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KOMPLETNÉ ČISTENIE
AUTOMOBILOV,
LEŠTENIE LAKU, DETAILING
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0910 123 023
Chovateľská 5, Trnava
www.mmdetail.sk

39-0 TT28

FIREMNÉ A

08-0 TT01

40-0138

kanalizácie • čistenie lapačov tuku

NON - STOP 0905 351 406

Viac na str. 11!

 

•KRTKOVANIE•
profesionálne čistenie a monitoring

Zateplenie domov
Nátery brizolitových
domov
Opravy a údržby
zatekajúcich striech
Výmena rín

0948 107 877

Bližšie na: www.sosos-trnava.sk

39-00 TT39

83_0341

SOŠ obchodu a služieb Trnava

má zámer prenajať
NEBYTOVÉ PRIESTORY
a ŠKOLSKÝ BUFET

POD JEDNOU STRECHOU

REDAKČNÉ SLOVO / OKNÁ - DVERE, STAVBA, SLUŽBY

INZERCIA

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
Redaktorka: Renáta Kopáčová
spravodajstvott@regionpress.sk

DISTRIBÚCIA (49.930 domácností)
Každý týždeň:

Trnava, Biely Kostol, Bíňovce, Bohdanovce nad Trnavou, Boleráz, Klčovany, Borová, Brestovany, Horné Lovčice, Bučany,
Cífer, Dechtice, Dlhá, Dobrá Voda, Dolná
Krupá, Dolné Dubové, Dolné Lovčice,
Dolné Orešany, Horná Krupá, Horné Orešany, Hrnčiarovce nad Parnou, Jaslovské
Bohunice, Kátlovce, Košolná, Križovany
nad Dudváhom, Lošonec, Majcichov,
Malženice, Naháč, Opoj, Ružindol, Slovenská Nová Ves, Smolenice, Suchá nad
Parnou, Špačince, Šúrovce, Vlčkovce,
Voderady, Zvončín, Zavar, Trstín, Zeleneč,
Modranka

Úsmev nie je len znakom našej
dobrej nálady, ale tiež prejavom nášho pozitívneho postoja k iným ľuďom.
Určite tiež zažívate ten príjemný pocit,
keď sa na vás niekto usmeje.
Úsmev od ucha k uchu? To sa v
súčasnosti vidí skutočne len zriedka.
Všade zväčša stretávame len zachmúrené tváre. A to je škoda. Je fakt, že nie
vždy máme dôvod sa usmievať, ale napriek všetkým starostiam, ktoré nám
život prináša, by sme tak mali robiť,
ako najviac sa len dá. Aj vďaka úsmevu
prekonáme nástrahy všedných dní o
čosi ľahšie, pretože úsmev je liek, ktorý
dokáže liečiť telo i dušu.

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

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

ELEKTRIKÁR
• elektroinštalácie
• rekonštrukcie
• el. prípojky
• opravy

0949 188 961

PRÍĎTE SI PRE

Super CENY

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

0948 144 844

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.

08-0008 TT01

SME PRVÁ FIRMA,
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE

10% ZĽAVA

579 €

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

0903 342 475

REKONŠTRUKCIE

800

2300

529 €

1500

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

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

1500

37.210
30.830
27.190
92.130
24.900
12.940
31.260
41.520
49.940
32.540

V PONUKE
AJ GARÁŽOVÉ
BRÁNY

SERVIS OKIEN &
RENOVÁCIA EUROOKIEN

799 €

vymaľovanie
interiéru
pri výmene okien

rttrade@rttrade.sk

41-0006

Východné Slovensko

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

výmeny
svietidiel,
vypínačov,
zásuviek...

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
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

0908 447 006

» Renáta Kopáčová, redaktorka

Stredné Slovensko
56.200
29.300
37.270
30.860
38.570
34.980
33.590
40.150
38.400
26.880
50.780

AKCIOVÉ CENY!

Výročia a udalosti
Oasis vydali jeden z najúspešnejších albumov vôbec – (What’s the
Story) Morning Glory?

1500

BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

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

REZANIE BETÓNU

2. októbra 1995

Juraj Jamrich
Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

39-00 TT01

Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09

Žijeme v časoch, kedy sa nestretávame osobne tak často, ako tomu
bolo kedysi. Navzájom komunikujeme
viac prostredníctvom esemesiek, mailov či sociálnych sietí. Častokrát však
do správ pre našich adresátov vkladáme aj úsmev v podobe všakovakých
smajlíkov. A to je fajn. Mne osobne aj
takýto drobný emotikon dokáže vyčariť úsmev na tvári a spríjemniť deň.
Už o pár dní, presnejšie 7. októbra,
si budeme pripomínať Svetový deň
úsmevu. Vykročme doň usmiati a pokúsme sa zachovať si tento zvyk každý
deň. Obdarujme úsmevom našich blízkych, priateľov, susedov,
kolegov, pani v úrade či
na pošte. Verím, že tým
spríjemníme život nielen ľuďom okolo, ale
aj nám a že aj vďaka
tomu budú naše dni
oveľa viac prežiarené slnkom.

