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Viac vo vnútri!

NEZÁVISLÝ SERVIS
PRE VOZIDLÁ - FORD - VÁM PONÚKA

servis a opravy osobných a dodávkových vozidiel všetkých značiek

- 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,
m rokov
et
vá
oprava /zmluvný servis pre všetky poisťovne/
w w u p re sk
w. a u t o j j .
- oprava karosérie, lakovanie
- originálne náhradné diely FORD
- náhradné diely - všetky značky vozidiel
22 ročné skúsenosti s opravou vozidiel Ford

033/55 32 613-615
Priemyselná 9, Trnava

39-0 TT18

08-00 TT01

Trnavská firma

PRIJME MONTÁŽNIKA
plastových okien
na TPP
prax nutná, čistá mzda 1 400 Eur.

0915 738 251

08-0 TT01

J&J

08-0008 TT01

AUTO
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Otočme kormidlom
Je to už pár rokov, čo som si v jednom dámskom mesačníku prečítala
zaujímavé odporúčanie: „Skúste si
predstaviť ideálny variant, v ktorom sa vám splnili všetky sny a plány. Neklaďte si žiadne obmedzenia.
Kde sa vidíte? Čo by ste chceli robiť?
Už viete? A uberá sa váš život vysnívaným smerom? Ak nie, rýchlo
otočte kormidlo. Zmeniť smer môžete v akomkoľvek veku.“
Toto tvrdenie začalo okamžite zamestnávať moju myseľ. Javilo sa mi
veľmi inšpiratívne, no zároveň sa vynárali pochybnosti, myšlienky typu: „Čo
ak sa to nepodarí? Čo ak sa cestou niečo
pokazí? Čo ak moja loď narazí na plytčinu či uviazne v búrke? Čo ak nebudem
mať dostatok síl, aby som otočila kormidlom tým správnym smerom alebo
sa doplavila tam, kam ma to ťahá?“

točnili mnohé svoje sny a túžby.
Neistota, strach či obavy nás
častokrát pripravujú o možnosť žiť podľa vlastných predstáv. Dusia nás, zväzujú nám ruky aj nohy. Nemôžeme sa
pohnúť vpred a prešľapujeme na mieste. Ak však chceme dosiahnuť to, po
čom túžime, musíme prekonať aj tieto
prekážky a nedovoliť strachu, aby nám
stál v ceste k nášmu snu, aby ovplyvňoval naše rozhodnutia.

Žijeme len raz a náš čas na tomto
svete je obmedzený. Neplytvajme ním
na niečo, čo za to nestojí, nezaoberajme sa tým, čo si pomyslia iní. Vždy
stretneme nejakých pochybovačov či
neprajníkov, ale rovnako aj ľudí, ktorí
nás na našej ceste povzbudia a pomôžu
nám, keď začne naša loď
naberať vodu. Plňme si
svoje sny a túžby. MožVtedy som si spomenula na blog no to nebude ľahké
istej zdravotnej sestry, ktorá sa starala ani jednoduché a
o pacientov posledné týždne pred ich nie vždy sa všetko
smrťou. Pýtala sa ich, čo najviac zo podarí na sto persvojho života ľutujú, prípadne čo by cent, ale treba to
spravili inak a zapisovala si ich spove- skúšať.
de. Jednou z najčastejších vecí, ktorú
umierajúci ľutovali, bolo to, že neusku» Renáta Kopáčová, redaktorka

•KRTKOVANIE•
profesionálne čistenie a monitoring
kanalizácie • čistenie lapačov tuku

NON - STOP 0905 351 406

01-0008 TT15

TRNAVSKO

Najčítanejšie regionálne noviny

www.krtkovaniezsk.sk

REKONŠTRUKCIE
DOMOV A BYTOV
NA KĽÚČ
• murárske, maliarske,
• vodoinštalačné,
• elektrikárske,
• sadrokartonárske,
• obkladačské,
• zatepľovačské
práce

08-0 TT06
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0949 295 072
POŽIČOVŇA
ČISTIACEJ
TECHNIKY

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
0951 163 495 | Suchovská 12, Trnava
pozicovna.promaster.sk
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Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko
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97.240
106.540
34.320
34.390
30.330
16.450
30.580
29.680
54.170
35.050
22.970
41.870
35.420
36.750
41.930
59.870
49.930
20.930
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39-0011 TT09

Západné Slovensko
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

39-00 TT25

• tepovače • podlahové automaty
• WAPky • vysávače • parné čističe

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

Stredné Slovensko
56.200
29.300
37.270
30.860
38.570
32.480
33.590
40.150
38.400
26.880
50.780

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

0911 421 691
Suchovská 5, Trnava

Východné Slovensko
37.210
30.830
27.190
92.130
24.900
12.940
31.260
41.520
49.940
32.540

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

39-00 TT01

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

TT22-31-strana

2

SLUŽBY, BÝVANIE, ZDRAVIE, ZAMESTNANIE

3

V petícii žiadajú zrušenie
nového dopravného značenia na Špíglsále.

Na základe množstva negatívnych reakcií obyvateľov štvrte Špíglsál na nové dopravné značenie v tejto
časti Trnavy sa občianske združenie Trnava pre každého rozhodlo zorganizovať petíciu, v ktorej podpísaní obyvatelia Trnavy žiadajú primátora o bezodkladné zrušenie tohto značenia a vrátenie možností

prejazdu a parkovania do stavu pred 1. júlom tohto
roka. Predseda petičného výboru a líder združenia
Branislav Baroš zdôrazňuje, že domy v tejto pokojnej trnavskej štvrti sú postavené a skolaudované už
niekoľko desaťročí. „Ich majitelia navrhovali vlastné bývanie s ohľadom na jestvujúcu dopravnú infraštruktúru. Mnohí nemajú vytvorené podmienky
na parkovanie, či už pre seba, alebo rodinných príslušníkov. Nové značenie extrémne komplikuje situáciu návštevám, ošetrovateľom, rôznym službám,
či opravárom,“ vysvetľuje Baroš. Aj zakreslenie cyklochodníkov do jestvujúcich dopravných trás podľa
neho výrazne obmedzuje presun obyvateľov v tejto
časti mesta. „Cyklisti majú predsa vlastné alternatívne chodníky, či už cez Park Janka Kráľa alebo cez
trasu vyznačenú na Študentskej ulici,“ argumentuje
Branislav Baroš.
Členmi petičného výboru sú ďalší členovia združenia, na ktorých sa so žiadosťou o riešenie situácie
obracajú stovky obyvateľov Špíglsálu. Súčasné nové
dopravné značenie, iniciované úzkou skupinou
okolo trnavského primátora podľa nich znehodnocuje kvalitu bývania a znižuje hodnotu nehnuteľností v tejto lokalite. „S verejným priestorom
nemôže narábať iba úzka skupina ľudí,“ zdôrazňuje
Branislav Baroš, podľa ktorého tieto zavedené zmeny nereflektujú verejný záujem, záujem obyvateľov
Trnavy.

