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Stav veľkosť a lokalita
nerozhoduje.
Platba v hotovosti.

PALIVOVÉ
DREVO

PRENAJMEME AJ VAŠU

NEHNUTEĽNOSŤ

POLIENKA aj GUĽATINA

RÝCHLO A BEZ STAROSTÍ
08-0 TT02

SOŠ obchodu a služieb Trnava

má zámer prenajať
nebytové priestory

Bližšie na: www.sosos-trnava.sk

na
Plesová sezó
sa blíži,

naučte
sa tancovať !

24

rokov
„Už
od ﬁrmy“
MOLNÁR

0903 405 588
0905 983 602

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

39-0 TT02

01-0 TT48

www.centrumprenajmu.sk

GLAZÚROVANIE
VANÍ

94-0001

t
39-0006 TT02

PROFESIONÁLNE PRANIE KOBERCOV

Suchovská 12
917 01 Trnava
superluxe@superluxe.sk
otváracie hodiny: pondelok až piatok od 8:00 do 18:00 hod.

www.pranie-kobercov.sk, 0905 869 836, 0949 106 116
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Najsuchšie drevo je zo
zimnej ťažby, neváhajte!
0917 649 213

39-0 TT11

08-0 TT04

Termín navštevy si treba dohodnúť telefonicky.
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Tak ich tu máme
Dve dvadsiatky. Vyzerajú dobre,
pred pár dňami boli väčšinou stvárňované 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“, zabehla 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, povedala na Nový rok 2020 pani prezidentka Zuzana Čaputová: „Medziľudské
vzťahy, atmosféra, v akej naša spoločnosť žije, nie je daná a nemenná. Vytvárame ju my všetci. So smútkom a rozčarovaním 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 vymedzenie sa na jeho úkor. So slovom sa často

narába účelovo, bez zodpovednosti za
následky a s umlčaním vlastného svedomia. Sme unavení z množstva konfliktov a mnohých ľudí rozdeľujú spory.
Myslime však na to, že aj po nich
budeme všetci na Slovensku žiť spoločne. 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 darilo, 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 predstava, ako sa nenávidieť? Čo
myslíte? Ozaj, vraj tie dve
dvadsiatky znamenajú
karmický rok. A karma, tá
je veľký kúzelník!
S pozdravom a
želaním viac dobrého ako zlého -

Najčítanejšie regionálne noviny

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

INZERCIA

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Vtipy

0905 534 595
» 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, zaklame, 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 Lincolna. Pohli sa len dvakrát.
- Neuveriteľné. A máte aj
hodiny niektorých našich
politikov?
- Áno, ale nie tu. Používame
ich v kanceláriách ako ventilátor.

     

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

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

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

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

Stredné Slovensko
50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

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

Východné Slovensko

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN
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33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL
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BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990
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vzdelávanie / služby, okná - dvere, školy

Trnavsko
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AKCIA JANUÁR 2020

1-hrob od 940 € • 2-hrob od 1140 €
Žulový komplet zákryt, gulaté hrany
s obkladom a veľká žulová tvarovaná tabuľa
s podložkou

Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa:
2-hrob od 2450 € • 1-hrob od 1750 €

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

0910 902 635•0905 323 022

63-0008

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

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

25 rokov

SERVIS, OPRAVA A NASTAVENIE OKIEN A DVERÍ na trhu!

01-0197 TT48

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 predpoklady školy: Ako napĺňa požiadavky
súčasnej spoločnosti? Ako komunikuje
s potenciálnymi „klientmi“? Aký má
Na začiatku nášho sprievodcu ško- vizuál a materiálno-priestorové vylami si treba uvedomiť, že to, čo sa z bavenie? Akú má víziu a obsah vzdenašich detí stane, nezávisí len od školy lávania? Ako spolupracuje so svojím
a nedá sa to zabezpečiť len investíciou okolím, kto tvorí jej komunitu? Ak sa
do vzdelávania. Veď koľko vzdelaných škola vyberá pre staršie dieťa, je dôľudí je bez práce alebo robia niečo, čo ležité, aby sa aj ono zapojilo do tohto
s ich štúdiom nesúvisí. Na uplatnenie procesu. Dôležité je spoznať vedenie
človeka vplýva komplex faktorov od školy, keďže v slovenskej legislatíve je
rodiny, osobnostných predpokladov kľúčové pri profilácii, ale aj pri zlom
po charakter pracovného trhu či zlo- fungovaní. Veľa prezradí aj pohľad na
ženie spoločnosti. Isto, premysleným web školy, na jej dizajn, obsah, aktuavýberom školy zabezpečíme najdôleži- lizácie a informácie. Ťažším je zistenie,
tejší krok k perspektívam nášho dieťaťa či personál školy berie svoju službu ako
a naznačíme jeho cestu.
povolanie či zamestnanie - to by mohol
Na výber školy si treba definovať naznačiť napr. deň otvorených dverí.
realistické kritériá a rozhodne sa neVýber školy teda závisí od kompletreba sústrediť iba na blízkosť k byd- xu kritérií, nie napr. iba od toho, či sa
lisku. Takisto sa netreba spoliehať na tam učí angličtina, či majú Montessori.
internetové referencie, ktorých zámer Školy sa v súčasnosti tiež riadia markenemusí byť vždy čestný. Najhoršie je tingom a pre získanie žiakov môžu zavyberať si školu podľa toho, že tam vádzať. Zároveň si treba uvedomiť, že
nastúpi aj náš známy. Alebo je jej ab- neexistuje ideálna škola, ani keby bola
solventom známa osobnosť. To nemusí alternatívna či súkromná. Je potrebné
byť zárukou, že aj nám bude taká škola si vopred stanoviť očakávania, uplatniť
vyhovovať. Najlepšie je kontaktovať sa kritické myslenie a nespoliehať sa na
osobne s ľuďmi, ktorí sú absolventmi módne predstavy o najlepšej škole.
školy a majú istý nadhľad. Do veľkej
» PhDr. Ján Papuga, PhD.
riaditeľ ZŠ s MŠ
miery čo-to naznačia prehliadky školy

AKCIA na farebné zákryty

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

www.kamenarstvo-bocan.sk

Trojuholník škola – rodič - žiak

Výročia a udalosti
vydal George Harrison svoj singel My Sweet Lord, na celom svete sa
ho predalo viac ako 5 mil. kusov.

15. 1. 1971

KAMENÁRSTVO

Najväčší výrobca a predajca žuly
na Slovensku od roku 1991

Trnava - Bínovce

Bíňovce

pri hlavnej ceste

Trnava - Bratislavská cesta 45
oproti Drevoma, Mikona
Stretnutie na predajniach
si dohodnite telefonicky

0905 333 339
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08-0001 TT02

Najväčšie predajne s vystavenými pomníkmi
za dostupné ceny. Nové materiály a tvary pomníkov.

O

D
ZIMNÁ AKCIA AŽ

spoločnosť / služby, zamesTnanie, okná - dvere

KRMIVO
Teraz zľava 15 % na všetko pre chov Holubov

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

HĽADÁME
BRIGÁDNIKOV

Čistiace, upratovacie a servisné práce
(vhodné aj pre študentov)

EKOP sk s. r. o. stavebná spoločnosť
SME PRVÁ FIRMA,

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE
10% ZĽAVA
339 €

389 €

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

499 €

vymaľovanie
interiéru
pri výmene okien

Režisér
Oznámil mi manžel pravdu holú,
že v najnovšej hre o láske,
budem hrať iba vedľajšiu
rolu.

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

Ostatné ﬁremné beneﬁty sú predmetom osobného pohovoru

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

RENOVÁCIA EUROOKIEN

01-0013 TT44

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.

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

KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

781200012

Protestant
Doma prorokom nie je nik
a niekomu dodnes vadí,
že Komenský nebol katolík.

0917 920 781 I praca@traust.sk

83-0010

TRNAVA a okolie

41-0022

Príroda je štedrá
Len aby ste vedeli,
čím je teplo drahšie,
tým viac vám ho
na Vianoce nadelí.

