
TT20-03-strana 1

 

Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 46 550 domácností 

TRNAVSKO
č. 3 / 17. JANUÁR 2020 / 24. ROčNÍK

01
12

00
00

8

39
-0

01
3 

T
T0

2

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
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www.centrumprenajmu.sk

PRENAJMEME AJ VAŠU
NEHNUTEĽNOSŤ

RÝCHLO A BEZ STAROSTÍ
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NON - STOP 0905 351 406

profesionálne čistenie a monitoring

www.krtkovaniezsk.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

MASÁŽE
A PEDIKÚRA
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V pohodlí
Vášho domova!

Objednávky:

0948 02 77 55
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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
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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

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

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

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

DISTRIBÚCIA (46.550 domácností)

Vážení, slovom slušné teraz naozaj 
nemám na mysli podobnosť či do-
konca rovnosť s istou iniciatívou. 
Myslím na slušnosť ako na základ-
nú súčasť a podmienku spravodli-
vosti. Spravodlivosť totiž nemôže 
byť neslušná, to by prestala exis-
tovať.

Myslím na slušnosť ako na prejav 
postoja jedincov či celých skupín ľudí 
k občianskemu okoliu. Myslím na 
slušnosť, zdvorilosť, akceptovateľné 
správanie sa, (slovo decentný pochá-
dza z latinského decentia), myslím na 
morálne kvality človeka a ľudí vše-
obecne, tie, ktoré určujú tolerovatelnú 
mieru toho, čo je slušné a čo už nie.

Slušnosť nie je vrodená, učíme sa 
jej počas celého života. Od rodičov, od 
učiteľov, od priateľov, od kolegov, ale 
aj od politikov, teda od tých, ktorí by 
mali predstavovať akúsi občiansku 
elitu. Mali. A keďže to tak stále ešte nie 
je, potom do akej miery nás ovplyvní 
alebo neovplyvní všetko to neslušné 
okolo nás, záleží aj na spomínanej 
výchove, aj na našich povahových 
vlastnostiach, aj na hodnotách, ktoré 
sú pre nás dôležité. A ktoré sú predo-
všetkým spoločensky akceptovateľné. 
A je tu ešte aj úcta k človeku.

Ak chceme žiť na slušnom Sloven-
sku a aspoň čiastočne súhlasíme s 
vyššie uvedenými konštatovaniami, 
potom si musíme vyberať, komu zve-

ríme právomoci toto Slovensko riadiť, 
vládnuť mu. Zodpovedne vybrať. Ono 
to zas až tak ťažké nie je, pretože v ne-
slušnosti sa priam topíme. V predchá-
dzajúcich volebných obdobiach sme 
jej dali príliš veľa priestoru na seba-
realizáciu a ona, tá neslušnosť, ale sú-
časne aj nespravodlivosť už prerástla 
všetky predstavitelné limity.  Aj limity 
dané Ústavou Slovenskej republiky. 
Tá napríklad tvrdí, že Slovensko je... 
„zvrchovaný, demokratický a právny 
štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu 
ani náboženstvo. Slovenská republi-
ka uznáva a dodržiava všeobecné pra-
vidlá medzinárodného práva, medzi-
národné zmluvy, ktorými je viazaná, 
a svoje ďalšie medzinárodné záväzky. 
Štátna moc pochádza od občanov, 
ktorí ju vykonávajú prostredníctvom 
svojich volených zástupcov alebo 
priamo. Štátne orgány môžu konať iba 
na základe ústavy, v jej medziach a v 
rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví 
zákon.“

Ak si nedokážeme ctiť našu ústa-
vu ani v týchto základ-
ných bodoch, nemáme 
záujem o slušnosť, ani 
o štátnosť, ani o spra-
vodlivosť. A chceme žiť v 
takom Slovensku? Sku-
točne?

Všetko dobré -

Chceme žiť v slušnom Slovensku?

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

REZANIE BETÓNU

0908 447 006
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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
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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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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

Lacné ubytovanie v Trnave
Už od 120 €/mesiac/osoba

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

Kontakt: 0907 766 361

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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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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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Najsuchšie drevo je zo
zimnej ťažby, neváhajte!

POLIENKA aj GUĽATINA
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Šak určite víte o čem je reč, o tej kyselej kapuste. 
Je zdravá a volakedy to bola aj lacná pochucina. My 
hu doma často jíme surovú, aj hu často varíme. Mám 
taký zvyk, že ket varím, mám na kuchyne otvorené 
okno, keré vede na ulicu. Jak varím kapustu, karfiól, 
kel, alebo inačé „vonavé“ potraviny, tak vtedy, ket 
ide okolo jeden opčan našej opce, postavý sa pret 
okno a fujká. Nás doma učily, že na žádné jedlo sa ne-
hovorý fúj. Tento človek, silný fajčár, má furt v hube 
zapálenú cigaretu. Tá mu nesmrdzí? 

Jak prejde okolo, ide za ným dymové mračno a 
smrat ešče dlho ostáva. Ja som si istá, že moja ka-
pusta nykemu neuškodzí. Ale jeho cigaretle áno a to 
šeckým, ge kerým sa priblýži, alebo ony k nemu. Ket 
si chce nasilu nyčit zdravý, nech si ho nyčí. Ja by som 
navrhla, aby fajčáry a alkoholici placily u dochtora 
vác, jak ostatný pacijenty, hlavne za drahé léky. A ja 
budem tú zdravú kapustu dalej varyt a jest. Šak si 
mosím udržat zdravý a kondíciju. Skoro som zabudla 
na pikošku. 

To bolo vtedy, ket som ešče chodzila do roboty, 
bola som na náščeve u kolegyne v 
Modranke. Na cestu domov mi 
dala za pohár kyselej kapusty. 
Bol už máj, tak bola porádne 
prekysnutá, aj porádno smrdze-
la. A ja som mala v natrýskaném 
autobuse okolo seba na meter vol-
né místo. Nygdo nefujkal, len ode 
mna otstupuvaly.  Tak z vlastnej 
skúsenosci vím, že kapusta 
vám zaručí nélen zdraví, 
ale aj pohodlý v MHD.

Zdravá, aj ket nevoná

» bapka Blašková

Predvolebná rovnosť
Zatiaľ sme si všetci rovní
v predvolebnom preši,
uvidíme koho po nich

vyplatia víťazi na dereši.

Za záchranu zeme
Nový zákon určite

za srdce aj Pentu chytí,
na úrodnej pôde bude

zákaz stavať nové byty.

Pred slivovicou
Pitím čistej vody

sa už radšej neliečim,
kážu ju piť hneď ráno
a vždy pred niečím.

Pánboh pomáhaj 
V kostoloch je stále viac 

tých, čo veria v Boha
a v parlamentných laviciach

celý mesiac ani noha.

Keď prsty rozprávajú
Zbavíme sa vulgarizmov
ako nepotrebných smetí,

kurz posunkovej reči 
v Trnave práve teraz letí.

Stovežatá Trnava
Každý v našom meste 
by vlastnú vežu chcel,

včera, iba pre seba, 
ju mal aj môj bicykel.

Možno je to tak

» Eva Jarábková

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

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

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

krmivo pre nosnice rastová a znášková

8 - 20 týž. Mládky
Nosničky rôznej farby

ROZVOZ ZDARMA

Ponúka na predaj:
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Hviezdoslavova 3, Trnava (vo dvore oproti gym. A. Merici) 033/55 13 185
0905 575 191

-40%
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KUCHYNE
ŠATNÍKY garancia

najnižšej ceny!!!

Najväčší výber

kuchýň

do bauringu!

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

Naše postele farebne zladíme so šatníkom!

NOVINKANOVINKA

99 EUR99 EUR
INTERIÉROVÉ DVERE

so zárubňou a kovaním

od           

INTERIÉROVÉ DVERE

so zárubňou a kovaním

od           

+ PARKETY+ PARKETY
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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.

T

Eduard Chmelár 
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Do právnych vzťahov, ktorých pred-
metom je určitý záväzok vstupujú ich 
účastníci s očakávaním splnenia povin-
nosti druhou zmluvnou stranou. 

