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TRNAVSKO

Č. 1 / 8. JANUÁR 2021 / 25. ROČNÍK
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Rozvoz jedál v rámci TT

a do 10 km mimo TT

ZDARMA!
OBEDOVÉ MENU
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info@studiokrasytrnava.sk, www.studiokrasytrnava.sk

 
Revolučné Bio pokrytie nechtov už aj v Trnave

Po-Pia: 10:00-20:00, so: 9:00-14:00, tel.: 0917 378 512

     Chcete mať zdravé, krásne a pevné nechty bez nanesenia umelého materiálu?
     Vyskúšajte živé BIO pokrytie nechtov, ktoré je ochranné, posilňujúce a pevné pokrytie 
pre prirodzené nechty.
     Obsahuje jedinečné zloženie so špeciálnou väzbou, ktoré nespôsobuje stenčenie nech- 
tovej platničky, pocity bolesti pri odstraňovaní ani alergické reakcie, navyše zvyšuje rege-
neráciu keratínových štruktúr nechta. Neobsahuje kyseliny, lúhy, toluén ani formaldehyd.
     Bio pokrytie nechtov spraví z Vašich slabých, poškodených a krátkych nechtov dokonalé
umelé dielo.
     Navštívte nás v Štúdiu krásy na Jeruzalemskej 33 v Trnave a uvidíte, že tento spô-
sob manikúry si jednoducho zamilujete. Ste jedinečná/ý a zaslúžite si to najlepšie ...
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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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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, kameňa
� Búracie práce
   s odvozom odpadu

REZANIE BETÓNU

0908 447 006
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AUTODOPRAVA

(do 3,5t)

0905 242 303
Vladimír Páleník, Majcichov 523
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- dovoz materiálu/tovaru z obchodu 
- odvoz/dovoz stavebného materiálu
- sťahovanie
- preprava (dĺžka max do 4,6m)
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MENU BOXY
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ul. pri Kalvárii 25A, Trn
ava033/552 15 20, 0905 96 54 4
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od obalových materiálov a papiera

OBALY
na prenos jedla

OPRAVA
�automatické

práèky
�elektrospotrebièe
�plynospotebièe
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033/5549 016
0915 756 849
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SOŠ obchodu a služieb Trnava

Bližšie na: www.sosos-trnava.sk

má zámer prenajať
nebytové priestory

Termín navštevy si treba dohodnúť telefonicky.
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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    42.810 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: 
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Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09
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V prípade, 
že máte podozrenie 

na koronavírus, konajte!

Pre verejnosť je dostupná 
infolinka pod taktovkou NCZI. 

Odborníci na čísle 0800 221 234 
odpovedajú na otázky 24 hodín 

denne, 7 dní v týždni.

K dispozícii sú aj - 
Úrad verejného zdravotníctva 

Slovenskej republiky – 0917 222 
682, novykoronavirus@uvzsr.sk

Nepretržite je k dispozícií 
call centrum:

Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva so sídlom 
v Trnave - 0905 903 053

Zvládneme to? Vydržíme? Poddá sa 
tá nákaza skôr ako my? Takéto, ale-
bo, verím, že im veľmi podobné otáz-
ky sa preháňali na začiatku roka v 
hlavách mnohých z nás.

Viem, určite nie všetkých. Po-
daktorí mali a stále majú vo svojich vnú-
torných svetoch pre nich obvyklé myš-
lienky, závisť, nenávisť, vypisovanie 
ohováraní. Ono by to asi inak ani nešlo. 
Aj takí musia byť. Medzi veľkými musia 
byť aj maličkí. A určite medzi tými, ktorí 
vás na chodbe, vo vchode či na chodní-
ku pozdravia s milým úsmevom, sú aj 
takí, ktorí vás pred chvíľou ohovorili, 
poslali na vás anonym, alebo vám as-
poň oškreli na parkovisku auto.

Ľudia sú proste už raz takí. Z nie cel-
kom známych príčin v ich vnútri zvíťa-
zila závisť, nenávisť a potreba pomsty.

Stojí za to v týchto prvých dňoch 
roka myslieť na úplne iných ľudí. Po-
ďakovať sa tým, ktorí boli cez sviatky v 
službe a držali vo svojich dlaniach ruky 
našich blízkych. Poďakovať sa všetkým, 

bez nasadenia ktorých by boli štatistiky 
úplne katastrofálne. “Mal som najkraj-
šie Vianoce vo svojom živote” - napísal 
mi dospelý človek, ktorý mal prvý raz 
kapustnicu, klobásku, šalát, banán a 
oriešky. Verím a dúfam, že medzi nami 
sú desaťtisíce takých, ktorí iným pomá-
hajú, bez toho, aby sa o nich vedelo, 
posielajú balíčky, starajú sa, všímajú si.

Verím a dúfam, že stále je medzi 
nami oveľa viac múdreho dobra ako 
hlúpeho zla. A dúfam, že rok 2021 rozšíri 
rady tých dobrákov. Zlo tu vždy bolo, je 
a bude. Niektorí nešťastníci v jeho šírení 
cítia svoje uspokojenie. Treba ich poľu-
tovať. A dobru zas pomôcť 
dorásť do dospelosti.

Milí čitatelia, za celé 
vydavateľstvo si vám 
dovoľujem želať zdravie 
a čo najviac stretnutí s 
dobrom. To ostatné 
je nepodstatné, 
okrajové. Všetko 
dobré!

Zdravie, zdravie a ešte raz zdravie!

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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0911 421 691
Suchovská 5, Trnava

MAĽOVANIE
STIERKOVANIE
0903 783 800
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Zakrývanie interiéru GRÁTISZakrývanie interiéru GRÁTIS

MASÁŽE
A PEDIKÚRA
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V pohodlí
Vášho domova!