MOŽN
TÝŽDE OSŤ
N
VYPL NÉHO
ÁCAN
IA.

od 3/hod. v čistom
+ príplatky

» bapka Blašková

Možno je to tak

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

32-0182

krmivá Energys
pre Hospodárske
zvieratá

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

01-0053 TT33

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 nepoškodená.
Táto obchádzka je posledná kvapka do ohňa.
Do desiatej hodiny musia byť všetky prevádzky na tejto
ulici odzásobené.
Noviny:
Knihy poškodené a stratené sa dávali na kopy.
V tom čase už bola Peťka s Martinom tehotná.
V tomto sklade sa budú skladovať
osobné pneumatiky.
Peniaze mi požičal rodinný príbuzný.
Tak vám prajem bohatých
a hlavne ščedrých príbuzných a veselo aj po Silvestry.

Najčítanejšie regionálne noviny

Príjmeme
do zamestnania:

54-0 TT46

Veselo z novín, rádija
a telky

75-05

4

INZERCIA
0905 534 595



Rok 2020 v Trnave
Titul kráľovského mesta
sa nám máli,
Európskym mestom
športu
sme sa stali.

na HPP aj brigádnicky. Mzda: 800 - 1200€. V prípade potreby zabezpečíme ubytovanie.
» Eva Jarábková
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01-0170 TT44

Máš voľný čas? Poznáš Trnavu? Chceš si zarobiť?
Do nášho tímu prijmeme:

poliTická inzercia

Trnavsko
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Tento štát

åLYRWRP1LNG\VDQHY]GDOD6~FWRXMXSRþ~YDOL
Y%UXVHOL/RQGêQH $WpQDFK%RODåLYRXREåDORERX
V\VWpPXNWRUêXURELO]URERWQtNRY]RWURþHQpVWURMH
$MQDSRNUDMLELHG\ þDVWRGRVORYDKODGQi QH]LãWQH
SRPiKDODĐXćRPYRVYRMRPRNROt3UHPĖDMH
WRVYlWLFDDVRPQHVPLHUQHKUGêåHVDVQDãtP
SROLWLFNêPSURMHNWRP~SOQHVWRWRåQLODDEH]YiKDQLD
YVW~SLODGRKQXWLD6RFLDOLVWLVN AiQRSUiYHWDNêFKWR
ĐXGtĢDKiPGRSUHGXOHERYLHPåHNHćEXGHWUHED
]iSDVLĢ]DWHQWRãWiWRQDWRY\GUåt2QDQHXKQH
PiXãĐDFKWLOpVUGFHDRGYDKXERMRYQtþN\
ýDVWRKRYRUtWHåHFKFHWHUHKDELOLWRYDĢ
URERWQtFNXþHVĢýRWR]QDPHQi"
TULGVDĢURNRYERORWRWRVORYRWDEXL]RYDQpDNRE\
QHH[LVWRYDOR+RYRULORVDR]DPHVWQDQFRFKDOHER
VDLFKSURIHVLH]DNUêYDOLFXG]tPLVORYDPLDNRE\VD
]DWRPDOLKDQELĢ $NRE\VPH]DEXGOLQDSRUHNDGOR
åHUHPHVORPi]ODWpGQR $NRE\VPH]DEXGOL
VDNRXKUGRVĢRXVDVSiMDORSRYRODQLHEDQtND
PXUiUDSHNiUDþLNRPEDMQLVWXVDULYãHWFLWt
PDORPHãWLDFLNWRUtVDQDURERWQtNRYSR]HUDM~FH]
SUVW\]DEXGOLåHDM $OH[DQGHU'XEþHNERO
V~VWUXåQtNRPYGXEQLFNHM]EURMRYNH"6PHKQXWtP
RE\þDMQêFKĐXGtDSUHRE\þDMQêFKĐXGt&KFHPH
NDåGpPXþORYHNXNWRUêåLMHVYRMRE\þDMQêåLYRW
QDKODVSRYHGDĢåHQLHMHQH~VSHãQêåHYMHKR
VDPRPåLYRWHMH]P\VHOäHDMSRĖRP]RVWDQH
QDWRPWRVYHWHVWRSD6PHSUHVYHGþHQtåHNDåGê
þORYHNVLVYRMYê]QDPEXGXMHDMQDWRPGRDNHM
PLHU\KR]DXMtPDRVXGWRKRGUXKpKR6PH
SUHVYHGþHQtåHQLHVPHLED]KOXNMHGQRWOLYFRY
VLQGLYLGXiOQ\PLSRWUHEDPL6PHDMVSRORþQRVĢ
NWRUiPiVSRORþQp]iåLWN\VSRORþQpVWDURVWLD
VSRORþQpFLHOH6PHSUHVYHGþHQtåHVROLGDULWDQLHMH
GHOHQtP]QDGE\WNXDOH]SRGVWDW\&KFHPHUR]YLQ~Ģ
YãHWN\IRUP\YHUHMQHMDQJDåRYDQRVWLNWRUpQiP
GHPRNUDWLFNiVSRORþQRVĢSRQ~ND $MSUHWRMHQDãRX
SRYLQQRVĢRXSRGSRURYDĢNDåGpKRþORYHNDNWRUêVD
RWYRUHQH]DVDG]XMH]DVYRMXG{VWRMQRVĢVHGRPH
=X]DQD&LQJHĐRYi
Predstavitelia strany
WYRULĢVSRORþQRVĢDQHGRSXVWLĢDE\MXQLþLOLV~NURPQp
6PHU6'YãDNWYUGLDåH]DLFKYOiG\VD Na kandidátke
PiWHSRSULãSLþNRYêFKRGERUQtNRFK ]iXMP\%XGHPHSRPiKDĢY\MDGULĢVYRMHSRFLW\
darí pracujúcim najlepšie a åHRQLV~
asi najviac robotníkov zo všetkých strán.
]DNODGDWHĐPLVRFLiOQHKRãWiWX
DQHFKF~åLĢYOåLLebo toto znamená naše volebné
TRMHDNRY SRGREHQVWYHR MDVN\QLY NWRUHMV~ĐXGLD Predsa len, nebolo to trúfalé,
heslo SLOVENSKO PRE VŠETKÝCH,
GDĢDNRGYRMNXRE\þDMQ~åHULDYQLþNX"
SULS~WDQtYLGLDLEDWLHQHD P\VOLDVLåHMHWRQDMOHSãLH
V\MXSRYDåXMHWH]DRE\þDMQ~MD]DQHRE\þDMQ~3DQL NIE PRE VYVOLENÝCH.
PLHVWRSUHåLYRW $OHãWiWY NWRURPQLHMH
]DEH]SHþHQiNYDOLWQi]GUDYRWQiVWDURVWOLYRVĢ =8=$1A&,1*(ď29ÈVYRMtPåLYRWRPDFKDUDNWHURP
VWHOHVĖXMHYãHWNRþRPá]GUDYiĐDYLFDSUHGVWDYRYDĢ
SUHYãHWNêFKY NWRURPQLHWGRVĢPLHVWSUHGHWL
v PDWHUVNêFKãN{ONDFKY NWRURPPODGtĐXGLDQHPDM~ 1DNDQGLGiWQHMOLVWLQHKQXtLD6RFLDOLVWLVN]DVWXSXMH
NGHEêYDĢY NWRURPGDĖRYêV\VWpPY\KRYXMHQDMYLDF YãHWN\VWLJPDWL]RYDQpVNXSLQ\WHMWRVSRORþQRVWL
MHåHQDMHURERWQtþNDMH G{FKRGN\ĖDMHFKXGREQi
ERKDWêPY NWRURPUDVWLHSRþHWĐXGtRKUR]HQêFK
MHåLGRYND 7iWRåHQDPiREURYVN~YQ~WRUQ~VLOX
FKXGRERXY NWRURPVD]Y\ãXMHPQRåVWYRGHWt
DFKDUL]PX-HV\PERORP VRFLiOQHKRRGSRUX
åLM~FLFKY FKXGREHY NWRURPVD]GUDåXM~YãHWN\
QD6ORYHQVNX1HERMRYDOD ]DVHEDDOHERMRYDOD
]iNODGQpĐXGVNpSRWUHE\RGSRWUDYtQD OLHNRY
]DOHSãLHSUDFRYQpSRGPLHQN\SUDFXM~FLFK=DSODWLOD
DåSRHOHNWULQXD SO\QY NWRURPVD]Y\ãXMHSRþHW
]DWRVWUDWRX]DPHVWQDQLDãLNDQRXDWDNPHUDM
H[HN~FLt±R WDNRPãWiWHQHPRåQRSRYHGDĢåHMH
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VRFLiOQ\DQLSUL]QiVLOQHQtP\VOH1HKRYRULDFR WRP
åHDNiMHWRYL]LWNDSUHVRFLiOQRGHPRNUDWLFN~VWUDQX
NHć]DGYDQiVĢURNRYVYRMHMYOiG\QHGRNi]DOD
]PHQLĢ]OHSãLĢD ]YêãLĢNYDOLWXåLYRWDSUiYHWêFK
FKXGREQêFKDQDMFKXGREQHMãtFK"&KiSHPåHĐXGLD
VDERMDSUDYLFRYHMRSR]tFLHNWRUiFKFHSUDFXM~FLP
]REUDĢDMWRPiORþRLPSRQHFKDODV~þDVQiYOiGD
$OHWDNDNRWRY\VYHWĐXMHPHURERWQtNRPSUHG
IDEULNDPL±ĐXGLDPXVLDSRFKRSLĢåH]DVYRMXSUiFX
Ako jediný politický subjekt chodíte medzi
VL]DVO~åLDYLDF1LHRPUYLQN\QLH]Y\ãN\
robotníkov. V ]LPHYHWUHVQHKXGDåGLVWRMtWH SRERKDWêFKDOHG{VWRMQê åLYRWSUHYãHWNêFK
SUHGIDEULNDPLQD]DþLDWNXUDQQHML QRþQHM
Niektorí zamestnávatelia na vás poslali
smeny a VQDåtWHVDRVORYLĢ]DPHVWQDQFRv.
políciu a obvinili vás z poburovania.
Má to nejaký zmysel?
TDNMDUR]XPLHPåHVDLP QHSiþLNHćLQIRUPXMHPH
0iWRYHĐNêYê]QDP1LHOHQY UiPFLYROHEQHM
URERWQtNRYR LFKSUiYDFKDOHQHUREtPHQLþ
NDPSDQHDOHDMY UiPFLSRPRFLĢDåNRSUDFXM~FLP
QH]iNRQQp0DMLWHOLDIDErtNVDWYiULDåHURERWQtFL
ĐXćRPVLHWHMDVRPãRNRYDQêåHVHPQLNWR
V~LFKV~NURPQêPDMHWRN]DND]XM~VDLPV QDPL
QHFKRGtåHVLURERWQtFLDURERWQtþN\V YćDþQRVĢRX
KRYRULDÄDVSRĖ&KPHOiUPHG]LQiVSULãLHO³ TRWRQLH UR]SUiYDĢY\KUiåDM~VDD WDNSRGREQH $OHWêPWR
PDQH]DVWUDãLD1DRSDN SROtFLDE\VDPDOD]DþDĢ
V~ĐXGLDNWRUêFKRVORYtWHFH]VRFLiOQHVLHWH
]DXMtPDĢR QLFKSUHþRURERWQtNRPQHSUHSOiFDM~
WHOHYt]Q\PSUtKRYRURPDOHERQHMDNêPFLUNXVRP
QDGþDV\SUHþRLPQHSODWLDSUtSODWN\]DQRþQ~SUiFX
7tWRĐXGLDYHGLDR VNXWRþQRPåLYRWHYLDFDNRVL
SUHþRSRUXãXM~]iNRQ1DMPlQDYêFKRGHMHVLWXiFLD
P\VOtWH&HVWXMHPV QLPLGRSUiFHQHY\N~UHQêPL
YODNPLD DXWREXVPLR ãWYUWHMUiQRKUGODþLDDNRNRQH ~SOQH]~IDOiY ]LVNRYêFKSRGQLNRFKĐXGLDSUDFXM~
QLNWRLPQHSRćDNXMHQHPDM~þDVQDURGLQ\D ]DURELD ]DPLQLPiOQXP]GXQHFKiYDM~VLãOLDSDĢSRVYRMLFK
VRFLiOQ\FKSUiYDFKD POþN\]QiãDM~Y\NRULVĢRYDQLH
VRWYDQDSUHåLWLH THQWRãWiWVLKRYRUtVRFLiOQ\DOH
v VNXWRþQRVWLNDãOH D SRQLåRYDQLHOHERYUDYLDåHQHPDM~QDYêEHr
QDURERWQtNRv3UiYH $OHDNQHPiWHQDYêEHrWRV~XåRWURFNpSRGPLHQN\
A QDãHKQXWLHY\WYiUDREUDQXSUDFXM~FLFKĐXGtSURWL
WêPWRĐXćRPWUHED
WDNêPWRSUDNWLNiP
QDMYLDFSRP{FĢ