01-140 Objednávateľ: Ing. Branislav Baroš, Pri potoku 14, Trnava Vydávateľ: REGIONPRESS, s.r.o. Pekárska 40/A, 917 01 Trnava, IČO: 36252417
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KAMENÁRSTVO
Príďte nakúpiť ešte za MINULOROČNÉ CENY!
NAJŠTÝLOVEJŠIA PREDAJŇA
S VYSTAVENÝMI POMNÍKMI:

TRNAVA
Bratislavská cesta 45
oproti Drevoma, Mikona

Po - Pia: 10:oo - 16:oo
každá párna sobota: 9:oo - 12:oo

D
31
1991-2022

Najväčší výrobca a predajca žuly
za dostupné ceny na Slovensku od roku 1991
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SPOLOČNOSŤ / SLUŽBY, ZAMESTNANIE

Vývojové cykly
Ľudia stále opakujú
tie isté vývojové cykly,
tak dlho zdokonaľujú autá,
kým neskončia opäť pri bicykli.
Ošetrenie po telefóne
Všetkým nám je horko,
inak vôbec chorý nie ste,
stačí studený nápoj a paralen,
len na poslednom mieste.

ELEKTRIKÁR

Juraj Jamrich

ER

10-0010

800

10% ZĽAVA

579 €

0903 342 475

799 €

vymaľovanie
interiéru
pri výmene okien
41-0006

529 €

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

• elektroinštalácie
• rekonštrukcie
• el. prípojky
• opravy

0949 188 961

SME PRVÁ FIRMA,
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE

výmeny
svietidiel,
vypínačov,
zásuviek...

01-0004 TT01

ZĽAVAEZ

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

39-0003 TT01

0908 447 006

rttrade@rttrade.sk

spol. s r. o.

BEMAT BEMAT


•LIKVIDÁCIA STAVEBNÝCH
ODPADOV
•LIKVIDÁCIA STAVEBNÝCH ODPADO
A VÝKOPOVEJ ZEMINYVODIČOV DO
A VÝKOPOVEJ
ZEMINY
HĽADÁME
TAXISLUŽBY
- skládka priamo v Trnave
- skládka priamo v Trnave
Mik ovíniho 7 • Trnava

Mikovíniho 7 • Trnava

Ak máš 21 rokov, rád šoféruješ,
- riečne:
na betónovanie a potery
0-22, 0-4
si
komunikatívny
a máš
chuť
triedené: 4-8, 16-22, 22-63
- drvený dolomit: frakcie:
20-32, 0-63k nám!
pracovať,
tak0-4,sa4-8,pridaj

•PREDAJ KAMENIVA

na spevnené plochy, zásypové kamenivo,
na HPP aj brigádnicky.
Mzda: 800 - 1 200 €.
podklad pod zámkovú dlažbu

•PREDAJ KAMENIVA
- 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
Ponúkam
pomoc:kamen
podklad pod zámkovú dlažbu

ový - upraviť jedálniček,
•PREDAJ
PIESKU
•PREDAJ
PIESKU
r
o
0905 613
572 • yellow@taxisluzbatrnava.sk
z
v
j
a
k
postavu,
Zís•DOPRAVA
oď - pretvárať
•DOPRAVA - vrátane drobného rozvozu
-pvrátane
drobného
rozvo
a
k
e
č
i
n
l
schudnúť,
á
TOVAR VÁŽIME NA CERTIFIKOVANEJ MOSTOVEJ
TOVAR
VÁŽIME
NA
CERTIFIKOVANEJ
MOSTOV
d
!
je VÁHE, ŽIADNY
é ja ODHADOM MNOŽSTV
VÁHE, ŽIADNY PREDAJ ODHADOM MNOŽSTVA!
je novPREDAJ
o
v
- mať viac energie.
s
e
r
p
0915 930 683, 0915 930 672, bemat@betos.sk si 0915 930 683, 0915
930
0948672,
913bemat@betos
595
01-0009 TT25

Opakovaná pravda,
že mäso škodí zdraviu,
nezostala bez ohlasu,
všetci, čo ju pochopili,
sa od skorej jari pasú.

AKCIOVÉ CENY!

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

2300

Možno je to tak

REZANIE BETÓNU

komínov

1500

» bapka Blašková

Frézovanie

1500

Že mám ráda kvety, to šeci o mne vedzá a to šecky druhy a ždycky som bola, aj som s nyma furt obkolesená. Tak isto lúbym zvíratká a vtáčkov a podla
možnosci som ich vždy chovala. V Trnave, v činžáku
zme maly rybyčky, škrečka a papagája. Akvárijum
zme si zebraly aj ket zme sa prestahuvaly z činžáka
do domu. Tu k nemým tvorom pribudol aj psík. Ten
po štrnástych rokoch odešól do psého neba. Čúl mi
robá společnost na dvore a v záhrade už len vtáčiky,
keré celú zimu krmým. K temu ešče aj rodzina ježkov, kerá tu žije už vác rokov.
Ale podme k našemu papagájovy, on si hovoryl Robko. Na otázku jako sa voláš, povedal Robko.
A do bol dobrý, otpovedal Robinko. A zlý? Robino.
Neznášal červenú barvu, zato ale lúbyl společnost.
Bol zhovorčivý, hlavne ráno o trecej, ket začal vykrykuvat , dostal na klítku čírny záves. Jak zme išly
na dovolenku, dávaly zme ho do opatery kamarátke no a tam sa mal jak ve vtáčém hotely. Mal svoju
samostatnú izbu a svoj súkromný televízor. Jak mu
ho domáca pany zapla, sadol na bydélko a bez pohybu kukal. Nevyrušily ho any dve dzecúrence, keré
došly do jeho izby. Jak sa mu néčo nelúbylo, tak to
okomentuval.
Sama som bola svetkom, že
sa any nepohol jak som vešla do
jeho luksusnej izby. Dze skončil
a kam sa podzel, to vám nepovým, lebo nám ulecel. Možná
má dobrú gazdzinú a izbu z televízorom. Šak papagáji sa dožívajú
moc rokov, vác jak ludé. Aj zme si
poplalaly a furt na neho
spomýname. Dze si, Robko?

Najčítanejšie regionálne noviny

08-0033 TT06

Robko, Robinko

1500
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HĽADÁME VODIČOV DO TAXISLUŽBY

Recept od babičky
Starý človek dobre vie to,
že najlepším na kĺby
liekom,
je od mladej kozy mlieko.
Aqua turistika
Poďme sa tam pozrieť,
bola by to veľká škoda,
nevidieť na vlastné oči,
či je ešte v mori voda.

na HPP aj brigádnicky. Mzda: 800 - 1 200 €.

» Eva Jarábková

0905 613 572 • yellow@taxisluzbatrnava.sk

TT22-31-strana
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Ak máš 21 rokov, rád šoféruješ,
si komunikatívny a máš chuť
pracovať, tak sa pridaj k nám!

TRNAVSKO

ZAMESTNANIE, SLUŽBY

TT22-31-strana

5

5

NEHNUTEĽNOSTI, OKNÁ - DVERE, ZAMESTNANIE

Najčítanejšie regionálne noviny

SERVIS OKIEN &
RENOVÁCIA EUROOKIEN



0948 144 844

Strihám
aj detičky
bez objednania!

PONÚKAME - žalúzie, sieťky, oprava
žalúzií a sieťok, plastové a hliníkové rolety,
sklá, tesnenia, parapety, kovania a iné.
RENOVUJEME - drevené okná, dvere, brány,
garážové brány, parkety, ploty, podlahy a iné.
01-0005 TT01

info@renovaciaeurookien.sk | www.renovaciaeurookien.sk
info@servisokientrnava.sk | www.servisokientrnava.sk

0907 43 66 55

39-0070

J. Bottu 29/A, Trnava
Erika Modrovská

Zámková dlažba
Zavarský

PEDIKÚRA

• pokládka zámkovej dlažby
• zemné a výkopové práce
minibagrom a mininakladačom

kombinovaná
mokrá | suchá
39-0 TT26

0905 580 848
dlazbazavarsky@gmail.com

SILVIA

Hospodárska 53, TT

0948 549 772

regionpress.sk

www.

