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Termín navštevy si treba dohodnúť telefonicky.
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Stav veľkosť a lokalita

nerozhoduje.

Platba v hotovosti.

KÚPIM BYT
V TRNAVE

0910 600 525
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8www.centrumprenajmu.sk

PRENAJMEME AJ VAŠU
NEHNUTEĽNOSŤ

RÝCHLO A BEZ STAROSTÍ
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Najsuchšie drevo je zo
zimnej ťažby, neváhajte!

POLIENKA aj GUĽATINA
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ul. pri Kalvárii 25A, Trn
ava033/552 15 20, 0905 96 54 4
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od obalových materiálov a papiera
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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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SOŠ obchodu a služieb Trnava

má zámer prenajať
 nebytové priestory
Bližšie na: www.sosos-trnava.sk
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GLAZÚROVANIE 
VANÍ

0903 405 588

0905 983 602

„Už 24 rokov 

od firmy 

MOLNÁR“
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2Kontakty: 0905 368 775
email: hbalunova@gmail.com

Kontakty: 0905 368 775
email: hbalunova@gmail.com

Plesová sezóna

sa blíži,
naučte

sa tancovať!
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Tak ich tu máme

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Dve dvadsiatky. Vyzerajú dobre, 
pred pár dňami boli väčšinou stvár-
ňované v zlatej farbe. Každoročná 
a novoročná eufória už je taká. Ako 
„železná košeľa“ ibaže v pozlátku. 

Vraj to bude rok zmien. No, mohol 
by byť, fakt! Akurát, že zrejme nebude. 
Roky sa nemenia len tak, z ničoho nič. 
Nič sa nezmení, kým sa nezmeníme my, 
občania. Možno aj ľudia. Keď chcela mať 
stará mama vypeknený „šporhelt“, za-
behla do obchodu, kúpila striebrenku a 
vyčančala ho. Nezmenila ho technicky, 
ale aspoň niečo urobila.

Nebudem tu ja a teraz mudrovať, 
všetko podstatné, čo mám na srdci, po-
vedala na Nový rok 2020 pani prezident-
ka Zuzana Čaputová: „Medziľudské 
vzťahy, atmosféra, v akej naša spoloč-
nosť žije, nie je daná a nemenná. Vytvá-
rame ju my všetci. So smútkom a rozča-
rovaním sledujem, ako naberá na sile 
hrubosť, vulgárnosť a manipulácia vo 
verejnej debate. Ako si pomaly zvykáme 
na to, že osobný konflikt je legitímnou 
pracovnou metódou. Akoby jedinou 
cestou na presadenie svojich myšlienok 
bolo poníženie oponenta a vymedze-
nie sa na jeho úkor. So slovom sa často 

narába účelovo, bez zodpovednosti za 
následky a s umlčaním vlastného sve-
domia. Sme unavení z množstva kon-
fliktov a  mnohých ľudí rozdeľujú spory.

Myslime však na to, že aj po nich 
budeme všetci na Slovensku žiť spo-
ločne. O čo prajnejší a úctivejší k sebe 
budeme dnes, o čo menej sa od seba v 
dôsledku sporov vzdialime, o to lepšie 
zvládneme, keď sa situácia po voľbách 
nebude vyvíjať celkom podľa našich 
predstáv. My všetci spolu teraz tvoríme 
Slovensko. A každý, kto má skutočný 
záujem o to, aby sa našej republike da-
rilo, musí vidieť v tom druhom aj brata, 
sestru, občana, človeka, s ktorým, i keď 
názorovo nesúhlasí, bude sa na tomto 
dôležitom zámere spolupodieľať.“

Žiť spolu je oveľa lepšia predsta-
va, ako sa nenávidieť? Čo 
myslíte? Ozaj, vraj tie dve 
dvadsiatky znamenajú 
karmický rok. A karma, tá 
je veľký kúzelník!

S pozdravom a 
želaním viac dob-
rého ako zlého -
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Pohotovostné služby 
lekární

V trnavskom okrese sú od 1. januára 2020 
v rámci pohotovostných služieb k dispozícii 

v pracovný deň a cez víkendy lekárne 
nachádzajúce sa v nákupných centrách:

Lekáreň BENU, City Aréna, 
Kollárova 8834/20, do 21.00 hod

Lekáreň Dr. Max, OC Max, 
Ulica Ferka Urbánka 11, do 21.00 hod

Lekáreň BENU, 
Hospodárska 3611/53, do 20.00 hod
Lekáreň City Park, OC City Park, 

Trstínska 3, do 20.00 hod
Lekáreň Dr. Max, HM Tesco, 

Veterná 40, do 20.00 hod
Lekáreň Dr. Max, OD Kaufland, 

Clementisa 41/D, do 20.00 hod
Lekáreň Dr. Max, Kaufland, 
Trstínska cesta 2, do 20.00 hod

Doporučujeme 
skontrolovať si vždy 
konkrétnu lekáreň 
a všetky potrebné 

informácie na stránke 
www.trnava-vuc.sk

Vtipy

» Ide Detvanec do neba a 
vidí pred bránou samé veľké 
hodiny a opýta sa:
- Čo je to?
Podíde k nemu svätý Peter 
a hovorí:
- To sú naše nebeské hodiny 
klamstva. Každý má jedny a 
keď ten, komu patria, zakla-
me, ručička sa pohne o jedno 
miesto.
- Fíha, koho sú tieto?
- Tieto patria Márii Terézii. 
Nikdy sa nepohli.
- Wow. A koho sú tieto?
- Tieto sú Abrahama Lincol-
na. Pohli sa len dvakrát.
- Neuveriteľné. A máte aj 
hodiny niektorých našich 
politikov?
- Áno, ale nie tu. Používame 
ich v kanceláriách ako ven-
tilátor.

» Veľa politikov drží krok s 
módou. Pred každou voľbou 
mení kabát.

INZERCIA
0905 534 595
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Bocán s.r.o., Hviezdoslavova 309, Senica
AKCIA JANUÁR 2020

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

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

s podložkou 

1-hrob od 940 € • 2-hrob od 1140 €

0910 902 635•0905 323 022AK
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RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA
- STAČÍ ZAVOLAŤ
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Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa:
2-hrob od 2450 € • 1-hrob od 1750 €

V prvom štvrťroku sa začne proces 
vyhľadávania škôl. Materských, 
stredných či vysokých. Napriek 
tomu, že sa u nás degradovalo vzde-
lávanie, mnohým rodičom záleží na 
tom, aby našli svojmu dieťaťu dobrú 
školu.

Na začiatku nášho sprievodcu ško-
lami si treba uvedomiť, že to, čo sa z 
našich detí stane, nezávisí len od školy 
a nedá sa to zabezpečiť len investíciou 
do vzdelávania. Veď koľko vzdelaných 
ľudí je bez práce alebo robia niečo, čo 
s ich štúdiom nesúvisí. Na uplatnenie 
človeka vplýva komplex faktorov od 
rodiny, osobnostných predpokladov 
po charakter pracovného trhu či zlo-
ženie spoločnosti. Isto, premysleným 
výberom školy zabezpečíme najdôleži-
tejší krok k perspektívam nášho dieťaťa 
a naznačíme jeho cestu.

Na výber školy si treba definovať 
realistické kritériá a rozhodne sa ne-
treba sústrediť iba na blízkosť k byd-
lisku. Takisto sa netreba spoliehať na 
internetové referencie, ktorých zámer 
nemusí byť vždy čestný. Najhoršie je 
vyberať si školu podľa toho, že tam 
nastúpi aj náš známy. Alebo je jej ab-
solventom známa osobnosť. To nemusí 
byť zárukou, že aj nám bude taká škola 
vyhovovať. Najlepšie je kontaktovať sa 
osobne s ľuďmi, ktorí sú absolventmi  
školy a majú istý nadhľad. Do veľkej 
miery čo-to naznačia prehliadky školy 

počas dňa otvorených dverí alebo v iné 
dni. Zúčastniť by sa mali obaja rodičia 
alebo rodič s niekým blízkym, možno s 
odborníkom. 

Predtým si treba uvedomiť predpo-
klady školy: Ako napĺňa požiadavky 
súčasnej spoločnosti? Ako komunikuje 
s potenciálnymi „klientmi“? Aký má 
vizuál a materiálno-priestorové vy-
bavenie? Akú má víziu a obsah vzde-
lávania? Ako spolupracuje so svojím 
okolím, kto tvorí jej komunitu? Ak sa 
škola vyberá pre staršie dieťa, je dô-
ležité, aby sa aj ono zapojilo do tohto 
procesu. Dôležité je spoznať vedenie 
školy, keďže v slovenskej legislatíve je 
kľúčové pri profilácii, ale aj pri zlom 
fungovaní. Veľa prezradí aj pohľad na 
web školy, na jej dizajn, obsah, aktua-
lizácie a informácie. Ťažším je zistenie, 
či personál školy berie svoju službu ako 
povolanie či zamestnanie - to by mohol 
naznačiť napr. deň otvorených dverí.

Výber školy teda závisí od komple-
xu kritérií, nie napr. iba od toho, či sa 
tam učí angličtina, či majú Montessori. 
Školy sa v súčasnosti tiež riadia marke-
tingom a pre získanie žiakov môžu za-
vádzať. Zároveň si treba uvedomiť, že 
neexistuje ideálna škola, ani keby bola 
alternatívna či súkromná. Je potrebné 
si vopred stanoviť očakávania, uplatniť 
kritické myslenie a nespoliehať sa na 
módne predstavy o najlepšej škole.

