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VEĽKÝ VÝBER
OBRAZOV

• IHNEĎ K ODBERU
• NA OBJEDNÁVKU

TIP NA
DARČEK

Dobrá Voda 217

0918 558 248 08
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Rozíny Lehotskej - Bollovej

PRE TRNAVU A OKOLIEPRE TRNAVU A OKOLIE

OPATROVATEĽKYOPATROVATEĽKY

Zverte vášho seniora
organizácii, ktorej
môžete dôverovať.

Staráme sa s láskou. 

Trnavská arcidiecézna charita,
0948 362 875, chsvr@charita�.sk
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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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ul. pri Kalvárii 25A, Trnava033/552 15 20, 0905 96 54 48
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chod obalových materiálov a papieraECO-BIO

POHÁRE

Upečiem i zabezpečím 
prasiatka na pečenie

a bavorské kolená.
Pečiem v šamotovej peci.

Tel.: 0915 457 637
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0944 19 43 41

MAĽUJEME
STIERKUJEME

NATIERAME
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NATIERAME
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 PREDAJ 
MLÁDOK

od 1.3. 2022

NA STRANE č.2
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7033/55 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

22 ročné skúsenosti s opravou vozidiel Ford

AUTO J&J

- servisné prehliadky so zápisom do elektronickej servisnej knižky - pre zn. FORD
- údržba a opravy vozidiel
- klimatizácia - oprava, plnenie, dezinfekcia
- ťažné zariadenie - dodanie, montáž
- poistné udalosti - obhliadky, oprava /zmluvný servis pre všetky poisťovne/
- oprava karosérie, lakovanie
- originálne náhradné diely FORD
- náhradné diely - všetky značky vozidiel
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ELEKTRIKÁR
Juraj Jamrich

0949 188 961

• elektroinštalácie
• rekonštrukcie
• el. prípojky
• opravy

výmeny
svietidiel,
vypínačov,

zásuviek...
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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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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

REKONŠTRUKCIEMONTÁŽ
INTERIÉROVÝCH
DVERÍ A PODLÁH

0905 141 167
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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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predplatne@mafraslovakia.sk             www.eurotelevizia.doschranky.sk             +421 917 238 238

Eurotelevízia

Vianocne_predplatneKrabicky_ETV_2021.indd   1 22. 11. 2021   17:25:40
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Smutné
Okradli ťa, zbili, či dokonca zabili?

Stáva sa to bežne, 
pár rokov po „nežnej“,

je koniec lásky, ktorú sme si sľúbili.

VPN naopak
Vyprchali emócie skrátka,
zostali len reči plné zlosti
a ešte obrátená skratka,
Násilie Proti Verejnosti.

Nové vládne opatrenia
Na také opatrenia

si jeden ťažko zvykne,
nezaočkovaným vraj,

začnú merať IQ.

Zákaz zhromažďovania
Že aj napriek očkovaniu,
dostala si covid, zlato?

Nesťažuj sa na námestí,
domov choď kašľať na to.

Obľúbená večera
Odkedy žijem zdravo,
nedávam si „páreček“,
poučila ma moja žena,
že obsahuje pár eček.

Možno je to tak

» Eva Jarábková

Hľadáme
KRAJČÍRKY
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0948 081 090
výkon práce v Trnave
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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

BRIGÁDNIKA/-ČKU
príp. VŠ študenta na kancelárske práce.

Mzda: 800 Eur v hrubom.
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Tel.: 0903 768 490

PRIJMEME
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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

Občianska
riadková
inzercia

2  Auto moto/iné

» ČZ-JAWA Odkúpim Motocyk-
el/Diely-SERIÓZNA DOHODA 
0908205521 
4  Byty/prenájom

» Izba na prenájom 170€. 
0904832126 
6  POZEMKY/predaj

» Predám hospodársky objekt s 
rozľahlou záhradou,na pozem-
ku,kde sa nachádza sú všetky 
inžinierske siete a studňa,15 
km od Trnavy.Cena doho-
dou.0948/014213 
7  REALITY/in

» Kúpim dom/byt do 100000eur v 
hotovosti v TT a okolí, 0951676236 
9  DOMÁCNOSŤ

» Darujem za odvoz staršie dve 
rohové police na knihy-výška 
120 cm, komody: 132x100x45 cm 
a 76x134x55 cm a dva staršie 
matrace Matratex (letná a zimná 
strana) 85x195 cm. Volať na číslo: 
0914 146 943
10  ZÁHRADA a ZVERINEC

» Predám samice zajacov-vhodné 
na chov,aj na zabitie-očis-
tím.0948/014213 
11  HOBBY a ŠPORT

