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TRNAVSKO

INZERCIA
0905 534 595

Č. 3 / 22. JANUÁR 2021 / 25. ROČNÍK

- kancelária 17 m2  + 10 m2 priestor príslušenstva

- kancelária 44 m2  + 10 m2 priestor príslušenstva

 - kancelária 32 m2 + 12 m2 priestor príslušenstva

- skladový priestor 9 m2 + 10 m2 priestorov príslušenstva

- zvarovňa a laboratórium zvarovne

   97 m2 + 50 m2 priestorov príslušenstva

- skladový priestor 18 m2  + 10 m2 priestor príslušenstva

- stomatologická ambulancia 21 m2  + 10 m2 priestorov príslušenstva

Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava

Dáva do prenájmu nebytový priestor:

Prihlášky je potrebné doručiť na adresu školy do 28.01.2021

do 12,00 hod. alebo si dohodnúť na telefónnom čísle

033/590 35 18 odovzdanie prihlášky v zalepenej obálke

s označením „Prenájom“. Informácie na telefónnom čísle

033/590 35 18 od 9,00 hod. do 11,00.hod.

(predpokladaný prenájom od 1.7.2021)
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3 mesiace zadarmo

Daňové priznania.
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ÚČTOVNÍCTVO

A MZDY

0910 679 910
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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
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Po� n� ��n�!
M��� 9 ���h��
č�p�v���h� ��n�!

pondelok - sobota: 10oo - 18oo

nedeľa: zatvorené

IG: _wine.time_

Mikovíniho 22 | 0915 081 775
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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
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Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   94.750 Bratislavsko Východ
BZ 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
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PK     18.210 Pezinsko
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ZA    52.120 Žilinsko+BY
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PO      45.115 Prešovsko+SB
SN    32.750 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.
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de, že viete o mieste, kam naše noviny 
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Vydavateľ: 
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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

Hovoríme, no nepočúvame

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Pokojný a najmä - zdravý - už tretí týž-
deň tohto roka, vážení čitatelia!

Nie je jednoduché žiť v týchto ča-
soch. Kto je chorý, želá si vyzdravieť ( a 
my sa k tomu želaniu v našom vydavateľ-
stve čo najúprimnejšie pridávame), kto je 
zdravý, želá si neskrachovať. Alebo, čo 
by bolo ešte horšie - neochorieť a neskra-
chovať.

Situácia v mnohých našich rodinách, 
ale aj v prostredí ľudí, žijúcich osamo-
tene, je katastrofálna. Depresie, strach, 
izolácia, málo dôvodov na úsmev, eko-
nomické existenčné ohrozenie. Štastný je 
ten, kto to nezažíva.

Do toho nám o pár dní prichádza po-
vinnosť upraviť si odvody, samozrejme, 
smerom hore, podať daňové priznania 
a zaplatiť dane. Nikto z tých, ktorí by sa 
tým mali zaoberať, sa nezamýšľa nad 
tým, z čoho to zvládneme. Ako to zvlád-
neme. Ešte aj možnosť chodiť niečo zaro-
biť do práce je podmienená povinnosťou, 
inak ani zarobiť nesmieme.

Nikto nepočúva ľudí, bežných obča-
nov, tých, ktorí živia štát. Nikto z tých, 
ktorí ten štát navonok “zastupujú”. Melú 
a idú si “svoje”. Lekári a zdravotníci sú na 
smrť vyčerpaní, predavači a predavačky 
v obchodoch, ktorí by mali byť chránení 

a zaradení do prvej línie, idú každý deň 
do rizika, či sa domov vrátia v poriadku.

„Kto má uši na počúvanie, nech po-
čúva.“ (Lk 14,35; Mk 7,16; Mt 13,9) Schvál-
ne, koľko politikov na Slovensku ešte po-
zná text Biblie? Schválne, kto z nich ešte 
dokáže a chce počúvať ubiedených? Ako 
chcú tí, ktorí iba rozprávajú, aby sme ich 
počúvali, keď oni nepočúvajú nás?

Toto chýba v medziľudských vzťa-
hoch, chýba to vo vzťahoch medzi po-
litikmi, chýba to novinárom v médiách. 
Chýba to vo vzťahu moci k občanom. 
Akoby sa Slovensko stalo krajinou 
hluchých.