Trojuholník škola – rodič - žiak

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
riaditeľ ZŠ s MŠ
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25 rokov
na trhu!SERVIS, OPRAVA A NASTAVENIE OKIEN A DVERÍ

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

15. 1. 1971 
vydal George Harrison svoj singel My Sweet Lord, na celom svete sa 
ho predalo viac ako 5 mil. kusov.

Výročia a udalosti
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KAMENÁRSTVO
Trnava - Bínovce

Najväčší výrobca a predajca žuly
na Slovensku od roku 1991

Trnava - Bratislavská cesta 45
oproti Drevoma, Mikona

pri hlavnej ceste
Bíňovce

0905 333 339
Stretnutie na predajniach
si dohodnite telefonicky

Najväčšie predajne s vystavenými pomníkmi

za dostupné ceny. Nové materiály a tvary pomníkov.

ZIMNÁ AKCIA AŽ DO -35%

ZĽAVY PRE SENIOROV
ZĽAVY PRE SENIOROV
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Príroda je štedrá
Len aby ste vedeli,

čím je teplo drahšie,
tým viac vám ho 

na Vianoce nadelí.

Protestant
Doma prorokom nie je nik
a niekomu dodnes vadí,

že Komenský nebol katolík.

Veľkorysí potomkovia
Vyberieme ti, mama, tú,

pre chudobných najlepšiu
opatrovateľskú charitu.

Dankovo srdce
Na strašný sen

sa vždy ráno budí,
že si musí vyrvať srdce

za Boha, za národ, za ľudí.

Režisér
Oznámil mi manžel prav-

du holú,
že v najnovšej hre o láske,
budem hrať iba vedľajšiu 

rolu.

Rok 2020 v Trnave
Titul kráľovského mesta

sa nám máli,
Európskym mestom 

športu
sme sa stali.

Možno je to tak

» Eva Jarábková

Silvester máme za sebu, ale zábavy nygdy neny  dost, 
tak som týto výroky pre vás zbírala dávno pred ným. A či 
vyzírajú silvestrovsky móžete ohodnocit sami. 

Telka:
Pri silnej búrke padali krúpy ako futbalové loptičky. 
Dve lode sa zrazili pod Margitiným ostrovom.
Dúfam, že sa týmito vlakmi budú ľudia presúvať z miesta 
na miesto a nebudú to využívať inak.
Naše deti môžu hrať stolný ping-pong.
Vlak je kolos, preto má dlhú zábrzdnú dráhu.
Skočil do bazéna, tým vodu nadniesol a tá vyšplechla na 
cestu.
Musíme urýchlene začať pokračovať vo výstavbe daného 
obchvatu.

Veselé bolo aj rádijo:
Je pondelok, začína sa nový pracovný víkend.
Budeme hovoriť na štyri oči.
Treba zistiť, či pri havárii nebola autosedačka nepoškode-
ná.
Táto obchádzka je posledná kvapka do ohňa. 
Do desiatej hodiny musia byť všetky prevádzky na tejto 
ulici odzásobené.

Noviny:
Knihy poškodené a  stratené sa dá-
vali na kopy. 
V tom čase už bola Peťka s Marti-
nom tehotná.
V  tomto sklade sa budú skladovať 
osobné pneumatiky. 
Peniaze mi požičal rodinný príbuzný.

Tak vám prajem bohatých 
a  hlavne ščedrých príbuz-
ných a veselo aj po Silvestry.

Veselo z novín, rádija 
a telky

» bapka Blašková
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HĽADÁME
BRIGÁDNIKOV
Čistiace, upratovacie a servisné práce
(vhodné aj pre študentov)

MOŽNOSŤ TÝŽDENNÉHO VYPLÁCANIA.

0917 920 781  I  praca@traust.sk

od 3/hod. v čistom 
+ príplatky 
TRNAVA a okolie
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Príjmeme 
do zamestnania:

tel.: 0908 789 146 / email: ismont@ismont.sk

OBKLADAČA - 16 € / m2

TESÁRA - 6,90 € / hod. brutto
STROJNÍKA / VODIČA  - 6,90 € / hod. brutto
INŠTALATÉRA /VODÁRA  - 8 € / hod. brutto
MURÁRA / MALIARA - 6,90 € / hod. brutto

KRMIVO
krmivá Energys

pre Hospodárske
zvieratá

oproti Žel. Stanice, Kollárova 6, Trnava, tel. 0917 501 066
parkovanie zozadu - vchod z Hospodárskej ulice

Teraz zľava 15 % na všetko pre chov Holubov
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RENOVÁCIA EUROOKIEN
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EKOP sk s. r. o. stavebná spoločnosť

hľadá na trvalý pracovný pomer
z Trnavy a okolia

ŠIKOVNÝCH STAVEBNÝCH ROBOTNÍKOV,
STROJNÍKA NA KOLESOVÉ RÝPADLO - NAKLADAČ

A VODIČA NÁKLADNÉHO VOZIDLA S PRAXOU.
ponúkaný plat od 900 - 1500 EUR

Kontakt: ekopsksro@gmail.com, +421 911 384 213

Zaoberáme sa realizáciou parkovísk, spevnených plôch, 
chodníkov a pokládkou zámkovej dlažby.

Ostatné firemné benefity sú predmetom osobného pohovoru

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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SME PRVÁ FIRMA, 
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE

vymaľovanie
interiéru

pri výmene okien

10% ZĽAVA

339 € 389 €

499 €
cena zahŕňa: demontáž, montáž, parapety,

žalúzie, murárske práce a DPH

INZERCIA
0905 534 595
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Tento štát

Eduard Chmelár 

T

Ako jediný politický subjekt chodíte medzi 
robotníkov. V 

 
smeny a v.  
Má to nejaký zmysel?
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Predstavitelia strany 

darí pracujúcim najlepšie a 
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Niektorí zamestnávatelia na vás poslali 
políciu a obvinili vás z poburovania.
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Na kandidátke 

asi najviac robotníkov zo všetkých strán. 
Predsa len, nebolo to trúfalé,                 
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Lebo toto znamená naše volebné 

heslo SLOVENSKO PRE VŠETKÝCH,                              
NIE PRE VYVOLENÝCH.

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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XVIII. ročník
Valentínskeho

plesu

XVIII. ročník
Valentínskeho

plesu

Pozývame vás na

ktorý sa uskutoční v Hoteli Koliba
14. februára 2020.

Začiatok plesu je o 20:00 hod.

Počas plesu vám bude hrať
hudobná skupina

PLASTIK.
Čaká na vás bohatá tombola!

Lístky môžete zakúpiť priamo v Hoteli Koliba
alebo objednať na tel. č.: 033/533 44 59.

Cena lístka 40 Eur / osoba.
V cene je 3 x večera, nealko, 0,35 l vína/osoba.

» 1 Auto moto/

» 2 Auto moto/iné

» CZ 175 JAWA 250 350 PI-
ONIER STADION MUSTANG 
SIMSON KÚPIM TIETO 
MOTORKY 0915215406
» ČZ-JAWA Odkúpim Moto-
cykel/Diely- DOHODA ISTÁ 
0908205521
» Kúpim malotraktor Ter-
ra, Vari Agzat alebo TK14 
MT8 0904995579
» 3 Byty/predaj

» Predám 3izbový byt 
Na hlinách v Trnave, č.t. 
0908979375
» Dám do prenájmu 
garsónku s balkónom 
v Seredi, zariadená (TV, 
chladnička a práčka). 
Cena 330 € s energiami 
+ 1 depozit, tel.: 0907 
038 839 
» 4 Byty/prenájom

» Dám do prenájmu 
garáž na Prechodnej ul. 
0905601052
» Prenajmem 2 izb. byt v 
Trnave. T.č. 0905337882
» Prenajmem 1-izbový byt 
(40 m2) Na Hlinách. Tel. 
0905581290
» 6 POZEMKY/predaj

» Predám ornú pôdu v 
Budmericiach 0902192512
» 7 REALITY/iné

» Hľadám dom/ pozemok 
na predaj. Trnava a oko-
lie. 0944068093 

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.

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       
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XVIII. ročník
Valentínskeho

plesu

XVIII. ročník
Valentínskeho

plesu
ktorý sa uskutoční v Hoteli Koliba

14. februára 2020.
Začiatok plesu je o 20:00 hod.

Počas plesu vám bude hrať
hudobná skupina

PLASTIK.
Čaká na vás bohatá tombola!

Lístky môžete zakúpiť priamo v Hoteli Koliba
alebo objednať na tel. č.: 033/533 44 59.

Cena lístka 40 Eur / osoba.
V cene je 3 x večera, nealko, 0,35 l vína/osoba.
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7Za férové a hrdé Slovensko

Politici musia 
ukázať, že na ňu majú aj odvahu, 
riešenia a energiu.

Slovensko je plné slušných, praco-
vitých, talentovaných ľudí, 

.

Našu dravosť a vytrvalosť musíme 
smerovať do riešení. Nie do zby-
točných sporov a hádok,

Na zmenu však potrebujeme nielen 
dohody, ale aj odvážne riešenia.

Zmena nikdy neprichádza 
ľahko. Sme však pripravení - bojovať 

za férové a hrdé Slovensko.