Objednávky:

0948 02 77 55

smarTTshop.sk
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1Od decembra predlžujeme

otváracie hodiny! Chránená dielňa: možnosť povinného plnenia

predajňa s pracovnými odevmi na ulici Jána Bottu 36

od 8:00 do 17:30 hod.
08

-0
00

6 
T

T0
1

6
6
-0
0
1
6

Ničia Vás DLHY z úverov?
SÚDY alebo aj DRAŽBY obydlia?
 0905 638 627  finančná ochrana
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9.január 1995   
Valerij Vladimirovič Poľakov prežil 366. deň vo vesmíre na stanici 
Mir, čím prekonal vtedajší rekord

Výročia a udalosti
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0949 379 644

PB
wood

PÍLA DOLNÉ OREŠANY

• predaj palivového dreva

• smrekové pele� kvalita A1

0940 621 251 • pavolbudai@gmail.com
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ŠTUDIJNÉ ODBORY 4-ROČNÉ

6425 K kaderník – vizážista

6446 K kozmetik – NOVINKA

UČEBNÉ ODBORY 3-ROČNÉ3355 H stolár 
3678 H inštalatér 

6456 H kaderník 

UČEBNÝ ODBOR 4-ROČNÝ2977 H cukrár kuchár

NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM 

2-ROČNÉ
3659 L stavebníctvo 

 hcálsemer v einakindop  L 3046

6421 L spoločné stravovanie

6426 L vlasová kozmetika 

KDE NÁS NÁJDETE? 
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA OBCHODU A SLUŽIEB
LOMONOSOVOVA 2797/6, 918 54 TRNAVA
tel: +421 33 5521109 • E-mail: sulkova.darina@zupa-tt.sk
www.sosos-trnava.sk • sosostrnava.edupage.org
Facebook:  Stredná odborná škola obchodu a služieb, 

Lomonosovova 2797/6,91854,Trnava

POD

JEDNOU

STRECHOU
R

ELA
X

ŠIROKÝ

VÝBER

ODBOROV

SUPER ATMOSFÉRA

MODERNÉ PRACOVISKÁ

SÚŤAŽE

3
9

-0
0

1
 T

T
0

1

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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POKLÁDKA
ZÁMKOVEJ DLAŽBY

0905 651 584RASTAR spol. s r.o.

3
9

-0
0

0
5

 T
T

0
1

Komplexná realizácia
Vašich predstáv
v exteriéri

Komplexná realizácia
Vašich predstáv
v exteriéri

V prvom štvrťroku sa začne proces vyhľadávania 
škôl. Materských, stredných či vysokých. Napriek 
tomu, že sa u nás degradovalo vzdelávanie, mno-
hým rodičom záleží na tom, aby našli svojmu die-
ťaťu dobrú školu.

Na začiatku nášho sprievodcu školami si treba uve-
domiť, že to, čo sa z našich detí stane, nezávisí len od 
školy a nedá sa to zabezpečiť len investíciou do vzde-
lávania. Veď koľko vzdelaných ľudí je bez práce alebo 
robia niečo, čo s ich štúdiom nesúvisí. Na uplatnenie 
človeka vplýva komplex faktorov od rodiny, osobnost-
ných predpokladov po charakter pracovného trhu či 
zloženie spoločnosti. Isto, premysleným výberom školy 
zabezpečíme najdôležitejší krok k perspektívam nášho 
dieťaťa a naznačíme jeho cestu.

Na výber školy si treba definovať realistické kritériá 
a rozhodne sa netreba sústrediť iba na blízkosť k byd-
lisku. Takisto sa netreba spoliehať na internetové refe-
rencie, ktorých zámer nemusí byť vždy čestný. Najhor-
šie je vyberať si školu podľa toho, že tam nastúpi aj náš 
známy. Alebo je jej absolventom známa osobnosť. To 
nemusí byť zárukou, že aj nám bude taká škola vyhovo-
vať. Najlepšie je kontaktovať sa osobne s ľuďmi, ktorí sú 
absolventmi  školy a majú istý nadhľad. Do veľkej miery 
čo-to naznačia prehliadky školy počas dňa otvorených 
dverí alebo v iné dni. Zúčastniť by sa mali obaja rodičia 
alebo rodič s niekým blízkym, možno s odborníkom. 

Predtým si treba uvedomiť predpoklady školy: Ako 
napĺňa požiadavky súčasnej spoločnosti? Ako komuni-
kuje s potenciálnymi „klientmi“? Aký má vizuál a ma-
teriálno-priestorové vybavenie? Akú má víziu a obsah 
vzdelávania? Ako spolupracuje so svojím okolím, kto 
tvorí jej komunitu? Ak sa škola vyberá pre staršie dieťa, 
je dôležité, aby sa aj ono zapojilo do tohto procesu. Dô-
ležité je spoznať vedenie školy, keďže v slovenskej legis-
latíve je kľúčové pri profilácii, ale aj pri zlom fungovaní. 
Veľa prezradí aj pohľad na web školy, na jej dizajn, ob-
sah, aktualizácie a informácie. Ťažším je zistenie, či per-
sonál školy berie svoju službu ako povolanie či zamest-
nanie - to by mohol naznačiť napr. deň otvorených dverí.

Výber školy teda závisí od komplexu kritérií, nie 
napr. iba od toho, či sa tam učí angličtina, či majú Mon-
tessori. Školy sa v súčasnosti tiež riadia marketingom 
a pre získanie žiakov môžu zavádzať. Zároveň si treba 
uvedomiť, že neexistuje ideálna škola, ani keby bola al-
ternatívna či súkromná. Je potrebné si vopred stanoviť 
očakávania, uplatniť kritické myslenie a nespoliehať sa 
na módne predstavy o najlepšej škole.

Trojuholník 
škola – rodič - žiak

»  PhDr. Ján Papuga, PhD., učiteľ ZŠ  
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Ket som v novynách našla článek, že v Britányji 
majú v jednej rodzine svíčky na vánočný stromček 
staré 51 rokov, mosela som sa zasmát. Pýsaly, že sú 
to najstaršé svetélka v celej krajine. 

