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WHITE ROMANCE
www.whiteromance.sk

0911 877 888
Bratislavská 130A, Piešťany, info@whiteromance.sk

Fb: White Romance - Svadobný salón Piešťany | Instragram - whiteromance.sk

0911 877 888
Bratislavská 130A, Piešťany, info@whiteromance.sk

Fb: White Romance - Svadobný salón Piešťany | Instragram - whiteromance.sk

svadobný salón Piešťany

Svadobné šaty už od 190€,
spoločenské šaty od 69€.
VÝPREDAJ do 15.2.2022
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Súkromná firma prijme SZČO
na opravu drevených paliet v TT.

Požiadavky: spoľahlivosť, skúsenosť s prácou
s el. ručným náradím, �zická zdatnosť, manuálna zručnosť,

práca vhodná pre mužov. Platové podmienky:
2000 Eur/mes. - podľa výkonu, práca na 1 zmenu.

Životopisy posielať na: info@paletakontakt.sk.
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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: 
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Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
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REKONŠTRUKCIA
bytového jadra
nakomplet.

MAĽOVANIE
STIERKOVANIE

0903 783 800
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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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ELEKTRIKÁR
Juraj Jamrich

0949 188 961

• elektroinštalácie
• rekonštrukcie
• el. prípojky
• opravy

výmeny
svietidiel,
vypínačov,

zásuviek...

 
 

 
 

Život je boj, viem, je to fráza, ale 
kto bojuje, iba ten žije. Myslieť si, že 
život sú žúrky, párty a dovolenky v 
Ománe, to je nezmysel, to je živo-
renie. Bez boja či inak povedané, 
sebazaprenia, tu na tejto Zemičke 
nestojí za nič takmer – nič.

Život je forma a spôsob bytia. Vi-
vere est viventibus esse. Žiť znamená 
byť živým. Živoriť, to je iba hra na ži-
vot. Síce jedna z tých akože „spoločen-
ských“, ale zároveň veľmi nebezpeč-
ných. Živorenie nás vedie k umieraniu 
zaživa.

Žiť znamená neustále vstávať, po-
kúšať sa vstávať. Aj keď sme často na 
kolenách, musíme vstávať. Jednak, na 
tých kolenách hrozia preležaniny a 
potom – ak nebojujeme, zmierime sa. 
Zostaneme dolu. Nezdvihneme sa. Žiť 
znamená nevzdávať sa. Pred nikým a 
pred ničím. Zostať sám sebou. Ráno 
sa zobudiť s celým zoznamom sta-
rostí, ktoré treba „nejako“ počas dňa 
vyriešiť, prekonať, zvládnuť. V mojom 
okolí sú prakticky iba takí ľudia, ktorí 
už ráno vedia, čo ich čaká, čo musia 
zvládnuť a ako sa dopracovať k ďalšie-
mu dňu. Učím sa od nich, aj napriek 
môjmu veku. Učím sa od nich dostávať 

sa cez mnohé očakávateľné i neočaká-
vané prekvapenia od života. Dávajú 
mi silu, energiu i návod. Keď to zvláda 
jeden, dvaja, prečo by som to nemohol 
zvládnuť ja?

Stalo sa zlým zvykom obdivovať 
takzvanú smotánku. Jednak nie je na 
nej čo obdivovať a potom – sú drahé 
kabelky, vily v Emirátoch či jachty na 
Azúrovom pobreží váš cieľ? Vaša po-
treba? Ja som dlhé roky obdivoval Gre-
gora. Bezdomovca pred pyramídou 
rozhlasu v Bratislave, predávajúceho 
NotaBene. Nemal strechu nad hlavou, 
mal gangrénu na nohe, ale vždy bol 
čistý, usmiaty, vždy vedel, po čom túži 
a čo chce. Napokon sa mu podarilo 
získať bývanie a tuším aj nejakú prá-
cu. Gregor sa dokázal postaviť. Lebo 
žil a veľmi chcel žiť. Bieda totiž nie je 
konečná. Naopak, bieda je začiatok 
dlhej, namáhavej, statoč-
nej a obdivuhodnej cesty 
človeka ku konečnému 
šťastiu. Živorenie často 
volí opačný smer ako ži-
tie.

Želám vám do-
statok síl do ži-
vota

Len sa nevzdať! 

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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SME PRVÁ FIRMA, 
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU  NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE

vymaľovanie
interiéru

pri výmene okien

10% ZĽAVA

449 € 499 €

699 €cena zahŕňa: demontáž, montáž, parapety,
žalúzie, murárske práce a DPH

0903 342 475      rttrade@rttrade.sk
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REZANIE BETÓNU

0908 447 006
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POSTELOVÉ
A MATRACOVÉ CENTRUM

PRESŤAHOVALI
SME SA!

OD Jednota
1. poschodie

OD Jednota, Trojičné nám., Trnava, 1. poschodie • pntpetrlenic@gmail.com • 0905 433 328
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2033/55 32 613-615
Priemyselná 9, Trnava

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 www.autojj.sk

sme tu pre vás!
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0911 421 691
Suchovská 5, Trnava
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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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RECYKLÁCIA
AUTOMOBILOV

Autorizovaný spracovateľ - Piec auto s.r.o.
Akcia na šrotovné - platíme 50 € za auto

Odvoz auta zadarmo
GA SA HC LV NR NZ TT ZH ZM ZC BS.

0915 261 120
Už nemusíte chodiť na dopravný inšpektorát,

my všetko odhlásime za Vás.
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Najkrajšá sála v Trnave je zrkadlovka. Prvý ráz 
som tam bola ešče jako školáčka- pionýrka, spívala 
som tam v programe, kerý robila naša škola. Neskór 
som sa tam sobášila. Medzi tým, ket som mala asi 
tak krásnych dvatcat, též som sa tam ocitla. Vtedy 
direktor našej fabriky, gdze zme aj z mamu robyly, 
dostal 4 lístky do dzivadla na kerém sa nemohol zú-
časnyt, tak ich posunul mojej mame. Bol fašánek, 
tak najprv bola veselohra, po nej zábava. 