2EMHGQiYDWHĐ6RFLDOLVWLVN%DM]RYD%UDWLVODYD5XåLQRY,ý2'RGiYDWHĐ5(*,2135(66VURâWXGHQWVNDTUQDYD,ý2

Eduard Chmelár
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Občianska
riadková
inzercia
»011 Auto
moto/ / predaj
AUTO-MOTO
»022 Auto
moto/iné/ iné
AUTO-MOTO
» CZ 175 JAWA 250 350 PIONIER STADION MUSTANG
SIMSON KÚPIM TIETO
MOTORKY 0915215406
» ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely- DOHODA ISTÁ
0908205521
» Kúpim malotraktor Terra, Vari Agzat alebo TK14
MT8 0904995579
»033 Byty/predaj
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
»044 Byty/prenájom
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

06 POZEMKY / predaj

» Predám ornú pôdu v
Budmericiach 0902192512
»077 REALITY/iné
REALITY / iné
» Hľadám dom/ pozemok
na predaj. Trnava a okolie. 0944068093

relax

Najčítanejšie regionálne noviny

Pozývame vás na

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!

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.

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

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

TT20-02-strana
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39-0 TT02

Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za každých začatých 30 znakov textu
vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac
týždňov, pošlite rovnakú sms
toľkokrát, v koľkých týždňoch
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich
novinách, TT zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na
zadnej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

Zázvor alebo ďumbier
Obidva názvy rastliny ďumbier aj
zázvor sú spisovné a uvádzajú sa v
Pravidlách slovenského pravopisu
aj v Krátkom slovníku slovenského
jazyka. No odborný botanický názov je iba názov ďumbier.
Zázvor sa využíval už v stredoveku
ako konzervačný prostriedok a rovnako pomáhal liečiť tráviace problémy.
Gréci ho jedli pri problémoch s trávením. Zázvor má protizápalové účinky.
Je preto mimoriadne vhodnou prevenciou a aj liečbou v prípade prechladnutia, zápalov horných dýchacích ciest
a chrípky. Môžeme ho pokojne nazvať
prvou pomocou v období chrípkových
a vírusových epidémií. Zázvor tiež pomáha náš organizmus detoxikovať a
zbavovať ho škodlivých látok. Dokáže
dokonca „odstrániť“ rakovinové bunky rýchlejšie ako niektoré ostatné lieky,
ktoré sú predpísané pacientom s rakovinou 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 gingeroly, ktoré účinne bojujú proti mnohým
zdravotným problémom, ktoré súvisia
so zápalom buniek. Výskum, vykonaný u pacientov, trpiacich artritídou a
svalovými bolesťami, preukázal významné výsledky v úľave od bolesti.
Zázvor je tiež veľmi užitočný a prínosný pre pacientov, u ktorých dochádza
k chorobe, ktorá je spôsobená zápalom
buniek ako obezita, cukrovka, Alzheimerova choroba, atď.
Zázvoru by sa mali vyhnúť ľudia,
ktorí majú problémy s krvným obehom, respektíve trpia na hemofíliu.
Môže tiež nepriaznivo ovplyvňovať
diabetickú a antikoagulačnú liečbu,
jeho užívanie si vyžaduje v týchto prípadoch monitoring lekárom – špecialistom.