Realita je však iná a častokrát nastáva 
situácia, kedy druhá zmluvná strana svoje 
povinnosti neplní riadne ani včas. Práve 
z  tohto dôvodu právny poriadok upravuje 
konkrétne inštitúty, ktoré by mali v zmluv-
nom vzťahu zvyšovať právnu istotu strán. 
Práva a  povinnosti z  pracovnoprávnych 
vzťahov možno zabezpečiť prostriedkami, 
ktorými sú dohoda o  zrážkach zo mzdy, 
ručenie a zriadenie záložného práva. Iné 
možnosti zabezpečenia pracovnoprávnych 
vzťahov Zákonník práce neumožňuje. 
Dohoda o  zrážkach zo mzdy je najpouží-
vanejším zabezpečovacím prostriedkom 
v pracovnom práve. Dohodu o zrážkach zo 
mzdy možno uzatvoriť iba na báze existujú-
ceho pracovnoprávneho vzťahu a  výlučne 
medzi zamestnancom a zamestnávateľom. 
Dohodou o  zrážkach zo mzdy možno za-
bezpečiť iba platnú pohľadávku, ktorá však 
v  čase zabezpečenia nemusí byť splatná. 
Obsahom dohody o  zrážkach zo mzdy je 
súhlas zamestnanca, aby zamestnávateľ 
jednostranne zrazil časť mzdy vo svoj pro-
spech na uspokojenie svojej pohľadávky. 
Dohoda o  zrážkach zo mzdy sa musí uza-
tvoriť písomne, inak je neplatná. Realizo-
vať zrážky zo mzdy je možné najskôr v deň 
splatnosti pohľadávky. Ručenie ako aj zá-
ložné právo sú v praxi nie veľmi využívané 

zabezpečovacie prostriedky. Ručenie je 
právnym vzťahom medzi veriteľom a ruči-
teľom. Ručenie vzniká jednostranným pí-
somným vyhlásením ručiteľa, že uspokojí 
pohľadávku veriteľa, ak tak neurobí sám 
dlžník. Zákonník práce umožňuje v prípade 
ručenia zabezpečiť všetky pohľadávky nie-
len zamestnávateľa, ale i zamestnanca. Ru-
čiteľ sa teda zaväzuje, že vo vzťahu k veri-
teľovi, ktorým môže byť tak zamestnávateľ, 
ako i zamestnanec, uspokojí nárok veriteľa, 
ak tak nevykoná dlžník. Ručiteľ je osoba 
odlišná od dlžníka a môže ním byť tak fy-
zická ako aj právnická osoba. Zákonník 
práce nevylučuje, aby ručiteľom bol aj spo-
lupracovník dlžníka.  Zriadením záložného 
práva možno zabezpečiť len relatívne úzky 
okruh pohľadávok zamestnávateľa, ktorým 
sú nárok na náhradu škody na zverených 
hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný 
vyúčtovať a nárok na náhradu škody, ktorú 
zamestnanec spôsobil zamestnávateľovi 
úmyselne. Záloh sa obmedzuje výlučne na 
nehnuteľnosti, ktoré zamestnanec vlastní 
a obdobne ako v prípade ručenia, aj zmluva 
o zriadení záložného práva sa musí uzatvo-
riť v písomnej forme.

Zabezpečovacie prostriedky 
podľa Zákonníka práce

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

e-mail: info@v4legal.sk,   www.v4legal.sk
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V posledných týždňoch som dostal 
viacero mailov – teda listov v po-
dobe elektronickej pošty, v ktorých 
sa ma naši čitatelia pýtajú, koho by 
mali voliť. Ak dovolíte, odpoviem na 
ne takto, hromadne.

Mám rovnakú dilemu a dostať sa z 
nej nie je ľahké. Nečakajte však, pro-
sím, že cez týždenník REGIONPRESS 
budeme robiť to, čo bežne robia mnohé 
médiá – jednoducho – nebudeme pre-
tláčať vlastných favoritov, nemôžeme 
teda radiť, koho voliť. Ani nechceme. 
Napriek tomu si dovolím ponúknuť na-
sledujúci „manuál“.

Koho nevoliť
Nevoľme tých, ktorých by nevolili 

naši predkovia, z ktorých si viacerí pre-
šli koncentračnými tábormi, z ktorých 
niekoľkí mali v minulosti takzvaný 
„berufsverbot“, iba preto, že sa nezohli 
svojvôli moci. Svojvôľa moci a naciz-
mus sa nám u nás totiž ešte stále preja-
vuje v každodennom živote.

Poďme voliť, lebo určite nechceme, 
aby náš hlas prepadol v prospech nie-
koho, koho si neželáme ako súčasť bu-
dúcej moci. Napríklad v prospech tých 
z vyššieho odstavca.

Nevoľme tých, ktorí sľubujú poria-
dok a zákonnosť a vo svojich radoch 
sami majú ľudí, ktorí mali a majú prob-
lém so zákonom, prípadne už aj za se-
bou rozsudok. 

Nevoľme tých, ktorí prezliekajú 
každé štyri roky kabát, podľa toho, kde 
majú práve vyššiu šancu na zvolenie.

Nevoľme tých, ktorí sa handrkovali 
o miesta na kandidátkach ako o mrkvu 
na trhu.

Nevoľme tých, ktorí nám neponúkli 
žiaden rozumný a splniteľný program, 
iba takmer povinnosť, aby sme im po-
mohol dostať sa k moci.

Nevoľme tých, ktorí nepoznajú  zá-
kladné slovo z civilizovaného politic-
kého slovníka – dialóg.

Nevoľme tých, ktorí si zjavne aro-
gantne „pomýlili“ pojmy štátne, naše 
a ich. Čítate o nich a o tom, ako si žijú, 
denne.

Naozaj, vážení čitatelia, v tejto 
chvíli ešte neviem, kto napríklad u 
mňa vzíde z toho výberu. Musí to však 
byť niekto pre mňa morálne prijateľný, 
hodnotovo definovateľný a demokra-
ticky akceptovateľný a taktiež progra-
movo ustálený. No a hlavne nielen me-
dzinárodne, ale aj ľudsky a občiansky 
všestranne akceptovateľný. Výraz „ob-
čiansky všestranne“ je tu mimoriadne 
dôležitý. Voľba bude ťažká, ale verím, 
že niekto taký sa u nás na Slovensku 
nájde.

Musíme takého nájsť. Čas nás ešte 
až tak netlačí, treba teda rozumne zva-
žovať. Sledovať dianie, počúvať výroky 
a nezabúdať.

Koho voliť?

» Ivan Brožík
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50%
7 ROKOV
A VIAC

ZAMESTNANCOV
PRACUJE PRE NÁS

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

VÝROBNÝ

PRACOVNÍK 

VÍKENDOVÁ ZMENA

od 734 Eur

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/

708 € brutto za dva dni v týždni

ZVÝŠILI SME MZDY
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Namiesto obedov zadarmo vyšší daňový bonus 
na dieťa. Namiesto vlakov zadarmo symbolické 
jednoeurové cestovné, ale aby platilo aj na auto-
busy. Namiesto čohokoľvek „zadarmo“ (lebo nič 
nie je zadarmo) viac peňazí v peňaženke. 

V sobotu sme predstavili náš nový program 
– Návod na lepšie Slovensko, 1144 konkrétnych 
riešení, aby sa tu oplatilo pracovať, podnikať a žiť. 
Žiadne všeobímajúce frázy, žiadny svetový mier, 
ale odborne spracované a premyslené riešenia na 
mieru. Odstraňujú byrokraciu, korupciu, niektoré 
obe tieto veci naraz. 600 z nich je dokonca úplne 
bez nároku na štátny rozpočet, iné sa dajú apliko-
vať ihneď. Ak sa pýtate, prečo to doteraz nikto ne-
zaviedol, odpoveď je jasná – vlády za posledných 
12 rokov nemali záujem zlepšiť život občanom 
Slovenska. Mali záujem zlepšiť predovšetkým ten 
svoj život.  

My o váš lepší život záujem máme. Dôkazom je,            
že sme toľko energie a času venovali tvorbe rie-
šení. Som presvedčený, že v prípade úspechu vo 
voľbách by sa väčšina opatrení z nášho programu 
dostala do programového vyhlásenia vlády.

Nebudeme rušiť sociálne opatrenia, 
ale tie najväčšie hlúposti nahradí-
me rozumnými vecami. 

Opakujem, že si viem pred-
staviť spoluprácu so všetkými 
stranami okrem Smeru-SD, SNS 
a ĽSNS. 

Nebudeme rušiť sociálne
opatrenia, len im pridáme
logiku a spravodlivosť

Richard Sulík
predseda SaS

Alternatíva existuje

Aj my vnímame, že akékoľvek sociálne benefi ty 
sú pre občanov veľmi citlivé. Preto nechceme a ne-
budeme rušiť tieto sociálne benefi ty, ale rozpočtovo 
neutrálne ich nahradíme zmysluplnými a férovými 
riešeniami. 

Čo má teraz z Ficových vlakov zadarmo študent 
alebo dôchodca, v ktorého obci bol vlak už dávno 
zrušený? A je dobré, aby bolo cestovanie úplne 
zadarmo? Ak je niečo zadarmo, ľudia nevnímajú      
poskytnutú hodnotu. Pritom samozrejme cesto-
vanie nie je zadarmo, štát dopravcom poskytnuté 
100% zľavy prepláca, čuduj sa svete, z daní vybra-
ných od občanov. 

Naše riešenia

Takže za vlaky zadarmo v skutočnosti platíme, 
ale poskytnutú hodnotu nevnímame. Z tohto dôvo-
du postupne klesá i kvalita. Našim riešením, ktoré 
je spravodlivé a zmysluplné, je zľava 80% na vlaky 
a zároveň rozšírenie tohto benefi tu aj na autobusy. 

Pri obedoch zadarmo je zmysluplným riešením 
poskytnutie ceny obeda zvýšením daňového bo-
nusu na dieťa. Následne sa rodičia 
môžu rozhodnúť, či si kúpia obed     
v školskej jedálni, alebo sa ich dieťa 
naobeduje u starých rodičov a za 
peniaze kúpia svojmu dieťaťu inú 
potrebnú vec (prípadne nakúpia 
zdravé suroviny pre babku na va-
renie).

SaS nebude rušiť sociálne
benefi ty

Marián Viskupič
poslanec NR SR za SaS

Pripravení prevziať 
zodpovednosť

5
2
-0

0
1
2
 

Stavebná spoločnosť hľadá

Môže byť aj živnostník. VP sk. B

výhodou. 800 € brutto + odmeny.