» Kúpim ľudové kroje 0902708047
» Vykupujem gramofónové LP 
platne (vinyl). 0918 315 093 
13  RÔZNE/predaj

» Predám celú vlečku palivového 
dreva, siahovicu, cena: 700eur, tel: 
0904 270466
ZOZNAMKA

» 38r hľadá dievča na vážny vzťah 
0915 479 897
» 38 r dvoverčivý hľadá dievča do 
40 r na vážny vzťah okolie TT HC 
PN 0949 449 436
» 46 ročný Ženatý hľadá Kamarát-
ku aj staršiu 0907 328 041
» Sympatický hľadá priateľku 
na zoznámenie len vážne Tč 
0944574667
» SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ PRIATE-
ĽA NA ZOZNÁMENIE 0944724181

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 

04 BYTY / prenájom 

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné 

09 DOMÁCNOSŤ 

10 ZÁHRADA A ZVERINEC 

11 HOBBY A ŠPORT 

13 RÔZNE / predaj 

16 ZOZNAMKA 
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Zárobok až do 1000 Eur.

0908 93 93 93

Hľadáme

DISPEČERA /
DISPEČERKU
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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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Stavebná 
spoločnosť 

prijme

Práca na území SR. Nástup po dohode. 
tel: 0918/413582  I  mail: info@gsksro.sk

Ponuka vhodná pre: 

TPP - 7 EUR/hod./ úkol

ŽIVNOSTNÍCI - podľa dohody

TESÁROV Super výhodná práca 
aj brigáda pri balení 
veselých produktov
Výhody:
 jednoduchá práca  príjemný kolektív
 príjemné prostredie  nástup ihneď
 ubytovanie zdarma

www.pracahned.eu

0917 465 632
0917 839 697
0908 961 969
0948 002 048
0908 783 501
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Do nášho tímu prijmeme:



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

Máš voľný čas? Poznáš Trnavu? Chceš si zarobiť?

0905 613 572 • yellow@taxisluzbatrnava.sk

•vodičov •dispečera/-ku
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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
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HRADEC KRÁLOVE
 145 KČ/ NETTO HODINA 

OPERÁTOR 
VÝROBY
- ubytovanie 
zabezpečené
VIAC INFO 
NA TEL. ČÍSLACH:   

0800 500 091     +420 702 193 121
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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 
 

• zarobte si pred Vianocami alebo dvojnásobne 
  cez Vianoce!

• v decembri výrazná zľava z poplatku!
• 14-dňové turnusy, rakúska živnosť

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

Zavolajte hneď a zmeňte
svoj život novou prácou

 0800 24 24 44
Jednoducho spolu prejdeme
všetky kroky k novej práci. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 32
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ZÁRUKA

5
ROKOV

STOLIČKOVÉ VÝŤAHY

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

  Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na zakúpenie 
stoličkového výťahu peňažný príspevok
 Vynikajúca kvalita prevedenia
 Funguje aj v prípade výpadku elektrického prúdu
 Inštalácia za 1 deň a bez potreby stavebných úprav 
 Náš vlastný technický tím pre rýchly zákaznícky servis 

Veľmi obľúbené

Sme tu pre Vás po celom Slovensku 

0800 162 162
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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
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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
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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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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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SOŠ obchodu a služieb Trnava

Bližšie na: www.sosos-trnava.sk

má zámer prenajať
nebytové priestory

REKONŠTRUKCIA
bytového jadra
nakomplet.

MAĽOVANIE
STIERKOVANIE

0903 783 800
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Trnavská radnica vyhlásila verejné 
obstarávanie na zavedenie systému 
inteligentného riadenia križovatiek 
v meste. Sľubuje si od neho zvýšenie 
plynulosti cestnej premávky, väčšiu 
bezpečnosť na cestách, ako aj men-
šie kolóny áut s nižším ekologickým 
zaťažením životného prostredia.

Predmetom verejného obstarávania je 
vypracovanie projektovej dokumentácie 
pre rekonštrukciu jednotlivých križovatiek 
v meste, inžinierska činnosť a tiež realizá-
cia a následná správa celého systému ria-
denia križovatiek. Predpokladaná hodnota 
zákazky je 3 300 300 eur, pričom 935 565 
eur získalo mesto ako dotáciu vďaka pro-
jektu Inteligentné riadenie dopravy - smart 
Trnava vo výzve Ministerstva investícií, 
regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