Možno nám pomôže príroda, od 
iných to asi ťažko čakať. Najmä od tých 
mocných. Možno si pomôžu susedia na-
vzájom, priatelia, známi i neznámi. Život 
je postavený na ľudskosti. A ľudskosť na 
počúvaní. Na ochote počuť.

Počúvajme sa, keď už nás 
nepočúvajú, pomáhajme si, 
keď už nám nepomáhajú a 
podporujme sa navzájom, 
keď už nás nepodporujú.

Stále sme ešte ľudia, 
ktorí majú právo na 
dôstojný život! 
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ELEKTRIKÁR
Juraj Jamrich

0949 188 961

• elektroinštalácie
• rekonštrukcie
• el. prípojky
• opravy

výmeny

svietidiel,

vypínačov,

zásuviek...
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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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0949 379 644
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SOŠ obchodu a služieb Trnava

Bližšie na: www.sosos-trnava.sk

má zámer prenajať
časti pozemku
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0911 421 691
Suchovská 5, Trnava

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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25. januára 1961       
John Fitzgerald Kennedy uskutočnil prvú prezidentskú televíznu 
tlačovú konferenciu vysielanú naživo.

Výročia a udalosti
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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
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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

Posledné byty
za predpredajové ceny.

Posledné byty
za predpredajové ceny.

VÝSTAVBA
UŽ ZAČALA.

VÝSTAVBA
UŽ ZAČALA.

www.byvanieopoj.sk www.byvanieopoj.sk 

Príďte si pozrieť virtuálnu realitu daných
bytov k nám do realitnej kancelárie

so sídlom na ulici Paulínska 19.

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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MAĽOVANIE
STIERKOVANIE
0903 783 800
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Zakrývanie interiéru GRÁTISZakrývanie interiéru GRÁTIS

REZANIE BETÓNU

0908 447 006
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1AKCIOVÉ CENY!

OPRAVA
�automatické

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

MENU BOXY
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ul. pri Kalvárii 25A, Trnava033/552 15 20, 0905 96 54 4
8

w
w

w.markbal.sk
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od obalových materiálov a papiera

OBALY
na prenos jedla



TT21-03-strana 4

SPOLOČNOSŤ / ŠKOLA, STAVBA Najčítanejšie regionálne noviny
4

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
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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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Mosím sa vrácit ešče k Vánocám, lebo ma trápy 
vác vecí okolo nych. Ket som vydzela jak sa v Trna-
ve predávajú kavkazké jedle z  dánskej plantáže, 
nevedzela som, čo si mám o  tem myslet. Boly za 
nekrestanské ceny. Nebol ešče any Nový rok a týto 
jedličky sa válaly pri smecákoch. Nékeré ešče pek-
né zelené, nékeré už opadané. Bolo my do plaču, 
lebo ten stromček róstol roky, precestuval pol sveta 
a žálbohu takto skončil. 

A ešče vác postrehov mám z posledných Vánoc. 
Boly tradyčne teplé, bez snahu. Netradyčne smutné, 
lebo pri vácerých stoloch boly prázné mýsta. Ach tá 
korona! Polnočná len v telke, ulice bez kolednýkov. 
A obchody, aj k tým mám svoje pripomýnky. Že sa 
šecko v nych zvyšuje, to nás donúcily považuvat za 
normálne. Ale za normálne nemóžeme považuvat že 
bravčový bóčik stojí dva razy tolko jak stehno, alebo 
karmenátka. Minerálka drahšá jak pivo. 

Normálne též neny, že za citrusy dáme vácej 
jako za jablko. Tak by som mohla pokračuvat, ale 
už je teho dost, tak néčo pekné. V Jaslovských Bo-
hunucách nám obec roky dáva do každej domác-
nosci kalendár. Ždycky je krásny, barevný, sú v nem 
vyznačené šecky akcije čo sa robá 
v  opci. Tento rok pozbýraly ot 
šikovných gazdzín z  našej dze-
dziny recepty na fajnové a jed-
noduché normálne jídla. Týto 
vyfocily a daly do kalendára. Je 
taký pekný, že my ho kamarátka 
závydzí. 

Takto pekne som skončila vá-
nočné spomínky.

Ešče o Vánocách

» bapka Blašková

Pracovná ponuka
Žiadnu investíciu nežiadajú k tomu,
opozícia vám dá lukratívnu ponuku
a na vládu môžete nadávať z domu.