09-15

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

„Úsmev nestojí nič a prináša mnoho. Obohacuje toho, kto ho prijíma
bez toho, že by ochudobňoval toho,
kto ho dáva. Trvá chvíľku, ale spomienka naň je niekedy večná. Nikto
nie je taký bohatý, aby sa bez neho
obišiel a nikto nie je taký chudobný,
aby ho nemohol darovať,“ povedal
kedysi Jan Werich.

01-0005 TT01

Pekárska 40/a
TRNAVA
trnavsko@regionpress.sk

Termín navštevy si treba dohodnúť telefonicky.

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

TT22-39-strana
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VA - 30%
MOŽNÁ ZĽA DLAŽBY
YA
NA OBKLAD

0949 319 336

39-0007 TT01

Redakcia:

Úsmev, prosím!

01-0004 TT01

TRNAVSKO
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STAVBA, SLUŽBY
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komínov

zemiaky AGRIA konzumné
balené v 10 kg a 25 kg vreciach

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

MOŽNÝ DOVOZ!

Podporte LOKÁLNYCH FARMÁROV
a nie zahraničné reťazce.

ZĽAVAEZ
ER

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

Zemiaky na zimné uskladnenie.
cena za kg 0,60 €

Kontakt: 0902 391 397

EUROOKNÁ A DVERE

Kompletné vyšetrenie a stanovenie Vašej diagnózy na najmodernejšom
diagnostickom biorezonančnom prístroji L.I.F.E. systém Quantum II.

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

Pomôžeme Vám

určiť príčinu a závažnosť Vašich chorôb a doporučíme Vám liečbu:

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 ...
41-18

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

KAMENÁRSTVO
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

0905 333 339

O

M
R
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D
A
Z
A
V
OPRA

D
31
1991-2022

JESENNÁ AKCIA

Slovenský výrobca pomníkov
za dostupné ceny, s tradíciou od 1991

TT22-39-strana
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10-0010

•automatické
práèky
•elektrospotrebièe
•plynospotebièe

08-000 TT01

OPRAVA Frézovanie

3

16-0102

TRNAVSKO
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Ach, kolobešky

Možno je to tak
Ale som dopadol
Už nijaká slivovička,
ženy a exotické cesty,
sledujem si iba váhu,
cukor a pečeňové testy.
Karieristi
V našom úrade máme
také tenké a studené múry,
že všetci skončíme v kotolni,
tam sa celú zimu kúri.
Ušetrím
Na každom kroku sa
o taký horor potkýnam,
že už nemusím
vôbec chodiť do kina.
Dostane sa do neba
Naivný zločinec verí,
že raz do roka
bude aj v nebi
deň otvorených dverí.

01-0009 TT25

0905 613 572 • yellow@taxisluzbatrnava.sk

Hľadáme spoľahlivých a šikovných
pracovníkov na stavebné práce.
Miesto výkonu práce – Sereď.
Cena práce za hodinu je 5 až 12 EUR
podľa skúsení a zručnosti kandidáta.

SBS RAVI s.r.o.

prijme na TPP/Dohoda
pracovníka/pracovníčku SBS
Miesto výkonu práce Sereď
Nástup ihneď

Bližšie informácie na telefónom čísle 0910 481 963.

SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na obchodnú prevádzku

▪ Hodinová mzda: 3,70 € / netto
+ gastro + ďalšie odmeny
▪ Preukaz odbornej spôsobilosti podmienkou

v Trnave (Lidl)

Kontakt: 0908 986 420
Mail: michal.sivak@ravi.sk

Mzda: 4,20 €/h. netto
POS NUTNÝ! Nástup ihneď.
0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

36-0003

» bapka Blašková

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

POSLEDNÝ VEĽKÝ ZÁROBOK pred VIANOCAMI
Ubytovanie a doprava zdarma!
Možnosť aj dlhodobej práce na HPP.
Obľúbená brigáda a dobrý zárobok na zbere jabĺk!
Priemerný zárobok 1250 Kč/deň (cca 50 €) a VIAC, t.j.
cca 1220 €/mesiac (plus diéty cca 72 €/mesiac). Práca
nie je ťažká, ale hľadáme prednostne ľudí zvyknutých
na fyzickú prácu. Práca trvá 4-5 týždňov. Možnosť pracovať
dlhšie. Prac. zmena 10 hod., pracuje sa na úkol, takže
zarábate viac! Strava za symbolický príspevok, alebo
poskytujeme stravné (záleží od strediska). Zálohy každý
týždeň. Nástup 6.10.2022.

Viac na 0948 880 673 (stačí prezvoniť, zavoláme naspäť).
Best Harvest – spolupracujeme s najväčšími

Všetko je možné
Začíname veriť už aj tomu,
že niektorí poštári
budú v zime robiť z domu.