Križovatky sa budú 
rozhodovať samy

Cieľom celého projektu je podľa primá-
tora Trnavy Petra Bročku zvýšiť prepravné 
výkony a bezpečnosť dopravy. Na cestách 
v meste by sa mali tvoriť menšie kolóny s 
nižším ekologickým zaťažením životného 
prostredia. „Križovatky budú osadené IoT 
prvkami čiže magnetodetektormi, ktoré 
zabezpečia presnú identifikáciu vozidiel 
prechádzajúcich križovatkami. Na zákla-
de toho sa križovatky budú vedieť rozho-
dovať priamo na základe reálnej situácie v 
nich a prispôsobovať tak signálne plány,“ 

priblížil primátor na sociálnej sieti. „Pri-
budnú bezdotykové tlačidlá pre chodcov a 
cyklistov, ktorí už nebudú stláčať tlačítko 
preferencie na križovatke, čím sa reduku-
je počet kontaktných bodov na riešených 
križovatkách na nulu. V súčasnosti je ten-
to počet stlačení denne na úrovni 10.000 
dotykov,“ objasnil Bročka. Do praxe sa 
zavedú tiež monitorovacie a prehľadové 
dopravné kamery, ktoré budú v reálnom 
čase zo získaného obrazu vyhodnocovať 
trajektórie vozidiel, cyklistov a chodcov v 
ôsmich kategóriách, vrátane čítania evi-
denčných čísiel vozidiel. „Sčítače, teda de-

tektory dopravy, umožnia kategorizovať, 
sčítavať vozidlá na vybraných vstupoch 
do mesta. Dopravné informačné tabu-
le pri vstupoch do mesta zasa vodičom 
sprostredkujú informácie o dojazdových 
časoch do jednotlivých destinácií mesta, 
o možných nebezpečenstvách na trase, o 
nehodách, či obchádzkových trasách pri 
kolónach,“ doplnil primátor. Následne 
integračno-analytická SW platforma, čiže 
web a aplikácia všetky tieto dáta a infor-
mácie zjednotí a sprístupní formou ana-
lýz, predikcií a smart scenárov.
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Nový projekt by mal priniesť zvýšenie plynulosti cestnej premávky v meste.

Záchranárska ulička bola kedysi len 
nepísaným pravidlom, no dnes je jej 
vytvorenie zákonnou povinnosťou. 
Polícia upozorňuje na skutočnosť, že 
niektorí vodiči to stále ignorujú a sťa-
žujú tak prácu záchranným zložkám.

Diaľniční policajti to zažili nedávno na 
diaľnici R1, keď sa za použitia majákov po-
náhľali k dopravnej nehode. „Policajti so 
zapnutými majákmi museli doslova zastaviť 
a počkať, kým si ich vodič vizuálne všimne 
a s autom umožní prejazd,“ popisuje Zlatica 
Antalová, hovorkyňa Krajského riaditeľstva 
policajného zboru Trnava a dodáva, že s 
rovnakým problémom sa denne stretávajú 
na cestách nielen policajti, ale aj hasiči či 
záchranári, ktorí sa ponáhľajú k vážnym a 
život ohrozujúcim prípadom.

Ako vytvoriť záchranársku uličku
Najmä sa snažte nespanikáriť, aby ste 

zbytočne nezablokovali sanitku alebo iné 
vozidlo záchranných zložiek. „V prípade, ak 
sa dostanete na diaľnici do kolóny a blíži sa 
vozidlo s prednostnou jazdou, čo najviac sa 
presuňte k najbližšej krajnici. To znamená, 

že ak sa nachádzate v rýchlejšom pruhu, 
prejdite k ľavej krajnici a ak idete v strednom 
a pomalšom pruhu, taj k pravej krajnici,“ 
radí hovorkyňa.

Vyvarujte sa aj týchto chýb
„Najčastejšie sa stáva, že vodiči zostanú 

stáť na mieste bez posunu na krajnicu, prí-
padne sa nezmyselne presúvajú z pruhu 
do pruhu. Mnohí počas jazdy nesledujú si-
tuáciu na ceste a potom uhýbajú vozidlám 
s majákom na poslednú chvíľu,“ vyratúva 
Zlatica Antalová.

Nezabúdajte!
Nezabúdajte na to, že ani po prejdení 

vozidla s prednostnou jazdou, nesmiete 
záchranársku uličku použiť. Jej požitím by 
ste závažným spôsobom porušili pravidlá 
cestnej premávky. „Policajt môže za tento 
priestupok uložiť pokutu a z peňaženky by 
vám mohlo ubudnúť až 300 eur,“ upozorňu-
je policajná hovorkyňa.

Vodiči nezabúdajte ani na to, že aj vy sa 
raz môžete ocitnúť v situácii, kedy budete 
pomoc potrebovať čo najskôr.                    ren

Aj minúty môžu rozhodnúť o živote
Záchranárska ulička je povinná

Kométy 
pozorovateľné 
malými
ďalekohľadmi
Nočnú oblohu v závere roka ozdobia 
dve kométy, ktoré budú zo Slovenska 
pozorovateľné aj malými ďalekohľad-
mi. Ku krátkoperiodickej kométe 
Čurjumov-Gerasimenko, pribudne 
novoobjavená kométa Leonard.