Doprava zabezpečená.

ODBORNÉHO
ROBOTNÍKA

- CESTNÉ A INŽ. STAVBY

0948 504 344
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1 Auto-moto/predaj

» Predám Lanciu Lybru 
SW, r. v. 1999, výkon 77kW, 
STK platná do 2/2021. 
Počet najazdených km: 
311.440. Auto je plne 
pojazdné. Vymenené 
pérovanie a brzdy aj s 
kotúčmi. Gumy sezónne 
(obe obuté na elektró-
noch). Cena: 300,- Eur., 
tel.: 0903 217 090.
» 2 Auto moto/iné

» Kúpim diely ŠKODA120 
0910502111
» CZ 175 JAWA 250 350 PI-
ONIER STADION MUSTANG 
SIMSON KÚPIM TIETO 
MOTORKY 0915215406
» 3 Byty/predaj

» 4 Byty/prenájom

» Dám do prenajmu 
garsonku na dedine pre 
1-2 osoby.je zariadená,-
nástup možný ihneď .tel: 
0903 311 946
» Lacné ubytovanie,7 km 
od Trnavy v rod. Dome 
0918 495 926
» Ubytujem pána v za-
riadenoej izbe ,nefajčiar 
0904 832126 TA
» 5 DOMY/predaj 

» 6 POZEMKY/predaj

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.

INZERCIA
0905 943 528

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 
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SINOP ALFA s.r.o.,
so sídlom v Pezinku

prijme do trvalého pracovného pomeru
montážnych pracovníkov na pozíciu:

KONTAKT:
domotor@sinopalfa.sk
033/642 22 55

Zámo ník
– spájkovanie medených potrubných rozvodov a ostatné

zámočnícke práce (preukaz na tvrdé spájkovanie výhodou)

Elektromontér
– zapájanie rozvodných skríň a strojov, vrátane kabeláže,

nastavovanie elektro komponentov (§ 21 výhodou)

Montážny pracovník
– pomocný montér s manuálnymi zručnosťami pre vŕtanie,

rezanie a iné činnosti manuálneho charakteru

Spoločnosť  SINOP ALFA vykonáva montáže chladiacich zariadení
v rámci celej SR, s vlastným vozovým parkom. 

Montážna partia zostáva na mieste montáže maximálne 8 – 10 dní. 
Ubytovanie je zabezpečené v hoteloch a penziónoch (nie robotnícke 

ubytovne). Pracovný odev a obuv (letné, aj zimné), vrátane
ochranných pomôcok a prostriedkov je samozrejmosťou, ako aj

poskytovanie stravných lístkov, resp. preplácanie diét na montážach.
Priemerná mzda montáž. pracovníka, v štandardnom pracovnom 

mesiaci (výnimku tvoria august a december) dosahuje výšku
1250 až 1650 € v čistom, vrátane príplatkov za nadčasy.

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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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

Stavebná firma

HĽADÁ
na TPP, živnosť

na traktorbager

0948 200 288

STROJNÍKA
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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
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SBS
LAMA SK
príjme strážnikov
na objekty

v Trnave

Nástup IHNEĎ!

0948 002 204

800 € brutto/ mesiac
+ variabilná zložka

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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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

Kontakt:
Topeko, s. r. o.,  Ulica Zavarská 9345/10K, 917 01 Trnava
0902 354 969 | topeko@topeko.sk | www.topeko.sk

h¾adá kandidátov

na pozície:

ZÁMOÈNÍK, ZÁMOÈNÍK - ZVÁRAÈ
od 930,- brutto + dohoda

LAKÝRNIK, MONTÁŽNY PRACOVNÍK
od 930,- brutto + dohoda

Náplò práce: výroba a montáž zváraných konštrukcií a dopravníkov
Požiadavky: samostatnosś, VP B a platný ZP výhodou
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LEKTORA  ANIMÁTORA do TPP/ živnosť
Radi privítame v našom kolektíve flexibilného človeka,
ktorý vie komunikovať s deťmi a dospelými. Dôležitá je pre
nás dochvíľnosť, samostatnosť a radosť z práce s deťmi. 
Výhodou: VP sk. B, pedagogické, umelecké alebo športové
vzdelanie. Možnosť ubytovania v mieste výkonu práce. 
Životopis posielajte na e-mail: 1animateam@gmail.com
                                       Bližšie info: 0908 288 288

h ľ a d á :

19. januára 1976 
členovia štvorice Beatles odmietli ponuku 30 miliónov dolárov za 
obnovenie skupiny.

Výročia a udalosti

„Ak nepôjdem voliť, automaticky sa vzdá-
vam práva haniť či chváliť dianie na poli-
tickej scéne za uplynulé štyri roky.“

Erik Pančík - Čierny Balog 

Vox populi
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Stavebná firma

HĽADÁ
na TPP, živnosť

na traktorbager

0948 200 288

STROJNÍKA
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Do nášho tímu prijmeme:



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

Máš voľný čas? Poznáš Trnavu? Chceš si zarobiť?
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Autodopravcov aj všetkých slušných -

-
-
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Na našu prevádzku
v Trnave

prijmeme zamestnancov
do pracovného

pomeru na pozície:

Ponúkame 13. mzdu, stravný lístok nad rámec
zákona, príspevky zo Sociálneho fondu.

Závozník
zaistenie vysypania zberných nádob podľa predpísaných 
trás a ich vrátenia do príslušného zberného stanoviska.
Základná mesačná hrubá mzda 630 EUR
+ mesačná pohyblivá zložka 135 EUR.
V prípade záujmu nás, prosím, kontaktuje
na tel. čísle 0911 914 074.

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

Robotník – údržba mestskej zelene
údržba zelene, výsadba rastlín, odburiňovanie, zálievka,
kosenie a orezávanie.
Ručné čistenie a údržba komunikácií.
Základná mesačná hrubá mzda 630 EUR
+ mesačná pohyblivá zložka 140 EUR.
V prípade záujmu nás, prosím, kontaktuje
na tel. čísle 0903 909 332.

Robotník VZV
Presun materiálu, nakládka, vykládka pomocou VZV.
Obsluha lisu na lisovanie druhotných surovín.
Základná mesačná hrubá mzda 715 EUR
+ mesačná pohyblivá zložka 150 EUR.
V prípade záujmu nás, prosím, kontaktuje
na tel. čísle 0903 576 289.
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» 7 REALITY/iné

» Hľadám dom/ pozemok 
na predaj. Trnava a oko-
lie. 0944068093   
» Garsonku kúpim. 
0902570685
» 1izb. byt kúpim. 
0907158622
» 2izb. byt kúpim. 
0907158767
» kúpim byt v trnave 0915 
505 359 ďakujem
» 8 STAVBA

» pr. okná komplet.veľmi 
kvalitné dvere garážové 
zateplené komplet 033 
381 0743
» 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
» Predám nevybalené WC, 
zadný vývod 0907277847
» 10 ZÁHRADA a ZVERINEC

» Dám do bezplatného 
užívania záhradu s 
ovocnými stromami, v 
Trnave. Tel.: 0902 091 618, 
033/533 28 12
» 11 HOBBY a ŠPORT

» 12 DEŤOM

» 13 RÔZNE/predaj

» Predam propolis 1e.preš. 
033 381 0743
» 14 RÔZNE/iné

» Hľadám pani učiteľku, 
doučovanie žiaka 4. 
ročník ZŠ 0907861889  
» Kúpim staré hodinky 
mince bankovky knihy 
odznaky 0903753758
» 15 HĽADÁM PRÁCU

»  ZOZNAMKA

» Ahoj mám 47r. a rád 
by som sa zoznámil 
zo štíhlou ženou. sms 
0917655780
» 36 ročný hľadá dievča 
na vážny vzťah do 36r 
okolie TT HC 0949449436 
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Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 7 dolu.

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

Občianska
riadková
inzercia

07 REALITY / iné       
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spoločnosť pre prieskum trhu,
 médií a verejnej mienky

HĽADÁ 
externých spolupracovníkov

ANKETÁR/ANKETÁRKA

REGRUTÁTOR/KA

schopných vykonávať aj náročnejšie 
projekty

(rozhovory s respondentmi)

(získavanie respondentov do 
rôznych projektov)

Kremnická 6, 851 01  Bratislava V
 02/208 508 14, e-mail: anketari@median.sk
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STAJAN Slovakia, s.r.o. 
��������������������������������

OPERÁTOR/KA VÝROBY:
   ��������������������������������������
���������������������������������������
�������������������������������������
�������������������������������������
�������������������������������������

������4/hod. (základ) + 1,33€/hod. 
��������������������������������

(výkon) + príplatky + stravné lístky
������������� ������

UBYTOVANIE ZDARMA
�������� ������������
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��������������������������

������������������������������������ 
tel: 00099911188/441335882, 0090044/8888111 444111888, 

����� innfofo@g@gsksksrroo.skkk

�������������������

TPP ��������������������������������

����������� �������������������
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TESSÁÁÁRRRRRROOOOOOOVVVVVV
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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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Dajte svoj krúžok
! Ostávajú iba tí, ktorí si to odmakali. 
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Ján 
BUDAJ

Miroslav 
SOPKO

Martin 
FECKO

Natália 
MILANOVÁ

Marek 
KRAJČÍ

Gábor 
GRENDEL

Ján 
MAROSZ

Eduard 
HEGER

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

ŠKOLSTVO

PÔDOHOSPODÁRSTVO 

KULTÚRA

ZDRAVOTNÍCTVO

BEZPEČNOSŤ

DOPRAVA

FINANCIE

Prečo si poslanci OĽANO 
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TRNAVSKO
č. 3 / 17. JANUÁR 2020 / 24. ROčNÍK

INZERCIA
0905 333 832

Priemyselná 1
www.autosklotrnava.sk

      

VÝMENA SKIEL CEZ HAVARIJNÉ POISTKY,
BEZHOTOVOSTNE A ZA NAJVÝHODNEJŠÍCH PODMIENOK

Sm
er Sereď
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AUTOSKLO

H&D

Nitrianska
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AUTOSKLO H&DAUTOSKLO H&D
TRNAVATRNAVA
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033/5546 744 • 0905 313 421

VÝROBA SEDACÍCH

SÚPRAV NA MIERU!
VÝROBA SEDACÍCH

SÚPRAV NA MIERU!