Hodzily zme sa do gala, moji rodičé a  ja s  ka-
marádom a vybraly zme sa za kultúru. Podezrivé 
to bolo hnet pri vchode, ket nás uvádzačka védla 
jako vládnu delegáciju na česné mýsto do lóže. Ve-
selá komédija začala, lóža je hnet vedla javiska a ket 
sme sa najvác smály, došla k nám herečka a začala 
sa túlit k otcovi, prihovárala sa mu a hlatkala ho po 
tváry. On sa hambil a snažil sa tvárit nenápadne. To 
isté sa zopakuvalo v dalšém dejstve medzi hercom 
a mamu. Po klanačke nasleduval bál a v zrkadlovke 
pri dveroch vítali společnost z druhej lóže  ze slová-
ma, že vitajte pán riaditeľ, ako sa vám páčilo pred-
stavenie. 

Nás privýtali tak isto a nám, ženám, daly kytice. 
Už som vedzela kolko bije. Mójho 
otca považuvaly za direktora, 
kerému venuvaly lístky. Tak bol 
chvílu direktorom. Na zábave 
zme sa bavily do rána. Bol to 
zážitek na kerém zme sa ešče 
dlho bavily a  ja na neho spomí-
nam už vyše padesát rokov. Dosta-
nem sa ešče nékedy do zrkadlovky?

Fašánek v dzivadle

» bapka Blašková

Zle si vybral
Nejednému dôchodcovi

sa veľmi ľahko stane,
že si vezme mladú ženu
a tá ani 300€ nedostane.

Dopadli rovnako
A nakoniec mali

tí dvaja spoločnú celu,
prvý si vybral veľký úver

a druhý vybral banku celú.

Treba veriť v Boha
Podľa biblie, Noe

koráb iba raz stavať musel
a podľa meteorológov

je potopa v jednom kuse.

Bača zrušil pandémiu
Ďalšej vlny namojveru

netreba sa báť,
stačí po tej štvrtej

už ovce viac nestrihať.

Pragmatický človek
Keď padlo lietadlo,

prvý čiernu skrinku zočil
a keď padla jeho vláda,

prvý nad tým privrel oči.

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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Hľadáme
KRAJČÍRKY
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0948 081 090
výkon práce v Trnave
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Súkromná spoločnosť prijme

Bližšie informácie poskytneme
v čase od 8:00 do 15:00 hod. (pondelok - piatok)

na tel. číslach 0902 953 066, 0911 068 443.

PREDAVAČKU

BRIGÁDNIKOV

na skrátený pracovný úväzok (27 hod.) do trafiky
na Zelený Kríčok v Trnave, minimálny zárobok 520 Eur brutto

+ zákonom stanovené príplatky

do trafík v Trnave, minimálny zárobok 4,40 Eur/hod. brutto
+ zákonom stanovené príplatky (vysokoškolák, dôchodkyňa)

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

Electronic Systems s. r. o., Priemyselná 1, 917 01 Trnava
pri jme

OPERÁTORKY MONTÁŽE SVIETIDIELOPERÁTORKY MONTÁŽE SVIETIDIEL

Kontakt: p. Petráš 0903 419 289, fp@elsystems.sk
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Práca na 1 zmenu. Pre matky po MD možnosť
dohodnúť iný pracovný čas, prípadne skrátený úväzok.

Náplň práce: jednoduchá montáž
 balenie setov pre inštaláciu svietidiel
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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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ul. pri Kalvárii 25A, Trnava033/552 15 20, 0905 96 54 48

w
w

w.markbal.sk

ve
ľko

ob
chod obalových materiálov a papiera

RUKAVICE
jednorázové

vinyl, latex, nitril

www.regionpress.sk

OPRAVA
•automatické

práèky
•elektrospotrebièe
•plynospotebièe
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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

www.regionpress.sk

Termín navštevy si treba dohodnúť telefonicky.
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ČÁRY
GBELY ( objekt tehelne )
HOLÍČ ( pri smaltovni )

Prevádzky: 
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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.

1 Auto-moto/predaj

2 Auto moto/iné

» ČZ-JAWA Odkúpim Motocyk-
el/Diely-SERIÓZNA DOHODA 
0908205521 
» Kúpim motocykle Jawa/
CZ/Babetta/Stadion/Pio-
nier/Simson aj iné..Slušne 
zaplatím. 0949 371 361
» Odkúpim továrensky 
traktor alebo malotraktor, 
aj v zlom stave alebo nepo-
jazdný. 0949 350 195 
» KÚPIM STARÝ PIONIER JAWA 
05,JAWA 20,JAWA 21,MUSTAN-
G,MOPED STADION,JAWA 90 
SIMSON ENDURO ELECTRONIC 
AJ POKAZENÉ,PLATÍM IHNEĎ 
PONÚKNITE 0915215406 
3 Byty/predaj

4 Byty/prenájom

5 DOMY/predaj

6 POZEMKY/predaj

7 REALITY/in

» Kúpim 3i byt v hotovosti ih-
neď, TT a okolie, 0951676236
» Garsonku kúpim.0902 
570685 

8 STAVBA

» Kúpim haki lešenie 
0951233787 
9 DOMÁCNOSŤ

10 ZÁHRADA a ZVERINEC

11 HOBBY a ŠPORT

12 DEŤOM

13 RÔZNE/predaj

14 R

» Ponúkam zadarmo plienky 
pre dospelých L-ko, tel: 
0907261532.
15 HĽADÁM PRÁCU

ZOZNAMKA

» 46 ročný Ženatý hľadá 
Kamarátku aj Staršiu 0907 
328 041 
» 38r hľadá dievča do 40 na 
vážny vzťah 0915 479 897

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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Po tom, ako v Trnave po prvýkrát v 
tejto zime napadol sneh, kompliko-
vali dopravnú situáciu na Študent-
skej ulici oddeľovače dopravy, ktoré 
slúžia ako bariéra medzi cyklistami a 
autami. Mesto Trnava ich tam osadilo 
ešte minulý rok v rámci Projektu pod 
názvom Bezpečná Študentská. Pre 
sneh však tieto bezpečnostné prvky 
nie je na ceste vidno a niektoré autá 
do nich vrážali. Takýto stav sa počas 
uplynulých dní zopakoval viackrát a 
upozornili nás naň viacerí vodiči.

Obrátili sme sa s otázkami na trnav-
skú radnicu a chceli sme vedieť, kedy 
plánuje radnica pristúpiť k riešeniu 
nepriaznivej až nebezpečnej doprav-
nej situácie na Študentskej ulici?, ako 
plánuje mesto Trnava vzniknutú situ-
áciu riešiť? a či by nebolo vhodnejšie 
zvážiť iné bezpečnostné prvky, ktoré by 
nepredstavovali riziko pre žiadneho z 
účastníkov cestnej premávky, prípadne 
či bude mesto oddeľovače vždy v zime 
demontovať?

