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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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KOMPLETNÉ
REKONŠTRUKCIE

INTERIÉROV

0903 783 800
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OPRAVA
•automatické

práèky
•elektrospotrebièe
•plynospotebièe

0
8
-0

0
0
5
 T

T
0
3

033/5549 016
0915 756 849 08

-0
01

5 
T

T0
4

HĽADÁM
ZAMESTNANIE

0908 786 521

ako nočný
strážnik, vrátnik,
príp. informátor.

Vitálny dôchodca.
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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
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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 
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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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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
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SN    32.750 Spišsko+LE+GL
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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

Blíži sa február

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Žiaden akčný titulok v zmysle 
„padne vám sánka“, prípadne - 
„roztopíte sa“, alebo „šokujúce“. 

Proste a jednoducho – blíži sa feb-
ruár. Po januári to tak býva. Teším sa 
na február. Je to mesiac, v ktorom, aj 
podľa vlastných pozorovaní, ale naj-
mä v odkazoch stáročných tradícií 
prichádza pravidelne niekoľko dní 
s takmer jarným nádychom. Do za-
čiatku skutočnej jari je to potom už 
„malina“.

Spravidla sa tá „jarná“ februá-
rová nádejná perióda zjavuje v jeho 
poslednom týždni. Je to signál na 
ukončenie obdobia tmy, chladu, 
depresií, na oživenie snov, predstáv 
a opätovnej chuti žiť. A samozrejme, 
ako inak, na upratovanie, vetranie, 
vynášanie a pálenie zlého, starého, 
stuchnutého, plného chorôb. Je stále 
dobré dbať na tradície našich pred-
kov, pretože obsahovali v sebe veľké 
múdra celých generácií.

Bolo by veľmi nerozumné za-
hodiť takto nazbierané skúsenosti a 
zapredať sa svojvôli. Zapredať sa ob-
razu síce na prvý pohľad lákavému, 
no inak z hľadiska hodnôt úplne bez-
cennému. Ľudia dostali od Boha dar 

myslenia a bolo by asi pohŕdaním ta-
kýmto darom, ak by ho nevyužívali.

V septembri 2015 hovoril arci-
biskup Vasiľ pred pútnikmi z celého 
Slovenska zo Šaštínskej baziliky o 
obraze materinských bolestí - bolestí 
Slovenska. Zaradil medzi ne „stratu 
nadšenia, radosti a životného opti-
mizmu, stratu ľudskosti a súcitu – 
rastúcu bezohľadnosť, stratu dôvery 
v autoritu, v občianske i cirkevné 
inštitúcie, bolesť zo straty dôvery v 
spravodlivosť, v dané slovo, v lásku 
a rodinu, bolesť zo straty žičlivosti a 
štedrosti, zo straty solidarity a náde-
je“.

Svoju kázeň arcibiskup Vasiľ 
ukončil výzvou - „Slovensko, Slováci 
a Slovenky, máme v znaku tri vrchy a 
kríž - a nie tri opičky a hrabličky, ako 
návod na spokojný život  - nevidím, 
nepočujem, nehovorím a 
hrabem len k sebe“.

Blíži sa čas jarného 
upratovania, už o me-
siac. Dosť času na pre-
mýšľanie.

S pozdravom 
všetko dobré –

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

-40%

0
1
1
2
0
0
0
0
3

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

RENOVÁCIA EUROOKIEN
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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

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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ELEKTRIKÁR
Juraj Jamrich

0949 188 961
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Súkromná spoločnosť prijme

Bližšie informácie poskytneme v čase od 8:00 do 15:00 hod.

(pondelok - piatok) na tel. čísle: 0902 953 066.

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

dovoleniek, PN v Trnave, mzda 3,90 Eura/hod. brutto
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NON - STOP 0905 351 406

profesionálne čistenie a monitoring

www.krtkovaniezsk.sk

28. január 1905 
narodila sa Zora Paulendová, slovenská herečka a protifašistická 
bojovníčka († 1999).

Výročia a udalosti
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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

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

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

YTOVANIE

Kontakt: 0907 766 361

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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ELEKTRIKÁR
Juraj Jamrich

0949 188 961

 
 
  
 

Súkromná spoločnosť prijme
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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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PROFESIONÁLNE PRANIE KOBERCOV

Suchovská 12
917 01 Trnava

superluxe@superluxe.sk

www.pranie-kobercov.sk, 0905 869 836, 0949 106 116
otváracie hodiny: pondelok až piatok od 8:00 do 18:00 hod.
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4PRENAJME NEBYTOVÝ PRIESTOR
Info: www.spsdtt.sk

SPŠ dopravná, Študentská 23, Trnava 

Národné referenčné laboratórium 
pre vtáčiu chrípku (aviárnu influe-
nzu) vo Zvolene oznámilo druhý 
pozitívny výsledok vyšetrenia na 
vtáčiu chrípku v Slovenskej repub-
like v roku 2020.

Ide o súkromný úžitkový drobno-
chov nosníc na produkciu vajec pre 
vlastnú spotrebu v obci Cífer v okrese 
Trnava. Chov je umiestnený v zadnej 
časti dvora rodinného domu, kde je 
umiestnený kurín pre nosnice, s voľný 
výbehom. Chov nebol zabezpečený 

proti kontaktu hydiny s voľne žijúcim 
vtáctvom. Počas dňa bola hydina voľne 
pustená a na noc zatváraná do kurína. 
Počet nosníc v chove: 19 ks. Zvieratá sa 
v chove už nenachádzajú, všetky zvie-
ratá boli usmrtené. Predbežné čistenie 
a dezinfekcia chovného priestoru hydi-
ny 20.1.2020.

Opatrenia na zabránenie 
šírenia nákazy

Okrem dodržiavania povinných opat-
rení, nariadených veterinármi, sa odpo-
rúča chovateľom hydiny na Slovensku 
dočasne prerušiť ich voľný odchov, v 
prípade výbehov tie prekryť dostatočne 
hustou sieťovinou, aby nemohlo prísť 
do kontaktu medzi voľne a doma cho-
vanými jedincami. Nákazu sú schopné 
prenášať aj vrabce.

Pozor na lacné nákupy
Veľmi riskantné je v období nákaz 

vtáčej chrípky či afrického moru ošípa-
ných nakupovať mäso a mäsové výrob-
ky alebo vajcia na ľudových trhoch. Roz-
hodne sa nedoporučuje ani ich nákup z 
pojazdných neautorizovaných predajov. 
Naopak, s takmer sto percentnou isto-
tou možno konštatovať, že potraviny, 
ktoré sa dostávajú do bežnej obchodnej 
siete, sú pod prísnym dohľadom kon-
trolórov. A to nielen podnikových, ale 
aj veterinárnych inšpektorov. Pritom 
kontroly sa uskutočňujú v celom dodá-
vateľskom reťazci, od prvovýrobcu, cez 
spracovateľa, dopravcu až po obchod.

Vtáčia chrípka
Ide o infekčné ochorenie vyskytujú-

ce sa hlavne u kury domácej, moriek, 
kačiek, husí, perličiek, prepelíc, ho-

lubov, bažantov, jarabíc, labutí, kor-
moránov, čajok, hrdličiek, škorcov, 
drozdov, lastovičiek, vrabcov, ale aj u 
pštrosov či emu. Ochorenie sa môže 
preniesť aj na iné cicavce, hlavne oší-
pané. Hlavnými klinickými príznakmi 
je strata plachosti, znížená aktivita a 
príjem krmiva, postihnuté jedince sa 

zhlukujú pod tepelným zdrojom, majú 
našuchorené perie, nosnice častejšie 
kvokajú, klesá znáška. Objavujú sa aj 
respiračné príznaky ako sú kašeľ, ký-
chanie, chrapot, nadmerné slzenie, 
opuchy hlavy, viečok, výtok z noso-
vých otvorov, ale aj poruchy tráviaceho 
a nervového systému.                            red

Už druhé ohnisko nákazy vtáčej chrípky na Slovensku 

Ohrozený aj okres Trnava

Miestne príslušná Regionálna veteri-
nárna a potravinová správa v Trnave 
nariadila opatrenia zamerané na tl-
menie choroby, jej kontrolu a zabrá-
nenie šírenia nákazy, v ochrannom 
pásme o polomere 3 km okolo ohniska 
a v pásme pozorovania o polomere 10 
km okolo ohniska. 

mapa ŠVPS

do zabehnutého salónu
v objekte olympie

na Prednádraží.

HĽADÁM
KADERNÍČKU

0911 506 626
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ZIMNÉ BUNDY
pre všetky vekové kategórie

TOTÁLNY
VÝPREDAJ

Zimné bundy,
OD Jednota,
1. poschodie

(oproti papiernictvu)

v ponuke 
aj umelé kožuchy
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Posledný februárový deň máte mož-
no plánovaný pobyt v nemocnici, 
možno budete mať službu. Napriek 
tomu, voliť budete môcť.

Nemocničné zariadenia spravidla vo 
volebný deň pre chodiacich pacientov 
a personál zriaďujú volebnú miest-
nosť, pre imobilných je v nemocniciach 
možnosť voliť do prenosnej schránky. S 
jednou jedinou výnimkou – ak neležíte 
v nemocnici vo svojom volebnom obvo-
de, musíte mať volebný čiže hlasovací 
preukaz. A k tomu preukaz totožnosti 
– občiansky preukaz. Tie volebnej ko-
misii komisii musí volič predložiť.

Pacientov, ktorí sú pripútaní na 
lôžko, navštívi, ak o to požiadajú služ-
bukonajúcu zdravotnú sestru, prísluš-
ná okrsková volebná komisia a umožní 
im hlasovanie do prenosnej schránky.

Hlasovací preukaz si pacient včas 
vopred vybaví sám alebo prostredníc-
tvom inej osoby v mestskej časti, kde 
má nahlásené trvalé bydlisko. Pre bliž-
šie informácie je potrebné osloviť prís-
lušný miestny úrad.

Podmienky a spôsob požiadania 
o hlasovací preukaz:
 - osobne v čase úradných hodín obce/
mesta trvalého pobytu najneskôr po-
sledný pracovný deň pred konaním 

volieb,
- v listinnej forme, žiadosť musí byť do-
ručená na adresu obce/mesta trvalého 
pobytu najneskôr 15 pracovných dní 
pred dňom konania volieb,
- elektronicky, žiadosť musí byť doruče-
ná na elektronickú adresu obce/mesta 
trvalého pobytu najneskôr 15 pracov-
ných dní pred dňom konania volieb,
- splnomocnenou osobou najneskôr 
posledný deň pred konaním volieb, (je 
potrebné úradne overené splnomocne-
nie, splnomocnená osoba potvrdzuje 
prevzatie preukazu svojím podpisom).

Žiadosť musí obsahovať meno a 
priezvisko, rodné číslo, štátnu prísluš-
nosť, adresu trvalého pobytu (obec, 
ulica, číslo domu), prípadne korešpon-
denčnú adresu osoby, ktorá žiada o 
hlasovací preukaz.

Splnomocnenie obsahuje meno a 
priezvisko, rodné číslo, štátnu prísluš-
nosť, adresu trvalého pobytu (obec, 
ulica, číslo domu) splnomocniteľa, rov-
nako obsahuje aj meno a priezvisko, 
číslo občianskeho preukazu a štátnu 
príslušnosť osoby, ktorá je splnomoc-
nená na prevzatie hlasovacieho preu-
kazu za splnomocniteľa.