Celoplošná kalamita
Pred snehovou kalamitou
sa nemáme kam schovať,

cestárov prišli, rovno z neba,
celoplošne otestovať.

Psychotesty pre politikov
Konečný výsledok 

sa do tabuľky ani nevojde,
podľa testov, nik normálny,
do politiky vôbec nepôjde.

Nezhody vyriešime
Stačí, keď ma budete
na slovo poslúchať

a na môj príkaz nakúpite
aj vatové tyčinky do ucha.

Trápne reklamy
Prečo už tí ľudia, nevedia
vymyslieť aj reklamu inú,
sľubujú mesiac zadarmo

a slnko ani len na hodinu.

Možno je to tak

» Eva Jarábková
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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!
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OREZY STROMOV S PLOŠINOU
0903 248 518 | wofis@wofis.sk

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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Okrem Linčianska.

Nie RK. 
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KÚPIM BYT
V TRNAVE

0910 545 910
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hydinárska farma topoLnica
(pri galante)

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

krmivo pre nosnice rastová a znášková

8 - 20 týž. Mládky
Nosničky rôznej farby

ROZVOZ

Zabezpečíme

Ponúka na predaj:
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NON - STOP 0905 351 406

profesionálne čistenie a monitoring
kanalizácie • čistenie lapačov tuku

•KRTKOVANIE•

www.krtkovaniezsk.sk

INZERCIA
0905 534 595
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Trnavská župa plánuje ešte v tomto 
roku rekonštrukciu cesty na Konia-
rekovej a Zavarskej v Trnave. Ide pri-
tom o 1,6 kilometra dlhý úsek a pred-
pokladaná cena prác je predbežne 
vyčíslená na hodnotu 855 tisíc eur.

„Rozhodli sme sa zrekonštruovať 
starú ‚panelku‘, ktorú dôverne poznajú 
všetci Trnavčania a všetci, ktorí do Trna-
vy prichádzajú z obchvatu,“ informoval 
trnavský župan Jozef Viskupič. „Záro-
veň zmodernizujeme aj nadväzujúcu 
Zavarskú, ktorá sa s Koniarekovou stre-
táva pri našej poľnohospodárskej škole. 
Tým napĺňame predsavzatie opravovať 
cesty komplexne. Ľudia teda dostanú 
do užívania celý vynovený úsek v dĺžke 
1,6 kilometra,“ doplnil župan.

Pribudne nový asfalt 
aj obrubníky

Komunikácia v úseku Koniarekovej, 
ktorá sa nachádza medzi ulicami Ber-
nolákova a Zavarská vykazuje poruchy 
obrusnej vrstvy vozovky. V rámci prác 
chcú vybúrať betónovú prídlažbu a po-
ložiť novú asfaltovú vrstvu. Poškodené 
a zanesené uličné vpuste vymenia za 
nové a napoja ich na kanalizačný sys-

tém. Druhý rekonštruovaný úsek, teda 
Zavarská, sa nachádza medzi župnou 
Strednou odbornou školou poľno-
hospodárstva a služieb na vidieku a 
obchvatom Trnavy. Lokálne sa na nej 
vyskytujú sieťové trhliny a v miestach 
spevnenej krajnice aj prepady. Zanese-
né priekopy plánujú vyčistiť a prehĺbiť 
podľa potreby, v niektorých miestach 
krajnice zrežú. Bude zabezpečený aj 

funkčný odtok vody. Vzhľadom na in-
tenzitu dopravy a dopravný význam tej-
to komunikácie budú podľa informácií 
TTSK všetky opatrenia realizovať tak, 
aby bola zachovaná prejazdnosť mini-
málne v jednom jazdnom pruhu.

Župa pri tejto investičnej akcii spolu-
pracuje aj s mestom Trnava, ktoré vyčle-
nilo 60 tisíc eur na výmenu obrubníkov, 
ktoré sú jeho majetkom.                        ren

Dotácie pre obce 
a mestá
V rámci aktuálnej výzvy je na pod-
poru aktivít a rozvoja trnavského 
kraja v oblasti kultúry, športu, so-
ciálnej starostlivosti a zdravotníc-
tva vyčlenených 150 tisíc eur. Mini-
málna výška jednej dotácie je 500 
eur, pričom obce a mestá môžu o 
ňu župu požiadať do 5 februára.