Spoločnosť ALAS Slovakia hľadá
zamestnanca na pozíciu

STROJNÍK BETONÁRNE
Trnava a Senec

01-0007 TT31

Náplň práce:
obsluha nakladača a obsluha betonárne, práca bude vykonávaná
na pracovisku v Senci aj v Trnave, podľa potreby výroby.
Mzdové podmienky:
mesačne základný plat 900 EUR brutto + výkonnostné prémie do 40%
v skúšobnej dobe, neskôr až do 60%. Po odpracovaní jedného roku
a v prípade pozitívnych hospodárskych výsledkov firmy aj 13. a 14. plat. (Plat
v čistom aj s príplatkami sa obyčajne pohybuje v rozpätí 1100 - 1200 EUR.).
Zamestnanecké výhody, benefity:
doplnkové dôchodkové sporenie s príspevkom zamestnávateľa - tretí
pilier, gastrokarta, príspevok pri narodení dieťaťa, pri dlhodobej PN, pri
pracovných jubileách, odmena za sprostredkovanie nových kolegov,
stabilná práca. Pre uchádzačov vieme v prípade potreby poskytnúť
ubytovanie.

Kontakt: m.kettnerova@alas.sk
alebo volajte na 0903 705 007

TT22-31-strana
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ZAMESTNANIE, SLUŽBY

TRNAVSKO
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HĽADÁME DO SVOJEJ DIELNE
A SERVISNÉHO TÍMU NOVÚ POSILU.
Ak máš rád výzvy, baví ťa práca v kolektíve a poľnohospodárska technika ti nie je cudzia, OZVI SA NÁM.

Nájdeš nás:
Agrokov, spol. s r.o., Logistická 2, Trnava
www.agrokov.sk, agrokov@agrokov.sk
FB: Agrokov, spol. s r.o.

KÚPIM

ORNÚ PÔDU
V TRNAVE A OKOLÍ

85_0947

0944 730 014 www.medvedikcistotny.sk

52-0141

TEPOVANIE A ČISTENIE AUTA

01-0143 TT31

32-0081

0903 360 600

zdenek79@orangemail.sk

TT22-31-strana
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SO SERVISOM V CENE
JEDINEČNÁ NA TRHU!

lo m sv

Naši
N klienti
kl
považujú naše schodiskové
výťahy za výrobok s najlepším pomerom
ceny a kvality vo svojej kategórii.
FUNKČNOSŤ

KOMFORT

CENA

Ahoj leto! Kúpte si schodiskový výťah a my
vám ponúkneme tablet alebo smartfón.*

0800 162 162

SMARTFÓN
ALEBO TABLET?
Vyberte si svojho
favorita!

Zavolajte zadarmo

75-58

Pre ŤZP občanov možnosť
vybaviť na zakúpenie
stoličkového výťahu
peňažný príspevok od štátu.

*Táto ponuka je k dispozícii do 31. 8. 2022 a nie je platná s inými kampanami alebo ponukami.
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MALOTRAKTOR,
AGZAT, VARI,
bubnovú kosačku,
mulčovač

AIW - Práca pre opatrovateľky
seniorov v Rakúsku
• pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní
• máme 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!

Kritériá
pre spoluprácu :

Zavolajte hneď a zmeňte
svoj život novou prácou

· opatrovateľský kurz a prax
· dobrá znalosť nemeckého jazyka
· vek 25 až 60 rokov

Jednoducho spolu prejdeme
všetky kroky k novej práci.

85_0936

85_698

32-0032

SPOLOČNOSŤ

Facebook: aiwsk
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www.aiw.sk

0800 24 24 44
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Týždenne do 49 930 domácností
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, 917 31 Trnava

DÁVA DO PRENÁJMU

Firma SATUR TRANSPORT a. s.

NEBYTOVÝ PRIESTOR
A PRIESTORY PRÍSLUŠENSTVA

PRIJME OKAMŽITE

VO
D
I
ČA
NA PRAVIDELNÚ LINKU

Ponuky doručte na adresu školy v zalepenej obálke
alebo na sekretariát školy, označenej - „Prenájom“
do 12.08.2022 do 12,00 hod.
Informácie o prenájmoch na tel. č. 033/590 35 18.

TT – Smolenice alebo Smolenice – TT.
Mzda od 1.200 € v čistom.

01-0061 TT31

- umiestnenie nápojového automatu
- telocvičňa - bufet pre študentov
- spoločenská miestnosť

•automatické
práèky
•elektrospotrebièe
•plynospotebièe

033/5549 016
0915 756 849

08-000 TT01

OPRAVA

Volajte 0903 750 859,
alebo píšte:
doprava@satur.sk.

PREDA J
MLÁDOK
DOMINANT
od 8.8. 2022

Firma SATUR TRANSPORT a. s.
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NA STRANE č.

PRIJME OKAMŽITE

75-19

VO
D
I
ČA
NA PRAVIDELNÚ LINKU
hydinárska farma topoLnica
(pri galante)

Kuričky Nosivé
rôznej farby 8-12-15-18 týž
Kuričky nosivé 14-týždňové 6,90 €/ks
Nosnice pred znáškou 20 - týždňové 7,90 €/ks
atí
Brojlerové kačice na výkrm
Aktuálne pl sob
ia zá
do vypredan
Mulard kačice na výkrm
Predaj rastovej a znáškovej kŕmnej zmesi
0905 551 499 • 031/781 15 63 • www.hydinarskafarma.sk

Odborné výživové
poradenstvo na mieru
v oblasti chudnutia, naberania
váhy, zosúladenia stravy
s diagnózou alebo špecifickou
životnou etapou

Hydinárska farma Topoľnica

www.vyzivasrozumom.sk | 0908 504 598

Rozvoz zabezpečíme

RK Okná s.r.o

NAJLACNEJŠIA

Naše opatrovateľky
pomáhajú seniorom
priamo v ich domácnosti.

kvalita za rozumnú cenu

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

SERVIS OKIEN
TIENIACA TECHNIKA
59-297

iba za

333€

0905 383 034
rkokna@zoznam.sk
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Cena služby: od 3 eur/hod
36-0095

ETERNITOVÝCH STRIECH

O vášho otca či mamu
sa postaráme s láskou

Trnavská arcidiecézna charita
0948 367 081, katarina.pazitkova@charitatt.sk

01-0001 TT01

Ponúka na predaj:

36-0008

Volajte 0903 750 859,
alebo píšte:
doprava@satur.sk.

0910 336 600 • 0905 655 414
likvidovatazbest@gmail.com

regionpress.sk

www.

39-00 TT01

TT – Smolenice alebo Smolenice – TT.
Mzda od 1.200 € v čistom.