Za problémom stoja 
nezodpovední vodiči

„Radi by sme uviedli na pravú mieru, 
že takéto incidenty sa dejú ojedinele a 
problémom nie je sneh ani oddeľova-
če, ale nezodpovední vodiči, ktorí ne-
rešpektujú, že pre motorové vozidlá je 
vyhradený ľavý jazdný pruh. Pri jeho 
prekročení, napríklad keď chcú napriek 

zákazu zastaviť v pravom pruhu pre bi-
cykle, niekedy oddeľovač poškodia. Je 
to podobná kategória neohľaduplných 
a nepozorných vodičov ako tí, ktorí de-
molujú dopravné značky, čo sa stáva 
podstatne častejšie,“ reagovala na naše 
otázky Veronika Majtánová, hovorkyňa 
Trnavy.

Oddeľovače vrátia späť na cestu
Z dvesto nainštalovaných oddeľo-

vačov chýba podľa slov hovorkyne iba 
zopár, ktoré dala trnavská radnica po 

poškodení z cesty odstrániť, a opä-
tovne ich tam nainštalujú na jar. „Do 
komplexnej rekonštrukcie Študentskej 
ulice, ktorú pripravujeme, budú odde-
ľovače dopravy vymedzovať pruh pre 
cyklistov a kolobežkárov, ktorí už ne-
musia v strachu pred autami jazdiť po 
chodníku a ohrozovať tým chodcov. V 
neposlednom rade toto riešenie výraz-
ným spôsobom sprehľadnilo a zjedno-
dušilo prejazd aj tisícom automobilov 
denne,“ uzavrela V. Majtánová.

TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ

námety a reakcie spravodajstvott@regionpress.sk
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Vytrhané oddeľovače dopravy komplikovali dopravnú situáciu na Študentskej ulici. 
autor foto jozef belica

V Trnave je aktuálne spustená 
skúšobná prevádzka služby Moje 
smeti. Ide o elektronickú eviden-
ciu výsypu odpadov v lokalitách 
Špiglsál, Tulipán, Modranka, Ko-
pánka, Vozovka, Vajslova a Cen-
trum. Plánovaný termín spustenia 
ostrej prevádzky je február 2022.

FCC Trnava spoločne s Mestom Trna-
va a v súčinnosti s občanmi zabezpečila 
počas novembra a decembra vo vybra-
ných trnavských mestských častiach 
pasportizáciu a digitalizáciu zberných 
nádob RFID čipmi. Ide o označenie 
smetiakov unikátnym kódom. Zvozo-
vé vozidlách môžu teraz špeciálnymi 
anténami skenovať čipy umiestnené 
na smetných nádobách a systém tak 
môže následne monitorovať výsyp kaž-
dej smetnej nádoby, vrátane hmotnosti 
odpadu v nej. Súčasne presne zazname-
náva všetky aktivity zvozových vozidiel 
a zvozové trasy. Evidenčný softvér spra-
cováva zozbierané údaje v reálnom čase 
a umožňuje ďalšie vyhodnocovanie a 

optimalizáciu každodenného riadenia 
zvozu odpadu.

Malo by sa zlepšiť 
nakladanie s odpadmi

Vďaka novej službe by malo dôjsť 
k zvyšovaniu efektivity nakladania s 
odpadmi z ekologického aj nákladové-
ho hľadiska a k znižovaniu množstva 
odpadov na skládkach. Dôležitú rolu v 
tomto prípade zohráva aj zber údajov, 
ktoré umožňujú optimalizovať náklady 
na zvoz odpadu. Cieľom služby je tiež, 
aby nedochádzalo k zvyšovaniu cien 
za likvidáciu komunálneho odpadu pre 
mesto, ako aj aby sa nezvyšovali poplat-
ky občanov za odvoz odpadu.

Ľudia budú mať 
vlastné „odpadové“ konto

K vlastným údajom budú mať prístup 
aj občania, a to prostredníctvom webo-
vého klientskeho portálu Moje smeti 
s vlastným „odpadovým“ kontom. Do 
svojho konta sa občania dostanú po re-
gistrácii v systéme. Môžu tak na portáli 

priebežne sledovať vlastnú produkciu 
odpadu za svoju domácnosť v jednotli-
vých komoditách, vrátane odpadu, kto-
rý zaniesli do zberného dvora. Môžu si 
tiež overiť presný čas výsypu svojich ná-
dob a porovnať mieru svojho triedenia 
voči priemeru v meste.                                    ren

Zvýšiť chcú efektivitu nakladania s odpadmi
Moje smeti sú v skúšobnej prevádzke

Ocenia najdlhšie 
trvajúce manželstvá
Centrum pomoci pre rodinu aj v 
roku 2022 hľadá najdlhšie trvajúce 
manželstvá z Trnavy a z Piešťan. 
Prihlásiť ich na ocenenie môžete 
do 6. februára 2022 prostredníc-
tvom dotazníkov, ktoré nájdete 
na webovej stránke www.cppr.sk.

Tento rok sa uskutoční oceňovanie 
po tretíkrát v Trnave a druhý raz v Pieš-
ťanoch za spolupráce oboch miest. 
Páry môže prihlásiť rodina, priatelia, 
známi či susedia. „Ak viete o ľuďoch, 
ktorí tvoria šťastný manželský pár 
už desiatky rokov, dajte nám o nich 
vedieť. V minulom roku sme dosta-
li z oboch miest vyše 50 nominácií a 
ocenili sme šesť manželských párov 
a dva manželské páry In memoriam,“ 
hovorí organizátor oceňovania Michal 
Lipovský z Centra pomoci pre rodinu. 
Doplnil, že sa môžu zapojiť aj tie páry, 
ktoré boli nominované v predošlých 
ročníkoch, ale ocenenie ešte nedosta-
li. „Cenu In memoriam udelí Centrum 
pomoci pre rodinu párom, v ktorých 
jeden z dvojice naveky odišiel, alebo 
zomreli obaja z manželov,“ približuje 
Michal Lipovský a prezrádza, že oce-
ňovanie chystajú na druhý februárový 
„Valentýnsky týždeň“.                             ren

Župa podporí 
stredoškolákov
Trnavský samosprávny kraj začne 
motivovať potenciálnych študen-
tov svojich stredných škôl, aby 
nastúpili do nedostatočne obsade-
ných učebných a študijných odbo-
rov. Od školského roka 2022/2023 
na nich čaká viacero benfitov.

