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v peniazoch, ktoré boli získané – no
– nazvime to eufemicky – v rozpore so zákonom. Druhý, poctivý, svet
každodenného boja s nedostatkom o
prežitie. Ale plný porozumenia, účasti, snahy pomôcť tým, ktorí sú na tom
ešte horšie.
Po svete dobra lietajú balíčky, po
Iný milionár si objednáva súkrom- svete zla urážky, nenávisť a žaloby.
Je smutné, že o tom svete zla viené lietadlo na večerný let k moru na
svoju súkromnú jachtu. Večer však me takmer všetci takmer všetko, ale
už sedí vo vyšetrovacej cele. Tiež sú- o dobro sa zaujímame tak málo. To
kromnej. To je jeden, ten odporný by tých balíčkov od niekoho niekoamorálny svet zlodejín a absencie člo- mu muselo byť viac. Nie tak zvučne
nazvaných – vraj „sociálnych“, ale
večenstva.
V Dubline v Írsku balí Slovenka úprimne ľudských.
Viem o troch balíčkoch, ktoré sú
Zuzka balíček pre Slovenku Janku,
ktorá žije v Česku. Pre jej dve dcéry, momentálne na ceste k adresátovi. A
na ktoré vlastný otec akosi popri viem aj to, koľko šťastia majú v sebe
svojom „bytí“ pozabudol. Slovenka zabaleného. Naozaj ma nezaujímajú
Janka, ktorá žije v Česku však v tých milionári s ich vybývanými bytmi. Im
istých dňoch balí balíček pre Maria- to raz „spočíta“ ktosi iný.
Ozaj, milí čitatelia,
na na východnom Slovensku, ktorý
žije sám a z invalidného dôchodku. spomeniete si, kedy ste
Niečo na seba, nejaký drobný darček. naposledy posielali nieAsi neviete, aké je to v živote nedostať komu balíček s radosťou,
darček a zrazu si ho vybrať z balíčka. šťastím a pomocou?
Pekný týždeň
To iba málokto vie. Majka v Írsku tiež
vám želá
poslala balíček na Slovensko.
Dva svety. Jeden plný sebectva,
lakomstva, zloby a nenávisti, utopený
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

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

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

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

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

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

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

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
Lacné
ubytovanie
v Trnave
Lekáreň
Dr. Max, Kaufland,
Trstínska
cesta
2,
do
20.00 hod
Už od 120 €/mesiac/osoba

2,Doporučujeme
3 lôžkové izby v rodinných domoch
skontrolovať si vždy
aj pre väčšie skupiny
konkrétnu lekáreň
a všetky potrebné
Kontakt:
informácie
na stránke 0907 766 361
www.trnava-vuc.sk

LACNÉ UBYTOVANIE
V TRNAVE

Výročia a udalosti
sa v Prahe začali majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji na ktorých
česko-slovenskí reprezentanti po prvýkrát získali zlatú medailu.

15. februára 1947

Hviezdoslavova 3, Trnava
Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

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:

www.kasna.sk •
Skvelé
ceny na

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

033/55 13 185
skoppo@gmail.com 0905 575 191
(vo dvore oproti gym. A. Merici)

Kontakt: 0907 766 361

KUCHYNE
ELEKTRIKÁR
-40% ŠATNÍKY
Naše postele farebne zladíme so šatníkom!
KVALITA, ZA KTOROU SI STOJÍME > ZÁRUKA 5 ROKOV

Najväčší výber
kuchýň
do bauringu!

garancia
eny!!!
najnižšej c

A
K
N
I
V
O
N
VÉ
INTERIÉRO

Juraj Jamrich

+ PARKETY

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

DVERE

0949 188 961

ím
ou a kovan
so zárubň
od

99 EUR

Kontakt: 0907 766 361

v v

v

v

c

REZANIE BETÓNU

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

01-0005 TT03

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

PB PÍLA DOLNÉ OREŠANY
wood

0940 621 251

RENOVÁCIA EUROOKIEN

Východné Slovensko

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

01-0249 TT03

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Milionár opúšťa milionársky byt.
Nezostanú v ňom ani parkety, ani
obklady, ani vodovodné batérie,
nič. Byt je „vybývaný“. Ako sa „vybývali“ byty napríklad na známom
sídlisku v mesačnej krajine v Košiciach.

011200002

Pekárska 40/a
TRNAVA
trnavsko@regionpress.sk

Pohotovostné služby
lekární

01-0 TT06

Redakcia:

Dva svety v tom jednom našom
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AKCIOVÉ CENY!

0908 447 006

39-0005 TT02

TRNAVSKO

011200003
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služby, sTavba, móda

Trnavsko

3

ZIMNÉ BUNDY
pre všetky vekové kategórie
v ponuke
aj umelé kožuchy

TOTÁLNY
Zimné bundy,
OD Jednota,
1. poschodie

(oproti papiernictvu)

KAMENÁRSTVO

od

79€

01-0 TT06

VÝPREDAJ

Najväčší výrobca a predajca žuly
na Slovensku od roku 1991

Trnava - Bínovce

Bíňovce

pri hlavnej ceste

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

0905 333 339

TT20-07-strana
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08-0002 TT02

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

O

D
ZIMNÁ AKCIA AŽ

spoločnosť / služby, sTavba

Máme sa čo učit
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Že ot keho a čo? No predsaj ot Čínanov. Je ich
možná aj sto razy vác jako nás a vedzá to. Čo dokázaly v posledném čase, nat tým sa rozum zastavuje. To sa nevidzí any v najfantastickejšém
filme. To nenapíše any najlepší spisuvatel z najvačšú fantáziju. A ony to dokázaly. Postavily poschodový špitál pre tisíc maródov za desat dní.

Vás pozýva
na bezplatné kurzy

spontánnej

meditácie

Pozor, né rokov, ale dní. Za ten kratučký čas
ho aj vybavyly šeckým potrebným a prijaly pacijentov. U nás zme neny schopný za tricat rokov
nemocnicu any dostavat, any zbúrat. Len sluby,
sluby, sluby a „skutek utek“. Slubujú nám už
dvacat rokov autostrádu do Košíc a dze je? Po
rozdzelený republiky nám slubuvaly, že tu bude
druhé Švajčársko. Ale to by nás mosely dočkat,
ale ony idú dál k lepšému zajtrajšku bez nás.

kazdú stredu

18:00
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/5 ri Kalv
52 árii 25A, 96 5
15 20, 0905
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0905 333 832

Prečo rekuperačné
vetranie?
• úspora energie
• život bez plesní v interiéri
• vhodné pre alergikov
• komfortný spôsob bývania
• výrazne nižšia prašnosť
v domácnosti
• spoľahlivá a bezúdržbová
prevádzka

Zákon zachovania hmoty
Schudol som dvadsať kíl
a hneď som sa vybral,
skontrolovať do krčmy,
kto tie kilá pribral.
Majú sa radi
Posledné prianie,
čo by ešte
Kočner so
Zsuzsovou chceli,
je ísť na noc
do spoločnej cely.

Vetranie s rekuperáciou Comair
info@rekuperacky.sk

SHOWROOM

+421 944 561 949
www.rekuperacky.sk

Dohodnite si termín na 0944 561 949

PREROBÍ VAŠE
BÝVANIE NA KOMPLET

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

KOMPLETNÉ REKONŠTRUKCIE
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» Eva Jarábková

Sasinkova 24
SKALICA
63-0029

Vtáčia chrípka zatvára ZOO
Voľná príroda ich hravo nahradí,
lebo vtáčia chrípka je
pomsta zvierat za ZOO záhrady.

Poradím vám
Porazíme korupciu
do roka a do dňa,
len musíte všetci voliť,
mňa, mňa, iba mňa.

65-029

INZerÁT,
KTOrÝ
PreDÁVA

Možno je to tak

Riešili odídencov
A na nič lepšie neprišli,
lekári si budú školu platiť
a novinárom zaplatia,
aby čím skôr odišli.

klubovňa číslo 2

markb
wo.d obalových materiálova

» bapka Blašková

Prirodzený výber
Nejde o žiadnu pavedu,
je fakticky dokázané,
že najhlúpejšie opice
nikdy stádo nevedú.

Mestská športová hala
Rybníková 15, Trnava

k
l.aspapiera

ww

www.SahadžaJoga.sk

p
ul. 3
03

A my len očúvame jako sa „šeckým“ zlepší
životná úroven, zdravotníctvo, školstvo, jako
sa postavá nájomné byty. Už dlho čekáme na
trinásty dóchodek, též na kvalitné domáce potraviny v obchodoch, na slubuvané obchvaty na
cestách, aby cez dzedziny nelítaly
kamijóny a nebúraly ludom
domy. Dovolým si povedat, že
u nás by nepostavily špitál za
desat dní any keby ho robyly
z papíra.
Mám pravdu? Já vím, že
áno.Učme sa ot Čínanov robyt
friško a účelne.

Najčítanejšie regionálne noviny
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Ponúkaný sortiment sa môže realizovať spoločnosťou
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0910 728 870
okna@rekomplett.sk
tUJFOBDBUFDIOJLB
tHBSÈäPWÏCSÈOZ
tNBSLÓ[Z

0915 251 869
info@rekomplett.sk
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Zdravý rozum
je najlepší recept

SME PRVÁ FIRMA,

KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

Diaľnica do Košíc by mohla stáť
v roku 2026

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE
10% ZĽAVA
339 €

389 €
499 €

vymaľovanie
interiéru
pri výmene okien
41-0022

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

naučte
sa tancovať!

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

39-0001 TT03

a
Plesová sezón
sa blíži,

WĂƌůĂŵĞŶƚŶĠǀŽűďǇƐƷŽƚŽŵ͕ǎĞƐŝ
űƵĚŝĂǀǇďĞƌƷ͘>ĞƉƓĞũĂŶŬĞƚǇŶĂƐǀĞƚĞ
ŶŝĞƚ͘^ƷƉŽƐǀćƚŶǉŵĚŸŽŵĚĞŵŽŬƌĂĐŝĞ͕
ŬĚĞűƵĚŝĂƌŽǌŚŽĚŶƷ͕ŬƚŽƌǉƉƌŽŐƌĂŵƐĂ
ŝŵƉĄēŝ͘
<ĂǎĚǉƐŝŵƀǎĞƌŽďŝƛƉƌŽŐƌĂŵĂũĂŶŬĞƚǇ͕
ĂŬĠĐŚĐĞ͘ůĞƐŶŽǎŽŵŶĂŬƌŬƵ
ƐĂŬŽĂůşĐŝĞŶĞďƵĚƵũƷ͘

  @ƵĚŝĂƚŽĚŽďƌĞǀĞĚŝĂĂƉƌĄǀŽŵƐĂ
ďŽũĂ͕ēŝƐĂĚŽŬĄǎĞŵĞĚŽŚŽĚŶƷƛ͕ĂŬƐĂ
ũĞĚĞŶƉĂƌƚŶĞƌďƵĚĞŶĞƵƐƚĄůĞǀǇŚƌĄǎĂƛ͘

Miroslav Beblavý

    
     