MIROSLAV BEBLAVÝ

Obidva názvy rastliny ďumbier aj 
zázvor sú spisovné a uvádzajú sa v 
Pravidlách slovenského pravopisu 
aj v Krátkom slovníku slovenského 
jazyka.  No odborný botanický ná-
zov je iba názov ďumbier. 

Zázvor sa využíval už v stredoveku 
ako konzervačný prostriedok a rovna-
ko pomáhal liečiť tráviace problémy. 
Gréci ho jedli pri problémoch s tráve-
ním. Zázvor má protizápalové účinky. 
Je preto mimoriadne vhodnou preven-
ciou a aj liečbou v prípade prechladnu-
tia, zápalov horných dýchacích ciest 
a chrípky. Môžeme ho pokojne nazvať 
prvou pomocou v období chrípkových 
a vírusových epidémií. Zázvor tiež po-
máha náš organizmus detoxikovať a 
zbavovať ho škodlivých látok. Dokáže 
dokonca „odstrániť“ rakovinové bun-
ky rýchlejšie ako niektoré ostatné lieky, 
ktoré sú predpísané pacientom s rako-
vinou vaječníkov! Lekárski experti tiež 
tvrdia, že tí, ktorí konzumujú zázvor, 

majú nižšiu hladinu črevných zápalov 
a zápalov v hrubom čreve a znižujú tak 
riziko rakoviny hrubého čreva.

Zázvor obsahuje veľké množstvo 
super zdravých látok menom gingero-
ly, ktoré účinne bojujú proti mnohým 
zdravotným problémom, ktoré súvisia 
so zápalom buniek. Výskum, vykona-
ný u pacientov, trpiacich artritídou a 
svalovými bolesťami, preukázal vý-
znamné výsledky v úľave od bolesti. 
Zázvor je tiež veľmi užitočný a prínos-
ný pre pacientov, u ktorých dochádza 
k chorobe, ktorá je spôsobená zápalom 
buniek ako obezita, cukrovka, Alzhei-
merova choroba, atď.

Zázvoru by sa mali vyhnúť ľudia, 
ktorí majú problémy s krvným obe-
hom, respektíve trpia na hemofíliu. 
Môže tiež nepriaznivo ovplyvňovať 
diabetickú a antikoagulačnú liečbu, 
jeho užívanie si vyžaduje v týchto prí-
padoch monitoring lekárom – špecia-
listom.

Zázvor alebo ďumbier

» red
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» 9 DOMÁCNOSŤ

» Predám laminátové 
parkety značky EGGER 
Dub Belfort hrúbky 7 mm. 
Sú nové, zabalené v origi-
nálnom balení. Spolu 22,5 
m2 (9ks balení) za cenu 
70 eur - dohoda možná. 
Tel. 0904982838
» 10 ZÁHRADA a ZVERINEC

» Predám pšenicu, jač-
meň. HC tel. 0948260827 
Jedná sa o prebytky, nie 
na komerčné účely.
» Predám králikov 
na chov aj mäso a 
kúpim samčeka hýla, tel. 
0944367347.
» 11 HOBBY a ŠPORT

» Kúpim akordeon, heli-
gonku 0915876860

» 12 DEŤOM

» 13 RÔZNE/predaj

» Predám kvalitné 
biele víno ročník 2018, 
cena 1,40eur/L, tel. 
0944367347.
» 14 RÔZNE/iné

» 15 HĽADÁM PRÁCU

» ZOZNAMKA

» 45r.ch hľadá kamarátku 
0903395884
» 36 ročný hľadá dievča 
na vážny vzťah do 36 r 
okolie TT HC 0949449436

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.

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

13 RôZNE / predaj    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    
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Denne sa stretávam s množstvom ľudí, ktorí vedia, 
že o kvalite spravovania krajiny a o kvalite reforiem 
nerozhodujú vymakané videá, ani pekne znejúce frá-
zy, ale kvalita volebného programu. Ten je kľúčovým 
dokumentom každej strany, ktorá má ambíciu spraviť 
život na Slovensku lepším.

Preto sme sa rozhodli napísať program, ktorý má 
nielen ambíciu byť opäť raz najlepší, ale zároveň je 
to skôr Návod na lepšie Slovensko. Návod, ako riadiť 
krajinu, ak nám dáte dôveru. Aby sa nám ani omylom 
nestalo, že sa staneme súčasťou vlády a nebudeme ve-
dieť, „čo včul“. Bude to presne naopak - od prvého dňa 
budeme veľmi presne vedieť, čo robiť, lebo máme plán. 
Dali sme si s ním veľa práce. Našim zámerom bolo na-
písať program, aký Slovensko ešte nezažilo, lebo práve 
taký po 12-ich rokoch Fica naša krajina potrebuje ako 
soľ. 

Na 372-ich stranách uvádzame 1.144 konkrétnych 
a reálnych riešení, ktoré zlepšia život na Slovensku. 
Program tvorilo vyše sto ľudí doslova tisíce hodín            
a so všetkou skromnosťou hovorím, že sa máme čím 
pochváliť. 

Ak sa do neho začítate, zistíte, že presne na toto sme 
poctivo pripravení - žiadne všeobjíma-
júce frázy, žiadny svetový mier, ale 
konkrétne, ihneď použiteľné rieše-
nia. 

Návod na lepšie Slovensko nájde-
te na www.sas.sk

Programy nikto nečíta? 
Veľký omyl!

Richard Sulík
predseda SaS

Návod na lepšie 
Slovensko

Dobré časy skončili. Daňové nadpríjmy, ktoré             
si v rokoch 2017 a 2018 užíval vtedajší minister 
fi nancií Peter Kažimír, skončili. V roku 2019 už 
daňové nadpríjmy neboli a pozitívne daňové pre-
kvapenia sa nedajú očakávať ani v roku 2020. 

Je ľahké riadiť fi nancie, keď sú príjmy o 1mld 
€ ročne vyššie ako plánované. Zároveň je to do-
konalá politická pasca. Chuť prejesť dodatočné 
príjmy je obrovská. Výsledok vládnutia Smeru                          
v ekonomicky najlepších rokoch sú verejné fi nan-
cie balansujúce nad priepasťou.

Ak niekto pochybuje o neochote Smeru a ce-
lej koalície šetriť počas celého volebného obdo-
bia, stačí sa pozrieť na údaje Útvaru hodnoty za 
peniaze. Tento útvar za 3 roky svojej existencie 
identifi koval možné úspory v sume cca 900 mil. 
eur. Vláda navrhnuté úsporné riešenia dokonca 
schválila, ale do praxe sa nezaviedli. Áno, zostali 
len na papieri.

Slovensko potrebuje vládu, ktorá sa k verejným 
fi nanciám bude správať efektívne, hospodárne       
a so zdravým sedliackym rozumom. Je potrebné, 
aby analytici z Útvaru hodnoty za 
peniaze mohli dôsledne kontro-
lovať efektívnosť využívania ve-
rejných fi nancií. Štát musí v ruke 
obrátiť každé euro dvakrát a po-
užiť ho vždy tam, kde občanom 
prinesie najväčší osoh.

Dokonalá pasca Smeru

Zdravý rozum je 
najlepší recept

Marián Viskupič
poslanec NR SR za SaS

ponúkame spoluprácu
v oblasti kontroly kvality automotiv

      

Kontrolór (inšpektor) kvality
> vstupná a výstupná kontrola dielov
> meranie dielov
> testovanie funkčnosti dielov
> oprava a úprava dielov
> reportovanie výsledkov

Požiadavky k spolupráci
> prax nie je podmienkou
>  vlastný automobil - podmienkou

Iné
> živnosť
>  odmena v závislosti od zákazky

Miesto výkonu: Lozorno / Bratislava / Trnava / Malacky
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Stavebné práce
MOSPAM

0905 244 559
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www.izolaciapurpenou.sk

Hľadáme
obchodných zástupcov

Tel.: 0948 211 611

96
-0

00
6 

TT
02

0905 410 960
www.kurbeljan.sk

kurbeljan@centrum.sk

RODINNÉ

DOMY

na kľúč
na kľúč ZIMNÁ

AKCIA

20-30% ZĽAVA

ZIMNÁ

AKCIA

20-30% ZĽAVA

TAM, KDE SA NIKTO

NEDOSTANE!
TAM, KDE SA NIKTO

NEDOSTANE!

VÝKOPOVÉ A BÚRACIE PRÁCE

KOMPLETNÉ VÝSTAVBY A REKONŠTRUKCIE

0
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T
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2

Súkromná spoločnosť prijme

Bližšie informácie poskytneme v čase od 8:00 do 15:00 hod. (pondelok - piatok)
na tel. číslach: 0911 068 443 a 0902 953 066

PREDAVAČKU
na trafiku Trojička v Trnave, mzda 696 Eur brutto

+ zákonom stanovené príplatky

BRIGÁDNIKOV
(vysokoškoláci, MD, dôchodkyne) do trafík na zastupovanie

dovoleniek, PN v Trnave, mzda 3,90 Eura/hod. brutto
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • PERGOLY

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 €

ZĽAVY AŽ DO 30% Možnosť výhry 700 €NOVOROČNÁ AKCIA

BIOCLIMATIC pergoly
splátky od 238 €
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50%
7 ROKOV
A VIAC

ZAMESTNANCOV
PRACUJE PRE NÁS

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

VÝROBNÝ

PRACOVNÍK

mesačnÝ príJem

od 1037 €

Nová generácia Peugeot 208 v trnavskej
automobilke, nová príležitosť
pre Teba. Pripravíme Ťa na prácu
so špičkovými technológiami.  