Voľby v nemocnici

» red
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ORZAN S.r.o.ORZAN S.r.o.

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

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

 
   
 

   
   

    
  

0905 244 559
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Termín navštevy si treba dohodnúť telefonicky.
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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

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

mobil: 0905 699 066
pevná linka: 033/381 81 34 0
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OKNÁ•DVERE•PARAPETY•ŽALÚZIE•ROLETY•SIEŤKY

Horúco v Trnave
Posledné zvyšky námrazy
vždy horúca správa zmyje,

keď na radnici vyhlásia
najnovšiu súťaž o dotácie.

Novoročné predsavzatie
Bude to chcieť odriekanie,

pevnú vôľu a odvahu,
inak je aj priestupný rok

krátky na tvoju nadváhu.

Čisté svedomie
Vývoj sa zjavne uberá tým smerom,

kde čisté svedomie
bude mať iba politik s alzheimerom.

Delikatesy 
Šéfkuchárka nie je hlúpa,

býčie žľazy pripravuje tak dobre,
že počet volov rýchlo stúpa.

Vyviazol s podmienkou
Uviedol vo svojom 

doznaní,
že predával iba orgány 

činné v trestnom konaní.

Pochopil som
Celý život darmo sporím,
chýba mi spoločný účet 

s politikom
a je celkom jedno s ktorým. 

Možno je to tak

» Eva Jarábková

Šeci moji známy a kamarády vedzá, že meská 
veža v Trnave je moja srcovka, nedám na nu dopus-
cit, any si hu nedám zebrat. Ket mi zavolala moja bý-
valá šéfka, krsná mama mojej štvrtej knyžky, poteši-
la som sa. Ešče vác som sa potešila, ket mi povedala, 
aby som si kúpila istý týdenýk, dze je písané o mojej 
veži. Friško som si prvé tehoročné číslo časopisu 
zehnala a ešče po ceste ot stánku prelistuvala. 

Našla som článek na sédmych stranách, vlasne 
rozhovor. Pán redaktor debatuval s jedným pánom. 
Ten je už z pátej generácije, kerá sa stará o vežu a ho-
dziny na nej. Já vím, že to neny celkom tak. Preto 
som zavolala do redakcije teho časopisu, že ja som 
posledná žijúca obyvatelka tejto kultúrnej památky. 
Pán redaktor ma odbyl s tým, že čo on móže robyt, 
ket článek už vyšól a on že veril temu, čo mu besed-
nýk povedal. 

Píšem to preto, lebo naša rodzina tam bývala 
a ja považujem meskú vežu za svoj rodný dom. Mój 
otec sa zhruba desat rokov staral o vežu a hodziny 
a  nebol z  jejich rodziny, čo pán, kerého redaktor 
spovedal vedzel, lebo sa osobne po-
známe, len jakosi zabudol spo-
menút mojeho otca, čo ma velice 
mrzí. Ale mosím konštatuvat, 
že moc ludzí moc ví a sú ešče 
starý Trnavčané, kerý k nám na 
vežu chodzily, aj ket to bolo pret 
šedesácima rokáma a tak musím 
povedat, že veža je aj moja. Ja si hu 
nedám.

Je to aj moja veža

» bapka Blašková

PB
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PÍLA DOLNÉ OREŠANY

PRIJMEME
ZAMESTNANCA DO TPP

0905 339 587Mzda: 600€ v čistom.
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20. januára 1927 
sa narodil Štefan Nosáľ, slovenský chore-
ograf a režisér († 2017).

Výročia a udalosti
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Inzulín je hormón, ktorý sa vylučuje 
v pankrease, podžalúdkovej žľaze. 
Jeho úlohou je udržiavať hladinu 
cukru v tele v optimálnom rozpätí. 
Ale jeho úloha v udržaní vnútorného 
prostredia sa týka aj metabolizmu tu-
kov, bielkovín a minerálnych látok.

Inzulínová rezistencia je stav, keď sa v 
tele nedokáže dobre využívať vytvorený 
inzulín, alebo bunky na už vytvorený ne-
reagujú dostatočne. V jej dôsledku sa po-
zvoľne začne meniť vnútorné prostredie, 
ako prvý a najjasnejší príznak je vzostup 
hladiny cukru v krvi. Následne začne 
podžalúdková žľaza tvoriť viac inzulínu, 
aby zoptimalizovala hladinu krvného 
cukru, čo sa aj rôzne dlhú dobu darí. 
Postupne sa ale kompenzačné mechaniz-
my vyčerpajú, pankreas nie je schopný 
pokrývať požadované nároky a inzulínu 
začne byť nedostatok a hladina krvného 
cukru stúpa a objaví sa cukrovka.

Inzulínová rezistencia ale súvisí aj 
s vysokou hladinou tukov, obezitou a je 
jedným zo spúšťačov srdcovo-cievnych 
ochorení, má súvis aj so stukovatením 
pečene, syndrómom polycystických ová-
rií (vaječníkov), neplodnosťou a niekto-
rými nádorovými ochoreniami. Pôvodne 
ochranná funkcia syndrómu inzulínovej 
rezistencie v minulosti (ako napríklad 

ukladanie tuku na dlhšie obdobia hla-
du), sa v súčasnosti mení na negatívnu 
so zvýšením rizika civilizačných chorôb.

K hromadným prejavom syndró-
mu došlo až v poslednej dobe, charakte-
rizovanej
- energetickým nadbytkom pri sedavom 
spôsobe života,
- dostatkom energetických substrátov po-
travou v západnom štýle života, 
- nedostatok pohybu.

Jeho výskyt aj prejavy zvyšuje ne-
správny životný štýl, hlavne zvýšený 
energetický príjem potravou a znížený 
energetický výdaj pri sedavom spôsobe 
života s minimálnou fyzickou aktivitou.

Predísť  uvedeným potenciálnym 
ochoreniam je možné zaradením pravi-
delnej fyzickej aktivity, znížením vnút-
robrušného tuku, sledovaním si obvod 
pásu, znížením cukru v 
strave – najprv jedno-
duchých cukrov hlavne 
v podobe rafinované-
ho cukru, dostatkom 
spánku a ak je to po-
trebné, aj liekmi.

Inzulínová rezistencia a jej následky

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
Diabetologička, odborníčka na poruchy 

metabolizmu a výživy

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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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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SBS
LAMA SK
príjme strážnikov
na objekty

v Trnave

Nástup IHNEĎ!

0948 002 204

800 € brutto/ mesiac
+ variabilná zložka
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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

Spoločnosť zo TT
PRIJME ĽUDÍ NA ROZVOZ

A DISTRIBÚCIU KNÍH. 
Požadujeme vlastné auto, 

ponúkame zárobok
200-250 € týždenne.

0904 996 772
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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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EKOP sk s. r. o. stavebná spoločnosť

hľadá na trvalý pracovný pomer
z Trnavy a okolia

ŠIKOVNÝCH STAVEBNÝCH ROBOTNÍKOV,
STROJNÍKA NA KOLESOVÉ RÝPADLO - NAKLADAČ

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

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

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

Ostatné firemné benefity sú predmetom osobného pohovoru

Do nášho tímu prijmeme:



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

Máš voľný čas? Poznáš Trnavu? Chceš si zarobiť?
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29. január 1595 
pravdepodobne bola po prvý raz uvedená hra Williama Shakespe-
ara Rómeo a Júlia.

Výročia a udalosti

INZERCIA
0905 333 832
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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
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Plesová sezóna

sa blíži,
naučte

sa tancovať!

Do nášho tímu prijmeme:



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

Máš voľný čas? Poznáš Trnavu? Chceš si zarobiť?

 

Návrh na rozvod manželstva smeruje 
k  tomu, aby bolo manželstvo právne 
zrušené. Podanie takéhoto návrhu by si 
mal navrhovateľ dôkladne premyslieť, 
nakoľko ide o závažné rozhodnutie. 

Navrhovateľom môže byť iba jeden 
z  manželov. Konanie o  rozvod manžel-
stva je návrhové a  nikdy sa nezačína 
z úradnej povinnosti. Manžel alebo man-
želka by mali návrh na rozvod podať, len 
ak je vzťah medzi nimi vážne a trvalo 
rozvrátený, manželstvo nemôže naďalej 
plniť svoj účel a  od manželov nemožno 
očakávať obnovenie manželského spolu-
žitia. Návrh na rozvod manželstva musí 
spĺňať formálne náležitosti predpísané 
zákonom. Podáva sa v  písomnej forme. 
Možno ho podať v listinnej podobe osob-
ne v podateľni súdu alebo poštou, taktiež 
možno využiť spôsob elektronického 
podania. Súdny poplatok za podaný ná-
vrh na rozvod manželstva je vo výške 
66 eur, a to v prípade podania v listinnej 
podobe a  v  prípade elektronickej verzie 
je to 33 eur. Návrh na rozvod manželstva 
musí spĺňať okrem formálnych náleži-
tostí aj obsahové náležitosti. Prioritne je 
dôležité označiť súd, na ktorý sa návrh 
podáva. V  návrhu je taktiež potrebné 
označiť účastníkov konania, ktorými sú 
obaja manželia. Označení sú ako manžel 
a manželka. V prípade, ak z manželstva 
pochádzajú deti, bude súčasťou návrhu 
aj úprava práv a povinností k maloletým 
deťom na čas po rozvode. Vzhľadom na 
uvedené je súd povinný v rozhodnutí, 

ktorým sa rozvádza manželstvo rodičov 
maloletého dieťaťa, vždy upraviť výkon 
ich rodičovských práv a povinností k 
maloletému dieťaťu na čas po rozvode. 
V  návrhu na rozvod manželstva je teda 
potrebné presne špecifikovať manželov, 
a  taktiež maloleté deti s  uvedením ich 
osobných údajov. V  návrhu sa stručne 
popíše, kedy manželstvo vzniklo, aký bol 
jeho doterajší priebeh. Taktiež sa uvádza-
jú dôvody prečo jeden z manželov žiada 
o rozvod manželstva. Navrhovateľ popíše 
všetky rozhodujúce skutočnosti, ktoré ho 
viedli k  podaniu návrhu. V  záverečnej 
časti navrhovateľ musí uviesť tzv. petit, 
v  ktorom zhrnie čo zamýšľa dosiahnuť 
podaním návrhu, teda čo je jeho cieľom. 
Na konci návrhu sa navrhovateľ podpíše 
a uvedie miesto a dátum spísania návrhu. 
K návrhu je potrebné ako prílohu doložiť 
kópiu sobášneho listu. Ak sú účastníkmi 
maloleté deti dokladá sa aj ich rodný list. 
Zároveň môže navrhovateľ doložiť listi-
ny alebo iné dôkazy preukazujúce jeho 
tvrdenia. Súd môže manželstvo rozviesť 
bez účasti manželov, len za predpokladu, 
že z  manželstva nepochádzajú maloleté 
deti. Návrh na vyporiadanie majetku sa 
podáva samostatne. 

Návrh na rozvod manželstva

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

e-mail: info@v4legal.sk,   www.v4legal.sk

Sú ľudia, ktorí sa príliš skoro tlačia 
do neba. Anselm Grün hovorí, že pri-
veľmi skoro dobýjať nebo a preskočiť 
pozemské veci môže byť únik pred 
životom. 