» Eva Jarábková

TT22-39-strana
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SOŠ poľnohospodárstva a služieb
na vidieku, Zavarská 9, Trnava

PONÚKA NA PRENÁJOM
AUTOCVIČISKO
A NEBYTOVÉ PRIESTORY
Bližšie info: 033 / 555 51 15
www.spostt.edupage.org/text14/

01-0057 TT39

A perličku, aj tú dám.
Malá, asi trojročná slečna vézla po chodnýku v kočíku svoju
bábu, ket okolo nej prefrčal kolobeškár. Malá „ mama“ natáhla
ručičku a zakričala no,
no, no! A je to.

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

08-0037 TT39

Ludé ich mosá obchádzat, no to sa ešče dá.
Ale ket mamička s kočárom mosí tento zabrzdzit,
aby kolobešku odtáhla a mohla prejst, to je už trocha moc. Horšé je to z nevydzácim, sú prípady,
ket takýto človek narazí do skupiny kolobežék na
chodnýku. Jak ho neupozorná okoloidúci, móže to
skončit aj z tažkým úrazom. Týto nezotpovedný
jazci sa držá hesla, za mnu potopa. Ja som sa odvézol a čo ma po vás! Očula som pany, kerá volala
z okna rodziného domu a prosila, aby jej odložily
kolobešku, kerú mala opretú o bránu a nemohla hu otvoryt. To je
až neskutečné.


HĽADÁME VODIČOV DO TAXISLUŽBY

52-0132

To, že nás zelené eletrické kolobešky, keré
sa požičávajú v Trnave, ohrozujú na to zme si už
zvykly. Ohrozujú na pešej zóne, na chodnýku,
na ceste, jednoducho šadze. Ket okolo človeka
prelecí jazdec na temto najmodernejšém dopravném prostrýtku, nevý kam má otskočit. Jazdzá
dost bezohladne. A bezohladne nechajú týto stroje zaparkuvané dze ich napadne. Naprostrýtku
chodnýka, pri plote, na ceste, pot prístreškom autobusovej zástavky, dokonca som vydzela zelenú
kolobešku na ostrovčeku na prechode, kerý rozdeluje dve cesty.

SLUŽBY, STAVBA, ZAMESTNANIE

TRNAVSKO
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KAMENÁRSTVO MAJSTRO

78-0018-1

Záruka 12 rokov

na nové kompletné pomníky

REKONŠTRUKCIE
DOMOV A BYTOV
NA KĽÚČ

0903 224 905 • 0903 219 973

01-0173 TT39

Nadštandardné ohodnotenie,
základná mzda 950 €, možný zárobok až 2 200 €.
Týžňové turnusy, víkendy doma, relácie D, NL, B.

0949 295 072

za minuloročné

ce

www.kamenarstvomajstro.sk

COV NA POZÍCIU
N
A
N
T
S
E
M
A
Z
Á
HĽAD
NÉHO OVOCIA.

E
BALIČ/-KA SMeUsaŠčná mzda 650,- Eur + odmeny.
eny.
späť
Práca na dve zm
ava z Trnavy a
Bezplatná dopr

: 0911 666 057

-14:00 hod. Info

ry: 8:00
Osobné pohovo

39-0063 TT26

• murárske, maliarske,
• vodoinštalačné,
• elektrikárske,
• sadrokartonárske,
• obkladačské,
• zatepľovačské
práce

VÝPREDAJ
KAMEŇAny

, spol. s r.o.,
Vetter Slovakia
Priemyselná 2,
kovo
Hlohovec – Šule

08-0 TT06

H ľadáme
vo dičov M K D

vykonávame
do Všetkých
svätých

444 002

10-0064

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

Ocenený YouTube portál NATUR-PACK
vzdeláva verejnosť na tému odpady
Na Slovensku existuje jediný YouTube kanál, ktorý sa pravidelne venu-

♻ Medveď vs. triedenie odpadu
Videoseriál s radami, ako správne
triediť v lokalitách s výskytom medveďa hnedého.

je témam, ako je predchádzanie vzniku
odpadov, správne triedenie, ako aj
recyklácia odpadov. Takmer každý týždeň na ňom pribudne nová reportáž.

♻ Výsledky analýz triedeného

zberu

YouTube kanál spravuje organizácia
zodpovednosti výrobcov NATUR-PACK,
ktorá sa stará o financovanie triedeného zberu pre približne 42 % obyvateľov Slovenska, od najväčších miest po
malé dedinky. V roku 2021 získala za
tento projekt prestížne ocenenie VIA
BONA SLOVAKIA a v roku 2022 Národnú podnikateľskú cenu za životné
prostredie.

Ak by Vás zaujímalo, ako sa darí
triediť odpady v rôznych mestách,
videoseriál z analýz triedeného
zberu priblíži, kde robíme najčastejšie chyby a čo pri triedení odpadu nemáme robiť.