Trnavská župa premiérovo umožni-
la obciam a mestám požiadať o dotácie 
zo svojho rozpočtu aj prostredníctvom 
Dátového centra obcí a miest (DCOM). 
„Neustále sa snažíme vylepšovať 
elektronické služby a zjednodušovať 
komunikáciu obyvateľov aj iných ve-
rejných inštitúcií s trnavskou župou. 
Rozhodli sme sa uľahčiť podávanie žia-
dostí o dotácie obciam a mestám. Po 
prvýkrát ho môžu zrealizovať okrem 
nášho dotačného portálu aj cez portál 
DCOM, na ktorý sú zvyknuté zo svojho 
bežného fungovania. Obce a mestá 
môžu podať dve žiadosti, rozdelia si 
spolu 150 tisíc eur,“ uviedol trnavský 
župan Jozef Viskupič. Všetky informá-
cie vrátane externého formulára a tex-
tu výzvy sú pre obce a mestá k dispo-
zícii v DCOM-e. Návod na podávanie 
žiadostí cez portál župy je k dispozícií 
na www.trnava-vuc.sk/13475-sk/2021, 
pričom s otázkami sa je možné obrátiť 
e-mailom na dotacie@trnava-vuc.sk. 

ren

Súťaž 
pre kreatívcov
Krajská organizácia cestovného ru-
chu (KOCR) Trnavský kraj vyhlásila 
verejnú súťaž návrhov risografík, 
ktoré majú ilustrovať zaujímavos-
ti a príbehy regiónov Trnavského 
kraja. Výsledkom súťaže bude ko-
lekcia víťazných návrhov vytvore-
ných ľubovoľnou technikou, pri-
čom každý z nich bude ohodnotený 
finančnou odmenou 1.000 eur.

„Časť aktivít a propagácie Trnavské-
ho kraja ako turistickej destinácie sa 
presunula do online priestoru v dô-
sledku pandémie ochorenia Covid-19. 
Zároveň mnohé z nich dostali novú 
podobu. V týchto súvislostiach sme sa 
rozhodli podporiť miestny kreatívny 
a kultúrny priemysel a vyhlásiť súťaž 
návrhov risografík na tému Trnavský 
kraj príbehov. Víťazné návrhy budú po 
vytlačení vystavené v turistických in-
formačných centrách, kde si ich budú 
môcť návštevníci zakúpiť. Tým záro-
veň podporíme návštevnosť centier,“ 
uviedol Pavol Kalman, predseda KOCR 
Trnavský kraj a trnavský vicežupan.

Tematicky by mali návrhy zobra-
zovať to turisticky najatraktívnejšie 
z okolia Hlohovca, Piešťan, Trnavy, 
Záhoria a Žitného ostrova. Uzávierka 
súťaže je 15. februára 2021 a jej výsled-
ky budú zverejnené v priebehu marca 
2021. Presné technické špecifikácie a 
podmienky súťaže nájdete na https://
www.krajzazitkov.sk/sutaz.               ren

námety a reakcie spravodajstvott@regionpress.sk

Na Koniarekovej položia novú asfaltovú vrstvu

Zavarskú cestu čaká 
modernizácia

2

Starú panelovú cestu čaká obnova.                                                            zdroj foto TTSK

Trnavská župa začala s distribúciou 
104 počítačov s príslušenstvom ur-
čených pre študentov, ktorí nemajú 
doma dostatočné technické vyba-
venie pre dištančné vzdelávanie. 
Preberajú ich riaditelia 16 župných 
stredných škôl zo všetkých sied-
mich okresov Trnavského kraja.

Podľa župana Jozefa Viskupiča, 
desiatkam študentov zo sociálne zne-
výhodneného prostredia pandémia 
ohrozuje perspektívy zaradenia sa do 
života. „Obrátili sme sa preto na firmy 
z kraja, aby nám pomohli so zabezpe-
čením technického vybavenia. Som 
veľmi rád, že prvé počítače sa dostanú k 
študentom, ktorí ich najviac potrebujú, 
počas pokračujúceho obdobia online 
vzdelávania. Želal by som si však, aby 
sa mohli do škôl vrátiť čo najskôr, pove-
dal župan.“

