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TRNAVSKO

INZERCIA
0905 943 528

č. 8 / 21. fEbRUÁR 2020 / 24. ROčNÍK

ARMOVANIE   OHÝBANIE
VIAZANIE  UKLADANIE

BETONÁRSKEJ OCELE

VÝROBA   STRMEŇOV
             ARMOKOŠOV 

0910 808 745
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ul. pri Kalvárii 25A, Trnava033/552 15 20, 0905 96 54 4
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PSÍ SALÓN
Adriána
Bc. Adriána Kániková
Poštová ul. 6672/17
917 01 Trnava
tel.: 0918 213 307
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Termín navštevy si treba dohodnúť telefonicky.
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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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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
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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
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

DISTRIBÚCIA (46.550 domácností)

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

Konečne niekto, kto myslí!

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

„Nemáme peniaze“ - kričia opráv-
nene samosprávy. „Nemáme na 
tak výrazne zvýšené dane„ -  kričia 
tiež oprávnene ich obyvatelia. A tak 
všetci kričia a takýmto krikom sa aj 
tak nič nevyrieši.

Nedávno som si spomenul, ako 
raz, dnes už dávno, istá samospráva 
na obecných pozemkoch pred doma-
mi obyvateľov obcí urobila poriadok, 
rekultivovala ich, vysadila tam kvety a 
nízke okrasné porasty a... A nič. Čo je 
cudzie, na to kašlem, majitelia priľah-
lých rodinných domov o toľkú krásu 
ani nezakopli. Svoje trávniky a záhony 
kosia pravidelne, ale že by skrášlili či 
poliali aj meter „cudzieho“ pozemku 
pred svojim domom, to nie. Iba ak – 
ho používajú na parkovisko. Veď na 
priestranstve vo vlastníctve obce je 
dobré parkovať, aspoň si neuberám z 
vlastnej záhrady. Že ide o záber verej-
ného pozemku a že je možné takýto 
záber napríklad spoplatniť vo forme 
nájomného, to už obce asi netušia, hoci 
stále kričia, že nemajú peniaze.

Starostka Rimavskej Bane na-
vrhla obyvateľom odpustenie dane z 
nehnuteľnosti. Stačí, ak sa zapoja do 
verejnoprospešných prác. Pani Elena 

Polóniová chce takto ľudí motivovať, 
aby dobrovoľne prispeli k lepšej kvalite 
života v obci. Konečne niekto, komu to 
myslí. Verejnoprospešné práce pred-
sa nemajú podobu iba metly v ruke a 
oranžovej vesty na sebe. Sú to práce, 
prospešné všetkým. Pokosenie trávni-
ka pred mojou predzáhradkou. Vyčis-
tenie priekopy pred mojim pozemkom. 
Očistenie chodníka od štrku zo zimnej 
údržby pred mojim domom. Brigáda na 
skrášlení námestia, oprave zastávky 
autobusov, vybudovaní bezbariéro-
vého prístupu do miestneho obchodu 
a mnoho mnoho ďalších možností. 
Trúfam si tvrdiť, že ak by nášmu spolo-
čenstvu vlastníkov bytov mestská časť 
odpustila dane z nehnuteľností, „do-
kázali“ by sme v čistote a kráse udržať 
veľké a široké okolie nášho bytového 
domu.

Rimavská Baňa dala 
príklad Slovensku. A tak 
trošku aj morálnu výzvu. 
Ešte sa tak nad ňou za-
myslieť a pochopiť ju.

Pekný predvo-
lebný týždeň, vá-
žení čitatelia -
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0911 421 691
Suchovská 5, Trnava
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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.

Blue Nails Trnava
Trojičné nám. 9, na prízemí COOP Jednota (oproti ROH)

PO-SO 8:30 - 19:00, NE 10:00-15:00

na akrylové
a gélové nechty

na akrylové
a gélové nechty

NECHTOVÉ ŠTÚDIO

MANIKÚRA
PEDIKÚRA

15€ študentky15% ZĽAVA
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Dlhoročne pracujem s anjelskými
energiami u nás i v zahraničí:

Nemecko, Belgicko, Írsko...

astrológia, numerológia, jasnovidectvoastrológia, numerológia, jasnovidectvo

Tieto energie odstraňujú zápalové

procesy, neplodnosť, psychické záťaže,

očistujú telo i dušu, priestory od negatívnych

energií a prekliatí, spájanie párov.
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Trnava - 0911 884 580

Liečiteľ Boris
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Blue Nails Trnava
Trojičné nám. 9, na prízemí COOP Jednota (oproti ROH)

PO-SO 8:30 - 19:00, NE 10:00-15:00

na akrylové
a gélové nechty

na akrylové
a gélové nechty

MANIKÚRA
PEDIKÚRA

15€ študentky15% ZĽAVA
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POMÔŽTE KRESŤANSKEJ
DEMOKRACİİ

VOĽTE

Objednávateľ: Kresťanskodemokratické hnutie, Šafárikovo námestie 4, Bratislava 81102, IČ0: 00586846 
Dodávateľ: REGIONPRESS, s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava IČO: 36 252 417
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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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Vánočné prázdnyny boly už velice dávno, už  tu 
máme dalšé, tý jarné pre dzeci, ale ja furt nemóžem 
zabudnút na zážitek z tých vánočných. Bol čas po-
hody a pokoja a ja, usedzená a ulelevízoruvaná, som 
sa vybrala do Trnavy. Pri prechádzke som stretla ka-
marátku ešče ze školských časov. Išla ze skupinu 
cudzincov, kerých mala cez svátky na náščeve. Sce-
la im ukázat krásy našeho mesta. Né sídliská a ob-
chodné retazce, ale staré mesto, keré voná históriju. 
Ket aj ja čo-to o „Malém Rýme“ vím, pridala som sa 
k ným. Prezrely zme si váceré kostoly, synagógy, uli-
ce a uličky  a pekné námescí. Náščeva bola natčená 
a uznanlivo chválila. 

Nakonec ich zaujaly meské hradby, keré sú už 
na vácerých místach krásne obnovené a tak ich sce-
ly vidzet, lebo o ich hisóriji šeličo vedzely. A tam zme 
zažily ostudu, na kerú nemóžem zabudnút. Hambyt 
zme sa mosely za Slovákov a za Trnavčanov zvlášt. 
Pri krásne obnovených hradbách, s pekným osvet-
leným, s  póvodnýma oblúkama  a  výklenáma, si 
skoro v každém kúte ludé spravily záchot. Nékde to 
smrdzelo jak v močovej jame, indze kópky výkalov 
zakrýté s papírom, ale aj né. Naši náščevnýci si  ot 
smradu držaly nosy a prosily nás,aby 
zme ottál odešly. Skonštatuvaly 
ešče, že u nych je aj za odhodze-
ný papír, špaček, alebo žuvač-
ku pokuta. Skončily zme pri 
dobrej káve v príjemnéj kavárne 
v historickém prostredzí a to dú-
fam ten dojem vylepšilo. Možná 
sa k nám ešče vrácá a možná sa tý 
„prasatá“, keré nám robá 
hambu, polepšá.

Horší jak zvíratá

» bapka Blašková

Aktivisti v Trnave
Na cestičky v parkoch
im stačil pohľad letmý,

po víchrici všade papier,
baliaci, ale aj toaletný.

Víchrica sa mi páči
Mám novú chatu v Rači.

A čo je na nej nové?
Ešte včera bola v Gabčíkove. 

MDŽ už vo februári
K istému víťazstvu SMER mieri,

už na Valentína rozdávali
ženám k MDŽ bomboniéry.

USMERnenie
Pre voličom prišlo k zmene

a že im štát žičí, 
tak tí v zahraničí 

dostanú lístky už vyplnené.

Držia sa zubami, 
nechtami

Podnikajú zatiaľ iba 
v malom,

on ako dentista
a ona má nechtový salón.

Pozná čísla
Odišiel s dlhým nosom,

nedala sa zviesť,
že je pre ňu nula

a milión ich má až šesť.

Možno je to tak

» Eva Jarábková
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Naša spoločnosť REGIONPRESS do-
stala mail. Mail s prosbou o pomoc. 
Nasledoval rozhovor so starostom 
obce, v ktorej zúfalá rodina žije a 
tak vieme a potvrdzujeme, že nejde 
o jeden  z obvyklých podvodov, ale 
skutočné volanie - „pomôžte“!

Ide o malého chlapca s menom 
Riško a ďalšie tri malé deti, ktoré náš 
štát „nevie“ liečiť. Tú zátvorku si vy-
svetlite podľa svojho. Riško má z tých 
detí najmenej času na čakanie.

Spinálna svalová atrofia je gene-
tické ochorenie, ktoré vedie k postup-
nému ubúdaniu svalových buniek 
(a teda schopnosti sa pohybovať) a 
následnej smrti dieťaťa. Od minulého 
roka je na Slovensku dostupná terapia 
prostredníctvom lieku Spinraza, ktorá 
však ochorenie nelieči, len spomaľuje, 
resp. zastavuje jeho priebeh.

Medicína našťastie napreduje mí-
ľovými krokmi a choroby, ktoré boli v 
minulosti smrteľné, sa stávajú liečiteľ-
né. A tak je to aj v tomto prípade. V máji 
2019 bol v USA schválený liek Zolgens-
ma, ktorý je v súčasnosti novou a jedi-
nou génovou liečbou pre deti s týmto 
ochorením. Zatiaľ čo dostupná liečba 
Spinrazou nelieči, Zolgensma (No-
vartis) to dokáže. Zolgensma sa podá 
dieťatku len v jednej dávke formou 
infúzie, podmienkou je však podanie 

do 2 rokov života dieťatka. Táto liečba 
je dostupná len v USA a tak ju žiadna 
poisťovňa nepreplatí. Cena lieku Zol-
gensma je 1,9 mil. eur.

Kedže liek nie je u nás registrova-
ný, musia si rodičia peniaze vyzbierať 
sami. Je to obrovská suma. Budú vďač-
ní za akúkoľvek pomoc, či už finančnú, 
alebo preposlanie niekomu, kto by do-
kázal pomôcť.

Ďakujeme – za rodičov, Riška, za 
choré deti.

Nedá sa nereagovať

» Vaša redakcia

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
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info@rekuperacky.sk

+421 944 561 949

www.rekuperacky.sk

Vetranie s rekuperáciou Comair

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

SHOWROOM
Dohodnite si termín na 0944 561 949

Sasinkova 24
SKALICA 
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RSDr. Milan Benkovský
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Do každej dediny,  
do každého mesta

Miroslav Beblavý

Dodávateľ: REGIONPRESS, s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava, ičo: 36252417 01
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KISKA KOLÍKOVÁ KOLLÁR HATTAS

DOBRO, NÁDEJ A ROZVAHA MUSIA ZVÍŤAZIŤ

PREČO VOLIŤ STRANU ZA ĽUDÍ?
� DÔVODOV

Budeme  
najstabilnejším 
prvkom vládnej 
koalície.
Výsledky pre ľudí môže 
zabezpečiť len stabilná 
vláda, kde partneri budú 
vedieť konštruktívne ko�
munikovať. Strana Za ľudí 
nevyvoláva nezmyselné 
spory a konflikty.  
Sme tmelom, ktorý 
dokáže spojiť všetkých 
partnerov.

Sme najlepší tím  
odborníkov,  
ktorí majú za sebou  
konkrétne výsledky.
Nestačí len kričať prázdne 
heslá. Slovensko pomôže 
zlepšiť len tím schopných a 
čestných ľudí, ktorí majú plán, 
ako zlepšiť fungovanie štátu 
vo všetkých oblastiach.  
Strana Za ľudí má na kandidát�
ke odborníkov, ktorí majú za 
sebou výsledky a budú vedieť 
riadiť jednotlivé rezorty  
profesionálne a čestne.

Máme najlepší 
sociálny program
Andrej Kiska založil najúspešnej�
šiu charitu Dobrý anjel, na ktorej 
rozbeh dal milión eur z vlastných 
peňazí. Celý svoj prezidentský 
plat za � rokov v celkovej výške 
��� ��� eur rozdával rodinám 
v núdzi. Sociálnu spravodlivosť 
však treba preniesť na celoslo�
venskú úroveň. Strana Za ľudí 
má sociálny program, ktorý bol 
vyhodnotený ako najlepší, aby 
Slovensko bolo skutočným soci�
álnym a spravodlivým štátom.

Tvrdo  
zakročíme  
proti korupcii
Veronika Remišová 
odhalila desiatky 
káuz a ušetrila  
občanom stovky 
miliónov eur spoloč�
ných peňazí.  
Gaunerom a mafiá�
nom stopercentne 
zdaníme nakradnuté 
majetky a zavedieme 
hmotnú zodpoved�
nosť.

Sme stredová 
strana bez  
extrémov
Sme rozumnou 
alternatívou a zlatou 
strednou cestou bez 
extrémov napravo 
alebo naľavo.  
Chceme znížiť 
daňovo odvodové 
zaťaženie práce, aby 
ľuďom na Slovensku 
ostalo viac peňazí na 
starostlivosť o svoje 
rodiny.