KVALITA ZA

NAJLEPŠIU CENU
KVALITA ZA

NAJLEPŠIU CENUNOVOROČNÁ
SUPERAKCIA
akcia trvá do 31. januára 2020

NOVOROČNÁ
SUPERAKCIA
akcia trvá do 31. januára 2020

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

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

Dovoz, vykládka
a montáž novej

sedačky ZDARMA
+ možnosť odvozu

starej sedačky!
volať vopredvolať vopred

po-pia: 9:00 - 17:00 so-ne: 10:00 - 14:00
po telefonickom dohovore - KEDYKOĽVEK 033/5546 744 • 0905 313 421

Dovoz, vykládka
a montáž novej

sedačky ZDARMA
+ možnosť odvozu

starej sedačky!
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Kontakty: 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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ul. pri Kalvárii 25A, Trnava033/552 15 20, 0905 96 54 4
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v ponuke 
aj umelé kožuchy

pravá koža

ZIMNÉ BUNDY
pre všetky vekové kategórie

Pešia zóna Hlavná 15

TOTÁLNY VÝPREDAJ
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Trnavčania, ktorí cestujú vlakom 
prípadne autobusom, majú už 
možnosť dopraviť sa na železničnú 
prípadne autobusovú stanicu na 
bicykli a ten si následne bezpečne 
uschovať v automatickom parko-
vacom dome nachádzajúcom sa 
medzi trnavskou železničnou a au-
tobusovou stanicou.

Parkovací dom s kapacitou 118 bicyk-
lov je vysoký viac ako 11 metrov a má 
tvar dvanásťuholníka. Záujemcovia si 
tam môžu svoj bicykel uschovať za sym-
bolický poplatok 10 centov na 24 hodín. 
Spolu s bicyklom si tam môžu odložiť aj 
prilbu či iné príslušenstvo. Problém ne-
predstavuje ani detská sedačka či košík 
pripevnený na bicykli.

Spôsob úschovy je jednoduchý
Proces uschovania bicykla je automa-

tizovaný a netrvá dlhšie ako 30 sekúnd. 
Všetky potrebné pokyny sa zobrazia na 
monitore, pričom predné koleso bicykla 
treba zatlačiť do mechanizmu, ktorý ho 
pevne prichytí. Potom treba odstúpiť zo 
žltej zóny a stlačiť tlačidlo Štart. Zákaz-
ník si na záver vyberie z prístupového 
terminálu potvrdenie, ktoré neskôr, keď 
si bude chcieť bicykel vyzdvihnúť, vloží 
do čítačky terminálu. Systém zobrazí na 
displeji požadovanú platbu, po vhodení 
mincí do mincovníka vyhľadá  bicykel a 
vyvezie ho pred prijímacie dvere.

Dostupnosť aj online
Hoci cykloveža slúži záujemcom ešte 

len zopár dní, našla si už svojich priaz-
nivcov. „Napriek tomu, že je polovica 
januára a teploty sa držia okolo nuly, 
máme v automatickom parkovacom 
dome denne zhruba 15 až 20 bicyklov,“ 
uviedla Veronika Majtánová, hovorky-
ňa mesta Trnava. To či v cykloveži ob-
čania bez problémov uschovajú svoj bi-
cykel, si môžu kedykoľvek skontrolovať 
online. „Na zistenie aktuálneho počtu 
voľných miest je k dispozícii webstrán-

ka,“ potvrdila hovorkyňa.
Na realizáciu projektu získalo Mesto 

Trnava nenávratný finančný príspevok 

vo výške 505 319,11 eur. Celková cena 
diela predstavuje čiastku 652 656 eur.

TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Cykloveža vám bicykel uloží bezpečne a rýchlo

Dom pre bicykle je už 
v prevádzke

Trnava je prvým mestom na Slovensku, ktoré  sa môže pochváliť automatickým 
parkovacím domom pre bicykle.                                                  foto zdroj mesto Trnava

Jozef Franek
Zdroj foto KRPZ v Trnave

Poľadovica, ktorá zasiahla v utorok ráno 
trnavský okres, má za následok viac 
úrazov i dopravných nehôd. Na zvýše-
nie pozornosti už od ranných hodín vy-
zývala vodičov a chodcov aj polícia.

Na cestách Trnavského kraja zazna-
menala polícia v utorok viac škodových 
udalostí ako po iné dni. Informovala 
o tom Martina Kredatusová, trnavská 
krajská policajná hovorkyňa.

V nemocnici posilnili služby
V trnavskej fakultnej nemocnici 

ošetrili v utorok na Urgentnom príjme 
na traumatologickej ambulancii 59 pa-
cientov z toho 11 z nich bolo prijatých 
na hospitalizáciu. „Vo väčšine prípa-
dov sa jednalo o pády, zlomeniny, prí-
padne úrazy, ktoré vyžadovali šitie,“ 
uviedla Katarína Tittelová, hovorkyňa 
Fakultnej nemocnice v Trnave. Záro-
veň potvrdila, že nemocnica zabezpe-
čila aj posilnenie služby na Urgentnom 
príjme.

Technika v uliciach
Pre poľadovicu vyšlo v utorok do tr-

navských ulíc o piatej ráno postupne 
18 strojov a 36 ľudí zabezpečovalo ruč-
ný posyp chodníkov. Prostredníctvom 
sociálnych sietí o tom informoval pri-
mátor Trnavy Peter Bročka. „Mesto 
má v správe celkovo viac ako 130km 
ciest a cez 300km chodníkov. Všetci 
by sme chceli mať situáciu zvládnutú 
ideálne hneď a všade, nie je to však aj 
napriek snahe všetkých zainteresova-
ných fyzicky možné,“ uviedol Bročka   
a poďakoval všetkým, ktorí s posy-
pom pomáhali dobrovoľne.

TEXT:RENÁTA KOPÁČOVÁ

Zaznamenali úrazy aj viac škodových udalostí 
Poľadovica zasiahla Trnavu aj okolie
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Za volantom 
takmer s tromi 
promile 
Policajná hliadka zastavovala za 
Trnavou v smere na obec Bohda-
novce kamión. Vodič chcel naj-
skôr hliadku obísť, napokon však 
zastavil. Namerali mu takmer tri 
promile.

Počas kontroly vykonali policajti u 
vodiča kamiónu dychovú skúšku na 
alkohol, pričom táto bola pozitívna. Jej 
výsledok bol 1,37 mg, čo je v prepočte 
2,85 promile. Informovala Martina Kre-
datusová, trnavská krajská policajná 
hovorkyňa. „Policajti 56 ročného muža 
z Košíc obmedzili na osobnej slobode 
a predviedli na útvar. Tu bol umiest-
nený do cely policajného zaistenia a 

odovzdaný na ďalšie konanie vyšetro-
vateľovi, ktorý Košičana obvinil z pre-
činu ohrozenia pod vplyvom návyko-
vej látky. V prípade uznania viny, mu 
ako profesionálnemu vodičovi, hrozí 
odňatie slobody na dva až päť rokov,“ 
uzavrela hovorkyňa.                                  ren

Pátrajú po mužovi 
z Hlohovca
Polícia pátra po mužovi, ktorý sa 
úmyselne vyhýba trestnému ko-
naniu. Hľadaným je 35-ročný Jozef 
Franek z Hlohovca.

Jozef Fra-
nek bol no-
vomestským 
p o l i c a j ný m 
vyšetrovate-
ľom obvinený 
z prečinu krá-
deže spácha-
ného formou 
spolupácha-
teľstva. Vedo-
me sa vyhýba 
úkonom trest-
ného konania 
a skrýva na 
doposiaľ neznámom mieste. Podľa 
doterajších zistení sa zdržuje v Trnav-
skom kraji. Naposledy bol videný v 
okolí Hlohovca. Pravdepodobne je už 
ostrihaný dohola. Oblečenú mal čier-
nu zimnú bundu a tmavé nohavice. 
Akékoľvek informácie, ktoré by smero-
vali k vypátraniu hľadanej osoby môžu 
občania oznámiť na najbližší policajný 
útvar, alebo na bezplatnú policajnú 
linku 158, prípadne na stálu službu 
Obvodného oddelenia Nové Mesto nad 
Váhom 096124 3755.                               ren

Kamionistovi namerali takmer tri pro-
mile                   foto zdroj KRPZ v Trnave



TTzel20-03 strana- 3

sTAvbA, službyTrnAvskO
3

námety a reakcie spravodajstvott@regionpress.sk

Trnavčania, ktorí cestujú vlakom 
prípadne autobusom, majú už 
možnosť dopraviť sa na železničnú 
prípadne autobusovú stanicu na 
bicykli a ten si následne bezpečne 
uschovať v automatickom parko-
vacom dome nachádzajúcom sa 
medzi trnavskou železničnou a au-
tobusovou stanicou.