Viac info na:

nabor@mpsa.com, 0905 876 582, 0905 876 583

www.psa-slovakia.sk, www.facebook.com/PSAkariera/

ZVÝŠILI SME MZDY
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INFO: 0915 896 536

KANCELÁRIE:

Komárno 

Štúrovo 

Želiezovce
Banská Bystrica
Dunajská Streda 

vo februári

Bez exekúcii

NOVÝ
začiatok

11. 1. v roku 1787 
William Herschel objavil mesiace Titania 
a Oberon planéty Urán.

Výročia a udalosti12. 1. v roku 2016 
sa uskutočnila posledná rozlúčka s kňazom a politickým väzňom 
Antonom Srholcom v Bratislave a Skalici.

Výročia a udalosti
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Skladník (Nemecko)

2200 EUR/mesačne Brutto

3000 EUR/mesačne Brutto
Mäsiar (Rakúsko)

0903 431 350
85
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PRIJMEME

2400 EUR/mesačne Brutto

Mäsiar-pomocník  (Rakúsko)
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AIW - Práca - Opatrovanie 
seniorov v Rakúsku!

Kritériá 
pre spoluprácu s AIW:

· opatrovateľský kurz a prax
·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 

· vek 25 až 60 rokov

roko tro t k R kúsku
r r r k Č rv kríž

máme stále dostatok ponúk aj pre mužov
-dňov rnusy r kúsk živnosť

Honorár 1 100 až 1 300 € za 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

AIW má zástupcov
v rôznych mestách Slovenska!

Zavolajte na bezplatné číslo
0800 24 24 44

a dohodnite si osobné stretnutie.
Pracovať môžete už o pár dní!

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 

prijme do pracovného
pomeru:

Miesto výkonu práce:
Devínska Nová Ves (BA)

e-mail: praca@schnellecke.com   
  tel.: 0800 144 140
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Vodič LKW od 810 € brutto + 160 € 
variabilná zložka + ďalšie prémie

Vodič VZV / retrak / ťahač od  810 € brutto 

od  810 € brutto 

+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie

Pracovník montáže
+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie

+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie
od  765 € brutto Skladový pracovník
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Sme najaktívnejšie 
hnutie!

RASTIEME

-

-

vytvorili krajinu, kde budeme 

-

-

-
pujú aj v pléne Národnej rady, 

-

-
-

-

V posledných prieskumoch 

-

-

-

-
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TRNAVSKO
č. 2 / 10. JANUÁR 2020 / 24. ROčNÍK

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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0800 500 091 - www.konstrukter.sk
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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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Hviezdoslavova 3, Trnava (vo dvore oproti gym. A. Merici) 033/55 13 185
0905 575 191
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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           
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Lacné ubytovanie v Trnave
Už od 120 €/mesiac/osoba

2, 3 lôžkové izby v rodinných domoch
aj pre väčšie skupiny

Kontakt: 0907 766 361
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Lacné ubytovanie v Trnave
Už od 120 €/mesiac/osoba

2, 3 lôžkové izby v rodinných domoch
aj pre väčšie skupiny

LACNÉ UBYTOVANIE

V TRNAVE

Kontakt: 0907 766 361
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Lacné ubytovanie v Trnave
Už od 120 €/mesiac/osoba

2, 3 lôžkové izby v rodinných domoch
aj pre väčšie skupiny

Kontakt: 0907 766 361
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INZERCIA
0905 534 595
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Vďaka legislatívnym zmenám plat-
ným od 1. januára 2020 žiadna z 
trnavských lekární nebude posky-
tovať pohotovostnú službu dlhšie 
ako do 21.00 hod. Kým v minulosti 
fungovali pohotovostné lekárne 
do 22.30 hod, po novom to bude 
inak.

V trnavskom okrese sú od 1. januára 
2020 ľuďom v rámci pohotovostných 
služieb k dispozícii v pracovný deň a 
cez víkendy už len verejné lekárne na-
chádzajúce sa v nákupných centrách a 
to podľa ich otváracích hodín, teda do 
20.00 prípadne 21.00 hod. „Cez sviatky 
budú poskytovať pohotovostné služby 
verejné lekárne mimo nákupných cen-
tier v čase od 8.00 hod do 21.00 hod,“ 
informovala Lucia Šmidovičová, ria-
diteľka Odboru zdravotníctva TTSK. 
„Doporučujeme, aby si ľudia, v prípade 
potreby, skontrolovali konkrétnu le-
káreň a všetky potrebné informácie na 
stránke www.trnava-vuc.sk,“ dodala 
Šmidovičová. Na poskytovaní lekáren-
ských pohotovostných služieb v kraji 
sa Trnavský samosprávny kraj (TTSK) 
dohodol s poskytovateľmi lekárenskej 
starostlivosti a Slovenskou lekárenskou 
komorou (SLK).

Kam po lieky po 21.00 hodine?
Zaujímalo nás, čo sa stane v prí-

pade, ak niekto navštívi ambulantnú 
pohotovosť po deviatej hodine večer 
a lekárne už budú zatvorené. Chce-
li sme vedieť, kam si pacient zájde 
vybrať lieky. „Recept si budú môcť 
pacienti vybrať v lekárňach počas 
prevádzkových a pohotovostných 
služieb. Mimo tohto času budú všet-
ky prípady, ktorých zdravotný stav si 
to, po posúdení lekára na ambulant-
nej pohotovostnej službe, vyžaduje, 
riešené v rámci urgentných príjmov,“ 
uviedla Šmidovičová. Dodala tiež, že 
trnavská župa priebežne vyhodno-

cuje nové fungovanie lekárenských 
pohotovostných služieb a má ambíciu 
vyčleniť finančné prostriedky na to, 
aby mohlo niekoľko lekární v kraji 
fungovať v režime non-stop. „Na zák-
lade potrieb pacientov sme pripravení 
rokovať s lekárnikmi a regionálnou 
SLK,“ uzavrela riaditeľka.

Zmeny v časoch v pohotovostných 
službách lekární vychádzajú z legisla-
tívnych zmien, ktoré zaviedlo Minister-
stvo zdravotníctva Slovenskej republiky 
od 1. januára 2020.

TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Po lieky už len do deviatej večer!

Pohotovostné služby lekární 
po novom

ilustračné foto                                                                                                    autor pexels pixabay

Mnohým obyvateľom Mesta Tr-
nava sa nepáči zvýšenie dane z 
nehnuteľností, ktoré na svojom 
decembrovom zasadnutí schválili 
mestskí poslanci s účinnosťou od 
1.1.2020.

Zmena výšky daní sa týka občanov 
aj podnikateľov. Nová sadzba za byty, 
domy a garáže vzrastie zo súčasného 
0,35 eura za štvorcový meter na 1 euro 
a pri priestoroch na podnikanie z 3,50 
eura na 5 eur. Svoju nespokojnosť so 
zvýšenými sadzbami spečatili nespo-
kojní občania svojimi podpismi pod pe-
tíciu, ktorú v uplynulých dňoch podali 
elektronickou formou na Mestský úrad 
v Trnave.

Občania apelujú na poslancov
V petícii, ktorú na internete podpísa-

lo viac ako tri tisíc ľudí sa okrem iného 
uvádza:

„Apelujeme na vás, vážení poslanci, 
aby ste zastupovali naše záujmy ako 
občanov mesta Trnava a hľadali rieše-
nia, ktoré nebudú na úkor obyvateľov, 
podnikateľov a majiteľov nehnuteľností 
v meste Trnava. Príjmy Trnavy z podie-

lových daní kontinuálne už niekoľko 
rokov po sebe rastú a trojnásobné zvý-
šenie dane z nehnuteľností je nedôvod-
ným, odborne neodargumentovaným 
a prvoplánovým riešením. Trnava má 
jednu z najvyšších sadzieb dane z ne-
hnuteľností na Slovensku, čo bude mať 
sekundárny dopad na odradenie po-
tenciálnych investorov pôsobiť v meste 

Trnava.“
Nasledujúce dni ukážu, či sa budú 

petíciou mestskí poslanci zaoberať. „Ak 
petícia splní všetky zákonom stanovené 
podmienky, bude zaradená na februá-
rové rokovanie mestského zastupiteľ-
stva,“ uviedla hovorkyňa mesta Trnava 
Veronika Majtánová.

TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Nespokojnosť ľudí so zvýšením daní vyústila do podania petície 
Petíciou apelujú na poslancov

SPRAVODAJSTVO Najčítanejšie regionálne noviny
2

ilustračné foto                                                                                       autor renáta kopáčová

Alkohol 
opäť úradoval 
Hneď v prvom týždni po novom roku 
úradoval za volantom alkohol. Poli-
cajti ho namerali 15 vodičom a 6 cyk-
listom.

