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TRNAVSKO

Č. 39 / 25. SEPTEMBER 2020 / 24. ROČNÍK

Priemyselná 1, www.autosklotrnava.sk
autosklotrnava@autosklotrnava.sk

0907 600 895 • 033 5514 623

MONTÁŽ AUTOFÓLIÍ 
s 10 ročnou zárukou
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PEDIKÚRA
MANIKÚRA

GEL LAK
Ivona Rakovická - 0907 742 877

Vajanského 31, Trnava

Prijímam nových klientov

25 ročná prax
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VYUČUJEM

0905 368 775
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pravá koža-50%
až do

Pešia zóna Hlavná 15

LIKVIDÁCIA

KOŽENÉ BUNDY
TOTÁLNY VÝPREDAJ

ČISTIAREŇ
PERIA

Vám ponúka výrobu
paplónov a vankúšov

na počkanie.

0902 848 368

Pri zimnom štadióne
v Trnave

do 20. 10. 2020
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Prijmeme predavačku (mzda 700€)
coccodrillo.�@mikov.sk | 0903 704 745
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ŠTÝLOVÁ DETSKÁ MÓDA
veľkosti 0-164

Obchodný dom Jednota,
Trojičné námestie, Trnava

MASÁŽE
A PEDIKÚRA
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V pohodlí
Vášho domova!

Objednávky:

0948 02 77 55
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ZEMNEPRACETRNAVA.SK
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Cena:

80€/mesiac

0907 635 7070907 635 707

PRENAJMEM SKLADOVÉ

KONTAJNERY V TRNAVE
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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.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTrIBúcIa (46.550 domácností)
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s. r. o.

lexan@lexantrnava.sk • www.lexantrnava.sklexan@lexantrnava.sk • www.lexantrnava.sk

Predaj PC dosiek

ochrannej značky
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Šialená doba

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Nie, nejde o expresívum, šialenosť je 
úplne bežné slovenské slovo, na ktoré-
ho význam, sme, vidieť navôkol, akosi 
nadšene zabudli. Tak si teda pripomeň-
me, že šialenosť je porucha rozumových 
schopností, strata rozumového úsudku, 
pomätenosť, nepríčetnosť, bláznovstvo.

Rímsky filozof, štátnik a dramatik 
Seneca tvrdil, že šialenstvo je krátkodobý 
hnev, ktorý neovládame a nemecký spi-
sovateľ, výtvarník a politik Johann Wolf-
gang von Goethe si zas myslel, že nič nás 
neprivádza tak blízko k šialenstvu, ako keď 
sa za každú cenu a napriek všetkým argu-
mentom odlišujeme (chceme odlišovať) od 
ostatných a najmä od rozumnosti. Naopak, 
podľa Goetheho - nič neudržuje zdravý 
rozum tak spoľahlivo, ako keď žijeme oby-
čajným spôsobom s mnohými ľuďmi a pre 
mnohých ľudí. A pre úplnosť – americký 
spisovateľ Joseph Heller poukazuje na to, že 
šialenstvo je mimoriadne nákazlivé, najmä 
v prostredí, v ktorom ľudia rezignovali na 
myslenie.

Médiá už dávno prestali informovať o 
udalostiach a pustili sa – často aj s pomo-
cou intelekt urážajúcej a do očí udierajúcej 
lži do politického boja, mnohé sa správajú 
odpornejšie a nehanebnejšie, ako Rudé prá-
vo pred rokom 1989.

Mnohí šialenci, pretože ich postihla 
porucha rozumových schopností -  pova-
žujú výroky šarlatánov za sväté písmo, 
ignorujú názory a varovania vedeckých 
autorít, doba báb Váng je naspäť. Ak k 
tomu primiešame čoraz viac vzrastajúcu 
verbálnu agresivitu, ignoráciu faktu, opo-
vrhovanie ľuďmi okolo seba, nachádzame 
sa uprostred Danteho pekla. A hoci ho 
Alighieri spočiatku písal ako komédiu, 
dokonca podľa Bocaccia s prívlastkom 
„božskú“, ide o opis pekla, v ktorom Luci-
fer požiera zradcov, strážených Ábelom a 
Kainom, z ktorého nás Dante neskôr spre-
vádza do očistca, plného  pýchy, závisti, 
hnevu, lenivosti, lakomstva, obžerstva a 
smilstva. (Mimochodom to je sedem smr-
teľných hriechov.)  Mýtus o Slovensku 
padol najnovšie v prieskume agentúry Fo-
cus, podľa ktorého 75 percent obyvateľov 
tejto krajiny nie je ochotných prispievať na 
chod cirkví u nás. Ak zaprieme 
Boha, potom už môžeme za-
prieť všetko. Pravdu, fakty, 
vedu, brata, suseda, choro-
bu, čokoľvek. Lebo sme pri-
pustili šialenosť doby.

Zdravý rozum 
tým, ktorí ho ešte 
majú, želá
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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
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ELEKTRIKÁR
Juraj Jamrich

0949 188 961

• elektroinštalácie
• rekonštrukcie
• el. prípojky
• opravy

výmeny
svietidiel,
vypínačov,

zásuviek...

INZERCIA
0905 534 595
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Zavarská 11, Trnava

KOMPLETNÉ REKONŠTRUKCIE

PREROBÍ VAŠE
BÝVANIE NA KOMPLET

centrum rekonštrukčných prác

033/5513 022
0902 904 711

www.rekomplett.sk

• tienaca technika
• garážové brány

• markízy

0915 251 869
info@rekomplett.sk

PLASTOVÉ - HLINÍKOVÉ
OKNÁ A DVERE

okna@rekomplett.sk

rekomplett@rekomplett.sk

Ponúkaný sortiment sa môže realizovať spoločnosťou

• rodinné domy a bytové jadrá
• maliarske a murárske práce
• elektroinštalácie a LED svietidlá
• živicové kamenné koberce
• sadrokartón, zatepľovanie
• strechy (ploché)
• nábytok na mieru - kuchynské
  linky, vstavané skrine

• dvere - interiérové,
  bezpečnostné, protipožiarne
• Schlüter-Systems - nerezové žľaby
  izolácie, podlahové vykurovanie
• plyn, voda, kúrenie
• klimatizácie Carrier
• podlahy - laminátové,
  vinylové, drevené, korkové
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KAMENÁRSTVO

Bratislavská cesta 45
oproti Drevoma, Mikona

pri hlavnej ceste
Bíňovce

Trnava

0905 333 339
Stretnutie na tejto predajni si dohodnite telefonicky

Predajne s vystavenými pomníkmi:

Najväčší výrobca a predajca žuly
za dostupné ceny na Slovensku od roku 1991

JESENNÉ AKCIE AŽ DO -35%

ZĽAVY PRE SENIOROV

Po - Pia: 9:30 - 16:30 | Sobota: 9:00 - 13:00
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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
bezkonkurenčné ceny

vybavenie objednávky do 2 hodín

ŠTRK

PIESOK

MAKADAM

HLINA

OKRASNÉ

KAMENIVO

ŠTRK

PIESOK

MAKADAM

HLINA

OKRASNÉ

KAMENIVO

Strojárenská 4, Trnava

ŠTRKOVŇA TRNAVA

0905 626 048
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+ DOPRAVA
+ DOPRAVA
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

AKCIA !!! POLIENKA
suchý smrek a borovica

POLIENKA aj GUĽATINA

skúsený vyučujúci ponúka

(AJ U VÁS, AJ CEZ PRÁZDNINY)

Trnava a okolie

HODINY
AJ A NJ

0910 910 926
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0904 951 627

PRERÁBKY
BYTOV a DOMOV

NAKOMPLET
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Dzíta, to je krása, láska, mynulost a budúcnost, to po-
vedal volajaký múdry človek. A mal pravdu, velikú prav-
du. Ket som pri prechádzke v Trnave stretla kamarátku, 
kerá išla naščívit vnuka, zlanárila ma ze sebu. Tak som 
sa ocitla na neplánovanej náčševe. A  bolo veselo. V  tej 
domácnosci bola dzívčina asi dvoj - troj ročná a chlapec, 
novorodzenec, kerému chýbalo pár dný do 1 mesáca. A ten 
malý drobček ležal v prádlovém koši, kerý bol vyložený na 
kasne. Takto scela mama zabrányt malej slečne, jeho ses-
tričke, aby ho vytáhla z postélky. Ona totyž sa scela s ním 
hrát. Položila ho na zem a podonášala mu šelijaké hračky. 
Hádzala mu lobdu, do pusinky dala trúbku a píščalku. Ket 
slečna ziscila, že mama mu dáva „ len“ mléko a furt mlé-
ko, nakŕmila ho keksíkom. 

Mama to naščascí zbadala a  drobček sa nezadusil. 
Táto výmyselnica, malá slečna zas pret Vánocáma, kapra 
plávajúceho ve vany kŕmila krupicovú kašu. Ale najprv 
mu kukla do papulky či má zuby. Ket vydzela že né, tak 
usúdzila, že maso nemóže, tak to vyhrala tá kaša. Takto 
veselo je v synovej rodzine mojéj kamarátky. Po ceste do-
mov zme zažily ešče jednu veselú príhodu. Pret obchodom 
stála kárička, v nej sedzelo dzítatko. Vedla nej psík, privá-
zaný k nej. Asi mal varuvat maličkú slečnu. 

Tento drobec jedol piškóty keré 
vybýral ze saklíka. A  to systémom 
jeden tebe, jeden mne sa dzelil ze 
svojim strážcom. Ket bol sakel 
prázny vytáhla slečinka dudel, 
jeden pre seba, druhý pre psíka. Pri 
pohlade na nych sa každý okoloidúci 
usmýval, nékerý aj nahlas sa rehotaly. 
To nepotrebuje komentár, hnet je svet 
krajší jak sú naše dzecúrence 
veselé.

Veselo z dzetma

» bapka Blašková

Do nášho tímu prijmeme:



na HPP aj brigádnicky. Mzda: 800 - 1200€.

Máš voľný čas? Poznáš Trnavu? Chceš si zarobiť?

0905 613 572 • yellow@taxisluzbatrnava.sk

•vodičov •dispečera/-ku
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eshop.zenitsk.sk

NEROZBITNÉ PRESTREŠOVANIE A ZASKLIEVANIE

POLYKARBONÁT + DOPLNKY
Frost 2/10 bronz  -  9,12 €/m2

s DPH  AKCIA -30%

Ultralight 2/10 číra  -  7,94 €/m2
s DPH  AKCIA -30%

KOŠ - 046/5430 771, zenit@zenitsk.sk
KOŠICE - 055/6254 006, kosice@zenitsk.sk DOPRAVA CELÁ SRDOPRAVA CELÁ SR

7
2
12
0
0
16
0
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DOSEKÁVANIE

A OBNOVA
PÍSMA

NA CINTORÍNE

KAMENÁRSTVO KNOR

ROBÍME IHNEĎ,

NEÚČTUJEME CESTU

0905 450 988
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www.kamenarstvoknor.sk
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Bocán s.r.o., Hviezdoslavova 309, Senica

AKCIA 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 1190  € • 2-hrob od 1390 €

0910 902 635•0905 323 022AK
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RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA
- STAČÍ ZAVOLAŤ

ZADARMO: w
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Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa:
2-hrob od 2290 € • 1-hrob od 1590 €

BEMAT, spol. s r. o.

�LIKVIDÁCIA STAVEBNÝCH ODPADOV
   A VÝKOPOVEJ ZEMINY
   - skládka priamo v Trnave

Mikovíniho 7 � Trnava

- riečne: na betónovanie a potery 0-22, 0-4

 triedené: 4-8, 16-22, 22-63

- drvený dolomit: frakcie: 0-4, 4-8, 20-32, 0-63

 na spevnené plochy, zásypové kamenivo,

 podklad pod zámkovú dlažbu

�PREDAJ KAMENIVA

�PREDAJ PIESKU
�DOPRAVA - vrátane drobného rozvozu

0915 930 683, 0915 930 672, bemat@betos.sk
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TOVAR VÁŽIME NA CERTIFIKOVANEJ
MOSTOVEJ VÁHE

ŽIADNY PREDAJ ODHADOM MNOŽSTVA!

Upečiem i zabezpečím prasiatka 
na pečenie a bavorské kolená.

Pečiem v šamotovej peci. Tel.: 0915 457 637 0
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» 2 Auto moto/iné 
ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/
Diely- SERIÓZNA DOHODA 
0908205521 
3 Byty/predaj

Predám 3izb. Byt s balkónom 
na Tekela 7, Trnava, pôvodný 
stav, cena: 120000eur, tel: 
0907174418
6 POZEMKY/predaj

» Predám pozemok 660 m2 
v obci Šelpice cena dohodou 
0902495749 
9 DOMÁCNOSŤ

» Ponuka za min. sumu a od-
voz starú spálňu drevo-orech, 
ťažké 2 skrine. 0944623979 

10 ZÁHRADA a ZVERINEC
» Predám zajacov, chovné sa-
mice aj napárené, aj samcov. 
aj samicu s mládatami. Tel.: 
0948 014 213 
11 HOBBY a ŠPORT

» Kúpim ľudové kroje 
0902708047 

13 RÔZNE/predaj
» Predám novú vlnu na plete-
nie. 0904596508 

14 RÔZNE/iné
» Stratil som už po 3. krát 
oranžový mobil. Dôchodca 
80+ prosí o vrátenie. Ďakujem 
0904244445 
» Hľadám kontakt na odvoz 
elektroodpadu priamo z bytu 
v Trnave. 0944623979 

ZOZNAMKA
» 45 ročný ženatý hľadá 
vydatú na veku nezáleží... 
0907328041 
» Ozve sa mi obyčajná žena 
vek, váha a krása nevadí ja 
50nik rád odpíšem každej 
0919292968 
» Ahoj mám 43 r. 180cm, 80kg. 
Hľadám si priateľku na vážny 
vzťah iba SMS. 0949169521
» 37 r hľadá dievča do 40 r na 
vážny vzťah okolie TT HC PN 
0949449436 

Občianska
riadková
inzercia

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

Príklad:
RP TT 12 Predám kočík,
0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš 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.