Parkovací dom s kapacitou 118 bicyk-
lov je vysoký viac ako 11 metrov a má 
tvar dvanásťuholníka. Záujemcovia si 
tam môžu svoj bicykel uschovať za sym-
bolický poplatok 10 centov na 24 hodín. 
Spolu s bicyklom si tam môžu odložiť aj 
prilbu či iné príslušenstvo. Problém ne-
predstavuje ani detská sedačka či košík 
pripevnený na bicykli.

Spôsob úschovy je jednoduchý
Proces uschovania bicykla je automa-

tizovaný a netrvá dlhšie ako 30 sekúnd. 
Všetky potrebné pokyny sa zobrazia na 
monitore, pričom predné koleso bicykla 
treba zatlačiť do mechanizmu, ktorý ho 
pevne prichytí. Potom treba odstúpiť zo 
žltej zóny a stlačiť tlačidlo Štart. Zákaz-
ník si na záver vyberie z prístupového 
terminálu potvrdenie, ktoré neskôr, keď 
si bude chcieť bicykel vyzdvihnúť, vloží 
do čítačky terminálu. Systém zobrazí na 
displeji požadovanú platbu, po vhodení 
mincí do mincovníka vyhľadá  bicykel a 
vyvezie ho pred prijímacie dvere.

Dostupnosť aj online
Hoci cykloveža slúži záujemcom ešte 

len zopár dní, našla si už svojich priaz-
nivcov. „Napriek tomu, že je polovica 
januára a teploty sa držia okolo nuly, 
máme v automatickom parkovacom 
dome denne zhruba 15 až 20 bicyklov,“ 
uviedla Veronika Majtánová, hovorky-
ňa mesta Trnava. To či v cykloveži ob-
čania bez problémov uschovajú svoj bi-
cykel, si môžu kedykoľvek skontrolovať 
online. „Na zistenie aktuálneho počtu 
voľných miest je k dispozícii webstrán-

ka,“ potvrdila hovorkyňa.
Na realizáciu projektu získalo Mesto 

Trnava nenávratný finančný príspevok 

vo výške 505 319,11 eur. Celková cena 
diela predstavuje čiastku 652 656 eur.

TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Cykloveža vám bicykel uloží bezpečne a rýchlo

Dom pre bicykle je už 
v prevádzke

Trnava je prvým mestom na Slovensku, ktoré  sa môže pochváliť automatickým 
parkovacím domom pre bicykle.                                                  foto zdroj mesto Trnava

Jozef Franek
Zdroj foto KRPZ v Trnave

Poľadovica, ktorá zasiahla v utorok ráno 
trnavský okres, má za následok viac 
úrazov i dopravných nehôd. Na zvýše-
nie pozornosti už od ranných hodín vy-
zývala vodičov a chodcov aj polícia.

Na cestách Trnavského kraja zazna-
menala polícia v utorok viac škodových 
udalostí ako po iné dni. Informovala 
o tom Martina Kredatusová, trnavská 
krajská policajná hovorkyňa.

V nemocnici posilnili služby
V trnavskej fakultnej nemocnici 

ošetrili v utorok na Urgentnom príjme 
na traumatologickej ambulancii 59 pa-
cientov z toho 11 z nich bolo prijatých 
na hospitalizáciu. „Vo väčšine prípa-
dov sa jednalo o pády, zlomeniny, prí-
padne úrazy, ktoré vyžadovali šitie,“ 
uviedla Katarína Tittelová, hovorkyňa 
Fakultnej nemocnice v Trnave. Záro-
veň potvrdila, že nemocnica zabezpe-
čila aj posilnenie služby na Urgentnom 
príjme.

Technika v uliciach
Pre poľadovicu vyšlo v utorok do tr-

navských ulíc o piatej ráno postupne 
18 strojov a 36 ľudí zabezpečovalo ruč-
ný posyp chodníkov. Prostredníctvom 
sociálnych sietí o tom informoval pri-
mátor Trnavy Peter Bročka. „Mesto 
má v správe celkovo viac ako 130km 
ciest a cez 300km chodníkov. Všetci 
by sme chceli mať situáciu zvládnutú 
ideálne hneď a všade, nie je to však aj 
napriek snahe všetkých zainteresova-
ných fyzicky možné,“ uviedol Bročka   
a poďakoval všetkým, ktorí s posy-
pom pomáhali dobrovoľne.

TEXT:RENÁTA KOPÁČOVÁ

Zaznamenali úrazy aj viac škodových udalostí 
Poľadovica zasiahla Trnavu aj okolie

Za volantom 
takmer s tromi 
promile 
Policajná hliadka zastavovala za 
Trnavou v smere na obec Bohda-
novce kamión. Vodič chcel naj-
skôr hliadku obísť, napokon však 
zastavil. Namerali mu takmer tri 
promile.

Počas kontroly vykonali policajti u 
vodiča kamiónu dychovú skúšku na 
alkohol, pričom táto bola pozitívna. Jej 
výsledok bol 1,37 mg, čo je v prepočte 
2,85 promile. Informovala Martina Kre-
datusová, trnavská krajská policajná 
hovorkyňa. „Policajti 56 ročného muža 
z Košíc obmedzili na osobnej slobode 
a predviedli na útvar. Tu bol umiest-
nený do cely policajného zaistenia a 

odovzdaný na ďalšie konanie vyšetro-
vateľovi, ktorý Košičana obvinil z pre-
činu ohrozenia pod vplyvom návyko-
vej látky. V prípade uznania viny, mu 
ako profesionálnemu vodičovi, hrozí 
odňatie slobody na dva až päť rokov,“ 
uzavrela hovorkyňa.                                  ren

Pátrajú po mužovi 
z Hlohovca
Polícia pátra po mužovi, ktorý sa 
úmyselne vyhýba trestnému ko-
naniu. Hľadaným je 35-ročný Jozef 
Franek z Hlohovca.

Jozef Fra-
nek bol no-
vomestským 
p o l i c a j ný m 
vyšetrovate-
ľom obvinený 
z prečinu krá-
deže spácha-
ného formou 
spolupácha-
teľstva. Vedo-
me sa vyhýba 
úkonom trest-
ného konania 
a skrýva na 
doposiaľ neznámom mieste. Podľa 
doterajších zistení sa zdržuje v Trnav-
skom kraji. Naposledy bol videný v 
okolí Hlohovca. Pravdepodobne je už 
ostrihaný dohola. Oblečenú mal čier-
nu zimnú bundu a tmavé nohavice. 
Akékoľvek informácie, ktoré by smero-
vali k vypátraniu hľadanej osoby môžu 
občania oznámiť na najbližší policajný 
útvar, alebo na bezplatnú policajnú 
linku 158, prípadne na stálu službu 
Obvodného oddelenia Nové Mesto nad 
Váhom 096124 3755.                               ren

Kamionistovi namerali takmer tri pro-
mile                   foto zdroj KRPZ v Trnave
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Mestská športová hala v Trnave 
sa už prvého februára stane dejis-
kom jedinečného podujatia pod 
názvom ModelCon. V čase od 9.00 
do 16.00 hod si tam na svoje prídu 
modelári, milovníci vojenskej ale 
aj civilnej techniky, histórie a his-
torickej techniky, funkčných mo-
delov či hier s miniatúrami.

Záujemcovia sa môžu tešiť na súťaž 
o najlepšie plastikové modely. Počas 
nej budú môcť návštevníci podujatia 
vzhliadnuť stovky realistických mode-
lov áut, motoriek, lietadiel, vrtuľníkov, 
tankov, lodí, ponoriek, scifi a fantasy 
miniatúr, či celých scenérií, teda dio-
rám. Svoje práce predvedú aj mode-
lárske kluby zo Slovenska, Čiech a 
Maďarska. Vyhodnotenie súťaže začne 
o 15.00 hod. Modely budú hodnotené v 
26 kategóriách. Udeľovať sa však budú 
aj špeciálne ceny. Svoj model môžu za-
registrovať do súťaže všetci, ktorí posta-
vili plastikový model, teda sú súčasťou 
modelárskej komunity. Organizátori 
mysleli aj na mladých modelárov a 
súťažiaci v kategóriách žiaci a juniori 
dostanú za účasť odmenu vo forme 
modelu.