�. 2. 3. 4. 5.
33
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KOMPLETNÉ
REKONŠTRUKCIE
INTERIÉROV

0903 783 800
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OPRAVA
•automatické

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

0915 505 359

v Trnave a okolí

Vopred ďakujem.

KÚPIM
BYT
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Najsuchšie drevo je zo
zimnej ťažby, neváhajte!

POLIENKA aj GUĽATINA
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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
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V posledných rokoch odišlo veľa mladých ľudí 
pracovať do zahraničia. Slovensku dnes chýbajú 
ich mozgy, skúsenosti či šikovné ruky. A starnúcim 
rodičom chýba blízkosť ich detí. Aj by sa radi vrátili, 
ale porovnávajú fungujúce krajiny, kde žijú, s tým, 
ako „funguje“ Slovensko. Často sa pýtajú svojich 
rodičov, ako mohli dopustiť tak obrovský rozsah 
korupcie, prečo je všade byrokracia či nespravod-
livé súdnictvo.

Sám som otcom dvoch malých detí. Viem, že raz 
mi budú klásť podobné otázky. Chcem sa im pozrieť 
do očí a povedať – urobil som maximum, aby sa na 
Slovensku oplatilo pracovať, podnikať a žiť. Aby 
naša krajina patrila občanom a riadili ju šikovní a 
čestní ľudia. 

Vyštudoval som učiteľstvo a manažment, prešiel 
rôznymi manažérskymi pozíciami v súkromnom 
sektore, aj významnými vedúcimi funkciami vo 
verejnej správe. Pôsobil som ako generálny riaditeľ 
Sekcie majetku a infraštruktúry na ministerstve 
obrany, riadil som úrad Bratislavského samospráv-
neho kraja. Aktuálne som poslanec 
NR SR a pôsobím vo Výbore pre fi -
nancie a rozpočet. Taktiež som po-
slancom TTSK. Rozhodnime sa pre 
slušnú vládu, obnovu vymožiteľ-
nosti práva a kontinuálny boj proti 
korupcii. Kandidujem za stranu SaS 
s číslom 13.

Aby sa na Slovensku oplatilo 
pracovať, podnikať a žiť

Marián Viskupič
poslanec NRSR za SaS
a podpredseda fi nančného
výboru, kandidát č.13

Alternatíva existuje
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betón
anhydrit

Betonárne Trnava
tel.: 0905 239 036

Milí dôchodcovia,

6
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OMPLETNÉ

08
-0

 T
T0

4

OPRAVA
•automatické

práèky
•elektrospotrebièe
•plynospotebièe

1 Auto-moto/predaj

» KÚPIM STARÉ AUTOVE-
TERÁNY ŠKODA, LADA, 
TRABANT, mopedy 
Babeta, pionier, Simson, 
0918383828
» 2 Auto moto/iné

» 3 Byty/predaj

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

» Prenajmem 1-izbový byt 
(40 m2) Na Hlinách. Tel. 
0905581290
» Prenájmem zariadenú 
garsonku na prednádraží v 
Trnave.Ihneď voľná...0940 
907 612,cena 259 eur
» Dám do prenájmu gar-
sonku na dedine 14 km od 
Trnavy 0903 331 946
» Dám do podnájmu 1 
izbu v 3 izb byte v TT 0915 
718 362
» 5 DOMY/predaj 

» Predám starší 4 izb. rod. 
dom v Bernolákove, 10á 
pozemok, kúpou voľný, 
všetky IS. Tel.: 02/4594 
5185
» 6 POZEMKY/predaj

» Predám ornú pôdu v 
Budmericiach 0902192512

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 mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. 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 uverej-
niť v ľubovoľných iných našich 
novinách, TT zameňte za skrat-
ku novín, ktorú nájdete na dru-
hej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

01 AUTO-MOTO / predaj 

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj 

06 POZEMKY / predaj 

Najčítan
ejšie

regioná
lne

noviny
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Z prejavu prezidentky Slovenskej 
republiky Zuzany Čaputovej na pre-
stížnej svetovej bezpečnostnej kon-
ferencii v Mníchove:

… „Ako keby sme zabudli, že de-
mokracia – a dovolím si povedať, že 
aj celá Európa a koncept západu – je 
najmä o duchu slobody, spravodlivosti, 
tolerancie a solidarity, ktorého obran-
ným valom je právny štát. O každo-
dennom rešpekte voči pravidlám, o ich 
obrane a nie obchádzaní. Jednoducho, 
o zodpovednosti... Aby právny štát fun-
goval, potrebujeme silné inštitúcie či 
uvedomelých občanov. A právny štát 
nebude fungovať bez zodpovedných 
politických lídrov, ktorí budú princípy 
právneho štátu brániť a presadzovať. 

...Zodpovednosťou politických 
lídrov je nebáť sa prijať jasné a princi-
piálne postoje ku všetkým prejavom 
extrémizmu a radikalizmu. Byť schop-
ní zastať sa menšín, ochrániť a vyjadriť 
solidaritu so všetkými, na ktorých dnes 
extrémisti a populisti útočia. Poukazo-
vať na manipulácie a lži, za ktorými sa 
často skrývajú prázdne a plané sľuby.

...Nerozdeľovať. Na východ a západ 
či sever a juh. Na nás a tých iných. Na  
vidiek a mesto, či na elity a ľud. Ale 
spájať.

…Esenciou právneho štátu je v 
prvom rade rešpekt k pravde. Právny 
štát dbá na fakty a poskytuje ochranu 
pred lživými tvrdeniami, ak zasiahnu 
do našich práv. Je paradox, že právny 
štát dnes môže byť demontovaný práve 
manipulatívnou rétorikou o právnom 
štáte. Keď počujeme sľuby o nastolení  

poriadku, dodržiavaní pravidiel, či o 
tvrdej ruke, buďme pozorní k tomu, či 
tí, ktorí to hlásajú, to nechcú dosiahnuť 
autoritárskymi metódami. A či im nie 
sú pluralizmus a demokracia len na 
obtiaž.

...Toto je dnes hlavná výzva pre 
dobré fungovanie právneho štátu v na-
šej západnej komunite – nielen dobré 
zákony či nezávislé súdy. Osobitne po-
litickí lídri majú zodpovednosť podpo-
rovať rešpekt k pravidlám, nepodľah-
núť populizmu a neútočiť na niekoho 
len preto, že to prináša politické body. 
Pretože lacné zisky na najbližšie štyri 
roky so sebou často nesú nenapravi-
teľné škody pre generácie. Je našou 
úlohou podporovať a chrániť to, čo je 
nevyhnutnou súčasťou každej zdravej 
demokracie –  nezávislé médiá, či ob-
čiansku spoločnosť.“

Potrebujeme rešpekt 
k pravidlám i k občanom

» Redakčne krátené

Združenie poškodených občanov 
(ZPO) vyzýva svoju veľkú členskú zá-
kladňu, a tiež ďalších občanov poško-
dených nebankovými subjektami, aby 
v parlamentných voľbách 29.2. 2020 
dali svoj hlas Ing. Martinovi Fecko-
vi, kandidátovi za hnutie OĽANO 
s číslom 149. Strana Smer – SD v mi-
nulosti sľubovala poškodeným obča-
nom odškodnenie, žiaľ, ostalo len pri 
sľuboch. Poslanec za hnutie OĽANO 
Martin Fecko ako jediný predložil v 

NR SR zákon o čiastočnom odškodnení 
poškodených občanov nebankovými 
subjektami, a to 4-krát! Avšak strany 
vládnej koalície ho ani raz nepodpori-
li. Po 18-tich rokoch máme jednu z po-
sledných možností, aby aj s podporou 
Ing. Martina Fecka (OĽANO) bolo naše 
úsilie dotiahnuté do úspešného konca.

POSLEDNÁ ŠANCA 
PRE POŠKODENÝCH OBČANOV 
NEBANKOVÝMI SUBJEKTAMI

» Štefan Šipoš, predseda ZPO 
Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťan-
ská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA, Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511, 
Dodávateľ: CAMPAIGNS, S. R. O., ŠTEFANA MOYZESA 1577/22, 03 401 RUŽOMBEROK, 
IČO: 47016671
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tel.: www.stresnekrytiny.sk

predávame
montujemeSTRECHY

0905 577 222
0905 598 924

škridly plechové
klasické | trapézy | odkvapy | krovy | pur-panely | montované haly, domy

na krytiny až do

- 50%

Zlavy
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0911 020 019 | trnava.farma@gmail.com0911 020 019 | trnava.farma@gmail.com

LOKÁLNY FARMÁR

ODKÚPI VAŠU

POĽNOHOSPODÁRSKU PÔDU

LOKÁLNY FARMÁR

ODKÚPI VAŠU

POĽNOHOSPODÁRSKU PÔDU
RÝCHLO A ZA DOBRÉ CENY
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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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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

REZANIE BETÓNU

0908 447 006
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PLECHOVÉ GARÁŽE, HALY + projekt, VOLIERY PRE PSOV 
OBYTNÉ KONTAJNERY, GARÁŽOVÉ BRÁNY, MREŽE,

PLECHOVÉ PLOTY, PLECHY, DOVOZ A MONTÁŽ CELÁ SR
TEL.: 0905 20 70 59 • www.plechovegarazesk.sk

24. februára 1994  
zomrel Ladislav Mňačko, slovenský spiso-
vateľ (* 1919).

Výročia a udalosti



TT20-08-strana 9

politická inzerciatrnavsko
9

POĽNOHOSPODÁRSKU PÔDUPOĽNOHOSPODÁRSKU PÔDU
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Priatelia,
ukradli nám štát. Pomaly, nenápadne. Odvracali našu 

pozornosť, klamali, zastrašovali. A darilo sa im. Treba ich 
vymeniť, nič viac a nič menej.

Alternatíva tejto vlády existuje. Už týždne sa stretávam 
s lídrami demokratických opozičných strán. Hľadáme, čo nás 
spája. Jedna vec je úplne zrejmá. Chuť posunúť Slovensko          
konečne dopredu.  

Už dnes je jasné, že bez SaS slušná vláda nevznikne. Sme   
pripravení. Máme najlepší program, držíme slovo, ctíme 
dohody a nemáme žiadne korupčné kauzy. Budeme v novej 
vláde tým subjektom, ktorý bude spájať a tlmiť konfl ikty.

Na SaS sa môžete spoľahnúť. Sme hlasom zdravého rozumu. 
Plne si uvedomujem, že populizmus má vždy navrch. My si za 
svojím slovom stojíme a neklameme vás. Opäť zvádzame boj 
o demokraciu. Stojíme aj pred novými hrozbami. Kotlebovci   
sú jedna z nich. 

Dnes sa im môžeme všetkým postaviť, navždy ich poslať 
preč. Zmena je na dosah. Už o niekoľko dní môžeme mať                      
slušnú vládu. Takú, za ktorú sa nebudeme musieť hanbiť. 

S SaS máte istotu, že nikdy nepôjdeme so Smerom,       
SNS a Kotlebom do vlády. 

Ak nechcete žiť v mafi ánskom štáte, poďte voliť.                                                 
Poďte voliť, lebo oni pôjdu. Každý jeden z nás je súčasťou 
zmeny. Ak zostanete doma, zlo zostane nepotrestané. Nič sa 
nezmení. Voľte odborne zdatných ľudí, ktorí nebudú krad-
núť. To je dobrý začiatok. Máme kandidátku plnú slušných                                        
a odborne zdatných ľudí.

 
Verím vám, že sa rozhodnete správne. Prosím vás o dve 

veci – o vašu dôveru a hlas. Nie je čas na experimenty. Voľte               
tých, ktorí držia slovo. Voľte SaS. Máme číslo 3. Ďakujem.

Richard Sulík
 predseda SaS
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Richard
Sulík

voľ te 
3

Lucia Ďuriš
Nicholsonová

Aby sa na Slovensku oplatilo pracovať, podnikať a žiť
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Každé infekčné ochorenie môže 
spôsobiť zmeny v hladinách krv-
ného cukru. Preto počas choroby 
je potrebné si častejšie merať gly-
kémiu glukomerom ako obyčajne.  

Frekvenciu merania je vhodné 
prispôsobiť  závažnosti ochorenia 
dýchacích ciest – či už je to chrípka, 
nádcha, zápal priedušiek alebo až 
pľúc – čím je diabetik viac trápený 
infekciou, tým častejšie – obyčajne 
trikrát za deň, pri vážnejších stavoch 
a komplikovanej liečbe, až každé 3 až 
4 hodiny. Pri významných zmenách 
oproti bežným hodnotám, je potreb-
né konzultovať svojho diabetológa.  
Možno bude potrebné upraviť dávku 
inzulínu, alebo tabliet. Každý diabe-
tik by mal vedieť, ako si upraviť dávku 
inzulínu, ak sa sám dobre pozná a vie 
aj správne vyhodnotiť namerané gly-
kémie, pokojne možno titrovať o 2-8 
jednotiek inzulínu smerom nahor, ale 
aj nadol.