No dze sa na mna hrabú! Já mám eletrické svíčky 
vyrobené v roku 1957. Moje sú o dvanást rokov star-
šé, teda majú 63 rokov.Vyrobyly ich v  Kovoslužbe 
Bratislava, závod Piešťany. Mój otec ich kúpil jako 
novinku a  zaplacil za ne 103 korún českosloven-
ských. Velice dobre sa na to pamatám, šak som bola 
malá školáčka. Šeci zme sa svítacemu čudu tešily. 
Šak dovtedy zme na stromček dávaly len prskavky 
a obyčajné voskové svíčky. 

Ot roku 1957 sú každý rok na kryspáne a  robá 
nám radost a vánočnú atmosféru. Najprv v rodzine 
mojich rodičov, neskór v  mojej domácnosci. To je 
kvalita! Je to mój poklat, je to moje dzetstvo, moja 
tradýcija, památka po otcovy, dedyctvo, keré si chrá-
nym jako oko v hlave. Velice ráda si v čase Vánoc pri 
jejich svetle posedzím, len tak cicho a  rozmýšlam 
o tem, či by čulajšé výrobky vydržaly tak dlho. 

Aj o tem, kolko rokov ich ešče budem vešat na 
kryspán ja, alebo moje potomstvo. Pri takémto vzác-
nem osvetlený som strávyla korono-
vé a  smutné Vánoce a  privýtala 
Nový rok 2021, kedy budeme 
šeci, aj moje svíčky o rok starší. 
Teda nech je ten Nový rok lepší 
jako ten čo odešol.

Já mám staršé

» bapka Blašková

Ešte sa točí
Pretrime si na Nový rok oči

a môžeme oslavovať,
že Zem, sa ešte stále točí.

Zákaz vychádzania
Cez Vianoce, v dobrej viere,

doma spíme, doma jeme
a keď nám budú úzke dvere,

navždy doma zostaneme.

Vieme udrieť
V porovnaní s Ruskom
je náš štát síce menší,
ale zato náš „novičok“ 

je oveľa údernejší.

Vlaková doprava
Preplnené nádražia

sú tak nebezpečne rušné,
že začali dispečeri

vypravovať iba rušne.

Nakazená národná rada?
To sú iba plané kecy, 

pozitívnych prišlo päť
a negatívni vyšli všetci.

Vláda plagiátorov
V tejto, pre nemocnice,

veľmi ťažkej chvíli,
môžu pracovať aj lekári,

ktorí si diplom iba odfotili.

Možno je to tak

» Eva Jarábková

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA

DOPRAVNÁ TRNAVA
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Študentská 23, 917 45 Trnava, tel.: 033-552 11 61, e-mail: spsd�@stonline.sk, www.spsd�.sk

Ponúkame i akreditovanú Jazykovú školu a vzdelávacie kurzy pre dospelých

Keďže momentálne sa nemôže konať Deň otvorených dverí, pripravili sme pre Vás
virtuálnu prehliadku školy: h�ps://spsd�.edupage.org/a/virtualna-prehliadka

Je možné si dohodnúť i osobné stretnutie a prísť (rodič s deviatakom)
a podáme Vám informácie o možnostiach štúdia.

Vaše otázky ohľadom záujmu o štúdium
u nás môžete i písať na spsdprijimacky@gmail.com

• kurzy cudzích jazykov /https://spsdtt.edupage.org/a/jazykova-skola • elektrotechnické minimum 

/3-mesačný akreditovaný kurz na získanie elektrotechnickej kvalifikácie/ • kurzy pre elektrotechnikov 

podľa Vyhlášky 508/2009 Z.z. /§21-23 na získanie, alebo obnovenie elektrotechnickej spôsobilosti/ 

• externé 1-ročné štúdium odborných predmetov v študijnom odbore 3739 M

elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách /končiace maturitnou skúškou/

• kurz CISCO akadémie /medzinárodne akreditovaný kurz na získanie kvalifikácie špecialista počítačových sietí/

• kurz Dopravca v cestnej doprave /príprava na skúšku odbornej spôsobilosti

• kurz Logistika v preprave tovarov /akreditovaný rekvalifikačný kurz

Pre absolventov ZŠ ponúkame
študijné odbory s maturitou:

2675 M elektrotechnika – komunikačné a sieťové

technológie • 3739 M elektrotechnika v doprave

a telekomunikáciách – sieťové technológie

a komunikačná bezpečnosť • 3760 M prevádzka

a ekonomika dopravy – logistika a podnikanie

v doprave • 3765 M technika a prevádzka dopravy

– automobilová technika • 3767 M dopravná

akadémia – ekonomika a manažment v doprave Priemerný plat absolventa (zdroj: Uplatnenie.sk)

10.január 1904    
Japonsko vyhlásilo vojnu Rusku po predchádzajúcom útoku japonských 
torpédových člnov na ruskú eskadru v prístave Port Arthur

Výročia a udalosti INZERCIA
0905 943 528
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Fakultná nemocnica Trnava spus-
tila očkovanie proti ochoreniu CO-
VID-19. Momentálne má k dispozí-
cií dva očkovacie tímy, ktoré bude 
navyšovať na základe zvyšovania 
záujmu o dané očkovanie.

Prvou zaočkovanou lekárkou v nemoc-
nici je mim. prof. Anna Strehárová, ktorú 
zaočkovala prednostka Kliniky infekto-
lógie FN Trnava doc. Adriana Kršáková. 
Anna Strehárová pracuje ako lekár na 
Klinike infektológie FN Trnava, pričom 
práve Klinika infektológie bola prvá, kto-
rá bola reprofilizovaná na COVID oddele-
nie. „Vakcinácia je to najlepšie, čo ľudstvo 
vymyslelo. Je to jeden úžasný vedecký po-
znatok. Bez očkovania by zomierali ľudia 
na COVID-19 ďalej, a to predsa nemôžu 
ľudia tretieho tisícročia dovoliť. Nebojte 
sa“, povedala Anna Strehárová.