Poznám mladých ľudí, ktorí medi-
tujú, kontemplujú, navštevujú rôzne 
duchovné cvičenia. Rozprávajú pekné 
myšlienky o duchovnom živote, ale re-
álne nič nerobia.  Anselm Grün dodáva: 
„Dobýjame nebo, lebo odmietame čeliť 
živosti svojho tela a duše.“

Poznám aj vedátorov sediacich v 
knihách a na školeniach, ktorí iba filo-
zofujú a plánujú, namiesto toho, aby 
svojou vzdelanosťou priniesli nejaký 
úžitok. Veľa mladých ľudí dnes doslova 
zostarne pri vzdelávaní a sebarozvoji. 
Točia sa okolo seba, ale nič užitočné 
netvoria. Antoine Saint-Exupéry napí-
sal: „Žiť môžeš iba z toho, čo premeníš. 
Nežiješ z vecí, ktoré sa do teba ukladajú 
ako do skladu.“ Mnohí ľudia pracujú na 
svojom rozvoji, študujú, chcú byť silní a 
dokonalí. A často im nezostáva čas, obo-
hatiť svojou „dokonalosťou“ svet. Boh 
má rád slabých a nedokonalých. Načo 
sú nám štyridsaťroční študenti, ktorí 
pripomínajú rastliny, ktoré sa iba zalie-
vajú, ale nezakvitnú a neprinesú úrodu? 

Nedávno mi hovoril kamarát o sle-

pom človeku, ktorý potreboval pomoc 
a nedostal. Prešlo okolo neho veľa ľudí 
a ponáhľali sa do kostola. Spomínam si 
na pani Janu, ktorá bola na ulici. Zhorel 
jej dom a zahynul manžel. Sedela neďa-
leko kostola a tiež sa ľudia ponáhľali na 
modlenie, nemali na ňu čas. 

Priatelia, je pekné hľadať duchov-
nú cestu, ale tak, že v druhom človeku 
nájdeme Krista, aj keď nevyzerá prí-
ťažlivo. Je perfektné čítať Božie slovo a 
modliť sa, ale najlepšie je osláviť Pána 
prácou, ktorá prinesie úžitok. Boh má 
okolo seba dostatok duchovných svät-
cov. Nás poslal na zem, aby sme tvorili, 
konali, opravovali, pomáhali, zlepšova-
li tento svet. Načo sú nám talenty, bez 
akcie a výsledku?

Púštny otec Anton hovorí: „Keď 
vidíš mladého muža útokom sa hnať do 
neba, chyť ho za pätu 
a postav na zem. 
Jeho duši to nerobí 
dobre.“ A ja k tomu 
dodávam: Netlač-
me sa do neba, naj-
skôr urobme niečo 
užitočné na 
Zemi.“

Netlačte sa do neba

» Ján Košturiak

31. január 1888 
zomrel svätý Ján Bosco, taliansky rímskokatolícky kňaz a vychová-
vateľ, zakladateľ rádu saleziánov (* 1815).

Výročia a udalosti
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XVIII. ročník
Valentínskeho

plesu

XVIII. ročník
Valentínskeho

plesu

Pozývame vás na

ktorý sa uskutoční v Hoteli Koliba
14. februára 2020.

Začiatok plesu je o 20:00 hod.

Počas plesu vám bude hrať
hudobná skupina

PLASTIK.
Čaká na vás bohatá tombola!

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

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

Vtipy

» Na policajnej stanici zvoní 
telefón pán policajt to zdvih-
ne a hovorí
- Dobrý deň, čo sa deje?
Z telefónu sa ozve: 
- Mám v dome mačku!
- Dobre dobre nekričte! Len 
mačku veď ju vyhoďte von 
pani!
- Ja nie som pani ja som pa-
pagáj !

» Ženy naozaj vedia, ako dr-
žať slovo.
Žena ma požiadala, aby 
som jej preniesol balzam na 
pery.
A omylom som jej dal tubič-
ku sekundového lepidla. Je 
to už mesiac a stále sa so 
mnou nerozpráva!

» Spýtal som sa mojej dcéry, 
či by mi podala noviny. Pove-
dala mi, že noviny sú stará 
škola. Povedala, že ľudia 
dnes používajú tablety a po-
dala im iPad. Mucha ani iPad 
nemali šancu.

»- Mami, neľakaj sa, ale som 
v nemocnici.
- Synu, prosím ťa. Si tam chi-
rurg už 8 rokov. Môžeme za-
čať naše telefonáty inak?

» Čašník servíruje hosťovi 
kávu so slovami:
- Toto je špecialita až z Juž-
nej Afriky!
- Hneď mi bolo čudné, že ste 
tak dlho preč...

» Marienka sa pýta Janíčka:
- Janíčko, ako viete koľko je 
hodín, keď vo vašom dome 
žiadne nevidím?
- No úplne jednoducho. Po-
zriem sa z okna na kostolnú 
vežu.
- No fajn, ale ako to spravíš 
v noci?
- Ešte jednoduchšie. Otvorím 
okno, vezmem trúbku, vy-
kloním sa z okna a zatrúbim. 
A z ulice sa ozve: Ktorý debil 
vytrubuje o tretej hodine 
ráno?!

» Jeden sa pýta druhého:
- Čo by ste chceli radšej: 1000 
Euro alebo päť dcér?
- Päť dcér.
- A prečo?
- Lebo ich mám teraz osem.

»- Pán výpravca... a dočkám 
sa vôbec toho vlaku? Ironi-
zuje cestujúci.
- Prečo nie, veď ste ešte 
mladý!

» Nápis na chrbte pyrotech-
nika:
- Keď ma uvidíte utekať, 
snažte sa ma predbehnúť!

» Hovorí šéf čašníkovi:
- Človeče, uvedomte si, že 
tu nemôžete vyhadzovať 
opitých hostí na ulicu. Veď 
už druhý mesiac pracujete v 
reštauračnom vozni!
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XVIII. ročník
Valentínskeho

plesu

XVIII. ročník
Valentínskeho

plesu
ktorý sa uskutoční v Hoteli Koliba

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

Počas plesu vám bude hrať
hudobná skupina

PLASTIK.
Čaká na vás bohatá tombola!

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

Cena lístka 40 Eur / osoba.
V cene je 3 x večera, nealko, 0,35 l vína/osoba.
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» 2 Auto moto/iné

» ČZ-JAWA Odkúpim Moto-
cykel/Diely- DOHODA ISTÁ 
0908205521

» 4 Byty/prenájom

» Prenajmem 1-izbový byt 
(40 m2) Na Hlinách. Tel. 
0905581290
» Dám do prenájmu garsónku 
s balkónom v Seredi, zariade-
ná (TV, chladnička a práčka). 
Cena 330 € s energiami + 1 
depozit, tel.: 0907 038 839
» Dám do prenájmu garáž na 
Prechodnej ul. 0905601051
» Dám do prenájmu 3-izbový 
byt v Senci. 0907539307
» Prenajmem 2 izb. byt v 
Trnave. T.č. 0905337882
» Dám do prenajmu garsonku 
na dedine pre 1-2 osoby.je za-
riadená,nástup možný ihneď 
.tel: 0903 311 946
» Lacné ubytovanie,7 km 
od Trnavy v rod. Dome 0918 
495 926
» 6 POZEMKY/predaj

» Predám ornú pôdu v Budme-
riciach 0902192512
» 7 REALITY/iné

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

» pr. okná komplet.veľmi kva-
litné dvere garážové zateple-
né komplet 033 381 0743

acn / služby, sTavba Najčítanejšie regionálne noviny
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02 AUTO-MOTO / iné 

04 BYTY / prenájom 

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

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.

Príbeh misionára z Nigérie je nádher-
ným svedectvom Božej prozreteľnosti.

Otec Kenneth Iwunnu (45) pochádza 
z Nigérie a momentálne už 7 rokov pôsobí 
ako misionár v tradične kočovnom kmeni 
Borana v odľahlej časti Etiópie. Kňazom sa 
túžil stať od skorého detstva. Už ako malý 
chodil každé ráno na svätú omšu a dokon-
ca kvôli tomu niekoľkokrát prišiel neskoro 
do školy. Ani trest ho však neodradil od 
toho, aby prišiel do kostola aj na ďalší deň. 
Kňaz v jeho farnosti mu bol vzorom.

Farnosť Svätého kríža, kde aktuál-
ne otec Kenneth Iwunna pôsobí, je veľmi 
odľahlým miestom. „Ľudí z kmeňa Bora-
na priťahuje ku kresťanstvu vedomie, že 
každý človek je milovaný. Okrem toho sú 
ohromení univerzalitou Cirkvi a tiež chcú 
byť jej súčasťou,“ vysvetľuje kňaz.

Vďaka pomoci z  nadácie ACN môže 
každý rok 65 až 100 mladých z tejto farnos-
ti navštíviť pastoračný program v  jednej 
z  diecéz. „Väčšina z  nich nikdy nebola 
inde ako vo svojej vlastnej dedine. Je pre 
nich dôležité stretnúť sa s mladými z iných 
kmeňov a rozprávať sa s nimi.“

Vo farnosti tiež pomáha manželským 
párom, ktoré sa rozhodli prijať kresťanskú 
vieru. Chcú prijímať sväté prijímanie, no 
nemôžu, kým neuzavrú aj Cirkevné man-
želstvo. Mnohí však nemajú peniaze na 
prstene či na oblečenie, ktoré k cirkevné-
mu sobášu patrí.

„Organizujeme preto svadobný ob-
rad pre viaceré páry naraz a zabezpečíme 
im všetko, čo na túto slávnosť potrebujú,“ 
hovorí otec Kenneth. „Je to pre nich obrov-
ská úľava, keď sú konečne manželmi aj 
pred tvárou Cirkvi.“

V komunite sa pomaly sa zlepšuje aj 
postavenie žien „Taktiež povzbudzujeme 
dievčatá, aby chodili do školy,“ objasňuje 
misionár. „Vedie to k  prudkému poklesu 
manželstiev detí. Veríme v  evanjelizáciu 
prostredníctvom vzdelávania.“

Pred otcom Kennethom však stále 
stoja mnohé výzvy: „Cesty sú v zlom stave 
a na väčšinu miest sa dá dostať len pešo, 
na bicykli alebo na mopede. Keď cestujem 
sám a  musím ísť cez les, niekedy mám 
strach – sú tu totiž leopardy, obrovské 
hady a veľmi veľa hyen.“

Keby si však otec Kenneth mo-
hol vybrať, zostal by podľa vlastných 
slov v  Etiópii už navždy. Zo svojej úlohy 
misionára v  kmeni Borana má veľkú ra-
dosť: „Moja viera tu silnie. Mám možnosť 
pomôcť im spoznávať Boha, a  tak im 
sprostredkúvať samotný život. Je to naj-
lepšia vec, aká sa mi ako kňazovi mohla 
stať.“

ACN každoročne podporuje v Etiópii 
približne 40 projektov, ktoré sú financova-
né sumou vyššou ako 1 milión eur. Viac in-
formácií nájdete na www.acnslovensko.sk

Etiópia je najlepšia vec, 
aká sa mi mohla stať

» Ľudmila Pöštenyiová - ACN Slovensko
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SME PRVÁ FIRMA, 
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE

vymaľovanie
interiéru

pri výmene okien

10% ZĽAVA

339 € 389 €

499 €
cena zahŕňa: demontáž, montáž, parapety,

žalúzie, murárske práce a DPH

KRMIVO
krmivá Energys

pre Hospodárske
zvieratá 

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

Teraz zľava 15 % na všetky krmivá Eminent
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REZANIE BETÓNU

0908 447 006
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ul. pri Kalvárii 25A, Trnava033/552 15 20, 0905 96 54 4
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od obalových materiálov a papiera

Citáty

» „Ľudská zloba vždy chváli 
minulé, ale s pohŕdaním hľa-
dí na súčasné.“ 
Publius Cornelius Tacitus, 
senátor a historik rímskej 
ríše 58 – 120.

