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PRESŤAHOVALI SME SA NA PEKÁRSKU ULICU č. 40
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Kancelárske
kreslo Medea

www.guut.sk

Kupujte z pohodlia domova na guut.sk – najvýhodnejší online obchod!

Toaletný
stolík Mia

59,90 €
45,90 €

149 €
134 €

Pranie a mangľovanie 
hotelového

a reštauračného prádla 
Pranie pracovných odevov 

PRÁČOVŇA

Biely Kostol, Atletická 13
0905 662 923

www.pracovnarybka.sk
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PALIVOVÉ DREVO

Predám lúpané
ORECHY 8,40/kg

0915 950 055
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NON - STOP
0905 351 406

profesionálne čistenie a monitoring
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Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko
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Nebuďme otrokmi slobody

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Položme si otázku – ako občania 
Európskej únie – koľkí z nás aspoň 
tušia, že existuje nejaká Charta zák-
ladných práv Európskej únie a koľkí 
z nás ju čítali?

Pritom sloboda sa stala, žiaľ, jed-
ným z najsprofanovanejších slov nie-
len politického slovníka za uplynulých 
tridsať rokov. Tridsať rokov od Novem-
bra 89. Od chvíle, kedy sme si mysleli, 
že sme do našej spoločnosti vpustili aj 
slobodu.

Vráťme sa však k spomínanej Char-
te. Tá tvrdí, že každý má právo, aby 
inštitúcie, orgány, úrady a agentúry 
vybavovali jeho záležitosti nestranne, 
spravodlivo a v primeranej lehote. Ide 
o právo každého na vypočutie pred 
prijatím akéhokoľvek individuálneho 
opatrenia, ktoré by sa ho mohlo ne-
priaznivo dotýkať, taktiež o povinnosť 
administratívy odôvodniť svoje roz-
hodnutia. Tých práv v Charte je samo-
zrejme oveľa viac, ale stačí, aby sme 
sa zamysleli nad (ne)napĺňaním tých 
vyššie spomenutých. Ak sa nebojíme 
myslenia. Tridsať rokov po...

Pápež František sa vo veľkonoč-
nej homílii veľmi konkrétne venoval 
pojmu a obsahu slova sloboda. Odpo-

rúčal klásť si otázky: „Som slobodný, 
alebo som otrokom ambícií, bohatstva 
či módy?“ Alebo sme ako svet, ktorý 
tak trochu schizofrenicky kričí „slo-
boda“, ale stáva sa ešte viac otrokom? 
To sú otázky pápeža Františka inšpi-
rované čítaním zo Skutkov apoštolov. 
„Premýšľajme dnes nad našou slobo-
dou.“ Povedal pápež František. „Som 
slobodný? Alebo som otrokom mojich 
vášni, mojich ambícií, mnohých vecí, 
bohatstva, módy? Zdá sa to smiešne, 
ale koľko ľudí je otrokmi módy! (...) 
Pomyslime na našu slobodu, tento svet 
je trochu schizofrenický, či nie? Kričí: 
„Sloboda, sloboda, sloboda!“ Ale je 
ešte viac otrok, otrok, otrok.“... 

Škoda, že slová svätého otca nevní-
majú ani mnohí tí, ktorí sa oháňajú Bo-
hom, nosia ho na transparentoch a vy-
krikujú jeho meno vo svojich heslách, 
vo svojom otroctve k svojej 
modle, ktorou je na Slo-
vensku, žiaľ, čoraz viac 
moc, peniaze a sláva.

Takže – aká to vlast-
ne sloboda, keď sme 
jej otrokmi? Nie je 
najvyšší čas čosi 
zmeniť?

Pohotovostné služby 
lekární od 18.11.2019 

do 24.11.2019
18.11. 
pondelok
19.11. 
utorok    
20.11.
streda
21.11. 
štvrtok
22.11. 
piatok
23.11. 
sobota
24.11. 
nedeľa

Lekáreň MEDA, 
Štefánikova 35

Lekáreň na Evanjelickom dome, 
Hlavná 48

Lekáreň ŽOS, 
Koniarekova 20/5881

Lekáreň Trnava, 
Starohájska ulica 436/1

Lekáreň Anna, 
Piešťanská 8188/3

Lekáreň pod stanicou, 
Kollárova 6

Lekáreň PONTISSIMO, 
Starohájska 2/A

Otvorené 
sú celý 

týždeň od 7.00 
do 22:30 hodiny.

v oblasti deratizácie,
dezinsekcie, dezinfekcie

0905 596 205
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Vodičský preukaz skupiny B vítaný.
Plat 4 € / 1 hodina netto 

Prijmeme do pracovného pomeru
na dohodu pracovníkov
(i dôchodcov) pre práce
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Spoločnosť z TT
PRIJME ĽUDÍ NA ROZVOZ

A DISTRIBÚCIU KNÍH. 
Požadujeme vlastné auto, 

ponúkame zárobok
200-250 € týždenne.

0904 996 772
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PROFESIONÁLNE PRANIE KOBERCOV

Suchovská 12
917 01 Trnava

superluxe@superluxe.sk

www.pranie-kobercov.sk, 0905 869 836, 0949 106 116
otváracie hodiny: pondelok až piatok od 8:00 do 18:00 hod.
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KAMENÁRSTVO
Trnava - Bínovce

Najväčší výrobca a predajca žuly
na Slovensku od roku 1991

Trnava - Bratislavská cesta 45
oproti Drevoma, Mikona

Bíňovce

0905 333 339
Stretnutie na tejto predajni

si dohodnite telefonicky

Po-Pia 10:00 - 17:00
Sobota   9:00 - 13:00

Najväčšie predajne s vystavenými pomníkmi

za dostupné ceny. Nové materiály a tvary pomníkov.
JESENNÁ AKCIA AŽ DO -35%

ZĽAVY PRE SENIOROV

V  našej spoločnosti sa na vymáhanie 
súdnych alebo akýchkoľvek poplatkov 
hľadí negatívne. Pri vymáhaní súd-
nych poplatkov je na jednej strane ne-
uhradený poplatok a na strane druhej 
je povinný, ktorý ho má uhradiť. 

Súdnymi pohľadávkami sú pohľadáv-
ky z  rozhodovacej činnosti a  inej čin-
nosti súdov, a to najmä súdne poplatky, 
trovy výkonu rozhodnutia o  výchove 
maloletých detí, pokuty, svedočné, zna-
lečné a  iné náklady súdneho konania, 
napríklad náklady tlmočenia. Najdôle-
žitejšou inštitúciou v súvislosti s vymá-
haním súdnych poplatkov je Justičná 
pokladnica s  pôsobnosťou pre celé 
územie Slovenskej republiky. Zámerom 
jej zriadenia bola centralizácia správy 
a  vymáhania súdnych pohľadávok, 
spájanie konania vo vzťahu k  jednému 
povinnému, zavedenie nových infor-
mačných technológií a zefektívnenie 
systému vymáhania súdnych pohľadá-
vok. Pred zriadením Justičnej poklad-
nice boli súdne poplatky spravované a 
vymáhané tými súdmi, ktoré o súdnom 
poplatku rozhodli. Justičná pokladnica 
spravuje a vymáha súdne pohľadávky, 
zastupuje štát ako oprávnenú osobu. 
V prípade, že sa súdom stanovený súd-
ny poplatok neuhradí, stáva sa z neho, 
po uplynutí  stanovenej lehoty na jeho 
úradu, súdna pohľadávka. Súd, na kto-
rom súdna pohľadávka vznikla, zašle 
o  tejto pohľadávke výkaz Krajskému 
súdu v Bratislave. Vykonávacie konanie 

začína v deň doručenia výkazu Justičnej 
pokladnici. Zákon stanovuje, že ak to 
Justičná pokladnica považuje za účelné, 
písomne môže vyzvať povinného, aby 
v  lehote do 15 dní odo dňa doručenia 
výzvy uhradil súdnu pohľadávku, ale 
je to na jej zvážení. Justičná pokladnica 
má limitované spôsoby výkonu rozhod-
nutia, a to konkrétne zrážkami zo mzdy 
alebo prikázaním pohľadávky. Pokiaľ 
Justičná pokladnica nevykonáva roz-
hodnutia sama, môže týmto výkonom 
poveriť súdneho exekútora, ktorého 
oprávnenia sú širšie. Súdny exekútor 
môže vykonať rozhodnutie zrážka-
mi zo mzdy, prikázaním pohľadávky, 
predajom hnuteľných vecí, predajom 
cenných papierov, predajom nehnuteľ-
ností, predajom obchodného podielu 
alebo predajom podniku. Každé súdne 
rozhodnutie musí obsahovať poučenie, 
ale nie v  každom poučení sú uvedené 
platobné informácie, a  preto povinný 
častokrát ani nevie, ako má poplatky 
uhradiť. Splatné súdne pohľadávky sú 
evidované a verejne prístupné na portáli 
splatných pohľadávok štátu, ktorý vedie 
ministerstvo spravodlivosti a zverejňuje 
ho na svojom webovom sídle. 

Vymáhanie súdnych poplatkov

» Tím advokátskej kancelárie 
   V4 Legal, s.r.o. 

e-mail: info@v4legal.sk,   www.v4legal.sk
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STROJNÍČKA
BALIACICH ZARIADENÍ

Prednosť majú záujemci so skúsenosťami a zručnosťami pri balení potravín. 
Od uchádzačov požadujeme zodpovednosť, zručnosť, dobrú pracovnú 
morálku, dodržiavanie hygienických predpisov.
Práca je v 2-zmennej prevádzke. Vybraných uchádzačov prijmeme na dobu 
určitú, po osvedčení sa zmení na dobu neurčitú.
Cieľový plat pozície strojníčka je 5,50 €/hod brutto. Nástupný plat                         
je 4,77  €/hod brutto, nástupná pozícia - balička. Postup na cieľovú pozíciu         
je možný po úspešnom zaučení. 
Ďaľšie ponúkané benefity: stravné lístky, dochádzkový bonus, nápoje                
na pracovisku zadarmo, práca v príjemnej atmosfére.
Žiadosti o prijatie do zamestnania so stručným životopisom zasielajte              
na adresu: jobs@oetker.sk

Spoločnosť Dr.Oetker, s.r.o.,
hľadá do svojho tímu vo výrobnom závode Boleráz

nové kolegyne na pozíciu
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Dlho som nevedzela čo to znamená. Až minulý 
mesác, som sa to konečne dozvedzela. Na október 
bolo velice pekné babie leto, skoro jak naozajstné. 
Ludé posedávaly na lavičkách, aj na terasách po-
píjaly kávičku. Plné mesto ludzí, kerý sa tešily ze 
slnéčka. Aj ja som si sedla na lavičku a pozoruvala 
ludzí. Na jednej terase obeduvala jedna rodzinka, 
mama, tato a dve dzecúrence. Malá slečna, asi tri-
-štyry ročná, sedzela na stoličke sama, chlapčeka, 
asi ročného, držal na kolenách otec. 

Traja obeduvaly, slečna jag vedzela, raz do 
huby, raz na seba, rodyčom to šak nevadzilo. A 
malý ten plakal až vreščal, ale nygdo si ho nevší-
mal. Mal bosé nožičky, any botyčky, any fusakle, 
ale na hlave čapicu. Otec, mama a sestrička sa 
kŕmily a malý plakal až to v ušách brnelo. Ket do-
jedly, začaly debatuvat a až vtedy som ziscila, že 
nehovorá po slovensky, ale anglicky. Debatuvaly 
a dzeci si nevšímaly. Otec občas prehodzil syna z 
kolena na koleno, slečna začala z pohára prelývat 
malynovku do flaše. Pooblývala obrus, jedálny 
lístek aj seba. A debata, s kludom Angličana, po-
kračuvala. 

Ket sa už zúfalý plač nedal 
očúvat, mama zebrala syna na 
ruky, vytáhla prso a začala ho 
krmit, ale to krmený trvalo len 
pár sekúnd, potom sa zahaly-
la a odešla ot stola. Tatko ešče 
chvílu čítal noviny, po zaplace-
ný hodzil plačúce dzíta do kočá-
ra, céru bez slova zebral za ruku a 
odešly. Čúl už naozaj vím, 
čo znamená z kludom An-
gličana.

Z kludom Angličana

» bapka Blašková

Diviaky v meste
Boli by sme si v lese
ešte dlho pekne žili,

keby sa nám tu neboli
ľudia premnožili.

Bohatstvo ničí prírodu
Žiť dnes ekologicky 

sa iba vtedy dá,
keď ťa prikvačí

absolútna chudoba.

Koniec rozprávky
Tak sa oteplilo u nás, ba aj v Nórsku,

že O dvanástich mesiačikoch
môžu deťom čítať, ale iba v Grónsku.

Virtuálny zázrak
Čudujú sa tomu

všetci ľudia z našej ulice,
že človek, zatvorený v base,

upratuje parlamentné lavice.