K Zemi sa po šiestich rokoch vracia 
krátkoperiodická kométa Čurjumov-Ge-
rasimenko, pozorovateľná však bude i ko-
méta Leonard, ktorej obežná doba je pri-
bližne 70 000 rokov. Objavili ju začiatkom 
tohto roka a jej jasnosť sa bude pohybovať 
na hranici viditeľnosti voľným okom.

Čurjumov-Gerasimenko 
z Jupiterovej rodiny komét

Krátkoperiodická kométa 67P/Čurju-
mov-Gerasimenko patrí do Jupiterovej ro-
diny komét. Má nepravidelný tvar, skladá 
sa z dvoch lalokov. „Kométu v roku 1969 
objavili ukrajinskí astronómovia Klym I. 
Čurjumov a Svetlana I. Gerasimenková. 
Jej obežná doba je 6,44 roka. Zo Slovenska 
bude do konca roka viditeľná prakticky 
celú noc s výnimkou večerného súmra-
ku,“ vysvetľuje Ján Svoreň z Astronomic-

kého ústavu SAV a dodáva, že v rokoch 
2014 až 2016 tento vesmírny objekt z bez-
prostrednej blízkosti intenzívne skúmala 
sonda Európskej kozmickej agentúry Ro-
setta.

Leonard bude možno 
najjasnejšia kométa tohto roka

Dlhoperiodickú kométu C/2021 A1 Le-
onard objavil americký astronóm Greg J. 
Leonard. Zo Slovenska ju budeme môcť 
pozorovať do 10. decembra 2021. „V no-
vembri bude zo Slovenska viditeľná v 
druhej polovici noci, začiatkom decembra 
ráno pred východom Slnka,“ spresňuje 
astronóm a dodáva, že 12. decembra sa k 
Zemi priblíži na vzdialenosť 34,9 milióna 

km. „Ak sa splnia naše očakávania, pôjde 
o najjasnejšiu kométu roku 2021,“ zdôraz-
ňuje Ján Svoreň. Po prechode perihéliom, 
3. januára 2022, sa kométa C/2021 A1 Le-
onard dostane na hyperbolickú dráhu a 
opustí Slnečnú sústavu.

Zdroj informácií a foto 
Slovenská akadémia vied (SAV)

PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ    

Vyhľadávacia mapka kométy 67P/
Čurjumov-Gerasimenko.

zdroj foto Polícia Slovenskej republiky /  Facebook

Vyhľadávacia mapka kométy C/2021 
A1 Leonard.
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Trnavská radnica vyhlásila verejné 
obstarávanie na zavedenie systému 
inteligentného riadenia križovatiek 
v meste. Sľubuje si od neho zvýšenie 
plynulosti cestnej premávky, väčšiu 
bezpečnosť na cestách, ako aj men-
šie kolóny áut s nižším ekologickým 
zaťažením životného prostredia.

Predmetom verejného obstarávania je 
vypracovanie projektovej dokumentácie 
pre rekonštrukciu jednotlivých križovatiek 
v meste, inžinierska činnosť a tiež realizá-
cia a následná správa celého systému ria-
denia križovatiek. Predpokladaná hodnota 
zákazky je 3 300 300 eur, pričom 935 565 
eur získalo mesto ako dotáciu vďaka pro-
jektu Inteligentné riadenie dopravy - smart 
Trnava vo výzve Ministerstva investícií, 
regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

Križovatky sa budú 
rozhodovať samy

Cieľom celého projektu je podľa primá-
tora Trnavy Petra Bročku zvýšiť prepravné 
výkony a bezpečnosť dopravy. Na cestách 
v meste by sa mali tvoriť menšie kolóny s 
nižším ekologickým zaťažením životného 
prostredia. „Križovatky budú osadené IoT 
prvkami čiže magnetodetektormi, ktoré 
zabezpečia presnú identifikáciu vozidiel 
prechádzajúcich križovatkami. Na zákla-
de toho sa križovatky budú vedieť rozho-
dovať priamo na základe reálnej situácie v 
nich a prispôsobovať tak signálne plány,“ 