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

06 POZEMKY / predaj 

09 DOMÁCNOSŤ 

10 ZÁHRADA A ZVERINEC 

11 HOBBY A ŠPORT 

13 RÔZNE / predaj 

14 RÔZNE / iné 

16 ZOZNAMKA 
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Lešenári a stavbári pozor!

+421 907 780 698 / +421 948 672 122 

cesta a bývanie ZADARMO

www.facebook.com/alukogroup

ponúkame celoročnú prácu na turnusy

plat od 15,00 € - Nemecko
alebo od 15,50 € - Švédsko

Stavebná firma Hromex, s.r.o. so sídlom Bulharská 44, Trnava

PRIJME
na stavby v Trnave a okolí do TPP alebo na živnosť:

-1x murár (900 brutto)

-2x robotník (700 brutto)
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Posledný VEĽKÝ ZÁROBOK pred VIANOCAMI - Zber Jabĺk

Viac na 0948 880 673 (stačí prezvoniť, zavoláme naspäť). Jobbees - tradične dobré zárobky u tradičných partnerov.

Priemerná čistá odmena pracovníka je 1125 Kč/deň (cca 43 €)      

a VIAC, t.j. cca 2.000 € čistého/2 mesiace (výplata v hotovosti). 

Hľadáme prednostne ľudí zvyknutých na fyzickú prácu. Práca trvá 

podľa výberu strediska 6-8 týždňov alebo dohodou. Prac. zmena 

10 hod., pracuje sa na úkol! Cestovné a ubytovanie zdarma. Strava 

za symbolický príspevok, alebo poskytujeme stravné. Zálohy 

každý týždeň. Nástupy od cca 1.10.2020.

UPOZORNENIE! S nami nemusíte byť hrdinovia, aby ste zodpovedne zaistili príjem pre 
vašu rodinu! Máme dokonalý systém bezpečných a izolovaných stredísk, ktoré úplne 
zamedzujú riziko nákazy. S nami tak CHYTRO PREKLENIETE toto bláznivé obdobie. 
Pomôžeme vám zabezpečiť aj hladký a bezpečný návrat domov. Bezpečné ubytovanie, 
rúška, dezinfekcie a iné sú samozrejmosťou.

Nezamestnanosť ďalej rastie a iných možností zarobiť pred Vianocami už skoro nie je! 
My Vám ale ponúkame jak obľúbenú brigádu tak aj veľmi slušný zárobok! 
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vodičov MKD
PRIJMEM

vodičov sk. B

C, E (+ karta vodiča), platové podmienky po osobnom kontakte,

mzda od 1600 € v čistom - vec dohodou.

platové podmienky po osobnom kontakte, mzda od 1500 € v čistom - vec dohodou.

0905 655 750
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Vstavané skrine

na splátky

®

www.lk-servis.sk

0918 531 177
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AIW - Hľadáme opatrovateľky 
pre seniorov v Rakúsku! 

Kritériá 
pre spoluprácu :

· 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 1 600 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

Volajte na bezplatné číslo 
0800 24 24 44

a dohodnite si stretnutie. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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Prijmeme nových zamestnancov 
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AVA 

STAVMAT - Zavarská 10F, Trnava
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NON - STOP 0905 351 406

profesionálne čistenie a monitoring
kanalizácie • čistenie lapačov tuku

•KRTKOVANIE•

www.krtkovaniezsk.sk
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KONTAJNERYKONTAJNERY
ODVOZ ODPADU 5 m3, 7 m3ODVOZ ODPADU 5 m3, 7 m3

0917 102 2550917 102 255

• Odvoz odpadu – komunálny, 
   stavebný, záhradný
• Dovoz štrku, piesku, kame a
• Búracie práce
   s odvozom odpadu

0
1

1
2

0
0

0
0

8

REZANIE BETÓNU

0908 447 006
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PB
wood

PÍLA DOLNÉ OREŠANY

prijmeme zamestnanca do TPP
mzda: 700 eur/brutto

0940 621 251 • pavolbudai@gmail.com
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Farba a zakrývanie (interiéru) GRÁTIS
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Na základe rozhodnutia konzília 
odborníkov na štátnej úrovni sa v 
okrese Trnava prepol takzvaný CO-
VID semafor na červenú. V Trnave 
platia prísnejšie opatrenia.

Krízový štáb mesta na svojom roko-
vaní vzhľadom k zhoršujúcej sa epide-
miologickej situácii rozhodol, že budú 
v rámci pôsobnosti samosprávy platiť 
sprísnené opatrenia na predchádza-
nie šírenia koronavírusu. „Všetky kro-
ky konzultujeme s Úradom verejného 
zdravotníctva Slovenskej republiky aj 
Regionálnym úradom verejného zdra-
votníctva so sídlom v Trnave,“ hovorí 
viceprimátorka Trnavy Eva Nemčov-
ská. „Prosíme občanov, aby sa správali 
zodpovedne k sebe aj k okoliu a rešpek-
tovali aktuálne usmernenia. Je veľmi 
dôležité dbať na dôkladnú hygienu rúk, 
dodržiavať bezpečné odstupy a samo-
zrejme, nosiť ochranné rúško,“ zdôraz-
ňuje E. Nemčovská.