Je odhalený
A máme ho celkom v hrsti,

nie je za nás všetkými 
desiatimi,

chýbajú mu na ruke tri 
prsty.

Strom roka 
z Dolnej Krupej

Tretie miesto a večná sláva
patrí našej krásnej sekvoji,
čo suchu, aj klíme odoláva.

Možno je to tak

» Eva Jarábková
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Sommeliérsky set veľký
Akciová cena:

12,42 € bez DPH / 14,90 € s DPH

Sommeliérsky set malý
Akciová cena:

8,25 € bez DPH
9,90 € s DPH

Chateau Modra Terroir
Kvalita ako princíp

Veltlín zelený, Rizling Rynsky,

Cabernet Sauvignon Rosé, Alibernet

Kúp 6ks
+ 1ks HORECA ZADARMO

 Akciová cena
19,54 bez Dph
23,45 € s DPH

 Mladé vína
Vždy v dobrej spoločnosti

Muller thurgau,

Rulandské modré Rosé,

Dornfelder

Akciová cena
2,08 bez DPH
2,50 € s DPH

VŽDY V DOBREJ SPOLOČNOSTI

Podniková
predajňa
Trnava

Otváracie hodiny:
Po - Pia: 9:00-17:00, So: 8:00-12:00

Akcia trvá do vypredania zásob.

H
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o
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Tel.: 0903 901 061
Nitrianska 16, Trnava
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Novembrom 1989 
sa boj medzi dobrom a zlom neskončil

■ REGIONPRESS: Máme k dispozícii slobodu 
slova, prejavu, vierovyznania, voľného pohybu, 
či slobodu podnikania. Môžeme chodiť do školy aj 
do kostola, cestovať, podnikať, čítať knihy podľa 
vlastného výberu, protestovať proti klimatickým 
zmenám, aj zhromaždiť sa na námestí. 
O slobode sa však málo hovorí, ak ju vnímame 
ako nevyhnutnosť rešpektovať isté normy, zákony. 
Ako by sme mali narábať so slovom sloboda?

■ Tomáš Valášek: „Citlivo a  s  empatiou. Slovo 
sloboda sa stalo tak trochu synonymom pre 
ľahostajnosť a  bezcitnosť. Ako keby znamenalo 
hlavne slobodu nezaujímať sa o osudy iných, tých 
menej šťastných či privilegovaných. To je veľmi krutá 
a veľmi obmedzená interpretácia. Ozajstný význam 
slova je aj sloboda konať veľkodušne, postarať 
sa o  blížneho svojho. Rok 1989 bol aj nádejou, 
že keď sa zbavíme strachu a  núdze, budeme viac 
tolerantní, viac chápaví.Čiastočne sa to naplnilo - 
stovky občianskych združení stavajú detské ihriská, 
čistia lesy či nosia jedlo bezdomovcom. Ale príliš 
často vidno zbytočnú, skoro náhodnú ľahostajnosť 
voči osudom iných. Či vo forme chodníkov a domov 
neprístupných pre tých, čo sa pohybujú na vozíku, 
alebo vo forme lenivého, nezdvorilého správania 
k  dlhodobo chorým či seniorom. Odsúdiť tých 
menej šťastných na podštandardnú existenciu – to 
nie je sloboda. To je krutosť.“

■ REGIONPRESS: November 89 znamenal 
nadobudnutie občianskych a ľudských práv a 
prepojenie so slobodným svetom. Toto je však 
spojené s trvalou zodpovednosťou, zasadzovaním 
sa o to, aby zostali zachované. Zodpovedný občan 
– aký je to občan?

■ Tomáš Valášek: „Pre mňa je to ten, ktorý 
nestratí záujem o vec verejnú a optimizmus, že veci 
sa dajú zmeniť k  lepšiemu. Rovnako aj ten,  ktorý 
má trpezlivosť a  morálnu silu nepodľahnúť 
pokušeniu korupcie či totalitárnej ideológie. Život 
v slobodnej spoločnosti je o niečo komplikovanejší 
ako v  totalite. Kým sme nemali slobodu výberu, 
v  mnohom sa nám žilo pohodlne. Nebolo treba 
sa rozhodovať medzi politickými stranami, 
možnosťami – a  niesť následky zlých rozhodnutí. 
Žiaden politik nesklamal naše očakávania, lebo 
nič dobrého sme od nich nečakali. Demokracia je 
oslobodzujúca a  sloboda je úžasne motivujúca, 
ale vyžadujú si väčšie osobné nasadenie. A  tým 
skutočne zodpovedným aktom je nikdy nestratiť 
elán a  kultivovať túto spoločnosť a  vlasť, či 
rozumnou politickou voľbou, či občianskym 
aktivizmom.

■ REGIONPRESS: Zápas o demokraciu je 
neustály a nikdy nekončiaci sa proces, v kto-

rom zohráva kľúčovú úlohu práve občianska 
spoločnosť a aktívny občan, ktorý svojich 
politikov kontroluje a upozorňuje na chyby a 
prešľapy. Voličská účasť však často hovorí skôr 
o pasivite k veciam verejným. Čo s tým?

■ Tomáš Valášek: Pasivita je pochopiteľnou 
reakciou na cynizmus a  korupciu ľudí aktuálne 
pri moci. Pochopiteľnou, ale škodíme ňou len sami 
sebe. Pasivita je presne to, v  čo táto vláda dúfa. 
Že slušní ľudia vzdajú nádej, že politici vedia byť 
nezištní. Že prijmú korupciu ako súčasť vládnutia. 
Nemusí to tak byť a  nie je to tak. Netreba chodiť 
ďaleko, do Švajčiarska či Singapúru po príklady. 
Už  v  susednom Poľsku by bolo nemysliteľné, aby 
bola korupcia tak hlboko zakorenená v politickom 
priestore, ako je to u nás.

■  REGIONPRESS: Mať rôzne názory a vedieť sa 
navzájom rešpektovať, slušne žiť, hľadať svoje 
vlastné šťastie a dopriať ostatným nájsť to svoje. 
Toto akoby nám  chýbalo. Slušnosť sa vníma skôr 
ako slabosť. Aj politika sa vulgarizuje, je akási 
viac „silová“ ako pragmatická. To zrejme nie je 
dobrý trend.

■ Tomáš Valášek: Vulgarizácia politiky vie 
v  konečnom dôsledku potopiť demokraciu. Lebo 
demokratické spoločnosti robia pokrok trpezlivým 
budovaním zhody na zmene medzi rôznymi 
politickými stranami a  názormi. To sa dá len 
vtedy, ak sa tieto správajú k  sebe ako rivali. Keď 
sa nezhodnú, tak slušne. Ak sa totiž raz stanú 
nepriateľmi a  začnú po sebe brechať, priestor na 
kompromis mizne. Spoločnosť ustrnie. 

Ale som optimista. Nezdieľam pocit, že sme 
odsúdení na čoraz vulgárnejšiu diskusiu. Keď 
pozerám na prieskumy verejnej mienky, vidím 

v  prvej trojke dve strany demokratickej opozície, 
ktoré cielene vedú slušnú kampaň. Paradoxne, 
aj fašistom sa darí sčasti preto, lebo sa snažia 
svoje extrémne názory podávať kultivovane. Tie 
vulgarizmy sú nástrojom najmä časti SMERu 
a  niektorých menších opozičných strán. Mnohé 
z  tých najväčších úspešne vsadili na slušnosť 
a voliči to odmeňujú podporou. Dalo by sa povedať, 
že vulgárnosť je nástrojom slabých a  tých, čo sa 
cítia ohrození.

■ REGIONPRESS: V súvislosti s Novembrom 
89 sa často používa slovo zlyhanie. Ak nastalo 
zlyhanie, v čom teda?

■   Tomáš Valášek:  Neviem, či by som použil 
slovo zlyhanie. Možno podcenenie moci zla. 
Neuvedomili sme si, že strach, nenávisť a korupcia 
spájajú rovnako – možno ešte dôkladnejšie – ako 
sloboda či láska k  blížnemu svojmu. Novembrom 
1989 sa boj medzi dobrom a  zlom neskončil. Len 
sa posunul z  roviny konfl iktu medzi autoritami 
a  disentom do roviny zápasu medzi viacerými 
ideológiami. Tí, ktorí čakali, že tento večný boj sa 
novembrom skončí, sú asi sklamaní. Ale boj dobra 
a zla je tak starý ako ľudstvo.

■  REGIONPRESS: Do ďalšej desiatky rokov, na 
čo by sa Slovensko malo zamerať? Kde má svoje 
priority, respektíve, malo by ich mať? Aká je naša 
vízia demokracie?

■   Tomáš Valášek:  „Prvoradé musí byť obnovenie 
dôvery občanov v  štát a  základnú spravodlivosť. 
Lebo všetky ostatné výzvy sa riešia ľahšie, keď 
verejnosť dôveruje, že politici konajú nezištne 
a  vo verejnom záujme. To nepôjde bez zlepšenia 
zdravotnej starostlivosti. Ľudia často nechcú od 
vlády veľa, ale to, aby za svoje dane boli ošetrení 
načas, kvalitne a  zdvorilo, to je absolútnym 
minimom. Čaká nás ozdravenie školstva, pretože 
bez lepšej schopnosti myslieť za seba, kriticky 
posudzovať rôzne konšpiračné bludy na sociálnych 
sieťach, nezastavíme radikalizáciu politickej 
scény. Vo vzťahu k  Európe a svetu treba začať 
systematickejšie presadzovať slovenské záujmy za 
hranicami. Nebyť len za obľúbených, ale pretvárať 
„naše“ inštitúcie ako EÚ či NATO tak, aby nám 
lepšie pomohli modernizovať ekonomiku či obrániť 
našu suverenitu. 
Tomášovi Valáškovi za odpovede ďakuje 
šéfredaktor Ivan Brožík.

Kto je Tomáš Valášek
Tomáš Valášek je riaditeľom eu-
rópskych operácií Carnegie nadácie 
pre medzinárodný mier a  bývalým 
veľvyslancom Slovenskej republiky
pri NATO.

rokov SERIÁL: Tridsaťročná cesta Slovenska k demokracii 6
NOVEMBER  89 

„Kde ste boli, čo ste robili, aký postoj ste zaujali“ - to sú bežné otázky, ktoré sa teraz vo zvýšenej miere v súvislosti 
s výročím Novembra 89 zjavujú vo verejnom priestore. Vhodnejšie by však asi bolo pripomenúť si niektoré slová, 

pojmy, ktoré by v nás mali rezonovať. O ich výklad REGIONPRESS požiadal uznávaného diplomata, Tomáša Valáška.

■ Tomáš Valášek s bývalým generálnym 
    tajomníkom NATO Anders Fogh Rasmussenom. 

SLOBODA

ZODPOVEDNOSŤ

SLUŠNOSŤ

ZLYHANIE

VÝZVA

ZÁPAS
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» 1 Auto-moto/predaj

» 2 Auto moto/iné

» Predám úplne nové zimné 
pneumatiky Nexen WINGU-
ARD SNOW G WH2 175/65 R14 
82T. Celá sada 4 ks, cena: 
120 €. Tel.: 0905 940 271.
» Garáž na prenájom. Špa-
činská cesta. 0905822331
» Kúpim staré mopedy, 
pionier, babeta, stadion aj 
diely. tel. 0949154017
» ČZ-JAWA Odkúpim Moto-
cykel/Diely-DOHODA ISTÁ 
0908205521
» 3 Byty/predaj

» 4 Byty/prenájom

» Dám do prenájmu pre pár 
útulný plne vybavený a 
zrenovovaný  2- izb. byt na 
Prednádraží 2. K bytu prislú-
cha pivnica.Bezproblémové 
parkovanie.Cena 450 Eur/
mesiac.Depozit jeden me-
siac.Kontakt : 0905 943 528 
» Dám do prenájmu dlho-
dobo byt v Trnave Teodora 
Tekela 11. Tel. 0904343008
» 5 DOMY/predaj 

» 6 POZEMKY/predaj

» Predám ornú pôdu v Bud-
mericiach 0902192512
» 7 REALITY/iné

» Predám garáž v Trnave s 
pozemkom. 0905394171
» 1izb.byt kúpim. 
0907158622 
» V Trnave, Kopánke na 
predaj väčší rod. dom /

zAmesTnAnie Najčítanejšie regionálne noviny
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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 mobil-
ný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za kaž-
dých začatých 30 znakov textu 
vášho inzerátu vrátane me-
dzier. Nič iné neúčtujeme.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverej-
niť v ľubovoľných iných našich 
novinách, TT zameňte za skrat-
ku novín, ktorú nájdete na 
zadnej strane vľavo dolu. Služ-
bu PlatbaMobilom.sk technic-
ky zabezpečuje ELET, s.r.o.

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

Občianska
riadková
inzercia
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stravné lístky v hodnote 3,83 €

SKLADNÍK
4,91 € / hod.