Rozmanitý program pre všetkých
Na podujatí sú vítaní aj tí, ktorí ne-

patria k aktívnym modelárom. Model-
Con pripravil pre všetkých rozmanitý 
a pestrý sprievodný program, pričom 
náhodne vybraní návštevníci pri vstupe 
dostanú prekvapenie. Milovníci stolo-
vých hier či hier s vojačikmi si isto tiež 
prídu na svoje. S tými najlepšími stolo-
vými a strategickými hrami s miniatúra-
mi ich naučia hrať hráči z Warhammer 

klubu Přerov. Vzhliadnuť bude možné 
nielen samotnú hru ale aj prehliadku 
najkrajších miniatúrových armád. Skú-
sený modelár a hráč záujemcom pred-
vedie ako sa takéto miniatúry maľujú 
metódou rýchlej maľby. Ďalšou zaují-
mavosťou, ktorú organizátori pre náv-
števníkov nachystali, je ukážka modelu 
vrtuľníka Bell 230. Ten je plne funkčný 
a identický s originálom. Je zhotovený 
špičkovým funkčným modelárom pá-
nom Hutníkom v mierke 1:3, to zname-
ná, že má na dĺžku približne 3 metre. 
Organizátori pre návštevníkov pripra-
vili aj predvádzanie správneho použí-
vania striekacích pištolí a kompresorov, 
ktoré si každý záujemca môže počas 
podujatia vyskúšať. Na svoje si prídu aj 
priaznivci moderných technológií. FMK 
UCM ponúkne možnosť vyskúšať si v 

digitálnej hernej zóne virtuálnu realitu 
a vojenský simulátor. Celé podujatie 
bude sprevádzať projekcia zaujímavého 
obsahu na plátne.

Špeciálne upravená 
vojenská technika

V rámci ModelConu budú mať zá-
ujemcovia možnosť vidieť špeciálne 
upravené kusy vojenskej techniky, 
prerobené na záchranársku a hasičskú 
techniku. Túto techniku reálne využí-
va pri zásahoch Dobrovoľné hasičské 
združenie Pole. Z historických kúskov 
to zasa bude samohybný protilietadlo-
vý komplex PLDvK vz. 53/59 “ješterka” 
umiestnený pred hlavným vchodom 
do športovej haly, prípadne ďalšie ar-
tefakty v rámci výstavy v interiéri haly.  

                                                                     ren

Tešiť sa môžete na pestrý sprievodný program

ModelCon 2020 v Trnave

Počas súťaže budú môcť návštevníci podujatia vzhliadnuť stovky realistických 
modelov.                                                                                foto zdroj organizátor podujatia

Aj v tomto roku vyhlasuje Mesto 
Trnava súťaž o získanie dotácií na 
rozličné aktivity. Žiadosti o zís-
kanie dotácií môžu záujemcovia 
predložiť do 14. februára 2020, prí-
padne počas celého roka do vyčer-
pania finančných zdrojov schvá-
lených v rozpočte mesta na tento 
účel.

O dotácie z budúcoročného rozpoč-
tu môžu občania požiadať na aktivity 
v oblastiach športu, mládeže, výchovy 
a vzdelávania, záujmovej umeleckej 
činnosti a kultúrnych aktivít, charity, 
zdravotne znevýhodnených, zdravia a 
drogovej prevencie, ekológie, životné-
ho prostredia, adaptácie na zmeny klí-
my a v oblasti prorodinne orientované 
mesto. Na tieto účely vyčlenila samo-
správa v rozpočte mesta spolu 170 000 
eur. Žiadosti sa podávajú na vzorových 
tlačivách, ktoré sú zverejnené na inter-
netovej stránke mesta.

Maximálne dve žiadosti
V zmysle Všeobecne záväzného na-

riadenia (VZN) môže každý subjekt 
predložiť v jednom roku maximálne dve 
žiadosti o dotáciu a ich účel sa nesmie 
zhodovať. Žiadosti, ktoré nespĺňajú túto 
podmienku, budú zo súťaže vyradené. 
Dotáciu nemôže získať ani žiadateľ, 

ktorý v predchádzajúcom roku použil 
poskytnutú dotáciu na iný účel, ako 
bolo stanovené v zmluve, nepredložil 
zúčtovanie dotácie v súlade s VZN, ale-
bo nedodržal zmluvné podmienky o po-
skytnutí dotácie.                                       ren

Trnava vyhlásila súťaž o dotácie

ilustračné foto                                                                                             autor renáta kopáčová

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

23. 01. o 19.00
Večer najlepších filmov 
a reklám s Petrom Konečným
Rok 2019 priniesol mimoriadne diela 
v oblasti svetovej kinematografie, te-
levíznej produkcie a reklamy. Počas 
filmového večera si predstavíme to 
najlepšie z moderného vnímania au-
diovizuálneho umenia.

25. 01. o 20.00
Koncert: Tornádo Lue
Traja zakladajúci členovia Jana Tótho-
vá (spev), Juraj Hladný (klávesy) a Pa-
vol Murín (gitara) rozširujú koncertnú 
zostavu opäť o bicie – Marcel Juck a 
saxofón – Jiří Jelínek. Tornádo Lue je 
navyše na ceste za novým albumom.

Tornádo Lue so súčasným koncertným 
repertoárom mapuje celú históriu kape-
ly a zaznieva v plnej sile.

26. 01. o 18.00
Kino Scandi 2020: 
Srdcová kráľovná
Úspešná právnička Anna žije v krás-
nom modernom dome s dvomi dcéra-
mi a manželom Petrom. Jej perfektný 
život ohrozí príchod Petrovho proble-
matického násťročného syna z predo-
šlého vzťahu, s ktorým Anna naviaže 
intímne puto. To, čo sa zdalo byť len 
jemným flirtom, sa rýchlo premení v 
znepokojujúci príbeh sily s ničivými 
následkami.

26. 01. o 20.30
Kino Scandi 2020: 
Dokonalý pacient
Príbeh o najväčšom právnom škandá-
le vo švédskej histórii. Hannes Råstam 
sa venoval dokazovaniu nevinnosti 
Thomasa Quicka, popritom však od-
halil právny chaos. Nikto sa však ne-
zaujímal o oslobodenie najhoršieho 
sériového vraha vo Švédsku, kanibala 
a znásilňovateľa. Tento príbeh je pre 
diváka ako skladačka, kúsok po kúsku 
odhaľuje neuveriteľný prípad Thoma-
sa Quicka.

sPOlOČNOSŤ Najčítanejšie regionálne noviny
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Mestská športová hala v Trnave 
sa už prvého februára stane dejis-
kom jedinečného podujatia pod 
názvom ModelCon. V čase od 9.00 
do 16.00 hod si tam na svoje prídu 
modelári, milovníci vojenskej ale 
aj civilnej techniky, histórie a his-
torickej techniky, funkčných mo-
delov či hier s miniatúrami.

Záujemcovia sa môžu tešiť na súťaž 
o najlepšie plastikové modely. Počas 
nej budú môcť návštevníci podujatia 
vzhliadnuť stovky realistických mode-
lov áut, motoriek, lietadiel, vrtuľníkov, 
tankov, lodí, ponoriek, scifi a fantasy 
miniatúr, či celých scenérií, teda dio-
rám. Svoje práce predvedú aj mode-
lárske kluby zo Slovenska, Čiech a 
Maďarska. Vyhodnotenie súťaže začne 
o 15.00 hod. Modely budú hodnotené v 
26 kategóriách. Udeľovať sa však budú 
aj špeciálne ceny. Svoj model môžu za-
registrovať do súťaže všetci, ktorí posta-
vili plastikový model, teda sú súčasťou 
modelárskej komunity. Organizátori 
mysleli aj na mladých modelárov a 
súťažiaci v kategóriách žiaci a juniori 
dostanú za účasť odmenu vo forme 
modelu.

Rozmanitý program pre všetkých
Na podujatí sú vítaní aj tí, ktorí ne-

patria k aktívnym modelárom. Model-
Con pripravil pre všetkých rozmanitý 
a pestrý sprievodný program, pričom 
náhodne vybraní návštevníci pri vstupe 
dostanú prekvapenie. Milovníci stolo-
vých hier či hier s vojačikmi si isto tiež 
prídu na svoje. S tými najlepšími stolo-
vými a strategickými hrami s miniatúra-
mi ich naučia hrať hráči z Warhammer 

klubu Přerov. Vzhliadnuť bude možné 
nielen samotnú hru ale aj prehliadku 
najkrajších miniatúrových armád. Skú-
sený modelár a hráč záujemcom pred-
vedie ako sa takéto miniatúry maľujú 
metódou rýchlej maľby. Ďalšou zaují-
mavosťou, ktorú organizátori pre náv-
števníkov nachystali, je ukážka modelu 
vrtuľníka Bell 230. Ten je plne funkčný 
a identický s originálom. Je zhotovený 
špičkovým funkčným modelárom pá-
nom Hutníkom v mierke 1:3, to zname-
ná, že má na dĺžku približne 3 metre. 
Organizátori pre návštevníkov pripra-
vili aj predvádzanie správneho použí-
vania striekacích pištolí a kompresorov, 
ktoré si každý záujemca môže počas 
podujatia vyskúšať. Na svoje si prídu aj 
priaznivci moderných technológií. FMK 
UCM ponúkne možnosť vyskúšať si v 

digitálnej hernej zóne virtuálnu realitu 
a vojenský simulátor. Celé podujatie 
bude sprevádzať projekcia zaujímavého 
obsahu na plátne.