Platí viacero 
sprísnených opatrení

Ak sa chystáte na trnavský mestský 
úrad, pripravte sa na meranie teploty a 
dezinfekciu rúk pri vstupe do budovy. 
Tiež počítajte s tým, že do klientskeho 

centra a priestorov matriky a ohlasovne 
pobytov vpustia len obmedzený počet 
ľudí. Až do odvolania je zrušené overo-
vanie podpisov v teréne. Mestská polícia 
mesta Trnava bude stránky vybavovať 
predovšetkým mimo budovu. Radnica 
je pre pre verejnosť zatvorená. V Zaria-
dení pre seniorov na Vansovej a v Zaria-
dení opatrovateľskej služby na Hospo-
dárskej platí preventívny zákaz návštev. 
Denné centrá pre seniorov zostávajú 
zatiaľ otvorené, samozrejmosťou sú rúš-

ka, odstupy a zvýšená hygiena. Zmeny 
nastali aj v prípade spoločenských ob-
radov organizovaných mestom. Sobáše 
sa budú konať iba v termínoch, ktoré sú 
už potvrdené, pričom v obradnej sieni 
radnice bude môcť byť prítomných ma-
ximálne 30 svadobčanov. Ruší sa účasť 
obradníkov, teda recitátorov, spevákov, 
hráčov na hudobných nástrojoch a ob-
rady sa vykonajú bez podávania rúk. Ak 
ide o pohreby, tie sa sa budú konať pri 
maximálnom počte 40 ľudí.                  ren

námety a reakcie spravodajstvott@regionpress.sk

Menej ľudí na svadbách, radnica zatvorená

Trnava prepla COVID 
semafor na červenú

spRAVoDAJsTVo Najčítanejšie regionálne noviny
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Christo sa zapísal do dejín umenia 
tvorbou veľkolepých diel. Pozadie 
jedného z jeho posledných projekov 
predstaví film Christo - Chôdza po vo
de.                                  Zdroj foto KC MB

V Trnave platia sprísnené opatrenia.                                   autor foto renáta kopáčová

Na Krajskom operačnom stredis-
ku (KOS) záchrannej zdravotnej 
služby (ZZS) v Trnave bolo viacero 
operátorov tiesňovej linky 155 pozi-
tívne testovaných na ochorenie CO-
VID-19. Z tohto dôvodu je prerušená 
činnosť strediska až do odvolania.

„Zamestnancom boli nariadené 
opatrenia podľa Usmernenia hlavného 
hygienika SR v súvislosti s ochorením 
COVID -19 spôsobeným koronavírusom 
SARS-CoV-2 a v súlade s opatreniami 
Regionálneho úradu verejného zdravot-

níctva“, informovala Alena Krčová, ho-
vorkyňa operačného strediska ZZS SR.

Príjem tiesňového volania 
bude zabezpečený

Príjem tiesňového volania na linke 
155 je podľa hovorkyne  zabezpečený 
predovšetkým prostredníctvom KOS 
ZZS Bratislava a tiež ďalšími šiestimi 
KOS na území Slovenska. „Z dôvodu 
zabezpečenia nepretržitosti príjmu 
tiesňového volania Operačné stredisko 

záchrannej zdravotnej služby SR posil-
nilo personálne kapacity v pracovných 
smenách na všetkých KOS ZZS, prio-
ritne KOS ZZS Bratislava,“ potvrdila A. 
Krčová. Dodala tiež, že vďaka prijatým 
opatreniam je v Trnavskom kraji za-
bezpečený nepretržitý príjem na ties-
ňovej linke 155 bez obmedzenia a nie je 
ohrozená dostupnosť prednemocničnej 
neodkladnej starostlivosti a záchrannej 
zdravotnej služby na území Slovenskej 
republiky.                                                      ren

Dostupnosť záchrannej zdravotnej služby nie je obmedzená

COVID-19 u operátorov 
tiesňovej linky 155

Dostupnosť záchrannej zdravotnej služby na území Slovenskej republiky nie je 
podľa hovorkyne ohrozená.                                                     autor foto renáta kopáčová

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

30. 09. o 19.00
Diskusia: mesto 21. storočia 
Ako by malo vyzerať moderné mesto, 
mesto 21. storočia? Čo považujete za 
najväčší problém slovenských miest? 
Je ich najväčším problémom nedosta-
tok financií, či je to skôr nekvalitné 
spravovanie, korupcia a mrhanie ve-
rejných financií? Sme vôbec priprave-
ní na to žiť vo svete budúcnosti? Tieto 
otázky a mnohé iné si budú pokladať 
hostia na diskusii o meste 21. storočia, 
ktorú povedie Jozef Lenč. Zdarma.

03. 10. o 17.00
Diskusia: Trnava 2026 Digital
Trnava v máji ohlásila svoj zámer kan-
didovať na Európske hlavné mesto 
kultúry pre rok 2026. Na stretnutí bu-
deme diskutovať o digitálnom rozmere 
projektu v rovine tvorby, spolupráce a 
komunikácie. Našim cieľom je identi-
fikovať talentovaných ľudí, ktorí majú 
blízko k digitálnym a online formám 
kultúry v jej najrôznejších formách a 
nájsť spôsob a možnosti ich zapojenia 
do projektu, vytvárania jeho obsahu a 
umeleckého programu. Je ti blízka di-
gitálna kultúra, technológie a vyznáš 
sa v online? Si digital native? Príď s 
nami diskutovať o svojom pohľade na 
kultúru, umenie, kreativitu a mesto Tr-
nava v digitálnom svete. Zdarma.

04. 10. o 19.00
Kino: Christo - Chôdza po vode
Jeho nápady zahalili tváre pamiatok 
po celom svete. Žiaden obrovský ná-
pad nebol neuskutočniteľný, ak sa 
ho chopil práve Christo, spolu s man-
želkou Jean-Claude. Jej smrť bola pre 
Christa bolestná udalosť, po ktorej pre-
rušil kariéru. Vrátil sa v roku 2016 ná-
ročnou inštaláciou, pri ktorej si ľudia 
vyskúšali chôdzu po vode.

Vedeli ste, že... 
ak operátor tiesňovej linky 155 

vyšle posádku záchrannej zdravot-
nej služby na pomoc pacientovi, 
ten by mal mať pri jej príchode aj 
počas ošetrenia nasadené rúško? 

Spolu s ním aj ďalší ľudia na adrese. 
Prosíme, rešpektujte to. V záujme va-
šej ochrany, aj posádok záchrannej 

zdravotnej služby.
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0911 421 691
Suchovská 5, Trnava

Odvoz a dovoz
- štrku - kameňa
- piesku - zeminy
- betónu - dreva

- a iného materiálu
do 2,2 tony

Multicar
trojstranný

0903 793 488
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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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Jeden z najväčších zjavov sloven-
skej divadelnej scény, zaslúžilý 
umelec, herec, režisér, cestovateľ a 
gurmán života. Dvořákovu Rusalku 
videl ako dieťa a divadlu sa upísal 
navždy. Fenomén Jozef Bednárik 
by tento rok oslávil 73. narodeniny.

Režíroval v rodnom Zelenči, Brati-
slave, Brne, Prahe, Nitre. Ako hosťujúci 
režisér pôsobil a zúčastnil sa festivalov 
po celom svete – okrem iného aj v Mo-
naku, Japonsku, či Izraeli. Pod jeho re-
žisérskou taktovkou vznikli jedinečné 
divadelné predstavenia a predovšet-
kým úžasné muzikály na Slovensku 
a v Čechách. Stihol aj úlohu porotcu v 
tanečných súťažiach v televízii a jeho 
bonmoty sú nesmrteľné doteraz. Na je-
dinečného Jozefa Bednárika, ktorý by 
sa 17. septembra dožil 73 rokov, zaspo-
mínali veľmi osobne dvaja predstavite-
lia Draculu z rovnomenného muzikálu, 
ktorý má za sebou viac ako 1200 repríz a 
v októbri muzikál oslávi výročie – 25. ro-
kov od svojej premiéry v Kongeresovom 
centre v Prahe. Bednárikove meno nesie 
doteraz muzikálový festival v Brusne, 
na ktorom tento rok získal ocenenie 
Brusnianska brusnica muzikálový a 
operný spevák, slovenský rodák Marián 
Vojtko.