ÚDRŽBÁR ELEKTROTECHNIK
na 2 zmeny - 5,17€ / hodina

OPERÁTOR
4,42 € / hod.
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suterén, prízemie, poschodie, 
podkrovie/. Dve samostatné 
b.j. Zast. pl. 145m2. Garáže, 
park. pl. Pozemok 856m2. 
0905822331
» Garsonku kúpim. 
0902570685
» 8 STAVBA

» 9 DOMÁCNOSŤ

» 10 ZÁHRADA a ZVERINEC

» Predám 2páry liliputky a 
zajacov. 0949821321
» Predám nemeckého boxe-
ra- čistokrvný-8 týždňový 
Tel.0944460395
» 11 HOBBY a ŠPORT

» Kúpim staré hodinky, 
mince, bankovky, knihy, 
odznaky. Tel. 0903753758
» 12 DEŤOM

» 13 RÔZNE/predaj

» 14 RÔZNE/iné

» Hľadám starobnú dôchod-
kyňu z TT na sprevádzanie 
1;h 4.18 0902419756
» Našla som kľúče pri 
Gorkého škole odovzdané 
do COOP Jednoty v pokladni 
Linčianska
» 15 HĽADÁM PRÁCU

» ZOZNAMKA

» 36 ročný hľadá dievča na 
vážny vzťah do 36 r okolie TT 
HC 0949449436
» Ahoj mám 47r. a rád by 
som sa zoznámil so štíhlou 
ženou. sms 0917655780

zdrAvie z prírody / zAmesTnAnie, služByTrnAvsKo
7

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    

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 mobil-
ný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za kaž-
dých začatých 30 znakov textu 
vášho inzerátu vrátane me-
dzier. Nič iné neúčtujeme.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverej-
niť v ľubovoľných iných našich 
novinách, TT zameňte za skrat-
ku novín, ktorú nájdete na 
zadnej strane vľavo dolu. Služ-
bu PlatbaMobilom.sk technic-
ky zabezpečuje ELET, s.r.o.
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• Stavba
   teplovzdušných
   krbov a teplovzdušných rozvodov
• Vložkovanie komínov
• Rekonštrukcia starých komínov
• Obhliadka
  komína zdarma
www.kominicek.sk

0905 702 276 • 0917 850 155 

Frézovanie
komínov

ZĽAVA
NA NEREZ
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HĽADÁME BRIGÁDNIKOV
Čistiace, upratovacie a servisné práce

(vhodné aj pre študentov)

3€/hod. netto + príplatky + bonus
TRNAVA a okolie

0917 920 781 -- 0907 842 092
praca@traust.sk -- www.traust.sk

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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0948 107 877

Milí čitatelia, rozhodli sme sa, že v 
zimnom, na zdravie rizikovom obdo-
bí, si pripomenieme často zabudnu-
té, no mimoriadne účinne lieky, kto-
ré máme v komore či v chladničke.

Ako inak začať, ak nie cibuľou? 
Pridávame ju ako základ do takmer 
každého jedla, niet asi „obyčajnejšej“ 
suroviny na prípravu potravy. Cibuľa 
je však zázračný liek už viac ako 5000 
rokov. Je možné, že cibuľa pochádza 
zo strednej Ázie. Je tak isto možné, že 
po prvý krát bola pestovaná v Iráne a 
západnom Pakistane. V Egypte bola 
cibuľa predmetom uctievania. Rimania 
konzumovali cibuľu pravidelne a vozili 
si ju aj do svojich provincií v Anglicku 
a Nemecku. Podľa nich mala cibuľa 
silu liečiť zrak, navodiť spánok, liečiť 
pohryznutia, otlačeniny, bolesti zubov, 
úplavice, či bolesť v krížoch.

Smrdí a štípe, ale ako prírodný liek 
je asi neprekonateľná. Užívanie cibule 
chráni pred rakovinou a infarktom, 
posilňuje obranyschopnosť nášho or-
ganizmu pred chrípkovým vírusom. 
Kombinácia cibuľovej šťavy a medu do-
káže spôsobiť priam zázrak pri kašli a 
bolestiach hrdla.

Jej pozitívne liečebné účinky sa 
však naplno prejavia iba vtedy, ak ju 
používame ako čerstvú zeleninu a nie 
iba ako základ pri varení jedál. Cibuľa 
je zdrojom takých minerálnych látok, 
akým je kalcium, fosfor, síra a stopový 
prvok selén. Práve síra spôsobuje, že 

pri šúpaní či krájaní cibule často ne-
dokážeme zadržať slzy. Malý tip od ra-
kúskych vedcov - slzám ľahko zabráni-
me, ak cibuľu, nožík a lopár umyjeme 
pred krájaním v studenej vode.

Počas chrípkovej epidémie by sme 
teda nemali zabudnúť na to, že možno 
práve v kuchyni nájdeme výborný a ce-
novo dostupný liek proti chrípkovým 
vírusom. Cibuľa tiež preukázateľne 
znižuje hladinu cukru v krvi, čo možno 
pripísať obsahu rastlinného hormónu 
zvaného glykoquín. Ten predlžuje roz-
klad inzulínu v organizme a zároveň 
dobu jeho pôsobenia. Rovnica je jed-
noduchá, čím viac cibule diabetik zje, 
tým bude jeho hladina cukru nižšia. 
Zaujímavosťou je, že zjedením suro-
vej cibule sa údajne dá zastaviť alebo 
zmierniť astmatický záchvat. Zásluha 
sa pripisuje jej antialergickým účin-
kom a tiosulfinátu (zložka éterických 
olejov), ktorý rozširuje bronchiálne 
cesty. Alergici tvrdia, že účinok sa pre-
javí už pár minút po zjedení.

Lekárnička z prírody – cibuľa

» red
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Prijmeme
vodičov MKD
na prácu SK, CZ, DE

Práca pondelok–piatok,
víkendy voľno. Plat 650 €

mesačne brutto + odmeny +
bonusy, spolu 1400–1800 €.

0948 534 542
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■  

Ministerka kultúry Slovenskej republiky
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Na našu prevádzku
v Trnave

prijmeme zamestnancov
do pracovného

pomeru na pozície:

Ponúkame 13. mzdu, stravný lístok nad rámec

zákona, príspevky zo Sociálneho fondu.

Závozník

zaistenie vysypania zberných nádob podľa
predpísaných trás a ich vrátenia do príslušného

zberného stanoviska.

Základná mesačná hrubá mzda 600 EUR
+ mesačná pohyblivá zložka 135 EUR.
V prípade záujmu nás, prosím, kontaktuje

na tel. čísle 0911 914 074.

Viac informácií o spoločnosti nájdete na
www.fcc-group.sk

Robotník VZV

Presun materiálu, nakládka, vykládka pomocou VZV.

Obsluha lisu na lisovanie druhotných surovín.

Základná mesačná hrubá mzda 680 EUR
+ mesačná pohyblivá zložka 150 EUR.
V prípade záujmu nás, prosím, kontaktuje

na tel. čísle 0903 576 289.

Nová generácia Peugeot 208 v trnavskej
automobilke, nová príležitosť
pre Teba. Pripravíme Ťa na prácu
so špičkovými technológiami.  
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50%
7 ROKOV
A VIAC

ZAMESTNANCOV
PRACUJE PRE NÁS

Vyrábame elektromobil...
...staň sa novou energiou automobilky

ÚDRŽBÁR
mesačnÝ

príJem od 1306 €
6
3
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Bocán s.r.o., Hviezdoslavova 309, Senica
AKCIA na rok 2020

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

Žulový komplet zákryt 4/6, gulaté hrany
s obkladom a veľká žulová tvarovaná tabuľa

s podložkou 

1-hrob od 1190 € • 2-hrob od 1490 €

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

ZADARMO: w
w

w.
ka

m
en

ar
st

vo
-b

oc
an

.s
k

Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa: 2-hr. 2490 € • 1-hr. 1850 €
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Do nášho tímu prijmeme:



na HPP aj brigádnicky. Mzda: 800 - 1200€. V prípade potreby zabezpečíme ubytovanie.

Máš voľný čas? Poznáš Trnavu? Chceš si zarobiť?
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AKCIA -30%
Makrolon 
7/16mm bronz 
16,20 €/m2 s DPH

AKCIA -20%
Makrolon Ultralight 
2/10mm číra 
9,07 €/m2 s DPH

Koš: 046/5430 771
zenit@zenitsk.sk

Košice: 055/6254 006
kosice@zenitsk.sk

Materiál na nerozbitné
prestrešovanie vrátane 
príslušenstva - profi lov, 
tesnenia, skrutiek...

Rozvoz po celej SR!

72
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Madlo 37cm 
+ taburetky

SEDACIE SÚPRAVY NA MIERUSEDACIE SÚPRAVY NA MIERU ADRESA PREDAJNE
TRNAVA, TRSTÍNSKA 9

0907 787 089
www.zarpa.sk

M37/TAB/-3BF195/PO-3/-R100/PLYT/PO-1/-2BU132/PO-2/-MOD1/PO-1/-M26 13
119
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Už predtým, než vyplávali na povrch prepisy 
z threemy a nahrávka Gorily, sme tušili, že veci na 
Slovensku asi nejako „super“ nefungujú. Boli sme 
ochotní pripustiť, že niekedy v politike príde aj 
k zlyhaniam; veď sám si dobre pamätám, kde som 
bol na raňajkách. Ale po tomto všetkom, a bohvie, 
čo ešte príde, je jasné, že toto je kategoricky iné. 

Čítame, ako pani Jankovská vybavovala kšeft y, 
toľko tisíc za rozsudok, toľko miliónov za kúpenie 
poslancov... Slovensko je však civilizovaná krajina 
a neexistuje, že si s týmto neporadíme. Nedávno to 
predsa dokázali v Rumunsku alebo v tridsiatych 
rokoch v Chicagu. Musí byť možné túto zlodejskú 
bandu odstaviť!

Uvedomujem si, že my, demokratická opozícia, 
nie sme jeden monolit. Nie sme ako Fico v 2012-tom, 
keď palec pani Laššákovej, ktorý ukazoval, ako 
majú vládni poslanci hlasovať, bol najmocnejším 
orgánom na svete. Náš spoločný záujem je oveľa 
silnejší.

To, čo táto vláda nastvárala, musí skončiť.               
Za seba hovorím, že po desiatich rokov v politike 
sa cítim byť pripravený. V opozícii spolu intenzívne 
komunikujeme, vieme sa dohodnúť a garantujem 
vám, že budeme postupovať spoločne.  

29. február bude kľúčový deň v de-
jinách Slovenska, najmä v dejinách 
od revolúcie, za posledných 30 
rokov. Pretože po tomto dni spo-
ločne docielime, aby boli gauneri 
postavení pred spravodlivý súd.

Postavíme gaunerov
pred spravodlivý súd

Richard Sulík
predseda SaS

Pripravení prevziať 
zodpovednosť

Volám sa Stanislav Vančo, mám 52 rokov a vo 
voľbách do NR SR budem kandidovať za stranu            
Sloboda a Solidarita s číslom 134. Po 12 rokoch vlády 
Roberta Fica dnes Slovensku chýba najmä rovnosť 
pred zákonom, spravodlivé a nestranné súdnictvo, 
kvalitné zdravotníctvo a moderné školstvo. SaS má 
víziu, najlepší program, dostatok odborníkov a aj 
potrebné skúsenosti. Hlavne má však elán a odva-
hu nevyhnutné reformy uskutočňovať.

Polícia mala dlhé roky zviazané ruky a musela 
hájiť záujmy oligarchie. Mala by však slúžiť nám 
občanom, pretože my ju platíme z našich daní.     
SaS vypracovala reformu, ktorá políciu očistí od 
korupcie, zabezpečí jej nezávislosť od politiky a 
prinesie profesionalitu a nestrannosť. Polícia môže 
byť aj vďaka nám opäť dôveryhodná a tak môže                         
v praxi uskutočňovať to, čo sľubuje v hesle „Pomá-
hať a chrániť“!

Aby sa na Slovensku opäť oplatilo pracovať, pod-
nikať a žiť, potrebujeme dostať vo voľbách podporu 
vás voličov. Príďte prosím 29. febru-
ára k urnám a dajte svoj hlas stra-
ne, za ktorou nestoja oligarcho-
via, ktorá má čisté fi nancovanie 
a ktorá vždy drží slovo. Sloboda 
a Solidarita je pripravená dať 
Slovensku hrdosť, spravodlivosť   
a lepší život.  