U diabetikov 1. typu je vhodné 
skontrolovať aj  ketolátky v moči alebo 
krvi, lebo pri vysokých hladinách ke-
tolátok je riziko diabetickej ketoacidó-
zy. Prítomnosť ketolátok je ďalším čas-
tým dôvodom zavolať svojho lekára.

Hladina cukru a úprava liečby
Aj pri nezmenenej dávke liekov či 

inzulínu, alebo pri užívaní niekto-
rých antibiotík, môže sa niekedy ob-
javiť nižšia hladina krvného cukru 
– hypoglykémie. Ale nebýva to často. 
Obyčajne pozorujeme zvýšenie hladi-
ny glykémie. Prebiehajúce infekčné 
ochorenie je stresom pre organizmus. 

A vtedy sa vylučujú látky - stre-
sové hormóny, ktoré na jednej strane 
obraňujú organizmus, na druhej ale 
pôsobia proti účinku inzulínu, osla-
bujú jeho vplyv a hladina krvného 
cukru sa tak zvyšuje. Pečeň uvoľňu-
je cukor zo svojich zásob, zvyšuje sa 
inzulínová rezistencia – odolnosť 
tkanív voči inzulínu. Preto je pravde-
podobné, že počas infekčného ocho-
renia je potrebné na prechodnú dobu 
zvýšiť dávku inzulínu či užívaných 
antidiabetických tabliet. Je to dôležité 
v situácii, keď hladina krvného cukru 
je vyššia ako 10-14 mmol/l viac ako 24 
hodín. 

Ketolátky je potrebné merať, ak je 
hladina krvého cukru vyš-
šia ako 17 mmol/l, hlavne 
u diabetikov 1. typu.

Chrípka a prechladnutia u diabetikov II
Meranie hladiny cukru a ketolátok

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

metabolizmu a výživy

Trápi ma

Máme riešenia

Ponúkam rázne

Slovensko musia

SLOVENSKO SI NEDÁME

Za národ, za rodinu!

Mgr. Rafael Rafaj
kandidát na poslanca NRSR za stranu SNS / 

publicista, mediálny analytik
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V lete chladíme, v zime kúrime. 
Spoznajte naše riešenia.

www.chladimekurime.sk
Navštívte nás v našom showroome: (areál STAVMAT), 
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Bocán s.r.o., Hviezdoslavova 309, Senica
AKCIA FEBRUÁR 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 990 € • 2-hrob od 1190 €

0910 902 635•0905 323 022AK
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RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA
- STAČÍ ZAVOLAŤ
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Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa:
2-hrob od 2450 € • 1-hrob od 1750 €
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HĽADÁME
BRIGÁDNIKOV
Čistiace, upratovacie a servisné práce
(vhodné aj pre študentov)

MOŽNOSŤ TÝŽDENNÉHO VYPLÁCANIA.

0917 920 781  I  praca@traust.sk

od 3/hod. v čistom 
+ príplatky 
TRNAVA a okolie
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NON - STOP 0905 351 406

profesionálne čistenie a monitoring

www.krtkovaniezsk.sk
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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

hľadá zamestnancov na pozíciu

Mzdové podmienky:

Nástupný plat 1300.- eur/brutto/ mesiac
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Do nášho tímu prijmeme:



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

Máš voľný čas? Poznáš Trnavu? Chceš si zarobiť?
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V  prípade, ak spoločnosť nedosahuje 
zisk, je možné ju zlikvidovať. Celý pro-
ces likvidácie má na starosti likvidátor. 

Likvidátor je povinný postupovať s od-
bornou starostlivosťou a  konať v  záujme 
spoločnosti, ktorá sa pod jeho dozorom zru-
šuje a  všetkých jej spoločníkov. Za výkon 
svojej funkcie zodpovedá, či už zvolený ale-
bo ustanovený likvidátor, rovnako ako šta-
tutárny orgán danej spoločnosti (pri s. r. o. 
je to konateľ). Po vstupe spoločnosti do lik-
vidácie prechádza na likvidátora najmä pô-
sobnosť štatutárneho orgánu konať v mene 
spoločnosti, okrem zvolávania zasadnutia 
orgánu spoločnosti (pri s. r. o. je to valné 
zhromaždenie). Povinnosťami prechádza-
júcimi na likvidátora budú napr. vedenie 
účtovníctva, informovanie spoločníkov 
o  záležitostiach týkajúcich sa spoločnosti 
alebo povinnosť viesť zoznam spoločníkov. 

Likvidátor môže v  mene spoločnosti 
vykonávať zásadne iba také úkony, ktoré 
smerujú k zrušeniu, resp. likvidácii spoloč-
nosti. Novela zavádza úplne novú povin-
nosť likvidátora, a  to vyhotovenia základ-
ného zoznamu pohľadávok do uplynutia 
45 dní od zverejnenia oznámenia vstupu do 
likvidácie a  jeho následná povinnosť, tak-
tiež tento zoznam do 30 dní uložiť do zbier-
ky listín príslušného obchodného registra. 
V takto uvedenej lehote likvidátor musí vy-
hotoviť zoznam majetku likvidácie, ktorého 
vzor by mal byť upravený osobitným pred-

pisom. Nová právna úprava výslovne zako-
tvuje povinnosť likvidátorovi, spočívajúcu 
v oznámení vstupu spoločnosti do likvidá-
cie. Likvidátor túto skutočnosť musí rov-
nako oznámiť všetkým známym veriteľom 
spoločnosti. Taktiež je povinný zverejniť 
oznámenie o tom, že spoločnosť vstúpila do 
likvidácie a výzvu, aby si veritelia prihlásili 
svoje pohľadávky v obchodnom vestníku. 

Súd môže nariadiť, aby sa výzva opa-
kovane zverejnila, a to najmä v prípade, ak 
dôjde k  zmene v  osobe likvidátora. Podľa 
novej právnej úpravy bude výber likvidáto-
ra kľúčovým, pretože práve likvidátor bude 
uspokojovať pohľadávky veriteľov, a to prie-
bežne. Ak likvidátor počas likvidácie zistí, 
že spoločnosť je predĺžená, je povinný bez 
odkladu podať návrh na vyhlásenie kon-
kurzu. Spoločnosť je  predĺžená vtedy, ak 
je povinná viesť účtovníctvo podľa zákona 
o účtovníctve a má viac ako jedného verite-
ľa a súčasne hodnota jej záväzkov presahu-
je hodnotu jej majetku. Likvidátor nemôže 
spoločníkom spoločnosti vyplatiť podiel na 
likvidačnom zostatku skôr ako uspokojí ná-
roky všetkých známych veriteľov.

Priebeh a ukončenie likvidácie 
podľa novely Obchodného zákonníka

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

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

Citáty

» „Voľte toho, kto sľubuje 
najmenej. Budete najmenej 
sklamaní.“
Bernard Baruch, americký fi-
nančník 1870 - 1965.

„Blížia sa nám voľby. A mys-
lím si, že veľkým problémom 
samozrejme, je, že niekto ich 
vyhrá.“
 Barry Crimmins, americký he-
rec 1953 – 2018.

„Ak by prasatá mohli voliť, 
človek, ktorý nosí pomyje, by 
bol vždy víťazom, bez ohľadu 
na to, koľko zakáľačiek robí 
za ich chrbtom.“
Orson Scott Card, 1951, spiso-
vateľ, USA. 

„Jediné poučenie, ktoré si 
odnášame z nových volieb 
je, že sme sa nepoučili z tých 
predošlých.“
- americké príslovie

„Všetci vieme, čo robiť, akurát 
nevieme, ako byť znovuzvo-
lený potom, čo to spravíme.“
Jean-Claude Juncker, 1954, 
eurodiplomat.

„Nemôžeš urobiť rovnakú 
chybu dvakrát. Pretože dru-
hýkrát to nie je chyba ale 
voľba.“ 
- neznámy autor
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» 7 REALITY/iné

» Kúpim byt v Trnave a oko-
lí, tel: 0915 505359, vopred 
ďakujem. 
» 1izb. byt kúpim. 
0907158622
» Garsonku kúpim. 
0902570685
» Ako súkromná osoba kú-
pim dom/ pozemok. Platba 
v hotovosti. Za každú 
ponuku ďakujem. Trnava a 
okolie. 0944068093 
» 2izb. byt kúpim. 
0907158767
» 8 STAVBA

» Predám nevybalené 
WC combi zadný vývod 
0907277847
» 9 DOMÁCNOSŤ

» 10 ZÁHRADA a ZVERINEC

» Predám záhradnú chatku 
v záhr. osade LINČIANSKA 
II. (pivnica, elektrina, ovoc. 
stromy) Tel.: 0908117478
» predám mladých zajacov 
aj samice na chov.Predám 
aj krmivo-ďatelinu. 0908 
014 213
» 11 HOBBY a ŠPORT

» Kúpim staré hodinky 
mince bankovky knihy 
odznaky 0903753758
» 12 DEŤOM

» 13 RÔZNE/predaj

» Predám malé TV + sete-
box + smart.kab/1 komplet 
25 eur.Mám 4 kusy-funkč-
né. 0915 892 967 - Zavar
» 14 RÔZNE/iné

» HĽADÁM PANI UČITEĽKU/ 
ŠTUDENTKU PF, DOUČO-
VANIE ŽIAKA 4.ročník ZŠ. 
0907861889
» KÚPIM VZDUCHOVKU 
VZ-35,47 (opakovačka na 
guličky) 0910419469
» Potrebujem zlikvido-
vať hustý porast divých 
krikov z malinčia, hlohu a 
náletových drevín. Je to 20 
árová svahovitá záhrada 
a nachádza sa v Horných 
Orešanoch osada Majdán. 
Tel. 0905812318
» 15 HĽADÁM PRÁCU

»  ZOZNAMKA

» 36 ročný hľadá dievča na 
vážny vzťah do 36 r okolie 
TT HC 0949449436

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 7 dolu.

07 REALITY / iné 

08 STAVBA 

09 DOMÁCNOSŤ 

10 ZÁHRADA A ZVERINEC 

11 HOBBY A ŠPORT 

12 DEŤOM 

13 RôZNE / predaj 

14 RôZNE / iné 

15 HĽADÁM PRÁCU 

16 ZOZNAMKA 
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VOJENSKÝCH VECÍ - MILITÁRIÍ
VÝKUP
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KAŽDÉMU
NÁJDEME PRÁCU

pracovné pozície v ČR

operátor výroby
vodič vzv - zvárač

zoraďovač - kvalitár
a inéwww.konstrukter.sk

BEZPLATNÁ INFOLINKA

0800 500 091

��
��

��

od  850 eur do 1300 eur

3
2
-0
0
0
1
-1

AIW - Práca - Opatrovanie 
seniorov v Rakúsku!

Kritériá 
pre spoluprácu s AIW:

· opatrovateľský kurz a prax
·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 

· vek 25 až 60 rokov

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

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

Honorár 1 100 až 1 400 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

AIW má zástupcov
v rôznych mestách Slovenska!

Zavolajte na bezplatné číslo
0800 24 24 44

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

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 

prijme do pracovného
pomeru:

Miesto výkonu práce:
Devínska Nová Ves (BA)

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

Vodič VZV / retrak / ťahač od  810 € brutto 

od  810 € brutto 

+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie

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

+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie
od  765 € brutto Skladový pracovník
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POZNÁTE NÁS, MY VÁS 
NEZRADÍME. 

Pred Úradom vlády 
sme zapálili 5000 
sviečok
Za každého človeka, ktorý na Slovensku v priebehu roka zby-
točne zomrie, sme zapálili pred Úradom vlády sviečku. Hnutie 
OĽANO takto symbolicky pripomenulo Smeru a Petrovi Pelle-
grinimu, v akom stave zanechávajú po 12-tich rokoch starostli-
vosť o pacientov. Za ten čas zomrelo na tzv. odvátiteľné úmrtia 
60-tisíc ľudí. Veríme, že zmena je na dosah.

Kradnú milióny, žijú si v luxuse a ľudia 
zbytočne zomierajú. Je čas to zmeniť!
Každý rok zomrie na Slovensku zbytočne 5000 ľudí. Dôvo-
dom je neskorá a nedostatočná zdravotná starostlivosť. Je 
to dôsledok obrovskej korupcie v zdravotníctve. Súkrom-
né firmy spolu so skorumpovanými politikmi okrádajú pa-
cientov a žijú si na ich úkor. Kupujú si luxusné haciendy 
a smejú sa nám do očí. Ich časy sa končia!

Slovenským pacientom ukradli 
400 miliónov!
Ako vyzerá okrádanie pacientov v praxi? V meste Limassol 
na Cypre  našiel Igor Matovič, Eduard Heger a Marek Krajčí 
obyčajné schránky. Tu sídlia firmy Penty, vrátane poisťovne 
Dôvera a siete nemocníc Svet zdravia. Práve tu skončilo 
400 miliónov eur, ktoré v roku 2009 umožnila vláda Smeru 
a  SNS vytunelovať zo zdravotníctva pri spojení poisťovní 
Apollo a Dôvera.  Takto končia milióny určené na liečbu 
chorých. Nemorálne a neľudské. Toto je 12 rokov Smeru 
v zdravotníctve. Musíme to zastaviť!