Pomôcť môžu aj ďalšie firmy
Žiaci zo sociálne znevýhodnených 

rodín sú už mesiace kvôli nedostatoč-
nému vybaveniu vo veľmi ťaživej situ-
ácii, pretože sa nemôžu plnohodnotne 
zúčastňovať na vyučovaní. „Sme preto 
veľmi vďační za dar 100 počítačov od ga-

lantskej spoločnosti Samsung Electro-
nics Slovakia a štyroch od spoločnosti 
I.D.C. Holding zo Serede, ktoré reagovali 
na našu výzvu ako prvé,“ povedal riadi-
teľ Odboru školstva Úradu TTSK Sta-
nislav Pravda. Každá zo 16 škôl dostane 
po tri až 11 počítačov na základe ich 
požiadaviek. Všetky zariadenia majú 

operačný systém, zabudovaný SSD disk 
s kapacitou 250 GB a kompletné prís-
lušenstvo v podobe monitorov, webka-
mier, klávesníc, myší, či reproduktorov. 
Ak majú spoločnosti k dispozícií laptop 
alebo počítač, ktorý nepotrebujú, môžu 
sa stále ozvať na pocitacepreskoly@tr-
nava-vuc.sk.                                                       ren

Pomoc pre žiakov počas online vzdelávania

Počítače pre študentov zo sociálne 
znevýhodnených rodín

Počítače už putujú do škôl, pomôcť môžete aj vy.                                  zdroj foto TTSK
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Nezisková organizácia Nexteria už 
12 rokov pomáha mladým ľuďom na 
Slovensku rásť. Cieľom ich aktivít je, 
udržať šikovných mladých ľudí na 
Slovensku a meniť tak budúcnosť na-
šej krajiny k lepšiemu.

Nexteria mladým ľuďom pomáha 
objaviť svoje silné stránky a ľahšie do-
sahovať ciele, získať cenné skilly, prax aj 
osobného mentora, zvýšiť svoje šance na 
trhu práce či podnikania a byť súčasťou 
komunity aktívnych ľudí, ktorým záleží 
na Slovensku.

“Aj vďaka príležitostiam a vzťahom, 
ktoré v Nexterii študenti dostanú, ostáva 
90% z nich na Slovensku. To je dôležité 
číslo, inak by naša aktivita zameraná na 
rozvoj Slovenska nedávala zmysel.” Ho-
vorí Tomáš Hasala, CEO Nexteria. 

Program svojim študentom ponúka 
reálne projekty v praxi v top slovenských 
firmách, guide program v rámci ktorého 
získajú svojho osobného mentora, kurzy 
a workshopy od top slovenských lekto-
rov, diskusie s inšpiratívnymi osobnos-
ťami a komunitu s vyše 300 zaujímavými 
lektormi, mentormi, firmami, organizá-
ciami, alumni a študentmi programu.

Pandémia bola pre Nexteriu spočiat-
ku výzvou, no aj vďaka podmienkam, 
ktoré vytvorila v rámci online komuni-
kácie, sa podarilo otvoriť nový online 
program Nexteria Lab a posúvať tak vízie 

Nexterie do všetkých kútov Slovenska.
„Pre mňa osobne, objaviť celú túto 

komunitu a platformu, bolo ako objaviť 
novú vrstvu internetu alebo také voľačo. 
:)” - Peter, absolvent Nexteria Lab, 2020.

Online program Nexteria Lab vzni-
kol ako odpoveď na otázku, ako udržať 
študentov aktívnych aj počas lockdownu 
a priniesť im popri online vyučovaní nie-
čo navyše. A tiež na otázku - ako viac roz-
víjať mladých ľudí vo všetkých regiónoch 
Slovenska, nielen v Bratislave a okolí.

Vďaka online profi workshopom, 
mentoringu a skvelej komunite aktív-
nych ľudí môžu študenti objaviť svoje 
silné stránky, rýchlejšie dosiahnuť svo-
je ciele a prepájať sa s inšpiratívnymi 
ľuďmi. Program absolvovalo už 145 
mladých ľudí z celého Slovenska a ďalej 
sa posúvajú vpred v záujmových skupi-
nách priamo na online platforme.Viac o 
programe sa dočítate tu → 
https://nexteria.sk/lab/ 

Nexteria teraz posúva vpred 
ľudí z celého Slovenska

» Zdroj: Ráchel Magálová
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Rozvoz jedál v rámci TT

a do 10 km mimo TT

ZDARMA!
OBEDOVÉ MENU
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• Stavba
   teplovzdušných
   krbov a teplovzdušných rozvodov

• Vložkovanie komínov

• Rekonštrukcia starých komínov

• Obhliadka
  komína zdarma

www.kominicek.sk

0905 702 276 • 0917 850 155 

Frézovanie

komínov

ZĽAVA
NA NEREZ
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Trnavská hudobná skupina Exil 
pôsobí na našej hudobnej scéne 
už neuveriteľných tridsať rokov. 
Ani to však jej členom neubralo na 
entuziazme a chuti tvoriť. V súčast-
nosti chystajú nové verzie skladieb 
Go go happy go a Holiday.