Do YouTube kanála sa ľahko
dostanete prostredníctvom tohto QR kódu:

♻ PET kajak
♻ Správna trefa
Fascinujúci príbeh bratislavského ♻ Miesta preč
vodáka, ktorý z PET fliaš vyzbieraVideoseriál približujúci miesta, kde
Videoseriál o správnom triedení
ných v prírode postavil kajak a symkončia odpady, keď ich triedime
nápojových kartónov, skla, pabolicky s ním preplavil slovenský
(recyklátori), ale aj keď ich netriedipiera a plastov a ďalších druhov
úsek Dunaja.
me (skládky a čierne skládky).
odpadov.

TT22-39-strana
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Reklamný článok
33-050

Na YouTube kanáli nájdete viacero
úspešných videoseriálov, odporúčame napríklad tieto:

PRE ZVIERATÁ, MÓDA, SLUŽBY

KOŽENÉ a ZIMNÉ
BUNDY

KYNOLOGICKÉ POTREBY P&P
Felix kapsičky - 2 bal.
+ relaxačná hojdačka grátis

www.kynologicke-kopanka.sk

TERAZ EŠTE
LACNEJŠIE!

a
Rozvoz krmiv
v rámci Trnavy
ZDARMA!

Hviezdoslavova 309, Senica

AKCIA

ZĽAVA do 35%
Po-Pia: 8.00 - 15.30. hod.

chodníky okolo hrobu, doprava, zameranie,
váza, svietnik, záruka 36 mesiacov
RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ
U VÁS DOMA - STAČÍ ZAVOLAŤ

OD Jednota, Trnava, 1. poschodie

Kvalitné NÁTERY STRIECH

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

a za dobrú cenu!!!
Obhliadka zadarmo
hlavne pre dôchodcov !

Kontakt: 0903 846 665

info@renaclean.sk wwwrenaclean.sk

0905 534 595

PRESUNUTÉ

náhradný termín prednášok zve

rejníme èoskoro

01-0128 TT39

ZADARMO:
0910 902 635•0905 323 022
DÔVERYHODNÁ
FIRMA 2021

hovaná
predajňa presťa
nictva
, vedľa papier
na 1. poschodie

01-0128 TT38

Certifikát

63-003

Bocán s.r.o.,

www.kamenarstvo-bocan.sk

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

01-0 TT38

FARMINA - všetky druhy
12kg balenie + darček

Najčítanejšie regionálne noviny
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Môj prvý krok k vybudovaniu južného
obchvatu a protihlukovej steny pri Modranke
Ďalšou témou, ktorú som chcel s ministrom prerokovať,
bola realizácia chýbajúcej protihlukovej steny vedľa rýchlostnej cesty R1 pri Modranke. Podľa informácií, ktoré si
minister pri stretnutí preveril, ministerstvo disponuje vypracovaným posudkom o hlučnosti, ktorého výsledkom
je nameraná extrémne vysoká hladina hluku v obytných
častiach celej Modranky. Národná diaľničná spoločnosť
naplánovala stenu na rok 2026. Na základe nášho stretnutia som dostal od ministra prísľub preverenia oveľa skoršej realizácie, aj s dôvodu vysokých nameraných hodnôt.

Včera som sa na pôde Ministerstva dopravy a výstavby
Slovenskej republiky stretol s ministrom Ing. Andrejom Doležalom. Témou nášho stretnutia bola výstavba
južného obchvatu v Trnave a protihlukovej steny vedľa
rýchlostnej cesty R1 pri Modranke.
Ako som sa dozvedel, realizácia obchvatu nebola doposiaľ schválená, nakoľko Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP)
Ministerstva financií SR neudelil kladné stanovisko na
schválenie tohto projektu z dôvodu jeho nepripravenosti.
Akútne je preto potrebné aktualizovať štúdiu realizovateľnosti, po ktorej bude južný obchvat pri Trnave začlenený
do aktualizovaného harmonogramu, ktorý bude schválený približne v novembri tohto roka. Podľa získaných
informácií by Slovenská správa ciest mala mať na uvedený projekt vyčlenené peniaze. Keďže primátor mesta
evidentne nevyvinul za 8 rokov v tomto smere takmer
žiadnu iniciatívu, predpokladám, že toto moje stretnutie
bude opäť pre vedenie mesta iba inšpiratívne.

TRNAVSKO
trnavsko@regionpress.sk

0905 333 832
0905 943 528
0905 534 595
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Ako som už dávnejšie sľúbil, urobím všetko, čo bude
v mojich silách a schopnostiach, aby doprava v Trnave
konečne začala fungovať v prospech všetkých obyvateľov.
Toto bol jeden z mojich prvých krokov k naplneniu tohto
cieľa, ktorý rád realizujem už z pozície kandidáta na primátora mesta Trnava.
PS: k môjmu stretnutiu s ministrom Doležalom veľmi
pomohla konferencia Inteligentná Trnava na pôde MtF
STU, ktorej naše OZ Trnava pre každého bolo iniciátorom a spoluorganizátorom.
Braňo Baroš

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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Právna
klinika
sa začína od 28.
septembra a pokračuje aj s možnosťou osobných
konzultácií