„Vzhľadom na dopyt trhu práce sme 
sa rozhodli jedinečným spôsobom zvý-
šiť motiváciu mladých ľudí na štúdium 
v nedostatkových odboroch. Pripravili 
sme pre nich atraktívne benefity, ktoré 
už poznajú študenti zapojení v našom 
systéme duálneho vzdelávania. Ide o 
mesačné štipendium vo výške 50 eur 
mesačne, ako aj bezplatné cestovanie 
prímestskými autobusmi a ubytovanie 
v župných internátoch,“ uviedol trnav-
ský župan Jozef Viskupič. Štipendium 
sa bude poskytovať študentom vo vy-
braných odboroch župných stredných 
škôl počas prvého a druhého ročníka 
štúdia. Na budúci rok má župa na ten-
to účel vyčlenených 25.000 eur.

Nedostatočne obsadené odbory
Župa vytvorila a následne prero-

kovala zoznam nedostatočne obsa-
dených odborov so zamestnávateľmi. 
Zoznam, ktorý bude aktualizovaný 
každoročne, odobrila Krajská rada pre 
odborné vzdelávanie a prípravu. Ak-
tuálne ide o odbory murár, mäsiar, 
obrábač kovov, krajčír – dámske ode-
vy, chemik operátor, agropodnikanie 
– farmárstvo a záhradnícka výroba a 
služby, ako aj zdravotnícky asistent.                             

ren

Občania si budú môcť vďaka webové-
mu klientskemu portálu overiť aj pres-
ný čas výsypu svojich nádob.                                                                                        

zdroj foto FCC
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Po tom, ako v Trnave po prvýkrát v 
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či bude mesto oddeľovače vždy v zime 
demontovať?

Za problémom stoja 
nezodpovední vodiči

„Radi by sme uviedli na pravú mieru, 
že takéto incidenty sa dejú ojedinele a 
problémom nie je sneh ani oddeľova-
če, ale nezodpovední vodiči, ktorí ne-
rešpektujú, že pre motorové vozidlá je 
vyhradený ľavý jazdný pruh. Pri jeho 
prekročení, napríklad keď chcú napriek 

zákazu zastaviť v pravom pruhu pre bi-
cykle, niekedy oddeľovač poškodia. Je 
to podobná kategória neohľaduplných 
a nepozorných vodičov ako tí, ktorí de-
molujú dopravné značky, čo sa stáva 
podstatne častejšie,“ reagovala na naše 
otázky Veronika Majtánová, hovorkyňa 
Trnavy.

Oddeľovače vrátia späť na cestu
Z dvesto nainštalovaných oddeľo-

vačov chýba podľa slov hovorkyne iba 
zopár, ktoré dala trnavská radnica po 

poškodení z cesty odstrániť, a opä-
tovne ich tam nainštalujú na jar. „Do 
komplexnej rekonštrukcie Študentskej 
ulice, ktorú pripravujeme, budú odde-
ľovače dopravy vymedzovať pruh pre 
cyklistov a kolobežkárov, ktorí už ne-
musia v strachu pred autami jazdiť po 
chodníku a ohrozovať tým chodcov. V 
neposlednom rade toto riešenie výraz-
ným spôsobom sprehľadnilo a zjedno-
dušilo prejazd aj tisícom automobilov 
denne,“ uzavrela V. Majtánová.
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trum. Plánovaný termín spustenia 
ostrej prevádzky je február 2022.
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po tretíkrát v Trnave a druhý raz v Pieš-
ťanoch za spolupráce oboch miest. 
Páry môže prihlásiť rodina, priatelia, 
známi či susedia. „Ak viete o ľuďoch, 
ktorí tvoria šťastný manželský pár 
už desiatky rokov, dajte nám o nich 
vedieť. V minulom roku sme dosta-
li z oboch miest vyše 50 nominácií a 
ocenili sme šesť manželských párov 
a dva manželské páry In memoriam,“ 
hovorí organizátor oceňovania Michal 
Lipovský z Centra pomoci pre rodinu. 
Doplnil, že sa môžu zapojiť aj tie páry, 
ktoré boli nominované v predošlých 
ročníkoch, ale ocenenie ešte nedosta-
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ňovanie chystajú na druhý februárový 
„Valentýnsky týždeň“.                             ren
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Trnavský samosprávny kraj začne 
motivovať potenciálnych študen-
tov svojich stredných škôl, aby 
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sme pre nich atraktívne benefity, ktoré 
už poznajú študenti zapojení v našom 
systéme duálneho vzdelávania. Ide o 
mesačné štipendium vo výške 50 eur 
mesačne, ako aj bezplatné cestovanie 
prímestskými autobusmi a ubytovanie 
v župných internátoch,“ uviedol trnav-
ský župan Jozef Viskupič. Štipendium 
sa bude poskytovať študentom vo vy-
braných odboroch župných stredných 
škôl počas prvého a druhého ročníka 
štúdia. Na budúci rok má župa na ten-
to účel vyčlenených 25.000 eur.