Zaočkovali zdravotníkov,
 ale i primátora Trnavy

Medzi prvými zaočkovanými je zdra-
votnícky personál nemocnice, miestne a 
tiež regionálne autority kraja - trnavský 
župan Jozef Viskupič, primátor Trnavy 
Peter Bročka, primátor Galanty Peter 
Paška, podpredsedovia TTSK József Be-
rényi a Marek Neštický, viceprimátorka 
Trnavy Eva Nemčovská, rektor Trnavskej 
univerzity René Bílik, rektor UCM Roman 
Boča, dekan Fakulty zdravotníctva a soci-
álnej práce TRUNI Jaroslav Slaný, riaditeľ 
nemocnice v Piešťanoch Štefan Kóňa, 
generálny riaditeľ VÚJE a ďalšie miest-
ne a regionálne autority orgánov štátnej 

správy a samosprávy. „S potešením mu-
sím konštatovať, že väčšina oslovených 

miestnych a regionálnych autorít prijala 
pozvanie na očkovanie, čo dáva jasný 
signál verejnosti, že sa nie je čoho obá-

vať. Len spoločným úsilím dokážeme túto 
pandémiu prekonať“, uviedol riaditeľ FN 
Trnava Vladislav Šrojta. „V prvej dodávke 
sme dostali takmer 10 000 dávok vakcíny, 
čím pokryjeme časť prvej vlny očkova-
nia,“ dodal riaditeľ FN Trnava.

O očkovanie je záujem
V najbližších dňoch budú v nemocnici 

pokračovať s očkovaním proti ochoreniu 
COVID-19 v rámci zdravotníckeho perso-
nálu. „Teší ma, že naši lekári, sestry a ďalší 
zdravotnícky personál má záujem o očko-
vanie proti ochoreniu COVID-19. Očkovanie 
vidíme ako cestu pre zlepšenie súčasného 
stavu, nakoľko bojujeme s koronavírusom 
už od marca 2020,“ spomenul zástupca ria-
diteľa FN Trnava pre lekárskopreventívnu 
starostlivosť Viliam Vadrna.

Mestský úrad 
bude zatvorený 
do 24. januára
Vzhľadom na zhoršujúcu sa epi-
demiologickú situáciu, ktorá na 
Slovensku vyvolala sprísnené pre-
ventívne opatrenia vrátane zákazu 
vychádzania, sa predlžuje zatvore-
nie Mestského úradu v Trnave pre 
verejnosť do 24. januára 2021.

Občania môžu samosprávu kontak-
tovať e-mailom, telefonicky či poštou 
na adresu Trhová 3, 917 71 Trnava, pred 
budovou MsÚ je umiestnená aj schrán-
ka, do ktorej je možné v prípade potre-
by doručiť písomnosti. „Koronavírus sa 
nevyhýba ani mestskému úradu. Evidu-
jeme viacero pozitívnych prípadov, pre-
to je dôležité minimalizovať kontakty, 
aby sme chránili zdravie a životy nielen 
našich zamestnancov, ale aj širokej ve-
rejnosti,“ hovorí prednostka mestského 
úradu Katarína Koncošová a dodáva, 
že zamestnanci, ktorých agenda to 
umožňuje, budú pracovať z domu, ako 
odporúčajú vládne nariadenia. Ostatní 
sa budú v kanceláriách striedať, aby 
bola v miestnosti vždy iba jedna osoba. 
„Občanom sa ospravedlňujeme za prí-
padné komplikácie a ďakujeme im za 
pochopenie,“ uzatvára prednostka.

Fungovanie pracovísk 
mestského úradu

-Telefónne čísla a e-mailové adresy 
zamestnancov nájdete na webstránke 
mesta trnava.sk v sekcii Kontakty.

-Klientske centrum: zamestnanci sú 
k dispozícii telefonicky a e-mailom. 
Tlačivá a formuláre sú zverejnené na 
webstránke mesta trnava.sk.

-Parkovacie karty, ktorým v tomto 
období skončila platnosť, a z dôvodu 
uzavretia MsÚ ich momentálne nie je 
možné v klientskom centre prolongo-
vať, bude mestská polícia akceptovať.

-Podateľňa: pred mestským úradom 
na Trhovej 3 bude počas pracovných 
dní od 8.00 do 16.00 hod. k dispozícii 
schránka na podávanie dokumentov. 
Ak občan potrebuje aj potvrdenie o po-
daní, musí využiť služby pošty.

-Ohlasovňa pobytov: občania sa 
môžu na trvalý pobyt prihlásiť pro-
stredníctvom ústredného portálu ve-
rejnej správy slovensko.sk Ostatná 
agenda bude vybavovaná e-mailom 
alebo telefonicky.

-Matrika: zamestnanci matričného 
úradu sú k dispozícii telefonicky a 
prostredníctvom e-mailu. O duplikáty 
rodných, sobášnych a úmrtných lis-
tov môžete požiadať e-mailom, poštou 
alebo cez portál slovensko.sk, násled-
ne budú zaslané poštou doporučene 
do vlastných rúk. Rodné listy budú 
zasielať poštou (doporučene do vlast-
ných rúk) na adresu matky, pričom 
do 60 dní od narodenia dieťaťa lekári 
poskytnú zdravotnú starostlivosť na 
zdravotná kartičku matky, takže na 
tieto účely nie je nevyhnutné vydať 
rodný list okamžite. V prípade záujmu 
o uzavretie manželstva, nájdete tlačivo 
teda Žiadosť o uzatvorenie manželstva 
na stránke mesta.

námety a reakcie spravodajstvott@regionpress.sk

„Vakcinácia je to najlepšie, čo ľudstvo vymyslelo,“ tvrdí odborníčka.

V trnavskej nemocnici začali 
s očkovaním

2

Prvou zaočkovanou lekárkou v nemocnici je mim. prof. Anna Strehárová. 
zdroj foto FN Trnava

Vakcíny proti ochoreniu Covid-19 
sa budú poskytovať bezplatne pre 
všetkých občanov Slovenskej re-
publiky a vakcinácia bude prebie-
hať postupne, v štyroch vlnách.