Alternatíva existuje

STOP

Opravíme Slovensko

VÉGREHAJTÁS
Pomoc pri
STOPNUTÍ EXEKÚCIÍ
Segélynyújtás
VÉGREHAJTÁSOK
LEÁLLÍTÁSÁHOZ
Kancelárie / Irodák
Komárno
Dunaj. nábrežie 14
D. Streda
Alžb. nám. 1194/1
B. Bystrica Kapitulská 12
Želiezovce Mierova 24
Štúrovo
Sv. Štefana 79

Telefón: 0915 896 536
Infolinka: 0907 167 538

ORZAN

59-0011
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<ĂǎĚǉŵĄƉůŶĠƉƌĄǀŽƌŽďŝƛƚĂŬƷŬĂŵƉĂŸ͕
ĂŬƷĐŚĐĞ͘ůĞĂŬƐĂǀǇŚƌĄǎĂƉƌĞĚēĂƐŶǉŵŝ
ǀŽűďĂŵŝ͕ŚĂǌĂƌĚƵũĞƐďƵĚƷĐŶŽƐƛŽƵ
^ůŽǀĞŶƐŬĂ͘sďŽũŝƉƌŽƟ^ŵĞƌƵŽĚǀŝĞĚŽů
/ŐŽƌDĂƚŽǀŝēǀĞűĂƉƌĄĐĞĂũĂƚŽƌĞƓƉĞŬƚƵũĞŵ͘:ĞǀƓĂŬŶĞƉŽĐŚŽƉŝƚĞűŶĠ͕ǎĞƐĂ
ƚĞƌĂǌ ĐŚĐĞ ƐƉƌĄǀĂƛ ŶĞǌŽĚƉŽǀĞĚŶĞ͘
ŽŚƌŽǌŽǀĂƛƐĐŚŽƉŶŽƐƛŽƉŽǌşĐŝĞǀǇŵĞŶŝƛ
^ŵĞƌĂǌĂďƌĄŶŝƛŶĄƐƚƵƉƵĨĂƓŝƐƚŽǀŬŵŽĐŝ͘
  &ŝĐŽƚŽƵǎǀǇƵǎŝůĂƉǉƚĂƐĂŝĐŚ͕ēŝ
ĐŚĐƷŬƌĂũŝŶƵŽĚŽǀǌĚĂƛďůĄǌŶŽŵ͘>ĞďŽ
ŬĂǎĚĠŵƵũĞũĂƐŶĠ͕ǎĞƓƚĄƚƐĂŶĞĚĄƐƉƌĂǀŽǀĂƛŶĂǌĄŬůĂĚĞŝŶƚĞƌŶĞƚŽǀǉĐŚĂŶŬŝĞƚ͘
:ĞŶĞǌŽĚƉŽǀĞĚŶĠƐƚƌĞƐŽǀĂƛűƵĚşƉƌĞĚēĂƐŶǉŵŝǀŽűďĂŵŝ͘

:ĞŶĂ/ŐŽƌŽǀŝDĂƚŽǀŝēŽǀŝ͕ĂďǇǌƚŽŚŽ
ǀǇĚŝĞƌĂŶŝĂƵƐƚƷƉŝů͘ũƉƌĞƚŽŚŽDŝƓŽ
dƌƵďĂŶǀĞƌĞũŶĞƉŽǎŝĂĚĂů͕ĂďǇŽĚǀŽůĂů
ƐǀŽũǀǉƌŽŬŽƉƌĞĚēĂƐŶǉĐŚǀŽűďĄĐŚ͘
  DǇǀW^ͬ^WK>hƐŵĞƉƌŝƉƌĂǀĞŶş
ƉƌĞƐĂĚǌŽǀĂƛŶĄƓƉƌŽŐƌĂŵĂƉŽĚƉŽƌŽǀĂƛĂũĚŽďƌĠŶĄƉĂĚǇŶĂƓŝĐŚƉĂƌƚŶĞƌŽǀ͘
ĞǌŬƌŝŬƵĂǀǇŚƌĄǎĂŶŝĂƐĂƉƌĞĚēĂƐŶǉŵŝ
ǀŽűďĂŵŝ͘ŚĐĞŵĞƌŝĞƓĞŶŝĂ͕ŶŝĞĚŝǀĂĚůŽ͘
WƌĞƚŽƐŵĞǀůĞƚĞŵĞƐŝĂĐĞƐĞĚĞůŝ͕ƐƚƌĞƚĄǀĂůŝƐĂƐŽĚďŽƌŶşŬŵŝĂĚŝƐŬƵƚŽǀĂůŝ͕ĂďǇ
ƐŵĞŶĂƉşƐĂůŝƉƌŽŐƌĂŵ͕ŬƚŽƌǉũĞƉƌĞŶĄƐ
ƉůĄŶŽŵĂŬŽƉŽƐƵŶƷƛŬƌĂũŝŶƵĚŽƉƌĞĚƵ͘
EĞŵƵƐşŽƐůŽǀŝƛŬĂǎĚĠŚŽ͘

predseda SaS

EXEKÚCIE

Nevydierajte
predčasnými voľbami
Keby sme pred rokom s Mišom
dƌƵďĂŶŽŵƉŽĚŵŝĞŸŽǀĂůŝǀǌŶŝŬŬŽĂůşĐŝĞ
W^ͬ^WK>hŝŶƚĞƌŶĞƚŽǀǉŵŝĂŶŬĞƚĂŵŝ͕
ŶŝŬĚǇďǇŶĞǀǌŶŝŬůĂĂŶĞǀǇŚƌĂůŝďǇƐŵĞ
ĞƵƌſƉƐŬĞǀŽűďǇ͘<ĞďǇZŽďĞƌƚDŝƐƚƌşŬ
ƐǀŽũƵƉŽĚƉŽƌƵǀƉƌĞǌŝĚĞŶƚƐŬǉĐŚǀŽűďĄĐŚ
ƉŽĚŵŝĞŶŝůŝŶƚĞƌŶĞƚŽǀŽƵĂŶŬĞƚŽƵ͕ĚŶĞƐ
ďǇƵǌĂŶĂĂƉƵƚŽǀĄŶĞŵƵƐĞůĂďǇƛŶĂƓŽƵ
ƉƌĞǌŝĚĞŶƚŬŽƵ͘

Richard Sulík

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

TT20-07-strana

Zásadný problém Slovenska sú skorumpovaní
ľudia na rozhodujúcich postoch. V spolupráci s
rovnako nefunkčných systémom spravodlivosti
sa vytvára smrtiaci kokteil pre rozvoj a prosperitu našej krajiny. Ako príklad použijem daň z
pridanej hodnoty (DPH). Je to základná daň,
ktorou štát zdaňuje spotrebu, pričom ročne sa
vyberie 6 miliárd eur. DPH všetci platíme z tovarov a služieb, ktoré si kúpime. Takmer štvrtina
(23%) sumy dane, ktorá by mala byť vybratá sa
„niekde“ stratí. Inými slovami, malo by sa vybrať
7,8 miliardy eur, „stratí“ sa 1,8 miliardy eur ročne. Áno, sú to rôzni kočnerovci, bašternákovci,
vadalovci, podvodníci s vratkami, ktorí boli a
stále sú na Slovensku chránení. Ako je to však
v iných krajinách? Zákony sú porovnateľné, ale
všetky tieto krajiny dokážu DPH vyberať oveľa
efektívnejšie. Ak by sme na Slovensku dokázali vyberať DPH rovnako efektívne, výber by bol
vyšší o miliardu eur ročne! Sú to peniaze, ktoré
chýbajú v našom zdravotníctve či školstve. SaS
prináša konkrétne riešenia - budeme tvrdo bojovať proti únikom
na DPH. Zabezpečíme voľné ruky
všetkým zložkám, silný mandát
a zodpovednosť prezidenta finančnej správy. Chceme, aby sa tu
oplatilo pracovať, podnikať a žiť.

Marián Viskupič
39-0013 TT02

Bližšie na: www.sosos-trnava.sk

39-0006 TT06

Dodávateľ: REGIONPRESS, s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava, ičo: 36252417

01-0051

SOŠ obchodu a služieb Trnava

má zámer prenajať
nebytové priestory

Najčastejšou otázkou, ktorú dostávam na svojich
cestách po Slovensku, je otázka regionálnych rozdielov. Prečo sa „tam“ v Bratislave máte tak dobre a my tu
na východe máme nízke platy?
Nuž, odpoveď nie je taká jednoduchá. Som totiž
presvedčený, že pri dobrom riadení krajiny žiadne
regionálne rozdiely vyrovnávať netreba.
Na našom programe pracovali stovky ľudí, šperkovali sme ho do dokonalosti s najlepšími odborníkmi
zo snáď všetkých oblastí života a konzultovali s ľuďmi
priamo z praxe.
Hlavným bodom na vyrovnanie regionálnych rozdielov je konečne prestať rozprávať o diaľnici do Košíc a
namiesto toho ju postaviť. Vyrátali sme, že ak by sme o
tom mohli rozhodnúť my, po diaľnici by sa jazdilo približne v roku 2026. Infraštruktúra je základ a vlády ju
doteraz trestuhodne zanedbávali. Rovnako si neviem
predstaviť dôvod, pre ktorý automobilka Jaguar išla do
Nitry, keď východ ju potrebuje ako soľ. Nie som zástanca stimulov, ale sme v situácii, keď by si ich práve ľudia
v tejto časti Slovenska zaslúžili, aby mali poriadne zamestnanie a aby sa zdvihla životná úroveň. Hnevá ma,
že pred voľbami im kandidáti z východu – Paška, Raši,
Žiga.... nasľubovali hory, doly a po voľbách sa na nich
vykašľali. Nečudujem sa, že teraz hádžu všetkých politikov do jedného vreca.
29.2. budú mať Slováci veľmi dôležitú úlohu – rozhodnúť, kadiaľ sa naša krajina uberie.
Tam, za plentou, na vás nedosiahne
žiadna politická reklama, žiaden
planý sľub. To bude chvíľa, keď bude
môcť vyhrať zdravý rozum a riešenia.