46-0030

Termín navštevy si treba dohodnúť telefonicky.
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ZAMESTNANIE,
SLUŽBY, STAVBA
SPOLOČNOSŤ
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námety a reakcie spravodajstvott@regionpress.sk

Obnova fasády
Nový mestský blok aj materská škola
aj modernizácia
budovy trnavského
divadla
Trnavský samosprávny kraj v
roku 2022 investuje do ďalšej etapy rekonštrukcie priestorov Divadla Jána Palárika v Trnave, ktoré má vo svojej zriaďovateľskej
pôsobnosti. Pokračovať bude v
obnove historickej fasády a zároveň projektovo pripraví modernizáciu zadného traktu budovy.
Navyše sa počíta aj s renováciou
kamenného obkladu po obvode
budovy.
Trnavská župa chce nadviazať na
prvú etapu rekonštrukcie fasády trnavského divadla zo strany Divadelnej
ulice, ktorá bola ukončená v roku 2021.
Stavebné práce boli v sume 216-tisíc
eur a v rámci nich bola zrekonštruovaná a obnovená štuková výzdoba v klasicistickom výraze a tiež boli po novom
osadené historické repliky okien a drevených žalúzií. Pokračovať v prácach
plánuje župa od septembra tohto roka,

Nájomné byty by mohli
vyrásť na Spartakovskej
Mesto Trnava vyhlásilo verejnú anonymnú urbanisticko-architektonickú
súťaž s názvom Mestský blok Spartakovská v Trnave. V lokalite by mali
pribudnúť nové byty aj moderná materská škola.
Nový mestský blok má vyrásť na ploche s výmerou 23 500 m², v priestore
ohraničeného ulicami Spartakovskou,
Sasinkovou, Konštantína Čulena a
parkoviskom bytového domu na Spartakovskej 11 až 13, pričom projekt má
splniť tri základné požiadavky: „Prvou
je spoločenská požiadavka, pretavená
aj do programového vyhlásenia vlády,
na rozšírenie možností nájomného bývania,“ píše na svojom facebookovom
profile primátor Trnavy Peter Bročka.
Zámerom mesta je pritom získať rôznorodú škálu bytov od jednoizbových až
po štvorizbové. Druhou podmienkou
je plnohodnotný návrh modernej osem
triednej materskej škôlky s kapacitou
25 detí v triede a vhodné riešenie doplnkových, respektíve prenajímateľných priestorov a treťou požiadavkou
je zásadne zlepšiť kvalitu verejných
priestorov. Jednotlivé budovy majú byť
výškovo prispôsobené okolitej zástavbe
a na pozemkoch v blízkosti jestvujúcich
rodinných domov majú dosahovať výš-

Na tomto území má vyrásť Mestský blok Spartakovská.
ku maximálne tri nadzemné podlažia,
respektíve 11 metrov od úrovne terénu.

Zachovanie zeleného koridoru

Riešenie územia má zachovať kontinuitu zeleného koridoru od križovatky
Spartakovskej a Hlbokej cez sídlisko Koniarekova až po navrhovaný park v novobudovanej obytnej zóne Prúdy. „Do
návrhu musia byť začlenené aj jestvujúce perspektívne stromy a navrhnutá
zeleň má plniť nielen izolačnú funkciu
v smere od Spartakovskej ulice, ale vytvárať aj podmienky na aktívne trávenie
voľného času pre obyvateľov a podieľať
sa na zvýšení biodiverzity a ekostability tejto lokality s presahom do okolia.

Napomôcť tomu má aj hospodárenie s
dažďovou vodou, ktorá bude zo striech
stekať do povrchového odtokového systému a rozvádzaná do retenčných nádrží, vsakovacích poldrov, dažďových
záhrad či umelých mokradí,“ informuje trnavská radnica na svojej webovej
stránke.
Súťažné návrhy musia byť mestu doručené do 13. októbra 2022. Odborná porota ich bude hodnotiť 27. a 28. októbra
a vyhlásenie výsledkov súťaže sa má
uskutočniť do 11. novembra 2022. Štúdia
bude podkladom pre zmenu Územného
plánu mesta, ktorú bude obstarávať
mesto Trnava.
TEXT A FOTO RENÁTA KOPÁČOVÁ

Niektorí vodiči si priplatia
Župa plánuje od septembra pokračovať v prácach na rekonštrukcii fasády
trnavského divadla. zdroj foto TTSK
po ukončení verejného obstarávania,
druhou etapou. Predpokladaná hodnota stavebných prác je 410-tisíc eur.

Modernizácia zadného
traktu budovy

Župa tento rok pripraví aj projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu
zadného traktu budovy divadla. Ide o
priestor, v ktorom sa nachádzajú šatne pre hercov a technické zázemie pre
personál. Celková cena prác, ktorých
realizácia je naplánovaná na budúci
rok, je predbežne stanovená na 390-tisíc eur. Pred spustením rekonštrukcie
zabezpečí kraj realizáciu pamiatkového prieskumu. „Zo župného divadla
robíme moderný a dostupný priestor.
Paralelne rozvíjame aj programovú a
sprievodnú ponuku divadla, ktorá je
oproti minulosti viac orientovaná na
deti a teenagerov. Znakom kvality tvorby divadla je aj jeho prijatie za člena
prestížnej európskej divadelnej organizácie ETC (European Theatre Convention),“ uviedol trnavský župan Jozef
Viskupič.
ren

Parkovanie v nemocnici po
novom
Fakultná nemocnica (FN) Trnava
po vybudovaní 103 nových parkovacích miest pokračuje v zmene
parkovacej politiky a pristúpila k
spoplatneniu parkovania. Má sa
tým zamedziť celodennému státiu
áut v areáli nemocnice.

Parkovanie v nemocnici bolo doteraz
bezplatné a majitelia áut mohli v areáli
nemocnice parkovať celý deň bez akéhokoľvek poplatku. Obmedzovalo to však
pacientov, ktorí prišli do nemocnice z
dôvodu návštevy lekára a často mali
problém zaparkovať. „Hĺbková analýza
parkovania v areáli nemocnice ukázala,
že takmer tretina áut parkuje v nemocnici bez toho, aby ich majitelia mali dôvod na návštevu nemocnice,“ uviedol
riaditeľ FN Trnava Vladislav Šrojta. Ide o
majiteľov áut, ktorí využívajú parkovisko
nemocnice ako záchytné parkovisko, keďže nemocnica je v blízkosti autobusovej
a vlakovej stanice. FN Trnava sa preto
rozhodla spoplatniť parkovanie, a to tým
spôsobom, že návštevníci nemocnice

Pri vstupe do areálu nemocnice si treba zobrať parkovací lístok.
zdroj foto FN Trnava
budú mať prvé štyri hodiny bezplatné.
Následne bude spoplatnená každá ďalšia polhodina sumou 1 euro. Tento krok
má zamedziť celodennému parkovaniu
v areáli nemocnice a zlepšiť dostupnosť
parkovacích miest pre pacientov.

Moderný parkovací systém

Návštevníci dostanú pri vstupe do
areálu parkovací lístok, na ktorom je
uvedený čas vstupu do areálu. Ak návštevník nemocnice nepresiahne štvorhodinové bezplatné parkovanie, môže
opustiť areál bez toho, aby opäť riešil
parkovací lístok, nakoľko si systém zapamätá štátnu poznávaciu značku a ten
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ho v prípade nepresiahnutia štvorhodinového limitu automaticky pustí. V
prípade, ak návštevník areálu nemocnice presiahne štvorhodinový bezplatný
limit, musí zaplatiť poplatok. Pre zistenie dĺžky parkovania v areáli použije
parkovací lístok, na základe ktorého
mu bude vystavená cena za parkovné.
Úhrady za parkovné sa realizujú prostredníctvom platobných terminálov
umiestnených na výjazdových termináloch, kde je možné platiť iba platobnou
kartou z banky. V prípade, ak chce návštevník zaplatiť v hotovosti, môže využiť
platobný terminál nachádzajúci sa pri
riaditeľstve nemocnice.
ren

DOMÁCNOSŤ, OKNÁ - DVERE

TRNAVSKO

SKVELÉ CENY NA

KUCHYNE
ŠATNÍKY-40%
NA JVÄČŠÍ VÝBER
KUCHÝŇ
DO BAURINGU!
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KYNOLOGICKÉ POTREBY P&P

KVALITA, ZA KTOROU SI STOJÍME > ZÁRUKA 5 ROKOV

FITMIN
rôzne druhy
15kg
+ miska grátis

GARANCIA
NA JNIŽŠEJ CENY!