V sobotu 29.2. 
volíme OĽANO
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TRNAVSKO
č. 8 / 21. fEbRUÁR 2020 / 24. ROčNÍK

Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, 917 31 Trnava

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

“Prenájom” do 28. 2. 2020 do 12:00 hod.

Informácie o prenájme nebytových priestorov na č. 033/590 35 18.

DÁVA DO PRENÁJMU
NEBYTOVÝ PRIESTOR
DIELNÍ cca 57,93 m2
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KONTAJNERY
ODVOZ ODPADU

0917 102 255

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

DOVOZ ŠTRKU, PIESKU, KAMEŇA,

ZEMINY, SUCHÉHO BETÓNU

BÚRACIE PRÁCE S ODVOZOM STAVEBNEJ SUTE

www.ovtrade.sk, ovtrade.kont@gmail.com
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MATRACOVÉ CENTRUM a postele

        

Otváracie hodiny
PO - PIA: 9:30 - 18:00

SO: 9:30 - 13:00
NE: zatvorené
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 0902 047 516

ZEMNÉ, VÝKOPOVÉ
BÚRACIE PRÁCE

BAGER UNC - kladivo, miešač betónu
 - podkop 30, 40, 60 cm
 - vrták priemer 20, 30, 40, vidly
JCB 3CX - lyžica 30, 40, 45, 60 80 cm
JCB 3CX - kladivo, svahovka, vidly
MINIBAGER - lyžica 20, 30, 50 cm, svahovka
SKLÁPAČ - 11m3, 14,5t - DOVOZ ŠTRKU
VALNÍK - na prevoz strojov do 3,3t
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SŤAHOVANIE
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8Štefánikova 21, Trnava
Pasáž MAX PLAZA

(oproti Domu svetla)
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033/5546 744 • 0905 313 421

VÝROBA SEDACÍCH

SÚPRAV NA MIERU!
VÝROBA SEDACÍCH

SÚPRAV NA MIERU!

KVALITA ZA

NAJLEPŠIU CENU
KVALITA ZA

NAJLEPŠIU CENUVEĽKÁ
SUPERAKCIA

VEĽKÁ
SUPERAKCIA

-40%-40%
www.mamix.skwww.mamix.sk
Rodinný dom
Okružné námestie č. 6
Trnava
(smer Biely Kostol)

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

Dovoz, vykládka
a montáž novej

sedačky ZDARMA
+ možnosť odvozu

starej sedačky!
volať vopredvolať vopred

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

Dovoz, vykládka
a montáž novej

sedačky ZDARMA
+ možnosť odvozu

starej sedačky!

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

rez živých plotov
odvoz konárov
ceny dohodou

0 9 1 1  8 1 0  7 52
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VÝRUB A
OREZÁVANIE

STROMOV
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námety a reakcie spravodajstvott@regionpress.sk

Emmerova vila nachádzajúca sa na 
Streleckej ulici v Trnave je od no-
vého roka prázdna. Budovu, ktorá 
niekoľko desaťročí poskytovala 
zázemie pre záujmovú činnosť detí 
a mládeže, čaká rekonštrukcia a 
zmena funkcie.

V Emmerovej vile dlhodobo sídlilo 
Centrum voľného času (CVČ) Kalogatia. 
Pre zhoršujúci sa stav tejto národnej kul-
túrnej pamiatky presťahovali deti ešte 
koncom roka 2019 do priestorov bývalej 
Základnej školy V jame. „Hlavným dô-
vodom rozhodnutia o neodkladnom pre-
sťahovaní Kalokagatie bola najmä bez-
pečnosť detí, zamestnancov i ostatných 
návštevníkov centra voľného času,“ in-
formovala Elena Ursínyová z kancelárie 
prednostu. “Priestory bývalej základnej 
školy sú veľkorysejšie ako mali deti k dis-
pozícii v Emmerovej vile, zeleň v exterié-
ri tvorí takmer prírodné zázemie vhodné 
na športové aktivity a hry detí pod holým 
nebom. V areáli školy je aj detské ihris-
ko Žihadielko, ktoré možno radi využijú 
aj najmenší návštevníci centra voľného 
času,“ uviedla E. Ursínyová.

Vilu chcú sprístupniť verejnosti
V Emmerovej vile bol vykonaný pa-

miatkový výskum, ktorý preukázal, 
že ide o najstaršiu stavbu spomedzi 
dodnes existujúcich predmestských zá-
hradných letohrádkov. Zámerom mesta 
je podľa Ursínyovej obnoviť budovu aj 
so záhradou, ktorá je už súčasťou pro-
jektu rekonštrukcie Ružového parku, a 
sprístupniť ju širokej verejnosti. Projekt 
rekonštrukcie parku, ktorý vzišiel z ar-
chitektonickej súťaže, rešpektuje ba-
rokový charakter záhrady s kruhovou 
fontánou a osvetlením. „Pretože mesto 
Trnava v súčasnosti nedisponuje vhod-
ným priestorom na kultúrnospoločen-
ské podujatia v interiéri aj exteriéri, po 
rekonštrukcii bude na tieto účely slúžiť 
Emmerova vila. Uvažuje sa aj o kaviar-
ničke na jej terase. Zadanie na vypraco-
vanie projektovej dokumentácie rekon-
štrukcie je už hotové a pripravuje sa jej 
obstarávanie,“ potvrdila Ursínyová.

Ružový park by mal opäť ožiť
Ružový park, ktorý bol v minulosti 

Trnavčanmi hojne navštevovaný, čaká 
komplexná obnova, v rámci ktorej by sa 
mal v budúcnosti zmeniť na multifunkč-
nú oddychovú zónu. Z Rázusovej ulice k 
Emmerovej vile bude viesť promenáda. 

Prechádzať bude vodnou kaskádou a 
pokračovať ružovým záhonom až po 
fontánu pozostávajúcu zo šachovnico-
vo usporiadaných vodných trysiek. Chý-
bať nebudú odpočívadlá s pergolami 
zdobené popínavými ružami. Na svahu 
s výhľadom na promenádu sa budú 

nachádzať lavice z bielej žuly. Večernú 
atmosféru dotvorí osvetlenie. Voľný prí-
rodný charakter bude mať lúka s dreve-
nými lavicami v tieni stromov a trvalko-
vými záhonmi s množstvom okrasných 
tráv. Priestor spríjemnia hmlové trysky 
spájajúce parkovú plochu s ružovou 
promenádou a schodmi s výhľadom na 
riečku. Smerom k parkovisku na Kollá-
rovej ulici bude umiestnená vyhliadko-
vá plocha s kvitnúcimi lúčnymi kvetmi 
a drevinami, ktorú dotvoria lavičky s 
pergolami, zatienené popínavými rast-
linami. Pri vstupe nájdu svoje miesto 
stojany na bicykle aj informačná tabuľa.

Dominantným prvkom parku 
má byť Trnávka

Východnou hranicou parku približne 
po trase niekdajšieho ramena Trnávky 
bude prechádzať cyklistický chodník a 
dominantným prvkom parku sa stane 
Trnávka, ktorá prejde veľkou preme-
nou. Projekt počíta s perspektívnym 
zlepšením kvality vody, zregulované 
brehy pripomínajúce kanál budú op-
ticky pozmenené. Aby riečka vyzerala 
čo najprirodzenejšie, brehy budú vy-
sadené vlhkomilnými rastlinami pri-
pomínajúcimi pôvodnú vegetáciu pri 
vodných tokoch. Úpravy by mali Trnáv-
ku nielen skrášliť, ale aj zrýchliť jej prie-
tok, čo prispeje k okysličovaniu vody a 
odplavovaniu nežiaducich usadenín. 
Bližšie k vode sa návštevníci parku do-
stanú po žulových schodoch s drevený-
mi plochami určenými na posedenie. 
Schody budú po celej šírke podsvietené 
a osvetlená bude aj brehová vegetácia. 
Riečka bude lemovaná zábradlím a dve 
lávky umožnia priechod aj na jej druhý 
breh. Projekt počíta s automatickým 
závlahovým systémom z vlastnej stud-
ne a v rámci opatrení na zmierňovanie 
zmeny klímy aj so zadržiavaním zrážko-
vej vody.            TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Ružový park sa má zmeniť na multifunkčnú oddychovú zónu

Emmerovu vilu čaká obnova

Emmerovu vilu čaká rekonštrukcia.                                     foto autor renáta kopáčová

sPrAvODAJstvO Najčítanejšie regionálne noviny
2

Notebooky putovali do trnavských 
denných centier pre seniorov. 

foto zdroj mesto Trnava

Emmerova vila 
V Emmerovej vile býval v druhej 
polovici 19. storočia trnavský sta-
rosta Ignác Emmer s rodinou. Od 
roku 1953 slúžila vila pionierom a 
až do konca roka 2019 poskytovala 
zázemie Centru voľného času Kalo-
kagatia.

Ekologický čin 
roka 2019 
Všetky aktivity, ktoré prispejú k 
ochrane životného prostredia v 
kraji a k budovaniu environmentál-
neho povedomia verejnosti, môžu 
záujemcovia prihlásiť do krajskej 
súťaže pod názvom Ekologický čin 
roka 2019, ktorú už deviatykrát vy-
hlásil Trnavský samosprávny kraj.

Súťaže sa môžu zúčastniť jednot-
livci, kolektívy škôl, samosprávy a zá-
ujmové združenia. Projekty je možné 
prihlásiť do 28. februára 2020. Najlep-
šie z nich získajú finančnú odmenu. Za 
ekologický čin možno považovať akti-
vity ako sú napríklad dokumentácia 
a likvidácia neriadených skládok od-
padov v katastroch obcí a miest, zave-
denie separovaného zberu na školách, 
výsadba zelene, záchrana alebo doku-
mentácia cenného biotopu, využitie 
obnoviteľných zdrojov energie, práca 
s mládežou v oblasti ochrany a tvorby 
životného prostredia, organizovanie 
súťaží s environmentálnou tematikou 
a podobne.

Prihlásené projekty bude hodnotiť 
odborná komisia Úradu TTSK a najlep-
šie získajú finančnú odmenu. Víťazný 
projekt získa 1 200 eur, druhé miesto 
bude ocenené sumou 800 eur a tretie 
miesto získa 500 eur.                              ren

Trnavskí seniori 
dostali notebooky
Spolu osem notebookov vrátane 
operačného programu a potreb-
ného softvéru požičala trnav-
ským seniorom bezplatne na se-
dem rokov firma AfB zaoberajúca 
sa zhodnocovaním vyradenej po-
čítačovej techniky.

Seniori v trnavských denných cen-
trách budú mať možnosť vyhľadávať 
informácie na internete, rozširovať si pre-
hľad v oblastiach, ktoré ich zaujímajú, 
vybavovať e-mailovú korešpondenciu, 
komunikovať s priateľmi aj rodinou na 
sociálnych sieťach a rozvíjať svoju počí-
tačovú gramotnosť. Informovala Vero-
nika Majtánová, hovorkyňa Trnavy. „V 
každom dennom centre pribudne jeden 
notebook, zmluva o ich výpožičke bola 
podpísaná na radnici,“ dodala hovorky-
ňa. Mesto Trnava a firma AfB podpísali 
v roku 2019 memorandum o spolupráci 
pri napĺňaní Komunitného plánu sociál-
nych služieb mesta Trnavy so zameraním 
na zdravotne znevýhodnených občanov 
a zlepšenie kvality života ľudí v senior-
skom veku.                                                     ren

Obnovy by sa mal dočkať aj Ružový park. Vzniknúť má promenáda smerom z Rázu-
sovej ulice k Emmerovej vile, prechádzajúca vodnou kaskádou. vizualizácia 

zdroj trnava.sk
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Emmerova vila nachádzajúca sa na 
Streleckej ulici v Trnave je od no-
vého roka prázdna. Budovu, ktorá 
niekoľko desaťročí poskytovala 
zázemie pre záujmovú činnosť detí 
a mládeže, čaká rekonštrukcia a 
zmena funkcie.

V Emmerovej vile dlhodobo sídlilo 
Centrum voľného času (CVČ) Kalogatia. 
Pre zhoršujúci sa stav tejto národnej kul-
túrnej pamiatky presťahovali deti ešte 
koncom roka 2019 do priestorov bývalej 
Základnej školy V jame. „Hlavným dô-
vodom rozhodnutia o neodkladnom pre-
sťahovaní Kalokagatie bola najmä bez-
pečnosť detí, zamestnancov i ostatných 
návštevníkov centra voľného času,“ in-
formovala Elena Ursínyová z kancelárie 
prednostu. “Priestory bývalej základnej 
školy sú veľkorysejšie ako mali deti k dis-
pozícii v Emmerovej vile, zeleň v exterié-
ri tvorí takmer prírodné zázemie vhodné 
na športové aktivity a hry detí pod holým 
nebom. V areáli školy je aj detské ihris-
ko Žihadielko, ktoré možno radi využijú 
aj najmenší návštevníci centra voľného 
času,“ uviedla E. Ursínyová.