Nedostatočne obsadené odbory
Župa vytvorila a následne prero-

kovala zoznam nedostatočne obsa-
dených odborov so zamestnávateľmi. 
Zoznam, ktorý bude aktualizovaný 
každoročne, odobrila Krajská rada pre 
odborné vzdelávanie a prípravu. Ak-
tuálne ide o odbory murár, mäsiar, 
obrábač kovov, krajčír – dámske ode-
vy, chemik operátor, agropodnikanie 
– farmárstvo a záhradnícka výroba a 
služby, ako aj zdravotnícky asistent.                             
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Občania si budú môcť vďaka webové-
mu klientskemu portálu overiť aj pres-
ný čas výsypu svojich nádob.                                                                                        
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Rozvoj systému duálneho vzdelávania patrí medzi priori� trnavskej župy. Ide o formu 
štúdia, ktorá kombinuje získavanie teoretických znalostí s ich aplikáciou v praxi. Študenti   
si okrem obohatenia svojho životopisu aj zarobia.
Učebná zmluva vytvára partnerský vzťah medzi žiakom a zamestnávateľom. Koordináciu 
teoretického vyučovania zabezpečuje škola, zamestnávateľ zodpovedá za praktické 
vyučovanie a náklady s ním spojené.
Študentom sa tak striedajú dni na praxi u zamestnávateľa s klasickým školským 
vyučovaním. Učiteľa strieda šéf, spolužiakov zas kolegovia a známky dopĺňa odmena. 
Najpopulárnejšie študijne odbory duálneho vzdelávania v kraji sú strojárstvo, elektrotech-
nika, obchod a služby s praxou v moderných prevádzkach, ako sú reštaurácie, 
autoopravovne, farmaceutické či IT firmy.
V súčasnosti je v systéme duálneho vzdelávania v našom kraji zapojených viac ako 60 % 
stredných odborných škôl ako obchodná akadémia, hotelová akadémia, stredné odborné 
školy obchodu a služieb alebo podnikania v remeslách a službách, rovnako aj 261 zamest-
návateľov s 340 duálnymi zmluvami. Okrem kontinuálneho nárastu počtu študentov, 
ktorých je v kraji aktuálne 807 sa spokojnosť oboch strán s touto formou vzdelávania 
prejavuje aj tým, že z duálneho vzdelávania počas štúdia vystupuje menej ako 4 % žiakov.
Praktická príprava na výkon povolania láka mladých ľudí predovšetkým možnosťou 
efektívneho zlepšenia svojich zručností, získania pracovných návykov alebo naučenia           
sa ako narábať s peniazmi a plánovať si čas. V neposlednom rade treba dodať,                          
že po skončení štúdia veľká časť študentov pokračuje u zamestnávateľa v pracovnom 
pomere alebo sa rozhodne pre pokračovanie v štúdiu na vysokej škole.
Trnavská župa ako prvá spomedzi krajov pripravila pre študentov motivačný balík výhod. 
Okrem štipendia 50 € mesačne pre žiakov prvých ročníkov, študenti od župy získajú benefit 
cestovania prímestskými autobusmi zadarmo po celom kraji počas školského roka                    
a ubytovanie na školských internátoch v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK zadarmo.
Žiaci zapojení do tohto systému dosahujú lepšie študijné výsledky, poctivejšiu dochádzku, 
sú zodpovednejší a finančne gramotnejší ako žiaci, ktorí študujú klasicky.
Žiaci prvých ročníkov so záujmom o vstup do systému duálneho vzdelávania môžu 
kontaktovať svoju strednú odbornú školu, zamestnávateľa alebo Oddelenie duálneho 
vzdelávania Úradu Trnavského samosprávneho kraja mailom na info.dual@trnava-vuc.sk 
alebo telefonicky na čísle 033/55 59 423. Aktuálni študenti prvých ročníkov majú možnosť 
podať si prihlášku až do 31. augusta 2022. Momentálne majú zamestnávatelia 
pripravených ešte viac ako 600 voľných miest pre prvákov stredných škôl.

Prečo študovať duálne?
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!

POLIENKA BUK, HRAB

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

PRÍĎTE SI PRE V  PONUKE

AJ GARÁŽOVÉ

BRÁNY

V  PONUKE

AJ GARÁŽOVÉ

BRÁNY
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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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V Malých Karpatoch pribudli nové turistické trasy.
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Na Hrebienku vo Vysokých Tatrách 
vyrástla ľadová krása. Tatranský 
ľadový dóm má tentokrát podobu 
Katedrály sv. Jakuba zo španielske-
ho pútnického miesta Santiago de 
Compostela, jedného z najvýznam-
nejších pútnických miest v Európe.

Historická katedrála ako cieľ pút-
nikov na Svätojakubskej púti má byť 
prostredníctvom Tatranského ľadového 
dómu originálnym symbolom konca 
doby poznačenej pandémiou a nového 
začiatku. „Tak ako je v Santiagu de Com-
postela koniec púte symbolom začiatku 
niečoho nového, tak je našim veľkým 
prianím, aby aj omega a alfa z katedrály 
stvorili aj v našom ponímaní symboli-
ku definujúcu koniec zlých covidových 
čias a naopak, novú dobu smerujúcu do 
lepších dní. Rovnako chceme návštev-
níkom dôkladnejšie priblížiť aj symbol 
mušle dôverne známy všetkým pútni-
kom,“ povedal Lukáš Brodanský z hor-
kého strediska Vysoké Tatry.

Použili 225 ton ľadu
Na stavbe ľadového chrámu praco-

vali sochári už tradične pod vedením 
Adama Bakoša a 20 šikovných reme-
selníkov zo Slovenska a Českej repub-
liky doplnila ešte Američanka Griffon 
Ramsay. Na stavbu použili spolu 225 ton 
ľadu v podobe 1880 ľadových blokov. 
Technologickou novinkou je termoi-
zolačná vložka pod strechou kupoly, v 

ktorej stavba stojí. „Táto novinka nám 
výrazne uľahčuje udržiavanie ľadového 
dómu v špičkovej kondícii. Udrží dóm 
v mínusových teplotách aj vtedy, keď 
sú teploty vonku vyššie a znižuje náro-
ky na chladenie,“ informoval Rastislav 
Kromka technický manažér stavby.

Lanovkou aj pešo
Otvorenie Tatranského ľadového 

dómu vnímajú Tatranci ako symbolic-
ké otvorenie zimnej turistickej sezóny. 
„Aj keď situácia nie je jednoduchá, po-
prajme si peknú zimu. Aby Tatry mohli 
rozdávať radosť a bezpečné zážitky,“ 
popriala návštevníkom riaditeľka Ob-
lastnej organizácie cestovného ruchu 

Región Vysoké Tatry Lucia Blašková.
Ak sa necháte zlákať možnosťou ob-

divovať prekrásnu ľadovú galériu vo 
Vysokých Tatrách, tak na Hrebienok sa 
môžete dopraviť pozemnou lanovkou 
zo Starého Smokovca alebo tam zájsť 
pešo po turistickej trase. Tatranský ľa-
dový dóm bude otvorený denne až do 
Veľkonočných sviatkov pri dodržiavaní 
aktuálneho režimu platných opatrení a 
vstup doň je bezplatný.

Tatranský ľadový dóm vznikol aj v 
tomto roku s finančnou podporou Mi-
nisterstva dopravy a výstavby SR.