Hviezdoslavova 3, Trnava (vo dvore oproti gym. A. Merici)
033/55 13 185, 0905 575 191, www.kasna.sk • skoppo@gmail.com

PETNER ADULT 4 + 1 zdarma
01-0010 TT11

Naše postele farebne zladíme so šatníkom!

HAPPY DOG Sensible 12,5 kg
+ 800 g grátis chicken konzerva

www.kynologicke-kopanka.sk

a
Rozvoz krmiv
v rámci Trnavy
ZDARMA!

Super CENY

Bocán s.r.o.,
Hviezdoslavova 309, Senica

AKCIA

ZĽAVA do 35%

09-15

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

V PONUKE
AJ GARÁŽOVÉ
BRÁNY

KAMENÁRSTVO MAJSTRO

Záruka 12 rokov

na nové kompletné pomníky

vykonávame
do Všetkých
svätých

444 002

Certifikát

VÝPREDAJ
KAMEŇA

ceny
za minuloročné

www.kamenarstvomajstro.sk

Po-Pia: 8.00 - 15.30. hod.

okolo hrobu, doprava, zameranie,
ZADARMO: chodníky
váza, svietnik, záruka 36 mesiacov
0910 902 635•0905 323 022
DÔVERYHODNÁ
FIRMA 2021

10-0064

Nové pomníky
0910
Obnova starších hrobov
Obnova písmen (zlato/striebro)
Brúsenie hrobov
Všetky
Chodníky
práce

RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ
U VÁS DOMA - STAČÍ ZAVOLAŤ

63-003

PRÍĎTE SI PRE

www.kamenarstvo-bocan.sk

Robotnícka 45, TT - Kopánka, 033 / 5501 272, Po-Pia: 8:00 - 19:00, Sob: 8:00 - 18:00, Ne: zatvorené

Recyklácia a vyradenie
vozidla z evidencie
Autorizovaný spracovateľ - Piec auto s.r.o.

Akcia na šrotovné - platíme 30 € za auto
Odvoz auta zadarmo
GA SA HC LV NR NZ PE PN BN NM TO TT ZH ZC BS.

mobil: 0905 699 066
pevná linka: 033/381 81 34
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01-0032 TT07

0915 261 120

Coburgova 82/A • Trnava 917 02
www.cavojsky.sk • e-mail: cavojsky@cavojsky.sk
80-0007-4

Už nemusíte chodiť na dopravný inšpektorát,
my všetko odhlásime za Vás.

OKNÁ•DVERE•PARAPETY•ŽALÚZIE•ROLETY•SIEŤKY

SLUŽBY,
BÝVANIE
MESTO
TRNAVA
INFORMUJE:
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Mesto revitalizuje
sídliskový dvor
Na hlinách

Oživenie sídliskového priestoru
známeho ako dvor za Kysucou
prešlo do fázy realizácie. Na príprave projektu sa podieľali obyvatelia dotknutej lokality, ktorí v
rámci participatívneho plánovania tvorili budúcu podobu dvora
spolu s mestom. Výsledná podoba vnútrobloku by preto mala
zodpovedať požiadavkám rezidentov a slúžiť im čo najlepšie.
Už na budúcu jar si budú môcť
obyvatelia užiť upravené spevnené
povrchy, nové chodníky, lavičky a zeleň, cvičebné prvky či detské ihrisko.
Stavebné práce by mali trvať deväť
mesiacov.
Priestor s rozlohou 5 370 m2 bude
rozdelený na viacero sektorov: ihrisko
pre deti, fitness zónu a miesto na oddych s výhľadom na dvor.

Špíglsál bude bezpečnejší.
Súhrn dopravných zmien.
Vo štvrti Špíglsál sa v týchto dňoch realizuje nové dopravné značenie, ktoré prinesie viacero zmien. Všetky sú
navrhnuté s cieľom upokojiť dopravu
v tejto lokalite a spraviť tento verejný
priestor bezpečnejším pre všetkých
účastníkov cestnej premávky.
Dopravné značenie pribúda postupne, po vodorovnom bude nasledovať
zvislé, na novinky upozornia aj žlté tabule so zmenou organizácie dopravy.
Samospráva apeluje na obyvateľov, aby
rešpektovali nové vodorovné značenie,
i keď všetky úpravy ešte nie sú sfinalizované.

Dopravné zmeny na Špíglsáli:
Zníženie maximálnej povolenej
rýchlosti na 30 km/h.

Špígsál je zónou rodinných domov,
tamojším obyvateľom však život strpčujú motoristi, ktorí si ju mýlia s pretekárskou dráhou. Po znížení najvyššej
povolenej rýchlosti na 30 km/h, ktorá
je pre štvrte rodinných domov ideálna,
a inštalácii spomaľovačov nového typu
(tzv. spomaľovacích vankúšov), dôjde
k upokojeniu dopravy, zníženiu hluku
a vibrácii a komunikácie budú bezpečnejšie pre všetkých vrátane chodcov.

Koniec parkovania na chodníkoch

zdroj foto mesto Trnava
Detské ihrisko bude členené do
troch zón s hernými prvkami podľa
veku. Multifunkčné ihrisko ponúkne
exteriérové fitness prvky, streetbalové
koše a bránky na minifutbal. Súčasťou
oddychovej zóny budú tieniace prvky a
vodné prvky v podobe rozprašovačov
a pitnej fontánky, ktoré v horúčavách
ochladia vzduch a spríjemnia obyvateľom letný oddych uprostred zelene.
Samozrejme, pribudnú aj nové stromy.
Bezpečnosť v tejto lokalite zvýši
nové verejné osvetlenie spolu s predprípravou na kamerový systém.
Mesto na projekt získalo z EÚ nenávratný finančný príspevok vo výške
518 461 eur. Projekt je pokračovaním
zámeru mesta obnoviť všetky vnútrobloky v meste, pričom sa dbá na ekologické princípy a adaptáciu na zmenu
klímy.
info: mesto Trnava
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Nielen rodičia s kočíkmi a znevýhodnení ľudia na vozíkoch, ale všetci chodci sa budú môcť pohybovať v tejto zóne
bezpečnejšie a pohodlnejšie. Nebudú
im už prekážať autá stojace na chodníkoch, ktoré im nie vždy nechali povinný
meter a pol voľného miesta.
Na Slovensku začne od septembra
2023 platiť zákaz parkovania na chodníku mimo vyznačených miest, mesto
túto záležitosť rieši už teraz vyznačovaním parkovacích pásov. Tým, že sa vyznačujú na vozovku, sa aj do budúcna
vytvárajú legálne parkovacie miesta bez
záberu chodníka.
Parkovacích miest bude dostatok pre
rezidentov aj ich návštevy. Tam, kde ne-