» „Ľahostajnosť a pohŕdanie 
ľuďmi bude vždy môcť oproti 
súcitu a láske k ľuďom vziať 
na seba zdanie duševnej 
nadradenosti.“ 
Marie von Ebner-Eschen-
bach, česká spisovateľka 
1830 – 1916.

» „Proti zlu sa od začiatku 
postav; dlhým odkladaním 
zosilnie a neskoro je pripra-
vovať liek.“ Publius Ovidius 
Naso, rímsky básnik -43 - 17 
pred n. l..

» „Spokojnosť je formou 
múdrosti.“ 
Colette, 1873-1954 francúz-
ska novelistka 1873 – 1954.



TT20-04-strana 11

zamesTnanieTrnavsko
11

» 9 DOMÁCNOSŤ

» Predám laminátové parkety 
značky EGGER Dub Belfort 
hrúbky 7 mm. Sú nové, zabale-
né v originálnom balení. Spolu 
22,5 m2 (9ks balení) za cenu 
70 eur - dohoda možná. Tel. 
0904982838
» Obýv. stena zadarmo 
033/5532191
» 10 ZÁHRADA a ZVERINEC

» Predám kukuricu. 
0905851635
» Dám do bezplatného 
užívania záhradu s ovocnými 
stromami, v Trnave. 
0902 091 618 033/533 28 12 
» 11 HOBBY a ŠPORT

» Kúpim rôzne starožitnosti aj 
poškodené 0903753758
» Kúpim ľudové kroje 
0902708047
» 13 RÔZNE/predaj

» Predám zahraničné LP a SP 
platne. 0907484730
» 14 RÔZNE/iné

» Hľadám pani učiteľku, 
doučovanie žiaka 4. ročník ZŠ 
0907861889
» KÚPIM VZDUCHOVKU VZ-35,47 
(opakovačka na guličky) 
0910419469
» ZOZNAMKA

» Vdovec, 60r., hľadá príjem-
nú, sympatickú vdovu alebo 
slobodnú matku z TT a okolia.
» Pre spoločne strávené chvíle. 
0949 238 632
» Hľadám partnera nezadané-
ho po 50 tke 0915220095  
» 36 ročný hľadá dievča na 
vážny vzťah do 36 r okolie TT 
HC 0949449436 

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera TT medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP TT 12 Predám kočík,
0987 654 321.

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

O
krmivá Energys

pre Hospodárske
zvieratá 

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

Teraz zľava 15 % na všetky krmivá Eminent
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www.centrumprenajmu.sk

PRENAJMEME AJ VAŠU
NEHNUTEĽNOSŤ

RÝCHLO A BEZ STAROSTÍ
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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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Stavebná firma HROMEX s.r.o. Trnava (Bulharská 44, Trnava)

PRIJME
do TPP alebo živnostníkov na stavby v Trnave a okolí

900 € brutto
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Tel.: 0903 768 490
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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

Ponúkame priestor do prenájmu
pre manikérku a kozmetičku
s klientelou v Horných Orešanoch.

Nové priestory - dobré vidieť!

Bližšie info: 0904 514 532 01
-0
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Najsuchšie drevo je zo
zimnej ťažby, neváhajte!

POLIENKA aj GUĽATINA
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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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námety a reakcie spravodajstvott@regionpress.sk

Druhý prípad vtáčej chrípky na 
území Slovenska bol v uplynulom 
týždni zaznamenaný v Cíferi pri 
Trnave. Ministerstvo pôdohospo-
dárstva a rozvoja vidieka Sloven-
skej republiky (MPRV SR) vyzýva 
chovateľov k obozretnosti a upo-
zorňuje ich na zavedenie preven-
tívnych opatrení.

Nákazu v obci Cífer diagnostikovali 
v drobnochove hydiny rovnako ako v 
prvom prípade v obci Zbehy v nitrian-
skom okrese. Ide teda opäť o súkromné-

ho úžitkového drobnochovateľa, kon-
krétnejšie o chov 19 kusov nosníc na 
produkciu vajec pre vlastnú spotrebu.

Chov už zlikvidovali
Chov bol umiestnený v zadnej časti 

dvora rodinného domu v Cíferi, kde 

mali nosnice voľný výbeh a neboli za-
bezpečené proti kontaktu hydiny s voľ-
ne žijúcim vtáctvom. Prvý úhyn troch 
nosníc zistil majiteľ 15.01.2020, ďalšia 
nosnica uhynula 16.01.2020. Chovateľ 
skutočnosť ohlásil na Regionálnu ve-
terinárnu a potravinovú správu v Tr-
nave (RVPS), ktorá následne odobrala 
uhynuté nosnice a zaslala ich zvoznou 
linkou na vyšetrenie do Národného 
referenčného laboratória vo Zvolene, 
ktoré pozitívny výsledok následne po-
tvrdilo. Zvieratá sa v chove už nenachá-
dzajú, všetky boli usmrtené a v chove 
prebieha dezinfekcia a čistenie chov-
ného priestoru hydiny. RVPS v Trnave 
nariadila opatrenia zamerané na tlme-
nie choroby, jej kontrolu a zabránenie 
šírenia nákazy v ochrannom pásme o 
polomere 3 km okolo ohniska a v pás-
me pozorovania o polomere 10 km oko-
lo ohniska.

Zakázali presun hydiny, vajec a 
iného vtáctva

Regionálna veterinárna a potravino-
vá správa v Trnave nariadila obciam 
nachádzajúcim sa v okruhu desiatich 
kilometrov od výskytu vtáčej chrípky 
v Cíferi, aby vykonali súpis všetkých 
chovov hydiny a vtákov chovaných v 
zajatí na ich území a tento zaslali RVPS 
Trnava.

V obciach z pásma 10 km dohľadu 
platí tiež zákaz presunu živej a zabitej 
hydiny, ale aj vajec a iného vtáctva. Za-
kázané je aj vynášanie, rozhadzovanie 
a iná manipulácia s použitou podstiel-
kou, hnojom a kalom z chovov bez po-
volenia RVPS Trnava. Zakázané je tiež 
konanie trhov, výstav a iné zhromažďo-
vanie hydiny alebo iných vtákov v tých-
to obciach.

Vtáčia chrípka v krajinách V4
Vtáčia chrípka aktuálne ohrozuje 

všetky krajiny V4. „Najprv bola zazna-
menaná koncom decembra minulého 
roku v Poľsku, začiatkom januára tohto 
roku na Slovensku, ihneď na to v Ma-
ďarsku a minulý týždeň ohlásili výskyt 
aj v Českej republike,“ uviedla Gabriela 
Matečná, podpredsedníčka vlády a mi-
nisterka pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR. „Je dôležité, aby chovatelia 
zaviedli preventívne opatrenia a boli v 
týchto dňoch mimoriadne obozretní. 
Najväčšie riziko je však tam, kde do-
máca hydina môže prísť do kontaktu 
s voľne žijúcim vtáctvom,“ upozornila 
Matečná.

Slovenská republika aktuálne postu-
puje podľa pohotovostného plánu pri 
výskyte vtáčej chrípky, ktorý zodpovedá 
aktuálnej európskej a slovenskej legis-
latíve.                                                             ren

Robia opatrenia proti šíreniu nákazy

V Cíferi potvrdili vtáčiu 
chrípku

ilustračné foto                                                                      autor bohdanchreptak pixabay

Po novom majú aj občania bývajú-
ci v bytoch nárok na zľavu za od-
pad. Ak chcete o ňu požiadať, mu-
síte tak urobiť najneskôr do konca 
januára, buď osobne na mestskom 
úrade alebo online.

Do platnosti vstúpili od 1. januára 
2020 všeobecne záväzné nariadenia 
(VZN) č. 526 a 532, podľa ktorých majú 
nárok na zľavu z poplatku za komunál-
ne odpady a drobné stavebné odpady 
po novom okrem obyvateľov rodinných 
domov aj občania bývajúci v bytoch, 
ktorí spĺňajú podmienky uvedené v 
týchto VZN. Informovala Veronika 
Majtánová, hovorkyňa Mesta Trnava. 
„Zákon neumožňuje, aby samospráva 
občanom túto zľavu poskytla bez toho, 
aby o ňu osobne požiadali. Tiež si treba 
dať pozor na termín podania žiadosti, 

pretože žiadosti o úľavu na poplatku po-
dané po termíne 31. január 2020, budú 
zohľadnené až v roku 2021,“ upozornila 
hovorkyňa.

Kto má na zľavu nárok
Nárok na zľavu z miestneho poplatku 

za komunálne odpady a drobné staveb-
né odpady majú dôchodcovia vo veku 
nad 62 rokov vo výške 50 % z poplatku, 
ďalej fyzické osoby v hmotnej núdzi, 
držitelia preukazov ŤZP a ŤZP S a tiež 
prevažne alebo úplne bezvládne fyzické 
osoby a to 60 % z poplatku. Občania bý-
vajúci v rodinných domoch, ktorí mali 
v predošlých rokoch zľavu priznanú z 
dôvodu veku, o ňu nemusia žiadať opä-
tovne. Držitelia preukazov ŤZP a ŤZP S 
musia o zľavu požiadať opätovne bez 
ohľadu na to, či im bola v minulosti pri-
znaná.

Takto treba postupovať 
na poskytnutie zľavy

Okrem podania žiadosti je tiež po-
trebné vedieť, kto je správcom byto-
vého domu, v ktorom žiadateľ býva, 
respektíve či je tu zriadené Spoločen-
stvo vlastníkov bytov a taktiež poznať 
číslo svojho bytu. Ľudia vo veku nad 
62 rokov predložia občiansky preu-
kaz a vyplnia žiadosť o zmenu údajov 
– osobne v Klientskom centre alebo 
elektronicky. Osoby s preukazom ŤZP 
a ŤSP S predložia preukaz k žiadosti o 
zmene buď osobne v Klientskom cen-
tre alebo naskenovaný preukaz pripo-
ja k žiadosti v elektronickej podobe. 
Prevažne alebo úplne bezvládne fyzic-
ké osoby túto skutočnosť dokladujú v 
prípade potreby prostredníctvom blíz-
kej osoby rozhodnutím zo Sociálnej 
poisťovne.                                                   ren

O zľavu za odpad je treba požiadať do konca januára 
Zľava za odpad pre viac ľudí
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ilustračné foto                                                                                    
autor Antranias pixabay

Dôležité opatrenia 
-Je mimoriadne dôležité zabrániť kon-
taktu voľne žijúcich vtákov s chovanou 
hydinou.
-Hydinu treba kŕmiť a napájať v uzavre-
tom priestore alebo pod prístreškom, 
ktorý dostatočne bráni prilietavaniu 
voľne žijúcich vtákov a zamedzuje kon-
takt voľne žijúcich vtákov s krmivom a 
vodou, určenou pre hydinu.
-Mimoriadne dôležité je bezodkladne 
oznámiť príslušnému orgánu veterinár-
nej správy, akékoľvek klinické príznaky 
vtáčej chrípky u hydiny.
-U ľudí je dôležité pri nájdení uhynutých 
vtákov, nedotýkať sa uhynutého vtáctva.
-Dôležité je tiež správne používať osobné 
ochranné pomôcky a dodržiavať hygie-
nické návyky.