Za férové a hrdé Slovensko
+,+,+".9"&%"<+%(.(21&'3+
'"%%(*(!.*B"!)(%","$(.
(#.-#B(*1B+,#9",((*
%(.'+$(1&'-)(,*-#$(+(A
'<'+,B7*B'"@Politici musia
ukázať, že na ňu majú aj odvahu,
riešenia a energiu.
B$4'4+A!$4)*4(B'*(.
+)*4.0(!A-#:+0+,6&1!'",;'$(+@
*)1%".(+@A-7+$:9#:+",$0$4-1
.%4'0!)(%","$(. )(.*<.(!
&%;!A-7&'(!7+,*,"%"8.*-
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Trnavsko
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zamesTnanie

Najčítanejšie regionálne noviny

Občianska
riadková
inzercia
»09
9 DOMÁCNOSŤ
DOMÁCNOSŤ
» Predám laminátové
parkety značky EGGER
Dub Belfort hrúbky 7 mm.
Sú nové, zabalené v originálnom balení. Spolu 22,5
m2 (9ks balení) za cenu
70 eur - dohoda možná.
Tel. 0904982838
»1010ZÁHRADA
ZÁHRADA Aa ZVERINEC
ZVERINEC
» Predám pšenicu, jačmeň. HC tel. 0948260827
Jedná sa o prebytky, nie
na komerčné účely.
» Predám králikov
na chov aj mäso a
kúpim samčeka hýla, tel.
0944367347.
»1111HOBBY
HOBBY Aa ŠPORT
ŠPORT
» Kúpim akordeon, heligonku 0915876860
»1212DEŤOM
DEŤOM
»1313RôZNE
RÔZNE/predaj
/ predaj
» Predám kvalitné
biele víno ročník 2018,
cena 1,40eur/L, tel.
0944367347.
»1314RôZNE
RÔZNE/iné
/ predaj
»1515HĽADÁM
HĽADÁM PRÁCU
PRÁCU
»16ZOZNAMKA
ZOZNAMKA
» 45r.ch hľadá kamarátku
0903395884
» 36 ročný hľadá dievča
na vážny vzťah do 36 r
okolie TT HC 0949449436

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera TT medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP TT 12 Predám kočík,
0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za každých začatých 30 znakov textu
vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac
týždňov, pošlite rovnakú sms
toľkokrát, v koľkých týždňoch
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich
novinách, TT zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na
zadnej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

TT20-02-strana

8

zamesTnanie, sTavba, poliTická inzercia

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

> vstupná a výstupná kontrola dielov
> meranie dielov
> testovanie funkčnosti dielov
Iné
> oprava a úprava dielov
> živnosť
> reportovanie výsledkov
> odmena v závislosti od zákazky
Miesto výkonu: Lozorno / Bratislava / Trnava / Malacky

Návod na lepšie
Slovensko

MOSPAM

01-0253 TT02

Kontrolór (inšpektor) kvality

üþýăĎű
ĂðóāþúðāăńýĄ
āôúþýŖúăāĄúòøô
ñĈăþą
üðûøðāĂúôÿāĎòô
EăðÿôƊ
üþýăĎűÿþó÷ûðóþą

0905 244 559

Programy nikto nečíta?
Veľký omyl!

Súkromná spoločnosť prijme

PREDAVAČKU

na trafiku Trojička v Trnave, mzda 696 Eur brutto
+ zákonom stanovené príplatky

01-00 TT02

BRIGÁDNIKOV

(vysokoškoláci, MD, dôchodkyne) do trafík na zastupovanie
dovoleniek, PN v Trnave, mzda 3,90 Eura/hod. brutto
Bližšie informácie poskytneme v čase od 8:00 do 15:00 hod. (pondelok - piatok)
na tel. číslach: 0911 068 443 a 0902 953 066
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Stavebné práce

ponúkame spoluprácu
v oblasti kontroly kvality automotiv

54-1190033 TT49

Trnavsko

Denne sa stretávam s množstvom ľudí, ktorí vedia,
že o kvalite spravovania krajiny a o kvalite reforiem
nerozhodujú vymakané videá, ani pekne znejúce frázy, 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 vedieť, „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 napísať 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 všeobjímajúce frázy, žiadny svetový mier, ale
konkrétne, ihneď použiteľné riešenia.

www.izolaciapurpenou.sk

Návod na lepšie Slovensko nájdete na www.sas.sk

Richard Sulík

Zdravý rozum je
najlepší recept

Dokonalá pasca Smeru

Hľadáme

63-0003

obchodných zástupcov
Tel.: 0948 211 611

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

KOMPLETNÉ VÝSTAVBY A REKONŠTRUKCIE

VÝKOPOVÉ A BÚRACIE PRÁCE
tTUBWBOJFQMPUPW
tUFQFMOÈJ[PMÈDJB
tCFUØOPWBOJFDIPEOÓLPW
tTBESPLBSUØO
DE SA NIKTO
K
,
M
A
T
tQPLMÈELB[ÈNLPWFKEMBäCZ tNBMJBSTLFQSÈDF
!
tLBNFOOâLPCFSFD
tPNJFULZtGBTÈEZtTUJFSLZ NEDOSTANE

RODINNÉ
DOMY

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

tPCLMBEZtEMBäCZ
tLÞQFűOF
tCB[ÏOZ
tLMBNQJBSTLFQSÈDF
tPEWP[TUBWFCOFK
TVUFLPOUBKOFSNJ
na

kľ ú

č

ZIMNÁ
AKCIA

Slovensko potrebuje vládu, ktorá sa k verejným
financiám bude správať efektívne, hospodárne
a so zdravým sedliackym rozumom. Je potrebné,
aby analytici z Útvaru hodnoty za
peniaze mohli dôsledne kontrolovať efektívnosť využívania verejných financií. Štát musí v ruke
obrátiť každé euro dvakrát a použiť ho vždy tam, kde občanom
prinesie najväčší osoh.

0905 410 960

www.kurbeljan.sk

20-30% ZĽAVA kurbeljan@centrum.sk

TT20-02-strana
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tLSPWZ
tEFCOJBDFBCFUPOÈSTLFQSÈDF
tWâNFOBBNPOUÈä
WÝFULâDIESVIPWPLJFO
tWâNFOBTUSFÝOâDILSZUÓO
t[BUFQMPWBOJFEPNPW

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

Marián Viskupič
poslanec NR SR za SaS

03-0001 Objednávateľ: Sloboda a Solidarita (SaS) s.r.o., Priemyselná 8, 82109 Bratislava, IČO42139333 Vydávateľ: REGIONPRESS, s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

predseda SaS

okná - dvere, zamesTnanie

10

Najčítanejšie regionálne noviny

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • PERGOLY
zimné záhrady

BIOCLIMATIC pergoly

splátky od 149 €

splátky od 238 €

NOVOROČNÁ AKCIA

ZĽAVY AŽ DO 30%

splátky od 98 €

Možnosť výhry 700 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

Výročia a udalosti
sa uskutočnila posledná rozlúčka s kňazom a politickým väzňom
Antonom Srholcom v Bratislave a Skalici.

12. 1. v roku 2016

NOVÝ
začiatok

63-0012

0948 787 777 | www.balkona.eu

zasklievanie terás

Výročia a udalosti
William Herschel objavil mesiace Titania
a Oberon planéty Urán.