5

poslanec NRSR za SaS
a podpredseda finančného
výboru, kandidát č.13

03-0171 Objednávateľ: Sloboda a Solidarita (SaS) s.r.o., Priemyselná 8, 82109 Bratislava, IČO42139333 Vydávateľ: REGIONPRESS, s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417
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Vyrábame elektromobil...
...staň sa novou energiou automobilky
Hľadáme skúseného a spoľahlivého
údržbára, ktorý si chce vybudovať
kariéru v stabilnej spoločnosti.
- základná mzda 1009 € + príplatky
- tarifné triedy
- elektrotechnická vyhláška §22 podmienkou
- skúsenosť s robotmi ABB, KUKA,
FANUC, ROCKWELL výhodou
- kariérny rast
- nové auto už od 113 € mesačne (vrátane poistiek)
- príspevok do 3% od zamestnávateľa na DDS
- mnoho ďalších beneﬁtov

RŽBÁR
D
Ú
O
R
T
ELEK
prÍJem
mesačnÝ
9€
od 136

ZAMESTNANCOV
PRACUJE PRE NÁS

Hľadám
KRAJČÍRKU
aj pomocnú silu

LAKÝRNIK, MONTÁŽNY PRACOVNÍK

0948 081 090

od 930,- brutto + dohoda

Náplò práce: výroba a montáž zváraných konštrukcií a dopravníkov
Požiadavky: samostatnosś, VP B a platný ZP výhodou

PONÚKANÝ PLAT:

rado@regionpress.sk
REGIONPRESS, s.r.o.
Študentská 2,
917 01 Trnava



01-0006 TT03

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

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

W`W\]XZ\^YĈôûûþĆăðćøĂûĄĉñðăāýðąðĂú
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01-0010 TT03

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

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

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

0905 555 044
01-0011 TT03

01-0 TT03

EKOP sk s. r. o. stavebná spoločnosť

Ostatné ﬁremné beneﬁty sú predmetom osobného pohovoru

tlače na pozícii tlačiar

BLIŽŠIE INFORMÁCIE:

profesionálne čistenie a monitoring
LBOBMJ[ÈDJFtŘJTUFOJFMBQBŘPWUVLV
www.krtkovaniezsk.sk

36-0007

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

0917 649 213

NON - STOP 0905 351 406

Ponúka na predaj:
8 - 20 týž. Mládky
Nosničky rôznej farby
ezpečíme

Najsuchšie drevo je zo
zimnej ťažby, neváhajte!

» + variabilná zložka, až do výšky 2 000 €

(pri galante)

ROZVOZ Zab

tlačiarenského stroja ROTOMAN (16, 32 strán)

POLIENKA aj GUĽATINA

» základná zložka mzdy

hydinárska farma topoLnica

krmivo pre nosnice
rastová a znášková

TLAČIAR NÁPLŇ PRÁCE:
STROJMAJSTER POŽIADAVKY:
16-0066

od 930,- brutto + dohoda

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

PALIVOVÉ
DREVO
08-0023 TT06

ZÁMOÈNÍK, ZÁMOÈNÍK - ZVÁRAÈ

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

A VIAC

08-0 TT06

7 ROKOV

Viac info na:
nabor@mpsa.com, 0905 876 582, 0905 876 583
www.psa-slovakia.sk, www.facebook.com/PSAkariera/
h¾adá kandidátov
na pozície:

50%

Trnavsko
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Vtipy
» Na policajnej stanici zvoní
telefón pán policajt to zdvihne 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 papagáj !
» Ženy naozaj vedia, ako držať slovo.
Žena ma požiadala, aby
som jej preniesol balzam na
pery.
A omylom som jej dal tubičku sekundového lepidla. Je
to už mesiac a stále sa so
mnou nerozpráva!
» Spýtal som sa mojej dcéry,
či by mi podala noviny. Povedala mi, že noviny sú stará
škola. Povedala, že ľudia
dnes používajú tablety a podala im iPad. Mucha ani iPad
nemali šancu.
» - Mami, neľakaj sa, ale som
v nemocnici.
- Synu, prosím ťa. Si tam chirurg už 8 rokov. Môžeme začať naše telefonáty inak?
» Čašník servíruje hosťovi
kávu so slovami:
- Toto je špecialita až z Južnej 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. Pozriem sa z okna na kostolnú
vežu.
- No fajn, ale ako to spravíš
v noci?
- Ešte jednoduchšie. Otvorím
okno, vezmem trúbku, vykloním 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? Ironizuje cestujúci.
- Prečo nie, veď ste ešte
mladý!
» Nápis na chrbte pyrotechnika:
- Keď ma uvidíte utekať,
snažte sa ma predbehnúť!

TT20-07-strana
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Občianska
riadková
inzercia
» CZ 175 JAWA 250 350
PIONIER STADION MUSTANG
SIMSON KÚPIM TIETO MOTORKY 0915215406
202Auto
moto/iné / iné
AUTO-MOTO

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

Peter Pellegrini dal z rezervy pred�
sedu vlády, občianskemu združeniu
Slovenka �� ��� eur a časopis Slo�
venska ho dal na titulku časopisu.
Peniaze v rezerve premiéra sú pritom
určené na mimoriadne situácie, keď
potrebuje konkrétny človek alebo
obec pomoc napríklad pri živelných
pohromách.

Komplexná realizácia
Vašich predstáv
v exteriéri
RASTAR spol. s r.o.

0905 651 584
Stavmiko s. r. o.

REKONŠTRUKCIA

��. FEBRUÁRA ROZHODNETE
o osude našej krásnej krajiny.

Premiér tiež urazil mnoho ľudí z celé�
ho Slovenska, ktorí chodia za prácou,
či štúdiom do Bratislavy alebo do za�
hraničia. Vraj žijú v bubline a nemajú
rozhodovať vo voľbách o osude kra�
jiny. Je zodpovednosťou Smeru, ktorý
tu vládne �� rokov, že ľudia musia od�

Andrej Kiska, predseda strany ZA ĽUDÍ

BYTOVÝCH JADIER

KÚPEĽNÍ A VÝSTAVBA RD
ka
u
r
á
z
á
n
e
ž
ĺ
Pr ed
rokov!
5
0908 530 253 • www.jmikolas.sk

Všetkých
ľudí
ubezpečujem,
že ak nám dajú dôveru, zastavíme
rozkrádanie Slovenska a spolu so
stranami z demokratickej opozície
vytvoríme silnú a stabilnú vládu.

REKONŠTRUKCIE
- bytových jadier, domov a bytov
- obklady a dlažby
- maliarske práce a stierkovanie
- vodoinštalácie, elektroinštalácie
- sadrokartón
- plávajúce podlahy

Výročia a udalosti
bol v Prešove vysvätený na biskupa Ján Hirka a ustanovený za sídelného biskupa Prešovskej gréckokatolíckej eparchie.

17. februára 1990

VA - 30%
MOŽNÁ ZĽA DLAŽBY
YA
NA OBKLAD

0949 319 336

PSÍ SALÓN
Adriána
Bc. Adriána Kániková
Poštová ul. 6672/17
917 01 Trnava
tel.: 0918 213 307

Príklad:
RP TT 12 Predám kočík,
0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 €
s DPH za každých začatých 30
znakov textu vášho inzerátu
vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. Upozornenie! Služba
nefunguje u operátora 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac
týždňov, pošlite rovnakú sms
toľkokrát, v koľkých týždňoch
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich
novinách, TT zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na druhej strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.

391200009

06 POZEMKY / predaj

ZÁMKOVEJ DLAŽBY

Vláda schválila mesiac pred voľba�
mi �� miliónov na kongrescentrum,
��� miliónov na futbalový štadión,
ale nepostavila ani jednu jedinú ne�
mocnicu. Smer už �� rokov na ľudí
kašle. Jediné, čo dokáže je strašiť ľudí
alebo si ich kupovať zvýšením príspev�
ku pre vybranú skupinu o �� eur.

chádzať za prácou do hlavného mes�
ta alebo do zahraničia. Matky, ktoré
odchádzajú do Rakúska robiť opat�
rovateľky. Otcovia, ktorí musia robiť
robotníkov v Česku. Mladí, ktorí štu�
dujú vo svete. Týmto všetkým má byť
vďačný a nie sa im vysmievať. Takto sa
štátnik nevyjadruje. V posledných týž�
dňoch som denne v regiónoch medzi
ľuďmi a všetci sú z celej vlády zhrození.

39-0 TT06

» Predám 5i dom v Šúrovciach: bazén, 2x vchod,
rekonštruovaný. Nie som
RK. Cena dohodou. Info
a prehliadka každý deň.
0911033592
» Predám rodinný dom na
30 árovom pozemku. Tel.
Číslo 0908201510
6 POZEMKY/predaj

POKLÁDKA

39-00 TT07

BYTY / prenájom
404
Byty/prenájom
» Prenájom pekny 2i
byt pri Maxe, 590eur,
0905865088
» Dám do dlhodobého
prenájmu 1 izb. Byt 0903
024 518
» Dám do prenájmu garsonku na dedine 14 km od
TT 0903 311 946
» Dám do prenájmu 3-izbový byt v Senci. 0907539307
» Dám do prenájmu 1 izbu
v trojizbovom byte. 0915
718 362
» Prenajmem výhodne
2-izbový byt na Podjavorinskej v Trnave. Bližšie info.
na tel.č. 0905214468.
505DOMY/predaj
DOMY / predaj

39-0024 TT05

» Predám 2izbový byt v TT
Clementisova, bez balkóna,
95000 eur, RK nevolať
0944372860

39-17 TT03

303Byty/predaj
BYTY / predaj

Na Slovensku sme sa v kritických si�
tuáciách vždy vedeli správne rozhod�
núť. Teraz sme opäť na križovatke.
Skorumpovaní politici s fašistami ale�
bo slušnosť a spravodlivosť.

33-0001

KĽÚČOVÉ VOĽBY

101Auto-moto/predaj
AUTO-MOTO / predaj

Objednávateľ: ZA ĽUDÍ, Jašíkova 4849/2, 82103 Bratislava, IČO: 52581675, Vydavateľ: REGIONPRESS, s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

Dobro musí zvíťaziť

SBS ŽOS Bezpečnosť, spol. s r. o.

realizuje kurzy
odbornej prípravy

(preukaz) na prácu v SBS.
Koniarekova 20/B, Trnava
0903 720 365, 033/556 71 90
www.zosbezpecnost.sk

TT20-07-strana
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39-0 TT106
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10
Občianska
riadková
inzercia
707REALITY/iné
REALITY / iné
» Kúpim byt v Trnave a okolí, tel: 0915 505359, vopred
ďakujem.
» Kúpim pozemok v okolí
Trnavy. Platba v hotovosti.
0910600525
» Garsonku kúpim.
0902570685
» 2izb.byt kúpim.
0907158767
» 1izb. byt kúpim.
0907158622
808
STAVBA
STAVBA
» Predám nevybalené
WC combi zadný vývod
0907277847
909DOMÁCNOSŤ
DOMÁCNOSŤ
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(hotel Koliba)
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10
10ZÁHRADA
ZÁHRADAa ZVERINEC
A ZVERINEC
» Predám zajačiky 6mesačné krížence hylla a český
strakáč 0944367347
» Predám mladých zajacov
a samice na chov. Predam
krmivo – datelinu 0948
014 213
1111 HOBBY
HOBBYa AŠPORT
ŠPORT
» Kúpim ľudové kroje
0902708047
12
12DEŤOM
DEŤOM
13
13RÔZNE/predaj
RôZNE / predaj

» KÚPIM RÁDIÁ A MERACIU
TECHNIKU - TESLA A INÉ
0940286200
» HĽADÁM PANI UČITEĽKU/
ŠTUDENTKU PF, DOUČOVANIE ŽIAKA 4.ročník ZŠ.
0907861889
15
15HĽADÁM
HĽADÁMPRÁCU
PRÁCU
» Hľadám zamestnanie
ako nočný strážnik, vrátnik,
prípadne informátor.
Vitálny dôchodca. 0908
786 521
ZOZNAMKA
16
ZOZNAMKA
» 36 ročný hľadá dievča na
vážny vzťah do 36 r okolie
TT HC 0949449436
» Ahoj mám 47r. a rád by
som sa zoznámil zo štíhlou
ženou. sms 0917655780
» Som päťdesiatnik
hľadám si ženu na
vážny vzťah vek, váha a
národnosť nevadí ak som
ťa oslovil tak mi napíš
0919272541

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 8 dolu.