Skontrolujte si 
platnosť občianskeho 
preukazu 
Ministerstvo vnútra SR (MVSR) v 
súvislosti s blížiacimi sa parlament-
nými voľbami upozorňuje občanov, 
aby si skontrolovali platnosť svojich 
občianskych preukazov.

Občan môže hlasovať výlučne s plat-
ným občianskym preukazom. „Hlaso-
vať s cestovným pasom nie je možné 
ani v prípade, ak si volič zabudne pri-
niesť občiansky preukaz,“ uvádza sa v 
správe MVSR. Pokiaľ si práve vybavu-
jete nový občiansky preukaz Minister-
stvo vnútra SR prisľúbilo, že vyvinie 
maximálne úsilie, aby boli podané žia-
dosti o vydanie občianskeho preukazu 
v čo najkratšom čase spracované a vy-
hotovené doklady vydané žiadateľom. 
„Ak však nastane situácia, že občan 
nebude mať občiansky preukaz, naprí-
klad z dôvodu straty alebo odcudzenia 
v deň konania volieb, môže sa vo vo-
lebnej miestnosti preukázať žiadosťou 
o jeho vydanie, prípadne potvrdením 
o občianskom preukaze tak, aby ani v 
týchto prípadoch nebola znemožnená 
jeho účasť na hlasovaní vo voľbách,“ 
píše sa v správe.                                        ren

V Trnave 
pribudli kamery
V rámci projektu optimalizácie a 
rozšírenia kamerového systému v 
Trnave, ktorý pripravilo mesto v spo-
lupráci s mestskou políciou, pribudli 
v uplynulých dňoch na Radlinského a 
Jeruzalemskej ulici dve nové kamery.

Podľa trnavskej radnice by mali ka-
mery prispieť k zvýšeniu bezpečnosti v 
meste. Celková výška nákladov pred-
stavuje čiastku 17 699,87 eur, pričom 
10 000 eur získalo mesto vďaka finanč-
nej podpore Rady vlády Slovenskej re-
publiky pre prevenciu kriminality.   ren
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Druhý prípad vtáčej chrípky na 
území Slovenska bol v uplynulom 
týždni zaznamenaný v Cíferi pri 
Trnave. Ministerstvo pôdohospo-
dárstva a rozvoja vidieka Sloven-
skej republiky (MPRV SR) vyzýva 
chovateľov k obozretnosti a upo-
zorňuje ich na zavedenie preven-
tívnych opatrení.

Nákazu v obci Cífer diagnostikovali 
v drobnochove hydiny rovnako ako v 
prvom prípade v obci Zbehy v nitrian-
skom okrese. Ide teda opäť o súkromné-

ho úžitkového drobnochovateľa, kon-
krétnejšie o chov 19 kusov nosníc na 
produkciu vajec pre vlastnú spotrebu.

Chov už zlikvidovali
Chov bol umiestnený v zadnej časti 

dvora rodinného domu v Cíferi, kde 

mali nosnice voľný výbeh a neboli za-
bezpečené proti kontaktu hydiny s voľ-
ne žijúcim vtáctvom. Prvý úhyn troch 
nosníc zistil majiteľ 15.01.2020, ďalšia 
nosnica uhynula 16.01.2020. Chovateľ 
skutočnosť ohlásil na Regionálnu ve-
terinárnu a potravinovú správu v Tr-
nave (RVPS), ktorá následne odobrala 
uhynuté nosnice a zaslala ich zvoznou 
linkou na vyšetrenie do Národného 
referenčného laboratória vo Zvolene, 
ktoré pozitívny výsledok následne po-
tvrdilo. Zvieratá sa v chove už nenachá-
dzajú, všetky boli usmrtené a v chove 
prebieha dezinfekcia a čistenie chov-
ného priestoru hydiny. RVPS v Trnave 
nariadila opatrenia zamerané na tlme-
nie choroby, jej kontrolu a zabránenie 
šírenia nákazy v ochrannom pásme o 
polomere 3 km okolo ohniska a v pás-
me pozorovania o polomere 10 km oko-
lo ohniska.

Zakázali presun hydiny, vajec a 
iného vtáctva

Regionálna veterinárna a potravino-
vá správa v Trnave nariadila obciam 
nachádzajúcim sa v okruhu desiatich 
kilometrov od výskytu vtáčej chrípky 
v Cíferi, aby vykonali súpis všetkých 
chovov hydiny a vtákov chovaných v 
zajatí na ich území a tento zaslali RVPS 
Trnava.

V obciach z pásma 10 km dohľadu 
platí tiež zákaz presunu živej a zabitej 
hydiny, ale aj vajec a iného vtáctva. Za-
kázané je aj vynášanie, rozhadzovanie 
a iná manipulácia s použitou podstiel-
kou, hnojom a kalom z chovov bez po-
volenia RVPS Trnava. Zakázané je tiež 
konanie trhov, výstav a iné zhromažďo-
vanie hydiny alebo iných vtákov v tých-
to obciach.

Vtáčia chrípka v krajinách V4
Vtáčia chrípka aktuálne ohrozuje 

všetky krajiny V4. „Najprv bola zazna-
menaná koncom decembra minulého 
roku v Poľsku, začiatkom januára tohto 
roku na Slovensku, ihneď na to v Ma-
ďarsku a minulý týždeň ohlásili výskyt 
aj v Českej republike,“ uviedla Gabriela 
Matečná, podpredsedníčka vlády a mi-
nisterka pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR. „Je dôležité, aby chovatelia 
zaviedli preventívne opatrenia a boli v 
týchto dňoch mimoriadne obozretní. 
Najväčšie riziko je však tam, kde do-
máca hydina môže prísť do kontaktu 
s voľne žijúcim vtáctvom,“ upozornila 
Matečná.

Slovenská republika aktuálne postu-
puje podľa pohotovostného plánu pri 
výskyte vtáčej chrípky, ktorý zodpovedá 
aktuálnej európskej a slovenskej legis-
latíve.                                                             ren

Robia opatrenia proti šíreniu nákazy

V Cíferi potvrdili vtáčiu 
chrípku

ilustračné foto                                                                      autor bohdanchreptak pixabay

Po novom majú aj občania bývajú-
ci v bytoch nárok na zľavu za od-
pad. Ak chcete o ňu požiadať, mu-
síte tak urobiť najneskôr do konca 
januára, buď osobne na mestskom 
úrade alebo online.

Do platnosti vstúpili od 1. januára 
2020 všeobecne záväzné nariadenia 
(VZN) č. 526 a 532, podľa ktorých majú 
nárok na zľavu z poplatku za komunál-
ne odpady a drobné stavebné odpady 
po novom okrem obyvateľov rodinných 
domov aj občania bývajúci v bytoch, 
ktorí spĺňajú podmienky uvedené v 
týchto VZN. Informovala Veronika 
Majtánová, hovorkyňa Mesta Trnava. 
„Zákon neumožňuje, aby samospráva 
občanom túto zľavu poskytla bez toho, 
aby o ňu osobne požiadali. Tiež si treba 
dať pozor na termín podania žiadosti, 

pretože žiadosti o úľavu na poplatku po-
dané po termíne 31. január 2020, budú 
zohľadnené až v roku 2021,“ upozornila 
hovorkyňa.

Kto má na zľavu nárok
Nárok na zľavu z miestneho poplatku 

za komunálne odpady a drobné staveb-
né odpady majú dôchodcovia vo veku 
nad 62 rokov vo výške 50 % z poplatku, 
ďalej fyzické osoby v hmotnej núdzi, 
držitelia preukazov ŤZP a ŤZP S a tiež 
prevažne alebo úplne bezvládne fyzické 
osoby a to 60 % z poplatku. Občania bý-
vajúci v rodinných domoch, ktorí mali 
v predošlých rokoch zľavu priznanú z 
dôvodu veku, o ňu nemusia žiadať opä-
tovne. Držitelia preukazov ŤZP a ŤZP S 
musia o zľavu požiadať opätovne bez 
ohľadu na to, či im bola v minulosti pri-
znaná.

Takto treba postupovať 
na poskytnutie zľavy

Okrem podania žiadosti je tiež po-
trebné vedieť, kto je správcom byto-
vého domu, v ktorom žiadateľ býva, 
respektíve či je tu zriadené Spoločen-
stvo vlastníkov bytov a taktiež poznať 
číslo svojho bytu. Ľudia vo veku nad 
62 rokov predložia občiansky preu-
kaz a vyplnia žiadosť o zmenu údajov 
– osobne v Klientskom centre alebo 
elektronicky. Osoby s preukazom ŤZP 
a ŤSP S predložia preukaz k žiadosti o 
zmene buď osobne v Klientskom cen-
tre alebo naskenovaný preukaz pripo-
ja k žiadosti v elektronickej podobe. 
Prevažne alebo úplne bezvládne fyzic-
ké osoby túto skutočnosť dokladujú v 
prípade potreby prostredníctvom blíz-
kej osoby rozhodnutím zo Sociálnej 
poisťovne.                                                   ren

O zľavu za odpad je treba požiadať do konca januára 
Zľava za odpad pre viac ľudí

ilustračné foto                                                                                    
autor Antranias pixabay

Dôležité opatrenia 
-Je mimoriadne dôležité zabrániť kon-
taktu voľne žijúcich vtákov s chovanou 
hydinou.
-Hydinu treba kŕmiť a napájať v uzavre-
tom priestore alebo pod prístreškom, 
ktorý dostatočne bráni prilietavaniu 
voľne žijúcich vtákov a zamedzuje kon-
takt voľne žijúcich vtákov s krmivom a 
vodou, určenou pre hydinu.
-Mimoriadne dôležité je bezodkladne 
oznámiť príslušnému orgánu veterinár-
nej správy, akékoľvek klinické príznaky 
vtáčej chrípky u hydiny.
-U ľudí je dôležité pri nájdení uhynutých 
vtákov, nedotýkať sa uhynutého vtáctva.
-Dôležité je tiež správne používať osobné 
ochranné pomôcky a dodržiavať hygie-
nické návyky.

Skontrolujte si 
platnosť občianskeho 
preukazu 
Ministerstvo vnútra SR (MVSR) v 
súvislosti s blížiacimi sa parlament-
nými voľbami upozorňuje občanov, 
aby si skontrolovali platnosť svojich 
občianskych preukazov.

Občan môže hlasovať výlučne s plat-
ným občianskym preukazom. „Hlaso-
vať s cestovným pasom nie je možné 
ani v prípade, ak si volič zabudne pri-
niesť občiansky preukaz,“ uvádza sa v 
správe MVSR. Pokiaľ si práve vybavu-
jete nový občiansky preukaz Minister-
stvo vnútra SR prisľúbilo, že vyvinie 
maximálne úsilie, aby boli podané žia-
dosti o vydanie občianskeho preukazu 
v čo najkratšom čase spracované a vy-
hotovené doklady vydané žiadateľom. 
„Ak však nastane situácia, že občan 
nebude mať občiansky preukaz, naprí-
klad z dôvodu straty alebo odcudzenia 
v deň konania volieb, môže sa vo vo-
lebnej miestnosti preukázať žiadosťou 
o jeho vydanie, prípadne potvrdením 
o občianskom preukaze tak, aby ani v 
týchto prípadoch nebola znemožnená 
jeho účasť na hlasovaní vo voľbách,“ 
píše sa v správe.                                        ren

V Trnave 
pribudli kamery
V rámci projektu optimalizácie a 
rozšírenia kamerového systému v 
Trnave, ktorý pripravilo mesto v spo-
lupráci s mestskou políciou, pribudli 
v uplynulých dňoch na Radlinského a 
Jeruzalemskej ulici dve nové kamery.