11. 1. v roku 1787

Bez exekúcii
0915 896 536

47-001

KANCELÁRIE:
Komárno
Štúrovo
Želiezovce
Banská Bystrica
Dunajská Streda
vo februári

59-0011

INFO:

Vyrábame elektromobil...
...staň sa novou energiou automobilky
ZVÝŠILI SME MZDY

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

Ý
VÝROBN ÍK
VN
PRACO
Ý príJem
mesačn
od 1037 €

50%
ZAMESTNANCOV
PRACUJE PRE NÁS

7 ROKOV

Viac info na:
nabor@mpsa.com, 0905 876 582, 0905 876 583
www.psa-slovakia.sk, www.facebook.com/PSAkariera/

TT20-02-strana
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tTUBCJMOÈQSÈDBOBEPCVOFVSǏJUÞ
t[ÈLMBEOÈN[EBû
tOPǏOÏQSÓQMBULZ ûOBIPEJOV
tJOEJWJEVÈMOBQSÏNJBBäEPûNFTBǏOF
tTZTUÏNUBSJGOâDIUSJFE
tQMBU
tCF[ÞSPǏOÏQÙäJǏLZBWâIPEOÏÞWFSZ
tNPäOPTǸPTPCOÏIPSBTUVBLBSJÏSOFIPSP[WPKB
tQSFOÈKPNOPWÏIPWP[JEMBTP[ÈLPOOPV
BIBWBSJKOPVQPJTULPVCF[QPǏJBUPǏOFKJOWFTUÓDJF
tQSÓTQFWPLOBSFLSFÈDJFBEFUTLÏUÈCPSZ

zamesTnanie

Vodič LKW od 810 € brutto + 160 €
Vodič VZV / retrak / ťahač od 810 € brutto
+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie

Mäsiar-pomocník

(Rakúsko)

AIW má zástupcov
Kritériá
v rôznych mestách Slovenska!
pre spoluprácu s AIW:
Zavolajte na bezplatné číslo
· opatrovateľský kurz a prax
0800 24 24 44
· dobrá znalosť nemeckého jazyka a dohodnite si osobné stretnutie.
· vek 25 až 60 rokov
Pracovať môžete už o pár dní!

Miesto výkonu práce:
Devínska Nová Ves (BA)

e-mail: praca@schnellecke.com
tel.: 0800 144 140

www.aiw.sk

Facebook: aiwsk

85_0013

33-0003

85_0006

2400 EUR/mesačne Brutto

85-0008

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Skladový pracovník od 765 € brutto
+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie

3000 EUR/mesačne Brutto

0903 431 350

Honorár 1 100 až 1 300 € za 15 dní

Pracovník montáže od 810 € brutto
+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie

32-0001-1

2200 EUR/mesačne Brutto

(Rakúsko)

t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
tmámestále dostatok ponúk aj pre mužov
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku

variabilná zložka + ďalšie prémie

(Nemecko)

Mäsiar

AIW - Práca - Opatrovanie
seniorov v Rakúsku!

prijme do pracovného
pomeru:

PRIJMEME

Skladník

11

32-0079

Trnavsko

TT20-02-strana

11

zauJalo nás

12

Sme najaktívnejšie
hnutie!
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Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511 Dodávateľ: regionPRESS s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417
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TRNAVSKO

033/55 13 185

KUCHYNE
-40% ŠATNÍKY
Naše postele farebne zladíme so šatníkom!

LACNÉ UBYTOVANIE
V TRNAVE

A
K
N
I
V
O
N

+ PARKETY

DVERE
É
V
O
R
É
I
R
INTE
ním

01-0 TT48

ou
so zárubň
od

a kova

99 EUR

011200003

Lacné ubytovanie v Trnave
Už od 120 €/mesiac/osoba
2, 3 lôžkové izby v rodinných domoch
aj pre väčšie skupiny

Kontakt: 0907 766 361

garancia
eny!!!
najnižšej c

033/5513 022
0903 747 015
centrum rekonštrukčných prác Zavarská 11, Trnava
SFLPNQMFUU!SFLPNQMFUUTL
www.rekomplett.sk
0902 904 711

Ponúkaný sortiment sa môže realizovať spoločnosťou

.0!-4,տÍ.-,3)7Í4Íġ0 Í+3Ə'Í ÍƏ#,7Í ÍPÁRY Í+XB?ÍMBÍÍBMÍÍ#30

0800 500 091 - www.konstrukter.sk

KONTAJNERY

1-"4507²)-*/¶,07²
0,/«"%7&3&

ODVOZ ODPADU

0910 728 870
okna@rekomplett.sk

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

DOVOZ ŠTRKU, PIESKU, KAMEŇA,
ZEMINY, SUCHÉHO BETÓNU
BÚRACIE PRÁCE S ODVOZOM STAVEBNEJ SUTE

tUJFOBDBUFDIOJLB
tHBSÈäPWÏCSÈOZ
tNBSLÓ[Z

0915 251 869
info@rekomplett.sk

TTzel20-02 strana- 1
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01-0 TT48

tSPEJOOÏEPNZBCZUPWÏKBESÈ
Lacné ubytovanie vtEWFSFJOUFSJÏSPWÏ
Trnave
tNBMJBSTLFBNVSÈSTLFQSÈDF
CF[QFŘOPTUOÏ QSPUJQPäJBSOF
Už
od
120
€/mesiac/osoba
tFMFLUSPJOÝUBMÈDJFB-&%TWJFUJEMÈ t4DIMàUFS4ZTUFNTOFSF[PWÏäűBCZ
2, 3 lôžkové izby v rodinných
domoch
täJWJDPWÏLBNFOOÏLPCFSDF
J[PMÈDJF
QPEMBIPWÏWZLVSPWBOJF
tTBESPLBSUØOaj
[BUFQűPWBOJF
tQMZO
WPEB
LÞSFOJF
pre väčšie skupiny
tTUSFDIZ QMPDIÏ
tLMJNBUJ[ÈDJF$BSSJFS
tOÈCZUPLOBNJFSVLVDIZOTLÏ
tQPEMBIZMBNJOÈUPWÏ
Kontakt: 0907 766
361
MJOLZ WTUBWBOÏTLSJOF
WJOZMPWÏ ESFWFOÏ LPSLPWÏ

0905 534 595

-/ǳ!à-/ßà(ȅ"^%,

PREROBÍ VAŠE
BÝVANIE NA KOMPLET

KOMPLETNÉ REKONŠTRUKCIE

INZERCIA

0917 102 255

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

391200003

011200008

bauringu!
KVALITA, ZA KTOROU SI STOJÍME > ZÁRUKA 5 ROKOV do

85_0023

(vo dvore oproti gym. A. Merici)

www.kasna.sk • skoppo@gmail.com 0905 575 191
Skvelé
Najväčší výber
kuchýň
ceny na

www.luxdan.sk | Bratislavská 56, Trnava | 0911 044 041

781200013

Hviezdoslavova 3, Trnava

391200012

Týždenne do 46 550 domácností
KUCHYNE NA MIERU
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Alkohol
opäť úradoval
Hneď v prvom týždni po novom roku
úradoval za volantom alkohol. Policajti ho namerali 15 vodičom a 6 cyklistom.
Na sviatok Troch kráľov, krátko po polnoci havaroval v obci Chtelnica 42 ročný
vodič. „VW Passat napasoval s takmer tromi promile do zaparkovaného auta Škoda
Octávia a potom ešte do ďalšej Škodovky.
V dychu mu policajti po tomto výkone namerali 1,20 a neskôr 1,36 mg/l alkoholu v
dychu,“ informovala krajská policajná hovorkyňa Mária Linkešová. V obci Šajdíkové
Humence vodič jazdil po dedine a v dychu
mal viac ako 2 promile alkoholu. Na svoju jazdu bude určite spomínať aj 32 ročná
Skaličanka, ktorú rovnako policajti podro-

Autom nabúral do zaparkovanej Škodovky.
foto zdroj KRPZ v Trnave
bili dychovej skúške, pri ktorej jej namerali
2,79 promile alkoholu v dychu. „Vo všetkých 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 bandog menšieho psíka, ktorého práve
jeho 75 ročná majiteľka venčila. Zasiahnuť museli policajti.
Policajti pohotovostnej motorizovanej
jednotky po príchode na miesto udalosti
videli, ako psy opakovane útočia na menšieho psa. Ich pozornosť sa následne otočila 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 služobnom 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 zadokumentovala 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 voľnému pohybu svojich psov a môže mu byť v
zmysle uvedeného zákona uložená pokuta
do výšky 165 eur.
ren

SPRAVODAJSTVO
silvesTer

Najčítanejšie regionálne noviny
námety a reakcie spravodajstvott@regionpress.sk

Po lieky už len do deviatej večer!