Polícia musí byť opäť 
dôveryhodná

Zdravý rozum je 
najlepší recept

Stanislav Vančo
člen strany SaS
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Bolesť

Zápal

Poúrazové a pooperačné stavy

Reumatické ochorenia

Použitie u detí od 2 rokov 

Výživa kĺbov

Vhodné pre tehotné  ženy 

Posunuté platničky

Karpálny tunel

Tenisový lakeť

Ľahšie popáleniny

Uštipnutie hmyzom

Kŕčové žily

Podráždená a suchá pokožka

Regenerácia svalov a šliach

Podporná liečba pri ultrazvuku

Podporná liečba pri elektroforéze

Pacienti so srdcovociev. ochoreniami

Aktívny kyslík proti bolestiam
a zápalom svalov a kĺbov

Kúpite v každej lekárni Ozonicon® je zdravotnícka pomôcka.

www.ozonicon.sk
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ZASKLIEVANIE BALKÓNOV A TERÁS

0948 787 777  |  www.balkona.eu Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás
splátky od 98 €

zimné záhrady 
splátky od 149 €

balkóny bezrámové
rámové

splátky od 49 €

ZĽAVY AŽ DO 25% Možnosť výhry 250 €JESENNÁ AKCIA

prístrešky
splátky od 101 €

BEMAT, spol. s r. o.

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

Mikovíniho 7 • Trnava

- riečne: na betónovanie a potery 0-22, 0-4

 triedené: 4-8, 16-22, 22-63

- drvený dolomit: frakcie: 0-4, 4-8, 11-22, 0-63

 na spevnené plochy, zásypové kamenivo,

 podklad pod zámkovú dlažbu

•PREDAJ KAMENIVA

•PREDAJ PIESKU
•DOPRAVA - vrátane drobného rozvozu

0915 930 683, 0915 930 672, bemat@betos.sk
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TOVAR VÁŽIME NA CERTIFIKOVANEJ
MOSTOVEJ VÁHE

ŽIADNY PREDAJ ODHADOM MNOŽSTVA!
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RENOVÁCIA EUROOKIEN
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SSttrreeddnnáá  ooddbboorrnnáá  šškkoollaa  
eelleekkttrrootteecchhnniicckkáá  vv  TTrrnnaavvee

prijme

MAJSTRA ODBORNEJ VÝCHOVY

personal.sosett@gmail.com

033 599 18 76

so zameraním na silnoprúdovú elektrotechniku - elektrotechnik,

odbor silnoprúd alebo automatizačná technika alebo im príbuzné

odbory. Požiadavkou na prijatie je maturita s výučným listom.

Plat v zmysle platných predpisov o odmeňovaní pedagogických

zamestnancov v závislosti od vzdelania a praxe uchádzača.
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ELEKTRIKÁR
Juraj Jamrich

0949 188 961

 
 
  
 

Zavarská 11, Trnava

KOMPLETNÉ REKONŠTRUKCIE

PREROBÍ VAŠE
BÝVANIE NA KOMPLET

centrum rekonštrukčných prác

033/5513 022
0903 747 015
0902 904 711www.rekomplett.sk

0915 251 869
info@rekomplett.sk

0910 728 870
okna@rekomplett.sk

Ponúkaný sortiment sa môže realizovať spoločnosťou
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Upečiem i zabezpečím 

prasiatka na pečenie
a bavorské kolená.

Pečiem v šamotovej peci.

Tel.: 0915 457 637
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Spoločnosť prijme na HPP

Svoje žiadosti so štruktúrovaným životopisom zasielajte na mail:
sekretariat@t-press.sk.

SAMOSTNATNÉHO EKONÓMA - ÚČTOVNÍKA
Minimálna prax v účtovníctve 5 rokov. Minimálna mzda 990 Eur / brutto.

POMOCNÉHO ÚČTOVNÍKA
Minimálna prax v účtovníctve 5 rokov. Minimálna mzda 800 Eur / brutto.
Požiadavky: maturita, samostatnosť, flexibilnosť, schopnosť vzdelávať sa.

Výhoda: znalosť programu SPIN 2.
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Hľadáme mužov a ženy do výroby
– TRNAVA

OPERÁTOR/KA VÝROBY
Operátor/ka 4,55 €/hod. (3 zmeny) 
+ príplatky + prémie 200 €
+ stravné lístky 4,20 €
+ 13-ty plat (1000 € bru�o pri nástupe)

valachovicova@prorsum.sk
0914 350 301 • www.prorsum.sk
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SME PRVÁ FIRMA, 
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

2-izbový byt: 1 230 €
3-izbový byt: 1 530 €
4-izbový byt: 1 700 €

CELKOVÉ CENY

Pri výmene okien posky-
tujeme vymaľovanie

interiéru s 10% zľavou

339 € 389 €

499 €

Príklady montáže
okien:PLASTOVÉ OKNÁ

A ZIMNÉ ZÁHRADY
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Súkromná spoločnosť
prijme

(vysokoškoláci,
MD, dôchodkyne)

do trafík na zastupovanie

dovoleniek, PN v Trnave,

mzda 3,50 eur/hod. brutto

Bližšie informácie poskytneme v čase

od 8:00 do 15:00 h. (pon-pia) na tel.

č.: 0911 068 443 a 0902 953 066

BRIGÁDNIKOV
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV

SPÄTNÉ ZDVIHNUTIE PODLÁH
ČISTO, RÝCHLO a bez BÚRANIA

stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

AJ V
 ZIM

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

Kompletné vyšetrenie a stanovenie Vašej diagnózy na najmodernejšom
diagnostickom biorezonančnom prístroji L.I.F.E. systém Quantum II.
Pomôžeme Vám
určiť príčinu a závažnosť  Vašich chorôb a doporučíme Vám liečbu:

Termín navštevy si treba dohodnúť telefonicky.

39
-0

 t
t1

1

08
-0

05
0 

t
t1

3

 0902 047 516

ZEMNÉ A VÝKOPOVÉ PRÁCE
UNC 060 - kladivo, miešač betónu
 - podkop 30, 40, 60 cm

 - vrták priemer 20, 30, 40, vidly
JCB 3CX - lyžica 30, 40, 45, 60 80 cm
JCB 3CX - kladivo, svahovka, vidly
MINIBAGER - lyžica 20, 30, 50 cm, svahovka
SKLÁPAČ - 11m3, 14,5t
VALNÍK - na prevoz strojov do 3,3t
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EUROOKNÁ A DVERE
• HLINÍKOVÉ OKNÁ
• PLASTOVÉ OKNÁ
• Posuvné systémy
• Exteriérové

    e  o n y
• rá ové brány

n v  u ovs á 
mob.: 0911 391  0 0   
info@euro e ro.s  .euro e ro.s

OKNÁ + EXTERIÉROVÉ
AKCIA!

KRMIVO
kompletné krmivo
pre Nosnice 25 kg

od 9,90 €
oproti Žel. Stanice, Kollárova 6, Trnava, tel. 0917 501 066

parkovanie zozadu - vchod z Hospodárskej ulice

Energys pre Hospodárske zvieratá - aj Ovce, Kozy, Prepelice, Pštros
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HĽADÁME PANI
do domácnosti a k deťom.

0907 635 688 08
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Zamestnám ZUBNÚ
ASISTENTKU/SESTRU

v stomatologickej
ambulancii v Senici

Požiadavky: zodpovedajúce vzdelanie, samostatnosť,
manuálna zručnosť, ochota učiť sa, práca s PC, zodpovedný

prístup a príjemné vystupovanie.
Platové podmienky: od 700 € + osobné ohodnotenie

+ odmeny /závisí od vzdelania a odbornej praxe/.
T. č.: 0908 488 261
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Ponúkame komplexný prístup
- všetky finančné produkty na jednom mieste

V rámci našich služieb ponúkame profesionálny prístup
a maximálnu ústretovosť voči vám, vašim možnostiam a potrebám.
 
Komplexné poradenstvo a plánovanie
pre súkromné osoby i podnikateľov.
 
Pôžičky, hypotéky, refinancovanie úverov, sporenie, poistenie,
leasing, investície, dôchodkové zabezpečenie.

Zavolajte ešte dnes a objednajte sa na bezplatnú konzultáciu.
Lámeme predsudky o finančnom sprostredkovaní

Ing. Ružena Letrichová, 0948 514 881, Pekárska 175/29, Trnava (budova KON – PRESS)
www.brokeria.sk, ruzena.letrichova@brokeria.sk

Svojou niekoľkoročnou činnosťou sme dokázali, že vieme pre klientov priniesť to najlepšie riešenie.
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slobodu 

Ak ste tieto noviny dostali 

“Novembra 89”

V roku 1989
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TRNAVSKO
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0905 751 295
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KONTAJNERY
ODVOZ ODPADU

0917 102 255

záhradný, stavebný, komunálny-veľkokapacitnými kontajnermi 5m3 a 7m3

DOVOZ ŠTRKU, PIESKU, KAMEŇA,

ZEMINY, SUCHÉHO BETÓNU

BÚRACIE PRÁCE S ODVOZOM STAVEBNEJ SUTE

www.ovtrade.sk, ovtrade.kont@gmail.com
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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

mikiny, tepláky, flanelové košele, tričká, pulóvre, detský textil,
bundy, ponožky, uteráky, postelná bielizeň, obuv, kabelky...

Otvorené: Pon, Uto, Str, Pia: 8.00 - 16.00, Štv: 10.00 - 17.30 hod.
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NOVOOTVORENÝ SECOND HAND TEXTIL
na Starohájskej ul. 1 (na lávke vedľa pošty)

SALÓN MADERO
MADEROTERAPIA

Štefánikova 16, Trnava
0949 416 469
Štefánikova 16, Trnava
0949 416 469

Otvárame 1.10.2019

už aj v Trnave!
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STAVEBNÉ POVOLENIA

INŽINIERSKA ÈINNOSŤ
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v ponuke
aj kožené
značkové

bundy

pravá koža

ZIMNÉ BUNDY
pre všetky vekové kategórie

Pešia zóna Hlavná 15
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033/5546 744 • 0905 313 421

POSLEDNÁ MOŽNOSŤ

VÝROBY EŠTE DO VIANOC!

po-pia: 9:00 - 17:00 so-ne: 10:00 - 14:00
po telefonickom dohovore - KEDYKOĽVEK

volať vopredvolať vopred

VÝROBA SEDACÍCH

SÚPRAV NA MIERU!
VÝROBA SEDACÍCH

SÚPRAV NA MIERU!

Dovoz, vykládka
a montáž novej

sedačky ZDARMA
+ možnosť odvozu

starej sedačky!

KVALITA ZA

NAJLEPŠIU CENU
KVALITA ZA

NAJLEPŠIU CENUVEĽKÁ
PREDVIANOČNÁ
SUPERAKCIA

VEĽKÁ
PREDVIANOČNÁ
SUPERAKCIA-40%-40%

www.mamix.skwww.mamix.sk
Rodinný dom
Okružné námestie č. 6
Trnava
(smer Biely Kostol)

Domáci trnavský predajca Najväčší výber poťahových látok!Najväčší výber poťahových látok!


J. Bottu 29/A, Trnava

Erika Modrovská
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Strihám
aj detičky!
Strihám

aj detičky! 0907 43 66 55

PRESŤAHOVALI SME SA NA PEKÁRSKU ULICU č. 40

ČISTIAREŇ
PERIA

Vám ponúka výrobu
paplónov a vankúšov

na počkanie.

0902 848 368

Pri zimnom štadióne
v Trnave od 21. 8. 2019

do konca novembra
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námety a reakcie spravodajstvott@regionpress.sk

Niekoľko rokov je budova bývalej 
Prachárne nachádzajúcej sa na 
trnavskom Trojičnom námestí ne-
využitá a z roka na rok čoraz viac 
chátra. Osud tejto národnej kultúr-
nej pamiatky je nateraz v rukách 
trnavskej radnice.

Primátor mesta Peter Bročka infor-
moval v týchto dňoch prostredníctvom 

sociálnej siete o zámere trnavskej rad-
nice pristúpiť k rekonštrukcii budovy 
Prachárne. Na financovanie chce mesto 
získať prostriedky vo výške 1 milióna 
eur z takzvaných Nórskych fondov, o 
ktoré sa uchádza. „Rátame aj s finanč-
nou spoluúčasťou mesta a partnera 
projektu Trnavského samosprávneho 
kraja,“ uviedol primátor.

Plánujú predstavenia, 
kurzy aj workshopy

Meštiansky dom Pracháreň pozo-
stáva z dvoch častí. Pôvodná budova 
je pamiatkovo chránená. Novú časť, 
ktorá bola vytvorená v 90-tych rokoch, 
plánujú zjednotiť do jedného priestoru. 