Na Ulici Ferka Urbánka sú vyznačené legálne parkovacie miesta. Po ich ľavej strane jazdia vo vlastnom pruhu cyklisti.
zdroj mesto Trnava
bolo možné vyznačiť parkovacie miesta prekážajú prejazdu väčších vozidiel ako
v súlade s normami, vznikli pruhy pre sú záchranné zložky alebo stavebné
cyklistov.
žiakov
a študentov
z mechanizmy.
V MalýchStovkám
Karpatoch
pribudli
nové turistické
trasy.
okolitých škôl sa tým zlepšia podmienky na dochádzanie do školy pešo, na Zavedenie regulácie parkovania
bicykli či kolobežke.
Zavŕšením dopravných zmien po
kompletnom dokončení dopravného
Nové ochranné pruhy pre cyklistov značenia bude zavedenie regulácie staNa Ulici Andreja Hlinku pribudli po tickej dopravy v tejto lokalite. V rámci
stranách vozovky ochranné pruhy pre Špíglsálu vzniknú dve rezidenčné zóny
cyklistov a kolobežkárov. Okrem vyme- R4 a R5.
Výhodou pre tamojších obyvateľov
dzenia bezpečného pohybu pre nich
prispievajú aj k dodržiavaniu primera- je, že ich štvrť už nebude slúžiť ako zánej rýchlosti vozidiel tým, že cestu op- chytné parkovisko pre tých, ktorí idú do
centra mesta či na stanicu. Parkovacie
ticky zužujú.
Vodiči motorových vozidiel smú ten- pruhy, ktoré v týchto dňoch mesto vyto pruh využiť iba pri vyhýbaní sa pro- značuje, budú slúžiť primárne rezidentiidúcemu autu, vodiči nákladných vo- tom, ktorí nemajú vlastné parkovacie
zidiel alebo autobusov môžu do týchto miesta, a tiež ich návštevám. (Pripomípruhov počas jazdy zasahovať. Parko- name, že obyvatelia regulovaných zón,
ktorí v nich majú trvalý pobyt, prípadne
vanie je však nich zakázané.
prechodný s trvalým pobytom inde v Trnave, budú môcť získať parkovaciu karCyklisti môžu pokračovať
tu REZIDENT ZÓNY a prostredníctvom
aj do jednosmeriek
Cyklisti a kolobežkári budú môcť webovej aplikácie DataMesta.trnava.sk
po novom v cyklopruhoch prechádzať budú môcť svojim návštevám poskytnúť
v oboch smeroch jazdy aj tými ulica- kredit v rozsahu 48 hodín ročne. Túto
mi, ktoré sú pre motorovú dopravu možnosť budú mať aj rezidenti, ktorí nejednosmerné. Keďže sú vytvorené len vlastnia vozidlo (stačí požiadať o kartu
vodorovným dopravným značením, ne- NÁVŠTEVA ZÓNY). info: mesto Trnava

Na trnavských cestách pribúdajú
nové a menej hlučné spomaľovače
Dvadsať retardérov nového typu
už prispieva k bezpečnejšej premávke v uliciach Trnavy. Postupne
budú pribúdať ďalšie.
Takzvané spomaľovacie vankúše
dalo mesto nainštalovať na Spartakovskú, Športovú, Ľudovú, Coburgovu,
Limbovú, J. Hlúbika, J. Fándlyho, Ovocnú a Kalinčiakovu ulicu. „V budúcnosti
plánujeme osadiť dvadsaťosem takýchto spomaľovačov aj v rezidentskej zóne
R5 Spiegelsaal juh a Spiegelsaal sever.
Vymeniť zastaralejšie spomaľovacie

prahy za modernejšie vankúše chceme
aj na uliciach Ferka Urbánka a Andreja
Sládkoviča,“ približuje Rastislav Dobrovodský z odboru dopravy MsÚ Trnava.
Zámerom mesta je využiť spomaľovacie
vankúše aj v okolí škôl.
Výhodou spomaľovacích vankúšov
oproti spomaľovacím prahom je v ich
vhodnosti využitia v podmienkach mestzdroj foto mesto Trnava
skej autobusovej dopravy, pretože autobus ich dokáže obísť. Obyvatelia žijúci
Cena jedného spomaľovacieho vanv blízkosti zas ocenia, že spomaľovacie kúša je 786 eur s DPH vrátane dopravy
vankúše sú menej hlučné ako prahy.
a montáže.
info: mesto Trnava
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ACN / STAVBA, DOMÁCNOSŤ

Jeho pôsobisko je väčšie ako Rakúsko
a Maďarsko dohromady. Súčasný
takmer tisíc kilometrov dlhý vojnový
front spadá takmer celý do jeho diecézy. Mestá sú pod neustálym ostreľovaním. Pavlo Hončaruk naďalej s
odhodlaním stojí pri svojich ľuďoch v
Charkovsko-záporožskej diecéze.

Situácia sa neustále mení. Infraštruktúra v Charkove zatiaľ funguje, ľudia
sa snažia aspoň ako-tak zachovať zdanie
bežného života. Mnohí odchádzajú na západ, no ak ostreľovanie ustane, vrátia sa,
aby dohliadli na svoje bývanie. Opustiť
krajinu je ťažké rozhodnutie, najmä kvôli
nevyhnutnému roztrhnutiu rodiny.
„Je to úplne nová skúsenosť, iný spô44-ročný katolícky biskup hovorí o sob života. Ráno vstanem a uvedomím si,
permanentnom napätí. „Neustále niečo že žijem,“ opisuje život na východe Ukraočakávame, najmä keď dochádza k ostre- jiny biskup Hončaruk. Pocit bezmocnosti
ľovaniu a nie je jasné, kedy a kde udrie. je neúnosný, zlo sa zdá byť priveľké a príBomby dopadajú veľmi blízko nás. Viem, liš cynické. Na druhej strane však biskup
že strelu, ktorá ma zasiahne, nebudem hovorí o znameniach Božej prítomnosti v
počuť. Takže keď počujem výbuch, zna- srdciach ľudí. Mnohí slúžia a pomáhajú.
mená to, že som stále nažive. Sme pri- Pri pohľade do tvárí týchto ľudí biskup
pravení na náhlu a nečakanú smrť. Často Pavlo svedčí o veľkej, božskej sile lásky,
chodíme k sviatostiam, najmä k spovedi.“ ktorou ich Boh inšpiruje.
Cirkev na vojnovom území je živá a
Informácie o pomoci obetiam vojny
aktívna. Kňazi a veriaci pokračujú v mod- nájdete na www.acnslovensko.sk.
litbách a v slávení liturgie, vždy podľa
aktuálnych možností. Rehole a charita
pracujú naplno. Pomáhajú distribuovať
humanitárnu pomoc, veci pre deti, potraviny, plienky. Kňazi sú k dispozícii na
rozhovor.
Miestnym ostalo niekedy len to, čo
mali oblečené, pretože všetko zhorelo spolu s domom. Niektorí ľudia potrebujú oblečenie, niektorí topánky, lieky alebo jedlo,
niektorí potrebujú len podporu a niektorí
miesto na bývanie. Iní potrebujú niekoho,
» ACN
zdroj foto ACN
kto odvezie ich rodinu do bezpečia.