Pohotovostné služby lekární
po novom
Vďaka legislatívnym zmenám platným od 1. januára 2020 žiadna z
trnavských lekární nebude poskytovať 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 nachádzajúce 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 centier v čase od 8.00 hod do 21.00 hod,“
informovala Lucia Šmidovičová, riaditeľka Odboru zdravotníctva TTSK.
„Doporučujeme, aby si ľudia, v prípade
potreby, skontrolovali konkrétnu lekáreň a všetky potrebné informácie na
stránke www.trnava-vuc.sk,“ dodala
Šmidovičová. Na poskytovaní lekárenských 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-

autor pexels pixabay

ilustračné foto
pade, ak niekto navštívi ambulantnú
pohotovosť po deviatej hodine večer
a lekárne už budú zatvorené. Chceli 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 všetky prípady, ktorých zdravotný stav si
to, po posúdení lekára na ambulantnej 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 základe potrieb pacientov sme pripravení
rokovať s lekárnikmi a regionálnou
SLK,“ uzavrela riaditeľka.
Zmeny v časoch v pohotovostných
službách lekární vychádzajú z legislatívnych zmien, ktoré zaviedlo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
od 1. januára 2020.
TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Nespokojnosť ľudí so zvýšením daní vyústila do podania petície

Petíciou apelujú na poslancov
Mnohým obyvateľom Mesta Trnava 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 nespokojní občania svojimi podpismi pod petíciu, ktorú v uplynulých dňoch podali
elektronickou formou na Mestský úrad
v Trnave.

lových daní kontinuálne už niekoľko
rokov po sebe rastú a trojnásobné zvýšenie dane z nehnuteľností je nedôvodným, odborne neodargumentovaným
a prvoplánovým riešením. Trnava má
jednu z najvyšších sadzieb dane z nehnuteľností na Slovensku, čo bude mať
sekundárny dopad na odradenie potenciálnych 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 februárové rokovanie mestského zastupiteľstva,“ uviedla hovorkyňa mesta Trnava
Veronika Majtánová.
TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Občania apelujú na poslancov

V petícii, ktorú na internete podpísalo 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 riešenia, ktoré nebudú na úkor obyvateľov,
podnikateľov a majiteľov nehnuteľností
v meste Trnava. Príjmy Trnavy z podie-

ilustračné foto
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Realizácia výkopov a betonáži
Zakladanie stavieb rodinných domov

na kľúč
Základové dosky ny!
za výhodné ce
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DOPRAVA
A ČERPANIA
BETÓNOV
0917 873 342

39-0 TT02

Informácie na tel. čísle:

96-0008 TT02
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námety a reakcie spravodajstvott@regionpress.sk

Kultúrne centrum Trnavská arcidiecézna charita podporila 400 rodín
Malý Berlín
Kultúrne centrum Malý Berlín sídli na prvom poschodí meštianskeho 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.

Sieť pomoci spája ľudí
Prostredníctvom služby Sieť pomoci podporila v uplynulom roku
Trnavská arcidiecézna charita ľudí
v rôznych krízových situáciách.
Charitná dodávka sa vydala za 400
rodinami do rôznych kútov arcidiecézy a prešla pritom spolu až 8
tisíc kilometrov.
Do štyridsiatich domácností vyslala
charita elektrické spotrebiče, najčastejšie práčky, chladničky, mikrovlnné
rúry, variče a ďalšie. Viac ako päťdesiatim domácnostiam pomohla s nábytkom, siedmym ženám s kočíkmi pre
deti, šiestim klientom s prevozom vecí
pri sťahovaní. Núdznym ľuďom a partnerským organizáciám rozviezla tiež
14,5 tony potravín z rôznych zbierok a
ďalších 14 ton čerstvých potravín distribuovala z predajní obchodného reťazca, s ktorým spolupracuje.

Sieť pomoci pomáha už tri roky

Sieť pomoci je unikátny projekt, v
ktorom Trnavská arcidiecézna charita 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-

V roku 2019 podporila charita ľudí v rôznych krízových situáciách.
foto zdroj TACH
mu množstvu klientov. Prejde cez nás
veľký počet potrieb, ktoré máme kde
uskladniť, máme spôsob, ako ich odovzdať a máme dotiahnutú aj administratívu. Sme jediná organizácia, ktorá
sa môže pochváliť takouto formou pomoci v takom veľkom rozsahu,“ zhodnotil Polák. Najčastejšími príjemcami
pomoci sú mnohopočetné rodiny,
matky samoživiteľky, ale aj seniori,

ktorí nevedia vyžiť z nízkych dôchodkov. Charita touto službou pomáha aj
ľuďom, ktorí sa ocitli na okraji spoločnosti, ľuďom po výkone trestu a
ľuďom bez strechy nad hlavou. Jej dodávka 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

Oproti vám sedí podozrivý. Hovorí pravdu alebo klame?

Metódy vypočúvania a získavania informácií
Ak sa chcete dozvedieť viac o tom,
ako investigatívci čítajú mysle a
ako sa snažia dopracovať k pravde, zájdite si vo štvrtok 23. januára
o 20.00 hod do trnavského Kina
Hviezda. Čaká tam na vás zaujímavá prednáška o metódach vypočúvania a získavania informácií.
Film Národní třída natočený podľa
rovnomennej knihy Jaroslava Rudiša,
v hlavnej úlohe s Hynkom Čermákom,
kombinuje dramatický príbeh s čiernym
humorom.

Kriminálny psychológ, právnik a bezpečnostný analytik Ondrej Kubík porozpráva návštevníkom podujatia o tom,
ktoré metódy vypočúvania a získavania

19. 01. o 20.00
Kino: Milosť
„Odrofúz“ je zabitý v roku 1946, oddelenie bezpečnosti vykopáva jeho telo
až štyrikrát, aby sa ubezpečilo, že je
naozaj mŕtvy. Matka vojaka toto poníženie nevie zniesť a presvedčí svojho
manžela, aby rakvu s telom ich syna
ukradli a spoločne sa vydali na cestu
do Kalwarie Pacławskej, kde chce znova ich syna pochovať. K putujúcim sa
pridáva aj Jurgen, utečenec zo zajateckého tábora. Film sa odohráva v období 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.

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.

účely psychologického posudzovania
vierohodnosti výpovedí svedkov, podozrivých a obvinených. V súčasnosti
sa zaoberá problematikou psychológie
manipulácie ľudského správania, psychológiou propagandy a extrémizmu,
experimentálnou a provokačnou propagandou a technológiou informačnej
Prednášať bude
vojny v kontexte medzinárodného práskúsený odborník
Ondrej Kubík pôsobil viac ako desať va ozbrojených konfliktov a medzinárokov ako odborný konzultant Policaj- rodného práva informačnej bezpečnosného zboru – kriminálny psychológ na ti.
ren
informácií sa u nás používajú a ako sa
dajú poznatky psychológie využívať v
trestno-právnych situáciách. Rozprávať bude napríklad aj o tom, ako sa líši
výsluch mladistvých, dospelých alebo
ľudí s nižším intelektom.