Marián Vojtko: Beďo? Charakter-
ný človek. Od srdca vám vynadal ako 
otec, potom pohladil ako mama.

Rukami tohto divadelného mága 
si prešiel aj ty, len pre pripomenu-
tie, ktoré muzikály s tebou insce-
noval?

Naše prvé stretnutie bolo v muziká-
li Dracula, ktorý prišiel v roku 1998 do 
Bratislavy. Tu som stvárnil úlohy kňaza 
a Stevena. Potom sme sa stretli v roku 
2000 pri Monte Cristovi – bol som Ed-
mont Dantes a gróf Monte Cristo a o 
sedem rokov neskôr nasledovala Ange-
lika, kde som hral Joffreyho de Peyraca.

Režisér Bednárik, alebo Beďo 
ako mu väčšina hercov hovorila, 
bol naozaj veľmi špecifický režisér 
so svojimi maniermi teatrali... Aké 
spomienky sa ti vynárajú, keď sa 

spomenie jeho meno?
Naozaj bol veľmi špecifický, ale prá-

ve preto bol taký fenomenálny. Osobne 
som veľmi rád, že ma ako prvý do ruky 
dostal po hereckej stránke práve on. Na 
javisku mi vysvetľoval veci „per huba“, 
vybehol za mnou – tá malá gulička, 
ponadával mi a presne mi povedal a 
vysvetlil, čo a ako mám robiť. Tam som 
ani nestíhal na to reagovať, že by sa člo-
vek urazil alebo niečo iné, pretože v tom 
momente to tak malo byť a bolo. Vďačím 
mu za to, že som mohol aj v budúcnosti 
čerpať z jeho režijných pokynov a pripo-
mienok. Beďo bol jedinečný a takto jedi-
nečný už nikdy nikto nebude.

Beďo bol okrem iného známy 
tým, že nepríjemné veci hovoril 
narovinu. V umeleckom svete ale 
občas treba byť diplomatický, opa-
trný, umelci sú citlivé duše... 

Tak, režiséri majú rôzne charaktery 
a nálady, ale človek si musí zvyknúť. 
Ráno sa zobudíte, nemáte deň, niekto 
vás naštve, tak potom trpí celý súbor. S 
Beďovým prístupom som bol ale veľmi 
spokojný, hoci bol svojský. Myslím, že 
je dobré, keď sa herec režiséra trošku 
bojí, a teda má uňho rešpekt. Herec teda 
musí prísť pripravený a nefláka to, že 
nevie texty alebo niečo zaspievať. Veľmi 
si vážim toho, že som bol vždy na tŕní a 
všetky jeho pripomienky som si zobral k 
srdcu. Keď to raz tak nebolo, nasledoval 
taký pucung pred celým súborom, že to 
neprajem nikomu (smiech).

Ovplyvnil ťa Bednárik natoľko, 
že si pri iných režiséroch povieš 
„Ale Beďo by to robil inak?“ alebo 
počúvaš a akceptuješ ich režijný 
zámer?

Tak Beďo by to určite robil inak, to je 
jasné. Rešpektujem každého režiséra, 
ale preferujem otvorenú komunikáciu. 
Keďže mám už niečo za sebou, tak chá-
pu aj moje výstrelky, keďže ich majú 
nielen režiséri, ale aj ja. V poslednom 
čase to ale vždy dopadne, našťastie, 
dobre, pretože predtým som sa s reži-
sérmi vždy pohádal a dopadlo to veľmi 
zle (smiech). Nakoniec sa však začneme 
rešpektovať a nájdeme strednú cestu a 
riešenie.

Napriek špecifickému štýlu a 
prístupu Bednárika k hercom a 
spevákom na neho spomíname s 
pokorou, úctou a láskou. Čím to je, 
že všetci na neho spomínajú len s 
úsmevom, že nám chýba?

Pretože to bola osôbka, ktorá - ani 
to neviem vyjadriť. Bol to charakterný 
človek, ktorý vám od srdca vynadal ako 
otec, potom pohladil ako mama. Bol ako-
by taký člen rodiny všetkých divadelní-
kov. Jemu ste dovolili, aby vám povedal 
úplne všetko a nemohli ste sa uraziť. Be-
riem ho ako učiteľa a dodnes používam 
niektoré jeho hlášky a bonmoty.

Prvý predstaviteľ Draculu, česká 
muzikálová hviezda, Daniel Hůlka za-
spomínal na Jozefa Bednárika v rámci 
letného festivalu Jevanohraní v jeho 
rodných Jevanoch.

Daniel Hůlka: Bednárik? Úžasný 
človek, skvelý kamarát a fantastický 
umelec.

Aký bol tvoj prvý kontakt s Jo-
zefom Bednárikom? Stretli ste sa 
predtým v opere alebo bol pre teba 
neznámym režisérom?

S pánom režisérom Bednárikom som 
sa stretol ešte pred Draculom v divadle 
niekoľkokrát, ale nikdy sme spolu ne-
pracovali. Obdivoval som ho a veľmi 
som si želal s ním spolupracovať.

Vraj si niekoľko pozvánok na kon-
kurzy Draculu dokonca odmietol...

Je pravda, že som niekoľko pozvánok 
na konkurz odmietol, pretože som bol v 
opere spokojný a netúžil som robiť mu-
zikál. Potom mi zavolal môj spolužiak z 
AMU Ľubo Fritz, ktorý robil Bednárikovi 
asistenta réžie v prvom Draculovi, že už 
je celý muzikál obsadený a chýba len 
hlavná úloha. A že ma Beďo veľmi prosí, 
aby som prišiel na dodatočný konkurz. 
A to bola výzva, ktorú som musel mini-
málne zo slušnosti uposlúchnuť.

Ako si prežíval premiéru Draculu 
v októbri 1995? Bol Bednárik spo-
kojný s výkonmi účinkujúcich po 
premiére a teda najmä s tvojím?

Na premiére sme už boli všetci kľud-
ní, pretože sme mali za sebou asi desať 
verejných generálok a trinásť predpre-
miér, takže to pre nás bola v podstate 
14. repríza. Beďo premiéru nevidel, se-
del celú dobu v divadelnom klube, ale 
spokojný bol.