I.vlna - V prvej vlne podajú vakcínu 
zdravotníckym pracovníkom, zaočko-
vaní budú aj zamestnanci domovov 
sociálnych služieb (DSS), či kritickej 
infraštruktúry.

1. Zdravotnícki pracovníci –poradie 
očkovania:
- Zdravotnícki pracovníci pracujúci pria-
mo v nemocnici s COVID pacientmi v 
červenej zóne, zdravotnícki pracovníci 
podieľajúci sa na diagnostike COVID, 
pracovníci RÚVZ
- Zdravotnícki pracovníci starší ako 65 
rokov a s chronickými ochoreniami
- Ostatní zdravotnícki pracovníci pracu-
júci s pacientom
- Študenti, ktorí spĺňajú kritérium zdra-
votníckeho pracovníka podľa platných 
predpisov
- Ostatní študenti zdravotníckych le-
kárskych a nelekárskych odborov, ktorí 

počas štúdia prichádzajú do kontaktu s 
pacientom
- Zamestnanci obslužných organizácií, 
ktorí vykonávajú svoju činnosť v nemoc-
niciach –napr. upratovacie služby apod.

2. Zamestnanci DSS, terénni sociál-
ni pracovníci, pracovníci organizácií 
(napr. n.o.), ktorí sa podieľajú na ošetro-
vaní pacientov s COVID –19 a na zabez-
pečení očkovania

3. Zamestnanci kritickej infraštruk-
túry štátu-v prvej vlne iba tie osoby v 
rámci kritickej infraštruktúry štátu a si-
lových zložiek,ktoré sú v možnom pria-
mom kontakte s rizikovou populáciou
-Silové zložky – vojaci, policajti, hasiči 
(v možnom priamom kontakte s riziko-
vou populáciou)
-Pracovníci inej kritickej infraštruktúry 
(v možnom priamom kontakte s riziko-
vou populáciou)

II.vlna – V druhej vlne budú mobil-
né tímy očkovať pacientov v domovoch 
sociálnych služieb, pacientov nad 65 
rokov, chronicky chorých pacientov. 

Vakcínu dostanú onkologickí pacienti, 
dialyzovaní pacienti – aplikácia priamo 
na hemodialyzačných centrách, trans-
plantovaní pacienti, pacienti s biolo-
gickou liečbou, pacienti s autoimunit-
nými ochoreniami, pacienti s poruchou 
imunity, pokiaľ nie je kontraindikáciou 
ku podaniu vakcíny, pacienti s diabe-
tes mellitus, pacienti s neurologickými 
závažnými chorobami – SM a pod.,pa-
cienti s kardiovaskulárnymi chorobami, 
pacienti so závažnými psychiatrickými 
chorobami (vysoké riziko prenosu in-
fekcie na ostatných, ostatní pacienti s 
chronickými chorobami

III. vlna – V tretej vlne bude zaočko-
vaná špecifická populácia s vysokým ri-
zikom šírenia ochorenia: učitelia, MRK, 
bezdomovci, azylanti

IV. vlna – Na rad prídu ostatní oby-
vatelia starší ako 18 rokov

To, v ktorej vlne očkovania, sa nachá-
dza skupina, do ktorej patríte, si môžete 
nájsť aj na webe korona.gov.sk.
STRANU PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Vakcinácia bude prebiehať postupne, v štyroch vlnách

Zostavili plán očkovania 
„Bol zostavený plán, na základe 

ktorého budú vyzývaní obyvatelia 
kraja, aby sa dobrovoľne zúčastnili 
očkovania. Verím, že sa tak stane v 
masovom merítku. Očkovanie totiž 

považujem za svetlo na konci tunela. 
Môžeme vďaka nemu zachrániť tisíce 

životov a čoskoro sa vrátiť k normálne-
mu, plnohodnotnému životu vrátane 
stretávania sa či cestovania,“ uviedol 

trnavský župan Jozef Viskupič.
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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.

1 Auto-moto/predaj

» KÚPIM JAWA-CZ ZA VAŠU 
CENU 0915779828 
CZ 175 SIMSON STELA PIONIER 
STADION JAWA 90 KÚPIM 
TIETO MOTORKY AJ POKAZENÉ 
0915215406
2 Auto moto/iné

3 Byty/predaj

4 Byty/prenájom

5 DOMY/predaj 

6 POZEMKY/predaj

7 REALITY/iné

8 STAVBA

» Kúpim min 5 táčkovú funkč-
nu továrenskú miešačku do 
200€ tel. 0951233787
9 DOMÁCNOSŤ

10 ZÁHRADA a ZVERINEC

» Predám samice zajacov - 
vhodné na chov. 0948014213
» Predám tohtoročné žito a 
jačmeň 0940329134
» Darujem krásne mačiatko, 
cca 2mesačné. Odčervené, 
má hygienické návyky. Prí-
padný dovoz možný. Len do 
dobrých rúk. 0905875908
» Predám poštových holubov 
- lacno, 0948014213
11 HOBBY a ŠPORT

» Kúpim akordeón, heligónku, 
husle, saxafón. 0915876860 
12 DEŤOM

13 RÔZNE/predaj

» Predám 1 liter slivovice, roč-
ník 2018, vypálená v pálenici, 
0948014213 
14 RÔZNE/iné

15 HĽADÁM PRÁCU

ZOZNAMKA

» SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ 
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE 
0944724181
» PONÚKAM LÁSKU ŽENE 
0940243049

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj 

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj 

06 POZEMKY / predaj 

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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osobná ochrana

KĽÚČOVÁ POHOTOVOSŤ

0903 668 668

NONSTOP

prevádzky v OD Jednote a v City Arene

sú zrušené a presťahované na jedno miesto

Paulínska 20, OC Balakovo | 0950 777 111
www.sezamtrnava.sk | sezamtrnava@gmail.com

3
2
- 
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Príjmeme 
do zamestnania

alebo na živnosť:

tel.: 0908 789 146 / email: kariera@ismont.sk

tesára 
klamPiara / POkrýVača 

iZOlatéra 
strOJNíka / VODiča 

Cena práce v závislosti od pozície: od 7,- € / hod. brutto

1
0
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0
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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

0
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Hviezdoslavova 3, Trnava (vo dvore oproti gym. A. Merici) 033/55 13 185
0905 575 191

-40%

KUCHYNE

ŠATNÍKY garancia

najnižšej ceny!!!