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

VA - 30%
MOŽNÁ ZĽA DLAŽBY
YA
NA OBKLAD

0949 319 336

39-0007 TT01

Kým počujem výbuchy,
viem, že som nažive

5

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.,
Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava –
mestská časť Petržalka ako vyhlasovateľ
vyhlasuje podľa § 281 a nasl. zákona
č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov OBCHODNÚ
VEREJNÚ SÚŤAŽ "Predaj nehnuteľnosti
- TRNAVA" na predaj nehnuteľného
majetku, ktorého je výlučným vlastníkom.
Predmetom predaja je budova s pozemkami na ulici A. Sládkoviča č. 6 v Trnave.
Podmienky OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE
sú zverejnené na webovej stránke vyhlasovateľa:
https://www.vszp.sk/podmienky-sutaze/obchodne-verejne-sutaze.html

Lehota na predkladanie návrhov je do 26.08.2022 do 9:00 hod.

TTzel22-31-strana 5

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

52-0149

TRNAVSKO

SLUŽBY

6
Občianska
riadková
inzercia

HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

SKÚSTE TO

Balíky sú uskladnené pod strechou.
INZERCIOU
Cena za 1 balík 5,- € s DPH, prípadne dohodou. v našich novinách
Kontakt: 033/59 66 174, 0905 604 239, objednavkydoprava@tavos.sk
0905 333 832

16 ZOZNAMKA
ZOZNAMKA
» 38 r hlada dievča na važny
vztah 0907261901
» 46 rocny Ženaty hlada
Kamaratku aj starsiu 0907
328 041
» Hladam diskr zenu 0911
348694

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 mobilný
operátor. Cena je 0,60 € s DPH
za každých začatých 30 znakov
textu vášho inzerátu vrátane
medzier. Nič iné neúčtujeme.
Upozornenie! Služba nefunguje
u operátorov O2 a 4ka.

HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

SKÚSTE TO

INZERCIOU

v našich novinách

0905 943 528

0,50

» Kupim ludove kroje
0902708047
13
13 RÔZNE/predaj
RÔZNE / predaj
» Predám velke kolobezky,
este poctivej kontrukcie pre
chlapov s velkymi kolesami,
nie ako tie dnesne chrastítka.
Dohoda pri osobnom odbere
0905 943 528
» Predam horsky MTB bike
Kellys 26ky kolesá, 24
rychlostí, novy stal 350 eur,
cena teraz 120 eur tel. 0905
943 528
» Predám sprchovú vaničku,
bočnú. Cena dohodou. 0948/
014 213.

78-0018-1

Balík sena má nasledujúce
parametre:
- priemer 550 – 600 mm
- dĺžka 600 mm
- hmotnosť cca 35 – 45 kg

PREDA J
MLÁDOK
DOMINANT
od 8.8. 2022

19

vždy v PIATOK v týchto termínoch:
19.8. , 9.9. , 30.9. , 21.10. ,
11.11. , 2.12. 2022

Hrnčiarovce n/P. . . . 9,00 hod.
Cífer . . . . . . . . . . . . . 9,20 hod.
Kaplná . . . . . . . . . . . 9,40 hod.
Igram . . . . . . . . . . . . 9,55 hod.
Čataj . . . . . . . . . . . . 10,10 hod.
Slov. Nová Ves . . . . 10,30 hod.
Voderady . . . . . . . . 10,45 hod.
Pavlice . . . . . . . . . . 11,00 hod.
Veľké Úľany . . . . . . 11,30 hod.
Sládkovičovo . . . . . 11,50 hod.
Veľká Mača . . . . . . 12,10 hod.

4

Majcichov. . . . . . . . 12,30 hod.
Opoj . . . . . . . . . . . . 12,45 hod.
Vlčkovce . . . . . . . . . 13,00 hod.
Križovany n/D . . . . 13,15 hod.
D. Lovčice . . . . . . . . 13,35 hod.
Brestovany . . . . . . 13,50 hod.
Bučany . . . . . . . . . . 14,05 hod.
Trakovice . . . . . . . . 14,20 hod.
Žlkovce . . . . . . . . . . 14,35 hod.
Červeník-zvonica. . . 14,50 hod.
Ratkovce . . . . . . . . 15,10 hod.

vždy v PIATOK v týchto termínoch:
26.8. , 16.9. , 7.10. , 28.10. ,
18.11. 2022

Cerová. . . . . . . . . . . . 9,00 hod.
Prievaly . . . . . . . . . . 9,15 hod.
Pl. Mikuláš-kostol . . . 9,35 hod.
Plavecké Podhradie 9,50 hod.
Sološnica . . . . . . . . 10,10 hod.
Rohožník . . . . . . . . 10,30 hod.
Kuchyňa . . . . . . . . . 11,00 hod.
Pernek . . . . . . . . . . 11,15 hod.
Vinosady . . . . . . . . 12,00 hod.
Dubová. . . . . . . . . . 12,20 hod.

Častá-trhovisko . . . . 12,35 hod.
Doľany . . . . . . . . . . 12,50 hod.
Štefanová . . . . . . . 13,05 hod.
Dlhá . . . . . . . . . . . . 13,20 hod.
Košolná . . . . . . . . . 13,35 hod.
Suchá nad Parnou. 13,50 hod.
Dolné Orešany. . . . 14,10 hod.
Horné Orešany. . . . 14,30 hod.
Lošonec . . . . . . . . . 14,50 hod.
Smolenice . . . . . . . 15,05 hod.

králik s liečivom, nosnice,
brojlery a kačice, bažant, ovce,
kozy, ošípané, husi, morky, psy

vždy v ŠTVRTOK v týchto termínoch:
25.8. , 15.9. , 6.10. , 27.10. ,
28
17.11. 2022
Šulekovo-Coop . . . . . 9,00 hod.
Horné Zelenice . . . . 9,15 hod.
Dolné Zelenice. . . . . 9,30 hod.
Siladice. . . . . . . . . . . 9,45 hod.
Šúrovce. . . . . . . . . . 10,00 hod.
Vinohrady n/V . . . . 10,20 hod.
Dvorníky. . . . . . . . . 10,40 hod.
Bojničky-Coop. . . . . 10,55 hod.
Zem. Sady . . . . . . . 11,15 hod.
Pata . . . . . . . . . . . . 11,30 hod.
Šoporňa . . . . . . . . . 11,45 hod.

Diakovce. . . . . . . . . 12,20 hod.
Tešedíkovo. . . . . . . 12,35 hod.
Vlčany. . . . . . . . . . . 12,50 hod.
Zemné . . . . . . . . . . 13,20 hod.
Komoča . . . . . . . . . 13,35 hod.
Andovce . . . . . . . . . 13,50 hod.
Palárikovo . . . . . . . 14,20 hod.
Dvory n/Žitavou . . 14,50 hod.
Bešeňov . . . . . . . . . 15,05 hod.
Veľké Lovce . . . . . . 15,20 hod.
Podhájska . . . . . . . 15,35 hod.

vždy v STREDU v týchto termínoch:
12

10.8. , 31.8. , 21.9. , 12.10. ,
2.11. , 23.11. 2022

Malženice. . . . . . . . . 9,00 hod.
Jaslovské Bohunice 9,20 hod.
Paderovce . . . . . . . . 9,40 hod.
Radošovce . . . . . . . 10,00 hod.
Katlovce . . . . . . . . . 10,20 hod.
Dechtice . . . . . . . . . 10,40 hod.
Naháč . . . . . . . . . . . 11,00 hod.
Horné Dubové . . . . 11,20 hod.
Dolné Dubové . . . . 11,40 hod.
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Dolná Krupá. . . . . . 12,20 hod.
Horná Krupá . . . . . 12,40 hod.
Trstín . . . . . . . . . . . 13,00 hod.
Biňovce. . . . . . . . . . 13,20 hod.
Boleráz. . . . . . . . . . 13,40 hod.
Bohdanovce. . . . . . 14,00 hod.
Ružindol-trhovisko . 14,20 hod.
Bórová . . . . . . . . . . 14,40 hod.
Biely Kostol-pošta . 15,00 hod.