Vilu chcú sprístupniť verejnosti
V Emmerovej vile bol vykonaný pa-

miatkový výskum, ktorý preukázal, 
že ide o najstaršiu stavbu spomedzi 
dodnes existujúcich predmestských zá-
hradných letohrádkov. Zámerom mesta 
je podľa Ursínyovej obnoviť budovu aj 
so záhradou, ktorá je už súčasťou pro-
jektu rekonštrukcie Ružového parku, a 
sprístupniť ju širokej verejnosti. Projekt 
rekonštrukcie parku, ktorý vzišiel z ar-
chitektonickej súťaže, rešpektuje ba-
rokový charakter záhrady s kruhovou 
fontánou a osvetlením. „Pretože mesto 
Trnava v súčasnosti nedisponuje vhod-
ným priestorom na kultúrnospoločen-
ské podujatia v interiéri aj exteriéri, po 
rekonštrukcii bude na tieto účely slúžiť 
Emmerova vila. Uvažuje sa aj o kaviar-
ničke na jej terase. Zadanie na vypraco-
vanie projektovej dokumentácie rekon-
štrukcie je už hotové a pripravuje sa jej 
obstarávanie,“ potvrdila Ursínyová.

Ružový park by mal opäť ožiť
Ružový park, ktorý bol v minulosti 

Trnavčanmi hojne navštevovaný, čaká 
komplexná obnova, v rámci ktorej by sa 
mal v budúcnosti zmeniť na multifunkč-
nú oddychovú zónu. Z Rázusovej ulice k 
Emmerovej vile bude viesť promenáda. 

Prechádzať bude vodnou kaskádou a 
pokračovať ružovým záhonom až po 
fontánu pozostávajúcu zo šachovnico-
vo usporiadaných vodných trysiek. Chý-
bať nebudú odpočívadlá s pergolami 
zdobené popínavými ružami. Na svahu 
s výhľadom na promenádu sa budú 

nachádzať lavice z bielej žuly. Večernú 
atmosféru dotvorí osvetlenie. Voľný prí-
rodný charakter bude mať lúka s dreve-
nými lavicami v tieni stromov a trvalko-
vými záhonmi s množstvom okrasných 
tráv. Priestor spríjemnia hmlové trysky 
spájajúce parkovú plochu s ružovou 
promenádou a schodmi s výhľadom na 
riečku. Smerom k parkovisku na Kollá-
rovej ulici bude umiestnená vyhliadko-
vá plocha s kvitnúcimi lúčnymi kvetmi 
a drevinami, ktorú dotvoria lavičky s 
pergolami, zatienené popínavými rast-
linami. Pri vstupe nájdu svoje miesto 
stojany na bicykle aj informačná tabuľa.

Dominantným prvkom parku 
má byť Trnávka

Východnou hranicou parku približne 
po trase niekdajšieho ramena Trnávky 
bude prechádzať cyklistický chodník a 
dominantným prvkom parku sa stane 
Trnávka, ktorá prejde veľkou preme-
nou. Projekt počíta s perspektívnym 
zlepšením kvality vody, zregulované 
brehy pripomínajúce kanál budú op-
ticky pozmenené. Aby riečka vyzerala 
čo najprirodzenejšie, brehy budú vy-
sadené vlhkomilnými rastlinami pri-
pomínajúcimi pôvodnú vegetáciu pri 
vodných tokoch. Úpravy by mali Trnáv-
ku nielen skrášliť, ale aj zrýchliť jej prie-
tok, čo prispeje k okysličovaniu vody a 
odplavovaniu nežiaducich usadenín. 
Bližšie k vode sa návštevníci parku do-
stanú po žulových schodoch s drevený-
mi plochami určenými na posedenie. 
Schody budú po celej šírke podsvietené 
a osvetlená bude aj brehová vegetácia. 
Riečka bude lemovaná zábradlím a dve 
lávky umožnia priechod aj na jej druhý 
breh. Projekt počíta s automatickým 
závlahovým systémom z vlastnej stud-
ne a v rámci opatrení na zmierňovanie 
zmeny klímy aj so zadržiavaním zrážko-
vej vody.            TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Ružový park sa má zmeniť na multifunkčnú oddychovú zónu

Emmerovu vilu čaká obnova

Emmerovu vilu čaká rekonštrukcia.                                     foto autor renáta kopáčová
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Emmerova vila 
V Emmerovej vile býval v druhej 
polovici 19. storočia trnavský sta-
rosta Ignác Emmer s rodinou. Od 
roku 1953 slúžila vila pionierom a 
až do konca roka 2019 poskytovala 
zázemie Centru voľného času Kalo-
kagatia.

Ekologický čin 
roka 2019 
Všetky aktivity, ktoré prispejú k 
ochrane životného prostredia v 
kraji a k budovaniu environmentál-
neho povedomia verejnosti, môžu 
záujemcovia prihlásiť do krajskej 
súťaže pod názvom Ekologický čin 
roka 2019, ktorú už deviatykrát vy-
hlásil Trnavský samosprávny kraj.

Súťaže sa môžu zúčastniť jednot-
livci, kolektívy škôl, samosprávy a zá-
ujmové združenia. Projekty je možné 
prihlásiť do 28. februára 2020. Najlep-
šie z nich získajú finančnú odmenu. Za 
ekologický čin možno považovať akti-
vity ako sú napríklad dokumentácia 
a likvidácia neriadených skládok od-
padov v katastroch obcí a miest, zave-
denie separovaného zberu na školách, 
výsadba zelene, záchrana alebo doku-
mentácia cenného biotopu, využitie 
obnoviteľných zdrojov energie, práca 
s mládežou v oblasti ochrany a tvorby 
životného prostredia, organizovanie 
súťaží s environmentálnou tematikou 
a podobne.

Prihlásené projekty bude hodnotiť 
odborná komisia Úradu TTSK a najlep-
šie získajú finančnú odmenu. Víťazný 
projekt získa 1 200 eur, druhé miesto 
bude ocenené sumou 800 eur a tretie 
miesto získa 500 eur.                              ren

Trnavskí seniori 
dostali notebooky
Spolu osem notebookov vrátane 
operačného programu a potreb-
ného softvéru požičala trnav-
ským seniorom bezplatne na se-
dem rokov firma AfB zaoberajúca 
sa zhodnocovaním vyradenej po-
čítačovej techniky.

Seniori v trnavských denných cen-
trách budú mať možnosť vyhľadávať 
informácie na internete, rozširovať si pre-
hľad v oblastiach, ktoré ich zaujímajú, 
vybavovať e-mailovú korešpondenciu, 
komunikovať s priateľmi aj rodinou na 
sociálnych sieťach a rozvíjať svoju počí-
tačovú gramotnosť. Informovala Vero-
nika Majtánová, hovorkyňa Trnavy. „V 
každom dennom centre pribudne jeden 
notebook, zmluva o ich výpožičke bola 
podpísaná na radnici,“ dodala hovorky-
ňa. Mesto Trnava a firma AfB podpísali 
v roku 2019 memorandum o spolupráci 
pri napĺňaní Komunitného plánu sociál-
nych služieb mesta Trnavy so zameraním 
na zdravotne znevýhodnených občanov 
a zlepšenie kvality života ľudí v senior-
skom veku.                                                     ren

Obnovy by sa mal dočkať aj Ružový park. Vzniknúť má promenáda smerom z Rázu-
sovej ulice k Emmerovej vile, prechádzajúca vodnou kaskádou. vizualizácia 

zdroj trnava.sk
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Základná škola

Základná škola (ZŠ) poskytuje vše-
obecné vzdelanie, vychováva žia-
kov k pravidlám správania sa v spo-
ločnosti a pripravuje ich na ďalšie 
štúdium na stredných školách. 

Je pomerne prísne limitovaná štát-
nym vzdelávacím programom a de-
siatkami iných výchovno-vzdelávacích 
dokumentov. Preto ak škola pôsobí 
dogmaticky alebo sa zdá, že učí zby-
točnosti, neraz to nie je jej vinou. Isto, 
je dôležité, ako sa k „dogmám“ postaví 
pedagogický zbor. No ich obchádzanie 
či nedodržiavanie môže mať pre školu 
dôsledky v podobe kontrol. Rodičia by 
sa pri probléme na ZŠ mali pýtať, či je 
jeho dôsledkom škola alebo školský 
systém. Ako príklad uvediem šikano-
vanie. Ak však dôjde k naplneniu de-
finície tohto javu, škola má veľmi málo 
možností riešiť ho. Zápis či znížená 
známka neraz nepomáhajú. Šikano-
vaný zväčša zostáva so šikanujúcim v 
škole. Samozrejme, je dôležité, či má 
škola vôľu v rámci minimálnych mož-
ností šikanovanie riešiť.

Profilácie škôl na určité predmety 
boli zrušené. Avšak, ZŠ má k dispozícii 
disponibilné hodiny, ktoré môže využiť 
na rozšírené vyučovanie niektorých 
predmetov. Najčastejšie sa posilňujú 
cudzie jazyky. Ale jestvujú aj školy, 
ktoré posilňujú telesnú výchovu, ume-
leckovýchovné predmety, matematiku 

a pod. Nie vždy je takáto „profilácia“ 
školy víťazstvom. Dieťa trávi v škole 9 
rokov, mení sa a dospieva. Môže sa stať, 
že na 2. stupni stratí záujem o šport a 
napr. posilnená telesná výchova ho 
bude trápiť. Ideálne je hľadať ZŠ, ktorá 
poskytuje voliteľné predmety či posil-
ňuje predmety v závislosti od ročníkov, 
teda mení svoje zameranie. Aby ste si 
toto všetko mohli overiť, stačí si pozrieť 
správu o výsledkoch a podmienkach 
výchovno-vzdelávacej činnosti, ktorú 
musia školy povinne zverejňovať kaž-
dý rok, a rovnako povinne zverejnený 
školský vzdelávací program. 

Netreba zabúdať na to, že bežná 
ZŠ nie je výberová, musí vziať každého 
žiaka, ktorý je spádový. Preto sa stre-
távame s tým, že máme v triedach aj 
slabších, aj šikovnejších,  bohatých aj 
sociálne slabších žiakov. Často sa škole 
vyčíta, že nezvláda žiakov, že nerozví-
ja ich potenciál, že nemá individuálny 
prístup. Aj toto patrí k systémovým 
problémom, ktoré sa dlhodobo neriešia 
a je len veľmi málo škôl, príp. učiteľov, 
čo vedia čeliť vyhroteným situáciám.

Škola potrebuje aktívnych rodičov, 
ktorí spoločne budú tlačiť na zodpo-
vedné orgány, aby sa problémy riešili. 
Inak je odkázaná sama na seba, čo sa 
prejaví častou fluktuáciou učiteľov a 
odhlasovaním žiakov, čo nepomôže 
nikomu z nás.  

Trojuholník škola – rodič - žiak VII

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
učiteľ ZŠ s MŠ
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INTERIÉROVÉ ŠTÚDIO
TRNAVA - Hospodárska 53 Po-Pi: 9:00 - 18:00, So: 9:00 - 13:00

ZÁCLONY

ROLETY

Viac ako 1000 druhov záclon,
dekoračných a poťahových látok

VŠETKO NA MIERU
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Koncom januára prebehol repre-
zentačný zraz starších žiačok vo 
florbale v Kežmarku. Pozvánku 
dostala aj mladá Trnavčanka Nina 
Sládeková, ktorá je členkou florba-
lového tímu FBC 11 Trnava.

Tak ako väčšina florbalistiek na 
Slovensku, aj Nina hrá v regionálnych 
súťažiach s chlapcami. A keďže sa flor-
balu na klubovej úrovni venuje pomer-
ne krátko, pozvánka na reprezentačný 
zraz ju prekvapila, ale aj veľmi potešila 
a s nadšením ju prijala. Spokojnosť ne-
tajil ani jej tréner Matúš Vanta. „Som 
veľmi rád, že sú naši hráči a hráčky v 
hľadáčiku reprezentačných trénerov. 
Nina je ukážkou odhodlania, chcenia a 
talentu. Ak k tomu pridáme záujem ro-
dičov, dejú sa veľke veci,“ skonštatoval 
tréner.

Odhodlanie jej nechýba
Mladá športovkyňa hovorí, že sa jej 

ani nesnívalo, že by sa raz mohla dostať 
do celoštátneho výberu. „Mojou moti-
váciou a veľkou hnacou silou je môj tím 
v Trnave. Vďaka trpezlivosti trénera a 
spoluhráčov, ich pomoci, ústretovosti, 
humoru, a tiež kamarádskemu prístupu 
sa krok po kroku zlepšujem. Nebyť ich, 
nedostala by som sa tak ďaleko,“ hovorí 
Nina. Zároveň však dodáva, že jej cie-
ľom je stále sa zlepšovať a napredovať. 
„Keďže nemám ešte veľa skúseností, v 
prípade každého celoštátneho či tímo-
vého tréningu je veľa vecí pre mňa stále 
nových. Mám sa teda stále čo učiť, ale 
samozrejme spravím maximum aby 
som čo najdlhšie zostala vo výbere,“ 

hovorí odhodlane.