Vyhrajte 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

ilustračné foto
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Želania a frázy

REKONŠTRUKCIE
VA - 30%
MOŽNÁ ZĽA DLAŽBY
YA
NA OBKLAD

0949 319 336

PRÍĎTE SI PRE

Super CENY

V PONUKE
AJ GARÁŽOVÉ
BRÁNY

09-02

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

Ako slovenčinár vnímam želania k
novému roku ako frázy a klišé, keďže uplynie pár dní po 1. januári a
všetko je po starom.
391200009

- bytových jadier, domov a bytov
- obklady a dlažby
- maliarske práce a stierkovanie
- vodoinštalácie, elektroinštalácie
- sadrokartón
- plávajúce podlahy
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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
Na druhej strane sa mi nepáči, ak a systematicky ponižovať, podceňovať
niekto preposiela texty, básničky, čo učiteľov a všetkých v školách. Želám
kolujú po internete namiesto svojich v školstve pokoj a zdravý sedliacky
slov. Je to skôr otravné ako úprimné. rozum, aby sme neboli experimentálAj preto píšem k sviatkom vlastné tex- nymi dielňami rôznych reformátorov,
ty, i keď veľmi neverím novoročným ktorí nevidia rozdiel medzi skutočnými
frázam. Avšak som učiteľ, tak istý typ potrebami škôl a zbytočnými či neoveviery v lepšie časy by som mal šíriť renými novinkami v systéme. Želám
žiakom. O to je dnes naše povolanie školstvu aj flexibilitu, lebo niektoré
ťažšie. Neraz musíme šíriť pozitívne zmeny sa nemôžu realizovať slimačím
posolstvá, ktoré sú často v opozícii s tempom. Rodičom želám, aby si uvedianím vo svete. Veď už v novom roku domili svoju moc a skutočnú príčinu
počujeme o horení lesov, týraní zvierat, zlyhávania školstva, aby našli hranice
bombardovaní krajín. Ak však zaujme- medzi svojimi a učiteľskými kompetenme skeptický postoj, môžu si ho osvojiť ciami, a aby zvažovali nároky na detaj naši žiaci, resp. nebudú mať žiadnu stvo svojich detí.
Verím, že sa raz celá komunita
oporu v snahe pozitívne meniť svet.
Toto všetko mi beží mysľou, keď píšem školy spojí a zúčastní sa na zmenách
novoročné želania. Hovorí sa však, že v školstve namiesto nekompetentných
ak niečomu veríme, tak sa to splní. Pre- politikov a úradníkov s obmedzeným
to svoju rubriku o školstve predsa len číselným pohľadom, ktorí sa radi chozačnem želaniami.
pia aktivity namiesto nás. V neposledŠkolám želám slobodu a apolitic- nom rade si všetci uvedomme, že my
kosť, ktorá sa požadovala už počas než- tvoríme školu napriek tomu, že nám
nej revolúcie. Aby suverenita riaditeľov tento status roky popierajú. Inak sa
a učiteľov beztrestne otvárala nezávislé zmena v školstve... hm... zmena vo svea zdravo kritické obzory žiakov. Želám te neudeje.
žiakom spokojných učiteľov a rodičov.
Nezabúdať, že práve spokojnosť sa aj
bez kadejakých reforiem ihneď prejaví
» PhDr. Ján Papuga, PhD.
riaditeľ ZŠ s MŠ
na kvalite vyučovania a výchovy. Nech

JANUÁR
2020

BRENO.sk

kobercov, PVC a vinylu

bytové PVC
ponúkame tiež v šírkach

5m

Komplexné služby zákazníkom sú pre nás samozrejmosťou

6x v SR

Poradenstvo
a individuálny prístup

Rezanie podlahovej
krytiny na mieru

Obšívanie
kobercov

Váš tovar Vám
dovezieme po celej SR

Koberec aj PVC Vám
profesionálne nainštalujeme

inzerat-Breno-0120-RegionpressSK_207x137.indd 1

-15
KUPÓN NA Z¼AVU
pri nákupe

%

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.

07.01.2020 15:18:16
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máme

najväčší výber

Regionpress 01/2020

Akcia platí do 31. 1. 2020 alebo do vypredania zásob.
Za prípadné tlačové chyby neručíme. Zobrazené fotografie sú len ilustračné.

facebook.com/koberce.breno.sk
instagram.com/koberce_breno_sk

spravodaJsTvo / zdravie

6
Otváracie hodiny:
Po - So: 7.00 - 19.00
Ne: 8.00 - 18.00
Oddelenie záhrada, elektro:
Po - Pia: 9.00 - 18. 00
So: 8.00 - 13.00 Ne: zatvorené
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NÛSHOČDNXFK\ČD
PO

4,50

3,19€
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.XSÔQ

.XSyQ MH PRåQp XSODWQLĢ QDN~SX
XYHGHQpKRWRYDUXYêOXþQHYREFKRGH
&.'PDUNHW7UQDYD1DMHGHQNXSyQ
MHPRåQp]DN~SLĢOHQMHGHQNXVWRYDUX .XSyQ MH SRWUHEQH RGRY]GDĢ SUL
SRNODGQL VN{U DNR EXGH WRYDU QDEORNRYDQê3RãNRGHQêNXSyQMHKRIRWRNySLDþLIDO]L¿NiWQHEXGHDNFHSWRYDQê
.XSyQ QLH MH PRåQp NRPELQRYDĢ V
LQêPL]ĐDYDPLDQLHMHPRåQHKR]DPHQLĢ]DKRWRYRVĢ.XSyQMHQHSUHGDMQê
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$ODUP6ROLJKW
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O
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&KODGQLðND(&*
HQHUJWULHGD$
REMHP//

229,00

189,00

259,00€ 299,00€ 399,00€ 499,00€ 159,00€ 199,00€
31.1. 2020.

.ODGLYRYĐWDFLH0$.,7$+5%; $NXVNUXWNRYDð0$.,7$'')5)(% %UÛVNDXKORYÂ0$.,7$*$5
3UÎNRQ:6LODSUÎNOHSX-

$NXPXOÂWRU[9 $K

3UÎNRQ:
3ULHPHUNRWÛðDPP

3ÎODNRWÛðRYÂ0$.,7$+6
3UÎNRQ:
3ULHPHUNRWÛðDPP

169,90

289,90

144,90€

249,90€

57,90€

109,90€

.RVDðND'2/0$5(0

3ÎODUHĘD]RYÂ'2/0$5(67/&

3ÎODUHĘD]RYÂ'2/0$5366&

ïLVWLðY\VRNRWODNRYÞ0$.,7$
+:

3UÎNRQ:=ÂEHUFP
2EMHPNR{DO

129,90

67,90

3UÎNRQ:
'ĄìNDOL{W\FP

9ÞNRQN:'ĄìNDOL{W\FP

3UÎNRQ:0D[WODNEDU

139,90

124,90

369,90

299,90

99,00€

109,90€

319,90€

249,90€

(OHNWURFHQWUÂOD$/.2&

0LH{DðND&0;

.DFKOH7+250$0$5%85*

.DFKOHNUERYÊ9,&725,$'(/8;(

0RWRUWDNW
0D[YÞNRQN:

3UÎNRQ:
2EMHPEXEQDO

399,00

179,00

359,00€

169,00€

%LF\NHO'(0$9(*$
MXQLRUt

179,99

90

139, €

%LF\NHO02'(7

189,99

90

169, €

0HQ9ÞNRQN:
'\PRYRGPP

9ÞNRQN:
9ÞKUHYQRVĘP
'\PRYRGPP

349,00

349,00

299,00€

289,00€
%LF\NHO'(0$3(*$6
07%

389,99

90

329, €

%LF\NHO.(//<6&/,))
FURVV 

429,00

90

364, €
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(OHNWURELF\NHO'(0$
(&$50(1

999,99

899,00€
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Je rozdiel medzi vrátením tovaru a reklamáciou

Možnosti vrátenia vianočných darčekov
Našli ste si pod vianočným stromčekom darček, ktorý sa vám nehodí, 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 predávajúceho.
Mnoho obchodníkov sa snaží zákazníkom vyjsť v ústrety a nevhodný darček 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 bezUPOZORNENIE
Žiadny právny predpis nepriznáva
spotrebiteľovi nárok na bezdôvodné 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 spotrebiteľ stáva vlastníkom tovaru.
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 nevhodný, či duplicitný, predávajúci nie je
povinný vziať ho späť, alebo vymeniť za
iný,“ objasňuje Danuša Krkošová, tlačová hovorkyňa Ústredného inšpektorátu
Slovenskej obchodnej inšpekcie.

cou obchodnej politiky každého predávajúceho a spotrebiteľ sa k takémuto obchodníkovi rád bude vracať a využívať
jeho služby,“ hovorí hovorkyňa, zároveň 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 právo na reklamáciu, ak sa v záručnej lehote vyskytla chyba na výrobku. Vtedy ide
o reklamačné konanie,“ upresňuje D.
Krkošová.