priblížil primátor na sociálnej sieti. „Pri-
budnú bezdotykové tlačidlá pre chodcov a 
cyklistov, ktorí už nebudú stláčať tlačítko 
preferencie na križovatke, čím sa reduku-
je počet kontaktných bodov na riešených 
križovatkách na nulu. V súčasnosti je ten-
to počet stlačení denne na úrovni 10.000 
dotykov,“ objasnil Bročka. Do praxe sa 
zavedú tiež monitorovacie a prehľadové 
dopravné kamery, ktoré budú v reálnom 
čase zo získaného obrazu vyhodnocovať 
trajektórie vozidiel, cyklistov a chodcov v 
ôsmich kategóriách, vrátane čítania evi-
denčných čísiel vozidiel. „Sčítače, teda de-

tektory dopravy, umožnia kategorizovať, 
sčítavať vozidlá na vybraných vstupoch 
do mesta. Dopravné informačné tabu-
le pri vstupoch do mesta zasa vodičom 
sprostredkujú informácie o dojazdových 
časoch do jednotlivých destinácií mesta, 
o možných nebezpečenstvách na trase, o 
nehodách, či obchádzkových trasách pri 
kolónach,“ doplnil primátor. Následne 
integračno-analytická SW platforma, čiže 
web a aplikácia všetky tieto dáta a infor-
mácie zjednotí a sprístupní formou ana-
lýz, predikcií a smart scenárov.
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Nový projekt by mal priniesť zvýšenie plynulosti cestnej premávky v meste.

Záchranárska ulička bola kedysi len 
nepísaným pravidlom, no dnes je jej 
vytvorenie zákonnou povinnosťou. 
Polícia upozorňuje na skutočnosť, že 
niektorí vodiči to stále ignorujú a sťa-
žujú tak prácu záchranným zložkám.

Diaľniční policajti to zažili nedávno na 
diaľnici R1, keď sa za použitia majákov po-
náhľali k dopravnej nehode. „Policajti so 
zapnutými majákmi museli doslova zastaviť 
a počkať, kým si ich vodič vizuálne všimne 
a s autom umožní prejazd,“ popisuje Zlatica 
Antalová, hovorkyňa Krajského riaditeľstva 
policajného zboru Trnava a dodáva, že s 
rovnakým problémom sa denne stretávajú 
na cestách nielen policajti, ale aj hasiči či 
záchranári, ktorí sa ponáhľajú k vážnym a 
život ohrozujúcim prípadom.

Ako vytvoriť záchranársku uličku
Najmä sa snažte nespanikáriť, aby ste 

zbytočne nezablokovali sanitku alebo iné 
vozidlo záchranných zložiek. „V prípade, ak 
sa dostanete na diaľnici do kolóny a blíži sa 
vozidlo s prednostnou jazdou, čo najviac sa 
presuňte k najbližšej krajnici. To znamená, 

že ak sa nachádzate v rýchlejšom pruhu, 
prejdite k ľavej krajnici a ak idete v strednom 
a pomalšom pruhu, taj k pravej krajnici,“ 
radí hovorkyňa.

Vyvarujte sa aj týchto chýb
„Najčastejšie sa stáva, že vodiči zostanú 

stáť na mieste bez posunu na krajnicu, prí-
padne sa nezmyselne presúvajú z pruhu 
do pruhu. Mnohí počas jazdy nesledujú si-
tuáciu na ceste a potom uhýbajú vozidlám 
s majákom na poslednú chvíľu,“ vyratúva 
Zlatica Antalová.

Nezabúdajte!
Nezabúdajte na to, že ani po prejdení 

vozidla s prednostnou jazdou, nesmiete 
záchranársku uličku použiť. Jej požitím by 
ste závažným spôsobom porušili pravidlá 
cestnej premávky. „Policajt môže za tento 
priestupok uložiť pokutu a z peňaženky by 
vám mohlo ubudnúť až 300 eur,“ upozorňu-
je policajná hovorkyňa.

Vodiči nezabúdajte ani na to, že aj vy sa 
raz môžete ocitnúť v situácii, kedy budete 
pomoc potrebovať čo najskôr.                    ren
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Kométy 
pozorovateľné 
malými
ďalekohľadmi
Nočnú oblohu v závere roka ozdobia 
dve kométy, ktoré budú zo Slovenska 
pozorovateľné aj malými ďalekohľad-
mi. Ku krátkoperiodickej kométe 
Čurjumov-Gerasimenko, pribudne 
novoobjavená kométa Leonard.

K Zemi sa po šiestich rokoch vracia 
krátkoperiodická kométa Čurjumov-Ge-
rasimenko, pozorovateľná však bude i ko-
méta Leonard, ktorej obežná doba je pri-
bližne 70 000 rokov. Objavili ju začiatkom 
tohto roka a jej jasnosť sa bude pohybovať 
na hranici viditeľnosti voľným okom.