Získavala nové skúsenosti
Počas reprezentačného zrazu mala 

mladá športovkyňa príležitosť vyskúšať 
si rôzne tréningové aj rozcvičkové me-
tódy. Absolvovala pritom dva tréningy, 
ktoré prebiehali dvojfázovo. „Dopolud-
nia rozcvička, trénovanie taktiky hry 

v trojiciach a štvoriciach a popoludní 
opäť rozcvička a trénovanie hry počas 
zápasov,“ objasňuje športovkyňa, ktorá 
si musela v Kežmarku zvykať aj na nový 
kolektív. „V tíme som stretla veľa fajn 
spoluhráčok, s ktorými si rozumiem, ale 
sú aj také, ku ktorým si cestu ešte hľa-
dám, bol to predsa ešte len druhý zraz,“ 
hovorí Nina.     TEXT RENÁTA KOPÁČOVÁ

Trnavský florbal zaznamenal úspech

Mladú Trnavčanku povolali 
do reprezentácie

Mladá florbalistka Nina Sládeková.                                            foto zdroj FBC 11 Trnava

Fanúšikovia Futbalového klubu 
Spartak Trnava opäť raz dokázali, 
že sú veľká rodina a chcú pomáhať. 
Za najnovším nápadom stojí verný 
fanúšik červeno-čiernych Daniel 
Lančarič, ktorý kúpil lístky, aby ich 
mohol venovať tým, ktorí by radi 
prišli na zápas, ale nemôžu si to z 
rôznych dôvodov dovoliť.

Hoci je Dano dlhoročný držiteľ per-
manentky, ako prvý kúpil dva lístky 
na futbal a prostredníctvom klubové-
ho fanshopu anonymne venoval fanú-
šikom, ktorí sa ocitli v núdzi a radi by 
videli zápas. „Chcel som spustiť tradíciu 
na domáce zápasy nášho Spartaka,“ 
začína rozprávanie. „Kúpil som dva líst-
ky, jeden pre dospelého a jeden detský, 
ktoré som nechal v zalepenej obálke v 
oficiálnom fanshope klubu na Štadió-
ne Antona Malatinského. Ktokoľvek sa 
môže prísť pred zápasom spýtať, či nie 

sú voľné lístky. Budem pevne veriť, že 
tento krok nezneužijú ľudia, čo si líst-
ky môžu dovoliť kúpiť, ale skutočne sa 
dostanú do rúk otcovi či mame, ktorí 
budú chcieť zobrať svoje dieťa na Spar-
tak, ale nemôžu si lístky kúpiť,“ hovorí 
Daniel Lančarič, ktorý prostredníctvom 
facebooku oslovil ďalších verných a kto 
mohol pridal sa tiež.

K nápadu fanúšika sa pridáva aj klub
FC Spartak Trnava víta všetky pozitív-

ne akcie červeno-čiernej rodiny a rozho-
dol sa nestáť bokom. „Sme veľmi radi, 
že fanúšikovia Spartaka ukazujú po 
dlhé roky vzájomnú súdržnosť. Dôka-
zom sú akcie ako Červeno-čírna kvapka 
krvi Ladislava Kunu a mnohé ďalšie, ku 
ktorým sa vždy radi pripojíme. Tak je to 
aj v prípade nápadu Dana Lančariča a 
rozhodli sme sa, že za každý takto veno-
vaný lístok pre odkázaných venuje ďalší 
lístok aj klub,“ povedal PR manažér klu-

bu Patrik Velšic.
Pred ďalšími domácimi zápasmi 

bude podľa neho rozhodujúci počet líst-
kov, ktoré budú kúpené a venované do 
stredy večera a následne klub pridá ten 
istý počet lístkov na rovnaký účel.      ren

Spartak sa pridal k aktivite fanúšikov, venuje ďalšie lístky
Lístky na Spartak pre ľudí v núdzi

ilustračné foto            autor Lukáš Grinaj

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

25. 02. o 19.00 
Cestovateľský večer: India
Dal výpoveď v  práci a  utiekol na päť 
mesiacov do zahraničia úplne sám. 
India vyvoláva v  ľuďoch rôzne pocity 
a  otázky, Filip Jánošík návštevníkom 
ochotne odpovie na všetko osobné aj 
neosobné. Robí to preto, aby premenil 
bežné predsudky na záujem spoznávať.

26. 02. o 19.00 
DEMOscéna: Zlá čiara
Situačná komédia o predsudkoch v sa-
mostatných scénkach zobrazuje život 
človeka, ktorý je v každej fáze poznačený 
inými predsudkami, očakávaniami oko-
lia či škodlivými škatuľkami, ktoré medzi 
ľuďmi vytvárajú síce neviditeľné, ale vý-
znamné bariéry. Sú ľudia schopní zbúrať 
tieto pomyslené bariéry medzi sebou?

Divadelné predstavenie Zlá čiara. foto 
zdroj KC MB

27. 02. o 17.00 
Komentovaná prehliadka: 
Entrotopia 2.0
V rámci umeleckej výstavy Entrotopia 
sa budete môcť zúčastniť na komento-
vanej prehliadke za účasti kurátorky 
Dominiky Chrzanovej. Priblíži vám 
kontext tohto medzinárodného projek-
tu a tvorbu fínskych umelcov. Komen-
tovaná prehliadka bude v Synagóge 
- Centre súčasného umenia v Trnave.

29. 02. o 19.00 
Koncert: Romanika
Oslava 4. narodenín skupiny, ktorá 
predstaví piesne plné vášne, zmysel-
nosti i melanchólie v štýloch ako por-
tugalské fado, argentínske tango, ma-
ďarský čardáš a šansón. Zdarma.

01. 03. o 19.00
Workshop s Evou Šrubařovou: 
maľba textilom
Prvý workshop tohto roku sa bude 
niesť v textilnom duchu. Workshop 
povedie trnavská umelkyňa a pedago-
gička Eva Šrubařová spolu s lektorkou 
Michaelou Lehoczkou. Workshop je 
určený pre deti od 10 rokov.

sPOlOČNOSŤ Najčítanejšie regionálne noviny
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Koncom januára prebehol repre-
zentačný zraz starších žiačok vo 
florbale v Kežmarku. Pozvánku 
dostala aj mladá Trnavčanka Nina 
Sládeková, ktorá je členkou florba-
lového tímu FBC 11 Trnava.

Tak ako väčšina florbalistiek na 
Slovensku, aj Nina hrá v regionálnych 
súťažiach s chlapcami. A keďže sa flor-
balu na klubovej úrovni venuje pomer-
ne krátko, pozvánka na reprezentačný 
zraz ju prekvapila, ale aj veľmi potešila 
a s nadšením ju prijala. Spokojnosť ne-
tajil ani jej tréner Matúš Vanta. „Som 
veľmi rád, že sú naši hráči a hráčky v 
hľadáčiku reprezentačných trénerov. 
Nina je ukážkou odhodlania, chcenia a 
talentu. Ak k tomu pridáme záujem ro-
dičov, dejú sa veľke veci,“ skonštatoval 
tréner.

Odhodlanie jej nechýba
Mladá športovkyňa hovorí, že sa jej 

ani nesnívalo, že by sa raz mohla dostať 
do celoštátneho výberu. „Mojou moti-
váciou a veľkou hnacou silou je môj tím 
v Trnave. Vďaka trpezlivosti trénera a 
spoluhráčov, ich pomoci, ústretovosti, 
humoru, a tiež kamarádskemu prístupu 
sa krok po kroku zlepšujem. Nebyť ich, 
nedostala by som sa tak ďaleko,“ hovorí 
Nina. Zároveň však dodáva, že jej cie-
ľom je stále sa zlepšovať a napredovať. 
„Keďže nemám ešte veľa skúseností, v 
prípade každého celoštátneho či tímo-
vého tréningu je veľa vecí pre mňa stále 
nových. Mám sa teda stále čo učiť, ale 
samozrejme spravím maximum aby 
som čo najdlhšie zostala vo výbere,“ 

hovorí odhodlane.

Získavala nové skúsenosti
Počas reprezentačného zrazu mala 

mladá športovkyňa príležitosť vyskúšať 
si rôzne tréningové aj rozcvičkové me-
tódy. Absolvovala pritom dva tréningy, 
ktoré prebiehali dvojfázovo. „Dopolud-
nia rozcvička, trénovanie taktiky hry 

v trojiciach a štvoriciach a popoludní 
opäť rozcvička a trénovanie hry počas 
zápasov,“ objasňuje športovkyňa, ktorá 
si musela v Kežmarku zvykať aj na nový 
kolektív. „V tíme som stretla veľa fajn 
spoluhráčok, s ktorými si rozumiem, ale 
sú aj také, ku ktorým si cestu ešte hľa-
dám, bol to predsa ešte len druhý zraz,“ 
hovorí Nina.     TEXT RENÁTA KOPÁČOVÁ

Trnavský florbal zaznamenal úspech

Mladú Trnavčanku povolali 
do reprezentácie

Mladá florbalistka Nina Sládeková.                                            foto zdroj FBC 11 Trnava

Fanúšikovia Futbalového klubu 
Spartak Trnava opäť raz dokázali, 
že sú veľká rodina a chcú pomáhať. 
Za najnovším nápadom stojí verný 
fanúšik červeno-čiernych Daniel 
Lančarič, ktorý kúpil lístky, aby ich 
mohol venovať tým, ktorí by radi 
prišli na zápas, ale nemôžu si to z 
rôznych dôvodov dovoliť.

Hoci je Dano dlhoročný držiteľ per-
manentky, ako prvý kúpil dva lístky 
na futbal a prostredníctvom klubové-
ho fanshopu anonymne venoval fanú-
šikom, ktorí sa ocitli v núdzi a radi by 
videli zápas. „Chcel som spustiť tradíciu 
na domáce zápasy nášho Spartaka,“ 
začína rozprávanie. „Kúpil som dva líst-
ky, jeden pre dospelého a jeden detský, 
ktoré som nechal v zalepenej obálke v 
oficiálnom fanshope klubu na Štadió-
ne Antona Malatinského. Ktokoľvek sa 
môže prísť pred zápasom spýtať, či nie 

sú voľné lístky. Budem pevne veriť, že 
tento krok nezneužijú ľudia, čo si líst-
ky môžu dovoliť kúpiť, ale skutočne sa 
dostanú do rúk otcovi či mame, ktorí 
budú chcieť zobrať svoje dieťa na Spar-
tak, ale nemôžu si lístky kúpiť,“ hovorí 
Daniel Lančarič, ktorý prostredníctvom 
facebooku oslovil ďalších verných a kto 
mohol pridal sa tiež.

K nápadu fanúšika sa pridáva aj klub
FC Spartak Trnava víta všetky pozitív-

ne akcie červeno-čiernej rodiny a rozho-
dol sa nestáť bokom. „Sme veľmi radi, 
že fanúšikovia Spartaka ukazujú po 
dlhé roky vzájomnú súdržnosť. Dôka-
zom sú akcie ako Červeno-čírna kvapka 
krvi Ladislava Kunu a mnohé ďalšie, ku 
ktorým sa vždy radi pripojíme. Tak je to 
aj v prípade nápadu Dana Lančariča a 
rozhodli sme sa, že za každý takto veno-
vaný lístok pre odkázaných venuje ďalší 
lístok aj klub,“ povedal PR manažér klu-

bu Patrik Velšic.
Pred ďalšími domácimi zápasmi 

bude podľa neho rozhodujúci počet líst-
kov, ktoré budú kúpené a venované do 
stredy večera a následne klub pridá ten 
istý počet lístkov na rovnaký účel.      ren

Spartak sa pridal k aktivite fanúšikov, venuje ďalšie lístky
Lístky na Spartak pre ľudí v núdzi

ilustračné foto            autor Lukáš Grinaj

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

25. 02. o 19.00 
Cestovateľský večer: India
Dal výpoveď v  práci a  utiekol na päť 
mesiacov do zahraničia úplne sám. 
India vyvoláva v  ľuďoch rôzne pocity 
a  otázky, Filip Jánošík návštevníkom 
ochotne odpovie na všetko osobné aj 
neosobné. Robí to preto, aby premenil 
bežné predsudky na záujem spoznávať.

26. 02. o 19.00 
DEMOscéna: Zlá čiara
Situačná komédia o predsudkoch v sa-
mostatných scénkach zobrazuje život 
človeka, ktorý je v každej fáze poznačený 
inými predsudkami, očakávaniami oko-
lia či škodlivými škatuľkami, ktoré medzi 
ľuďmi vytvárajú síce neviditeľné, ale vý-
znamné bariéry. Sú ľudia schopní zbúrať 
tieto pomyslené bariéry medzi sebou?