Podľa trnavskej radnice by mali ka-
mery prispieť k zvýšeniu bezpečnosti v 
meste. Celková výška nákladov pred-
stavuje čiastku 17 699,87 eur, pričom 
10 000 eur získalo mesto vďaka finanč-
nej podpore Rady vlády Slovenskej re-
publiky pre prevenciu kriminality.   ren
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Obec Šúrovce
ponúka k odpredaju
nehnuteľný majetok

formou obchodnej verejnej súťaže.
Podmienky sú zverejnené na webovej

stránke www.surovce.sk,
v kolonke Ponuka majetku,

Obchodná verejná súťaž č. 2, č. 3, č. 4.

CITY DOM – NOVÉ NÁJOMNÉ BYTY V CENTRE TRNAVY
Začínajúce páry, študenti, mladé rodiny či tí, ktorí 
dochádzajú za prácou do Trnavy hľadajú kvalitné 

nájomné bývanie, ktoré bude moderné, pokojné                      

a bezproblémové. Všetky tieto atribúty sa spájajú v práve 

dokončenom City dome, ktorý je súčasťou známeho 
Prestige Parku s  výbornou polohou v  blízkosti centra 
Trnavy a City Arény. 
MODERNÉ NÁJOMNÉ BÝVANIE S INDUSTRIÁLNYM 
NÁDYCHOM A PAMIATKOVOU OCHRANOU
Jedinečné bývanie spája históriu so súčasnosťou a je 
inšpirované dizajnom priemyselných priestorov. 
Odhalené tehly v interiéri, moderné osvetlenie, prírodné 
prvky a detaily, ktoré vytvárajú nezameniteľnú atmosféru 

- taký je nový City dom. K  dispozícii je v  ňom 57 

kompletne zariadených nájomných bytov, nájomníkom 

teda stačia už len osobné veci. Vzhľadom na fakt, že City 

dom je kultúrnou pamiatkou, byty vznikali dôkladnou           

a náročnou rekonštrukciou pod dohľadom pamiatkarov. 

Tím architektov vytvoril unikátny komplex bytov 

použitím najkvalitnejších materiálov.  

ZDRAVÉ BÝVANIE V BYTOCH Z PÁLENEJ TEHLY              
A NÍZKE NÁKLADY NA ENERGIE
Vďaka páleným tehlám, z  ktorých je dom postavený                    

a  zatepleniu minerálnou vlnou má City dom energetickú 

triedu úspornosti A, čo pre budúcich nájomníkov 
predstavuje extrémne nízke náklady na bývanie. „Kvalitné 
materiály, najmodernejšie technológie, industriálne 
prevedenie a protihlukové priečky zaručujú okrem komfortu 
aj pokoj a súkromie,“ hovorí konateľ Martin Mäsiar. 

KOMPLETNE ZARIADENÉ BYTY 
A NADŠTANDARDNÉ SLUŽBY
Na prenájom sú k dispozícii dizajnovo, efektne a vzdušne 

zariadené garsónky a jedno a  dvojizbové byty                             

s  veľkorysou metrážou. Ich súčasťou sú aj 
elektrospotrebiče vrátane práčok a LCD televízorov                   
s  káblovou televíziou. Samozrejmosťou je 
vysokorýchlostné wifi pripojenie na internet, termostaty 

na izbách či rekuperácia. Čo je na bývaní City dome 
výnimočné? Mimoriadnou výhodou tohto unikátneho 
priestoru sú nadštandardné služby poskytované 
nájomníkom bytov. Oddýchnuť si môžu vo wellnesse,        
na zimnej a  letnej terase a súčasťou komplexu je aj 
talianska reštaurácia. „Starať sa nemusia ani o  drobné 
opravy v bytoch či upratovanie spoločných priestorov. Tím 
Prestige Parku je nájomníkom v  prípade akýchkoľvek 

problémov k  dispozícii priamo v areáli,“  hovorí Martin 

Mäsiar.

BALKÓNY, UNIKÁTNE PIVNICE 
A BEZPROBLÉMOVÉ PARKOVANIE
Pre budúcich nájomníkov sú k dispozícii aj byty                           

s balkónmi ponúkajúce relax na čerstvom vzduchu. 
Sezónne veci si nájomníci môžu uložiť do unikátne 
umiestnených pivníc priamo pri bytoch. „Veľkou výhodou 

v  porovnaní s  nájomnými bytmi na bežnom sídlisku sú 

bezpečné parkovacie miesta v  areali Prestige Parku 
chránené rampou,“ hovorí. 
SÚKROMIE A TICHO NA SKOK OD CENTRA 
Nespornou prednosťou je okrem služieb aj skvelá lokalita 
City domu s  výborným napojením na diaľnice D1 a  R1.         

V bezprostrednej blízkosti sa nachádza nákupné centrum 

City Aréna, autobusová a  vlaková stanica je vzdialená 

pešou chôdzou do 10 minút a rovnako je to aj do centra 

mesta. „Vzhľadom na lokalitu, ktorá vytvára oázu pokoja 

uprostred mesta a služby, ktoré nájomníci môžu využívať, 

sa byty prenajímajú rýchlo, preto si treba obhliadku 

dohodnúť čo najskôr,“ dodáva na záver. 
Viac informácií nájdete na: www.prestigepark.sk
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Nová generácia Peugeot 208 v trnavskej
automobilke, nová príležitosť
pre Teba. Pripravíme Ťa na prácu
so špičkovými technológiami.  
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50%
7 ROKOV
A VIAC

ZAMESTNANCOV
PRACUJE PRE NÁS

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

- základná mzda 1009 €

- tarifné triedy

- kariérny rast

- nové auto už od 113 € mesačne (vrátane poistiek)

- príspevok do 3% od zamestnávateľa na DDS

- mnoho ďalších benefitov

ZVÝŠILI SME MZDY

Viac info na:

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

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

OPRAVÁR

VOZIDIEL
mesačnÝ

Príjem od 1196 €

Kvôli objednávkam volajte na tel.:
0949 279 462.

Veštkyňa a liečiteľka
z tarotových kariet, Ankara
Veštkyňa a liečiteľka
z tarotových kariet, Ankara
ešte sa jen hovorí šaman čo pochádza z rodu Indie. Ankara vám 
môže pomocou tarotových kariet odhaliť minulosť, súčasnosť, 
a aj budúcnosť a najmä vám môže odhaliť prečo je všetko 
negatívne vo vašom živote. Môže vyriešiť starosti lásky, 
nedorozumenia medzi partnermi takisto aj zo zdravím. Tvoja 
karma je blokovaná ale ja ako tvoja veštkyňa ti prinesiem späť 
svetlo do tvojho domova a do tvojej duši. Všetko môže pomôcť 
aby si predišiel závyslostiam, úzkostiam, aby si išiel dobrou 
cestou. Môžem vám ponúknuť ochranné talizmany a aj 
talizmany šťastia pre celú vašu rodinu. Neváhajte a volajte, 
Ankara sa nachádza teraz vo vašom meste.

ešte sa jen hovorí šaman čo pochádza z rodu Indie. Ankara vám 
môže pomocou tarotových kariet odhaliť minulosť, súčasnosť, 
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karma je blokovaná ale ja ako tvoja veštkyňa ti prinesiem späť 
svetlo do tvojho domova a do tvojej duši. Všetko môže pomôcť 
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cestou. Môžem vám ponúknuť ochranné talizmany a aj 
talizmany šťastia pre celú vašu rodinu. Neváhajte a volajte, 
Ankara sa nachádza teraz vo vašom meste.
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Stredná priemyselná škola (SPŠ) 
dopravná v Trnave získala od Že-
lezníc Slovenskej republiky Simu-
látor železničnej prevádzky. Tento 
softvér pomôže pedagógom školy 
pri príprave študentov pre ich bu-
dúce povolanie v oblasti železnič-
nej dopravy.

Simulátor železničnej prevádzky ško-
le a jej Centru odborného vzdelávania 
pre dopravu a telekomunikácie v pon-
delok 20. januára slávnostne odovzdal 
generálny riaditeľ Železníc Slovenskej 
republiky (ŽSR) Igor Polák. Uviedol, že 
softvér je vyvinutý podľa požiadaviek 
železníc tak, aby sa pomocou neho 
mohli vzdelávať nielen zamestnanci 
ŽSR, ale aj študenti a pripraviť sa tak pre 
prax. „Radi ich všetkých privítame me-
dzi nami, aby rozšírili rady železničia-
rov,“ uviedol I. Polák. Na odovzdávaní 
učebnej pomôcky sa zúčastnil aj župan 
Trnavského samosprávneho kraja Jozef 
Viskupič, ktorý simulátor spustil oficiál-
ne do prevádzky.

Pripravia absolventov pre prax
Podľa Petra Papíka, riaditeľa SPŠ 

dopravnej v Trnave, je tento výukový 
softvér významnou učebnou pomôc-
kou. „Dokáže simulovať prevádzku 
všetkých riadiacich železničných sys-
témov, ktoré sa používajú na stani-

ciach v Slovenskej republike a to riad-
nu prevádzku i rôzne mimoriadne a 
krízové situácie. Simulátor tak dokáže 
pripraviť našich absolventov pre nedo-
statkové profesie v oblasti železničnej 
dopravy v odbornej učebni školy, pre-
tože do živej prevádzky počas praxe 
zasahovať nemôžu,“ objasnil riaditeľ. 
Ako doplnil Marko Engler, učiteľ od-
borných predmetov SPŠ dopravnej v 
Trnave, niektoré železničné stanice v 
rámci simulátora sú skutočné, teda 
zostavené podľa jestvujúceho koľajo-
vého usporiadania a podľa skutočných 
zabezpečovacích zariadení a niektoré 

sú zjednodušené a vymyslené, ale s 
reálnym zabezpečovacím zariadením 
tak, ako by to bolo v skutočnosti. „Vý-
hodou simulátora je, že sa dajú navo-
diť aj rôzne poruchy či iné bežne sa v 
prevádzke nevyskytujúce javy, čím sa 
obsluha učí vedieť správne zareagovať 
na každú vzniknutú situáciu,“ vysvet-
lil pedagóg.

Softvér budú využívať študenti od-
boru Prevádzka a ekonomika dopravy 
a Elektrotechnika v doprave a teleko-
munikáciách a je určený pre profesie 
dispečer, výpravca a návesný majster.

TEXT A FOTO: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Softvér pripraví absolventov pre nedostatkové profesie

Študenti dopravnej školy 
dostali simulátor

Simulátor železničnej prevádzky oficiálne uviedol do prevádzky trnavský župan 
Jozef Viskupič.

Prečo je dôležité, aby sme vychová-
vali nerozbitné deti, aké sú typické 
chyby moderného rodičovstva a ako 
sa im vyhnúť a ešte veľa ďalších uži-
točných informácií ponúkne v stre-
du 26. februára o 20.00 hod prednáš-
ka v trnavskom Kine Hviezda.