Na sviatok Troch kráľov, krátko po pol-
noci havaroval v obci Chtelnica 42 ročný 
vodič. „VW Passat napasoval s takmer tro-
mi promile do zaparkovaného auta Škoda 
Octávia a potom ešte do ďalšej Škodovky. 
V dychu mu policajti po tomto výkone na-
merali 1,20 a neskôr 1,36 mg/l alkoholu v 
dychu,“ informovala krajská policajná ho-
vorkyňa Mária Linkešová. V obci Šajdíkové 
Humence vodič jazdil po dedine a v dychu 
mal viac ako 2 promile alkoholu. Na svo-
ju jazdu bude určite spomínať aj 32 ročná 
Skaličanka, ktorú rovnako policajti podro-

bili dychovej skúške, pri ktorej jej namerali 
2,79 promile alkoholu v dychu. „Vo všet-
kých troch prípadoch sme osoby obvinili z 
prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej 
látky a na verdikt súdu si počkali v cele 
policajného zaistenia. Zákon stanovuje v 
týchto prípadoch trest odňatia slobody až 
na 1 rok,“ uzavrela hovorkyňa.                  ren

Útočiacich 
psov usmrtili
Medzi Hrnčiarovcami nad Parnou a 
mestom Trnava napadli dva voľne 
behajúce psy plemena Americký ban-
dog menšieho psíka, ktorého práve 
jeho 75 ročná majiteľka venčila. Za-
siahnuť museli policajti.

Policajti pohotovostnej motorizovanej 
jednotky po príchode na miesto udalosti 
videli, ako psy opakovane útočia na men-
šieho psa. Ich pozornosť sa následne oto-
čila voči policajtom. „Na odvrátenie útoku 
použili policajti najprv pušku s plastovými 
projektilmi, čo však na rozzúrených psov 
nestačilo. Ich besnenie ukončili až výstrely 
z Glockov. Oba útočiace psy boli pri služob-
nom zákroku usmrtené. Pani, našťastie, 
zranenia neutrpela, avšak situáciou bola 
riadne otrasená,“ informovala Martina 
Kredatusová, krajská policajná hovorkyňa.

Majiteľovi psov hrozí pokuta
Polícia útok psov na iného psa zado-
kumentovala ako priestupok, pričom v 
zmysle zákona č. 282 z roku 2002, ktorým 
sa upravujú niektoré podmienky držania 
psov, je príslušný na objasňovanie obecný 
úrad. Majiteľ útočiacich psov sa dopustil 
priestupku, nakoľko nezabránil voľné-
mu pohybu svojich psov a môže mu byť v 
zmysle uvedeného zákona uložená pokuta 
do výšky 165 eur.                                              ren

Autom nabúral do zaparkovanej Ško-
dovky.               foto zdroj KRPZ v Trnave
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Vďaka legislatívnym zmenám plat-
ným od 1. januára 2020 žiadna z 
trnavských lekární nebude posky-
tovať pohotovostnú službu dlhšie 
ako do 21.00 hod. Kým v minulosti 
fungovali pohotovostné lekárne 
do 22.30 hod, po novom to bude 
inak.

V trnavskom okrese sú od 1. januára 
2020 ľuďom v rámci pohotovostných 
služieb k dispozícii v pracovný deň a 
cez víkendy už len verejné lekárne na-
chádzajúce sa v nákupných centrách a 
to podľa ich otváracích hodín, teda do 
20.00 prípadne 21.00 hod. „Cez sviatky 
budú poskytovať pohotovostné služby 
verejné lekárne mimo nákupných cen-
tier v čase od 8.00 hod do 21.00 hod,“ 
informovala Lucia Šmidovičová, ria-
diteľka Odboru zdravotníctva TTSK. 
„Doporučujeme, aby si ľudia, v prípade 
potreby, skontrolovali konkrétnu le-
káreň a všetky potrebné informácie na 
stránke www.trnava-vuc.sk,“ dodala 
Šmidovičová. Na poskytovaní lekáren-
ských pohotovostných služieb v kraji 
sa Trnavský samosprávny kraj (TTSK) 
dohodol s poskytovateľmi lekárenskej 
starostlivosti a Slovenskou lekárenskou 
komorou (SLK).

Kam po lieky po 21.00 hodine?
Zaujímalo nás, čo sa stane v prí-

pade, ak niekto navštívi ambulantnú 
pohotovosť po deviatej hodine večer 
a lekárne už budú zatvorené. Chce-
li sme vedieť, kam si pacient zájde 
vybrať lieky. „Recept si budú môcť 
pacienti vybrať v lekárňach počas 
prevádzkových a pohotovostných 
služieb. Mimo tohto času budú všet-
ky prípady, ktorých zdravotný stav si 
to, po posúdení lekára na ambulant-
nej pohotovostnej službe, vyžaduje, 
riešené v rámci urgentných príjmov,“ 
uviedla Šmidovičová. Dodala tiež, že 
trnavská župa priebežne vyhodno-

cuje nové fungovanie lekárenských 
pohotovostných služieb a má ambíciu 
vyčleniť finančné prostriedky na to, 
aby mohlo niekoľko lekární v kraji 
fungovať v režime non-stop. „Na zák-
lade potrieb pacientov sme pripravení 
rokovať s lekárnikmi a regionálnou 
SLK,“ uzavrela riaditeľka.

Zmeny v časoch v pohotovostných 
službách lekární vychádzajú z legisla-
tívnych zmien, ktoré zaviedlo Minister-
stvo zdravotníctva Slovenskej republiky 
od 1. januára 2020.

TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Po lieky už len do deviatej večer!

Pohotovostné služby lekární 
po novom

ilustračné foto                                                                                                    autor pexels pixabay

Mnohým obyvateľom Mesta Tr-
nava sa nepáči zvýšenie dane z 
nehnuteľností, ktoré na svojom 
decembrovom zasadnutí schválili 
mestskí poslanci s účinnosťou od 
1.1.2020.

Zmena výšky daní sa týka občanov 
aj podnikateľov. Nová sadzba za byty, 
domy a garáže vzrastie zo súčasného 
0,35 eura za štvorcový meter na 1 euro 
a pri priestoroch na podnikanie z 3,50 
eura na 5 eur. Svoju nespokojnosť so 
zvýšenými sadzbami spečatili nespo-
kojní občania svojimi podpismi pod pe-
tíciu, ktorú v uplynulých dňoch podali 
elektronickou formou na Mestský úrad 
v Trnave.

Občania apelujú na poslancov
V petícii, ktorú na internete podpísa-

lo viac ako tri tisíc ľudí sa okrem iného 
uvádza:

„Apelujeme na vás, vážení poslanci, 
aby ste zastupovali naše záujmy ako 
občanov mesta Trnava a hľadali rieše-
nia, ktoré nebudú na úkor obyvateľov, 
podnikateľov a majiteľov nehnuteľností 
v meste Trnava. Príjmy Trnavy z podie-

lových daní kontinuálne už niekoľko 
rokov po sebe rastú a trojnásobné zvý-
šenie dane z nehnuteľností je nedôvod-
ným, odborne neodargumentovaným 
a prvoplánovým riešením. Trnava má 
jednu z najvyšších sadzieb dane z ne-
hnuteľností na Slovensku, čo bude mať 
sekundárny dopad na odradenie po-
tenciálnych investorov pôsobiť v meste 

Trnava.“
Nasledujúce dni ukážu, či sa budú 

petíciou mestskí poslanci zaoberať. „Ak 
petícia splní všetky zákonom stanovené 
podmienky, bude zaradená na februá-
rové rokovanie mestského zastupiteľ-
stva,“ uviedla hovorkyňa mesta Trnava 
Veronika Majtánová.

TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Nespokojnosť ľudí so zvýšením daní vyústila do podania petície 
Petíciou apelujú na poslancov

ilustračné foto                                                                                       autor renáta kopáčová

Alkohol 
opäť úradoval 
Hneď v prvom týždni po novom roku 
úradoval za volantom alkohol. Poli-
cajti ho namerali 15 vodičom a 6 cyk-
listom.

Na sviatok Troch kráľov, krátko po pol-
noci havaroval v obci Chtelnica 42 ročný 
vodič. „VW Passat napasoval s takmer tro-
mi promile do zaparkovaného auta Škoda 
Octávia a potom ešte do ďalšej Škodovky. 
V dychu mu policajti po tomto výkone na-
merali 1,20 a neskôr 1,36 mg/l alkoholu v 
dychu,“ informovala krajská policajná ho-
vorkyňa Mária Linkešová. V obci Šajdíkové 
Humence vodič jazdil po dedine a v dychu 
mal viac ako 2 promile alkoholu. Na svo-
ju jazdu bude určite spomínať aj 32 ročná 
Skaličanka, ktorú rovnako policajti podro-

bili dychovej skúške, pri ktorej jej namerali 
2,79 promile alkoholu v dychu. „Vo všet-
kých troch prípadoch sme osoby obvinili z 
prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej 
látky a na verdikt súdu si počkali v cele 
policajného zaistenia. Zákon stanovuje v 
týchto prípadoch trest odňatia slobody až 
na 1 rok,“ uzavrela hovorkyňa.                  ren

Útočiacich 
psov usmrtili
Medzi Hrnčiarovcami nad Parnou a 
mestom Trnava napadli dva voľne 
behajúce psy plemena Americký ban-
dog menšieho psíka, ktorého práve 
jeho 75 ročná majiteľka venčila. Za-
siahnuť museli policajti.