9.00
10.00
11.00
12.30
13.00

13.00
14.00
15.00
15.30

Predaj domácich
zabíjačkových výrobkov
Slávnostné spustenie súťaže
Vystúpenie Petra Kalapoša
Odobranie vzoriek pre porotu
Maškarný pochod fašiangových
masiek a vystúpenie folklórneho
súboru Križovianka
Pochovávanie basy
City Boys
Vyhlásenie výsledkov
Vystúpenie City Boys do 20.00 hod.

7. 3. 2020

vé
Zabíjačko
domáce
maškrty

Jaternica
Krvavnica
Kaša
Lalok paprikový
Tlačenka

3.00€
3.00€
3.00€
3.00€
5.00€

Organizátor zabezpečí: drevo, chlieb, misky, v prípade potreby kotol.

Prihlásiť sa do súťaže môžete na tel.: 033/533 44 59
TT20-07-strana
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39-0 TT07

» Predám manželskú
posteľ a rozkladaciu
pohovku, veľmi zachovalé
a lacno 0949240780
» Predám malé TV +
setebox + smart kábel,
jeden komlet 25eur, mám
4 kusy, všetko funkčné, tel:
0915892967
14
14RÔZNE/iné
RôZNE / iné

zamesTnanie

Trnavsko

11

SETL SK

���������0903 848 030 I 0907 919 325
�������setlsk@centrum.sk

����������������������������������

�����������������������������
VÝKUP

�������������������������������������������
���
�������������������������������������������������

85_0073

85-0008

tel. 0904 474 597

46-0017

VOJENSKÝCH VECÍ - MILITÁRIÍ

85_0117

TESÁR
STAVEBNÝ ROBOTNÍK
�������������������
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zauJalo nás

Volebný
program

PO STRETNUTÍ LÍDROV OPOZIČNÝCH STRÁN

Najčítanejšie regionálne noviny

ÚPRIMNE,
ODVÁŽNE
PRE ĽUDÍ
OĽANO spája opozíciu
Už o dva týždne chceme vymeniť vládu maﬁe a nespravodlivosti. Líder hnutia OĽANO Igor Matovič preto pozval predsedov strán SaS,
Za ľudí, PS/SPOLU, Sme rodina a KDH za jeden stôl, aby sa dohodli na
spoločných riešeniach, ktoré budú ľuďom garantovať. Ponúkame istotu, že zmena, po ktorej všetci túžime, bude zmenou k lepšiemu.
Už po prvých stretnutiach je jasné, že spolupráca medzi opozičnými stranami bude fungovať. Cieľom je ponúknuť ľuďom konkrétne riešenia, ktoré bude demokratická opozícia garantovať ešte pred voľbami. „V roku
1998 sme sa spojili, aby sme porazili Mečiara. Dnes sa spojme, aby sme porazili Fica. Máme 18 dní do volieb, a práve číslo 18 je spojené s dospelosťou.
V tomto momente by sme aj my mali ukázať, že sme dospeli. Nastal čas na
úprimnú spoluprácu,“ povedal Igor Matovič ešte 11. februára po prvých
stretnutiach. Lídrov opozičných strán zároveň vyzval, aby uniesli spoločnú zodpovednosť, pretože výhra nad maﬁou a očista Slovenska od jej
vplyvu je len a len v našich rukách. Poďme spolu do toho už 29. februára!

Hlasovali ste
o programovom
vyhlásení vlády?

Už hlasovalo
viac ako
55 000 ľudí!

900
konkrétnych
riešení, ako
vrátiť ukradnutý
štát naspäť do
rúk občanov.

ky, máme perfektných ľudí,
a máme výborný plán. Cítime
od ľudí veľkú dôveru, ktorá až
Hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezáhraničí s eufóriou, že konečne
vislé osobnosti (OĽANO) predstabuchneme po stole a urobíme
vilo svoj volebný program.
zo Slovenska miesto, kde bu„Najlepší volebný program deme radi žiť,“ dodal.
politickej strany sú skutky,“
Chceme však vytvoriť priestor
uviedol predseda hnutia OĽAaj pre ľudí, aby boli súčasťou
NO Igor Matovič. „Desať rotvorby budúceho programokov odvážne bojujeme proti
vého vyhlásenia vlády. Práve
korupcii. V tomto volebnom
preto sme predstavili 11 priorít
období sme predložili 268 náz nášho programu, o ktorých už
vrhov zákonov, čo je viac ako
na stránke rozhodni.to , ľudia
dokopy predložil Smer, Mosthlasujú,“ pokračoval Igor MatoHíd, SNS a Kotlebovci. Opäť
vič, podľa ktorého predstavených
boli poslanci za OĽANO vy11 otázok vyjadruje „túžbu ľudí
hodnotení ako najaktívnejší,“
konečne si upratať Slovensko
pokračoval.
a urobiť niečo, čo už na SlovenProgram hnutia OĽANO má 208 sku dávno malo platiť.“
strán a viac než 900 konkrétPrioritami hnutia OĽANO sú
nych riešení. „Názov programu
čestná a spravodlivá krajina,
je v súlade s tým, ako politiku
štát, ktorý slúži a chráni, ako aj
robíme – úprimne, odvážne,
výkonná ekonomika. Celý vopre ľudí. Zároveň je to naša vílebný program hnutia OĽANO
zia, ako by malo Slovensko vynájdete na webovej stránke htzerať deň po Ficovi,“ vysvetlil
tps://www.obycajniludia.sk/
Matovič „Sme poctivo pripraprogram-2020/.
vení, máme za sebou skutPREDSTAVENIE PROGRAMU V NÁRODNEJ RADE SR

Hlasovanie je anonymné, udaním e-mailu a telefónneho čísla vylučujeme podvodníkov, ktorí by chceli ovplyvniť hlasovanie .
Politické preferencie môžete ale nemusíte uviesť - je to dobrovoľný údaj
a nie je podmienkou hlasovania.
Ochrana a spracovanie uvedených údajov je plne v súlade so Zákonom
o ochrane osobných údajov aj nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
Európskej únie.

hlasujte aj vy na www.rozhodni.to
#/'&2Æ=!;'ěV·ޝç !2'AÆ=-9£Ì393#239ধlçmTT8'9Ģ!290ÆÚ2-!lÁmT   T Æ13$0Æ¤¥cT¥8!ধ9£!=!T ޝV¥f3&Æ=!;'ěV 9W8W3WTࡪ;'(!2!3@A'9!cT<৸31#'830T ޝV¤¤c8'+-32 9W8W3WTࡪ;<&'2;90ÆT82!=!T ޝV¤
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031190175

S údajmi je narábané v zmysle zákona.

č. 7 / 14. febrUÁr 2020 / 24. rOčNÍK
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Týždenne do 46 550 domácností

KONTAJNERY

Otváracie hodiny
PO - PIA: 9:30 - 18:00
SO: 9:30 - 13:00
NE: zatvorené

MATRACOVÉ CENTRUM a postele

ODVOZ ODPADU

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

NECHTOVÉ ŠTÚDIO

ZIMNÉ BUNDY

MANIKÚRA
PEDIKÚRA
ky
15% ZĽAVA 15€ študent
na akrylové
a gélové nechty

W`X\]][^_`W`[`\]_XX]Blue Nails Trnava
Trojičné nám. 9, na prízemí COOP Jednota (oproti ROH)
PO-SO 8:30 - 19:00, NE 10:00-15:00

0915 505 359
Vopred ďakujem.

Pešia zóna Hlavná 15

01-0 TT05

08-00 TT03

objednávky:

0948 02 77 55

pravá koža

v Trnave a okolí

Domáci trnavský predajca

od

79€

Najväčší výber poťahových látok!

www.mamix.sk

H
VÝROBA SEDACÍC
U!
SÚPRAV NA MIER

Rodinný dom
Okružné námestie č. 6
Trnava
(smer Biely Kostol)

VEĽKÁ
A
I
C
K
A
R
E
P
SU
volať vopred

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

KVALITA ZA
CENU
NAJLEPŠIU

033/5546 744 • 0905 313 421
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Dovoz, vykládka
a montáž novej
sedačky ZDARMA
+ možnosť odvozu
starej sedačky!

01-0 TT07

V pohodlí
Vášho domova!

TOTÁLNY VÝPREDAJ
v ponuke
aj umelé kožuchy

KÚPIM
BYT

MASÁŽE
A PEDIKÚRA

391200003

pre všetky vekové kategórie
08-0 TT07

na akrylové
a gélové nechty

0917 102 255

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

01-0 TT03

08-0020 TT05

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

S P R AV
siLVESTER
O DA J S TV O
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námety a reakcie spravodajstvott@regionpress.sk

TTSK pripravil
Políciu čaká audit aj zmena organizačnej štruktúry
mapu autobusovej
dopravy
Všetky informácie o autobusových
linkách budú mať občania na jednom mieste. Trnavský samosprávny
kraj pripravil pre obyvateľov mapu
prímestskej autobusovej dopravy
župy, ktorá cestujúcim poskytne
všetky potrebné informácie o autobusových linkách dopravcov v kraji.
Ide o ďalší zo série krokov k tomu, aby
župa ľuďom dala reálnu alternatívu k
osobnej automobilovej doprave a dostala
tak viac cestujúcich do prímestskej autobusovej dopravy. „Aj touto formou im
chceme dať všetky informácie na to, aby
si jednoducho a prehľadne vedeli nájsť
svoj spoj do cieľovej destinácie a naplánovali si cestu,“ uviedol Jozef Viskupič,
trnavský župan.
Mapu podľa jeho slov dostanú v tlačenej forme k dispozícií všetci starostovia
obcí a primátori miest v kraji, rovnako aj
dopravcovia. V elektronickej forme je prístupná na webovej stránke župy. „Naša
aktivita však mapou spojov nekončí.
Postupne chceme cestujúcim poskytnúť
ďalšie doplnkové služby spojené s ich
cestovaním, ako napríklad aktuálne informácie o pohybe jednotlivých spojov
či ich obsadenosti,“ doplnil župan. ren

Nechce sa im čeliť
spravodlivosti
Polícia žiada občanov, aby pomohli
v pátraní po viacerých hľadaných
osobách.
Okresný súd Trnava vydal príkaz na
dodanie do výkonu trestu pre prečin zanedbania povinnej výživy na 29 ročného
Mareka Kudríka z Piešťan a 49 ročného
Viliama Hupka z Trnavy. Informovala
Martina Kredatusová, krajská policajná
hovorkyňa. „Po 29 ročnej Simone Mihokovej pátrame pre ohrozovanie mravnej
výchovy mládeže. 18 ročný Mário Tőkőly
z Lučenca je podozrivý zo spáchania
zločinu lúpeže. Žije túlavým spôsobom
života a mohol by sa pohybovať v meste
Trnava,“ uviedla hovorkyňa. „Ak ste mužov a ženu na pátraní niekde videli, dajte
nám to vedieť buď na linku 158 alebo nám
napíšte do súkromnej správy,“ uzavrela
Kredatusová.
ren

Viliam Hupko

Marek Kudrík

Mário Tőkőly

Simona Mihoková

Odvolali náčelníka mestskej
polície
Trnavskí mestskí poslanci na
utorkovom riadnom zasadnutí
mestského zastupiteľstva odvolali
náčelníka Mestskej polície (MsP)
Trnava Igora Kelešiho.