Vďaka pútavému rozprávaniu Sláv-
ky Kubíkovej sa záujemcovia dozve-

dia ako naučiť svoje deti aj seba, teda 
rodiča, prežiť v modernej dobe. Budú 
mať príležitosť osvojiť si princípy, vďa-
ka ktorým budú so svojimi deťmi tvoriť 
parádny tím. Prednášajúca priblíži tiež 
kľúčové informácie, ktoré vyplývajú zo 
štúdií expertov v medicínskej a psy-
chologickej oblasti. Porozpráva o tom, 
prečo je dôležité dať pozor na digitál-
ne technológie, ale aj na displeje, a 

ako bezpečne previesť deti digitálnym 
svetom. Objasní čo robia displeje s det-
ským mozgom a psychikou, na akých 
trikoch funguje digitálny svet, prečo 
je tak ťažké sa odtrhnúť od sociálnych 
sietí, internetu, youtubu, čo dať de-
ťom, ak chceme pre ne len to najlepšie, 
ale aj to, ako výchova k „nerozbitnos-
ti“ pomôže deťom zvládnuť digitálny 
svet.                                                                  ren

Dozviete sa ako bezpečne previesť deti digitálnym svetom
Ako vychovať „nerozbitné“ deti v 21.storočí

ilustračné foto                                                                                                        autor pexels pixabay

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

02. 02. o 19.00 
Kino: Prvý zradca
80. roky v Taliansku. Klany sicílskej 
mafie medzi sebou neľútostne bojujú o 
moc. Vláda si so situáciou nevie pora-
diť, kým sa neobjaví prvý zradca. Tom-
maso Buscetta spraví doposiaľ nemys-
liteľné. Poruší prísahu, popíše praktiky 
najväčšej mafiánskej organizácie Cosa 
Nostra a pomôže sudcovi Falconemu 
dostať stovky ich príslušníkov za mre-
že. Čoskoro sa ale začne schyľovať k 
tvrdej pomste.

Prvý zradca je strhujúcim a realite veľmi 
verným príbehom človeka, ktorý navždy 
zmenil svet mafie.

Tančiareň pre 
seniorov sa opäť 
otvára
Seniori budú mať aj v tomto roku 
príležitosť zatancovať si a pose-
dieť pri dobrej hudbe spolu s ro-
vesníkmi. Mesto Trnava organi-
zuje Tančiareň pre seniorov.

Tančiareň je otvorená každú druhú 
nedeľu od januára až do júna od 16. do 
20. hodiny. Stretnutia sa budú konať v 
priestoroch spoločenskej sály Trnav-
ského dvora na Zelenečskej ulici v Tr-
nave. Vstup je bezplatný a kapacita je 
obmedzená na 100 miest.

Termíny Tančiarne 
pre seniorov na tento rok
26. január, 9. február, 23. febru-
ár, 15. marec, 29. marec, 5. apríl, 
19. apríl, 3. máj, 17. máj, 31. máj, 
14. jún, 28. jún                                       ren

sPOlOČNOSŤ Najčítanejšie regionálne noviny
4

Vyhrajte dve vstupenky 
Ak sa chcete dozvedieť viac,
zájdite v stredu 26. februára 

o 20.00 hod do trnavského Kina 
Hviezda. A ak nám napíšte správnu 
odpoveď na našu súťažnú otázku, 

môžete získať dve vstupenky.

Súťažná otázka znie:
Ako sa volá prednášajúca, 

ktorá návštevníkom priblíži 
ako vychovať „nerozbitné“ 

deti v 21.storočí?
Svoje odpovede spolu 

s telefonickým kontaktom 
posielajte mailom na adresu: 

spravodajstvott@regionpress.sk

ilustračné foto   autor fercho112 pixabay
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námety a reakcie spravodajstvott@regionpress.sk
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generálny riaditeľ Železníc Slovenskej 
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rov,“ uviedol I. Polák. Na odovzdávaní 
učebnej pomôcky sa zúčastnil aj župan 
Trnavského samosprávneho kraja Jozef 
Viskupič, ktorý simulátor spustil oficiál-
ne do prevádzky.

Pripravia absolventov pre prax
Podľa Petra Papíka, riaditeľa SPŠ 
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prevádzke nevyskytujúce javy, čím sa 
obsluha učí vedieť správne zareagovať 
na každú vzniknutú situáciu,“ vysvet-
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Po voľbách 2020 bude najdôležitejšou témou 
intenzívny boj proti korupcii, ktorá Slovensko ro-
zožiera ako rakovina už 12 rokov, naprieč celého 
obdobia Ficových vlád. Hochštaplerské vedenie 
krajiny nás navyše doviedlo do stavu, keď pravá 
ruka nevie, čo robí ľavá a občania sú buzerovaní 
štátnymi úradmi, ktoré ich posielajú s jedným pa-
pierom od jedného okienka k druhému. 

Udalosti posledných mesiacov ukázali v celej 
nahote, čo korupčné vlády narobili s našim súd-
nictvom. Výpovede svedkov v kauze vraždy Jána 
a Martiny skúšajú naše žalúdky, keď odhaľujú 
vzťahy dookola tých istých grázlov, z prepisov 
ich správ naskakuje husia koža. Slušní sudcovia 
nemajú šancu, v prehnitom systéme vyhrávajú tí, 
ktorí dovolenkujú s tými „správnymi“ mafi ánmi.  

Preto si nedokážem vybaviť nič prioritnejšie, 
ako pomocou jasných a odborne vypracovaných 
riešení napraviť tieto oblasti. Očistiť súdnictvo 
od korupcie a nastaviť pravidlá skutočne pre 
všetkých. Presne to sú piliere nášho Návodu na 
lepšie Slovensku – 1144 riešení, aby sa tu oplatilo 
pracovať, podnikať a žiť. Pretože mudrovať o tom 
môže hocikto, ale konkrétne rie-
šenia máme pripravené iba my. 
Môže si ich pozrieť na www.sas.
sk/navod. Za stranu SaS zodpo-
vedne vyhlasujem, že sme pri-
pravení.    

Najväčšou prioritou
je spravodlivosť

Richard Sulík
predseda SaS

Alternatíva existuje

Objednávateľ: strana Sloboda a Solidarita, Priemyselná 8, 821 09 Bratislava, IČO: 421 39333 
Dodávateľ: REGIONPRESS, s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36 252 417 

Autogramiáda 

kuchárskej knihy 

Sulíka & Ihnačáka

Poď na pivo 

a pokecajme 

o všetkom, 

čo ťa zaujíma

ak ju ešte 

nemáš, tak 

ju dostaneš

RICHARD SULÍK
v Trnave

29. 1. 2020

FaxCopy, OC City Aréna 

Kollárova 20

o 15.00 hod.

Radničná piváreň

Hlavná 1

o 18.00 hod. 
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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:

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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NEJDE VÁM BIZNIS?KONTAKTUJTE NÁS

trnavsko@regionpress.sk
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Bujará zábava, plesy plné nád-
herných rób, sprievody a bláznivé 
masky, zabíjačkové špeciality či 
fánky a smažené šišky, to všetko 
už akosi neodmysliteľne patrí k 
fašiangom. Nazývame tak obdo-
bie od Troch kráľov do Popolcovej 
stredy.

Fašiangy sú prechodom medzi zim-
ným a jarným obdobím. Počas fašian-
gov prevláda bujará zábava, organizujú 
sa svadby a zabíjačky. Najmä posledné 
tri dni sú vyplnené zábavami, nadmer-
ným pitím alkoholu a jedením.

Svet je počas fašiangov 
„hore nohami“

Posledný štvrtok pred koncom fa-
šiangov sa v minulosti nazýval aj tučný 
štvrtok. „Tento deň bol príznačný tým, 
že sa ženy začali správať neobvykle – 
boli agresívne voči mužom, popíjali v 
krčmách, tancovali a spievali na uli-
ciach,“ popisuje etnologička Michaela 
Škodová. Neodmysliteľnou súčasťou 

fašiangov sú tradičné fašiangové hry, 
vrámci ktorých boli predvádzané rôzne 
magicko – rituálne úkony. „Po dedinách 
šli v sprievode mladí muži preoblečení 
v rôznych maskách. Najčastejšie to boli 
masky: Cigánka, Žobrák, Drotár, Stará 
žena, Prespanka s deckom, Mladucha a 
Mladý zať, Kováč, Kominár, Handrár,ale 
aj maska Medveďa, Kozy, Turoňa a Sla-
meníka, ktoré symbolizovali plodnosť, 
ale aj smrť. V ruke držali ražeň alebo 
šabľu – prastaré symboly mužskej sily 
a plodnosti. Na ražeň im ľudia napicho-
vali slaninu, klobásu, dávali im vajcia a 
peniaze na spoločné posedenie. Zapi-
chovanie ražňa do povaly symbolizova-
lo pomyselné spojenie neba so zemou. 
Muži prezlečení v maskách žobrali, 

kradli, predstierali prácu, za ktorú sa 
dožadovali odmeny, ale aj tancovali 
tance „na konope“ či „ na ľan“. Ich úlo-
hou bolo zabaviť dedinčanov. Parodo-
vali preto svadobníkov, vysmievali sa z 
vydajachtivosti, lenivosti, hlúposti, pý-
chy a spanštelosti a trestali staré dievky 
napríklad tak, že im priviazali na nohu 
klát. Jedným slovom si mohli dovoliť po-
čas fašiangov to, čo si inokedy nemohli. 
Strašili malé deti, naháňali, štípali ženy, 
tancovali s nimi, dokonca ich váľali po 
zemi,“ rozpráva odborníčka.

Pochovávanie basy
Najveselšie obdobie roka však neskôr 

vystrieda 40 - dňový pôst, ukončia sa 
všetky zábavy a svet sa vráti opäť na rok 
do starých koľají. Aj preto sa na posled-
nej fašiangovej zábave predvádza sym-
bolické pochovávanie basy. „Pochová-
vanie basy je ľudová hra parodizujúca 
skutočný pohreb. Jej základným motí-
vom je zákaz zábav počas nasledujúce-
ho pôstu. Jedná sa o výrazné komické 
stvárnenie. Hlavnými kostýmovanými 
postavami sú postavy kňaza, rechto-
ra a smútiacich „pozostalých“. Kňaz 
paroduje obrad rozlúčky, aká býva pri 

cirkevnom obrade, ohlasuje koniec zá-
bavy a lúči sa s basou, ktorú za náreku 
prítomných vynášajú von, pričom prie-
beh pochovávania basy je nasledovný: 
oznámenie o ochorení, vyšetrovanie 
lekárom, odvoz do nemocnice, ozná-
menie o smrti, pohrebný sprievod, plač 
nad hrobom a čítanie testamentu. Texty 
však nie sú dané, vytvárajú si ich herci 

sami, väčšinou ide o improvizáciu. Sú 
často popretkávané humornými prí-
behmi a vlastnosťami obyvateľov danej 
dediny. Keď je basa pochovaná, môže 
začať pôst,“ dodáva Michaela Škodová.

Fašiangové pochúťky
Tradičné fašiangové jedlo bolo mast-

né a sýte. Zakáľačkové pokrmy sú pre 
obdobie fašiangov typické, podáva sa 

držková, restovaná pečienka, tlačen-
ka, jaterničky, ale nezabúda sa v tomto 
čase ani na milovníkov sladkého jedla. 
Typickým fašiangovým jedlom sú šišky 
vyprážané na masti. Voňavé šišky či 
fánky isto potešia mnohých maškrtní-
kov a tak vám prinášame aj recepty na 
ich prípravu.