Ako pristupoval Beďo k tebe, 
mal si na skúškach ako predstavi-
teľ hlavnej úlohy výhody alebo to 
iskrilo ešte viac?

Skúšanie prebiehalo vždy s kopou 
smiechu. Na skúškach Draculu na mňa 
bol Beďo úplne najtvrdší zo všetkých 
účinkujúcich a prvýkrát ma pochválil až 
po poslednej skúške, než sme šli na ja-
visko. To ale neznamená, že by na mňa 
bol zlý. Proste ma učil, čo je to javisko 
a ako sa má hrať. Bol to pre mňa taký 
rýchlokurz herectva.

Napriek špecifickému štýlu a prí-
stupu Bednárika k hercom o ňom 
všetci hovoria s rešpektom, úctou a 
láskou... Čím to je, že tak stále chýba?

To je veľmi jednoduché – bol to úžas-
ný človek, skvelý kamarát a fantastický 
umelec, ktorý nás všetkých inšpiroval, 
mal nás rád a my sme mali radi jeho. Vďa-
ka svojej charizme a umeniu mal priro-
dzenú autoritu, takže si ju nemusel, ako 
niektorí iní režiséri, vynucovať násilím.

S Monikou Absolonovou si sa 
zúčastnil na poslednom rozlúčení 
s Beďom v historickej budove SND 
a na želanie rodiny aj na súkrom-
nom obrade v Zelenči. Podľa všet-
kého bol medzi vami veľmi blízky 
a silný vzťah...

To rozhodne bol. Ja som Beďa bez-
medzne miloval, pretože to bol naozaj 
skvelý človek a režisér. A on ma, mys-
lím, mal tiež rád. TEXT: MARTIN BRONIŠ

Na výnimočného človeka zaspomínali Marián Vojtko i Daniel Hůlka

Výročie narodenia Jozefa Bednárika

Zľava Monika Absolonová, Jozef Bednárik, Leona Machálková.      foto Ladislav Křivan

spoločnosť Najčítanejšie regionálne noviny
4

Zľava Jozef Bednárik, Daniel Hůlka, Richard Hes.                  foto Šimková Veronika
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Jeden z najväčších zjavov sloven-
skej divadelnej scény, zaslúžilý 
umelec, herec, režisér, cestovateľ a 
gurmán života. Dvořákovu Rusalku 
videl ako dieťa a divadlu sa upísal 
navždy. Fenomén Jozef Bednárik 
by tento rok oslávil 73. narodeniny.

Režíroval v rodnom Zelenči, Brati-
slave, Brne, Prahe, Nitre. Ako hosťujúci 
režisér pôsobil a zúčastnil sa festivalov 
po celom svete – okrem iného aj v Mo-
naku, Japonsku, či Izraeli. Pod jeho re-
žisérskou taktovkou vznikli jedinečné 
divadelné predstavenia a predovšet-
kým úžasné muzikály na Slovensku 
a v Čechách. Stihol aj úlohu porotcu v 
tanečných súťažiach v televízii a jeho 
bonmoty sú nesmrteľné doteraz. Na je-
dinečného Jozefa Bednárika, ktorý by 
sa 17. septembra dožil 73 rokov, zaspo-
mínali veľmi osobne dvaja predstavite-
lia Draculu z rovnomenného muzikálu, 
ktorý má za sebou viac ako 1200 repríz a 
v októbri muzikál oslávi výročie – 25. ro-
kov od svojej premiéry v Kongeresovom 
centre v Prahe. Bednárikove meno nesie 
doteraz muzikálový festival v Brusne, 
na ktorom tento rok získal ocenenie 
Brusnianska brusnica muzikálový a 
operný spevák, slovenský rodák Marián 
Vojtko.

Marián Vojtko: Beďo? Charakter-
ný človek. Od srdca vám vynadal ako 
otec, potom pohladil ako mama.

Rukami tohto divadelného mága 
si prešiel aj ty, len pre pripomenu-
tie, ktoré muzikály s tebou insce-
noval?

Naše prvé stretnutie bolo v muziká-
li Dracula, ktorý prišiel v roku 1998 do 
Bratislavy. Tu som stvárnil úlohy kňaza 
a Stevena. Potom sme sa stretli v roku 
2000 pri Monte Cristovi – bol som Ed-
mont Dantes a gróf Monte Cristo a o 
sedem rokov neskôr nasledovala Ange-
lika, kde som hral Joffreyho de Peyraca.

Režisér Bednárik, alebo Beďo 
ako mu väčšina hercov hovorila, 
bol naozaj veľmi špecifický režisér 
so svojimi maniermi teatrali... Aké 
spomienky sa ti vynárajú, keď sa 

spomenie jeho meno?
Naozaj bol veľmi špecifický, ale prá-

ve preto bol taký fenomenálny. Osobne 
som veľmi rád, že ma ako prvý do ruky 
dostal po hereckej stránke práve on. Na 
javisku mi vysvetľoval veci „per huba“, 
vybehol za mnou – tá malá gulička, 
ponadával mi a presne mi povedal a 
vysvetlil, čo a ako mám robiť. Tam som 
ani nestíhal na to reagovať, že by sa člo-
vek urazil alebo niečo iné, pretože v tom 
momente to tak malo byť a bolo. Vďačím 
mu za to, že som mohol aj v budúcnosti 
čerpať z jeho režijných pokynov a pripo-
mienok. Beďo bol jedinečný a takto jedi-
nečný už nikdy nikto nebude.

Beďo bol okrem iného známy 
tým, že nepríjemné veci hovoril 
narovinu. V umeleckom svete ale 
občas treba byť diplomatický, opa-
trný, umelci sú citlivé duše... 

Tak, režiséri majú rôzne charaktery 
a nálady, ale človek si musí zvyknúť. 
Ráno sa zobudíte, nemáte deň, niekto 
vás naštve, tak potom trpí celý súbor. S 
Beďovým prístupom som bol ale veľmi 
spokojný, hoci bol svojský. Myslím, že 
je dobré, keď sa herec režiséra trošku 
bojí, a teda má uňho rešpekt. Herec teda 
musí prísť pripravený a nefláka to, že 
nevie texty alebo niečo zaspievať. Veľmi 
si vážim toho, že som bol vždy na tŕní a 
všetky jeho pripomienky som si zobral k 
srdcu. Keď to raz tak nebolo, nasledoval 
taký pucung pred celým súborom, že to 
neprajem nikomu (smiech).

Ovplyvnil ťa Bednárik natoľko, 
že si pri iných režiséroch povieš 
„Ale Beďo by to robil inak?“ alebo 
počúvaš a akceptuješ ich režijný 
zámer?