Návrh na odvolanie náčelníka MsP
predložil poslancom primátor Trnavy
Peter Bročka, ktorý uviedol, že už stratil akúkoľvek trpezlivosť a nedokáže si
predstaviť ďalšiu spoluprácu s terajším
vedením. Za odvolanie Igora Kelešiho
napokon hlasovalo 19 z prítomných 26
poslancov aj napriek petícii 56 zamestnancov MsP nasmerovanej proti odvolaniu náčelníka, s ktorou poslancov
oboznámil poslanec Rastislav Mráz.
Podporu Kelešimu vyjadril aj Ján Andrejko, prezident Združenia náčelníkov
obecných a mestských polícií Slovenska, jeho list prečítal v pléne poslanec
Matej Lančarič. V závere primátor Bročilustračné foto
ka skonštatoval, že trnavskú mestskú
políciu čaká hĺbkový audit a následná ne skládky. „Nonstop som počúval:
zmena organizačnej štruktúry.
„načo?“, „nedá sa to“, „zahlcuje nás
to“, „zbytočné“. Namiesto riešení výhovorky,“ vysvetľuje primátor, pričom
Primátor zdôvodnil odvolanie
Odvolanie náčelníka MsP Igora Kele- nesplnených úloh bolo podľa jeho slov
šiho zdôvodnil primátor Peter Bročka v oveľa viac. „Do kedy som mal dookostredu na svojej oficiálnej facebooko- la počúvať ako sa veci nedajú zlepšiť?
vej stránke. Vyčíta mu nedostatky vo Vedúci s takýmto prístupom by u mňa
viacerých oblastiach. Jednou z nich je na úrade neprežil ani skúšobnú dobu.
napríklad nerovnaký meter v prípade Toto všetko viedlo k tomu, že som
riešenia priestupkov. Vo výpočte nedo- náčelníkovi ešte v novembri osobne
statkov, ktoré viedli k jeho rozhodnu- oznámil, že aj poslanci sú nespokojní
tiu odvolať náčelníka pridáva primátor a navrhnem jeho odvolanie. Všetky
ďalšie. Či už ide o súťaž na kamerový vyššie uvedené témy chcel náčelník
systém, ktorej zadanie mestská polícia obhájiť pred poslaneckým klubom, čo
nechala vypracovať firme, ktorá ho som mu aj sprostredkoval. Po viac ako
tam roky dodávala. „Podľa informá- hodine mňa ani nikoho z prítomných
cií, ktoré sme následne dostali bola poslancov evidentne nepresvedčil,“
pre mesto jednoznačne nevýhodná, hovorí Bročka.
obsahovala technicky úplne zastarané kamery a drahý servis,“ objasňuje Slúžil takmer tridsať rokov
Bročka. Tiež Kelešimu vyčíta nesplneObecnú políciu zriaďuje a zrušuje
nú úlohu nákupu fotopascí, ktoré mali obec všeobecne záväzným nariadením.
slúžiť na to, aby sa nemnožili čier- Mestskú políciu vedie náčelník, ktorého

vymenúva a odvoláva na návrh primátora mestské zastupiteľstvo. Náčelník
mestskej polície je v priamej riadiacej
pôsobnosti primátora mesta a zodpovedá mu za svoju činnosť. Začiatkom roku
1991 rozhodlo Mestské zastupiteľstvo
Trnava na základe ústavného Zákona O
obecnom zriadení o obnovení činnosti
obecnej polície. Dňom 15.04.1991 bol
na základe výberového konania poverený Mestským zastupiteľstvom Trnava
nový náčelník organizačno-technickou
prípravou založenia Mestskej polície v
Trnave. Stal sa ním práve odvolaný Igor
Keleši, ktorého sme prostredníctvo jeho
služobného emailu požiadali o reakciu.
Do uzávierky novín, sa k našim otázkam nevyjadril.
„Dočasným vedením trnavskej mestskej polície bol poverený doterajší
zástupca náčelníka Ivan Ranuša. Na
miesto náčelníka MsP bude vypísané
výberové konanie,“ potvrdila Veronika
Majtánová, hovorkyňa Trnavy.
ren

Nespokojným Trnavčanom poslanci nevyhoveli

Dane poslanci neznížili
Poslanci Mestského zastupiteľstva
mesta Trnava sa na svojom prvom
tohtoročnom zasadnutí zaoberali
aj petíciou občanov proti zvýšeniu
daní z nehnuteľností. K jej zníženiu však nepristúpili.

predstúpila iniciátorka petície Milena
Bobeková aj aktivista Martin Diener.
Obaja apelovali na poslancov, aby
zvážili svoje rozhodnutie, nakoľko sa
zvýšené sadzby daní môžu negatívne
podpísať na rozpočtoch nízkopríjmových skupín obyvateľov i mladých
Mestské zastupiteľstvo petíciu obča- rodín s jedným príjmom. Bobeková
nov proti zvýšeniu daní z nehnuteľnos- žiadala poslancov, aby zmenili satí, ktorú na internete podpísalo viac ako dzby dane a upravili ich na primeranú
tri tisíc nespokojných ľudí, prerokovalo úroveň a to za byty a domy na 50 centov za meter štvorcový a za priestory
a zobralo na vedomie.
na podnikanie na 4 eurá za meter
štvorcový. Návrh poslanca Rastislava
Pôvodné sadzby
Mráza, upraviť sadzby dane podľa
zostávajú v platnosti
Pred mestských poslancov v utorok návrhov občanov mestskí poslanci
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napokon nepodporili, proti hlasovalo 18 poslancov. V platnosti teda zostávajú zvýšené sadzby dane, ktoré
na svojom decembrovom zasadnutí
schválili mestskí poslanci s účinnosťou od 1.1.2020. Daň za byty a domy
tak vzrástla z 35 centov na jedno euro
za meter štvorcový a za priestory na
podnikanie z 3,50 na 5 eur za meter
štvorcový. Občania okrem iného vyčítajú poslancom aj to, že nezdôvodnili, podľa čoho sa pre takéto zvýšenie
rozhodli a považujú ho za nedôvodné,
odborne neodargumentované a prvoplánové riešenie.
TEXT A FOTO: RENÁTA KOPÁČOVÁ

TRNAVSKO
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Tepelné čerpadlá
Tepelné čerpadlá sú prvou voľbou, ak chceme súčasne dosiahnuť úsporu
nákladov na vykurovanie a ekologickú výrobu tepla. Energiu, ktorú využíva
tepelné čerpadlo, poskytuje okolité prostredie zadarmo a prakticky
v neobmedzenom množstve. Plnohodnotný vykurovací systém spotrebuje len
malý podiel elektriny na pohon a čerpadlo, aby tento tepelný potenciál mohol
využiť. Tepelné čerpadlo nám poskytuje nezávislosť od fosílnych palív a aktívne
prispieva k zníženiu emisií CO2 a k ochrane klímy.
Tepelné čerpadlá vzduch/voda
Ak sa majitelia domov rozhodnú prevádzkovať tepelné čerpadlo vzduch/voda,
môžu využiť atraktívne štátne dotácie. Tepelné čerpadlá vzduch/voda patria
medzi najbežnejšie používané tepelné čerpadlá. Nie je to len z dôvodu ich
relatívne nízkych investičných nákladov, ale aj ich rôznorodých možností
inštalácie. Tepelné čerpadlá môžu byť inštalované vnútri aj vonku. Úsporu
miesta zabezpečí inštalácia mimo domu. Iba ovládacie a hydraulické kompo-

nenty sú namontované v dome na stenu. Moderné tepelné čerpadlá sú počas
prevádzky veľmi tiché a sotva počuteľné. Je to výsledok veľa rokov intenzívnej
výskumnej a vývojovej práce. Ohrev s environmentálnym teplom je čistý
a prijateľný i do budúcnosti. Z týchto a ďalších ekologických dôvodov štát
podporuje investície do tepelného čerpadla vzduch/voda s atraktívnymi programami.
Výhody kombinovaného tepelného čerpadla vzduch/voda
Použitie vzduchového tepelného čerpadla ponúka množstvo výhod. Medzi
najdôležitejšie patria:

Akčné sety tepelných čerpadiel
- integrovaný zásobník na teplú vodu 210l,
- expanzná nádoba
- snímač vonkajšej teploty a zásobníka TUV
- konzola pod tepelné čerpadlo
- termostat
- magnetický ﬁlter
- CU potrubie 10m.
- montáž chladiarenskej a elektrickej časti
- uvedenie do prevádzky
Cena 5350€ s dph*.
(*cena po odrátaní dotácie zelená domácnostiam 2720€)
cena neobsahuje zapojenie vodárenskej časti

Možnosť predaja
na splátky!

www.chladimekurime.sk Navštívte nás v našom showroome: Zavarská 10/D, Trnava (areál STAVMAT), 0918 555 515

08-0021 TT07

- 300l zásobník na teplú vodu,
- expanzná nádoba
- snímač vonkajšej teploty a zásobníka TUV
- konzola pod tepelné čerpadlo
- termostat
- magnetický ﬁlter
- CU potrubie 10m.
- montáž chladiarenskej a elektrickej časti
- uvedenie do prevádzky
Cena 4700€ s dph*.
(*cena po odrátaní dotácie zelená domácnostiam 2720€)
cena neobsahuje zapojenie vodárenskej časti

Tepelné čerpadlo Viessmann
Vitocal 111-S 8kW

astrológia, numerológia, jasnovidectvo

Liečiteľ Boris
Dlhoročne pracujem s anjelskými
energiami u nás i v zahraničí:
Nemecko, Belgicko, Írsko...
Tieto energie odstraňujú zápalové
procesy, neplodnosť, psychické záťaže,
očistujú telo i dušu, priestory od negatívnych
energií a prekliatí, spájanie párov.

08-0 TT07

Tepelné čerpadlo Viessmann
Vitocal 100-S 8kW s funkciou chladenia

Trnava - 0911 884 580

Výročia a udalosti
si Thomas Alva Edison dal patentovať fonograf.

81101 Bratislava

33-0012
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pRípRAVY
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NA VIANOCE

Najčítanejšie regionálne noviny
námety a reakcie spravodajstvott@regionpress.sk

Kultúrne centrum Piesne kozákov, to sú hlavne príbehy zo života
Malý Berlín
Kultúrne centrum Malý Berlín sídli na prvom poschodí meštianskeho domu na Štefánikovej 4. Celý
program: www.malyberlin.sk
17. 02. o 19.00
Andrej Bán a Reportéri
v prvej línii
Reportér Andrej Bán predstaví svoju
najnovšiu absyntovku s názvom Trochu oheň, trochu voda, v ktorej sú
krajiny bývalej Juhoslávie opäť spolu.
Beseda o cestách na Balkán, ale aj
o histórií a obyvateľoch tohto polostrova.
18. 02. o 18.00
Vernisáž: Trnavskí typografi
Výstava sa zameriava na obdobie
30. - 40. rokov 20. storočia, ktoré sa
vyznačovalo pokrokovou, modernou
typografiou. Výstava sa koná v Čepan
Gallery na Nádvorí.
19. 02. o 9.00
Baby Kino: Zažiť to znovu
Akú dobu by ste chceli zažiť, ak by ste
mali túto možnosť? Pred touto otázkou
stojí Viktor, keď dostane darčekovú poukážku agentúry Time Travelers.
19. 02. o 20.00
Kino: Parazit v špeciálnej
čierno-bielej verzii
Čierna komédia sleduje chudobnú, ale
prefíkanú štvorčlennú rodinu, ktorá
sa rozhodne infiltrovať do bohatej domácnosti biznismena Parka. Čo sa stane, keď sa stretnú dva odlišné svety?