Zdroj informácií a foto: 
OOCR Región Vysoké Tatry

PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

 
Katedrála sv. Jakuba zo Santiaga 
de Compostela na Hrebienku

Tatranský ľadový dóm.                                                             autor foto Marek Hajkovský

V Trnave vstúpte 
do sveta škriatkov
Trnava spustila aj tento rok pre svo-
jich obyvateľov aj pre návštevníkov 
Malého Ríma zimnú interaktívnu 
hru o trnavských škriatkoch domo-
vých - Škriatkovo kúzlo. Prevedie 
vás romantickými zákutiami his-
torickej Trnavy a vtiahne do sveta 
zázračných bytostí.

Hra Škriatkovo kúzlo sa odohráva v 
úzkom centre mesta, kde na vás čaka-
jú v oknách a výkladoch jednotlivých 
budov škriatkovia, aby vám mohli 
odkryť svoj príbeh. Pomocou telefónu 
môžu rodičia s deťmi rozsvietiť škriat-
kovu lampu, roztočiť kompas či rozo-
zvučať hudobné nástroje. „Jednotlivé 
stanovištia zvládnete prejsť za 20 až 
30 minút. Začiatok je pri Mestskej 
veži, pokračuje sa na Nádvorie, k di-
vadlu, mestskej radnici a hra sa končí 
na pešej zóne. Každý, kto sa rozhodne 
pomôcť škriatkovi Krémešovi, môže 
očakávať na konci hry malé prekvape-
nie,“ hovorí Jana Pekárková zo Zaži v 
Trnave.

Škriatkovo kúzlo je rozprávková 
hra pre rodiny s deťmi a je možné si ju 
bezplatne zahrať cez stránku https://
skriatkovia.trnava.sk.

Spoznajte Trnavu 
aj vďaka Špacírke

Ak by sa vám prechádzka mestom 
zapáčila, môžete sa ulicami Trnavy 
potúlať aj dlhšie a spoznať príbehy naj-
známejších pamiatok Trnavy prostred-
níctvom mobilnej aplikácie Špacírka. 
Stačí spustiť si ju v telefóne a vydať sa 
objavovať. „Mobilná aplikácia je vhod-
ným doplnením krátkej návštevy mes-
ta, počas ktorej nemáte čas na sprie-
vodcu, no napriek tomu vás zaujme 
história niektorej z pamiatok. Príbehy 
Baziliky sv. Mikuláša, Dolnej brány ale-
bo najväčšieho mestského opevnenia, 
ktoré vám Špacírka rozpovie, môžu byť 
aj zaujímavým spestrením prechádzky 
s priateľmi alebo rodinou,“ hovorí Ale-
xander Prostinák, zastupujúci riaditeľ 
oblastnej organizácie cestovného ru-
chu Trnava Tourism.

Aplikácia je bezplatnou alternatívou 
prehliadky mesta so sprievodcom, v 
ktorej sa nachádza dvanásť príbehov 
spojených s významnými pamiatkami 
a miestami Trnavy.

PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

TIP NA VÝLET

V lesoch Malých Karpát sme ob-
javili ďalšie pekné miesto, kde 
sa môžete zastaviť na svojich po-
tulkách prírodou. Na trase medzi 
Račou a Mariankou pribudla nová 
pozorovňa zvierat Vydrica. Jej po-
menovanie je odvodené od vodné-
ho toku Vydrica, ktorý v lokalite 
pramení.

Vyhliadku osadili na mieste po vetro-
vej kalamite. Ide o jedinečné prostredie 
charakteristické nepokosenými lúkami, 
pňami bývalých vzrastlých stromov, po-
padanými stromami a krovím. V  lese 
tam môžete aj počas dňa spozorovať 
divú zver ako napríklad daniele, mufló-
ny, diviaky, líšky alebo bažanty. „Z Vy-
drice možno pozorovať nielen zvieratá, 
ale aj postupnú premenu lesa po veter-
nej kalamite na prirodzený les,“ hovorí 
Matej Dobšovič, riaditeľ Mestských le-
sov v Bratislave. „Chcem poprosiť náv-
števníkov, aby pristupovali k  tomuto 
miestu s  rešpektom a zver neplašili,“ 
dodáva.

Cestou k pozorovni však natrafíte 
aj na ďalšie krásne miesta a v jej pešej 
dostupnosti nájdete známe rekreačné 
lokality ako Pánova lúka, Studnička 
Zbojníčka či Malý Slavín.

Pri výrobe pozorovne 
použili lokálne drevo

Nenápadnú vyhliadku, citlivo zasa-
denú v krásnom prostredí lesoparku, 
vyrobili svojpomocne zamestnanci 
mestských lesov v Bratislave. Pozorov-
ňa má 13 štvorcových metrov a vojde 
sa do nej menšia skupinka ľudí. Vďaka 
strieške budú chránení aj pred daž-
ďom či snehom. „Návštevníka privedie 
do objektu zdvíhajúca sa lávka a  cez 
úzky  vstup príde do krytého priestoru 
s  terasovitým sedením  a  výhľadom na 
prírodu. Celý objekt je osadený na  oce-
ľových  vrutoch a  navrhnutý z jedného 
typu  smrekovcových  hranolov,  čo  
umožnilo využiť lokálny materiál na 
jeho výstavbu,” vysvetlil Marcel Dzu-
rilla, riaditeľ sekcie tvorby mestských 
priestorov z Metropolitného inštitútu 

Bratislavy.
Pozorovňa Vydrica je spoločný pro-

jekt hlavného mesta, Metropolitného 
inštitútu Bratislavy a Mestských lesov v 
Bratislave.

PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

V Malých Karpatoch navštívte 
pozorovňu zvierat

Vydajte sa do pozorovne zvierat.    
zdroj foto: Mestské lesy v Bratislave / 

Facebook

V centre Trnavy si zahrajte zimnú 
interaktívnu hru o trnavských škriat-
koch domových. 

zdroj foto: Trnava Tourism
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Na Hrebienku vo Vysokých Tatrách 
vyrástla ľadová krása. Tatranský 
ľadový dóm má tentokrát podobu 
Katedrály sv. Jakuba zo španielske-
ho pútnického miesta Santiago de 
Compostela, jedného z najvýznam-
nejších pútnických miest v Európe.

