebo 
v sebe, vo svojich pocitoch, ktoré potom 
zhmotňuje na plátno. „Aj keď sa človek 
niekedy cíti „pod psa“, keď sa postavím 
k plátnu, ešte sa mi nestalo, že by som 
namaľovala depresívny obraz. Nejako 
vždy tá zlá nálada odíde,“ hovorí autor-
ka, ktorá svoju tvorbu prezentovala na 
mnohých miestach doma i v zahraničí a 
v súťaži Trnavská paleta 2019 získala za 
svoje diela čestné uznanie.

Do výstavnej kolekcie je zaradených 
30 výtvarných diel a  návštevníci úradu 
TTSK ich majú možnosť vidieť do 30. no-
vembra 2021.

Výstava diel 
chtelnických umelcov

Ján Lukačovič sa venuje umeleckej 
práci s drevom. „Spôsobom jeho opra-
covania od hladkého po rôzne štruktúry, 
dosahuje v hre svetla a tieňa elegantné 
efekty, pri ktorých vidíme raz hebkosť 
pokožky, či mäkkosť tkaniny, alebo splý-
vavosť vlasov. Precízne spracovanie har-
monizuje s jeho citlivým kolorovaním. 
Jeho umelecké nazeranie na svet vidieť 
aj v tematike prác. Sú to reliéfy, väčšie i 
menšie plastiky, ktoré často tvoria celé 
tematické súbory. Každá postava či po-
stavička má svoj výraz a pôsobí veľmi 
sugestívne,“ približuje Milada Kotlebová 
z Trnavského osvetového strediska.

Ďalší autor, Rudolf Pavelský sa venuje 
olejomaľbe a maľbe akrylom. „Tematic-
ky sa necháva inšpirovať najmä svojou 
rodnou dedinou, jej okolím, prírodou a 
spomienkami z detstva. Rád stvárňuje 
nielen krajinu, ale tiež zátišia a kytice,“ 
popisuje M. Kotlebová.

Návštevníci Trnavského osvetového 
strediska majú možnosť vidieť výstavnú 
kolekciu týchto autorov do 18. novembra 
2021. Obe výstavy sú súčasťou projektu 
KreaTiviTa 2021, ktorého hlavným part-
nerom je Fond na podporu umenia.    ren

V Trnavskom osvetovom stredisku 
vystavujú svoje diela Ján Lukačovič a 
Rudolf Pavelský. 
zdroj foto Trnavské osvetové stredisko

Areál bývalého školského hospodárstva na Zavarskej.                       zdroj foto TTSK
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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
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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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• Stavba
   teplovzdušných
   krbov a teplovzdušných rozvodov
• Vložkovanie komínov
• Rekonštrukcia starých komínov
• Obhliadka
  komína zdarma
www.kominicek.sk
0905 702 276 • 0917 850 155 

Frézovanie
komínov

ZĽAVA
NA NEREZ
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HISTÓRIA

Počas výskumu severozápadného 
okraja pevnosti faraóna Ramessa III. 
na archeologickej lokalite Tell el-Retá-
bí sa slovenským egyptológom podari-
lo odkryť ďalšie dve pevnostné hradby. 
Tento objav zásadne zmenil predstavu 
o podobe skúmanej pevnosti.

Egyptológovia z Ústavu orientalis-
tiky Slovenskej akadémie vied (SAV) a 
špecialisti podporení Nadáciou Gedíd 
Aigyptos absolvovali v septembri 2021 v 
poradí už jedenástu výskumnú sezónu 
na archeologickej lokalite Tell el-Retábí. 
Odborníci sa tentoraz zamerali na málo 
známy severozápadný okraj pevnosti 
faraóna Ramessa III. z prvej polovice 12. 
storočia pred Kristom. Počas výskumu 
sa im nečakane podarilo odkryť ďalšie 
dve pevnostné hradby, ktoré sa navzá-
jom čiastočne prekrývajú. „Doteraz sme 
predpokladali, že na severnej strane 
pevnosti bola za Ramessa III. iba jedna 
hradba, ktorá mala v staroveku posta-
čovať na jej obranu zo strany chránenej 
jazerom či mokraďou. Objavili sme však 
dve ďalšie. Jedna z nich bola 5m hrubá, tá 
druhá – vyššie položená a mladšia mala 
až 9-metrovú hrúbku,“ opisuje nález Jo-
zef Hudec z Ústavu orientalistiky SAV a 
dodáva, že obe objavené hradby sú znač-
ne poničené zemnými prácami majiteľa 

susediaceho súčasného trhoviska.