Policajti pohotovostnej motorizovanej 
jednotky po príchode na miesto udalosti 
videli, ako psy opakovane útočia na men-
šieho psa. Ich pozornosť sa následne oto-
čila voči policajtom. „Na odvrátenie útoku 
použili policajti najprv pušku s plastovými 
projektilmi, čo však na rozzúrených psov 
nestačilo. Ich besnenie ukončili až výstrely 
z Glockov. Oba útočiace psy boli pri služob-
nom zákroku usmrtené. Pani, našťastie, 
zranenia neutrpela, avšak situáciou bola 
riadne otrasená,“ informovala Martina 
Kredatusová, krajská policajná hovorkyňa.

Majiteľovi psov hrozí pokuta
Polícia útok psov na iného psa zado-
kumentovala ako priestupok, pričom v 
zmysle zákona č. 282 z roku 2002, ktorým 
sa upravujú niektoré podmienky držania 
psov, je príslušný na objasňovanie obecný 
úrad. Majiteľ útočiacich psov sa dopustil 
priestupku, nakoľko nezabránil voľné-
mu pohybu svojich psov a môže mu byť v 
zmysle uvedeného zákona uložená pokuta 
do výšky 165 eur.                                              ren

Autom nabúral do zaparkovanej Ško-
dovky.               foto zdroj KRPZ v Trnave

Informácie na tel. čísle: 0917 873 342Informácie na tel. čísle: 0917 873 342

Zabezpečovanie betonáže

vlastnými vozidlamiZabezpečovanie betonáže
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Realizácia výkopov a betonáži
Zakladanie stavieb rodinných domov
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Prostredníctvom služby Sieť po-
moci podporila v uplynulom roku 
Trnavská arcidiecézna charita ľudí 
v rôznych krízových situáciách. 
Charitná dodávka sa vydala za 400 
rodinami do rôznych kútov arci-
diecézy a prešla pritom spolu až 8 
tisíc kilometrov.

Do štyridsiatich domácností vyslala 
charita elektrické spotrebiče, najčas-
tejšie práčky, chladničky, mikrovlnné 
rúry, variče a ďalšie. Viac ako päťde-
siatim domácnostiam pomohla s ná-
bytkom, siedmym ženám s kočíkmi pre 
deti, šiestim klientom s prevozom vecí 
pri sťahovaní. Núdznym ľuďom a part-
nerským organizáciám rozviezla tiež 
14,5 tony potravín z rôznych zbierok a 
ďalších 14 ton čerstvých potravín distri-
buovala z predajní obchodného reťaz-
ca, s ktorým spolupracuje.

Sieť pomoci pomáha už tri roky
Sieť pomoci je unikátny projekt, v 

ktorom Trnavská arcidiecézna chari-
ta spája tých, ktorí potrebujú pomoc 
a tých, ktorí chcú niečím prispieť. 
Charita túto službu rozbehla pred 
troma rokmi. Podľa manažéra Mateja 
Poláka sa za tento čas služba pohla o 
významný krok vpred. „Rozrástla sa 
naša sieť darcov, pomáhame väčšie-

mu množstvu klientov. Prejde cez nás 
veľký počet potrieb, ktoré máme kde 
uskladniť, máme spôsob, ako ich odo-
vzdať a máme dotiahnutú aj adminis-
tratívu. Sme jediná organizácia, ktorá 
sa môže pochváliť takouto formou po-
moci v takom veľkom rozsahu,“ zhod-
notil Polák. Najčastejšími príjemcami 
pomoci sú mnohopočetné rodiny, 
matky samoživiteľky, ale aj seniori, 

ktorí nevedia vyžiť z nízkych dôchod-
kov. Charita touto službou pomáha aj 
ľuďom, ktorí sa ocitli na okraji spo-
ločnosti, ľuďom po výkone trestu a 
ľuďom bez strechy nad hlavou. Jej do-
dávka vyráža z Trnavy na svoju jazdu 
každý pracovný deň. Materiálnou a 
potravinovou pomocou zásobuje ľudí 
v okolí krajského mesta, jazdí však aj 
na vzdialenejšie miesta.                     ren

Trnavská arcidiecézna charita podporila 400 rodín

Sieť pomoci spája ľudí

V roku 2019 podporila charita ľudí v rôznych krízových situáciách. 
foto zdroj TACH

Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, 
ako investigatívci čítajú mysle a 
ako sa snažia dopracovať k prav-
de, zájdite si vo štvrtok 23. januára 
o 20.00 hod do trnavského Kina 
Hviezda. Čaká tam na vás zaujíma-
vá prednáška o metódach vypočú-
vania a získavania informácií.

Kriminálny psychológ, právnik a bez-
pečnostný analytik Ondrej Kubík poroz-
práva návštevníkom podujatia o tom, 
ktoré metódy vypočúvania a získavania 

informácií sa u nás používajú a ako sa 
dajú poznatky psychológie využívať v 
trestno-právnych situáciách. Rozprá-
vať bude napríklad aj o tom, ako sa líši 
výsluch mladistvých, dospelých alebo 
ľudí s nižším intelektom.

Prednášať bude 
skúsený odborník

Ondrej Kubík pôsobil viac ako desať 
rokov ako odborný konzultant Policaj-
ného zboru – kriminálny psychológ na 

účely psychologického posudzovania 
vierohodnosti výpovedí svedkov, po-
dozrivých a obvinených. V súčasnosti 
sa zaoberá problematikou psychológie 
manipulácie ľudského správania, psy-
chológiou propagandy a extrémizmu, 
experimentálnou a provokačnou pro-
pagandou a technológiou informačnej 
vojny v kontexte medzinárodného prá-
va ozbrojených konfliktov a medziná-
rodného práva informačnej bezpečnos-
ti.                                                                     ren

Oproti vám sedí podozrivý. Hovorí pravdu alebo klame?
Metódy vypočúvania a získavania informácií

ilustračné foto                                                                                                                     zdroj CK

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. 01. o 18.00
Kino: Národní třída
Vandam žije sám v byte na okraji 
Prahy a každý deň doma cvičí, aby 
bol v kondícii. Večer, keď sídliskom 
blúdia divoké zvery, chodí so svojimi 
kumpánmi na jedno. Snaží sa urobiť 
dojem na výčapníčku Lucku. Často a 
rád sa s kadekým pobije. Je znalcom 
vojenskej histórie. Má pocit, že svet 
smeruje k zániku a schyľuje sa k veľkej 
bitke. Vandamovi kumpáni z krčmy ho 
prezývajú „národný hrdina“. Vraj dal 
vtedy v Novembri ’89 na Národní tříde 
dejiny jednou ranou do pohybu.

Film Národní třída natočený podľa 
rovnomennej knihy Jaroslava Rudiša, 
v hlavnej úlohe s Hynkom Čermákom, 
kombinuje dramatický príbeh s čiernym 
humorom. 

19. 01. o 20.00
Kino: Milosť
„Odrofúz“ je zabitý v roku 1946, odde-
lenie bezpečnosti vykopáva jeho telo 
až štyrikrát, aby sa ubezpečilo, že je 
naozaj mŕtvy. Matka vojaka toto poní-
ženie nevie zniesť a presvedčí svojho 
manžela, aby rakvu s telom ich syna 
ukradli a spoločne sa vydali na cestu 
do Kalwarie Pacławskej, kde chce zno-
va ich syna pochovať. K putujúcim sa 
pridáva aj Jurgen, utečenec zo zajatec-
kého tábora. Film sa odohráva v ob-
dobí dramatických dejín povojnového 
Poľska a stále zostáva univerzálny vo 
svojom príbehu – boji dvoch rodičov, 
aby znovu získali svoju dôstojnosť a 
rovnováhu v živote po tom, čo stratili 
svoje dieťa.

SPOLOČNOSŤ Najčítanejšie regionálne noviny
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Vyhrajte dve vstupenky 
Ak chcete aj vy zapojiť svoje sivé 
mozgové bunky a niečo nové 

sa naučiť, zájdite si vo štvrtok 23. 
januára o 20.00 hod do trnavského 

Kina Hviezda. A ak nám napíšte 
správnu odpoveď na našu súťažnú 

otázku, môžete získať
dve vstupenky.

Súťažná otázka znie:
Ako sa volá prednášajúci, 

ktorý návštevníkom priblíži 
metódy vypočúvania a získavania 

informácií?
Svoje odpovede spolu 

s telefonickým kontaktom 
posielajte mailom na adresu: 

spravodajstvott@regionpress.sk
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Charitná dodávka sa vydala za 400 
rodinami do rôznych kútov arci-
diecézy a prešla pritom spolu až 8 
tisíc kilometrov.

Do štyridsiatich domácností vyslala 
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ca, s ktorým spolupracuje.

Sieť pomoci pomáha už tri roky
Sieť pomoci je unikátny projekt, v 
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troma rokmi. Podľa manažéra Mateja 
Poláka sa za tento čas služba pohla o 
významný krok vpred. „Rozrástla sa 
naša sieť darcov, pomáhame väčšie-

mu množstvu klientov. Prejde cez nás 
veľký počet potrieb, ktoré máme kde 
uskladniť, máme spôsob, ako ich odo-
vzdať a máme dotiahnutú aj adminis-
tratívu. Sme jediná organizácia, ktorá 
sa môže pochváliť takouto formou po-
moci v takom veľkom rozsahu,“ zhod-
notil Polák. Najčastejšími príjemcami 
pomoci sú mnohopočetné rodiny, 
matky samoživiteľky, ale aj seniori, 

ktorí nevedia vyžiť z nízkych dôchod-
kov. Charita touto službou pomáha aj 
ľuďom, ktorí sa ocitli na okraji spo-
ločnosti, ľuďom po výkone trestu a 
ľuďom bez strechy nad hlavou. Jej do-
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na vzdialenejšie miesta.                     ren
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V roku 2019 podporila charita ľudí v rôznych krízových situáciách. 
foto zdroj TACH
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dajú poznatky psychológie využívať v 
trestno-právnych situáciách. Rozprá-
vať bude napríklad aj o tom, ako sa líši 
výsluch mladistvých, dospelých alebo 
ľudí s nižším intelektom.