Tak Beďo by to určite robil inak, to je 
jasné. Rešpektujem každého režiséra, 
ale preferujem otvorenú komunikáciu. 
Keďže mám už niečo za sebou, tak chá-
pu aj moje výstrelky, keďže ich majú 
nielen režiséri, ale aj ja. V poslednom 
čase to ale vždy dopadne, našťastie, 
dobre, pretože predtým som sa s reži-
sérmi vždy pohádal a dopadlo to veľmi 
zle (smiech). Nakoniec sa však začneme 
rešpektovať a nájdeme strednú cestu a 
riešenie.

Napriek špecifickému štýlu a 
prístupu Bednárika k hercom a 
spevákom na neho spomíname s 
pokorou, úctou a láskou. Čím to je, 
že všetci na neho spomínajú len s 
úsmevom, že nám chýba?

Pretože to bola osôbka, ktorá - ani 
to neviem vyjadriť. Bol to charakterný 
človek, ktorý vám od srdca vynadal ako 
otec, potom pohladil ako mama. Bol ako-
by taký člen rodiny všetkých divadelní-
kov. Jemu ste dovolili, aby vám povedal 
úplne všetko a nemohli ste sa uraziť. Be-
riem ho ako učiteľa a dodnes používam 
niektoré jeho hlášky a bonmoty.

Prvý predstaviteľ Draculu, česká 
muzikálová hviezda, Daniel Hůlka za-
spomínal na Jozefa Bednárika v rámci 
letného festivalu Jevanohraní v jeho 
rodných Jevanoch.

Daniel Hůlka: Bednárik? Úžasný 
človek, skvelý kamarát a fantastický 
umelec.

Aký bol tvoj prvý kontakt s Jo-
zefom Bednárikom? Stretli ste sa 
predtým v opere alebo bol pre teba 
neznámym režisérom?

S pánom režisérom Bednárikom som 
sa stretol ešte pred Draculom v divadle 
niekoľkokrát, ale nikdy sme spolu ne-
pracovali. Obdivoval som ho a veľmi 
som si želal s ním spolupracovať.

Vraj si niekoľko pozvánok na kon-
kurzy Draculu dokonca odmietol...

Je pravda, že som niekoľko pozvánok 
na konkurz odmietol, pretože som bol v 
opere spokojný a netúžil som robiť mu-
zikál. Potom mi zavolal môj spolužiak z 
AMU Ľubo Fritz, ktorý robil Bednárikovi 
asistenta réžie v prvom Draculovi, že už 
je celý muzikál obsadený a chýba len 
hlavná úloha. A že ma Beďo veľmi prosí, 
aby som prišiel na dodatočný konkurz. 
A to bola výzva, ktorú som musel mini-
málne zo slušnosti uposlúchnuť.

Ako si prežíval premiéru Draculu 
v októbri 1995? Bol Bednárik spo-
kojný s výkonmi účinkujúcich po 
premiére a teda najmä s tvojím?

Na premiére sme už boli všetci kľud-
ní, pretože sme mali za sebou asi desať 
verejných generálok a trinásť predpre-
miér, takže to pre nás bola v podstate 
14. repríza. Beďo premiéru nevidel, se-
del celú dobu v divadelnom klube, ale 
spokojný bol.

Ako pristupoval Beďo k tebe, 
mal si na skúškach ako predstavi-
teľ hlavnej úlohy výhody alebo to 
iskrilo ešte viac?

Skúšanie prebiehalo vždy s kopou 
smiechu. Na skúškach Draculu na mňa 
bol Beďo úplne najtvrdší zo všetkých 
účinkujúcich a prvýkrát ma pochválil až 
po poslednej skúške, než sme šli na ja-
visko. To ale neznamená, že by na mňa 
bol zlý. Proste ma učil, čo je to javisko 
a ako sa má hrať. Bol to pre mňa taký 
rýchlokurz herectva.

Napriek špecifickému štýlu a prí-
stupu Bednárika k hercom o ňom 
všetci hovoria s rešpektom, úctou a 
láskou... Čím to je, že tak stále chýba?

To je veľmi jednoduché – bol to úžas-
ný človek, skvelý kamarát a fantastický 
umelec, ktorý nás všetkých inšpiroval, 
mal nás rád a my sme mali radi jeho. Vďa-
ka svojej charizme a umeniu mal priro-
dzenú autoritu, takže si ju nemusel, ako 
niektorí iní režiséri, vynucovať násilím.

S Monikou Absolonovou si sa 
zúčastnil na poslednom rozlúčení 
s Beďom v historickej budove SND 
a na želanie rodiny aj na súkrom-
nom obrade v Zelenči. Podľa všet-
kého bol medzi vami veľmi blízky 
a silný vzťah...

To rozhodne bol. Ja som Beďa bez-
medzne miloval, pretože to bol naozaj 
skvelý človek a režisér. A on ma, mys-
lím, mal tiež rád. TEXT: MARTIN BRONIŠ

Na výnimočného človeka zaspomínali Marián Vojtko i Daniel Hůlka

Výročie narodenia Jozefa Bednárika

Zľava Monika Absolonová, Jozef Bednárik, Leona Machálková.      foto Ladislav Křivan

Zľava Jozef Bednárik, Daniel Hůlka, Richard Hes.                  foto Šimková Veronika

8
7
-0
0
1
30918 623 064

1
6
-0
0
0
1

4
7

-0
4

6

3
9

-0
0

1
6

 T
T

1
9

ul. pri Kalvárii 25A, Trn
ava033/552 15 20, 0905 96 54 4
8

w
w

w.markbal.sk

ve
ľk

oo
bch

od obalových materiálov a papiera

PAPIEROVÉ

TAŠKY

9
4
-0

0
1
3
2
 

5
4

-0
1

0
3

 T
T

3
6

nábor
no  č eno

Prihlásiť sa môžete v mesiaci september a október
v pondelok až piatok od 16.30 hod - do 20.00 hod.
KDE? - Športová hala AŠK Slávia Trnava
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TRNAVA
M.P.V. spol. s r.o., Šrobárová č. 2 (oproti cukrovaru)

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

1
6
-0
0
2
8

Kamenárstvo ADAM - RUŽA

0911 499 871, 0904 610 406
vaskovicadam20@gmail.com

AKCIA
SEPTEMBER – OKTÓBER

2020

● Nové pomníky - žula, terazzo
● Krycie dosky, sekanie písma
● Obnova písma - brúsenie pomníkov strojovo
● Rekonštrukcie starých hrobov, zakrývanie hrobov
● Dlažba, betónové chodníky

1 HROB: od 990 € 
2 HROB: od 1300 € 

DÔCHODCI A ZŤP
VÝRAZNÉ ZĽAVY NA VŠETKO

Radi Vás navštívime aj doma.

seriózne, kvalitne,bez zálohy,doprava ZDARMA
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SŤAHOVANIE
0907 643 542 • www.stahovanie-ttrans.sk

bytov, domov, kancelárií
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www.hydinarskafarma.sk
hydinárska farma topolnica (pri galante)

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

Ponúka

ROZVOZ Zabezpečímeobjednávky telefonickykrmivo pre nosnice, rastová a znášková

NOVINKA - Od oktobra Brojlerové kurence
na zarezanie chované na KUKURICI
• 8 - 14 týžd. nosnice - Mládky
• Mulard káčere na výkrm
• brojlerové kačice na výkrm
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Prenajmeme spevnenú plochu
30.000 m2 v priemyselnej zóne
Pezinok - Glejovka. V objekte je

nákladná váha a železničná vlečka.
0901 708 070

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

-40%
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KUCHYNE

ŠATNÍKY garancia

najnižšej ceny!!!