Odborníci pracujú 
s viacerými hypotézami

Vo vnútri pevnosti archeológovia obja-
vili masívnu stavbu z nepálených tehiel 
(surovíc), ktorej vonkajší múr sa zacho-
val až do výšky takmer pol metra. Účel 
stavby zostáva zatiaľ neznámy. Zaujíma-
vá je tiež ďalšia objavená budova – v jej 
vnútri sa doteraz našli dva podstavce stĺ-
pov. Výskum tu odkryl aj viaceré misky, 
kostru ryby, koráliky a amforu z Tretieho 
prechodného obdobia (11. – 7. storočie 
pred Kristom). Interpretácia a datova-
nie hradieb dávajú priestor pre viacero 
hypotéz. „Jednou z možností, ktorú zva-
žujeme je, že spodné murivo ani nebolo 
hradbou. Mohlo slúžiť aj ako oporný či 
podkladový múr vyššie položenej hrad-
by, založený na jej stabilizáciu vo vlhkom 
či blatistom brehu blízkej vodnej plochy 
v staroveku. Na tieto a ďalšie otázky sú-
visiace s podobou pevnosti či viacerých 
pevností v Tell el-Retábí nám budú vedieť 
poskytnúť odpovede až ďalšie výskumné 
sezóny,“ konštatuje egyptológ.

V staroveku bolo údolie 
významnou komunikačnou líniou

Archeologická lokalita Tell el-Retábí 
sa nachádza v starom nílskom údolí 

Wádí Tumilát, medzi dnešnými mesta-
mi Zagazig a Ismailía. V staroveku bolo 
toto údolie významnou komunikačnou 
líniou medzi nílskou deltou, Červeným 
morom a Sinajským polostrovom. Sta-
rým Egypťanom poskytovalo relatívne 
bezpečný prístup k zdrojom nerastných 
surovín na Sinaji a zároveň bolo aj dô-
ležitou bránou do Ázie. Dôležitosť Tell 
el-Retábí v dobách faraónov však bola 

daná aj skutočnosťou, že v blízkosti 
tellu sa nachádzali vodné zdroje. Sep-
tembrová výskumná sezóna potvrdila, 
že Tell el-Retábí nebol len pevnosťou, 
ale aj obchodným a výrobným miestom. 
Demonštrujú to nálezy keramiky z Gréc-
ka a východného Stredomoria a hrubé 
prepálené vrstvy, odkryté medzi 9-met-
rovou hradbou a masívnou stavbou.

Zdroj informácií: 

Objav slovenských egyptológov

Líniová vizualizácia brány.                      Zdroj foto: Nadácia Aigyptos a Dwarf Digital

Spolupráca archeológov s Policaj-
ným zborom priniesla významný 
nález. Počas kopania základových 
rýh na novú garáž narazil majiteľ po-
zemku v Gbeloch na vzácny objav. V 
mieste zbúranej starej garáže a šopy 
pristavanej k rodinnému domu na-
šiel ľudskú lebku a privolal políciu. 
Zistilo sa, že kosti pochádzajú z hro-
bu, ktorý datovala rádiokarbónová 
analýza do obdobia rokov 421 až 541 
n. l., ktoré je známe pod názvom ob-
dobie sťahovania národov.