VOLNIJ DON mieri do Trnavy
S ruským bajanom, balalajkou,
perkusiami a hlavne s nezameniteľnými vokálmi vystupovali Sólisti
Donského kozáckého chóru VOLNIJ
DON takmer na všetkých kontinentoch zemegule. Trnavčania budú
mať príležitosť užiť si ich viac ako
90 minútový program 24. februára
o 19.00 h v trnavskom kine Hviezda.

S koncertným programom KALINKA
2020 vyrazili sólisti Donského kozáckého chóru VOLNIJ DON na dvojmesačné
európske turné, počas ktorého zahrajú
a zaspievajú tradičné kozácke piesne a
známe ruské melódie. Pre divákov majú
pripravených niekoľko hostí, okrem
iného výtvarníčku, ktorá naživo maľuje
pieskom ako aj niekoľko milých prekvapení a sľubujú na svoju kozácku česť, že
budú hrať a spievať pokiaľ Vy budete
vládať.

Prinášajú piesne
o živote, láske, práci...

Piesne kozákov, to sú hlavne príbehy
zo života. Príbehy o rodine, priateľoch,

Vyhrajte dve vstupenky

Ak chcete zažiť úžasnú atmosféru
a energiu sálajúcu z vystúpenia
Donského kozáckého chóru VOLNIJ
DON zájdite v pondelok 24. februára o 19.00 hod do trnavského Kina
Hviezda. A ak nám napíšte správnu
odpoveď na našu súťažnú otázku,
môžete získať vstupenky.
Súťažná otázka znie:
Napíšte názov aspoň jedného
hudobného nástroja, s ktorým
vystúpia sólisti Donského kozáckého chóru VOLNIJ DON.
Svoje odpovede spolu
s telefonickým kontaktom
posielajte mailom na adresu:
spravodajstvott@regionpress.sk

Donský kozácky chór VOLNIJ DON.
manželskom živote, záletoch mladých
kozákov a kozáčiek, ale hlavne príbehy z ich dedinského života a piesne zo
služby v armáde. Piesne o živote, láske,
práci, piesne o vojne, oddychu a zábave. Piesne zábavné, veselé, zádumčivé,
no predovšetkým typické pre kozácku
dušu, dedené z deda na otca, z otca na
syna, z babušky na mamu. Piesne dravé
a pokojné ako rieka Don, srdce, telo a
duša kozákov. Počas svojich doterajších
vystúpení roztancovali sólisti Donského
kozáckého chóru VOLNIJ DON svetové

foto zdroj organizátor podujatia
festivaly, dumkami občas vtisli slzičku do oka diváka, svojským humorom
pobavili, ale hlavne vniesli na pódia
koncertných sál energiu a virtuozitu na
tradičných ruských hudobných nástrojoch. Zo všetkých krajín sveta si najviac
obľúbili Slovensko, kde za ostatných 8
rokov odohrali vyše 350 koncertov, získali si srdcia našich divákov a teraz sa
tešia na Trnavu.
Vstupenky si môžete zabezpečiť cez
www.ticketportal.sk, alebo priamo na
mieste v deň koncertu.
ren

Vydajte sa za historickými krásami Malého Ríma

Po stopách kráľov aj na mestskú vežu
Čerstvý držiteľ 4 Oscarov, za najlepšiu
snímku, režiséra, medzinárodnú snímku a najlepší scenár roku 2019 – Parazit.

20. 02. o 19.00
Košér podcast: so šéfom Múzea
holokaustu v Seredi
Podcast reaguje na rastúci antisemitizmus na Slovensku, a to aj napriek našej
historickej skúsenosti s holokaustom.
Snaží sa búrať mýty a konšpirácie.
23. 02. o 18.00
Kino: Volaj mame
Rodičia čakajú celý život, kým im deti
povedia „Ďakujem!“, a deti naopak
čakajú na „Prepáč!“. Táto slepá ulička je východiskom pre komédiu Volaj
mame!

Vystúpte v spoločnosti hodinára
na trnavskú mestskú vežu, alebo
sa vydajte spolu so sprievodcami v
dobovom oblečení po stopách kráľov. Zaujímavé podujatia sú určené
všetkým, ktorých zaujíma história.

limitovaný na 15 osôb. Preto je potrebné
si vopred zarezervovať svoje miesto.

Svetový deň sprievodcov

Trnava si aj v tomto roku pripomenie
Svetový deň sprievodcov. Príďte ho osláviť aj vy 23. februára dvomi prehliadkaNenechajte si ujsť jedinečnú príleži- mi so sprievodcami v dobovom obletosť a oslávte 290. výročie mechanické- čení. O 14.00 h sa vydáte po stopách
ho hodinového stroja v trnavskej mest- kráľov ku Kostolu sv. Jakuba a Baziliky
skej veži. Pri tejto príležitosti Trnava sv. Mikuláša. O 16.00 h zasa na preTourism organizuje raz do mesiaca po- chádzku Sadom Antona Bernoláka až
čas celého roka komentované výstupy s k niekdajšej Dolnej bráne, počas ktorej
hodinárom Karolom Nemčekom. Počas zistíte ako fungoval hradobný systém
prehliadky 21. februára od 17.30 h si mô- mesta. Obe prehliadky sú bezplatné a
žete vyskúšať natáčanie hodín a dozvie- nemusíte sa ani nahlasovať. Stačí len
te sa rôzne detaily o tom, ako tento uni- prísť pred Mestskú vežu a počas 1 až 1,5
kátny hodinový stroj funguje. Výstup hodiny spoznáte historické krásy Malébude trvať 1,5 hodiny a počet miest je ho Ríma.
ren
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Nechajte sa zlákať na potulky za historickými krásami Malého Ríma.
foto autor renáta kopáčová
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...ABY SLOVENSKO
NEBOLO BOJISKOM,
ALE DOMOVOM
Slovensko je rozdelené tak ako nikdy vo svojich moderných
dejinách. Je rozdelené na mestá a vidiek, na Bratislavu
a zvyšok Slovenska, na západ a východ, sever a juh,
je rozdelené politicky, ekonomickyFLYLOL]DþQHNXOW~UQH
A politici z YOiGQHMNRDOtFLHLRSR]tFLHW~WRSRODUL]iFLXHãWH
YLDFSUHKOEXM~8SO\QXOpREGRELHQHSULQLHVORQRY~JHQHUiFLX
DOHQRYpUR]GHOHQLH%RORWRV~SHUHQLHHOtWNWRUpYćDND
NDSLWiOXRYOiGDM~PpGLiDOHYlþãLQHĐXGtV~WLHWR]iSDV\
FXG]LH6~]QLFKY\O~þHQt]~þDVWĖXM~VDQDQLFKOHQDNR
SDVtYQLGLYiFLNWRUêPGiYDPDVtYQDUHNODPDLO~]LXVSROX~þDVWL
QDGHPRNUDFLL9ćDNDQDUDVWDM~FLPVRFLiOQ\PUR]GLHORP
ĐXGLDFtWLDåHWRWRQLHMHLFKERMåHWRWRQLHMHLFKGHPRNUDcia,
RGFXG]XM~VDRGWRKWRV\VWpPXNWRUêRGQLFKåLDGDþRUD]
YLDFDGiYDLPþRUD]PHQHM

YOåLVUiWLĢVSRORþQRVWL]P\VHODåLYRWXþORYHNDYiKX
1HP{åHPHSULSXVWLĢDE\EROR6ORYHQVNRQDćDOHMWDNWR
PDQLSXORYDQp]QHXåtYDQpDWUKDQpDE\VDVWUiFDODY]iMRPQi
~FWDDMHGQDVNXSLQDVDYPHQHYODVWQêFK]iXMPRYXVLORYDOD
]QLþLĢW~GUXK~6RPSUHVYHGþHQêåHSRG]iVWDYDPLQDãLFK
QiURGQêFKIDULHEMHGRVĢPLHVWDSUHYãHWNêFKRE\YDWHĐRYQDãHM
YODVWLåHQLNRKR]WHMWRVSRORþQRVWLQHPRåQRY\OXþRYDĢãSLQLĢ,
]QHYDåRYDĢDVSRFK\EĖRYDĢ2GPLHWQLPHVSRORþQHVWXGHQ~
REþLDQVNXYRMQX1HQHFKDMPHVD]OiNDĢIDORãQRXĐDKNRVĢRX
jedinej pravdy3RP{åWHPL]PHQLĢ6ORYHQVNRERMXM~FH
na Slovensko tvoriace, vedomie rozdielov na vedomie
VSRORþQêFKFLHĐRv1DãDNXOW~UDQiãXPQDãHQDMOHSãLH
GHGLþVWYRRWRPSRGiYDVYHGHFWYRNWRUpDåNULþt
My predsa máme na viac. TDNVLQHSRWiSDMPHYODVWQ~ORć

äLMHPHYVSRORþQRVWLNWRU~RSXVWLODQiGHM2YOiGDM~MXĐXGLD
NWRUtVDXVLOXM~DE\VDORåQHGDODUR]R]QDĢRGSUDYGy,
DE\VDþRQDMYLDFQDĖXSRQiãDOD=DYUiYDM~QDãH
]QHSRNRMHQLDQHRGSRYHGDM~QDQDãHRWi]Ny]EDEHORVĢ
Y\KODVXM~]DRGYDKXDVOHSRWX]DSUHGYtGDYRVĢ Táto
VSRORþQRVĢXåQHX]QiYDVNXWRþQRVĢLEDMHMLGHRORJLFNêYêNODG
$SDWLDUR]KORGDODFHOêQiãYHUHMQêåLYRW9WDNHMWRDWPRVIpUH
VDEHåQêþORYHNFtWLRSXVWHQê2SXVWLODKRSUHGVWDYD
RKRGQRWQHMãRPåLYRWH2SXVWLODKRFKXĢQLHþRVWêPWRVWDYRP
URELĢ3UHSDGiYDVDViPGRVHEDDPiSRFLWåHWRQLNRKR
ani nezaujíma. Ak sa aj nájde nejaký donkichot našich dní,
ktorý na tieto pomery upozorní, mienkotvornej vrstve
VSRORþQRVWLMHVN{UQDVPLHFKDNRQD]DP\VOHQLH
ďXGLDVDQHUDGLVWRWRåĖXM~VQH~VSHãQêPL