„Ten by vytvoril zázemie pre sálu, ktorá 
bude slúžiť ako stála scéna profesio-
nálneho súboru detského divadla pre 
približne 80 divákov,“ popísal primátor. 
Pamiatkovo chránená časť bude podľa 
jeho vyjadrenia citlivo zrekonštruovaná 
s dôrazom na zachovanie pôvodnej ar-
chitektúry. „V spodnej časti chceme vy-
tvoriť priestor pre kaviareň s odkazom 
na slávnu históriu Mliečneho baru.  Ďal-
šie poschodia budú slúžiť ako zázemie 
pre Divadlo Jána Palárika a detského 
divadla. V podkroví Prachárne vznikne 
priestor, ktorý poslúži obom divadlám 
ako skúšobňa a zároveň ju divadlo vyu-

žije ako priestor na organizáciu kurzov, 
workshopov a seminárov v rámci jeho 
vzdelávacích projektov. Stredovekú piv-
nicu chceme sprístupniť a vytvoriť v nej 
v spolupráci s TTSK expozíciu o histórii 
vinárstva v Trnavskom kraji a dejinnej 
úlohe Trnavy,“ upresnil Peter Bročka. 
Takto zrekonštruovaný priestor a aktivi-
ty budú podľa jeho slov cielené nie len 
na rodiny s deťmi z Trnavy a z celého 
okresu, ale prostredníctvom predstave-
ní, kurzov a workshopov organizova-
ných divadlom aj na širokú verejnosť 
vrátane turistov.                                           ren

Pribudnúť by mohla kaviareň aj detské divadlo

Prachárni svitá na lepšie časy

Meštiansky dom Pracháreň je národnou kultúrnou pamiatkou. Budova v minu-
losti slúžila aj ako sklad pušného prachu a materiálu na delové gule. 

foto autor renáta kopáčová

Mestské zastupiteľstvo Mesta Trna-
va bude 3. decembra 2019 na svojom 
zasadnutí rokovať o všeobecne zá-
väznom nariadení (VZN), ktoré by 
malo v roku 2020 priniesť zvýšené 
sadzby za daň z nehnuteľností. Zme-
na výšky daní sa bude týkať občanov 
aj podnikateľov.

Návrh novej sadzby dane je 1 euro za 
meter štvorcový ročne pri bytoch, do-
moch či garážach a 5 eur za meter štvor-
cový ročne pri nebytových priestoroch na 
podnikanie. Ak teda k zmene dôjde, tak 
za dvojizbový byt, zhruba 55 m2 by mali 
Trnavčania od januára zaplatiť mesačne 
4,58 eur, pri štvorizbovom byte približne 
90 m2 bude mesačný podiel dane 7,50 
eur. Obyvatelia rodinných domov budú 
za prízemný dom s výmerou zhruba 80 

m2 po schválení VZN platiť mesačne 6,67 
eur, za dom s dvomi podlažiami bude výš-
ka mesačného podielu dane 8 eur.

Väčšie vynútené výdavky 
a pomalší rast príjmov

Príčinou zvyšovania daní má byť oča-
kávaný výpadok financií z dôvodu legis-
latívnych zmien na úrovni štátu, akými 
sú napríklad novelizácia zákona o dani 
z príjmov fyzických osôb, novelizácia 
zákona o odpadoch, ďalej tiež takzvaná 
chodníková novela, obedy „zadarmo”, 
povinná valorizácia miezd či rekreačné 
poukazy. „Zmeny v legislatíve na nás 
prenášajú stále nové povinnosti a pokiaľ 
chceme občanom naďalej prinášať služ-
by v rozsahu, na aký sú zvyknutí, respek-
tíve ich zlepšovať, ak chceme skvalitňo-
vať verejný priestor a ďalej naše mesto 

posúvať vpred, je tento krok nutnosťou,“ 
hovorí primátor Trnavy Peter Bročka, 
podľa ktorého sa zvyšovaniu miestnych 
daní nevyhne väčšina slovenských sa-
mospráv. „Na rozdiel od iných miest však 
Trnava garantuje, že všetky zdroje, ktoré 
zvýšenie daní prinesie, budú investova-
né späť do mesta, čiže do škôl, vnútrob-
lokov, mobility a cestnej infraštruktúry, 
dostupných športovísk a rekonštrukcií 
verejných priestorov,“ dodal primátor.

Úhrada bude možná aj na splátky
Samospráva si podľa primátora uve-

domuje nárast finančného zaťaženia pre 
svojich občanov, preto návrh VZN priná-
ša možnosť rozdelenia úhrady na splátky 
aj pre fyzické osoby. Rozhodnutia o dani 
budú distribuované aj s priloženým splát-
kovým kalendárom, pričom návrh počíta 

tiež s úľavami. „Našou snahou je, aby sa 
toto nevyhnutné opatrenie čo najmenej 
dotklo najzraniteľnejších skupín obyvateľ-
stva, ako sú seniori, zdravotne znevýhod-
není občania a ľudia v hmotnej núdzi. Pre 
tieto osoby zavádzame zľavu vo výške 75 
percent zo základnej sadzby dane za ne-
hnuteľnosť,“ objasnil P. Bročka.             ren

Platba aj na splátky 
Mesto Trnava plánuje zvýšiť dane
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ilustračné foto autor renáta kopáčová

Maškrty z mliečáku
rozvoniavali až na ulicu 
Na Trojičnom námestí v prízemí 
budovy Prachárne roky sídlil Mlieč-
ny bar, kedysi obyvateľmi jedno 
z obzvlášť vyhľadávaných miest. 
„Mliečák“, ako ho ľudia volali, bol 
miestom, ktoré v minulosti obišiel 
málokto. Maškrty, ktoré rozvonia-
vali až na ulicu, nútili okoloidúcich 
vstúpiť dnu. Karamelový puding, ja-
hody so šľahačkou, či vtáčie mlieko, 
nenechali nikoho chladným. A keď 
priviezli ruskú zmrzlinu, tak obrov-
ský drevený kôš umiestnený pred 
Mliečnym barom pukal vo švíkoch 
pod ťarchou obalov z tej mrazenej 
dobroty.

Poznáme Strom 
roka 2019 
Sekvojovec mamutí z Dolnej Krupej 
získal v súťaži Strom roka 2019 4 258 
hlasov, vďaka čomu obsadil výbor-
nú tretiu priečku. O stupienok vyš-
šie sa prebojovala Vŕba cintorínska 
z Dubnice nad Váhom. Víťazstvo 
v súťaži získala oskoruša domáca, 
ktorá bude reprezentovať Sloven-
sko v súťaži Európsky strom roka.

Tento rok Nadácia Ekopolis vyhlási-
la v poradí už 17. ročník ankety Strom 
roka, ktorej cieľom je upozorniť na sta-
ré, vzácne či ohrozené stromy a vzbudiť 
záujem ľudí o životné prostredie. Jednot-
livci, mestá, školy či organizácie z celé-
ho Slovenska prihlásili do ankety spolu 
37 stromov, z ktorých odborná komisia 
napokon vybrala 12 finalistov. O víťazovi 
rozhodlo verejné hlasovanie.

Sekvojovec z Dolnej Krupej
Sekvojovec mamutí, ktorý rastie v areáli 

Kaštieľa v Dolnej Krupej obsadil v ankete 
tretiu priečku. Vek kaštieľskeho Sekvojov-
ca sa odhaduje na 156 rokov. Obvod kmeňa 
má 555 centimetrov a vysoký je 37 metrov. 
Jeho príbeh sa viaže s osobnosťou Márie 
Henriety Chotekovej. Vysadili ho na počesť 
jej narodenia v roku 1863. Strom má do-
konca aj svoju prezývku – „mrkva“, ktorú 
tvarom svojej koruny pripomína.

Oskoruša z čias Márie Terézie 
a vŕba spájajúca ľudí

Víťazná Oskoruša domáca je z lokality 
Uzovská Panica, miestna časť Lapoňa v 
okrese Rimavská Sobota. Jej približný vek 
je 250 rokov, obvod kmeňa má 295 centi-
metrov a dosahuje výšku 14 metrov. Vy-
sadená bola pravdepodobne ešte za čias 
Márie Terézie.

Druhá v poradí, Vŕba cintorínska z Dub-
nice nad Váhom má asi 80 rokov, obvod 
kmeňa 440 centimetrov a výšku 20 metrov. 
Hoci sa k vŕbe neviažu legendy, jej význam 
je dôležitý z hľadiska komunity. Spája ľudí 
a poskytuje tiež skvelé útočisko pre rôzne 
druhy živočíchov.                                             ren
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Niekoľko rokov je budova bývalej 
Prachárne nachádzajúcej sa na 
trnavskom Trojičnom námestí ne-
využitá a z roka na rok čoraz viac 
chátra. Osud tejto národnej kultúr-
nej pamiatky je nateraz v rukách 
trnavskej radnice.

Primátor mesta Peter Bročka infor-
moval v týchto dňoch prostredníctvom 

sociálnej siete o zámere trnavskej rad-
nice pristúpiť k rekonštrukcii budovy 
Prachárne. Na financovanie chce mesto 
získať prostriedky vo výške 1 milióna 
eur z takzvaných Nórskych fondov, o 
ktoré sa uchádza. „Rátame aj s finanč-
nou spoluúčasťou mesta a partnera 
projektu Trnavského samosprávneho 
kraja,“ uviedol primátor.

Plánujú predstavenia, 
kurzy aj workshopy

Meštiansky dom Pracháreň pozo-
stáva z dvoch častí. Pôvodná budova 
je pamiatkovo chránená. Novú časť, 
ktorá bola vytvorená v 90-tych rokoch, 
plánujú zjednotiť do jedného priestoru. 

„Ten by vytvoril zázemie pre sálu, ktorá 
bude slúžiť ako stála scéna profesio-
nálneho súboru detského divadla pre 
približne 80 divákov,“ popísal primátor. 
Pamiatkovo chránená časť bude podľa 
jeho vyjadrenia citlivo zrekonštruovaná 
s dôrazom na zachovanie pôvodnej ar-
chitektúry. „V spodnej časti chceme vy-
tvoriť priestor pre kaviareň s odkazom 
na slávnu históriu Mliečneho baru.  Ďal-
šie poschodia budú slúžiť ako zázemie 
pre Divadlo Jána Palárika a detského 
divadla. V podkroví Prachárne vznikne 
priestor, ktorý poslúži obom divadlám 
ako skúšobňa a zároveň ju divadlo vyu-

žije ako priestor na organizáciu kurzov, 
workshopov a seminárov v rámci jeho 
vzdelávacích projektov. Stredovekú piv-
nicu chceme sprístupniť a vytvoriť v nej 
v spolupráci s TTSK expozíciu o histórii 
vinárstva v Trnavskom kraji a dejinnej 
úlohe Trnavy,“ upresnil Peter Bročka. 
Takto zrekonštruovaný priestor a aktivi-
ty budú podľa jeho slov cielené nie len 
na rodiny s deťmi z Trnavy a z celého 
okresu, ale prostredníctvom predstave-
ní, kurzov a workshopov organizova-
ných divadlom aj na širokú verejnosť 
vrátane turistov.                                           ren

Pribudnúť by mohla kaviareň aj detské divadlo

Prachárni svitá na lepšie časy

Meštiansky dom Pracháreň je národnou kultúrnou pamiatkou. Budova v minu-
losti slúžila aj ako sklad pušného prachu a materiálu na delové gule. 

foto autor renáta kopáčová

Mestské zastupiteľstvo Mesta Trna-
va bude 3. decembra 2019 na svojom 
zasadnutí rokovať o všeobecne zá-
väznom nariadení (VZN), ktoré by 
malo v roku 2020 priniesť zvýšené 
sadzby za daň z nehnuteľností. Zme-
na výšky daní sa bude týkať občanov 
aj podnikateľov.

Návrh novej sadzby dane je 1 euro za 
meter štvorcový ročne pri bytoch, do-
moch či garážach a 5 eur za meter štvor-
cový ročne pri nebytových priestoroch na 
podnikanie. Ak teda k zmene dôjde, tak 
za dvojizbový byt, zhruba 55 m2 by mali 
Trnavčania od januára zaplatiť mesačne 
4,58 eur, pri štvorizbovom byte približne 
90 m2 bude mesačný podiel dane 7,50 
eur. Obyvatelia rodinných domov budú 
za prízemný dom s výmerou zhruba 80 

m2 po schválení VZN platiť mesačne 6,67 
eur, za dom s dvomi podlažiami bude výš-
ka mesačného podielu dane 8 eur.

Väčšie vynútené výdavky 
a pomalší rast príjmov

Príčinou zvyšovania daní má byť oča-
kávaný výpadok financií z dôvodu legis-
latívnych zmien na úrovni štátu, akými 
sú napríklad novelizácia zákona o dani 
z príjmov fyzických osôb, novelizácia 
zákona o odpadoch, ďalej tiež takzvaná 
chodníková novela, obedy „zadarmo”, 
povinná valorizácia miezd či rekreačné 
poukazy. „Zmeny v legislatíve na nás 
prenášajú stále nové povinnosti a pokiaľ 
chceme občanom naďalej prinášať služ-
by v rozsahu, na aký sú zvyknutí, respek-
tíve ich zlepšovať, ak chceme skvalitňo-
vať verejný priestor a ďalej naše mesto 

posúvať vpred, je tento krok nutnosťou,“ 
hovorí primátor Trnavy Peter Bročka, 
podľa ktorého sa zvyšovaniu miestnych 
daní nevyhne väčšina slovenských sa-
mospráv. „Na rozdiel od iných miest však 
Trnava garantuje, že všetky zdroje, ktoré 
zvýšenie daní prinesie, budú investova-
né späť do mesta, čiže do škôl, vnútrob-
lokov, mobility a cestnej infraštruktúry, 
dostupných športovísk a rekonštrukcií 
verejných priestorov,“ dodal primátor.