Čurjumov-Gerasimenko 
z Jupiterovej rodiny komét

Krátkoperiodická kométa 67P/Čurju-
mov-Gerasimenko patrí do Jupiterovej ro-
diny komét. Má nepravidelný tvar, skladá 
sa z dvoch lalokov. „Kométu v roku 1969 
objavili ukrajinskí astronómovia Klym I. 
Čurjumov a Svetlana I. Gerasimenková. 
Jej obežná doba je 6,44 roka. Zo Slovenska 
bude do konca roka viditeľná prakticky 
celú noc s výnimkou večerného súmra-
ku,“ vysvetľuje Ján Svoreň z Astronomic-

kého ústavu SAV a dodáva, že v rokoch 
2014 až 2016 tento vesmírny objekt z bez-
prostrednej blízkosti intenzívne skúmala 
sonda Európskej kozmickej agentúry Ro-
setta.

Leonard bude možno 
najjasnejšia kométa tohto roka

Dlhoperiodickú kométu C/2021 A1 Le-
onard objavil americký astronóm Greg J. 
Leonard. Zo Slovenska ju budeme môcť 
pozorovať do 10. decembra 2021. „V no-
vembri bude zo Slovenska viditeľná v 
druhej polovici noci, začiatkom decembra 
ráno pred východom Slnka,“ spresňuje 
astronóm a dodáva, že 12. decembra sa k 
Zemi priblíži na vzdialenosť 34,9 milióna 

km. „Ak sa splnia naše očakávania, pôjde 
o najjasnejšiu kométu roku 2021,“ zdôraz-
ňuje Ján Svoreň. Po prechode perihéliom, 
3. januára 2022, sa kométa C/2021 A1 Le-
onard dostane na hyperbolickú dráhu a 
opustí Slnečnú sústavu.

Zdroj informácií a foto 
Slovenská akadémia vied (SAV)

PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ    

Vyhľadávacia mapka kométy 67P/
Čurjumov-Gerasimenko.

zdroj foto Polícia Slovenskej republiky /  Facebook

Vyhľadávacia mapka kométy C/2021 
A1 Leonard.
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HOTEL KOLIBA - Kamenný mlyn

Objednávky  na tel. è.:

0 9 0 7  1 4 4  9 3 9

Zabíjačková kaša 4€/kg
Jaternička  4€/kg
Domáca klobása 7€/kg
Krvavnička  4€/kg
Tlačenka  7€/kg
Paprikový lalok  5€/kg
Huspenina  2€/porcia
Zabíjačková
kapustnica 3€/porcia

Objednávky do 2. decembra,
rozvoz k vám domov 3. decembra,

sobota 4. decembra predaj
v hoteli Koliba od 8:00 do 12:00 hod.

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
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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
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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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Tamaškovičova 17, Trnava

Vyvolávacia cena: 163 000,- €   Zábezpeka: 25 000,- €
Termíny obhliadok: 25.11.2021 10:00 hod., 03.12.2021 10:00 hod.

Termín a miesto dražby: 14.12.2021 o 10:00 hod.
Hotel a Reštaurácia PHOENIX, Kapitulská 16, Trnava, krytá terasa na prízemí

DRAŽBA rodinného domu so súp. č. 103 na parc. č. 1090 a parc. č. 1092, 
hospodárskeho zázemia rod. domu so súp. č. 103 na parc. č. 1091                  
a pozemkov na parc. č. 1090, 1091, 1092, 1093/1, 1093/2, 1094/2                    
a  1095/2 spolu o  výmere 1286 m2, kat. územie Bučany, okres Trnava

Rodinný dom * BučanyRodinný dom * Bučany
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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

• rekonštrukcie bytov, RD, priemyselných budov
• rekonštrukcie kúpeľní a bytových jadier
• maliarske a murárske práce
• sadrokartón a zatepľovanie
• voda, plyn, kúrenie
• elektroinštalácie
• obklady, dlažby, zámková dlažba
• murované ploty - drevené altánky
• plávajúce, vinylové podlahy, parkety

• fasádne presklenia a hliníkové konštrukcie
• garážové brány

  (vonkajšie a interiérové žalúzie, pergoly, rolety, markízy)

COMPLET-MONT, s.r.o.
REALIZUJE VŠETKY PRÁCE NA KOMPLET

0917 304 721 | 0910 728 870
completmont@gmail.com

L. v. Beethovena 29, Trnava (NC Cassalle)
Otváracie hodiny: od 9:00 do 16:00, pon - pia

PLASTOVÉ - HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE

TIENIACA TECHNIKA
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REZANIE BETÓNU

0908 447 006
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OBKLADY A DLAŽBY
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0904 928 681

MALIARSKE PRÁCE
STIERKOVANIE

Termín navštevy si treba dohodnúť telefonicky.
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MASÁŽE
A PEDIKÚRA
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V pohodlí
Vášho domova!