Najväčší výber

kuchýň

do bauringu!

www.kasna.sk ï skoppo@gmail.com

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

Naše postele farebne zladíme so šatníkom!

KOVOVÝROBA

PADYKOV

Na výrobky

poskytujeme

záruku a servis!

Výroba a montáž

ocelových brán,

plotov, zábradlia,

kovaných dekoračných

ozdôb, schodov a pod.

Výroba a montáž

ocelových brán,

plotov, zábradlia,

kovaných dekoračných

ozdôb, schodov a pod.

0948 860 404

simon.padys@gmail.com

PADYKOV

0948 860 404

simon.padys@gmail.com

PADYKOV
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Pomocou bylinkových octov a ole-
jov vieme dochutiť takmer každé 
jedlo. Výhodou tých domácich je, 
že môžeme bylinky namiešať pod-
ľa vlastnej chuti. Nechajte sa inšpi-
rovať.

Prípravu bylinkových octov a olejov 
hravo zvládnete a nezaberie vám veľa 
času. Výsledok však bude isto stáť za to. 
Ak fľaše ozdobíte lykom, motúzikom, 
stuhou či etiketou, zároveň získate de-
koráciu do vašej kuchyne, či originálny 
darček pre svojich blízkych a priateľov. 
Takto pripravené oleje a octy sa skvelo 
hodia na ochutenie šalátov, ale použiť 
ich môžete aj na varenie.

Aké bylinky použiť?
Ako bezpečná voľba sa javia sušené 

bylinky. Je pri nich malá pravdepodob-
nosť, že splesnivejú. Ak sa rozhodnete 
pre čerstvé bylinky, dôkladne ich pred 
použitím umyte a poriadne vysušte.

Recepty:

Provensálský olej
Suroviny: 1 lyžička tymianu, 1 lyžička 

bazalky, 1 lyžička majoránu, 1 lyžička 
saturejky, zopár guľôčok korenia šty-
roch farieb, 300 ml slnečnicového za 
studena lisovaného oleja

Postup: Čerstvé bylinky opláchni-
te, osušte, najemno nasekajte, sušené 
podrvte a všetky potom vložte do skle-
ného uzatvárateľného pohára alebo 
fľaše. Až po okraj zalejte olejem a uza-
tvorte. Bylinný olej položte na slnečné 
miesto, napríklad na okenný parapet a 
nechajte dva týždne až mesiac lúhovať. 
Potom ho cez sitko prelejte do čistej 
sklenej fľaše, pričom bylinky dôkladne 
vyžmýkajte. Na ozdobu pridajte niekoľ-
ko kúskov čerstvého korenia a byliniek.

Pikantný olej s feferónkou
Suroviny: 4 feferónky, 1ČL celého 

čierneho korenia, 50g bazalky, olivový 
za studena lisovaný olej

Postup: Feferónky na niekoľkých 
miestach prepichnite vidličkou a vložte 
do sklenej nádoby. Pridajte celé čierne 
korenie a lístky bazalky. Všetko zalejte 
až takmer po okraj olejom a nádobu 
uzavrite. Nechajte lúhovať dva týždne 

pri izbovej teplote, pričom denne pre-
triasajte. Potom olej cez sitko prelejte do 
čistej sklenej fľaše.

Rozmarínový ocot
Suroviny: 1L jablčného alebo vinného 

octu, niekoľko vetvičiek čerstvého roz-
marínu, vetvička petržlenovej vňate, 5 
guľôčok nového korenia, 2 menšie bob-
kové listy

Postup: Premyté a osušené bylinky 
a korenie vložte do sklenej nádoby, 
zalejte octom a dobre uzavrite. Všetko 
nechajte lúhovať na slnečnom mieste 
aspoň dva až štyri týždne, pričom fľašu 
denne pretriasajte. Potom ocot preceďte 
cez sitko a prelejte do čistej sklenej fľa-
še. Na ozdobu pridajte niekoľko kúskov 
čerstvého korenia a byliniek.

Náš tip:
Pri výrobe je dôležité, aby boli bylin-

ky v oleji či octe úplne ponorené. Olej 
alebo ocot by mal siahať vždy zhruba  
centimeter nad bylinky.

TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Vyrobte si domáce 
bylinkové octy a oleje

Bylinkové oleje a octy sa skvelo hodia na ochutenie šalátov, ale použiť ich môžete 
aj na varenie.                                                                                 autor foto silviarita pixabay
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ZDRAVIE Z HERBÁRA 

Pozor! 
Hotové octy a oleje skladujte vždy 

na tmavom a chladnom mieste. Ubez-
pečte sa, že na použité bylinky ne-

máte alergiu a používajte ich s citom, 
pretože aj v prípade byliniek platí, že 

všetkého veľa môže skôr uškodiť.

ZDRAVIE Z HERBÁRA 
Pestujte bylinky 
aj v zime
Bylinky spestria náš jedálniček a 
prospejú nášmu zdraviu. Pesto-
vať ich môžeme aj počas zimných 
mesiacov, keďže nám na túto čin-
nosť pokojne postačí okenný pa-
rapet a zopár drobností.