=DþQLPHY\WYiUDĢVYRMXYê]QDPQHMãLXEXG~FQRVĢ=DþQLPH
WêPþtP]DþtQDOĐXGYR)UDQF~]VNXþLY6SRMHQêFKãWiWRFK
þtPVD]DþtQDOLWYRULĢYHĐNpGHPRNUDWLFNpVSRORþQRVWL
Vytvorme ~VWDYQê konvent, v ktorom by zástupcovia politických
VWUiQDOHDMPLPRYOiGQ\FKRUJDQL]iFLtREþLDQVN\FKLQLFLDWtY
DFLUNYtYê]QDPQt~VWDYQtSUiYQLFLVRFLROyJRYLDP\VOLWHOLD
vedci, mienkotvorní odborníci z celého spektra slovenskej
VSRORþQRVWLGLVNXWRYDOLQDSULQFtSHURYQRVWLY]iMRPQpKR
UHãSHNWXDKĐDGDQLDVSRORþQêFKFLHĐRYRQDMG{OHåLWHMãtFK
RWi]NDFKUHIRUP\ãWiWXV\WYRUPHSODWIRUPXSUHQRY~
VSRORþHQVN~]POXYX]NWRUHME\Y]LãODQRYiSUHGVWDYDRQRYHM
podobe nášho štátu – predovšetkým o vytvorení systému váh
DEĚ]GNWRUêPLE\VDREPHG]LOYSO\YU{]Q\FK]iXMPRYêFK
VNXStQ=UHIRUPXMPHSROLWLFNêDQDMPlYROHEQêV\VWpP

0DOLE\VPHVDWRPXWR]DþDURYDQpPXNUXKXVSRORþQêPLVLODPL
EUiQLĢ&KFHPNDåGpPXþORYHNXNWRUêåLMHVYRMRE\þDMQêåLYRW
QDKODVSRYHGDĢåHQLHMHQH~VSHãQêåHYMHKRVDPRPåLYRWH
MH]P\VHO±QLHYRNROQRVWLDFK]DNWRUêFKVDXVNXWRþĖXMH
åHDMSRĖRP]RVWDQHQDWRPWRVYHWHVWRSD
6RPSUHVYHGþHQêåHNDåGêþORYHNVLVYRMYê]QDPEXGXMH
aj na tom, do akej miery ho zaujíma osud toho druhého.
6RPSUHVYHGþHQêåHQLHVPHLED]KOXNMHGQRWOLYFRY
VLQGLYLGXiOQ\PLSRWUHEDPLDOHDMVSRORþQRVĢNWRUiPi
VSRORþQp]iåLWNyVSRORþQpVWDURVWLDVSRORþQpFLHOH
6RPSUHVYHGþHQêåHVROLGDULWDQLHMHGHOHQtP]QDGE\WNX
ale z podstaty. $MSUHWRMHQDãRXSRYLQQRVĢRXSRGSRURYDĢ
NDåGpKRþORYHNDNWRUêVDRWYRUHQH]DVDG]XMH]DVYRMX
G{VWRMQRVĢVHGRPHWYRULĢVSRORþQRVĢDQHGRSXVWLĢ
DE\MXQLþLOLV~NURPQp]iXMPy3RPiKDĢY\MDGULĢVYRMHSRFLW\

RSDr. Milan Benkovský
ĐDYLFRYêSROLWLNG{FKRGFD
åLYQRVWQtN6HQHF

53
(ULN0LNOHWLÿ
elektrotechnik
3H]LQRN

20

]iNODGQê]iNRQãWiWXYUHIHUHQGH Tento štát stratí zmysel,
DNEXGHOHQERMLVNRPDNVDQHVWDQHVNXWRþQêPGRPRYRP
SUHVSRORþHQVWYRIRUPRYDQp~ORKDPLNWRUpKRSUHVDKXM~
1DXþPHVDWRþRQiVGRWHUDMãLHUHSXEOLN\QHQDXþLOL
E\ĢQLHOHQVSUiYFDPLDOHDMWYRUFDPLãWiWXVerte vo vlastné
snyâDQFXPiYåG\NDåGêNRPXMXGiWHDP\VDRW~YDãX
XFKiG]DPHVQDMYlþãRXSRNRURXOHERYLHPH
SUHGþtPVWRMtPHDYLHPHDNRQDWR9VRERWX
IHEUXiUDVLQDWRRGYiVY\SêWDPHPDQGiW

26

JUDr. Vladimír Kukliš
SROLFDMQêY\ãHWURYDWHĐ
Senica

Mgr. Michal Gabriš
ITPDQDåpU
Modra

110

45

1
'RF0JU

3K'

KLVWRULNSUHGVHGDKQXWLD6RFLDOLVWLVN

25

1RUEHUW3DYORYLÿ
+UQþLDURYFHQDG3DUQRX

129

Mgr0DUWLQD0DUWLäRYLÿRYi
XþLWHĐND0â
Senec

,QJ0DUWLQ7Niÿ
dátový analytik
3H]LQRN

2EMHGQiYDWHĐ6RFLDOLVWLVN%DM]RYD%UDWLVODYD5XåLQRY,ý2'RGiYDWHĐ5(*,2135(66VURâWXGHQWVNDTUQDYD,ý2
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DLQãWLW~FLtSRVLOQLPHPRFREþDQD]YêãPHVWDELOLWX
demokratických mechanizmovSULMPLPHQRY~~VWDYXDDNR

RelAx, SLUŽBY, ZDRAVIE, ZAMESTNANIE

6

Najčítanejšie regionálne noviny

Výročia a udalosti
sa v obci Polomka zrazil autobus s osobným vlakom, zahynulo 12
ľudí; následne bol vyhlásený štátny smútok.

21. februára 2009

PROFESIONÁLNE PRANIE KOBERCOV

otváracie hodiny: pondelok až piatok od 8:00 do 18:00 hod.

www.pranie-kobercov.sk, 0905 869 836, 0949 106 116

HĽADÁME
BRIGÁDNIKOV

Prijmeme do TPP i na dohodu
pracovníkov pre prácu
v oblasti deratizácie,
dezinsekcie , dezinfekcie.

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

0917 920 781 I praca@traust.sk

WWW.REGIONPRESS.SK

46-0192

01-00 TT07

TRNAVA a okolie

83-0010

MOŽN
TÝŽDE OSŤ
N
VYPL NÉHO
ÁCAN
IA.

od 3/hod. v čistom
+ príplatky

Môžu byť i dôchodcovia. Najmä z Trnavy a blízkeho
okolia. Vodičský preukaz skupiny B potrebný.
Plat 4,- Eurá / 1 hod. netto.

0905 596 205

32-0003-1

Suchovská 12
917 01 Trnava
superluxe@superluxe.sk

Vox populi

SLUŽBY

„Volím preto, že sa tu na Slovensku už
musí niečo zmeniť. Nie iba kozmeticky, ale
radikálne. Je čas na oživenie spravodlivosti.“
Ján Černý, Malacky
Termín navštevy si treba dohodnúť telefonicky.

Kompletné vyšetrenie a stanovenie Vašej diagnózy na najmodernejšom
diagnostickom biorezonančnom prístroji L.I.F.E. systém Quantum II.

Pomôžeme Vám

41-0020
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určiť príčinu a závažnosť Vašich chorôb a doporučíme Vám liečbu:

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 ...

gASTRO

7

39-0 TT07

TRNAVSKO

TTzel20-07 strana- 7

8
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Ako poukázať 2% z daní
Opäť sa blíži obdobie, kedy sa máme možnosť rozhodnúť kam poputujú dve percenta z našich daní. Ak tak urobíme, naša pomoc môže byť smerovaná k ľuďom, ktorým chceme pomôcť.
Podmienky darovania dvoch percent zo zaplatenej dane sa pritom líšia podľa toho, či peniaze daruje fyzická alebo právnická osoba. Rozdiel je i v tom, či je darcom zamestnanec alebo podnikateľ.
V hre sú neziskovky, nadácie aj občianske združenia. Ak sa rozhodnete podarovať dve percentá z dane, vyberať môžete spomedzi veľkého množstva neziskových organizácií, občianskych združení, nadácií, či iných vybraných
prijímateľov, ktorých by ste chceli ﬁnančne podporiť. Ich zoznam vedie Notárska komora Slovenskej republiky a je verejne dostupný na stránke www.notar.sk
Ak ste živnostník (fyzická osoba) Vyhlásenie na poukázanie je už súčasťou daňového priznania.
Ak ste zamestnanec, Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane.
Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane. Najneskôr do 30. apríla 2020 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.
Raster:
POZOR: Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2019, máte možnosť
venovať 3% z dane - požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.

Bojovníčka

Macko-Uško

Priatelia, občianske združenie "Bojovníčka" veľmi prosí o Vaše 2% z daní, nakoľko potrebuje
vyzbierať ﬁnančné prostriedky pre mladé dievča, ktoré vo svojich 20 rokoch náhle ochrnulo
kvôli porážke miechy. Jediné, čo ju môže postaviť na nohy sú pravidelné rehabilitácie, ktoré
sú extrémne ﬁnančne náročné.
Ak sa rozhodnete ju podporiť, prosíme volajte na tel. číslo 0918 564 918
alebo píšte na mail strakova.g566@gmail.com, aby sme Vám mohli zaslať tlačivo.
Vopred ďakujeme za každú pomoc.

priatelia, "macko-uško", ako nikdy predtým, úpenlivo prosí o vaše 2 % ,
pretože sme, ako nikdy predtým, vo velkej ﬁnančnej tiesni.
Dôvodom je začínajúca kríza, ktorá spôsobila, že významné
Trnavské podniky netvorili zisky a tak nám nemohli darovať 2 %.
Tlačivá nájdete na www.macko-usko.sk
Vopred veľmi - veľmi ďakujeme. Zuzana Bartovičová.

V prípade záujmu o poukázaní 2% zverejníme vaše o.z.

príjme do pracovného pomeru

OŠETROVATEĽA HYDINY

16-0001

na farmu ČASTÁ

NÁPLŇ PRÁCE: kompletná starostlivosť o kŕdeľ hydiny
POŽIADAVKY:
- samostatnosť, flexibilita, zodpovedný prístup k práci
- svedomité plnenie príkazov nadriadeného pracovníka
PONÚKAME:
- práca v prosperujúcej spoločnosti
- prídel hydiny a vajec za výhodné zamestnanecké ceny
- výhodné platové podmienky
- odmeny za neabsenciu
- vernostné odmeny
- príspevok na stravovanie
- odmena za ukončený turnus
- odmena za podostielku
TERMÍN NÁSTUPU DO PRÁCE: ihneď
PRACOVNO � PRÁVNY VZŤAH: hlavný pracovný pomer
PLAT: 550 € + odmeny*

(priemerný plat za rok 2018 sa pohyboval na úrovni 770€/mes.)

Kontakt pre záujemcov: telefón: 0901 905 523
e-mail: kurtisova@machhydina.sk

16. februára 1937

51-0019

*(so špecifikáciou hodnotiacich kritérií bude záujemca oboznámený pri pracovnom pohovore)

Výročia a udalosti

si americká spoločnosť DuPont dala patentovať nylon. Prvý komerčne úspešný polymér sa spočiatku
používal v armáde na výrobu padákov, lán či stanov. Svetovo známe dámske pančucháče „nylonky“
sa začali vyrábať až v štyridsiatych rokoch minulého storočia.