Historická katedrála ako cieľ pút-
nikov na Svätojakubskej púti má byť 
prostredníctvom Tatranského ľadového 
dómu originálnym symbolom konca 
doby poznačenej pandémiou a nového 
začiatku. „Tak ako je v Santiagu de Com-
postela koniec púte symbolom začiatku 
niečoho nového, tak je našim veľkým 
prianím, aby aj omega a alfa z katedrály 
stvorili aj v našom ponímaní symboli-
ku definujúcu koniec zlých covidových 
čias a naopak, novú dobu smerujúcu do 
lepších dní. Rovnako chceme návštev-
níkom dôkladnejšie priblížiť aj symbol 
mušle dôverne známy všetkým pútni-
kom,“ povedal Lukáš Brodanský z hor-
kého strediska Vysoké Tatry.

Použili 225 ton ľadu
Na stavbe ľadového chrámu praco-

vali sochári už tradične pod vedením 
Adama Bakoša a 20 šikovných reme-
selníkov zo Slovenska a Českej repub-
liky doplnila ešte Američanka Griffon 
Ramsay. Na stavbu použili spolu 225 ton 
ľadu v podobe 1880 ľadových blokov. 
Technologickou novinkou je termoi-
zolačná vložka pod strechou kupoly, v 

ktorej stavba stojí. „Táto novinka nám 
výrazne uľahčuje udržiavanie ľadového 
dómu v špičkovej kondícii. Udrží dóm 
v mínusových teplotách aj vtedy, keď 
sú teploty vonku vyššie a znižuje náro-
ky na chladenie,“ informoval Rastislav 
Kromka technický manažér stavby.

Lanovkou aj pešo
Otvorenie Tatranského ľadového 

dómu vnímajú Tatranci ako symbolic-
ké otvorenie zimnej turistickej sezóny. 
„Aj keď situácia nie je jednoduchá, po-
prajme si peknú zimu. Aby Tatry mohli 
rozdávať radosť a bezpečné zážitky,“ 
popriala návštevníkom riaditeľka Ob-
lastnej organizácie cestovného ruchu 

Región Vysoké Tatry Lucia Blašková.
Ak sa necháte zlákať možnosťou ob-

divovať prekrásnu ľadovú galériu vo 
Vysokých Tatrách, tak na Hrebienok sa 
môžete dopraviť pozemnou lanovkou 
zo Starého Smokovca alebo tam zájsť 
pešo po turistickej trase. Tatranský ľa-
dový dóm bude otvorený denne až do 
Veľkonočných sviatkov pri dodržiavaní 
aktuálneho režimu platných opatrení a 
vstup doň je bezplatný.

Tatranský ľadový dóm vznikol aj v 
tomto roku s finančnou podporou Mi-
nisterstva dopravy a výstavby SR.

Zdroj informácií a foto: 
OOCR Región Vysoké Tatry

PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

 
Katedrála sv. Jakuba zo Santiaga 
de Compostela na Hrebienku

Tatranský ľadový dóm.                                                             autor foto Marek Hajkovský

V Trnave vstúpte 
do sveta škriatkov
Trnava spustila aj tento rok pre svo-
jich obyvateľov aj pre návštevníkov 
Malého Ríma zimnú interaktívnu 
hru o trnavských škriatkoch domo-
vých - Škriatkovo kúzlo. Prevedie 
vás romantickými zákutiami his-
torickej Trnavy a vtiahne do sveta 
zázračných bytostí.

Hra Škriatkovo kúzlo sa odohráva v 
úzkom centre mesta, kde na vás čaka-
jú v oknách a výkladoch jednotlivých 
budov škriatkovia, aby vám mohli 
odkryť svoj príbeh. Pomocou telefónu 
môžu rodičia s deťmi rozsvietiť škriat-
kovu lampu, roztočiť kompas či rozo-
zvučať hudobné nástroje. „Jednotlivé 
stanovištia zvládnete prejsť za 20 až 
30 minút. Začiatok je pri Mestskej 
veži, pokračuje sa na Nádvorie, k di-
vadlu, mestskej radnici a hra sa končí 
na pešej zóne. Každý, kto sa rozhodne 
pomôcť škriatkovi Krémešovi, môže 
očakávať na konci hry malé prekvape-
nie,“ hovorí Jana Pekárková zo Zaži v 
Trnave.

Škriatkovo kúzlo je rozprávková 
hra pre rodiny s deťmi a je možné si ju 
bezplatne zahrať cez stránku https://
skriatkovia.trnava.sk.

Spoznajte Trnavu 
aj vďaka Špacírke

Ak by sa vám prechádzka mestom 
zapáčila, môžete sa ulicami Trnavy 
potúlať aj dlhšie a spoznať príbehy naj-
známejších pamiatok Trnavy prostred-
níctvom mobilnej aplikácie Špacírka. 
Stačí spustiť si ju v telefóne a vydať sa 
objavovať. „Mobilná aplikácia je vhod-
ným doplnením krátkej návštevy mes-
ta, počas ktorej nemáte čas na sprie-
vodcu, no napriek tomu vás zaujme 
história niektorej z pamiatok. Príbehy 
Baziliky sv. Mikuláša, Dolnej brány ale-
bo najväčšieho mestského opevnenia, 
ktoré vám Špacírka rozpovie, môžu byť 
aj zaujímavým spestrením prechádzky 
s priateľmi alebo rodinou,“ hovorí Ale-
xander Prostinák, zastupujúci riaditeľ 
oblastnej organizácie cestovného ru-
chu Trnava Tourism.

Aplikácia je bezplatnou alternatívou 
prehliadky mesta so sprievodcom, v 
ktorej sa nachádza dvanásť príbehov 
spojených s významnými pamiatkami 
a miestami Trnavy.

PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

TIP NA VÝLET

V lesoch Malých Karpát sme ob-
javili ďalšie pekné miesto, kde 
sa môžete zastaviť na svojich po-
tulkách prírodou. Na trase medzi 
Račou a Mariankou pribudla nová 
pozorovňa zvierat Vydrica. Jej po-
menovanie je odvodené od vodné-
ho toku Vydrica, ktorý v lokalite 
pramení.