Budete potrebovať:
-kvetináče, prípadne debničky - ak 
nájdete doma nejaké staršie, ktoré ste 
predtým používali, najskôr ich dobre 
umyte v horúcej vode
-zeminu - výsevový substrát
-semená byliniek – dariť sa bude ba-
zalke, rozmarínu, oreganu, tymianu, 
žeruche, šalvii, kôpru i mäte

Takto sa to podarí:
Najskôr naplňte kvetináče zeminou, 

následne na jej povrch nasypte seme-
ná, tie prekryte tenšou vrstvou zeminy 
a dôkladne pokropte vodou – nepou-
žívajte pritom silný prúd vody, ten by 
semiačka vyplavil. Zalievajte najlepšie 
hneď ráno odstátou vodou. Neprelejte 
ich, aby korienky nezačali hniť a pa-
mätajte na to, že bylinky milujú okno 
situované na juh, prípadne na západ.

Náš tip:
Z drevených varešiek či paličiek od 

nanukov si vyrobte menovky. Ak radi 
tvoríte, môžete si ich pekne pomaľovať 
či vyzdobiť obrúskovou technikou. Keď 
sú hotové, na každú napíšte názov jed-
nej z byliniek a zastoknite do prísluš-
ného kvetináča či riadka v debničke.

TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ

 autor foto markusspiske pixabay

Na prípravu bylinkových octov a olejov sa hodia čerstvé i sušené bylinky. 
Autor foto gate 74 pixabay
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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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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.

Minimálne odvody SZČO (živnostníkov) 
do Sociálnej a zdravotnej poisťovne od 
1.1.2021 vzrastú o 18,63 € mesačne.

Od 1.1.2021 sa zvýši minimálny vyme-
riavací základ o 39,50 €, a to v porovnaní 
s minimálnym vymeriavacím základom 
platným v roku 2020. Zvýšenie minimál-
neho vymeriavacieho základu vplýva aj na 
zmenu minimálnych odvodov do Sociálnej 
a zdravotnej poisťovne od 1.1.2021.

Minimálny mesačný vymeriavací zá-
klad pre platenie odvodov do Sociálnej a 
zdravotnej poisťovne predstavuje 50 percent 
priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve 
Slovenskej republiky zistenej Štatistickým 
úradom za kalendárny rok, ktorý dva roky 
predchádza rozhodujúcemu obdobiu.

Uvedené znamená, že pri stanovení 
výšky minimálneho vymeriavacieho zá-
kladu pre platenie odvodov do Sociálnej 
a zdravotnej poisťovne od 1.1.2021 potre-
bujeme poznať priemernú mesačnú mzdu 
za rok 2019, ktorá je (štatisticky) vo výške 
1 092 eur. Minimálny mesačný vymeriava-
cí základ pre platenie odvodov od 1.1.2021 
teda predstavuje sumu 546 eur.

V prípade, ak SZČO (živnostníkovi) 
vznikne povinnosť platiť odvody do So-
ciálnej poisťovne, bude povinný platiť od 
1.1.2021 povinné poistné na sociálne pois-
tenie vo výške 33,15 percent z vymeriava-
cieho základu.

Minimálne mesačné odvody SZČO (živ-

nostníka) do Sociálnej poisťovne od 1.1.2021 
predstavujú výšku 180,99 €, ktorú vypočí-
tame ako 33,15 percent z minimálneho vy-
meriavacieho základu (zo sumy 546 €).

V porovnaní s minimálnymi mesačný-
mi odvodmi SZČO (živnostníka) do Sociál-
nej poisťovne v roku 2020, ktoré predstavu-
jú sumu 167,89 €, to znamená nárast výšky 
odvodov do Sociálnej poisťovne o 13,10 € 
mesačne.

SZČO (živnostník) je povinný hneď od 
začiatku vykonávania svojej činnosti platiť 
minimálne preddavky do zdravotnej pois-
ťovne (t. j. odvody), ktoré predstavujú 14 
percent (resp. 7 percent v prípade fyzickej 
osoby so zdravotným postihnutím) z vy-
meriavacieho základu. 

Minimálne mesačné odvody SZČO 
(živnostníka) do zdravotnej poisťovne od 
1.1.2021 predstavujú výšku 76,44 eur, kto-
rú vypočítame ako 14 percent z minimál-
neho vymeriavacieho základu (zo sumy 
546 €). Pre fyzické osoby so zdravotným 
postihnutím predstavujú minimálne me-
sačné odvody do zdravotnej poisťovne 
výšku 38,22 eur, t. j. 7 percent z minimál-
neho vymeriavacieho základu.

V porovnaní s minimálnymi mesačný-
mi odvodmi SZČO (živnostníka) do zdra-
votnej poisťovne v roku 2020, ktoré pred-
stavujú sumu 70,91 eur, to znamená nárast 
výšky odvodov do zdravotnej poisťovne o 
5,53 eur mesačne.

Živnostníci 
si na odvodoch opäť priplatia

» red

11.január 1973    
začal sa súdny proces vo veci vlámania do komplexu Watergate vo 
Washingtone, táto aféra viedla neskôr k odstúpeniu prezidenta Nixona

Výročia a udalosti
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hydinárska farma topoLnica
(pri galante)

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

krmivo pre nosnice rastová a znášková

8 - 20 týž. Mládky
Nosničky rôznej farby

ROZVOZ ZDARMA

Ponúka na predaj:
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 15. 1. 2021 

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás zimné záhrady 

splátky od  €

VYHRAJTE 400 €

spspsppppspspspsppppspspspspspsspspspspsspspspspspspsssppplllllllllllllllllllllátáátátátáátátátáátttátátááttkkkkkkkkkkkkkkkkkkkky oyy oooooy oy oy oy oy oy oy oy oy oy y oy y oy oy ooy oy oy oy oyy oyy ooyyyyyyyyy ddddddddddddddd ddd d dd d d d dd d dd dd dd €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€splátky od 49 €

balkóny rámové
bezrámové

VYUŽITE NOVOROČNÉ ZĽAVY AŽ DO 50%

splátky od 98 € splátky od 149 €

zasklievanie zádverí

splátky od 99 €

Na Slovensku platí prísny zákaz vy-
chádzania s minimom výnimiek. 
Opatrenie bude platiť do 24. januára. 
Rozhodla o tom vláda na štvrtkovom 
mimoriadnom rokovaní.