Divadelné predstavenie Zlá čiara. foto 
zdroj KC MB

27. 02. o 17.00 
Komentovaná prehliadka: 
Entrotopia 2.0
V rámci umeleckej výstavy Entrotopia 
sa budete môcť zúčastniť na komento-
vanej prehliadke za účasti kurátorky 
Dominiky Chrzanovej. Priblíži vám 
kontext tohto medzinárodného projek-
tu a tvorbu fínskych umelcov. Komen-
tovaná prehliadka bude v Synagóge 
- Centre súčasného umenia v Trnave.

29. 02. o 19.00 
Koncert: Romanika
Oslava 4. narodenín skupiny, ktorá 
predstaví piesne plné vášne, zmysel-
nosti i melanchólie v štýloch ako por-
tugalské fado, argentínske tango, ma-
ďarský čardáš a šansón. Zdarma.

01. 03. o 19.00
Workshop s Evou Šrubařovou: 
maľba textilom
Prvý workshop tohto roku sa bude 
niesť v textilnom duchu. Workshop 
povedie trnavská umelkyňa a pedago-
gička Eva Šrubařová spolu s lektorkou 
Michaelou Lehoczkou. Workshop je 
určený pre deti od 10 rokov.

P&T ICE ARENA Trnava pripravuje pre vás prevádzku celoročnej krytej 
ľadovej plochy na Priemyselnej ulici 2677/10 v Trnave. Predpokla-
daný termín otvorenia je 2. 3. 2020. Súčasťou arény je ľadová 
plocha plus zázemie, ktoré tvoria šatne, toalety, sprchy, 
rozcvičovňa, korčuliarsky trenažér, bar a sauna. Menované priestory 
budú slúžiť širokej verejnosti, školám, firmám na korčuľovanie, 
minihokej, curling a amatérsky tréning. Športovcom na 
individuálny a skupinový tréning zameraný na krasokorčuľovanie, 
powerskating a ľadový hokej.        

PRIEMYSELNÁ 2677/10, 917 01 TRNAVA
+421 918 657 073, +421 911 664 083

OBSADENOSŤ ĽADOVEJ PLOCHY: www.sportportal.sk/lad
kontakt pre rezerváciu ľadovej plochy: 0918 657 073

Facebook: P&T ICE ARENA Trnava
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Zaži herné dobrodružstvo 
na vlastnej koži!
Trnava, Slovensko. Rok 2020. Svet 
je zlomený. Jednotky MegaCorps 
riadia každý aspekt života z naj-
vyšších mestských veží, týčia-
cich sa vysoko nad ulicami mesta  
Trnava. Tie sú ovládané poulič-
nými gangmi, technologickými 
podvodníkmi, pasákmi a ďalšími 
kriminálnymi živlami.

Už 29.2. – 1.3. môžeš urobiť prvý 
krok k možnosti hrať skutočne o všetko 
a byť súčasťou nezabudnuteľnej hernej 
atmosféry na UNICON 2020!

Aj tento rok vypukne už 5. ročník 
festivalu hier, elektronického športu  
a virtuálnej reality v budove Auly Jo-
zefa Matúša v Trnave. Vstúpte spolu  
s nami do sveta najnovších technoló-
gii vo VR sfére, digitálnych turnajov  
a spomienok na starú klasiku vďaka 
najväčšej dostupnej retro prehliadke na 
Slovensku! Celý festival bude mať silný  
cyberpunkový nádych reflektujúci ak-
tuálny hype okolo dlho očakávanej hry  
Cyberpunk 2077.

Dotknite sa virtuálnej reality
Jedným z faktorov, ktoré ešte bránia 

úplnému ponoreniu sa do reality v di-
gitálnom svete je skutočnosť, že nemô-
žeme cítiť to, čo vidíme. Unicon 2020  

si tento rok pre vás pripravil prehliad-
ku vývoja ovládacích zariadení, kto-
ré mali tento nedostatok v minulosti  
odstrániť a prinesie aj najnovšie zázra-
ky, ktoré sa o to pokúšajú dnes.

Herná zóna
Pre všetkých návštevníkov bude tak-

tiež pripravená voľne prístupná herná 
zóna, zabezpečná agentúrou LanCraft. 
Budú si v nej môcť zahrať najnovšie 
hry,  či zúčastniť sa viacerých mini tur-
najov, súťaží a výziev o mnohé hodnot-
né ceny. Jej súčasťou budú zariadenia 
MSI, perfirérie Yenkee a taktiež herné 
konzoly Xbox.

RETROgaming
Tak ako aj po minulé ročníky ani 

tento rok nebude chýbať najväčšia čes-
koslovenská 80’s, 90’s & 00’s retroher-
ňa na Slovensku, ktor prevádzkuj naši 
šudenti pod značkou RE_TRY! Príďte si 
vyskúšať a zaspomínať na kultové kla-
siky vo forme viac či menej známych 
konzol, ktorú tento rok doplní aj inte-
raktívna prehliadka histórie hrania  
na stolových počítačoch.

World of Offline
Si doma skôr v offline svete? Bavia 

ťa spoločenské hry a chceš zažiť ich 
hranie na vyššej úrovni? Tak na festi-
vale určite neobíď tematický cyberbar 
s desiatkami deskových či kartových 
hier. Zapojiť sa tiež bude dať do celo-
dennej tematickej RPG hry a množstva  
questov, v ktorých sa bude hrať o cenné 
coiny vymeniteľné v záverečnej dražbe  
za množstvo zaujímavých cien.

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

0
8

-0
 T

T0
8

deň otvorených dverí v Základnej škole pre žiakov
s narušenou komunikačnou schopnosťou /NKS/

v stredu 18. marca 2020 od 8.00. - 12.00. hod.
Program: - Privítanie
 - Informácie o vzdelávaní žiakov s NKS
 - Konzultácie s psychológom a  špeciálnym pedagógom 
 - Návšteva v triede prípravného ročníka ZŠ  s NKS
 - Prehliadka priestorov školy  

POZVÁNKA
Spojená škola, Beethovenova 27, Trnava

srdečne pozýva rodičov a zdravotne znevýhodnené deti na

  Mgr. Tatiana Uhríková, riaditeľka školy
Email: uhrikova.tatiana@gmail.com

Kontakt: 033/533 19 89
Info: www.szsapstrnava.edupage.org
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SBS ŽOS Bezpečnosť, spol. s r. o.

Koniarekova 20/B, Trnava
0903 720 365, 033/556 71 90

www.zosbezpecnost.sk

realizuje kurzy
odbornej prípravy
(preukaz) na prácu v SBS.
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160576

 19,90

13,
90
€

-

-

-

-

-

od 

160941

 39,90

34,
90
€

90x50x46cm

 19,90

14,
90
€

26cm

 11,90

9,90
€

 19,99

17,90
€
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 359,00

339,
00
€

 639,00

599,
00
€

€

 19,90

13,
90
€

 14,99

19,
99
€

 319,00

289,
00
€

 448,00

389,
00
€

 229,90

212,
90
€

 49,90

44,
90
€

 179,00

169,
90
€

 1690,00

1399,
00
€

 499,00

479,
90
€

 94,90

87,
90
€

 119,00

109,
00
€

 309,00

289,
00
€

 1599,00

1549,
00
€

 199,00

179,
90
€

 1990,00

1990,
00
€

€

 239,00

229,
00
€

 179,99

239,90
€

 119,90

109,
90
€

 55,90

35,
99
€

 189,99

169,90
€

 279,99

239,90
€

 299,00

269,00
€

 419,00

359,90
€

 74,90

69,00
€

 349,00

319,90
€

 449,00

429,
00
€

€
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Úrad verejného zdravotníctva SR 
zriadil k otázkam verejnosti týka-
júcim sa nového koronavírusu call 
centrum s nepretržitou prevádzkou. 
Prinášame odpovede na najčastejšie 
otázky súvisiace s novým koronaví-
rusom 2019-nCoV.

Aký je prameň pôvodcu nákazy no-
vého koronavírusu 2019-nCoV?

Ako prameň pôvodcu nákazy sa pred-
pokladajú zvieratá na trhu v čínskom 
meste Wu-chan. Predpokladá sa, že ľudia 
sa nakazili kontaktom so živými zvierata-
mi, ktoré sa predávajú aj na spomenutom 
trhu. Zatiaľ nie je presne isté, z akého zvie-
raťa môže nákaza pochádzať. Vo všeobec-
nosti však pôvodcom koronavírusu môžu 
byť kurčatá, ošípané, hovädzí dobytok, 
či dokonca mačky alebo psy, ale aj hady 
a netopiere. Čínske medicínske autority 
potvrdili prenos koronavírusu 2019-nCoV 
z človeka na človeka.

Aké sú prejavy ochorenia na nový 
koronavírus?

Nový koronavírus spôsobuje akútne 
respiračné ochorenie – vírusovú pneumó-
niu. Je geneticky odlišný od koronavírusov 
SARS-CoV a MERS-CoV. Ide o všeobecné 
príznaky virózy, respektíve klasických res-
piračných ochorení, napríklad aj chrípky 
– teplota nad 38 °C, kašeľ, nádcha, bolesť 
svalov, bolesť kĺbov, sťažené dýchanie. Pri 
komplexnejšom vyšetrení býva prítomný 
RTG nález – zápal pľúc. Inkubačný čas pri 
tomto type koronavírusu sa udáva 2 až 14 
dní.

Ako sa lieči ochorenie spôsobené 
novým koronavírusom?

Liečba je symptomatická. Očkovacia 
látka proti novému koronavírusu 2019-
nCoV zatiaľ neexistuje.

Aká je pravdepodobnosť, že sa no-
vým koronavírusom nakazím?

Na Slovensku doteraz nebol zazname-
naný potvrdený prípad ochorenia vyvo-
laného 2019-nCoV. Vzhľadom na súčasné 
možnosti cestovania nemôžeme vylúčiť 
zanesenie nového koronavírusu na naše 
územie.

V prípade, že ste neboli v krajinách, kde 
sa nový koronavírus nachádza, respektí-
ve ste neboli v kontakte s osobami, ktoré 
uvedené krajiny navštívili, ide s veľkou 
pravdepodobnosťou o klasickú chrípku či 
prechladnutie, a preto netreba podliehať 
panike. Samozrejme, aj v prípade klasické-
ho respiračného ochorenia vrátane chríp-
ky je dôležité kontaktovať svojho ošetrujú-
ceho lekára, pretože i tieto ochorenia môžu 
spôsobiť vážne zdravotné komplikácie.

Môže mi v prevencii proti novému 
koronavírusu pomôcť očkovanie 
proti chrípke?

Očkovanie proti chrípke je vhodné, 
chráni pred chrípkou počas prebiehajúcej 
chrípkovej sezóny. Ak by človek ochorel 
na infekciu vyvolanú koronavírusom, ďal-
šie ochorenie prebiehajúce súbežne, zna-

mená vysoké riziko komplikácií.

Objednávam si tovar v rozličných 
oblastiach sveta. Môže sa nákaza 
preniesť prostredníctvom pošto-
vých zásielok?

Pri nákupoch na internete je dodacia 
lehota z ázijských krajín, napríklad z Číny, 
obvykle tri týždne a viac. Nepredpokladá 
sa, že by vírus prežíval na plochách taký 
dlhý čas. Riziko šírenia nového korona-
vírusu z výrobkov alebo obalov je teda v 
tomto prípade veľmi nízke.

K uvedenej téme vydala stanovisko aj 
Slovenská pošta a ubezpečila, že zásielky 
z ázijských krajín sú bezpečné.

Je potrebné preventívne dodržiavať 
nejaké hygienické návyky?
Ide o všeobecné preventívne opatrenia pri 
všetkých bežných vzdušných nákazách. 
Tieto opatrenia významne redukujú riziko 
ochorenia:
-umývajte si ruky často mydlom a vodou, 
najmenej po dobu 20 sekúnd. Ak nemáte 
k dispozícii mydlo a vodu, použite dezin-
fekčný prostriedok na ruky na báze alko-
holu
-očí, nosa i úst sa nedotýkajte neumytými 
rukami
-zakrývajte si nos a ústa pri kašľaní a ký-
chaní jednorazovou papierovou vreckov-
kou a následne ju zahoďte do koša
-vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, 
ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky
-ak ste chorý, liečte sa doma
-zabráňte nechránenému kontaktu s divý-

mi alebo hospodárskymi zvieratami
-mäso a vajíčka dôkladne prevarte
-14 dní od príchodu z oblasti postihnu-
tej novým koronavírusom je potrebné 
kontrolovať svoj zdravotný stav (horúč-
ka, kašeľ, bolesť hrdla, dýchavičnosť) 
-v prípade klinických príznakov po ná-
vrate je potrebné kontaktovať, prípadne 
vyhľadať lekára a informovať ho o cesto-
vateľskej anamnéze

Je najväčším rizikom cestovanie?
Vzhľadom na súčasnú celosvetovú 

migráciu ľudí a spôsob prenosu infekcie 
(kvapôčková infekcia, vzdušná cesta) 
môže byť každé cestovanie rizikové – na-
príklad pobyt v letiskovej hale, na palube 
lietadla, vo vlaku. Preto treba zvážiť nevy-
hnutnosť cestovania.