Špeciálne upravená 
vojenská technika

V rámci ModelConu budú mať zá-
ujemcovia možnosť vidieť špeciálne 
upravené kusy vojenskej techniky, 
prerobené na záchranársku a hasičskú 
techniku. Túto techniku reálne využí-
va pri zásahoch Dobrovoľné hasičské 
združenie Pole. Z historických kúskov 
to zasa bude samohybný protilietadlo-
vý komplex PLDvK vz. 53/59 “ješterka” 
umiestnený pred hlavným vchodom 
do športovej haly, prípadne ďalšie ar-
tefakty v rámci výstavy v interiéri haly.  

                                                                     ren

Tešiť sa môžete na pestrý sprievodný program

ModelCon 2020 v Trnave

Počas súťaže budú môcť návštevníci podujatia vzhliadnuť stovky realistických 
modelov.                                                                                foto zdroj organizátor podujatia

Aj v tomto roku vyhlasuje Mesto 
Trnava súťaž o získanie dotácií na 
rozličné aktivity. Žiadosti o zís-
kanie dotácií môžu záujemcovia 
predložiť do 14. februára 2020, prí-
padne počas celého roka do vyčer-
pania finančných zdrojov schvá-
lených v rozpočte mesta na tento 
účel.

O dotácie z budúcoročného rozpoč-
tu môžu občania požiadať na aktivity 
v oblastiach športu, mládeže, výchovy 
a vzdelávania, záujmovej umeleckej 
činnosti a kultúrnych aktivít, charity, 
zdravotne znevýhodnených, zdravia a 
drogovej prevencie, ekológie, životné-
ho prostredia, adaptácie na zmeny klí-
my a v oblasti prorodinne orientované 
mesto. Na tieto účely vyčlenila samo-
správa v rozpočte mesta spolu 170 000 
eur. Žiadosti sa podávajú na vzorových 
tlačivách, ktoré sú zverejnené na inter-
netovej stránke mesta.

Maximálne dve žiadosti
V zmysle Všeobecne záväzného na-

riadenia (VZN) môže každý subjekt 
predložiť v jednom roku maximálne dve 
žiadosti o dotáciu a ich účel sa nesmie 
zhodovať. Žiadosti, ktoré nespĺňajú túto 
podmienku, budú zo súťaže vyradené. 
Dotáciu nemôže získať ani žiadateľ, 

ktorý v predchádzajúcom roku použil 
poskytnutú dotáciu na iný účel, ako 
bolo stanovené v zmluve, nepredložil 
zúčtovanie dotácie v súlade s VZN, ale-
bo nedodržal zmluvné podmienky o po-
skytnutí dotácie.                                       ren

Trnava vyhlásila súťaž o dotácie

ilustračné foto                                                                                             autor renáta kopáčová

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

23. 01. o 19.00
Večer najlepších filmov 
a reklám s Petrom Konečným
Rok 2019 priniesol mimoriadne diela 
v oblasti svetovej kinematografie, te-
levíznej produkcie a reklamy. Počas 
filmového večera si predstavíme to 
najlepšie z moderného vnímania au-
diovizuálneho umenia.

25. 01. o 20.00
Koncert: Tornádo Lue
Traja zakladajúci členovia Jana Tótho-
vá (spev), Juraj Hladný (klávesy) a Pa-
vol Murín (gitara) rozširujú koncertnú 
zostavu opäť o bicie – Marcel Juck a 
saxofón – Jiří Jelínek. Tornádo Lue je 
navyše na ceste za novým albumom.

Tornádo Lue so súčasným koncertným 
repertoárom mapuje celú históriu kape-
ly a zaznieva v plnej sile.

26. 01. o 18.00
Kino Scandi 2020: 
Srdcová kráľovná
Úspešná právnička Anna žije v krás-
nom modernom dome s dvomi dcéra-
mi a manželom Petrom. Jej perfektný 
život ohrozí príchod Petrovho proble-
matického násťročného syna z predo-
šlého vzťahu, s ktorým Anna naviaže 
intímne puto. To, čo sa zdalo byť len 
jemným flirtom, sa rýchlo premení v 
znepokojujúci príbeh sily s ničivými 
následkami.

26. 01. o 20.30
Kino Scandi 2020: 
Dokonalý pacient
Príbeh o najväčšom právnom škandá-
le vo švédskej histórii. Hannes Råstam 
sa venoval dokazovaniu nevinnosti 
Thomasa Quicka, popritom však od-
halil právny chaos. Nikto sa však ne-
zaujímal o oslobodenie najhoršieho 
sériového vraha vo Švédsku, kanibala 
a znásilňovateľa. Tento príbeh je pre 
diváka ako skladačka, kúsok po kúsku 
odhaľuje neuveriteľný prípad Thoma-
sa Quicka. 1
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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 €

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

PRÍĎTE SI PRE V  PONUKE

AJ GARÁŽOVÉ

BRÁNY

V  PONUKE

AJ GARÁŽOVÉ

BRÁNY

4
1
-0
0
2
2

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
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Stredná odborná škola poľnohospodárstva
a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava

možnosť využitia: garáže
skladové priestory, kancelárie, dielne

 Bližšie informácie: www.spostt.edupage.org/text14/

alebo: 033/5555 115, tomasovicova.anna@zupa-tt.sk

ponúka na prenájom

NEBYTOVÉ
PRIESTORY 
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SOŠ obchodu a služieb Trnava

má zámer prenajať
 nebytové priestory
Bližšie na: www.sosos-trnava.sk
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Stavebné práce
MOSPAM

 
   
 

   
   

    
  

0905 244 559
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INFO: 0915 896 536

KANCELÁRIE:

Komárno 

Štúrovo 

Želiezovce
Banská Bystrica
Dunajská Streda 

vo februári

Bez exekúcii

NOVÝ
začiatok

18. januára 1955 
sa narodil  Kevin Costner, americký filmo-
vý herec a režisér.

Výročia a udalosti
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Pre posilnenie pracovného tímu príjmeme pracovníkov do tlačiarenskej 
prevádzky na pozíciu:

NÁPLŇ PRÁCE:
» obsluha rotačného offsetového tlačiarenského stroja ROTOMAN (16, 32 strán)

POŽIADAVKY:
» min. 1 rok prax v oblasti offsetovej tlače na pozícii tlačiar

BLIŽŠIE INFORMÁCIE:
» miesto výkonu práce - Trnava
» možnosť pracovať aj na vedľajší PP, (živnosť, dohoda)

PONÚKANÝ PLAT:
» základná zložka mzdy  980 € (brutto) / mesiac
» + variabilná zložka, až do výšky 2 000 €

TLAČIAR - STROJMAJSTER

REGIONPRESS, s.r.o.
Študentská 2
917 01 Trnava

rado@regionpress.sk0905 555 044
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Termín navštevy si treba dohodnúť telefonicky.
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JABLKÁ
GOLDEN RUŽINDOL

PREDÁVA

na konzum, zimné uskladnenie a spracovanie
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miesto predaja: Ružindol - areál firmy Golden

0903 724 601, 0903 947 319
pon-pia: 10oo - 173o hod

sobota: 9oo - 12oo hod

KRMIVO
kompletné krmivo
pre Nosnice 25 kg

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

parkovanie zozadu - vchod z Hospodárskej ulice

Energys pre Hospodárske zvieratá - aj Ovce, Kozy, Prepelice, Pštros
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Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, 917 31 Trnava

Ponuky doručte na adresu školy v zalepenej
obálke na sekretariát školy, označenej

“Prenájom” do 24. 1. 2020 do 12:00 hod.

Informácie o prenájme nebytových priestorov na č. 033/590 35 18.
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DÁVA DO PRENÁJMU
NEBYTOVÝ PRIESTOR:
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ELEKTRIKÁR
Juraj Jamrich

0949 188 961

 
 
  
 

23. januára 1997 
sa Madeleine Albrightová stala prvou ženou na poste ministra za-
hraničných vecí USA.

Výročia a udalosti

24. január 
 je Sviatok svätého Františka Saleského, 
patróna spisovateľov, novinárov a tlače.  

Výročia a udalosti

Boj o riaditeľské miesto sa spustil v 
ZŠ s MŠ, Hurbanova, v Martine. Už 
po niekoľký raz sme svedkami zly-
hania legislatívy, ktorá umožňuje 
nechutné politické tlaky pri voľbe 
riaditeľa APOLITICKEJ inštitúcie. 

A tieto tlaky spôsobujú ustrácha-
nosť učiteľov, nesuverenitu riaditeľov, 
teda u ľudí, ktorí majú pripravovať do 
života generácie, čo majú zmeniť tento 
marazmus. To sa potom prejavuje aj 
tým, že sa nevieme (bojíme) ako učite-
lia spojiť a bojovať o svoje práva. 

Rada školy je orgán s vyše 10 člen-
mi. O kandidátoch školy nevie nikto z 
ostatnej komunity, nemajú šancu sa 
pýtať, kandidáti sa neprezentujú ve-
rejne, hoci budú riadiť inštitúciu, kto-
rá združuje stovky ľudí. Vie o nich iba 
rada školy, ktorá sa pokojne vo svojom 
kruhu môže účelovo rozhodnúť, ak 
bude chcieť svojho kandidáta. Môže 
vyvíjať rozličné tlaky, aby vyhral vy-
volený. Máme tu krásnu možnosť, ako 
dostať vyvoleného do školy. A všetko 
sa to deje skryte, komunita školy sa in-
formácie dozvie neskoro. Keby sa aj vy-
jadrila vyše polovica školy za nejakého 
kandidáta (demokracia = vláda ľudu), 
nemá šancu prebiť radu školy, ktorá sa 
už rozhodla pre vyvoleného. 