Úhrada bude možná aj na splátky
Samospráva si podľa primátora uve-

domuje nárast finančného zaťaženia pre 
svojich občanov, preto návrh VZN priná-
ša možnosť rozdelenia úhrady na splátky 
aj pre fyzické osoby. Rozhodnutia o dani 
budú distribuované aj s priloženým splát-
kovým kalendárom, pričom návrh počíta 

tiež s úľavami. „Našou snahou je, aby sa 
toto nevyhnutné opatrenie čo najmenej 
dotklo najzraniteľnejších skupín obyvateľ-
stva, ako sú seniori, zdravotne znevýhod-
není občania a ľudia v hmotnej núdzi. Pre 
tieto osoby zavádzame zľavu vo výške 75 
percent zo základnej sadzby dane za ne-
hnuteľnosť,“ objasnil P. Bročka.             ren

Platba aj na splátky 
Mesto Trnava plánuje zvýšiť dane

ilustračné foto autor renáta kopáčová

Maškrty z mliečáku
rozvoniavali až na ulicu 
Na Trojičnom námestí v prízemí 
budovy Prachárne roky sídlil Mlieč-
ny bar, kedysi obyvateľmi jedno 
z obzvlášť vyhľadávaných miest. 
„Mliečák“, ako ho ľudia volali, bol 
miestom, ktoré v minulosti obišiel 
málokto. Maškrty, ktoré rozvonia-
vali až na ulicu, nútili okoloidúcich 
vstúpiť dnu. Karamelový puding, ja-
hody so šľahačkou, či vtáčie mlieko, 
nenechali nikoho chladným. A keď 
priviezli ruskú zmrzlinu, tak obrov-
ský drevený kôš umiestnený pred 
Mliečnym barom pukal vo švíkoch 
pod ťarchou obalov z tej mrazenej 
dobroty.

Poznáme Strom 
roka 2019 
Sekvojovec mamutí z Dolnej Krupej 
získal v súťaži Strom roka 2019 4 258 
hlasov, vďaka čomu obsadil výbor-
nú tretiu priečku. O stupienok vyš-
šie sa prebojovala Vŕba cintorínska 
z Dubnice nad Váhom. Víťazstvo 
v súťaži získala oskoruša domáca, 
ktorá bude reprezentovať Sloven-
sko v súťaži Európsky strom roka.

Tento rok Nadácia Ekopolis vyhlási-
la v poradí už 17. ročník ankety Strom 
roka, ktorej cieľom je upozorniť na sta-
ré, vzácne či ohrozené stromy a vzbudiť 
záujem ľudí o životné prostredie. Jednot-
livci, mestá, školy či organizácie z celé-
ho Slovenska prihlásili do ankety spolu 
37 stromov, z ktorých odborná komisia 
napokon vybrala 12 finalistov. O víťazovi 
rozhodlo verejné hlasovanie.

Sekvojovec z Dolnej Krupej
Sekvojovec mamutí, ktorý rastie v areáli 

Kaštieľa v Dolnej Krupej obsadil v ankete 
tretiu priečku. Vek kaštieľskeho Sekvojov-
ca sa odhaduje na 156 rokov. Obvod kmeňa 
má 555 centimetrov a vysoký je 37 metrov. 
Jeho príbeh sa viaže s osobnosťou Márie 
Henriety Chotekovej. Vysadili ho na počesť 
jej narodenia v roku 1863. Strom má do-
konca aj svoju prezývku – „mrkva“, ktorú 
tvarom svojej koruny pripomína.

Oskoruša z čias Márie Terézie 
a vŕba spájajúca ľudí

Víťazná Oskoruša domáca je z lokality 
Uzovská Panica, miestna časť Lapoňa v 
okrese Rimavská Sobota. Jej približný vek 
je 250 rokov, obvod kmeňa má 295 centi-
metrov a dosahuje výšku 14 metrov. Vy-
sadená bola pravdepodobne ešte za čias 
Márie Terézie.

Druhá v poradí, Vŕba cintorínska z Dub-
nice nad Váhom má asi 80 rokov, obvod 
kmeňa 440 centimetrov a výšku 20 metrov. 
Hoci sa k vŕbe neviažu legendy, jej význam 
je dôležitý z hľadiska komunity. Spája ľudí 
a poskytuje tiež skvelé útočisko pre rôzne 
druhy živočíchov.                                             ren
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7Chceme férovú šancu!

Spomínate si, kde ste boli
pred 30 rokmi?

pre seba, pre svoje deti, 
fungujúci štát pre všet-

me vašu pomoc a váš hlas 

Slovensko vrátime 
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fungujúci štát pre všet-

me vašu pomoc a váš hlas 

Slovensko vrátime 
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Mgr. Bc. Marta Molnárová

0915 896 536
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V pohodlí
Vášho domova!

Objednávky:

0948 02 77 55
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0903 257 4430903 257 443

PREZUTIE PNEUMATÍK

PREDAJ PNEU

Pneuservis VOLEKPneuservis VOLEK

Dolné Orešany 393

10 min. od tt
Po-pi: 8:00 - 19:00, so: 8:00 - 16:00 
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0911 421 691
Suchovská 5, Trnava

fax: 033/55 75 124, 0905 976 217, 0905 639 697
Chtelnica - Tehliarska

PNEUSERVIS U PÚDELUPNEUSERVIS U PÚDELU

Výrazné zľavyVýrazné zľavy
na zimné pneumatiky a diskyna zimné pneumatiky a disky
Plnenie pneumatík plynomPlnenie pneumatík plynom
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PEČIEM DOMÁCI
BEZLEPKOVÝ
KVÁSKOVÝ CHLIEB

0944 291 696

zo 100%
bezlepkových surovín.
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www.oknapolakovic.sk
oknapolakovic@zoznam.sk

0949 300 518

54
-0

00
1 

t
t2

5

PLASTOVÉ HLINÍKOVÉ

OKNÁ DVERE

STREŠNÉ
OKNÁ

LETNÉ

ZĽAVY!LETNÉ

ZĽAVY!
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Ak ste milovníkom kvalitných kníh 
a literatúry a chcete sa dozvedieť 
viac o súčasnej slovenskej tvorbe, 
nepremeškajte festival spisovate-
ľov Ypsalon, ktorý sa koná 21. – 24. 
novembra v priestoroch kultúrne-
ho centra Malý Berlín.

Počas štyroch festivalových dní sa 
môžu návštevníci tešiť na zaujímavé 
diskusie, besedy a bohatý sprievodný 
program. Aktuálny piaty ročník festi-
valu je venovaný spomienke na 100. 
výročie narodenia Ladislava Mňačka, 
jedného z najdôležitejších a najprekla-
danejších slovenských autorov.

Diskusie a besedy
Na štvrtkovú diskusiu prijala pozva-

nie dvojica autoriek Tereza Oľhová a 
Soňa Balážová. Spoločne predstavia 
projekt Nežný komiks ´89. Svojou účas-
ťou v tento deň poteší návštevníkov fes-
tivalu tiež jedna z najvýznamnejších a 
najprekladanejších poetiek – Mila Hau-
gová. Štvrtkový večer uzavrie dramatik, 
básnik, prozaik, režisér a scenárista Vi-
liam Klimáček.

Piatkový večer otvorí diskusia s tvor-
cami experimentálnej grafickej novely 
Všetky tie svety. Autor Juraj Čorba a vý-
tvarník Dávid Marcin porozprávajú o 
tom, aké je tvoriť v tomto špecifickom 
žánri. Ďalším z hostí festivalu bude vy-
nikajúci prekladateľ zo škandinávskych 
jazykov Jozef Zelizňák, ktorý stojí za pre-
kladmi autorov ako Stieg Larsson, alebo 
Jo Nesbø. O najnovšej tvorbe príde poroz-
právať aj Iris Kopcsayová či finalista toh-
toročnej súťaže Anasoft litera Milo Janáč.

Sobotný večer otvorí beseda s Ju-
rajom Kováčikom, autorom poviedok 
o láske a smrti - V panoramatickom 

kine. Po štyroch rokoch na festival 
opäť zavíta autorka Veronika Šikulo-
vá. Tá pripravuje novú knihu Tremolo 
ostinato, ktorá je rozprávaním o hud-

be, slovách, písaní a vzťahoch. Po nej 
bude nasledovať vydavateľ a prekla-
dateľ Maroš Volovár, ktorý porozpráva 
o príbehu víťazného diela tohtoročnej 
Anasoft litery Jedenie, ale tiež o kultúre 
vojvodinských Rusnákov a o Východo-
slovenskom združení VALAL. Sobotný 
program ukončí beseda s obľúbeným 
Máriusom Kopcsayom, ktorý zmysel 
pre humor a trefnosť úspešne prenáša 
aj na stránky svojich kníh.

Festival uzavrie pestrý nedeľný 
program určený pre rodiny s deťmi. 
Tešiť sa môžu na zážitkové čítanie s tie-
ňohrou Moniky Kompaníkovej, tvorivú 
dielňu s Miroslavom Cipárom aj na di-
vadelné predstavenie.

Podrobnosti o pozvaných hosťoch a 
celom programe festivalu nájdete na 
www.ypsalon.sk                                        ren

Diskusie, besedy a bohatý sprievodný program

Festival spisovateľov 
YPSALON sa blíži

Nepremeškajte festival spisovateľov Ypsalon.                       foto zdroj KC Malý Berlín

Podľa výsledkov, ktoré v týchto 
dňoch zverejnil na svojej webovej 
stránke celoslovenský informačný 
portál Slovakregion, je Trnava naj-
krajším mestom roka 2019. Počas 
internetového hlasovania, ktoré 
prebehlo od 1. apríla do konca ok-
tóbra tohto roka, získal Malý Rím 
22.381 hlasov.

Ocenenie Najkrajšie mesto roka 2019 
teší aj primátora Trnavy Petra Bročku, 
ktorý ho tiež vníma ako silný hnací 
motor do ďalšej práce. „Do zlepšova-
nia nášho mesta, jeho skrášľovania a 
skvalitňovania podmienok na život v 
ňom investujeme veľa energie i finanč-
ných prostriedkov,“ hovorí primátor. 
„Je skvelé vidieť, že ľudia tieto zmeny 
vnímajú a reagujú na ne pozitívne. Čaká 
nás ešte veľa práce a urobíme preto ma-
ximum, aby sa v Trnave žilo čo najlepšie 

a aby sa v nej dobre cítili jej obyvatelia 
aj návštevníci,“ uzatvára Peter Bročka.

Obyvatelia Slovenska v hlasovaní 
ocenili nielen najkrajšie mesto, ale aj 
naj obec. Zvolili tiež primátora a staros-

tu Slovenska. Z výsledkov vyplýva, že 
najkrajšou obcou sú podľa hlasujúcich 
Smižany, primátorom roka je Lenka Bal-
kovičová zo Zvolena a starostom Rado-
mír Brtáň z obce Košeca.                       ren

Slováci hlasovali o naj meste, obci i primátorovi
Trnava je najkrajším mestom roka 2019

Slováci zvolili Trnavu najkrajším mestom Slovenska 2019.       foto autor renáta kopáčová

Kultúrne centrum 
Malý Berlín
Kultúrne centrum Malý Berlín síd-
li na prvom poschodí meštianske-
ho domu na Štefánikovej 4. Celý 
program: www.malyberlin.sk

19. 11. o 19.00
Cestovateľský večer: 
Čína, Tibet a Nepál
Cesta ďalekým východom nás zavedie 
z hypermoderných veľkomiest kontro-
verznej Číny k duchovným kláštorom 
tajomného Tibetu, až po rozprávkové 
príbehy hinduistického Nepálu.

Záhrady v štýle feng šuej, Veľký čínsky 
múr, taoizmus aj budhizmus, tradičná 
čínska architektúra v kontraste s najmo-
dernejšími mrakodrapmi aj o tom bude 
najbližšie cestovateľské kino.

20. 11. o 20.00
Korben Dallas - Bazén Tour
Kapela tento rok vydala nový štúdio-
vý album. Na jeseň zavíta Bazén Tour 
do tých miest, ktoré kapela nestihla 
navštíviť na jar – vrátane Trnavy. Na 
pódiu bude kapelu doprevádzať trio 
vokalistiek.

21. 11. od 18.00
Noc filozofie 
Diskusie a prednášky o indickej filozo-
fii, o prekladaní filozofických kníh do 
slovenčiny a o filozofoch, ktorí chcú 
biotechnologicky zmeniť ľudstvo. Po-
čas večera vám zároveň predstavíme 
výber zaujímavých filozofických kníh 
a časopisov.