Výjazd polície kopaním rozšíril 
miesto nálezu a narazil na ďalšiu ľud-
skú lebku a privolal antropológa. Ten 
určil vek lebiek na viac ako 50 rokov a 
na tomto základe miesto nálezu obh-
liadol a následne preskúmal Krajský 
pamiatkový úrad (KPÚ) Trnava v spo-
lupráci s archeológom Západosloven-
ského múzea v Trnave. Pri prácach 
pomáhal aj nálezca a dobrovoľník z Ob-
čianskeho združenia Hradiská. „Zistili 
sme, že kosti pochádzajú z hrobu, v kto-
rom boli uložení vo vystretej polohe na 
chrbte dvaja jedinci ženského pohlavia 
vo veku 20 až 25 rokov a 25 až 40 rokov, 
orientovaní hlavou na západ a nohami 
na východ. Pochovaní boli bez šperkov 
a príloh,“ hovorí Matúš Sládok z Kraj-
ského pamiatkového úradu v Trnave a 
dodáva, že na jednej kostre zistili zaují-
mavú patologickú zmenu „Kostrč je vý-
razne asymetricky postavená. Môže to 

byť dôsledok posttraumatického stavu, 
kedy kostrč prirástla ku krížovej kosti 
napríklad následkom silného narazenia 
pri páde,“ vysvetľuje odborník.

Obdobie sťahovania národov
Rádiokarbónová analýza, ktorú spo-

lu s ďalšími zabezpečila Prírodovedec-
ká fakulta Univerzity Komenského v 
Bratislave, datovala hrob do obdobia 
rokov 421 až 541 n. l., ktoré je známe 
pod názvom obdobie sťahovania náro-
dov. „V období rokov 421 až 541 sídlili 
na Záhorí zvyšky Kvádov, ale aj Huni, 
Herulovia, Longobardi a možno aj iné 
kmene napríklad Góti a Rugiovia. Z 
týchto kmeňov sú hroby s viacerými 
jedincami známe z lokalít prisudzova-
ných Longobardom, i keď len zriedkavo. 
Záhorie bolo Longobardmi osídlené v 
rokoch 488 až 560/568, čím sa predpo-
kladané datovanie hrobu značne zužuje 
na roky 488 až 541,“ popisuje M. Sládok. 
Zo Slovenska sú podľa jeho slov pohre-
biskové lokality pripisované Longobar-
dom známe zo Zohora, Devínskej Novej 
Vsi, Bratislavy-Rusoviec a Gáňa. „Pre 
sťahovanie národov je typické okrem 
pochovávania zvierat, ľudských jedin-
cov do drevených rakiev a umelého de-
formovania ľudských lebiek aj súdobé 
vykrádanie hrobov. Absencia akýchkoľ-
vek osobných a priložených predmetov 
v hrobe a aj narušenie hornej časti trupu 
jednej kostry napovedá vykradnutiu aj 
tohto hrobu,“  objasňuje.

Ide o pohrebisko ale aj sídlisko
Nález hrobu je prvým známym ná-

lezom z tohto obdobia z katastra mes-
ta a málopočetným z bližšieho okolia 
Gbiel. Nakoľko sa ľudské kosti našli 
aj mimo hrobu na viacerých miestach 
pozemku a vzhľadom na staršie nálezy 
ľudských kostí z lokality, ktoré neboli 
archeologicky evidované, hrob podľa 
odborníka takmer určite nie je oje-
dinelý a nachádza sa tu pohrebisko. 

„Podľa nálezov mazanice a početných 
keramických črepov z nádob z rôznych 
období praveku a rímskej doby je tu aj 
sídlisko alebo viacero sídlisk. Z kovo-
vých nálezov získaných počas výsku-
mu vyniká krúžok z medi alebo zliatiny 
medi so zahrotenými koncami. Krúžky 
takéhoto tvaru sa vyskytujú v staršej 
bronzovej dobe i stredoveku,“ uzatvára 
M. Sládok.

PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Našli hrob z obdobia sťahovania národov

Odkryté kostry.                                                                                      zdroj foto: KPÚ Trnava
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vek osobných a priložených predmetov 
v hrobe a aj narušenie hornej časti trupu 
jednej kostry napovedá vykradnutiu aj 
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ta a málopočetným z bližšieho okolia 
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Predaj a rozvoz po celej SR

KOŠ - 046/5430 771, zenit@zenitsk.sk
KOŠICE - 055/6254 006, kosice@zenitsk.sk

Frost 2/10 
bronz

12,60 €/m2 s DPH

Ultralight 2/10
číra 

10,98 €/m2 s DPH

POLYKARBONÁT
KOMÔRKOVÝ, TRAPÉZOVÝ

Za akciové ceny!

eshop.zenitsk.sk
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Bocán s.r.o., Hviezdoslavova 309, Senica

AKCIA  NOVEMBER 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 €
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RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA
- STAČÍ ZAVOLAŤ
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Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa:
2-hrob od 2590 € • 1-hrob od 1790 €
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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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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

REZANIE BETÓNU

0908 447 006
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0911 421 691
Suchovská 5, Trnava

1 Auto-moto/predaj

2 Auto moto/iné

» CZ JAWA STADION PIONIER 
SIMSON KÚPIM TIETO STARÉ MO-
TORKY AJ ZÁVODNÉ SVAZARMOM 
UPRAVENÉ TIEŽ DIELY MOTORY 
PONÚKNITE 0915215406
» ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/
Diely-SERIÓZNA DOHODA 
0908205521
» KÚPIM Staré veterán Auto do 
rv 1990 aj bes stk do 900 eur 
0918383828
» Kúpim motocykle Jawa/CZ/
Babetta/Stadion/Simson aj 
iné.. 0949 371 361
3 Byty/predaj

» Predám 2 izb. byt na 
Hospodárskej ulici , komplet 
rekonštrukcia, cena 145.000 Eur 
tel. 0907 093 386 
4 Byty/prenájom

5 DOMY/predaj 

6 POZEMKY/predaj

7 REALITY/in

8 STAVBA

9 DOMÁCNOSŤ

10 ZÁHRADA a ZVERINEC

11 HOBBY a ŠPORT

12 DEŤOM

13 RÔZNE/predaj

14 R

15 HĽADÁM PRÁCU

ZOZNAMKA

» 38 r dvoverčivý hľadá dievča 
do 40 r na vážny vzťah okolie 
TT HC PN 0949 449 436
» 38r hľadá dievča na vážny 
vzťah 0915 479 897
» 49r hľadá ženu SMS 0910 
202059
» 46 ročný Ženatý hľadá Kama-
rátku aj staršiu 0907 328 041
» SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ 
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE 
0944724181

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

01 AUTO-MOTO / predaj 

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj 

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné 

08 STAVBA 

09 DOMÁCNOSŤ 

10 ZÁHRADA A ZVERINEC 

11 HOBBY A ŠPORT 

12 DEŤOM 

13 RÔZNE / predaj 

14 RÔZNE / iné 

15 HĽADÁM PRÁCU 

16 ZOZNAMKA 
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GLAZÚROVANIE 
VANÍ

0903 405 588
0905 983 602

„Už 26 rokov 

od firmy 

MOLNÁR“

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

POKLÁDKA
ZÁMKOVEJ DLAŽBY

0905 651 584RASTAR spol. s r.o.
39
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Komplexná realizácia
Vašich predstáv
v exteriéri

Komplexná realizácia
Vašich predstáv
v exteriéri

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!

4. novembra 1956   
sovietske vojská vstúpili do Maďarska, aby potlačili maďarské 
povstanie

Výročia a udalosti

5. novembra 1414   
v Kostnici sa začal koncil, v ktorého priebehu bol súdený Jan Hus

Výročia a udalosti
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TT
01NON - STOP 0905 351 406

profesionálne čistenie a monitoring
kanalizácie • čistenie lapačov tuku

•KRTKOVANIE•

www.krtkovaniezsk.sk
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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

31. októbra 1892    
Arthur Conan Doyle vydal knihu Dob-
rodružstvá Sherlocka Holmesa

Výročia a udalosti

2. novembra 1938    
Viedenská arbitráž: juh Slovenska a Za-
karpatska pripadol Maďarsku.

Výročia a udalosti

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
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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.

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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