Objednávky:
0948 02 77 55

TRNAVA

0800 500 808 info@projob.sk

• Plný úväzok
• Základný plat 4,72 €/hod
 +Dochádzkový a výkonnostný
   bonus 0,38 €/hod
• Obsluha strojov, strojných
   zariadení a linky
• Termín nástupu dohodou• Termín nástupu dohodou
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Operátor vo výrobe nábytku

16
-0
08
4

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
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ČÁRY
GBELY ( objekt tehelne )
HOLÍČ ( pri smaltovni )

Prevádzky: 



TTzel21-47-strana 5

STAVBA, SLUŽBYTRNAVSKO
5

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

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

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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• 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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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!

POLIENKA BUK, HRAB
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STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA DOPRAVNÁ TRNAVA
Študentská 23, 917 45 Trnava, tel.: 033/552 11 61, e-mail: spsd�@zupa-�.sk

www.spsd�.sk
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Pozrite naše prezentačné video: „Poď študovať na Dopravnú“: h�ps://youtu.be/EotdsdfYabM

Je možné si dohodnúť i osobné stretnutie a prísť (rodič s deviatakom) - podáme Vám informácie o možnostiach štúdia.

Vaše otázky ohľadom záujmu o štúdium u nás môžete i písať na spsdprijimacky@gmail.com. Všetky informácie nájdete na: www.spsd�.sk 

Pre absolventov ZŠ ponúkame študijné odbory s maturitou:
• 2675 M elektrotechnika – komunikačné a sieťové technológie
• 3739 M elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách – sieťové technológie a komunikačná bezpečnosť
• 3760 M prevádzka a ekonomika dopravy – logistika a podnikanie v doprave
• 3765 M technika a prevádzka dopravy – automobilová technika
• 3767 M dopravná akadémia – ekonomika a manažment v doprave, zasielateľstvo

Ponúkame i akreditovanú Jazykovú školu a vzdelávacie kurzy pre dospelých
• kurzy cudzích jazykov h�ps://spsd�.edupage.org/a/jazykova-skola
• elektrotechnické minimum /3-mesačný akreditovaný kurz na získanie elektrotechnickej kvalifikácie/
• kurzy pre elektrotechnikov podľa Vyhlášky 508/2009 Z.z. /§21-23 na získanie, alebo obnovenie elektrotechnickej spôsobilosti/
• externé 1-ročné štúdium odborných predmetov v študijnom odbore 3739 M elektrotechnika 
   v doprave a telekomunikáciách /končiace maturitnou skúškou/
• kurz CISCO akadémie /medzinárodne akreditovaný kurz na získanie kvalifikácie špecialista počítačových sietí/
• kurz Dopravca v cestnej doprave /príprava na skúšku odbornej spôsobilosti
• kurz Logistika v preprave tovarov /akreditovaný rekvalifikačný kurz

1/ Aké je zameranie školy? Akých absolventov posielate po ukončení 
štúdia do praxe? Aké je ich uplatnenie na trhu práce?

SPŠ dopravná Trnava je nadregionálnou školu, ktorá pripravuje 
absolventov pre oblasť techniky, prevádzky a  ekonomiky v  doprave              
a  telekomunikáciách. Sme Centrum odborného vzdelávania a  prípravy 
pre dopravu a  telekomunikácie, čím Asociácia zamestnávateľských 
zväzov a  združení, ktorá nám tento titul udelila, vyjadrila, že škola je 
komplexnou vzdelávacou inštitúciou, má kvalitné personálne obsadenie 
a  materiálne vybavenie a  vychováva kvalitných absolventov pre prax. 
Zamestnanosť a uplatniteľnosť absolventov hovorí, že každý absolvent 
školy, ktorý sa chce zamestnať, si nájde dobré uplatnenie. Dva naše 
študijné odbory: 3739 M elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách 
a 3760 M prevádzka a ekonomika dopravy sú nedostatkové odbory na 
trhu práce a študenti prvých dvoch ročníkov v tomto školskom roku preto 
poberajú i  motivačné štipendium. Máme spoluprácu s  významnými 
spoločnosťami na trhu práce: Železnice Slovenskej republiky, Železničná 
spoločnosť Slovensko a.s., Stellantis (Peugeot) Trnava, Siemens Mobili�, 
Slovak Telekom a.s.

Taktiež spolupracujeme s  univerzitami a  udelenie titulu Partnerská 
stredná škola Fakul� elektrotechniky a  informačných technológií 
Žilinskej univerzi� dokazuje, že škola pripravuje kvalitne absolventov        
i pre pokračujúce vysokoškolské štúdium. Spoluprácu máme i s ďalšími 

fakultami Žilinskej univerzi£ a úzko spolupracujeme i s Materiálovotech-
nologickou fakultou STU v Trnave a Strojníckou fakultou STU v Bratislave. 