Zo zákazu vychádzania majú výnimku 
len cesta do zamestnania či výkonu podni-
kateľskej a obdobnej činnosti, ak nie je mož-
né nariadiť prácu z domu. Zamestnanci by 
mali mať potvrdenie od zamestnávateľa, že 
sú vyslaní mimo trvalého bydliska v súvis-
losti s pracovnými povinnosťami.

Povolená je aj cesta s cieľom zaobstara-
nia nevyhnutných životných potrieb - po-
travín, liekov, zdravotníckych prostriedkov, 
hygienického a drogériového tovaru, krmi-
va a ďalších potrieb pre zvieratá, pohon-
ných látok. Povolené bude aj „venčenie“, no 
len v okruhu 1000 metrov v okolí bydliska.

Taktiež má výnimku cesta do zdravot-
níckych zariadení s cieľom neodkladnej 
zdravotnej starostlivosti, cesta do lekárne či 
na testovanie na nový koronavírus. Zo záka-

zu je vyňatá aj cesta na pohreb, na ktorom 
sa môže zúčastniť len šesť osôb. Výnimku zo 
zákazu vychádzania má aj cesta do poisťov-
ne, banky, do servisu motorových vozidiel. 
Povolené je tiež vycestovať v prípade zabez-
pečenia starostlivosti o blízku osobu, ktorá 
je na takúto starostlivosť odkázaná.

Povolený ostáva pobyt v prírode, no iba 
v rámci okresu, respektíve v prípade Brati-
slavy a Košíc v rámci mesta.

Zároveň budú zatvorené všetky lyžiar-
ske strediská. Menia sa aj pravidlá pre ho-
tely, ktoré nesmú prijímať nových hostí, už 
ubytovaní klienti môžu ostať, nesmú si však 
predĺžiť pohyb. Zatvorené ostanú aj kostoly, 
nebude možné tiež konzumovať jedlo v ex-
teriéri prevádzok, jedlo si možno zobrať len 
domov.

Kompletné uznesenie vlády o zákaze 
vychadzania nájdete na stránke Úradu vlá-
dy SR: https://rokovania.gov.sk/RVL/Reso-
lution/18962

Od 1. januára - prísny zákaz 
vychádzania, zúžený okruh výnimiek

» red

12.január 2010    
Haiti zasiahlo zemetrasenie so silou 7,0 Richterovej 
stupnice a zdevastovalo hlavné mesto Port-au-Prince

13.január 1986     
na fotografiách zo sondy Voyager 2 boli objavené tri 
nové mesiace Urána – Desdemona, Rosalind a Belinda

Výročia a udalosti

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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ELEKTRIKÁR
Juraj Jamrich

0949 188 961

• elektroinštalácie
• rekonštrukcie
• el. prípojky
• opravy

výmeny

svietidiel,

vypínačov,

zásuviek...
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AIW - Práca pre opatrovateľky
seniorov v Rakúsku 

Kritériá 
pre spoluprácu :

· opatrovateľský kurz a prax
·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 

· vek 25 až 60 rokov

 pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní 
 

r r r k Č rv kríž

- ov r y r k k ž ť

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 pohovor. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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Sme priami výrobcovia a špecialisti na najpredávanejšie stoličkové výťahy na svete!

Stannah Vám ponúka 
stoličkové výťahy na 

všetky typy schodísk.

ŤZP občanom poradíme, 
ako získať na zakúpenie 

štátny peňažný príspevok.

0800 162 162

Zavolajte na naše bezplatné telefónne číslo
www.stannah.sk

Viac ako 

750 000 
Stannah  

inštalácií
výťahov

SPÔSOBUJÚ VÁM SCHODY PROBLÉM?

info@c-group.sk I 0903 431 350
nabor@c-group.sk I 0910 431 545
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PRIJMEME

3000 EUR/mesačne Brutto
Mäsiar (Rakúsko)

2100 EUR/mesačne Brutto
Pomocník (Rakúsko)

2600 EUR/mesačne Brutto
SKLADNÍK (Nemecko)K
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Nemecká pracovná zmuva 
Nemecké sociálne poistenie
Vybavíme všetko potrebné 

pre prácu
Možnosť turnusov

Ubytovanie zabezpečené 
Stabilná celoročná práca

20 dní platenej dovolenky, 
preplácané sviatky

PODĽA KVALIFIKÁCIE

www.simon-fleisch.de  I  job@simon-fleisch.de

BRAVČOVÁ A HOVÄDZIA 
PORÁŽKA 

A ROZRÁBKA  V NEMECKU

PRÁCA VHODNÁ 
AJ PRE PÁRY

+421 944 995 400

12€ - 18€
BRUTTO NA HODINU

8
5
_
0
0
0
2

ZABEZPEČÍME 
A ZAPLATÍME 

VÁM 

COVID 
TEST

PONUKY PRÁCE

OSTRAVA
OD 700€ - 900€ 
NETTO/MESIAC

- OPERÁTOR VÝROBY
- OBSLUHA VZV
- ZVÁRAČ CO2
  - možnosť pracovať na živnosť
  - ubytovanie zabezpečené

HRADEC KRÁLOVEKRÁLOVE
 145 KČ/ NETTO HODINAHODINA 
- OPERÁTOR VÝROBY
  - ubytovanie zabezpečené

VIAC INFO NA TEL. ČÍSLACH: 
0800 500 091 - BEZPLATNÁ LINKA                                          
+420 702 193 121
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2100% záruka kvality

Sme tu pre Vás už 30 rokov

Chcete chovať hydinu?

PREDAJ VO VAŠOM OKRESE

Objednávky:
www.matejovdvor.sk

0902 466 448
0902 606 436
0902 692 290

Nosnice
Brojlery
Morky
Káčatá
Húsatá
Husokačky