Kože vykupujeme vysušené, bez hláv a nožičiek. Cena koží sa môže meniť.

» Predám zajaca-chovného
samca a holubov, vhodných
na polievku. 0948/014 213.
1111 HOBBY
HOBBYa ŠPORT
A ŠPORT

Ponúka BALÍKOVANÉ SENO zo sezóny 2022

46-0030

» Predám Škoda Octavia
1.6.mpi r.v.2009 najazdené
85000 km, garážovaná, letné
na elektrónoch a zimné na
plechových diskoch kúpená
v SR. Cena 7000 eur. Tel.0917
557 747
» Predám OPEL CORSA, 1.2
benzin 16 ventil, 59kW, r.v.
2010, auto ako nové kúpené
na slovensku. Najazd 140 tis.
km, priem.spotreba 5 litrov ,
nové gumy, rozvody, spojka,
nové ALU disky, čierna metalíza, LED denne svietenie. Auto
je v reprezentatívnom stave,
cena 4.400 eur, 0905 943 528
10
a ZVERINEC
10 ZÁHRADA
ZÁHRADA
A ZVERINEC

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

>> Auto bude stáť na stanovišti alebo Obecným úradom 10 minút <<

101Auto-moto/predaj
AUTO-MOTO / predaj

Najčítanejšie regionálne noviny

ZDRAVIE / GASTRO, SLUŽBY, STAVBA

Dehydratácia organizmu
– príznaky, prevencia, liečba
Voda je pre náš organizmus nenahraditeľná. Ak jej máme nedostatok, môže
dôjsť k dehydratácii, teda nedostatku
vody v organizme, ktorá môže viesť k
vážnym zdravotným ťažkostiam.
Počas horúcich letných dní by si na
dehydratáciu mal dávať pozor každý, no
najmä športovci a ľudia pracujúci vo vonkajších či neklimatizovaných priestoroch.
Najviac ohrození sú seniori a deti. Množstvo potrebného denného príjmu tekutín
pritom závisí od individuálnych potrieb
každého človeka, jeho zdravia, úrovne
aktivity, prostredia a mnohých iných faktorov.
Dehydratácia sa môže prejaviť napríklad: suchými perami, tmavším močom, závratmi, bolesťami hlavy, únavou
či podráždenosťou. Pri prehlbovaní stavu môže dochádzať k zníženej elasticite
kože, zníženej tvorbe slín, sĺz, moču, ďalej možno pozorovať napríklad až vpadnuté oči, zrýchlený pulz, znížený tlak,
môže nastať až dezorientácia, poruchy
vedomia. V ťažkých stavoch môže nastať
i šok z nedostatku tekutín.
Liečba dehydratácie - liečba ľahkej
dehydratácie spočíva v doplnení hladiny
tekutín v tele. To sa dá dosiahnuť konzumáciou napríklad čistej vody, prípadne
rehydratačných roztokov. Tekutiny je treba dopĺňať primerane, nie nárazovo vo
veľkých objemoch. Dôležité je zabezpečiť

Stredná odborná škola
elektrotechnická Trnava

pokojový režim, vhodnú teplotu prostredia. V prípade, že dehydratáciu zapríčinilo ochorenie, je nevyhnutná jeho liečba.
Ak príznaky dehydratácie neprechádzajú, prehlbujú sa alebo ide o vážnejší stav
dehydratácie, je potrebný odborný lekársky zásah.
Prevencia - najlepšie je dehydratácii
predísť dostatočným pravidelným príjmom tekutín ako i vhodnou stravou so
zvýšeným podielom ovocia a zeleniny.
„Vhodným nápojom je čistá voda, prípadne napríklad ochutená čerstvým citrónom, prípadne aj čerstvé ovocné a zeleninové šťavy riedené vodou. Čierny čaj,
káva a alkohol nie sú vhodné, keďže majú
močopudný účinok. Nevhodné sú aj balené sladené nápoje s vysokým podielom
cukru,“ hovorí MUDr. Šranková z Poradne zdravia Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva Bratislava. Dobrá je podľa
odborníčky aj kontrola objemu a vzhľadu
vylúčeného moču. Ten by mal byť svetlo
žltý, bez zápachu.
Tip: Na zabezpečenie pitného režimu je
možné napríklad i jeho vizuálne pripomínanie si takzvaným optickým pitím. Ráno
si treba pripraviť vhodný nápoj do fľaše, z
ktorej počas dňa pijeme a tým si zároveň
kontrolujeme množstvo vypitých tekutín.
Informácie poskytol Regionálny úrad
verejného zdravotníctva Bratislava

Otvára v školskom roku 2022/2023
dvojročné nadstavbové štúdium v odboroch:
2675 L 01 elektrotechnika – energetika
2417 L prevádzka strojov a zariadení
Štúdium je určené pre absolventov trojročných učebných odborov
so zameraním na elektrotechniku a strojárenstvo a končí maturitnou skúškou.
Termín zaslania prihlášok je do 18.08.2022.
Ubytovanie je možné na školskom internáte.

Prihlášku posielajte:
písomne na adresu: SOŠE Trnava, Sibírska 1, 917 01
alebo e-mailom: richnakova.erika@zupa-tt.sk

torty, štrúdle,
koláče

Zákusky od Zuzky
Trnava

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.

» red

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

Kamenárstvo ADAM - RUŽA
CIA

AK TEMBER
SEP
S
U
AUG T –

EUROOKNÁ A DVERE

2022

●
●
●
●
●

• HLINÍKOVÉ OKNÁ
• PLASTOVÉ OKNÁ
• Posuvné systémy
• Exteriérové
žalúzie a doplnky
• Garážové brány

seriózne, kv
alitne,
bez zá

lohy
Nové pomníky - žula, terazzo
doprava ZD ,
ARMA
Krycie dosky, sekanie písma
Obnova písma - brúsenie pomníkov strojovo
Rekonštrukcie starých hrobov, zakrývanie hrobov
Dlažba, betónové chodníky

DÔCHODCI A ZŤP
VÝRAZNÉ ZĽAVY NA VŠETKO
16-0051

0911 499 871
vaskovicadam@gmail.com
0940 098 504 fb: Kamenarstvo Adam ruza
Radi Vás navštívime aj doma.

SERVIS OKIEN A DVERÍ
Trnava, Suchovská 5
mob.: 0911 391 426, 0902 469 252
info@eurokepro.sk, www.eurokepro.sk

16-0102

1 HROB: od 990 €
2 HROB: od 1300 €
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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:

41-18

chrbtice a kĺbov, reumatizmu, artrózy, osteoporózy, cukrovky, pankreasu,
prostaty, vysokého krvného tlaku, sexuálnej dysfunkcie, psychických porúch,
migrény, depresie, úzkosti, nervového systému, lymfatického systému,
cievnych problémov, alergénov, toxínov, baktérií, vírusov, plesní ...
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39-0009 TT31

TRNAVSKO
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AUTO - MOTO, SLUŽBY
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