Činnosť Právnej kliniky Mesta
Trnava bude pokračovať aj v zimnom semestri, a to v prezenčnej
forme s možnosťou osobných
konzultácií od 28. septembra do 7.
decembra 2022.
Na e-mailovú adresu pravna.poradna@truni.sk je možné zasielať otázky
ohľadom právnych problémov, a tiež je
možné kontaktovať supervízora kliniky každú stredu od 8.45 do 10.00 h na
telefónnom čísle 0917 863 233. Tento
semester ním je Mgr. Peter Mészáros,
PhD. z katedry občianskeho a obchodného práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave.
Právna klinika pre občanov Trnavy je spoločným projektom Mesta
Trnavy a Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, ktorého cieľom je pomôcť obyvateľom Trnavy,
najmä tým v ťažkej životnej situácii, s riešením právnych problémov.
Na klinike sa nepripravujú konkrétne
podania, keďže klinika nenahrádza
činnosť advokátov, notárov a iných
osôb poskytujúcich právne služby, ani
v rámci nej nemožno záväzne radiť
občanom. Ide tak najmä o poskytnutie bezplatných právnych informácií,
usmernení a základnej orientácie
v problematike. Konzultácie na právnej klinike sú bezplatné.

info: mesto Trnava

Pri
celoplošnej
deratizácii môžu
pomôcť aj občania,
účinné je nahlásenie
konkrétnej lokality
výskytu hlodavcov
aj s fotografiou
Aj preto samospráva vyzýva občanov, aby nahlasovali konkrétne
lokality výskytu hlodavcov. Ak ste
si teda všimli opakovaný výskyt
hlodavcov, prípadne našli uhynutých jedincov, prosíme, aby ste do
15. októbra 2022 nahlásili lokality
na mailovú adresu: lenka.danisovicova@trnava.sk

Najčítanejšie regionálne noviny

Pracháreň konečne ožije
priestorov vyhradených na vínnu pivPoslúži ako divadlo pre deti, kavia- s krajským divadlom.
„Divadlo Jána Palárika bude mať nicu v správe mesta je spolu takmer
reň a vínna pivnica
Budova Prachárne na Trojičnom námestí je pripravená na rekonštrukciu.
V polovici septembra absolvoval expertný tím poslednú konzultáciu na Ministerstve dopravy a výstavby SR, ktoré
zastrešuje eurofondovú výzvu Plán obnovy – Obnova verejných historických
a pamiatkovo chránených budov. Mesto
podáva žiadosť o dotáciu po takmer
štyroch rokoch prác na projektovej
dokumentácii a povoľovacích procesoch. Ďalším krokom bude verejné
obstarávanie realizátora.
Mesto Trnava má o funkčný stav
objektu prirodzený a vážny záujem.
Okrem toho, že ide o národnú kultúrnu pamiatku, Pracháreň je výraznou
súčasťou historického jadra mesta a susedí s objektom radnice.
Nový objekt bude rekonštruovaný
pre účely divadla pre deti a mládež,
ktoré bude prevádzkovať mesto. Sála
sa bude nachádzať v časti objektu
od Radlinského ulice. Divadlo bude mať
sálu s kapacitou osemdesiat divákov
a prácu by v ňom malo nájsť dvanásť
zamestnancov.
Budova Prachárne je navyše riešená
tak, že v úrovni druhého nadzemného
podlažia bude prepojená s budovou
Divadla Jána Palárika a tak vznikne
symbióza kultúrnej inštitúcie mesta

možnosť využívať priestory objektu
Prachárne ako ďalšie rozšírenie svojho
zázemia o priestory na skúšanie, sklad
kostýmov, dielne a podobne,“ približuje Peter Purdeš z odboru územného
rozvoja a koncepcií Mestského úradu
v Trnave. „Samozrejme, na prízemí
objektu bude zachovaná prevádzka
s obdobným charakterom ako bol
bývalý mliečny bar a v suteréne pod
touto prevádzkou sa predbežne uvažuje
o vinotéke, prípadne o zriadení múzea
vína,“ zdôrazňuje. Plocha podzemných

165 m2.
Odhadovanú dobu realizácie obnovy
budeme poznať po vysúťažení realizátora stavby. Dobrou správou je, že stavebný ruch sa nijak zvláštne nedotkne tejto
časti historického jadra.
Projektantský rozpočet je vyčíslený
vo výške 4 199 676,25 eur. Mesto však
plánuje rekonštrukciu spolufinancovať z finančných prostriedkov z Plánu
obnovy a odolnosti SR.
info: mesto Trnava

zdroj foto mesto Trnava

Začínajú sa práce na pumptracku,
k dispozícii by mal byť na jar
budúceho roka
V týchto dňoch už nič nestojí v ceste realizácií športového areálu, ktorý na Slovensku nemá konkurenciu.
Pumptrack bude k dispozícií už o pol
roka na mieste súčasnej bikrosovej
dráhy na ulici Ludvika van Beethovena
na Prednádraží. „Stavenisko bolo odovzdané 19. septembra. V týchto dňoch
bude areál oplotený a začnú stavebné
práce, ktoré by mali byť ukončené o šesť
mesiacov, teda koncom marca,“ informuje Miroslav Horník z odboru investičnej výstavby na mestskom úrade.
Pumptrack je typ terénnej bicyklovej
dráhy. Jej podstatou je, že sa skladá z terénnych vĺn a klopených zákrut. Terén-