Fašiangové šišky
Suroviny: 500 g hladkej múky, 250 až 

300 ml mlieka, 40 g práškového cukru, 
1 vajce, 3 vaječné žĺtky, 42g droždia, 4 PL 
oleja, 4 PL rumu, štipka soli

Postup: Z droždia, 100 ml mlieka, 
lyžičky cukru a trochy múky pripravíme 
kvások. Prelejeme ho do väčšej misy, 
pridáme zvyšné mlieko, vajce, 3 žĺtky, 
cukor a všetko spolu vymiesime. Potom 
pridáme rum, olej, a po troške prisý-
pame múku zmiešanú so štipkou soli. 
Cesto prikryjeme utierkou, položíme 
ho na teplé miesto a necháme vykys-

núť. Potom ho vyklopíme na pomúčenú 
dosku a necháme chvíľku oddýchnuť.

Cesto rozvaľkáme a vykrajujeme z 
neho pomúčeným pohárikom alebo 
kovovým kolieskom šišky. Na každé ko-
liesko cesta dáme lyžičku hustého džemu 
a položíme druhé koliesko. Okraje kolie-
sok prstami pritlačíme a o kúsok menším 
kolieskom znovu vykrojíme koliesko, čím 
vznikne plnená šiška. Takto pripravené 
šišky zakryjeme čistou utierkou a nechá-
me na teplom mieste ešte podkysnúť.

V hlbšej panvici rozpálime olej. Šišky 
musia v oleji plávať. Šišky vypražíme 
z oboch strán tak, že ich najskôr  kla-
dieme do oleja vrchnou stranou, keď 
sú upečené, otočíme ich a pečieme z 
druhej strany.

Vypražené šišky necháme odkvapkať 
od prebytočného tuku na papierových 
obrúskoch a potom posypeme práško-
vým cukrom.

Fašiangové fánky
Suroviny: 400 g polohrubej múky, 1 

KL soli, 4 PL masla, 2 žĺtky, 1 PL kryš-
tálového cukru, 1/2 balíčka prášku do 
pečiva, 2 PL rumu, 200 ml kyslej smota-
ny, olej, práškový a vanilkový cukor na 
posypanie

Postup: Preosiatu múku zmieša-
me so soľou, kryštálovým cukrom a 
práškom do pečiva. Pridáme nastrúha-
né maslo, žĺtky, rum, smotanu a vypra-
cujeme vláčne cesto. Zakryjeme utier-
kou a necháme asi hodinu podkysnúť.

Potom cesto preložíme na pomúčenú 
dosku a rozvaľkáme ho do hrúbky asi 3 
mm. Následne radielkom vykrajujeme 
pásy 2,5 cm široké a 10 cm dlhé, v strede 
každého urobíme zárez.

Fánky vyprážame na rozpálenom 
oleji do ružova. Oleja má byť toľko, aby 
v ňom fánky plávali. Vypražené fánky 
necháme odkvapkať na papierových 
obrúskoch od prebytočného tuku a ešte 
horúce obalíme zmesou práškového a 
vanilkového cukru.

Stranu pripravila RENÁTA KOPÁČOVÁ

Neodmysliteľnou súčasťou fašiangov sú tradičné fašiangové hry

Fašiangy, symbol veselosti, zábavy 
a hodovania 

ilustračné foto                                                                                             autor JaNoe pixabay

ilustračné foto                                                                                   autor hschmider pixabay

Fašiangy v roku 2020 
Fašiangy sú obdobím, ktoré sa za-
čína deň po Troch kráľoch, teda 7. 
januára a končí sa pohyblivým utor-
kom pred Popolcovou alebo takzva-
nou škaredou stredou, takže tento 
rok potrvajú fašiangy do utorka 3. 
marca 2020.

ilustračné foto                                                                                             autor RitaE pixabay
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Nedovoľme zlu zvíťaziť

Miroslav Beblavý

Začítajme sa teda do prác Roberta 
Owena Paxtona, vo svete uznávané-
ho odborníka na fašizmus, politoló-
ga a historika, vysokoškolského pe-
dagóga a vedca (Harvard University).
(15. jún 1932 - USA)

Robert Paxton charakterizuje fašiz-
mus ako „spôsob politického jednania, 
vyznačujúci sa obsesívnymi predstava-
mi o rozklade spoločnosti, o národnom 
potupení, o tom, že sa národ stal obe-
ťou a kompenzačným kultom zjedno-
tenia, sily a čistoty, v ktorých masová 
politická strana zložená z militantných 
nacionalistov nie príliš ochotne, avšak 
výkonne spolupracujúcimi s tradičný-
mi elitami, opúšťa demokratické slobo-
dy pomocou násilia a bez akýchkoľvek 
etických alebo zákonných obmedzení 
sa usiluje o vnútornú očistu a vonkajšiu 
expanziu.“ 

Paxton je okrem iných autorom 
kníh Vichy z roku 1972 a Stará garda a 
nový poriadok z rokov 1940-1944. Vo 
svojom článku z roku 1998 „Päť stupňov 
fašizmu“ Paxton uvažuje, že fašizmus 
nemožno definovať iba jeho ideológiou 
, pretože fašizmus je skôr „komplexným 
politickým fenoménom než relatívne 
súdržným súborom doktrín, ako je ko-
munizmus alebo socializmus“.

Článok identifikuje niekoľko fáz fa-
šistického hnutia, hoci poznamenáva, 
že cez všetkých päť pokročilo iba nacis-
tické Nemecko a fašistické Taliansko:
1. Rozčarovanie z ľudovej demokracie v 

diskusiách o stratenej národnej sile.
2. Na národnej scéne sa stáva hráčom 
fašistické hnutie podporované politic-
kým patom a polarizáciou.
3. Nástup k moci, počas obdobia, v kto-
rom sa konzervatívci snažia ovládať 
silnejúcu ľavicovú opozíciu a priamo 
či nepriamo vyzývajú fašistov, aby sa 
delili o moc.
4. Nácvik moci - hnutie a jeho charizma-
tický vodca kontrolujú štát v rovnováhe 
so štátnymi inštitúciami, ako sú polícia 
a tradičné elity, ako je duchovenstvo a 
oligarchia.
5. Radikalizácia alebo entropia, štát sa 
stáva čoraz radikálnejším, rovnako ako 
nacistické Nemecko, alebo upadá do 
tradičnej autoritárskej vlády, rovnako 
ako fašistické Taliansko.

Vo knihe Anatómia fašizmu z roku 
2004 Paxton zdokonaľuje svoj model a 
uvádza nasledujúcu definíciu fašizmu: 
„Fašizmus sa dá definovať ako forma 
p o l i t i c k é h o 
správania, kto-
rá sa vyznačuje 
obseda nt nou 
z a u j a t o s ť o u 
úpadkom spo-
ločnosti, poni-
žovaním obetí 
a kompenzač-
nými kultami 
jednoty, energie 
a čistoty“. 

O fašizme                              (podľa Roberta Paxtona)
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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
CI

A 
na

 fa
re

bn
é 

zá
kr

yt
y

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

WWW.REGIONPRESS.SK
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • PERGOLY

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

zasklievanie terászimné záhrady balkóny rámové
bezrámové hliník. prístrešky BioClimatic pergoly

ZĽAVY AŽ DO 30% Možnosť výhry 300 €NOVOROČNÁ AKCIA
splátky od 98 €splátky od 149 €splátky od 49 € splátky od 99 € splátky od 249 €
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0911 421 691
Suchovská 5, Trnava
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» „Tí, ktorí dobrovoľne 
vložia moc do rúk tyrana 
alebo nepriateľa sa nesmú 
čudovať, že sa nakoniec 
obráti proti ním samým.“
Ezop, staroveký grécky rozprá-

vač -620 - -564 pred n. l. 1.

» „Začiatok diela je v našej 
moci, výsledok je v rukách 
osudu.“ 

Seneca, rímsky stoický filozof, 

štátnik a dramatik -4 - 65 

pred n. l..

» „Každý sa môže rozhnevať, 
to je ľahké. Ale rozhnevať sa 
voči správnej osobe, v správ-
ny čas, pre správny účel a do 
správnej miery - to nie je v moci 
každého a to nie je ľahké.“ 

Aristoteles, klasický grécky fi-

lozof, žiak Platóna a zakladateľ 

západnej filozofie -384 - -322 

pred n. l.. 

» „Diabol má moc na tých, 
ktorí pohŕdajú Božími príkazmi.“

Aurelius Augustinus, rano-

kresťanský teológ a filozof 

354 – 430. 

» „Najčastejšie sa ľudia 
dávajú strhnúť k tomu, že 
zabúdajú na spravodli-
vosť, keď prepadnú túžbe 
po moci, cti a sláve.“ 

Marcus Tullius Cicero, rímsky 

filozof a štátnik -106 -43 pred 

n. l.. 

» „Moc atómu zbavená 
pút zmenila všetko - iba 
ľudské myslenie nie.“ 
Albert Einstein, nemecko-ame-

rický fyzik a zakladateľ teórie 

relativity 1879 – 1955. 

» „Peniaze, politika, sex, 
kariéra, moc – to všetko 
má určite v živote svoju 
váhu, ale kto tomu prepo-
žičiava poslednú a najvyš-
šiu vážnosť, kto si z toho 
robí Boha, kto sa na to fixu-
je a k tomu pripútava, ten 
začína byť otrokom.“ 

Tomáš Halík, český filozof, 

psychológ, religionista, socio-

lóg, teológ a rímskokatolícky 

kňaz 1948.

25. január 
Sviatok obrátenia Pavla 
(deň superpranostík).

Výročia a udalosti 28. január 1905 
narodila sa Zora Paulendová, slovenská herečka a protifašistická 
bojovníčka († 1999).

Výročia a udalosti
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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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TRNAVSKO

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

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

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

trnavsko@regionpress.sk

Redakcia: Pekárska 40/a
TRNAVA

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   94.750 Bratislavsko Východ
BZ 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    38.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO      45.115 Prešovsko+SB
SN    32.750 Spišsko+LE+GL

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
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Ponúkame kompletný právny servis, finančné a právne poradenstvo

NAJRÝCHLEJŠÍ PREDAJ
NEHNUTEĽNOSTÍ

www.casmar.sk

3-izb. podkrovný byt s výťahom
a vyhradeným parkovaním

57 m2, Trnava, 103 000 €
Mgr. Janka Gajdová 0904 284 313

NOVOSTAVBA 4izb. RD s dokončeným
interiérom na Potočkoch

Trnava, Počet izieb: 4, 102 m2, 180 000 €
Ing. Marta Krejčí 0908 21 66 76

NOVOSTAVBA 4izb. rodinného
domu v obci Križovany

Počet izieb: 4, 101 m2, 155 000 €
Ing. Marta Krejčí 0908 21 66 76

predaj pozemkov 587 m2 a 678 m2

v lokalite Kamenný mlyn
210 €

Ing. Zuzka Legényová 0948 664 224

Krásny RD v Špačinciach 4iz.
Počet izieb: 4, 147 m2, 239 990 €

Ján Petráš 0948 664 225

Novostavba 4 izb. RD Voderady
Počet izieb: 4, 100 m2, 188 000 €

Ondrej Cíferský, 0915 033 690

Rodinný Dom Vančurova ulica
Počet izieb: 3, 735 m2, 240 000 €

Ing. Zuzka Legényová 0948 664 224

2-podlažná chata-Buková
veľký pozemok TOP PONUKA

1659 m2, 92 490 €
Ján Ostríž 0915 032 776

1 izbový byt v Cíferi
rezort Karlov Dvor

35 m2, 44 660 €

Ján Ostríž 0915 032 776