21. – 24. 11. od 18.00
Ypsalon 2019 
festival spisovateľov
Fanúšikom kvalitných kníh a literatú-
ry nesmie ani tento rok ujsť festival, 
ktorý predstavuje to najzaujímavejšie, 
čo slovenská literatúra priniesla za po-
sledný rok. Môžete sa tešiť na program 
plný besied s ocenenými aj začínajú-
cimi autormi a bohatým sprievodným 
programom.

22. 11. o 22.00
Koncert Fågelle
Fågelle, švédska hudobníčka a poetka, 
tvorí hudbu, v ktorej sa vrstvy noisu 
miešajú s popovými melódiami. Expe-
rimentuje so zvukmi efektov, syntezá-
torov a samplerov, kým nenájde to, čo 
spolu s poéziou dá vzniknúť pôsobivej 
piesni.

spoločnosť Najčítanejšie regionálne noviny
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Vyhrajte permanentky 
Napíšte nám správnu odpoveď 

na súťažnú otázku, a získať 
môžete dve permanentky.

Súťažná otázka znie:
Koľký ročník festivalu 

Ypsalon sa tento rok uskutoční?
Svoje odpovede spolu 

s telefonickým kontaktom 
posielajte mailom na adresu: 

spravodajstvott@regionpress.sk
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Ak ste milovníkom kvalitných kníh 
a literatúry a chcete sa dozvedieť 
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gová. Štvrtkový večer uzavrie dramatik, 
básnik, prozaik, režisér a scenárista Vi-
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jazykov Jozef Zelizňák, ktorý stojí za pre-
kladmi autorov ako Stieg Larsson, alebo 
Jo Nesbø. O najnovšej tvorbe príde poroz-
právať aj Iris Kopcsayová či finalista toh-
toročnej súťaže Anasoft litera Milo Janáč.

Sobotný večer otvorí beseda s Ju-
rajom Kováčikom, autorom poviedok 
o láske a smrti - V panoramatickom 

kine. Po štyroch rokoch na festival 
opäť zavíta autorka Veronika Šikulo-
vá. Tá pripravuje novú knihu Tremolo 
ostinato, ktorá je rozprávaním o hud-

be, slovách, písaní a vzťahoch. Po nej 
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dateľ Maroš Volovár, ktorý porozpráva 
o príbehu víťazného diela tohtoročnej 
Anasoft litery Jedenie, ale tiež o kultúre 
vojvodinských Rusnákov a o Východo-
slovenskom združení VALAL. Sobotný 
program ukončí beseda s obľúbeným 
Máriusom Kopcsayom, ktorý zmysel 
pre humor a trefnosť úspešne prenáša 
aj na stránky svojich kníh.

Festival uzavrie pestrý nedeľný 
program určený pre rodiny s deťmi. 
Tešiť sa môžu na zážitkové čítanie s tie-
ňohrou Moniky Kompaníkovej, tvorivú 
dielňu s Miroslavom Cipárom aj na di-
vadelné predstavenie.

Podrobnosti o pozvaných hosťoch a 
celom programe festivalu nájdete na 
www.ypsalon.sk                                        ren
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Podľa výsledkov, ktoré v týchto 
dňoch zverejnil na svojej webovej 
stránke celoslovenský informačný 
portál Slovakregion, je Trnava naj-
krajším mestom roka 2019. Počas 
internetového hlasovania, ktoré 
prebehlo od 1. apríla do konca ok-
tóbra tohto roka, získal Malý Rím 
22.381 hlasov.

Ocenenie Najkrajšie mesto roka 2019 
teší aj primátora Trnavy Petra Bročku, 
ktorý ho tiež vníma ako silný hnací 
motor do ďalšej práce. „Do zlepšova-
nia nášho mesta, jeho skrášľovania a 
skvalitňovania podmienok na život v 
ňom investujeme veľa energie i finanč-
ných prostriedkov,“ hovorí primátor. 
„Je skvelé vidieť, že ľudia tieto zmeny 
vnímajú a reagujú na ne pozitívne. Čaká 
nás ešte veľa práce a urobíme preto ma-
ximum, aby sa v Trnave žilo čo najlepšie 

a aby sa v nej dobre cítili jej obyvatelia 
aj návštevníci,“ uzatvára Peter Bročka.

Obyvatelia Slovenska v hlasovaní 
ocenili nielen najkrajšie mesto, ale aj 
naj obec. Zvolili tiež primátora a staros-

tu Slovenska. Z výsledkov vyplýva, že 
najkrajšou obcou sú podľa hlasujúcich 
Smižany, primátorom roka je Lenka Bal-
kovičová zo Zvolena a starostom Rado-
mír Brtáň z obce Košeca.                       ren
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Trnava je najkrajším mestom roka 2019
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verznej Číny k duchovným kláštorom 
tajomného Tibetu, až po rozprávkové 
príbehy hinduistického Nepálu.
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do tých miest, ktoré kapela nestihla 
navštíviť na jar – vrátane Trnavy. Na 
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Pracovníci z Chránenej krajinnej 
oblasti (CHKO) Kysuce v spoluprá-
ci s Hnutí DUHA (ČR) a Národným 
lesníckym centrom vo Zvolene, 
realizujú na rozhraní Slovenska a 
Českej republiky satelitnú telemet-
riu dvoch jedincov rysa ostrovida, 
Rúfusa a Hermíny. Pred pár týž-
dňami počas kontroly fotopasce 
ochranári zistili, že tak ako Her-
mína pochádza zo štyroch mláďat, 
aj ona sa v súčasnosti stará o štyri 
mladé rysy.

Rysica Hermína je deväť ročná sa-
mica a ochranári ju už niekoľko rokov 
úspešne monitorujú pomocou fotopas-
cí. Vedeli teda, že vyviedla mláďatá, za-
tiaľ však nepoznali ich počet. Rozhodli 
sa pre sledovanie, ktoré by pomohlo 
odhaliť oveľa viac. „Z našej strany ide o 
veľmi citlivý prístup, aby sme ju náho-
dou nerušili, pri jej materinských povin-
nostiach,“ vysvetľuje Peter Drengubiak 

zo Správy CHKO Kysuce.

Satelitná telemetria
Satelitná telemetria ochranárom 

umožňuje sledovať v teréne zoskupe-
nia bodov, teda zhluky, ktoré nazna-
čujú, že na týchto miestach sa pozo-
rovaný jedinec zdržiava dlhšiu dobu. 
„Takéto zoskupenia v teréne spolu s ko-
legami z Národného lesníckeho centra 
vo Zvolene a cezhraničného partnera 
Hnutí DUHA z Českej republiky kon-
trolujeme,“ hovorí P. Drengubiak. „Ide 
prevažne o miesta, kde rys úspešne 
ulovil svoju korisť a pri ktorej zostáva 

dlhší čas, respektíve sa k nej vracia,“ 
objasňuje a dodáva, že   z údajov sate-
litnej telemetrie sa dá vyčítať množstvo 
pre odborníkov zaujímavých údajov. 
Na základe sledovania polohových 
dát rysov, dokázali ochranári nielen 
dohľadať korisť, ale i odobrať niekoľ-
ko biologických vzoriek. „Podarilo sa 
nám tiež lokalizovať dva tesne vedľa 
seba ležiace brlohy, ktoré Hermína 
opustila, pravdepodobne z dôvodu vy-
rušenia. Brlohy sa pritom nachádzali 
v nedostupnom teréne, plnom vývra-
tov. Išlo o veľmi útulné príbytky, ktoré 
nám poskytli i zachytené vzorky srsti, 
použiteľné na DNA analýzu jedincov. S 
tričkami prepotenými do nitky a vod-
ným deficitom sme dokonca dohľadali 
aj staršiu rysiu korisť,“ netají odborník 
spokojnosť.

Pomohla im fotopasca
Ochranári sa však chceli dozvedieť 

viac a preto sa rozhodli, že v každej lo-

kalite s výskytom koristi umiestnia foto-
pasce. Práve vďaka jednej z nich sa im 
podarilo zistiť, že Hermína sa v súčas-
nosti stará o štyri mladé rysy. „Zabez-
pečovať pre štyri hladné krky dostatok 
potravy musí byť pre ňu náročné, avšak 
fotky z fotopasce naznačujú, že o mlá-
ďatá je dobre postarané. Vychovávať 
však mláďatá v hospodárskych lesoch, 
kde sa podchvíľou objaví ťažba, zbera-
či lesných plodov a podobne, je naozaj 
náročné. Ostáva zaželať matke naďalej 
úspešný lov a mláďatám, ako aj matke, 
dlhý a šťastný život,“ hovorí P.Drengu-
biak.

Rys je celoročne chránený
Výskyt rysa ostrovida na území Sprá-

vy CHKO Kysuce je podľa odborníka 
historicky známy. Rys to nikdy nemal 
v spoločnosti človeka ľahké a neraz 
doplácal na jeho averziu voči nemu. 
Azda najznámejšou lokalitou, kde sa 

aktívne menil osud rysa ostrovida, je 
oblasť obce Nová Bystrica, Vychylovka. 
Tu sa v minulosti do živolovných pas-
cí odchytávali prvé jedince, pomocou 

ktorých sa zachraňovali, či obnovovali 
rysie populácie v zahraničí. V súčas-
nosti je síce rys celoročne chráneným 
druhom živočícha, ale neustále ohro-
zeným činnosťou človeka. Urbanizácia 
a predovšetkým výstavba dopravných 
komunikácií priamo zasahujú do popu-
lácie rysa. Fragmentácia a nepriechod-
nosť krajiny sú aktuálnym problémom, 
s ktorým môže pomôcť práve satelitná 
telemetria. Poznať vzorce správania, 
trasy dennej aktivity, prípadne disperz-
né trasy jedincov sú pre ochranu rysa 
ostrovida zásadným poznaním. „Sme 
presvedčení, že práve Rúfus a prípad-
ne i ostatní telemetricky sledovaní 
jedinci nám dodajú potrebné dáta pre 
ich lepšiu ochranu,“ verí ochranár a 
pripája ďalšiu zaujímavú informáciu. 
Kým Hermína sa zatiaľ, podľa telemet-
rie zdržiava na Slovensku, Rúfus využil 
Schengenský priestor a odskočil si aj na 
Moravu. „Zver štátne hranice nepozná, 
teda, pokiaľ nie sú oplotené,“ hovorí 
P.Drengubiak.

Stranu pripravila RENÁTA KOPÁČOVÁ

Hermína má štyri mláďatá

Rysie prírastky v Javorníkoch

Hermína a mláďatá.                                     foto zdroj Národné lesnícke centrum Zvolen

pRÍRoDATRnAVsko
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Rysie mláďatá Javorníky.                               foto zdroj Národné lesnícke centrum Zvolen

Rysica Hermína.                                                                        foto autor Beňadik Machciník

Rys Rúfus 
Rysa Rúfusa zoológovia po prvý 

raz zaznamenali ešte ako polroč-
né mláďa a odvtedy ho sledujú. 
Narodil sa v Česku, v centrálnej 

oblasti Moravskoslezských Beskýd. 
V decembri 2017 sa premiestnil do 

Javorníkov, kde žije doteraz a pohy-
buje sa predovšetkým na slovenskej 
strane hôr. Výskumníci rysa nazý-
vajú Rúfus, podľa mena, ktoré mu 

v hlasovaní na sociálnych sieťach v 
roku 2017 dala verejnosť.
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Národná banka Slovenska pripravi-
la Stratégiu NBS na podporu finanč-
nej gramotnosti a plánuje v budúc-
nosti ešte viac podporiť finančné 
vzdelávanie rôznymi aktivitami.

NBS si uvedomuje, že nízka finanč-
ná gramotnosť obyvateľov na Sloven-
sku je častou príčinou problémov, do 
ktorých sa spotrebitelia dostanú, prí-
padne je dôvodom ich nespokojnosti s 
finančnou službou. Akákoľvek dôsled-
ná regulácia nie je dostatočne účinná 
bez finančného vzdelávania. Poslaním 
NBS je prispieť k podpore finančného 
vzdelávania na školách a čo najlepšie 
prepojiť verejné a súkromné aktivity v 
tejto oblasti. NBS sa zameria na vzdelá-
vanie mládeže, žiakov ZŠ a SŠ a vzdelá-
vanie dospelej populácie.

Platí, že čím sú obyvatelia finanč-
ne vzdelanejší, tým stabilnejší bude 
ekonomický a finančný systém. Lep-
šie a zároveň správne ekonomické 
rozhodovanie prinesie vyšší blahobyt 
spotrebiteľom a ich rodinám. Finanč-
ná gramotnosť je schopnosť využívať 
poznatky, zručnosti a skúsenosti na 
efektívne riadenie vlastných finanč-
ných zdrojov s cieľom zaistiť celoživot-
né finančné zabezpečenie seba a svojej 
domácnosti. Finančná gramotnosť 
slúži na efektívne riadenie vlastných 
finančných zdrojov s cieľom zaistiť ce-

loživotné finančné zabezpečenie seba 
a svojej domácnosti.