Takéto znetvorenie demokracie sa 
stalo v uvedenej škole, kde okrem iného 
má rada školy stanovy, v ktorých peda-
gogickí zamestnanci v rade školy majú 

hlasovať podľa vôle zamestnancov. Pe-
dagogický zbor sa väčšinou vyjadril za 
inú kandidátku. No dvaja pedagogickí 
zamestnanci v rade školy sa nechali 
demokraticky zmanipulovať a hlaso-
vali proti  väčšine svojich kolegov. No 
ak sa proti tomu vzoprie obrovská časť 
komunity školy, nemám dôvod spo-
chybňovať ich námietky, keďže rodičia 
a učitelia najlepšie poznajú prostredie 
školy. A stoja si za tým a bojujú. Aj za 
cenu straty povolania pedagóga, keď-
že v regióne je núdza o miesto učiteľa. 
Nemožno vravieť o tom, že protestujúci 
spochybňujú demokratické postupy. 
Ak by sme spochybňovali demokratic-
kosť ich protestu, nemohli by sme viac 
už protestovať proti nízkym platom. 
Veď aj ich malá výška bola schválená 
demokraticky demokratickou vládou. 

Martinskú Hurbanku považujem 
za prototyp správania sa učiteľov a 
rodičov. Vzorovo sa spojili a bojujú za 
spravodlivosť a za školu. A DRŽIA SPO-
LU napriek negatívnym komentárom, 
zásahom poslancov, vyhrážaniu sa 
trestnými oznámeniami či nepríjem-
ným spôsobom komunikácie novej ria-
diteľky. Martinská škola nám ukazuje 
nevídanú odvahu a suverenitu, ktorá 
keby bola vlastná aspoň polovici slo-
venských učiteľov, už dávno by sme 
nesnívali o platoch a neriešili by sme 
takéto nechutnosti.

Hurbanka v Martine povstala

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
učiteľ ZŠ s MŠ

Banský škriatok permoník (piadi-
mužík) kedysi ochraňoval baníkov, 
o rok a pol však bude pomáhať špor-
tovcom a zabávať návštevníkov XVI. 
letného Európskeho olympijského 
festivalu mládeže (EYOF) v Banskej 
Bystrici. 

O jeho podobe rozhodnú deti a mladí 
ľudia vo výtvarnej súťaži organizačné-
ho výboru EYOF 2021 Banská Bystrica 
a  Slovenského olympijského a  športo-
vého výboru. Presná podoba banské-
ho škriatka permoníka nie je známa. 
Európsky olympijský festival mládeže 
Banská Bystrica 2021, n.o. a Slovenský 
olympijský a športový výbor preto vy-
hlásili výtvarnú súťaž  o návrh najlep-
šieho maskota tohto podujatia. Súťaž 
je určená pre verejnosť, od najmenších 
detí a mládeže až po profesionálov. 

Úlohou súťažiaceho je do 28. 
februára 2020 vytvoriť návrh podo-
by maskota - permoníka, ktorý bude 
symbolizovať oblasť Banskej Bystrice. 
Charakteristika maskota podujatia sa 
spája s historickou bytosťou banským 
permoníkom ako pradávnym strážcom 
a ochrancom nerastov a pokladov v 

okolí banských štôlní, ktorý opatroval 
a kopal rudu so vzácnymi nerastami a 
pomáhal baníkom v práci a varoval ich 
pred nebezpečenstvom.

Organizátori vypísali štyri kategó-
rie – pre deti do 10 rokov, mládež od 10 
do 18 rokov, verejnosť od 18 rokov a pro-
fesionálnych výtvarníkov. Do súťaže 
budú prijaté plošné práce (maľba, kres-
ba, grafiky) a práce vytvorené v grafic-
kých programoch. Diela majú byť vo 
formáte A4 alebo A3, počítačové práce 
vo formáte pdf. O víťazoch a konečnom 
návrhu maskota rozhodne odborná po-
rota, ktorú zostavili Slovenský olympij-
ský a športový výbor a Európsky olym-
pijský festival mládeže Banská Bystrica 
2021. Víťazné návrhy budú ocenené dip-
lomom a vecnými cenami. 

Viac informácií o  výtvarnej súťaži 
vrátane propozícií je k  dispozícii na 
weboch Slovenského olympijského 
a  športového výboru https://www.
olympic.sk/clanok/sosv-organizacny-
-vybor-xvi-letneho-eyof-2021-v-banskej-
-bystrici-vyhlasuju-vytvarnu-sutaz-o-0 
a  Európskeho olympijského festivalu 
mládeže 2021 www.eyof2021.com.

Pomôžte s podobou 
maskota olympiády mládeže!

» red

INZERCIA
0905 943 528
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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
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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
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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
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PO      45.115 Prešovsko+SB
SN    32.750 Spišsko+LE+GL
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„Volíme, aby parlament konečne reprezen-
toval národ, nie iba časť voličov.“

Ján Papuga, Bratislava 

Vox populi 21. januára 1911 
sa uskutočnili  prvé preteky Rally Monte 
Carlo. 

22. januára 1940 
sa narodil Peter Jaroš, slovenský prozaik a 
scenárista.

Výročia a udalostiINZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA
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Deň otvorených dverí
6. februára 2020
9.00 - 13.00 hod.

v šk. roku 2020/2021 otvárame triedu:

Kam na materskú školu?

Neviem, či uvediem niečo užitočné 
k téme výberu materskej školy (MŠ), 
keďže vďaka nepremyslenej politi-
ke sa zlikvidovali mnohé škôlky a 
rodičia skôr umiestnenie prijímajú, 
ako vyberajú. Ale aj v tejto situácii 
nie je správne zveriť deti hocikomu. 

MŠ nemajú spády, teda netreba sa 
orientovať na MŠ pri bydlisku. Pred-
nostné prijatie majú predškoláci, tí mu-
sia byť prijatí, ak to kapacita dovoľuje. 
Pri výbere MŠ by bolo predvídavé uva-
žovať, na ktorú základnú školu (ZŠ) po 
MŠ dieťa zapíšete. MŠ bývajú spojené so 
ZŠ alebo sú v blízkosti ZŠ. Takéto pred-
vídanie je o to ťažšie, že posudzujete dve 
školy, no obe môžete relatívne dlhý čas 
pozorovať, spoznávať ich personál. . 

Keďže škôlkam zverujeme malé 
deti, je veľmi dôležité, ako pôsobí z hľa-
diska vizuálu, či pôsobí priateľsky, 
čisto, prívetivo. Všímajte si okolie MŠ, 
možnosti na vychádzky, vybavenie ih-
riskom, blízkosť ciest, zeleň. Vo vnútri 
budovy pozeráme na poriadok, zdobe-
nie tried, hygienickosť, bezbariérovosť, 
obsah informačných tabúľ, hracie prvky 
a hry. Treba zistiť, či nejde o rýchlo zria-
denú MŠ v malej budove s minimálnym 
priestorom na vonkajší pobyt. Sterilné 
prostredie páchnuce po dezinfekcii ta-
kisto nepatrí do 21. storočia.

Určite sa treba zaujímať o vzdeláva-

cie a iné aktivity škôlky (napr. krúžky). 
Avšak neberte ako hlavné kritérium 
vyučovanie cudzieho jazyka či iného 
učebného predmetu. To ich neminie 
v  ZŠ. Je predčasné dieťaťu vtĺkať do 
hlavy cudzí jazyk, ktorý sa určite nau-
čí na ďalších školách. Existujú aj rôzne 
prevažne súkromné MŠ s alternatívnym 
spôsobom vyučovania. Je potrebné si 
naštudovať takúto alternatívu, lebo nie 
všetko môže vyhovovať požiadavkám 
rodičov a charakteru dieťaťa. A zároveň 
by bolo dobré nájsť ZŠ, ktorá vo zvolenej 
alternatíve bude pokračovať, aby sa cie-
le iného spôsobu vyučovania naplnili.

Pri posudzovaní vzdelávacieho 
programu sa zaujímajte o rozvíjanie 
predškolskej prípravy, vzťahu k mate-
rine, kultúre, umeniu, k pohybu, k prí-
rode, k ľuďom a hlavne na komplexnosť 
prípravy na základnú školu. V príleve 
mnohých vyučovacích trendov neraz 
rodičia vyvíjajú predčasný a neprime-
raný tlak na deti. Často zabúdajú, že MŠ 
im nevychová budúcich finančníkov a 
nemá im ani nahrádzať ZŠ. Keďže je po 
takýchto spôsoboch výučby dopyt, MŠ 
ich, prirodzene, ponúkajú.

V neposlednom rade ide aj o peda-
gogický kolektív. Ten spoznávame ko-
munikáciou, pozorovaním alebo aj od-
poveďami na vaše otázky. Otázkou je, či 
MŠ otvorí záujemcov svoje brány. Či áno, 
či nie, aj tým sa veľa dozvedáme o MŠ.

Trojuholník škola – rodič - žiak II

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
učiteľ ZŠ s MŠ