Prednášať bude 
skúsený odborník

Ondrej Kubík pôsobil viac ako desať 
rokov ako odborný konzultant Policaj-
ného zboru – kriminálny psychológ na 

účely psychologického posudzovania 
vierohodnosti výpovedí svedkov, po-
dozrivých a obvinených. V súčasnosti 
sa zaoberá problematikou psychológie 
manipulácie ľudského správania, psy-
chológiou propagandy a extrémizmu, 
experimentálnou a provokačnou pro-
pagandou a technológiou informačnej 
vojny v kontexte medzinárodného prá-
va ozbrojených konfliktov a medziná-
rodného práva informačnej bezpečnos-
ti.                                                                     ren

Oproti vám sedí podozrivý. Hovorí pravdu alebo klame?
Metódy vypočúvania a získavania informácií
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Kultúrne centrum 
Malý Berlín
Kultúrne centrum Malý Berlín síd-
li na prvom poschodí meštianske-
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program: www.malyberlin.sk
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bol v kondícii. Večer, keď sídliskom 
blúdia divoké zvery, chodí so svojimi 
kumpánmi na jedno. Snaží sa urobiť 
dojem na výčapníčku Lucku. Často a 
rád sa s kadekým pobije. Je znalcom 
vojenskej histórie. Má pocit, že svet 
smeruje k zániku a schyľuje sa k veľkej 
bitke. Vandamovi kumpáni z krčmy ho 
prezývajú „národný hrdina“. Vraj dal 
vtedy v Novembri ’89 na Národní tříde 
dejiny jednou ranou do pohybu.

Film Národní třída natočený podľa 
rovnomennej knihy Jaroslava Rudiša, 
v hlavnej úlohe s Hynkom Čermákom, 
kombinuje dramatický príbeh s čiernym 
humorom. 
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lenie bezpečnosti vykopáva jeho telo 
až štyrikrát, aby sa ubezpečilo, že je 
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ženie nevie zniesť a presvedčí svojho 
manžela, aby rakvu s telom ich syna 
ukradli a spoločne sa vydali na cestu 
do Kalwarie Pacławskej, kde chce zno-
va ich syna pochovať. K putujúcim sa 
pridáva aj Jurgen, utečenec zo zajatec-
kého tábora. Film sa odohráva v ob-
dobí dramatických dejín povojnového 
Poľska a stále zostáva univerzálny vo 
svojom príbehu – boji dvoch rodičov, 
aby znovu získali svoju dôstojnosť a 
rovnováhu v živote po tom, čo stratili 
svoje dieťa.
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najväčší výber
kobercov, PVC a vinylu

bytové PVC 
ponúkame tiež v šírkach 5m

Komplexné služby zákazníkom sú pre nás samozrejmosťou

KUPÓN NA Z¼AVU

Platí len do 31. 1. 2020!  
Vz�ahuje sa iba na tovar v predajni. Z�avy sa 

nes�ítavajú. Neplatí spätne, na služby,
na akciový tovar, ani na objednávku.

pri nákupe
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BRENO.sk

6x v SR

facebook.com/koberce.breno.sk

instagram.com/koberce_breno_sk

Poradenstvo
a individuálny prístup

Rezanie podlahovej 
krytiny na mieru

Obšívanie 
kobercov

Váš tovar Vám 
dovezieme po celej SR

Koberec aj PVC Vám 
profesionálne nainštalujeme

JANUÁR
2020
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Ako slovenčinár vnímam želania k 
novému roku ako frázy a klišé, ke-
ďže uplynie pár dní po 1. januári a 
všetko je po starom. 

Na druhej strane sa mi nepáči, ak 
niekto preposiela texty, básničky, čo 
kolujú po internete namiesto svojich 
slov. Je to skôr otravné ako úprimné. 
Aj preto píšem k sviatkom vlastné tex-
ty, i keď veľmi neverím novoročným 
frázam. Avšak som učiteľ, tak istý typ 
viery v lepšie časy by som mal šíriť 
žiakom. O to je dnes naše povolanie 
ťažšie. Neraz musíme šíriť pozitívne 
posolstvá, ktoré sú často v opozícii s 
dianím vo svete. Veď už v novom roku 
počujeme o horení lesov, týraní zvierat, 
bombardovaní krajín. Ak však  zaujme-
me skeptický postoj, môžu si ho osvojiť 
aj naši žiaci, resp. nebudú mať žiadnu 
oporu v snahe pozitívne meniť svet. 
Toto všetko mi beží mysľou, keď píšem 
novoročné želania. Hovorí sa však, že 
ak niečomu veríme, tak sa to splní. Pre-
to svoju rubriku o školstve predsa len 
začnem želaniami.

Školám želám slobodu a apolitic-
kosť, ktorá sa požadovala už počas než-
nej revolúcie. Aby suverenita riaditeľov 
a učiteľov beztrestne otvárala nezávislé 
a zdravo kritické obzory žiakov. Želám 
žiakom spokojných učiteľov a rodičov. 
Nezabúdať, že práve spokojnosť sa aj 
bez kadejakých reforiem ihneď prejaví 
na kvalite vyučovania a výchovy. Nech 

už má  akúkoľvek podobu, mala už 
dávno prísť. Ďalej želám, ak už to musí 
byť, skúsených a múdrych politikov, 
ktorí budú riadiť školstvo, ktorí ním 
budú žiť, nie mrhať jeho prostriedkami 
a systematicky ponižovať, podceňovať 
učiteľov a všetkých v školách. Želám 
v školstve pokoj a zdravý sedliacky 
rozum, aby sme neboli experimentál-
nymi dielňami rôznych reformátorov, 
ktorí nevidia rozdiel medzi skutočnými 
potrebami škôl a zbytočnými či neove-
renými novinkami v systéme. Želám 
školstvu aj flexibilitu, lebo niektoré 
zmeny sa nemôžu realizovať slimačím 
tempom. Rodičom želám, aby si uve-
domili svoju moc a skutočnú príčinu 
zlyhávania školstva, aby našli hranice 
medzi svojimi a učiteľskými kompeten-
ciami, a aby zvažovali nároky na det-
stvo svojich detí. 

Verím, že sa raz celá komunita 
školy spojí a zúčastní sa na zmenách 
v školstve namiesto nekompetentných 
politikov a úradníkov s obmedzeným 
číselným pohľadom, ktorí sa radi cho-
pia aktivity namiesto nás. V neposled-
nom rade si všetci uvedomme, že my 
tvoríme školu napriek tomu, že nám 
tento status roky popierajú. Inak sa 
zmena v školstve... hm... zmena vo sve-
te neudeje.

Želania a frázy

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
riaditeľ ZŠ s MŠ
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0949 319 336

MOŽNÁ ZĽAVA - 30%

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

REKONŠTRUKCIE
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Našli ste si pod vianočným strom-
čekom darček, ktorý sa vám ne-
hodí, či neulahodil vášmu vkusu, 
prípadne nemá správnu veľkosť 
či farbu? Môžete sa pokúsiť o jeho 
výmenu či vrátenie. To či uspejete, 
však záleží na dobrej vôli predáva-
júceho.

Mnoho obchodníkov sa snaží zákaz-
níkom vyjsť v ústrety a nevhodný dar-
ček im vymenia za iný tovar, prípadne 
pristúpia aj k vráteniu peňazí, nie je to 
však ich zákonná povinnosť, pretože 
sa v uvedených prípadoch jedná o bez-

dôvodné vrátenie či výmenu tovaru v 
kamennom obchode. „To znamená, ak 
tovar ktorý bol zakúpený aj ako darček a 
tento bol malý, veľký, úzky, široký, alebo 
sa niekomu nepáčil, respektíve bol ne-
vhodný, či duplicitný, predávajúci nie je 
povinný vziať ho späť, alebo vymeniť za 
iný,“ objasňuje Danuša Krkošová, tlačo-
vá hovorkyňa Ústredného inšpektorátu 
Slovenskej obchodnej inšpekcie.

Informujte sa vopred
Ak si teda pri kúpe darčekov nie ste 

istí veľkosťou či inými parametrami to-
varu, je lepšie sa o jeho možnej výme-
ne dohodnúť s predávajúcim skôr ako 
si tovar zakúpite. „Máme poznatky z 
minulých období, že niektorí predáva-
júci, predovšetkým obchodné reťazce, 
vychádzajú spotrebiteľom v ústrety a v 
určitom čase - niekoľkých dní po kúpe, 
tovar, ktorý nebol používaný alebo ne-
podliehal reklamácii, prevezmú späť a 
vrátia peniaze. Je to koniec koncov ve-

cou obchodnej politiky každého predá-
vajúceho a spotrebiteľ sa k takémuto ob-
chodníkovi rád bude vracať a využívať 
jeho služby,“ hovorí hovorkyňa, záro-
veň však dodáva, že kúpou tovaru, teda 
jeho zaplatením a prevzatím, prechádza 
jeho vlastnícke právo z predávajúceho 
na kupujúceho. Ide o klasický spôsob 
predaja v predajni, kde si ho spotrebiteľ 
môže pred kúpou prezrieť. „Iné je to v 
prípade, keď si spotrebiteľ uplatnil prá-
vo na reklamáciu, ak sa v záručnej leho-
te vyskytla chyba na výrobku. Vtedy ide 
o reklamačné konanie,“ upresňuje D. 
Krkošová.