Finančná gramotnosť nie je abso-
lútnym stavom, je to súbor schopnos-
tí, ktoré sú podmienené premennými 
ako vek, rodina, zamestnanie, kultúra 
či miesto bydliska. Je to označenie pre 
stav neustáleho vývoja, ktorý umož-
ňuje každému jednotlivcovi efektívne 
reagovať na nové osobné udalosti a 
neustále meniace sa ekonomické pro-
stredie. 

V súvislosti so zvyšovaním vedo-
mostí v oblasti finančnej gramotnosti 
je podstatnou zložkou zameranie na 
vonkajšie prostredie na trhu práce, kde 
je uplatnenie možné vo forme zamest-
nania alebo samozamestnania.

Vzhľadom na nedostatočné skú-
senosti a ešte neosvojený požadovaný 
stupeň zodpovednosti, súčasný ab-
solvent strednej školy nebude vykazo-
vať rovnaký stupeň znalostí v oblasti 
osobných financií ako starší, finančne 
gramotný dospelý. Finančne gramot-
ní absolventi stredných škôl by však 
mali aspoň vo všeobecnosti chápať 
všetky kľúčové aspekty osobných fi-
nancií. Títo absolventi budú mať istotu, 
že budú samostatne schopní nájsť si a 
použiť informácie potrebné pri špeci-
fických finančných výzvach, zoči-voči 
ktorým sa môžu čas od času ocitnúť. 

Finančná gramotnosť potrebuje 
podporu!

» Zdroj: NBS + red

Peter Diamandis napísal knihu Hoj-
nosť a Hans Rosling Moc faktov. Na 
faktoch v nich ukazujú, že ľuďom sa 
žije stále lepšie. 

Čísla hovoria, že zažívame viac 
slobody a demokracie, menej násilia 
a vojen, máme lepší prístup k potravi-
nám, vode, hygiene, vzdelaniu, žijeme 
zdravšie a dlhšie ako naši predkovia. 
Napriek tomu, sme stále smutnejší a 
nevieme sa tešiť zo života.

Dobrým ukazovateľom rozvoja 
spoločnosti je ušetrený čas, ktorý ľudia 
venovali napríklad získaniu potravín, 
príprave jedla, získavaniu informácií 
alebo presunu z jedného miesta na 
druhé. V Babylone v roku 1750 pred 
Kristom musel človek pracovať na jed-
nu hodinu svetla s lampou so sezamo-
vým olejom 50 hodín. Lojová sviečka v 
19. storočí predstavovala 6 hodín práce 
a petrolejová lampa koncom 19. storo-
čia 15 minút práce. Dnes pracuje človek 
na jednu hodinu svetla asi pol sekun-
dy. 

Celý svet za posledných 100 rokov 
zbohatol a bohatstvo sa rozdelilo na-
prieč populáciou. Vytvorili sa štyri príj-
mové skupiny ľudí. V najchudobnejšej 
skupine je asi miliarda ľudí, ktorí za-
rábajú iba dva doláre na deň. V druhej 
sú tri miliardy ľudí, ktorí zarábajú od 
dvoch do osem dolárov denne, v tretej 

skupine žijú dve miliardy ľudí s príj-
mom osem - 32 dolárov na deň. Štvrtú 
skupinu boháčov tvorí jedna miliarda 
ľudí s príjmom väčším ako 32 dolárov 
na deň. Priemerná mesačná mzda na 
Slovensku je 1101 eur.

Peter Diamandis hovorí o týchto 
zmenách v posledných 100 rokoch ľud-
stva:

x)

z  12 percent na 88 percent) a máme 
prístup k  informáciám z celého sveta, 
knihám a kurzom kvalitných univerzít

Ak sa vám zdá, že svet sa zhoršu-
je, nie je to pravda. Médiá majú radi 
negatívne správy, ale stačí sa pozerať 
okolo seba. Spomeňte 
si, ako sa žilo pred 
50 rokmi. Kedy sa 
naposledy triasla 
zem, ozývala streľ-
ba alebo ľudí zabíjal 
mor. Máme sa lep-
šie, ale sme 
smutnejší a 
naštvanejší.

Sme stále smutnejší

» Ján Košturiak
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Hviezdoslavova 3, Trnava (vo dvore oproti gym. A. Merici) 033/55 13 185
0905 575 191

-40%
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KUCHYNE
ŠATNÍKY garancia

najnižšej ceny!!!

Najväčší výber

kuchýň

do bauringu!

www.kasna.sk • skoppo@gmail.com
Skvelé
ceny na
KVALITA, ZA KTOROU SI STOJÍME > ZÁRUKA 5 ROKOV

Naše postele farebne zladíme so šatníkom!

NOVINKANOVINKA

99 EUR99 EUR
INTERIÉROVÉ DVERE

so zárubňou a kovaním

od           

INTERIÉROVÉ DVERE

so zárubňou a kovaním

od           

+ PARKETY+ PARKETY

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

mobil: 0905 699 066
pevná linka: 033/381 81 34 01
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OKNÁ•DVERE•PARAPETY•ŽALÚZIE•ROLETY•SIEŤKY

RAINBOW

Vysávač pre ALERGIKOV

Marek Kollár
od roku 1992
0905 497 898

www.rainbow.sk

BEZPLATNÁ
SERVISNÁ

PREHLIADKA
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PREDAJSERVIS

0911 020 019 | trnava.farma@gmail.com0911 020 019 | trnava.farma@gmail.com

LOKÁLNY FARMÁR

ODKÚPI VAŠU

POĽNOHOSPODÁRSKU PÔDU

LOKÁLNY FARMÁR

ODKÚPI VAŠU

POĽNOHOSPODÁRSKU PÔDU
RÝCHLO A ZA DOBRÉ CENY
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Nie jedna (ako základná číslovka), ale 
jeden. (Jeden dva, tri...) Nie za päť minút, ale o päť minút.

Slovenčina naša
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INZERCIA

TRNAVSKO

Mgr. Jozef Belica  0905 534 595
Mgr. Branislav Kudri  0905 943 528
Matúš Vanta   0905 333 832
Eva Hypíková   0905 751 295

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   94.750 Bratislavsko Východ
BZ 100.200 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    38.810 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    42.845 Prešovsko+SB
SN    32.750 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

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

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (46.550 domácností)
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» interiér aj exteriér
» striekanie, natieranie
» valcovanie

www.strombau.sk
0944 274 430

PONÚK AME
profesionálne

MALIARSKE PRÁCE
OPRAVA

•automatické
práèky

•elektrospotrebièe
•plynospotebièe
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033/5549 016
0915 756 849
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NDF spol. s r.o., Trenčianska Teplá prijme

VODIČOV na ZVOZ CUKROVEJ REPY
Obdobie november 2019 - január 2020 s možnosťou pokračovania v PP.
Plat min. 70 €/deň. Mesačný dochádzkový bonus
až do výšky 200€. Bezplatné ubytovanie.
Požiadavky: VP sk. C+E, KKV, TK, lek. prehl., psych. vyšetrenie vodiča.
Prax s vyklápacím návesom výhodou.

Info: 0902 924 400, praca@ndf.sk

 vyšetrenie vodiča
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ORZAN S.r.o.ORZAN S.r.o.

•zámočnícke práce
•kované oplotenia
•z prof. od švajč.
  firmy JANSEN 
•montáž nadsvetlíkov
•nerezové dvere,
   zábradlia
•výroba oceľových 
  okien a dverí 
•protipožiarne
  uzávery
•zimné záhrady

Prevádzka:
Špačince, 
Družstevná ul. 23 
tel.: 033/5573 558
0905 615 048
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Najsuchšie drevo je zo
zimnej ťažby, neváhajte!

POLIENKA aj GUĽATINA

ZEMNÉ A STAVEBNÉ PRÁCE
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Nitrianska 18, Trnava (smer od R1) | bresttrade@bresttrade.sk | 0905 729 777

PRENÁJOM FASÁDNEHO LEŠENIA

www.bresttrade.sk

Prijmeme:

Ďalšie informácie na tel. č.: 0903 446 021

STSZ a.s.
Ružindolská 19

917 01 Trnava

Práca v jednozmennej prevádzke. 
Mzda 5,00 - 6,00 Eur/hod podľa kvalifikácie + prémie

kov t kov
váro

zvár čo t

Práca v jednozmennej prevádzke. 
Mzda 6,00 Eur /hod.+prémie a príplatky
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Súkromná spoločnosť prijme

Bližšie informácie na tel. čísle: 0902 953 066.

PREDAVAČKU
- na skrátený pracovný úväzok do novinového

stánku v Smoleniciach, minimálny zárobok
523 Eur brutto + zákonom stanovené príplatky

Je tu Deň boja za slobodu a demok-
raciu, ktorý ukončil vládu komunis-
tov.  Súčasťou rôznych dokumentov 
isto bude anketa, ako porevolučná 
generácia vníma prevrat, aké má 
vedomosti o revolúcii. 

Médiá ukážu mladých, čo nebudú 
o tom tušiť. Hoci memorovanie sa často 
odmieta, tak prečo by si mali pamätať 
fakty, ktoré nájdu na internete? Nesta-
čí sa orientovať v zdrojoch? Pripusťme 
v týchto dňoch, že 89. rok je jedným z 
medzníkov, ktoré patria do všeobec-
ného rozhľadu. Navyše ide o zaujíma-
vú tému, ktorá sa dá vďaka početným 
prameňom vyučovať názorne, pútavo 
a s možnosťou prepojenia s viacerými 
učebnými predmetmi. Je to teda proto-
typová téma na moderné vyučovanie s 
využitím skupinovej práce, multimédií, 
kritického myslenia a pod. Kde je teda 
problém? Veď aj ministerstvo nám pri-
kázalo pridať deviatakom o jednu hodi-
nu dejepisu viac, takže už aj času je.

Ministerstvo školstva teda tento 
problém vyriešilo kvantitatívne, aby 
sa mohlo prezentovať, že posilnilo vy-
učovanie novodobých dejín. Bez kvali-
tatívnej zmeny! Opakovane kritizujem 
štátny vzdelávací program (ŠVP), kto-
rý bez väčších zmien funguje od roku 
2008. Je predimenzovaný tak, že neraz 
učitelia musia uplatňovať vyučovanie 
typu diktovanie poznámok. Ak nechcú 
byť pranierovaní kontrolou, ktorá im 

môže vyčítať, že nestihli naplniť osno-
vy. Obzvlášť citlivé to je v slovenčine, 
matematike a cudzích jazykoch, ktoré 
sú testované, a preto sa nemôže stať, 
že sa niečo „nepreberie“. ŠVP neumož-
ňuje vynechať niektoré témy a venovať 
väčší priestor iným. Obsahuje aj témy, 
ktoré sú zbytočné v 21. storočí. Zabúda 
sa, že školy okrem formálneho vyučo-
vania majú plno neformálnych vzdelá-
vacích aktivít. Napr. pri téme 1989 mi 
na e-mail prišlo mnoho ponúk na akti-
vity súvisiace s týmto rokom. No účasť 
v nich prerušia formálne vyučovanie a 
dôjde k meškaniu s učivom, keďže ŠVP 
nepočíta s takýmito výpadkami vyučo-
vania. Väčšinou sú neformálne aktivi-
ty pre žiaka prínosnejšie ako učebnice. 

Ale nie iba ŠVP bráni v rozvíjaní 
významných učebných tém. Treba si 
ujasniť aj to, ako pristúpime k memo-
rovaniu v situácii, keď máme prístup k 
mnohým zdrojom, kde si môžeme veci 
vyhľadať. Na druhej strane memorova-
nie cibrí pamäť a sú situácie, keď nám 
naspamäť naučené vedomosti pomá-
hajú, napr. šetria čas. 

Opäť tak musím konštatovať, že 
vzdelávanie žiakov nepadá iba na uči-
teľoch, na vôli školy či na pamätaní si 
žiakov. Chýba tu kvalitatívna premena 
ŠVP, o ktorej sa roky teoretizuje, no pra-
xou je retardujúci centrálny dokument, 
ktorý musia naplniť všetky školy. 

Učiť o revolúcii

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
riaditeľ ZŠ s MŠ
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ponúka:
Hydinárska Farma TopoLnica  
(pri Galante)

   

      

pHydini án rsr ks a Fk aF rmr am TopoLnin cac

www.hydinarskafarma.sk

  
 

  

• 8 - 20 týž. Mládky -Nosničky rôznej farby

• brojlerové kačice na výkrm

• mulard kačice na výkrm

0905 551 499, 031 781 15 63, 0905 450 432

Rozvoz ZADARMO!

krmivo pre nosnice
rastová a znášková
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