2/ Čím je vaša škola výnimočná? Čo ponúkate študentom? (mimoškolské 
aktivi�, programy štúdia v zahraničí, moderne vybavenie učební, 
zaradenie do projektov...

Ponúkame okrem denného štúdia i nadštandardné vzdelávacie aktivi£, 
ako medzinárodnú CISCO akadémia počítačových sietí, ktorá umožňuje 
študentom školy získať medzinárodne platný a  uznávaný certifikát            
v  oblasti počítačových sietí. Taktiež absolventi podľa jednotlivých 
odborov majú možnosť získať certifiká� elektrotechnickej spôsobilosti, 
ale i v ďalších oblastiach (CAD systémy, ekonomické certifiká£). Škola je 
súčasťou a  partnerom projektu Ministerstva dopravy a  výstavby SR 
Študuj dopravu, v ktorom zamestnávatelia a školy úzko spolupracujú za 
účelom riešenia problému nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily              
v doprave a zamestnávatelia ponúkajú naším študentom i Štipendijný 
program. Sme zapojení i do programu Erasmus plus a vybraní študenti 
chodia na zahraničné odborné stáže a popri škole pôsobí naša akredito-
vaná Jazyková škola, kde sa možno zdokonaliť v  jazyku, prípadne 
študovať ďalší jazyk. Škola ponúka i vzdelávanie dospelých v externom 
štúdiu i v akreditovaných kurzoch. 
Momentálne škola v  rámci projektu IROP z  eurofondov zabezpečuje 
modernizáciu odborných učební. 

3/ Aké študijné odbory sa u vás vyučujú? Prispôsobujete sa 
požiadavkám zamestnávateľov? 

Dopravná priemyslovka ponúka študijné odbory s maturitou technického 
i  ekonomického zamerania, ktorých náplň pravidelne konzultujeme             
s našimi zmluvnými partnermi a zamestnávateľmi: 2675 M elektrotechni-
ka – komunikačné a  sieťové technológie • 3739 M elektrotechnika                 
v  doprave a  telekomunikáciách – sieťové technológie a  komunikačná 
bezpečnosť • 3760 M prevádzka a  ekonomika dopravy – logistika                  
a  podnikanie v  doprave • 3765 M technika a  prevádzka dopravy – 
automobilová technika • 3767 M dopravná akadémia –  ekonomika               
a manažment v doprave, zasielateľstvo

Každý študijný odbor má významného zmluvného partnera – firmu -          
v  praxi, ako som uviedol už v  odpovedi na prvú otázku, s  ktorou 
zabezpečujeme praktické vyučovanie i  prispôsobujeme Školský 
vzdelávací program požiadavkám zamestnávateľov. 

Všetky informácie o  nás a  našej vzdelávacej ponuke nájdete na našej 
webovej stránke: www.spsd�.sk 

Ing. Peter Papík
riaditeľ, SPŠ dopravná Trnava

1 135 �
bola priemerná hrubá mesaèná

mzda absolventov
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4kfkservis1@zoznam.sk       0948 155 452 • 0903 033 862       www.kfkservis.sk

JESENNÁ AKCIAJESENNÁ AKCIA

balkóny • terasy • pergoly • zimné záhrady • prístrešky
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0911 421 691
Suchovská 5, Trnava
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VÝKUP AUTOVRAKOV
RECYKLÁCIA AUTOMOBILOV

Autorizovaný spracovateľ - Piec auto s.r.o.

PLATÍME 50 €/T auta
Odvoz auta zadarmo z okresov
GA HC LV NR NZ TT ZH ZM ZC BS.

0915 261 120

ANTIGÉNOVÉ TESTY

www.lekarenplus.sk

SKLADOM!!!

Vianočné respirátory FFP2

Objednávaj na
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7OD Jednota, Trnava, 2. poschodie
www.stara-trnava.sk

750

INZERCIA
0905 534 595

27. novembra 1095    
pápež Urban II. vyhlásil prvú križiacku vý-
pravu.

Výročia a udalosti
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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 €

0910 902 635•0905 323 022AK
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RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA
- STAČÍ ZAVOLAŤ

ZADARMO: w
w
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Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa:
2-hrob od 2590 € • 1-hrob od 1790 €

DÔVERYHODNÁ 
FIRMA 2021
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01NON - STOP 0905 351 406

profesionálne čistenie a monitoring
kanalizácie • čistenie lapačov tuku

•KRTKOVANIE•

www.krtkovaniezsk.sk
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