Pomôže mi nosenie ochranného 
rúška?

V oblasti, kde ešte nový koronavírus 
nebol zaznamenaný, nosenie ochranného 
rúška alebo respirátora nie je potrebné. 
Ak však máte obavy, môžete ho nosiť pre-
ventívne, vo vašej blízkosti sa môže vzhľa-
dom na prebiehajúcu chrípkovú sezónu 
pohybovať osoba s iným respiračným 
ochorením. V zahraničí, v oblastiach, kde 
je potvrdených viacero prípadov ochore-
nia s väčším počtom osôb (letiská, stani-
ce, obchodné centrá, námestia) odporú-
čame používať respirátory.

Informácie poskytol 
Úrad verejného zdravotníctva SR

STRANU PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Najčastejšie otázky súvisiace s koronavírusom 2019-nCoV

Koronavírus vyvoláva otázniky

Ako znížiť riziko infekcie 

koronavírusom?

Umývajte si ruky mydlom a vodou  

alebo prostriedkom na báze alkoholu

Zakrývajte si nos a ústa, keď kašlete  

a kýchate vreckovkou, alebo ohnutým  

lakťom

Vyhýbajte sa blízkemu kontaktu  

s ľuďmi, ktorí majú príznaky nádchy  

alebo chrípky

Mäso a vajíčka dôkladne prevarte

Zabráňte nechránenému kontaktu 

s divými alebo hospodárskymi  

zvieratami

leták                                                                                                                                            zdroj ÚVZ SR

Telefonické linky 
v súvislosti s novým 
koronavírusom 
V súvislosti s novým koronavíru-
som rozširuje rezort zdravotníctva 
prostredníctvom Úradu verejného 
zdravotníctva SR činnosť call centra 
na všetkých osem krajských regio-
nálnych úradov verejného zdravot-
níctva na Slovensku. Telefonické 
linky majú nepretržitú prevádzku.

Kontakty prístupné pre verejnosť:
Úrad verejného zdravotníctva Slo-
venskej republiky – 0917 222 682, no-
vykoronavirus@uvzsr.sk
Regionálny úrad verejného zdravotníctva 
so sídlom v Banskej Bystrici - 0918 659 580
Regionálny úrad verejného zdravotníctva 
so sídlom v Bratislave – 0917 426 075
Regionálny úrad verejného zdravotníctva 
so sídlom v Nitre – 0948 495 915
Regionálny úrad verejného zdravotníctva 
so sídlom v Trnave - 0905 903 053
Regionálny úrad verejného zdravotníctva 
so sídlom v Trenčíne – 0911 763 203
Regionálny úrad verejného zdravotníctva 
so sídlom v Košiciach – 0918 389 841
Regionálny úrad verejného zdravotníctva 
so sídlom v Prešove – 0911 908 823
Regionálny úrad verejného zdravotníctva 
so sídlom v Žiline – 0905 342 812

Odborníci poskytujú verejnosti informá-
cie k aktuálnej situácii vo výskyte nového 
koronavírusu či odporúčania pre osoby, 
ktoré sa nachádzajú v oblastiach, respektí-
ve sa vrátili z krajín, v ktorých sa výskyt no-
vého koronavírusu potvrdil. Aktualizované 
informácie k uvedenej téme zverejňuje Mi-
nisterstvo zdravotníctva SR a Úrad verejné-
ho zdravotníctva SR na svojich webových 
stránkach ako aj sociálnych sieťach.

PN-ka pri karanténe
pre koronavírus 
V súvislosti s narastajúcim poč-
tom podozrení na ochorenia so 
symptómami akútneho respirač-
ného syndrómu spôsobeného Ko-
ronavírusom 2019-nCoV Sociálna 
poisťovňa upozorňuje občanov v 
karanténe, ako si majú v takejto 
situácii uplatniť nárok na dávku 
nemocenské.

Ak je dôvodom vzniku dočasnej PN-
ky karanténne opatrenie, Sociálna po-
isťovňa ju akceptuje aj v prípade, že ju 
ošetrujúci lekár vystaví viac ako 3 dni 
spätne. Dôvodom je skutočnosť, že ka-
ranténa môže trvať aj dlhšie a pacient 
nemá možnosť do troch dní od jej vy-
hlásenia navštíviť svojho ošetrujúceho 
lekára a doručiť PN zamestnávateľovi, 
respektíve Sociálnej poisťovni. Poboč-
ka žiadosť posúdi bez ďalšieho pre-
verovania posudkovým lekárom. Pri 
„bežných“ PN-kách je zákonná mož-
nosť spätného uznania len do troch 
dní. Ak je teda poistenec vypísaný le-
károm na základe karanténneho opat-
renia, potom mu po splnení ďalších zá-
konných podmienok môže patriť dávka 
nemocenské. 
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SKENOVANIE
A DIGITALIZÁCIA

digitalnefoto1@gmail.com
0907 781 619

• fotografií
• diapozitívov
• negatívov
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MURÁRSKE PRÁCE
SADROKARTÓNY
STAVBY NA KĽÚČ
0951 371 013

Vysielali v správach, že vyšetrujú 
ľudí, čo zneužili deti. Došlo aj k ich 
obvineniu. Jeden prípad z modelin-
govej agentúry, jeden z detského tá-
bora. Na Slovensku. Kvapka v mori. 

Už dávnejšie som komunikoval s 
ľuďmi, čo o zneužívaní píšu alebo ve-
dia, ako fungujú niektoré zariadenia 
pracujúce s deťmi, dokonca vedia o 
tom, ako svoje deti ponúkajú vlastní 
rodičia. Napokon, máme tu silne re-
alistický film Sviňa. Z rozprávania a 
rôznych príbehov viem, že je to v nie-
ktorých oblastiach bežná prax. 

Žiaľ, poznáme aj prípady, kedy sa 
samy deti ponúkajú na sexuálne služ-
by. Či už je to nedobrovoľné, či nie, det-
ská psychika môže zareagovať všelija-
ko a predčasné sexuálne aktivity môžu 
zničiť celý život. Avšak, ak sa dospelá 
osoba vrhne na dieťa, ktoré jej je zvere-
né, okrem zvrátenosti to v nás vyvoláva 
permanentný strach o deti, ktoré občas 
musíme zveriť iným osobám. Učitelia 
to už schytali a majú povinnosť preu-
kazovať svoju bezúhonnosť, pričom na 
Slovensku sú sexuálne prznenia detí 
učiteľmi ojedinelé. Ale tak dajme tomu, 
politici si kopli do učiteľov a dali si 
kvačku, že zabránili zneužívaniu detí v 

školách. Iba papierovo! Keby to chceli 
vážne riešiť, otvárajú sa iné možnosti. 
Ale čo s mnohými ostatnými povola-
niami, čo prichádzajú do kontaktu s 
deťmi? Modelky sa už zamestnávajú 
v 14 rokoch. Neraz sa predvádzajú pri 
návrhároch sporo odeté. A vedúci v tá-
boroch nemusia mať ani pedagogické 
vzdelanie a nepreverujú sa nijakým 
osobitným spôsobom. 

Sexuálne zneužívanie som síce 
ako dieťa ani ako pracovník vo viace-
rých táboroch nezažil, ale pracoval 
som len v jedinom tábore, kde sa dbalo 
na základne pedagogické východis-
ká vedenia detí. V mnohých táboroch 
niet potrebnej odbornosti a kde niet 
kvalifikácie, ľahko sa prejde k porušo-
vaniu zákonov, pedagogiky a morálky. 
Poznáme ešte jedno povolanie, ktoré 
je známe stovkami zneužívaní detí po 
celom svete, no nechcem budiť pred 
voľbami vášne. 

Pevne verím, že takéto praniero-
vanie učiteľov zo strany nekompetent-
ných ministrov školstva a ich prisluho-
vačov prestane. Nie kvôli nám učiteľom. 
Ale aby sa skutočne ochránili deti. Nie 
iba papierovo a nie iba v školách. 

Sprznené deti

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
učiteľ ZŠ s MŠ
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RENOVÁCIA EUROOKIEN
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PLASTOVÉ - HLINÍKOVÉ - LÁTKOVÉ - DREVENÉ - 
SCREEN - VONKAJŠIE - 50 - 65 - 70 - 80 - 90 - C - Z - S - 
VNÚTORNÉ - 50 - 25 - SIEŤKY OKENNÉ - PLASTOVÉ - 
HLINÍKOVÉ - LÁTKOVÉ - DREVENÉ - SCREEN - 
VONKAJŠIE - 50 - 65 - 70 - 80 - 90 - C - Z - S - 
VNÚTORNÉ - 50 - 25 - SIEŤKY OKENNÉ - PLASTOVÉ - 
HLINÍKOVÉ - LÁTKOVÉ - DREVENÉ - SCREEN - 
VONKAJŠIE - 50 - 65 - 70 - 80 - 90 - C - Z - S - 
VNÚTORNÉ - 50 - 25 - SIEŤKY OKENNÉ - PLASTOVÉ - 
HLINÍKOVÉ - LÁTKOVÉ - DREVENÉ - SCREEN - 
VONKAJŠIE - 50 - 65 - 70 - 80 - 90 - C - Z - S - 
VNÚTORNÉ - 50 - 25 - SIEŤKY OKENNÉ - PLASTOVÉ - 
HLINÍKOVÉ - LÁTKOVÉ - DREVENÉ - SCREEN - 
VONKAJŠIE - 50 - 65 - 70 - 80 - 90 - C - Z - S - 
VNÚTORNÉ - 50 - 25 - SIEŤKY OKENNÉ - PLASTOVÉ - 

ŽALÚZIE
ROLETY
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0904 237 414

výroba
oprava

Najčítan
ejšie

regioná
lne

noviny
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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 Zabezpečíme

Ponúka na predaj:
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• Stavba
   teplovzdušných
   krbov a teplovzdušných rozvodov
• Vložkovanie komínov
• Rekonštrukcia starých komínov
• Obhliadka
  komína zdarma
www.kominicek.sk

0905 702 276 • 0917 850 155 

Frézovanie
komínov

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

Kompletné vyšetrenie a stanovenie Vašej diagnózy na najmodernejšom
diagnostickom biorezonančnom prístroji L.I.F.E. systém Quantum II.
Pomôžeme Vám
určiť príčinu a závažnosť  Vašich chorôb a doporučíme Vám liečbu:
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ELEKTRIKÁR
Juraj Jamrich

0949 188 961
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Senica
Čáčovská cesta 5315/125

0907 144 225,  milanzburin@gmail.com
facebook.com/Krokodíl Čáčov

Predaj hydiny
na ďalší chov

www.hydina.eu
Od marca rozvážame mládky pred znáškou. 

Od apríla rozvážame aj húsatá, káčatá,
mulardény /husokačeny/, morky a perličky.

Dovezieme až do vášho kurníka. 
V ponuke máme aj kŕmne zmesi

od belgického výrobcu Versele Laga.
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EUROOKNÁ A DVERE
• HLINÍKOVÉ OKNÁ
• PLASTOVÉ OKNÁ
• Posuvné systémy
• Exteriérové
    žalúzie a doplnky
• Garážové brány

Trnava, Suchovská 5
mob.: 0911 391 426, 0902 469 252
info@eurokepro.sk, www.eurokepro.sk

VÝHODNÉ CENY
OKIEN A DOPLNKOV

WWW.REGIONPRESS.SK
26. februára 1996  
zomrel Svetozár Stračina, slovenský skla-
dateľ a klavirista (* 1940).

Výročia a udalosti
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INZERCIA

TRNAVSKO

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

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

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

trnavsko@regionpress.sk

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

DISTRIBÚCIA (46.550 domácností)
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V KAMENÁÈI  (hotel Koliba)

SÚŤAŽ VO VARENÍ KAPUSTNICE

spojená s domácou fašiangovou zabíjaèkou!

Prihlásiť sa do súťaže môžete na tel.: 033/533 44 59
Organizátor zabezpečí: drevo, chlieb, misky, v prípade potreby kotol.

Všetky tímy pripravte sa, nahláste sa a prídite variť!

Všetky tímy pripravte sa, nahláste sa a prídite variť!

7. 3. 2020

9.00 Predaj domácich 
 zabíjačkových výrobkov
10.00 Slávnostné spustenie súťaže
11.00 Vystúpenie Petra Kalapoša
12.30 Odobranie vzoriek pre porotu 
13.00 Maškarný pochod fašiangových
 masiek a vystúpenie folklórneho
 súboru Dudváh
13.00 Pochovávanie basy
14.00 City Boys
15.00 Vyhlásenie výsledkov
15.30 Vystúpenie City Boys do 24.00 hod.

Jaternica 3.00€
Krvavnica 3.00€
Kaša 3.00€
Lalok paprikový 3.00€
Tlačenka 5.00€

Zabíjačkové

domáce
maškrty
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