Vyhliadku osadili na mieste po vetro-
vej kalamite. Ide o jedinečné prostredie 
charakteristické nepokosenými lúkami, 
pňami bývalých vzrastlých stromov, po-
padanými stromami a krovím. V  lese 
tam môžete aj počas dňa spozorovať 
divú zver ako napríklad daniele, mufló-
ny, diviaky, líšky alebo bažanty. „Z Vy-
drice možno pozorovať nielen zvieratá, 
ale aj postupnú premenu lesa po veter-
nej kalamite na prirodzený les,“ hovorí 
Matej Dobšovič, riaditeľ Mestských le-
sov v Bratislave. „Chcem poprosiť náv-
števníkov, aby pristupovali k  tomuto 
miestu s  rešpektom a zver neplašili,“ 
dodáva.

Cestou k pozorovni však natrafíte 
aj na ďalšie krásne miesta a v jej pešej 
dostupnosti nájdete známe rekreačné 
lokality ako Pánova lúka, Studnička 
Zbojníčka či Malý Slavín.

Pri výrobe pozorovne 
použili lokálne drevo

Nenápadnú vyhliadku, citlivo zasa-
denú v krásnom prostredí lesoparku, 
vyrobili svojpomocne zamestnanci 
mestských lesov v Bratislave. Pozorov-
ňa má 13 štvorcových metrov a vojde 
sa do nej menšia skupinka ľudí. Vďaka 
strieške budú chránení aj pred daž-
ďom či snehom. „Návštevníka privedie 
do objektu zdvíhajúca sa lávka a  cez 
úzky  vstup príde do krytého priestoru 
s  terasovitým sedením  a  výhľadom na 
prírodu. Celý objekt je osadený na  oce-
ľových  vrutoch a  navrhnutý z jedného 
typu  smrekovcových  hranolov,  čo  
umožnilo využiť lokálny materiál na 
jeho výstavbu,” vysvetlil Marcel Dzu-
rilla, riaditeľ sekcie tvorby mestských 
priestorov z Metropolitného inštitútu 

Bratislavy.
Pozorovňa Vydrica je spoločný pro-

jekt hlavného mesta, Metropolitného 
inštitútu Bratislavy a Mestských lesov v 
Bratislave.

PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

V Malých Karpatoch navštívte 
pozorovňu zvierat

Vydajte sa do pozorovne zvierat.    
zdroj foto: Mestské lesy v Bratislave / 

Facebook

V centre Trnavy si zahrajte zimnú 
interaktívnu hru o trnavských škriat-
koch domových. 

zdroj foto: Trnava Tourism
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Bocán s.r.o., 

AKCIA  január 2022

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

RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ
U VÁS DOMA - STAČÍ ZAVOLAŤ
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DÔVERYHODNÁ 
FIRMA 2021

Hviezdoslavova 309, Senica

ZĽAVA až do 40%
Po-Pia: 8.00 - 15.30. hod.

Certi�kát

0910 902 635•0905 323 022
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 31. 1. 2022

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

splátky od  €

VYHRAJTE 400 €

spspsppppspspspsppppspspspspspsspspsspssspspspspspsssppplllllllllllllllllllllátáátátátáátátátáátttátátááttkkkkkkkkkkkkkkkkkkkky oyy oooooy oy oy oy oy oy oy oy oy oy y oy y oy oy ooy oy oy oy oyy oyy ooyyyyyyyyy ddddddddddddddd ddd ddd d d d dd d dd dd dd €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€splátky od 49 €

balkóny rámové
bezrámové

NOVOROČNÉ ZĽAVY AŽ DO 
splátky od 98 €

V   5500%%

Zľavy platia do 31. 1. 20

prístrešky zimné záhrady 

splátky od 149 €splátky od 99 €
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25 rokov
na trhu!SERVIS, OPRAVA A NASTAVENIE OKIEN A DVERÍ

OKNÁ a DVERE - plastové, hliníkové
ŽALÚZIE, rolety, siete proti hmyzu
KLIMATIZÁCIE - do bytu, domu, kancelárie...
www.chcemklimu.sk

0903 794 548       f.masaryk@gmail.com
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Samoobslužný autoservis
Samooprava áut

Krátkodobý a dlhodobý
prenájom

Čistenie auta
vysávanie, tepovanie

www.hodka.sk
FB, Insta: Hodka.sk

Coburgova 82C, Trnava

0905 143 222

HODINOVÁ AUTODIELÒA

a výkup orechových kmeňov
od dĺžky 1,8 m+

POREZ GUĽATINY

0948 052 566 | 0905 339 587
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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!

Zákusky od Zuzky
torty, štrúdle,

koláčeTrnava

Objednávky: 0911 593 811. Nájdete nás na facebooku: ZakuskyodZuzkyTrnava

Maličká cukrárska výroba v Trnave.
Výroba poctivých domácich zákuskov, ťahaných štrúdlí,

toriet, koláčov a slaného pečiva z kvalitných surovín.
Chute starých dobrých časov, aj moderné dezerty.
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» Antigénne testy - ceny od 1,60 € / ks
» Testy na protilátky cena od 2,50 € / ks     
» SOS produkty ktoré vám môžu zachrániť život
» FFP2 respirátory - ceny od 0,10 € / ks            
» Online video kurz sebaobrany pre začiatočníkov
» Živé kurzy sebaobrany pre žiakov a pedagógov počas vyučovania
» Pamätné bankovky venované obetiam koronavírusu
» Kobutan - najúčinnejšia sebaobranná pomôcka 

Kobukrav vám daruje e-knihu o sebaobrane „Bráňte sa“.
Bezplatne si môžete stiahnuť v 12 jazykových verziách

z našej webstránky: www.kobukrav.sk
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Bližšie informácie - objednávky: www.kobukrav.sk 

Kúpou našich produktov podporíte náš boj proti detskej šikane. Ďakujeme.
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7 DOPRAVA ZADARMO
VŠETKO SKLADOM

UŽ OD319 €
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PNEUMATIKY
          CEZ

UMATIKY
ZZ

+ TERMÍN DO SERVISU

          ONLINE!  

2x DENNE
BRATISLAVA - TRNAVA - Nitra -

Zvolen - Lučenec - Rimavská Sobota - 
Rožňava - Košice - Michalovce - Humenné 

bus.daka.sk

ODCHODY Z TRNAVY
DO BRATISLAVY:

13:40, 21:40

??
?

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 
• máme stále ponuky aj pre mužov!
• 14-dňové turnusy, rakúska živnosť
• sme partnerom rakúskeho Červeného kríža

 

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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