Reklamácia a jej podmienky

Reklamáciu si môžete uplatniť v
ktorejkoľvek prevádzkarni predávajúceho, v ktorej je prijatie reklamácie
možné s ohľadom na predávané výrobky alebo poskytované služby, alebo u
určenej osoby, ktorá je povinná reklamáciu vybaviť. Ak povaha výrobku
neumožňuje doručiť výrobok predávajúcemu môžete pri uplatnení reklamácie požadovať odstránenie vady na
mieste, kde sa výrobok nachádza alebo 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 reklamácie je potrebné doložiť doklad o
kúpe a/alebo záručný list v prípade, ak
vám bol vydaný. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať vám
potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená napríklad elektronickou poštou,
predávajúci je povinný doručiť vám
Informujte sa vopred
Ak si teda pri kúpe darčekov nie ste potvrdenie o uplatnení reklamácie ihistí veľkosťou či inými parametrami to- neď, najneskôr však spolu s dokladom
varu, je lepšie sa o jeho možnej výme- o vybavení reklamácie. Potvrdenie o
ne dohodnúť s predávajúcim skôr ako uplatnení reklamácie sa nemusí dosi tovar zakúpite. „Máme poznatky z ručovať, ak spotrebiteľ má možnosť
minulých období, že niektorí predáva- preukázať uplatnenie reklamácie iným
júci, predovšetkým obchodné reťazce, spôsobom.
vychádzajú spotrebiteľom v ústrety a v
určitom čase - niekoľkých dní po kúpe, Lehotu na vybavenie
tovar, ktorý nebol používaný alebo ne- reklamácie nie je možné predĺžiť
podliehal reklamácii, prevezmú späť a
Predávajúci je povinný vybaviť reklavrátia peniaze. Je to koniec koncov ve- máciu najneskôr do 30 dní od jej uplat-

Žiadny právny predpis nepriznáva spotrebiteľovi nárok na bezdôvodné vrátenie
tovaru, zakúpeného v takzvanom kamennom obchode.
foto autor PhotoMIX-Company pixabay
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 peňazí za reklamovaný výrobok.

náklady znáša predávajúci. Predávajúci je povinný vám uhradiť do 14 dní
odo dňa znova uplatnenia reklamácie
všetky náklady vynaložené na odborné
posúdenie, ako aj všetky ďalšie súvisiace náklady.

Obdobie uplatnenia reklamácie

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 odstúpenie od zmluvy písomne, v listinnej
podobe alebo v podobe zápisu na inom
trvanlivom nosiči, ak bola zmluva uzatvorená 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 vrátiť 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 strane, spotrebiteľ musí najneskôr do 14 dní
odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať
tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu. Internetový predajca je povinný
vrátiť spotrebiteľovi peniaze a nemôže
si ani dávať podmienky, napríklad také,
aby si vybral iný tovar,“ vysvetľuje D. Krkošová. Zároveň pripomína, že ide len o
prípady, keď k uzavretiu zmluvy došlo
výlučne pomocou prostriedkov diaľkovej komunikácie akými sú napríklad komunikácia prostredníctvom internetu,
telefónu či telefaxu, bez súčasného vzájomného kontaktu medzi predávajúcim
a kupujúcim. Nejde teda o prípady, ak
bol tovar zakúpený priamo v prevádzkarni – kamennom obchode.
Stranu pripravila RENÁTA KOPÁČOVÁ

Ak ste si uplatnili reklamáciu počas
prvých 12 mesiacov od kúpy, predávajúci môže vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na jeho výsledok
všetky náklady znáša predávajúci. Ak
ste si reklamáciu výrobku uplatnili po
12 mesiacoch a predávajúci ju zamietol, je povinný v doklade o vybavení
reklamácie uviesť, komu môžete zaslať
výrobok na odborné posúdenie (súdny znalec, autorizovaná osoba, určená osoba). Ak bude odborný posudok
vo váš prospech, môžete reklamáciu
uplatniť znova; znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť. Náklady
odborného posúdenia ako aj všetky
ostatné súvisiace účelne vynaložené

Podmienky vrátenia tovaru pri nákupoch prostredníctvom internetu sú iné ako pri nákupoch v kamenných obchodoch.
foto autor Mediamodifier pixabay
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Nárok na vrátenie tovaru
bez udania dôvodu

služby, Relax
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16-0001

tRnavsko

Výročia a udalosti
bol posledným dňom platnosti slovenskej
koruny.

16. 1. 2009

INZERCIA
0905 534 595

Výročia a udalosti
sa uskutočnila svetová premiéra hry A. P. Čechova Višňový sad
v Moskovskom umeleckom akademickom divadle.

17. 1. 1904

:ðËýïĹeeeĹ1ĩTŔĮÝZĹÇõĩYĩï{
ĹJYèĹĒõîŌÝUĹĒõhŘļĹġPËçîZĹÝĩYĮUĹ1ĩTŔřġ
ËhUĹŠUĹĊ¹¹ĸĊĹøõhUĹUĹĒõhŘļĹĹįĹĒõàĒðËõň
9RċQpWHUPtQ\20.1.-24.1.20_27.1.-31.1.20_3.2.-7.2.20_10.-2.-14.2.20
5H]HUYiFLH_UHFHSFLD#RUDYVNDKRUDUHQVN
3HQ]LRQ

2UDYVNiKRUiUHč2UDYVNì3RG]iPRNORNDOLWD=iEDYD
ZZZRUDYVNDKRUDUHQVN
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9SRQXNHDMSRE\W\FH]5HNUHDĀQpSRXND]\SUHURGLQ\VGHēPLLSUHG{FKRGFRYVGRWiFLRX
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služby

46-0192

tRnavsko

CZUPW EPNPW LBODFMÈSJÓ
tXXXTUBIPWBOJFUUSBOTTL

-20%

391200011

SŤAHOVANIE
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AKCIOVÉ CENY!

0908 447 006

39-0005 TT02

REZANIE BETÓNU

47-012

•automatické
práèky
•elektrospotrebièe
•plynospotebièe

033/5549 016
0915 756 849

08-0007 TT45

OPRAVA

-20%

ELEKTRIKÁR

ORZAN

01-0 TT02

0949 188 961

011200002

Juraj Jamrich

S.r.o.

info: 0948 151 409, 0948 152 409
e-mail: dompreseniorov@gmail.com
web: www.domseniorovsvurban.sk
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96-00 TT02

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

39-0004 TT02

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

bÝvanie
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Západné Slovensko
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

31. 1. 2020

Stredné Slovensko
50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

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

Východné Slovensko
33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

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

TRNAVA

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

www.slovaktual.sk/akcia

tel.: 0902 950 717, 0903 218 798, tel./fax: 033/534 10 08
e-mail: trnava1@slovaktual.sk, trnava2@slovaktual.sk
24-0004

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN
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