Reklamácia a jej podmienky
Reklamáciu si môžete uplatniť v 

ktorejkoľvek prevádzkarni predáva-
júceho, v ktorej je prijatie reklamácie 
možné s ohľadom na predávané výrob-
ky alebo poskytované služby, alebo u 
určenej osoby, ktorá je povinná rekla-
máciu vybaviť. Ak povaha výrobku 
neumožňuje doručiť výrobok predá-
vajúcemu môžete pri uplatnení rekla-
mácie požadovať odstránenie vady na 
mieste, kde sa výrobok nachádza ale-
bo si s predávajúcim dohodnúť spôsob 
prepravy výrobku. Máte tiež právo na 
úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré 
vám vznikli v súvislosti s uplatnením 
reklamácie.

Pripravte si doklad o kúpe
Nezabudnite, že pri uplatnení re-

klamácie je potrebné doložiť doklad o 
kúpe a/alebo záručný list v prípade, ak 
vám bol vydaný. Predávajúci je povin-
ný pri uplatnení reklamácie vydať vám 
potvrdenie. Ak je reklamácia uplatne-
ná napríklad elektronickou poštou, 
predávajúci je povinný doručiť vám 
potvrdenie o uplatnení reklamácie ih-
neď, najneskôr však spolu s dokladom 
o vybavení reklamácie. Potvrdenie o 
uplatnení reklamácie sa nemusí do-
ručovať, ak spotrebiteľ má možnosť 
preukázať uplatnenie reklamácie iným 
spôsobom.

Lehotu na vybavenie 
reklamácie nie je možné predĺžiť

Predávajúci je povinný vybaviť rekla-
máciu najneskôr do 30 dní od jej uplat-

nenia. Lehota na vybavenie reklamácie 
začína plynúť dňom nasledujúcom po 
dni, kedy bola reklamácia uplatnená. 
Lehotu na vybavenie reklamácie nie je 
možné žiadnym spôsobom predĺžiť. Po 
jej márnom uplynutí vám vzniká nárok 
na odstúpenie od zmluvy a vrátenie pe-
ňazí za reklamovaný výrobok.

Obdobie uplatnenia reklamácie
Ak ste si uplatnili reklamáciu počas 

prvých 12 mesiacov od kúpy, predáva-
júci môže vybaviť reklamáciu zamiet-
nutím len na základe odborného po-
súdenia; bez ohľadu na jeho výsledok 
všetky náklady znáša predávajúci. Ak 
ste si reklamáciu výrobku uplatnili po 
12 mesiacoch a predávajúci ju zamie-
tol, je povinný v doklade o vybavení 
reklamácie uviesť, komu môžete zaslať 
výrobok na odborné posúdenie (súd-
ny znalec, autorizovaná osoba, urče-
ná osoba). Ak bude odborný posudok 
vo váš prospech, môžete reklamáciu 
uplatniť znova; znova uplatnenú rekla-
máciu nemožno zamietnuť. Náklady 
odborného posúdenia ako aj všetky 
ostatné súvisiace účelne vynaložené 

náklady znáša predávajúci. Predáva-
júci je povinný vám uhradiť do 14 dní 
odo dňa znova uplatnenia reklamácie 
všetky náklady vynaložené na odborné 
posúdenie, ako aj všetky ďalšie súvisia-
ce náklady.

Nárok na vrátenie tovaru 
bez udania dôvodu

Zákonný nárok na vrátenie tovaru 
bez udania dôvodu vzniká len vtedy, ak 
ste vianočné darčeky zakúpili napríklad 
v internetovom obchode. Vtedy máte 
povinnosť uplatniť si právo na odstú-
penie od zmluvy písomne, v listinnej 
podobe alebo v podobe zápisu na inom 
trvanlivom nosiči, ak bola zmluva uza-
tvorená ústne. Urobiť ste tak však mali v 
lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. 
„Po doručení oznámenia o odstúpení 
od zmluvy je predávajúci povinný bez 
zbytočného odkladu, najneskôr do 14 
dní odo dňa doručenia oznámenia vrá-
tiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od 
neho prijal na základe zmluvy alebo v 
súvislosti s ňou, vrátane nákladov na 
dopravu, dodanie a poštovné a iných 
nákladov a poplatkov. Na druhej stra-
ne, spotrebiteľ musí najneskôr do 14 dní 
odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať 
tovar späť alebo ho odovzdať predávajú-
cemu. Internetový predajca je povinný 
vrátiť spotrebiteľovi peniaze a nemôže 
si ani dávať podmienky, napríklad také, 
aby si vybral iný tovar,“ vysvetľuje D. Kr-
košová. Zároveň pripomína, že ide len o 
prípady, keď k uzavretiu zmluvy došlo 
výlučne pomocou prostriedkov diaľko-
vej komunikácie akými sú napríklad ko-
munikácia prostredníctvom internetu, 
telefónu či telefaxu, bez súčasného vzá-
jomného kontaktu medzi predávajúcim 
a kupujúcim. Nejde teda o prípady, ak 
bol tovar zakúpený priamo v prevádz-
karni – kamennom obchode.

Stranu pripravila RENÁTA KOPÁČOVÁ

Je rozdiel medzi vrátením tovaru a reklamáciou

Možnosti vrátenia vianočných darčekov 

Žiadny právny predpis nepriznáva spotrebiteľovi nárok na bezdôvodné vrátenie 
tovaru, zakúpeného v takzvanom kamennom obchode. 

foto autor PhotoMIX-Company pixabay

Podmienky vrátenia tovaru pri nákupoch prostredníctvom internetu sú iné ako pri nákupoch v kamenných obchodoch.               
foto autor Mediamodifier pixabay

UPOZORNENIE 
Žiadny právny predpis nepriznáva 
spotrebiteľovi nárok na bezdôvod-
né vrátenie tovaru, zakúpeného v 
takzvanom kamennom obchode - 
prevádzkarni. Ak predávajúci takúto 
možnosť, prípadne možnosť výmeny 
tovaru za iný tovar spotrebiteľovi 
ponúka, činí tak nad rámec svojich 
povinností. Nárok na bezdôvodné 
vrátenie alebo výmenu tovaru nie je 
právne vymáhateľný. Zaplatením za 
tovar v kamennom obchode sa spot-
rebiteľ stáva vlastníkom tovaru.
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17. 1. 1904 
sa uskutočnila svetová premiéra hry A. P. Čechova Višňový sad 
v Moskovskom umeleckom akademickom divadle.

Výročia a udalosti16. 1. 2009 
bol posledným dňom platnosti slovenskej 
koruny.

Výročia a udalosti INZERCIA
0905 534 595
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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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SŤAHOVANIE

REZANIE BETÓNU

0908 447 006
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ELEKTRIKÁR
Juraj Jamrich

0949 188 961
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OPRAVA
•automatické

práèky
•elektrospotrebièe
•plynospotebièe
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033/5549 016
0915 756 849

info: 0948 151 409, 0948 152 409
e-mail: dompreseniorov@gmail.com
web: www.domseniorovsvurban.sk
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0911 421 691
Suchovská 5, Trnava
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www.slovaktual.sk/akcia

TRNAVA
M.P.V. spol. s r.o., Šrobárová č. 2 (oproti cukrovaru)

tel.: 0902 950 717, 0903 218 798, tel./fax: 033/534 10 08
e-mail: trnava1@slovaktual.sk, trnava2@slovaktual.sk

31. 1. 2020

INZERCIA

TRNAVSKO

Mgr. Jozef Belica  0905 534 595
Mgr. Branislav Kudri  0905 943 528
Matúš Vanta   0905 333 832

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 
Redaktorka: Renáta Kopáčová
spravodajstvott@regionpress.sk

Každý týždeň: 
Trnava, Biely Kostol, Bíňovce, Bo-
hdanovce nad Trnavou, Boleráz, 
Klčovany, Borová, Brestovany, 
Horné Lovčice, Bučany, Cífer, 
Dechtice, Dlhá, Dobrá Voda, Dol-
ná Krupá, Dolné Dubové, Dolné 
Lovčice, Dolné Orešany, Horná 
Krupá, Horné Orešany, Hrnčia-
rovce nad Parnou, Jaslovské 
Bohunice, Kátlovce, Košolná, 
Križovany nad Dudváhom, Lošo-
nec, Majcichov, Malženice, Naháč, 
Opoj, Ružindol, Slovenská Nová 
Ves, Smolenice, Suchá nad Par-
nou, Špačince, Šúrovce, Vlčkovce, 
Voderady, Zvončín, Zavar, Trstín, 
Zeleneč, Modranka

trnavsko@regionpress.sk

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      45.115 Prešovsko+SB
SN    32.750 Spišsko+LE+GL
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pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

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