ne vlny môžu byť rôzneho tvaru, výšky
a vzdialenosti medzi jednotlivými vlnami. Správne rozmiestnenie a tvar vĺn je
kľúčové pre výsledný charakter dráhy.
Terénne vlny sú umiestnené hlavne
v priamom smere. Zákruty sú klopené,
aby v nich bolo možné vyvíjať čo najvyššiu rýchlosť. Nový cyklistický raj ponúkne toho skutočne veľa – a pre skúsených,
ako aj najmenších jazdcov. Pumptracková dráha bude mať dva hlavné okruhy:
HLAVNÝ PUMPTRACK dlhý takmer 249
metrov a FLOWTRACK dlhý 198 metrov.
Tieto okruhy budú oplotené kvôli bezpečnosti a dodržaniu prevádzkového
poriadku. Charakter dráh pumptracku

„Aj tento rok sa blíži sa termín celomestskej deratizácie živočíšnych škodcov. Bolo by vhodné, aby súčasťou
mailov boli aj fotografie miesta výskytu potkanov a tiež širšieho okolia pre
lepšiu identifikáciu aktívnych dier,“
dopĺňa Lenka Danišovičová z odboru
územného rozvoja a koncepcií z Mestského úradu v Trnave.
info: mesto Trnava

zdroj foto mesto Trnava
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je nízkoprofilový, čo znamená, že je
vhodný pre široké spektrum jazdcov.
DETSKÝ OKRUH bude tvoriť samostatná dráha dlhá vyše 87 metrov.
Pumptrack pre deti nebude oplotený.
Okruhy budú dopĺňať plochy na trénovanie zručností spolu tvoriace SKILL
PARK. Sem patrí tzv. BAZÉN - PUMP
BOWL, U-RAMPA a tréningová plocha
s nábehmi, na ktorej sa budú nachádzať
mobilné modulárne pumptrackové prvky určené pre tréningové aktivity.
Doplnkom areálu bude PARKOVÉ
SEDENIE VO SVAHU, ktoré poslúži na
chvíle odpočinku medzi športovými výkonmi. Tvoriť ho budú betónové bloky/
lavice umiestené v rámci oploteného
areálu v tvare kaskád. Lavice budú v častiach určených na sedenie obložené dreveným obkladom. Súčasťou vybavenia
budú stojany na bicykle, lavičky, koše
na odpadky, pitná fontánka, prípojka na
elektrinu a infotabuľa.
Areál bude v budúcnosti pripojený
na trnavskú cyklo-infraštruktúru, popri
pumptracku povedie cyklotrasa. Projekt
v hodnote 999 630 eur chce mesto financovať z eurofondov (cez výzvy vyhlásené
v programovom období 2021-2027 v rámci programu Slovensko).
info: mesto Trnava

SLUŽBY, STAVBA, HOBBY, DOMÁCNOSŤ

TRNAVSKO

POKLÁDKA

Ponúkam pomoc:
ový - upraviť jedálniček,
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z
v
j
a
Získ
poď - pretvárať postavu,
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č
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n
- schudnúť,
jedál
ové ja!- mať viac energie.
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j
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v
si pre s
0948 913 595

Komplexná realizácia
Vašich predstáv
v exteriéri

e-shop

RASTAR spol. s r.o.

0905 651 584

OKNÁ•DVERE•PARAPETY•ŽALÚZIE•ROLETY•SIEŤKY

KAMENÁRSTVO MAŇURA

mobil: 0905 699 066

MNÍKOV
NOVÉ TVARY PO
NÉ CENY
NČ
RE
BEZKONKU

www.kamenarstvomanura.sk

Realizácia kompletných VÝMENA Upečiem i zabezpečím
stavebných prác od A po Z KRYTÍN prasiatka na pečenie
decembra
opravy starých a bavorské kolená.
od septembra do
ERIÁL
AT
M
AJ
NA PRÁCE

Z ĽAVA 3 0 %
0944 850 994

striech

Tel.: 0948 893 282

40-0007

0903 471 375

pevná linka: 033/381 81 34

96-032 TT08

Pečiem v šamotovej peci.
Tel.: 0915 457 637

PRÍĎTE SI PRE

Super CENY

V PONUKE
AJ GARÁŽOVÉ
BRÁNY

09-15

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

SKVELÉ CENY NA

KUCHYNE
ŠATNÍKY-40%
NA JVÄČŠÍ VÝBER
KUCHÝŇ
DO BAURINGU!

KVALITA, ZA KTOROU SI STOJÍME > ZÁRUKA 5 ROKOV

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

Najčítanejšie regionálne noviny
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Tel:0905 267 750 TRNAVA

68-034

Naše postele farebne zladíme so šatníkom!

01-0010 TT11

GARANCIA
NA JNIŽŠEJ CENY!