POTREBUJETE RÝCHLO PREDAŤ

NEHNUTEĽNOSŤ
Chcete vedieť ako? Pomôžeme vám.
Volajte Jurajovi na tel.: 0917 243 263
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Richard

SULÍK

Aby sa tu oplatilo pracovať, podnikať a žiť
Milí Slováci,

Verejnosti som predstavil náš vynovený program, v ktorom nenájdete
žiadne vzdušné zámky. K cieľom totiž vedie dlhá cesta riešení, zákonov
a postupnej zmeny. Strana SaS je tu
viac ako desať rokov a presne vieme,
že prázdne sľuby bez konkrétnej
predstavy, ako ich dosiahnuť, sú
cesta do pekla.
Napríklad nesľubujeme desiatky tisíc nájomných bytov ako naši
konkurenti, pretože ich nemá kto, za
čo a kde postaviť. Sľubujeme však,
že staviteľom rozviažeme ruky a
zmeníme stavebný zákon tak, aby
bol spravodlivý. Koľko bytov vyjde,
toľko vyjde, ale dnes nie je možné
povedať, koľko ich bude. Hnevá ma
takéto nebezpečné zavádzanie.
Na programe pracovali stovky
ľudí, šperkovali sme ho do dokonalosti s najlepšími odborníkmi zo
snáď všetkých oblastí života a konzultovali s ľuďmi priamo z praxe. Venujeme sa najmä spravodlivosti, aby
sme odtiaľ konečne vyprášili sudcov,
ktorí dopustili tento nehorázny stav
v justícii, rovnako zdravotníctvu,
o tom ani netreba veľa rozprávať.
Treba konať, na Slovensku kvôli roz-

kradnutému zdravotníctvu umierajú ľudia! Je strašné, ako ďaleko sa to
dostalo.
V týchto týždňoch opäť cestujem
po celom Slovensku, stretávam sa so
stovkami až tisíckami ľudí a snažím
sa im čo najlepšie vysvetliť, že len
odborné riešenia posunú Slovensko
vpred. Pomáhajú mi pri tom skvelí ľudia, naši kandidáti, z ktorých
mnohí sú pevnou súčasťou strany
už roky a niektorí sú v politike nováčikovia, avšak každý z nich je odborník vo svojej oblasti. Pochádzajú ktoré týmto vyvraciam a sľubujem,
zo všetkých regiónov Slovenska a že dôchodkov sa nijako negatívne
nedotkneme. Práve naopak – plápoznajú vaše problémy.
nujeme zaviesť tzv. Seniorcard, zľaUvedomujem si, že na to, aby sa vovú kartu pre dôchodcov. Reforma
naše riešenia stali skutočnosťou, výsluhových dôchodkov sa nebude
sa strana Sloboda a Solidarita musí nijako týkať vojakov či policajtov v
stať nielen súčasťou budúcej vlády, aktívnej službe; a tým novým plánuale musí aj spolupracovať so svojimi jeme adekvátne zvýšiť plat.
partnermi. Preto som už niekoľkoSociálne balíčky Smeru sú nesprakrát zvolal stretnutie opozičných
strán do sídla SaS, kde sme sa roz- vodlivé a nefungujú. Nič nie je zadarprávali o budúcnosti. Za všetkých si mo a napríklad nie všade chodí vlak,
dovolím povedať, že to dokážeme, tak prečo len vlaky? Rozhodli sme sa
hoci súčasné vládne strany sa vás namiesto „zadarmo“ zaviesť veľké
snažia presvedčiť o opaku. Všetci si zľavy, konkrétne lístok za 1 euro, ale
uvedomujeme, že základ je vymeniť tak, aby platil aj na autobus. Alebo
Fica a nedovoliť Kotlebovcom, aby obedy zadarmo? Dodnes mi píšu
narobili na Slovensku to, čo naro- nešťastné mamičky, že to je jeden
bili v Banskej Bystrici, keď bol žu- chaos, prihlasovanie, odhlasovanie,
panom. Tam sa krásne ukázali tie
jeho bláboly. Po voľbách budeme
spolupracovať so všetkými okrem
Smeru, pretože rozkradli kompletne
celú krajinu a všetko, čo nie je priklincované, SNS, ktorá mala nástup
ku kradnutiu dokonca rýchlejší ako
Smer a Kotlebom, lebo rozpráva úplné hlúposti, sľubuje nesplniteľné a
navyše má na kandidátke fašistov.
Nie, ďakujeme, neprosíme.
Práve predstavitelia týchto strán
často tvrdia a neustále vás klamú,
že zrušíme vlaky zadarmo, že zrušíme alebo znížime dôchodky, a ja
vám garantujem, že to sa nestane
ani omylom. Žiadne dôchodky nebudeme rušiť, zdaňovať ani znižovať. To sú reči našich konkurentov,
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a že čo keď dieťa obeduje doma... hotové patálie. Namiesto toho zvýšime
daňový bonus na dieťa, aby sa rodičia mohli sami rozhodnúť, na čo peniaze použijú.
Milí občania Slovenska,
už 29. februára budete mať šancu
rozhodnúť, či Slovensko zostane v
područí zlodejov a oligarchov, alebo
vyhrá zdravý rozum. Je to vo vašich
rukách.
Nech sa rozhodnete akokoľvek,
držím vám pri tom palce.
S úctou
Richard Sulík
predseda SaS

03-0171 Objednávateľ: Sloboda a Solidarita (SaS) s.r.o., Priemyselná 8, 82109 Bratislava, IČO: 42139333 Vydávateľ: REGIONPRESS, s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

je o mne známe, že poviem pravdu, nech je akákoľvek. Ľúbivých rečí
ste sa napočúvali viac než dosť, ja
radšej vychádzam z reálnych faktov
a čísel, pretože tie nikdy neklamú
ako veľa slovenských politikov.

školA, POLITICKÁ INZERCIA, SLUŽBY
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NY
Super CE
oknám!

09-02

na doplnky k
...sieťky, žalúzie a iné

Zastavme to, bratia!

V PONUKE
AJ GARÁŽOVÉ
BRÁNY

WWW.REGIONPRESS.SK

1-hrob od 990 € • 2-hrob od 1190 €
Žulový komplet zákryt, gulaté hrany
s obkladom a veľká žulová tvarovaná tabuľa
s podložkou

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

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

0910 902 635•0905 323 022
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Mgr. Rafael Rafaj
kandidát na poslanca NRSR za stranu SNS /
publicista, mediálny analytik

39-0 TT06

RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA
- STAČÍ ZAVOLAŤ

www.kamenarstvo-bocan.sk

AKCIA FEBRUÁR 2020

    # 
  !   ! 
     ! 
  "     
 ! 

63-0008

AKCIA na farebné zákryty

Bocán s.r.o., Hviezdoslavova 309, Senica
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67-0016

PRÍĎTE SI PRE
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Vážení čitatelia, otvárame tému, ktorej neznalosť môže spôsobiť aj väčšie
komplikácie. Budeme sa jej venovať v
tejto a niekoľkých ďalších častiach nášho cyklu Zdravie.

72 hodín.
Očkovanie proti chrípke u diabetika, ale aj členov jeho rodiny a blízkych
ako prevencia je dôležitou súčasťou starostlivosti o zdravotný stav. Najlepší čas na
očkovanie je september – október, preto je
Tak, ako sledujeme už nielen v Číne odporúčané si ho na budúci rok naplánoboj s vírusovým ochorením, tak je jasné, vať. Dôležité je aj predchádzať vyčerpaniu
že horšiu prognózu majú pacienti so sprie- z prepracovania, preto v období chrípok si
vodnými ochoreniami, medzi ktoré patrí aj doprajte dostatočný oddych a dlhý spánok.
cukrovka. Infekčné ochorenie môže hladiny krvného cukru u diabetika nepriaznivo Kedy konzultovať u lekára
ovplyvňovať.
- keď si diabetik nameria vyššie hladiny
Preto je dôležité chrípke a iným in- krvného cukru,
fekčným ochoreniam dýchacích ciest pred- - keď má prítomné ketolátky v moči alebo
chádzať. V období, kedy je výskyt ochorení krvi,
dýchacích ciest najvyšší, je potrebné vyhý- - keď sa príznaky ochorenia sa nezmierbať sa miestam, kde je viac ľudí pokope. ňujú,
Ak ste pri chorom, požiadajte ho, aby nosil - keď ochorenie trvá dlhšie ako je obvyklé,
rúško, čo by malo byť samozrejmé. Ak si - keď symptómy a ťažkosti sa zhoršujú naneporadíte, noste ho radšej vy. Samozrej- miesto ich zlepšovania,
mé by malo byť držať ruku, vreckovku - keď sú vysoké teploty,
pred ústami pri kašli, pri kýchnutí. Ak to - keď zacítite bolesti prítak vo vašom okolí nerobia, nehanbite sa nosových dutín, uší, boa požiadajte ich o to. Vaše zdravie musí byť lesti zubov,
prvoradé. Ruky si udržujte čisté. Dôkladné - keď potrebujete skona časté umývanie rúk v období chrípok je zultovať lieky, ktoré
veľmi významným prostriedkom ako pre- užívate.
dísť nákaze. Inkubačná doba vírusu bež- » MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
nej chrípky je od vniknutia do organizmu
diabetologička, odborníčka na poruchy
a objavenia sa prvých príznakov trvá 18 až
metabolizmu a výživy

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

25 rokov

SERVIS, OPRAVA A NASTAVENIE OKIEN A DVERÍ na trhu!

66-0032

WWW.REGIONPRESS.SK
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Chrípka a prechladnutia u diabetikov I
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Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL

ZĽAVAEZ
ER

10-0049

NA N
www.kominicek.sk
0905 702 276 • 0917 850 155

SKENOVANIE
A DIGITALIZÁCIA
• fotograﬁí
• diapozitívov
• negatívov
47-012

digitalnefoto1@gmail.com
0907 781 619

EUROOKNÁ A DVERE

MURÁRSKE PRÁCE
SADROKARTÓNY
STAVBY NA KĽÚČ
0951 371 013

• HLINÍKOVÉ OKNÁ
• PLASTOVÉ OKNÁ
• Posuvné systémy
• Exteriérové
žalúzie a doplnky
• Garážové brány
VÝHODNÉ CENY
OKIEN A DOPLNKOV
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Trnava, Suchovská 5
mob.: 0911 391 426, 0902 469 252
info@eurokepro.sk, www.eurokepro.sk

16-0069

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

08-0019 TT05

0911 020 019 | trnava.farma@gmail.com

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

Východné Slovensko

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

RÝCHLO A ZA DOBRÉ CENY

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

• Stavba
teplovzdušných
krbov a teplovzdušných rozvodov
• Vložkovanie komínov
• Rekonštrukcia starých komínov
• Obhliadka
komína zdarma

75-11

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

63-0004

BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

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

komínov

781200012

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

41-0037

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

Frézovanie

LOKÁLNY FARMÁR
ODKÚPI VAŠU
POĽNOHOSPODÁRSKU PÔDU

68-04

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