Najväčší výber

kuchýň

do bauringu!

www.kasna.sk • skoppo@gmail.com

Skvelé
ceny na
KVALITA, ZA KTOROU SI STOJÍME > ZÁRUKA 5 ROKOV

Naše postele farebne zladíme so šatníkom!

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
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PROFESIONÁLNE PRANIE KOBERCOV

Suchovská 12
917 01 Trnava

superluxe@superluxe.sk

www.pranie-kobercov.sk, 0905 869 836, 0949 106 116
otváracie hodiny: pondelok až piatok od 8:00 do 18:00 hod.
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 30. 9. 2020 

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

splátky od 149 €

zimné záhrady 

splátky od 98 €

VYHRAJTE 400 €VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%

V piatok 25. septembra si aj na Slo-
vensku pripomíname Svetový deň 
lekárnikov. V časoch, kedy v pod-
state celý svet  čelí už druhej vlne 
pandémie koronavírusu, sa dvojná-
sobne patrí spomenúť si aj na lekár-
nikov. 

V prvej línii boja proti korona-
vírusu sa v každom štáte ocitajú aj 
lekárnici. S čím iným, možno ne-
štandardným, ste sa počas svojho 
pracovného dňa stretávali? Odpo-
vedá PharmDr. Miroslav Čučka  z 
lekárne Pharmica v Trnave.

Pandémia koronavírusu nám všet-
kým pripomenula, že lekárne sú zdra-
votné zariadenia. Počas doby, kedy 
podniky a služby zatvárali svoje pre-
vádzky, sme my lekárnici takúto mož-
nosť nemali a naozaj sme sa ocitli v 
prvej línii boja pandémiou. Čelili sme 
davu ľudí, ktorí spanikárili a zásobova-
li sa liekmi a ochrannými pomôckami 
na niekoľko mesiacov dopredu.  

Kto, respektíve čo vám najviac po-
čas prvej vlny pandémie pomohlo?

Nie. Tak, ako neboli pripravení ľudia, 
neboli sme pripravení ani my. Neboli 
sme dostatočne zásobení ochrannými 
pomôckami ani účinnou dezinfekciou. 
Rovnako ako my, však neboli priprave-
né ani distribučné spoločnosti, ktoré 

nás zásobujú a tovar sa teda objednať 
nedal. Sústavný tlak ľudí na lekárne 
tak naozaj pripomínal boj. V tejto ne-
ľahkej situácii nám najviac pomáhali 
tí ľudia, ktorí brali vzniknutú situá-
ciu vážne, správali sa zodpovedne, 
disciplinovane a vážili si našu prácu. 

Ako Vás vnímajú samotní pacien-
ti?  

Mňa osobne pacienti vnímajú ako 
osobného zdravotníka. Vždy sa im 
snažím pomôcť s rôznymi zdravotný-
mi problémami. Okrem toho, že som v 
lekárni zodpovedný za to, aby naši pa-
cienti predpísané lieky užívali správne, 
som aj akýmsi “kontrolórom” liečebné-
ho postupu rôznych diagnóz.

Čo Vás priviedlo k profesii lekár-
nika?

Už od detstva ma fascinoval svet 
liečivých rastlín a rôznych elixírov. 
Neskôr to boli lieky, ku ktorým som 
mal veľký rešpekt, chcel som im poro-
zumieť. Preto som sa rozhodol skúsiť 
štúdium farmácie a byť lekárnikom. To 
sa stalo nielen mojím povolaním ale aj 
koníčkom.

(pokračovanie nabudúce)

Patrí sa porozprávať sa s lekárnikmi 
z prvej línie – exkluzívne pre Regionpress

» red
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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.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (46.550 domácností)
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ako exkluzívny predajca projektu s názvom Terra Opoy si Vás 
dovoľuje informovať o spustení predpredaja bytov v obci Opoj.

NAJRÝCHLEJŠÍ PREDAJ
NEHNUTEĽNOSTÍ

www.casmar.sk

Viac info. Peter Markovič 0948 636 000

Príďte si pozrieť virtuálnu realitu daných bytov 
k nám do realitnej kancelárie so sídlom na ulici 

Paulínska 19 v Trnave.

Príďte si pozrieť virtuálnu realitu daných bytov 
k nám do realitnej kancelárie so sídlom na ulici 

Paulínska 19 v Trnave.

VIRTUÁLNA 

REALITA!!VIRTUÁLNA 

REALITA!!

V ponuke máme:
-jednoizbové byty v počte 11 ks od výmer cca 33 m2 po 45 m2 + balkón od výmer 3 m2 – 19 m2 , 
  ( od 56 641,20 eur ),
-dvojizbové byty v počte 49 ks od výmer cca 44 m2 po 56 m2 + balkón od výmer 6 m2 až po 77 m2 terasy, 
  (od 76 591,80 eur ),
-trojizbové byty v počte 7 ks od výmer cca 64 m2 po 78 m2 + balkón od výmer 6 m2 – až po 49 m2 terasy. 
  ( od 106 872 eur ),
-štvorizbový byt v počte 1 ks o výmere 111,32 m2 + terasa o výmere 87,06 m2, ( 184 392 eur ).
 
K dispozícií je 36 garážových parkovacích státí v cene 7 500 eur a 52 vonkajších parkovacích státí 
v cene 3 500 eur + možnosť dokúpenia pivničných kobiek .
 
Viac o projekte nájdete na : https://www.byvanieopoj.sk/lokalita/ 

Začiatok výstavby najneskôr október 2020
Kolaudácia – do konca roka 2021  
Novovzniknutá lokalita v obci Opoj ponúka bývanie pre tých, ktorí majú radi pokojné prostredie, 
ale súčasne chcú byť v blízkosti mesta.
V areály objektu bude výsadba zelene, detské ihrisko a potraviny.
Celý objekt je bezbariérový.

Daná lokalita disponuje výbornou 
napojenosťou na Diaľnicu D1 a R1. 

Rovnakou výhodou je aj blízkosť 
krajských miest : Trnava (do 5 km), 

Nitra ( 40 km ), 
Bratislava ( 50 km ).www.byvanieopoj.sk www.byvanieopoj.sk 
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