01-0176 TT38

OTVORENÉ
AJ V SOBOTU

01-0032 TT07

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

08-0092 TT36

Rýchla dodacia doba 0910 808 745

01-000 TT14

ARMOVŇA SEREĎ

08-0 TT08

37-87
37-45

+ TERMÍN DO SERVISU
ONLINE!

39-0005 TT01

ZÁMKOVEJ DLAŽBY

PNEUMATIKY
CEZ

9

SLUŽBY, STAVBA, GASTRO

10
Občianska
riadková
inzercia
1 Auto-moto/predaj

01 AUTO-MOTO / predaj

» 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
5 DOMY/predaj

Najčítanejšie regionálne noviny

0911 421 691
Suchovská 5, Trnava

» 60 ročný, VŠ, etický a humánne
založený,
narodený
e a potery
0-22,
0-4 v znamení
škorpióna,
sa veľmi rád zoznámi
, 16-22,
22-63
s ušľachtilou ženou, ktorá miluje
4-8, 20-32,
0-63
francúzsku
literatúru a najme špaflamenco,
prakticky olé olé.
plochy,nielske
zásypové
kamenivo,
0911808262
ámkovú» dlažbu
39 r sympatak hlada dievča na
važny vztah 0907261901
» Hladam diskr zenu 0910 202059

podať
inzerát?

KOVANEJ MOSTOVEJ
HADOM MNOŽSTVA!

72, bemat@betos.sk
Pošlite SMS na číslo

08-0033 TT06

drobného
rozvozu
Chcete
si

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.

Hospodárska 53, TT

0948 549 772

Mikovíniho 7 • Trnava

Kamenárstvo ADAM - RUŽA

•LIKVIDÁCIA STAVEBNÝCH ODPADOV
A VÝKOPOVEJ ZEMINY
- skládka priamo v Trnave

AKCIAVEMBER

– NO
OKTÓBER

2022

•PREDAJ KAMENIVA

1 HROB: od 990 €
2 HROB: od 1300 €

- riečne:

na betónovanie a potery 0-22, 0-4
triedené: 4-8, 16-22, 22-63
- drvený dolomit: frakcie: 0-4, 4-8, 20-32, 0-63
na spevnené plochy, zásypové kamenivo,
podklad pod zámkovú dlažbu

●
●
●
●
●

•PREDAJ PIESKU
•DOPRAVA - vrátane drobného rozvozu
TOVAR VÁŽIME NA CERTIFIKOVANEJ MOSTOVEJ
VÁHE, ŽIADNY PREDAJ ODHADOM MNOŽSTVA!

0915 930 683, 0915 930 672, bemat@betos.sk

0905 66 22 29

seriózne, kv
alitn
bez zálohy e,
doprava ZD ,
ARMA

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

DÔCHODCI A ZŤP
VÝRAZNÉ ZĽAVY NA VŠETKO
0911 499 871
vaskovicadam@gmail.com
0940 098 504 fb: Kamenarstvo Adam ruza
Radi Vás navštívime aj doma.

Zámková dlažba
Zavarský

• pokládka zámkovej dlažby
• zemné a výkopové práce
minibagrom a mininakladačom
0905 580 848
dlazbazavarsky@gmail.com

KVALITA A SPOĽAHLIVOSŤ ZA VÝHODNÉ CENY

TT22-39-strana

www.palaservis.sk

16 ZOZNAMKA

SILVIA

kombinovaná
mokrá | suchá

75-41

14 RÔZNE / iné

NÝCH
ODPADOV
» Predam
masovy mlyncek c.5
vhodny aj na odstavovanie-pasis kompletnym prislusenNY rovanie
stvom. Cena dohodou. 0918213300
»
Kupim
ludove
kroje 0902708047
Trnave
ZOZNAMKA

PEDIKÚRA

0911 593 811

spol. s r. o.

•

» Predám 50-litrové fľaše na víno,aj s košom. 0948/014 213.
» Predám velke kolobezky, este
poctivej kontrukcie pre chlapov s
velkymi kolesami, nie ako tie dnesne chrastítka. Dohoda pri osobnom
Trn
v a943 528
odberea0905
14 RÔZNE/iné

spol. s r. o.

MAT BEMAT
13 RÔZNE / predaj

59-0355

Hydinárska farma Topoľnica

Zákusky od Zuzky

Rozvoz zabezpečíme

11 HOBBY A ŠPORT

40-0036

» Darujem, pár krát použitú značkovú hokejovú výstroj
zn. BAUER na výšku cca 170 cm.
0905 333 832
» Predam horsky MTB bike Kellys
26ky kolesá, 24 rychlostí, novy stal
350 eur, cena teraz 120 eur tel.
0905 943 528
13 RÔZNE/predaj

16-0051

Predaj rastovej a znáškovej kŕmnej zmesi
0905 551 499 • 031/781 15 63 • www.hydinarskafarma.sk

36-0008

10 ZÁHRADA A ZVERINEC

» Predám 2 chovné samice zajaca,
aj samca. 0948/014 213.
11 HOBBY a ŠPORT

08-0033 TT06

09 DOMÁCNOSŤ

» Predám zachovalú sedaciu
súpravu 2+1+1, cena dohodou, tel:
0905113896
10 ZÁHRADA a ZVERINEC

Brojlerové kačice
na výkrm
Mulard kačice na výkrm
latí
Aktuálne p
mulard káčere
Mulard
nia zásob
do vypreda
na výkrm

39-0 TT26

08 STAVBA

» KUPIM HAKI LESENIE. 0907715027
9 DOMÁCNOSŤ

(pri galante)

Nájdete nás na facebooku: ZakuskyodZuzkyTrnava

Ponúka na predaj:

Trnava

» Garsonku kupim.0902 570685
8 STAVBA

torty, štrúdle, koláče
na objednávku

hydinárska farma topoLnica

07 REALITY / iné

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.

39-00 TT01

05 DOMY / predaj

» Predám 7-izbový RD v Suchej nad
Parnou s veľkou záhradou. V celej
záhrade voda, v dome sú 2x kúpeľňa, 2x wc, pivnica, povala, altánok,
skleník. Tel: 0915895525
7 REALITY/iné
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01-0153

TRNAVSKO

CELÝ SVE
T
P
O
K
ÉMON
POD

Recyklácia a vyradenie
vozidla z evidencie
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.

0915 261 120

80-0007-4

75-19

Autorizovaný spracovateľ - Piec auto s.r.o.

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

DOBROVOĽNÁ DRAŽBA
Rodinný dom

Bíňovce
Najnižšie podanie: 75 900,00 EUR

11

JEDNOU

ST

RECHOU
Majstrovstv
á Slovenska
v POKÉMON™
CASUAL PLAY
TCG
- COSPLAY - F
AIR TRADE ZÓ
TOMBOLA - P
NA
REDAJNÉ STÁ
NKY

1x H

prvého písmena H.

Do tohto priestoru okolo loga
nič neumiestňujte.

Mestská športová hala, Rybníková 15, Trnava, 8. 10. 2022,
majstrovstvá: 8:00 - 18:00 hod., verejnosť: 9:00 - 17:00 hod. Vstup: 2 €.

1x H

vychádza vždy z výšky

40-0005

pre umiestňovanie loga
od okolitých elementov

TT22-39-strana
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01-0137 TT37

1x H

Základné priestorové pravidlo

Kontakt: 0903 404 713
drazby@heypay.sk, www.heypay.sk
52-0004-39

1x H

Termín konania dražby:
dňa 25.10.2022 o 10:00 hod.
Miesto konania dražby:
Malá konferenčná miestnosť, Hotela SPECTRUM, Vladimíra Clementisa 13, 917 01 Trnava, okres Trnava, Trnavský kraj.
Dražobná zábezpeka:
10 000,00 EUR
Predmet dražby: Rodinný dom súpisné č. 71 a garáž bez súpisného č.
v obci Bíňovce. Predmetom dražby sú tiež pozemky parcelné č. 524/12,
parcelné č. 524/20, parcelné č. 524/47, parcelné č. 524/48 o celkovej výmere 735 m2. Predmet dražby je evidovaný na LV č. 393, k.ú. Bíňovce.
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Platí do 15.10. 2022
EXKLUZÍVNA

-ROČNÁ
ZÁRUKA
Vrátane bezplatnej údržby

Zaistite, aby vaše schody boli opäť bezpečné
Schodiskový výťah Stannah je vyrobený tak, aby sa dokonale
prispôsobil vašim schodom. Pred opustením nášho závodu sa každý
schodiskový výťah Stannah podrobí intenzívnym testom kvality a
odolnosti, aby sme vám ponúkli čo najlepší produkt.
Rôzne možnosti prispôsobenia
Vhodné pre rovné a zakrivené schody
Rýchla a čistá inštalácia

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

0800 162 162

Získajte bezplatnú ponuku ešte
dnes, bez záväzkov.

*Ponuka sa nekumuluje s inými zľavami a kampaňami.

Stavebná firma s dlhoročnou pôsobnosťou
na belgickom trhu prijme

40-0028

75-58
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RELAX, PRE DETI, OKNÁ - DVERE

na výstavbu rodinných domov v Belgicku.
Ponúkame:
● Stabilné miesto a dlhodobú spoluprácu
● Platobné podmienky
3.500 – 4.000 € za mesiac
● Fakturácia každé 2 týždne
s 10-dňovou splatnosťou
● Pracovné náradie
● Hradené ubytovanie v RD
Požadujeme:
● Vlastné auto ● Živnosť ● Serióznosť,
pracovitosť a zodpovednosť
ZU-COM,s.r.o.
s.r.o.
Viac info: ZU-COM,
Mgr. Zuzana Ježeková, MSc
+421 917 860 693, info@zu-com.eu

87-0078

JEDNOTLIVCOV A UCELENÉ
MURÁRSKE PARTIE

Najčítanejšie regionálne noviny