Exiláci vydali počas svojej tridsaťroč-
nej kariéry štyri vlastné albumy, získali 
dve zlaté platne, boli najpredávanejšou 
skupinou rokov 1995 a 1996, pričom do-
kázali predať 7000 CD za týždeň. Singel 
Go Go Happy Go bol na Slovensku me-
gahitom a ich skladby si pospevovali ľu-
dia naprieč celou krajinou. V časoch ich 
najväčšej slávy stihli za noc hudobníci 
vystriedať aj štyri pódiá, každé v inom 
meste, no o priaznivcov a poslucháčov 
rozhodne nemajú núdzu ani dnes. Na-
plánované vystúpenia na plesoch, osla-
vách, výročiach, či rôznych firemných 
akciách im v súčasnosti komplikuje len 
„korona“. Aktuálne zloženie kapely tvo-
ria Roman Jediný, jeho brat Tibor, Erika 
Mazúrová a Peter Baraník.

Megahit Go Go Happy Go 
napísali v aute

Kapelu Exil založil Roman Jediný v ja-
nuári 1991 a už v roku 1995 sa ich pieseň 
Go Go Happy Go stala najhrávanejšou 
skladbou roku a pritom vznikla len tak, 
cestou na akúsi akciu. „Šli sme autom 
po diaľnici a brat si začal pospevovať ne-
jakú melódiu. Tak sme zastavili na naj-
bližšom odpočívadle a hneď sme to dali 
na papier,“ zaspomína frontman kapely 
Roman Jediný na ich začiatky a dodá-
va, že kariéru im pomohol naštartovať 
Vašo Patejdl. „Po tom ako sme nahrali 
v štúdiu demo s vlastnými skladbami, 
poslali sme kazetu aj s pripojeným te-
lefónnym číslom Vašovi Patejdlovi. A 
hoci sme neverili, že si to vôbec vypo-
čuje, ozval sa. Naše piesne sa mu páčili 
a tak sme sa dohodli na spolupráci. Dal 
nám k dispozícii nahrávacie štúdio a 
ponúkol zmluvu na prvý album. Ten 
uzrel svetlo sveta už po dvoch mesia-

coch od podpisu zmluvy. Napokon sa 
z neho predalo viac ako 30-tisíc kusov 
a získali sme zaň zlatú platňu,“ prezrá-
dza Roman Jediný. Už o rok k nej vďaka 
albumu I want you pribudla ďalšia zlatá 
platňa. Singel Kamarát dobyl slovenské 
rádiá aj hitparády a klip bodoval tiež v 
televíznej relácii Triangel.

Dostavili sa ďalšie úspechy
Ďalší rok hudobníkov oslovil na spo-

luprácu Jaro Slávik, za ktorým stálo me-
dzinárodné vydavateľstvo EMI - Monitor. 
„Kúpili nás a rozhodne to neľutujeme. 
Jaro pre nás urobil veľmi veľa a spoluprá-
ca s ním nás posunula opäť ďalej. Naše 
skladby sa dostali aj na výberovky Bra-
vo,“ pochvaľuje si Roman. V tom čase sa 
už okolo kapely začali diať veci. Pribúdali 
vystúpenia doma i v zahraničí, fotenia, 
rozhovory aj podpisové akcie a dostavili 
sa aj ďalšie úspechy. V Prešove na Bravo 
Supershow hrali pred 15-tisíc divákmi s 
takými hviezdami ako DJ Bobo, Mr. Pre-
sident, E-rotic, Fun Factory. Neskôr boli 
predkapelou Boney M či Heleny Vondráč-

kovej. Potom však došlo na Slovensku k 
zmene hudobných štýlov a Exiláci sa za-
čali venovať viac produkcii vo vlastnom 
nahrávacom štúdiu. „Nemali sme chuť 
prezliekať kabáty, chceli sme zostať verní 
tomu, čo nás spája a čo milujeme, taneč-
nej hudbe,“ uzatvára Roman Jediný.

TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ
foto: archív kapely Exil

Singel Go Go Happy Go bol na Slovensku megahitom

Kapela Exil oslavuje 30 rokov 
na scéne

Dnešná zostava Exilu (zľava): Roman Jediný, Peter Baraník, Erika Mazúrová a Ti-
bor Jediný.
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ZDRAVIE Z HERBÁRA 

VIZITKA KAPELY EXIL 

Albumy:
- vydané 4 vlastné albumy / Go go 
happy go, I want you, We can do it, 
Pohoda a 3 vianočné albumy

Úspechy:
- EXIL najpredávanejšia skupina roku 
1995, 1996
- 2 zlaté platne za predaj CD v počte 
viac ako 30.000 album Go go happy 
go a I want you
- predskupina Boney M rok 1997, DJ 
Bobo, Fun Factory, Rednex
- skupina roka 1996 - cena KA-
MAWARD
- Najhrávanejšia skladba roku 1995 - 
Go go happy go
- Najhrávanejšia skladba roku 1996 - 
Kamarát
- V roku 1995 rekord v počte koncertov 
za rok: 185 koncertov za rok v SK, CZ, 
Maďarsko
- V roku 1997 po prechode pod vydava-
teľstvo EMI MONITOR - Jaro Slávik na-
sleduje predaj skladieb GO go happy 
go a We can do it v Singapure, Lotyš-
sku, Rige, Poľsku
- rok 2018 a 2019 umiestnenie v rebríč-
ku Chart show: 7 miesto skladba Ka-
marát, 13 miesto skladba Holiday
- v rokoch 2007 – 2014 stále angažmá 
skupiny EXIL vo Viedni - Prater

ZDRAVIE Z HERBÁRA 
S horúčkou zatočia 
zábaly, bylinky 
aj tvaroh
Vysoká horúčka vie poriadne po-
trápiť. Pri jej znížení by sme pod-
ľa lekárov nemali zabúdať ani na 
osvedčené babské recepty. Patria 
medzi ne zábaly, bylinkové čaje a 
dokonca aj obklady z tvarohu.

Ak teplota vystúpi nad 38°Celzia, 
ide už o horúčku a je potrebné ju zní-
žiť. V doporučených dávkach môžeme 
užívať Paralen, prípadne Novalgin. Ak 
však nechcete hneď siahať po liekoch, 
vyskúšajte zábaly, studenú sprchu, 
čaje podporujúce potenie či obklady z 
bieleho tvarohu. Rovnako nezabúdajte 
na kľud na lôžku a zvýšenie pitného 
režimu, pričom sa okrem vlažnej vody 
či čajov odporúčajú aj minerálne vody.

Studené zábaly
Uterák namočte do vlažnej vody, 

obtočte ho okolo hrudníka až po dolný 
okraj rebier. Snažte sa vyhnúť oblasti 
brucha, neschladzujte ruky ani nohy. 
Zábaly vymieňajte po 5-tich minútach.

Studená sprcha
Pomoc nám môže poskytnúť aj stu-

dená sprcha. Pri ochladzovaní pomo-
cou sprchy použite vlažnú, nie stude-
nú vodu. Začínajte teplejšou vodou a 
pomaly ochladzujte. Po sprche sa za-
baľte do plachty, zakryte perinou a celý 
proces opakujte asi v 10-minútových 
intervaloch, kým horúčka neklesne. 
Nikdy vo vode neseďte!

Obklady z bieleho tvarohu
Naše staré mamy používali na zníže-

nie horúčky aj obklady z bieleho tvarohu 
a to tak, že ho naniesli v asi centimetro-
vej vrstve na čelo, chodidlá a predlaktia.

Bazový čaj
Čaj pripravený z kvetov bazy čiernej 

podporuje potenie organizmu. Nepite ho 
však v žiadnom prípade horúci, ale len 
vlažný. Pripravíte si ho tak, že 2 kávové ly-

žičky zalejete 2dcl vriacej vody. Lúhujte 10 
minút v prikrytej nádobe, potom sceďte.

Lipový čaj
Lipový čaj má veľa priaznivých účin-

kov na náš organizmus a pre svoj po-
topudný účinok sa používa aj pri zni-
žovaní horúčky. Na jednu 2,5 dcl šálku 
dajte 1 až 2 čajové lyžičky zmesi, ne-
chajte 8 až 10 minút lúhovať v prikrytej 
nádobe, potom sceďte. Pite vlažný.

TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Bazový čaj podporuje potenie. 
zdroj foto ivabalk pixabay

Exiláci sú už 30 rokov na scéne.
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 31. 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 €

POKLÁDKA
ZÁMKOVEJ DLAŽBY

0905 651 584RASTAR spol. s r.o.
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Komplexná realizácia
Vašich predstáv
v exteriéri

Komplexná realizácia
Vašich predstáv
v exteriéri
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Ničia Vás DLHY z úverov?
SÚDY alebo aj DRAŽBY obydlia?
 0905 638 627  finančná ochrana
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

AKCIA !!! POLIENKA
suchý smrek a borovica

POLIENKA BUK, HRAB

PB
wood

PÍLA DOLNÉ OREŠANY

• predaj palivového dreva

• smrekové pele� kvalita A1

0940 621 251 • pavolbudai@gmail.com
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Sociálna poisťovňa v januári 2021 
odoslala správy (SMS, e-mail) 6 158 
zamestnávateľom a upozornila ich na 
neodovzdané povinné mesačné vý-
kazy za zamestnancov. 

Išlo o výkazy za november 2020. Na 
základe upozornenia 1 140 zamestnáva-
teľov dodatočne zaslalo mesačný výkaz 
poistného, čo je 18,5% úspešnosť tejto 
informačnej akcie.

Sociálna poisťovňa upozorňuje za-
mestnávateľov, že na povinnosti vykazo-
vať poistné sa nič nezmenilo ani v čase 
mimoriadnej situácie počas koronakrízy. 
Zamestnávatelia sú povinní vykazovať 
poistné za každý kalendárny mesiac. Po-
istné sa naďalej vykazuje v stanovených 
termínoch, v rovnakej štruktúre a forme. 
Zachovaný zostal aj spôsob vykazova-
nia, čiže zamestnávateľ vykazuje poistné 
za zamestnávateľa i za zamestnanca.

Zasielanie správ zamestnávateľom 
je ústretová služba Sociálnej poisťovne, 
ktorá upozorňuje na nesplnené zákonné 
povinnosti. Využívať ju môžu zamestná-
vatelia, ktorí majú v Sociálnej poisťovni 
nahlásené aktuálne kontakty – e-mail 
alebo číslo mobilného telefónu.

Sociálna poisťovňa taktiež zamest-
návateľom pripomína, že na povinnosti 
prihlásiť sa do registra zamestnávateľov 
v Sociálnej poisťovni sa nič nezmenilo.

Sociálna poisťovňa upozorňuje, že 

zamestnávateľ má naďalej povinnosť 
prihlásiť sa do registra zamestnávateľov 
najneskôr v deň predchádzajúci dňu, v 
ktorom začne zamestnávať aspoň jed-
ného zamestnanca. Novela zákona, tzv. 
„podnikateľské kilečko“, zrušila iba 
povinnosť zamestnávateľa odhlásiť sa z 
registra zamestnávateľov vedeného So-
ciálnou poisťovňou do ôsmich dní odo 
dňa, v ktorom nezamestnáva už žiadne-
ho zamestnanca.

Sociálna poisťovňa teda automa-
ticky neprihlasuje zamestnávateľa do 
registra zamestnávateľov. Ak zamestná-
vateľ začne zamestnávať aspoň jedného 
zamestnanca, tento zamestnávateľ je 
naďalej povinný prihlásiť sa sám. Iba v 
prípade odhlásenia sa z registra zamest-
návateľov Sociálna poisťovňa automatic-
ky ukončí registráciu zamestnávateľa na 
základe odhlásenia posledného zamest-
nanca z registra poistencov a sporiteľov 
starobného dôchodkového sporenia. So-
ciálna poisťovňa o tom zamestnávateľa 
následne informuje.

Sociálna poisťovňa upozorňuje 
zamestnávateľov

» Zdroj: SP
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Bocán s.r.o., Hviezdoslavova 309, Senica

AKCIA január-február  2021

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 1090 € � 2-hrob od 1290 €

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 2150 € � 1-hrob od 1450 €

MASÁŽE
A PEDIKÚRA
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V pohodlí
Vášho domova!

Objednávky:

0948 02 77 55

24. januára 1458               
Matej Korvín sa stal kráľom Uhorska.

Výročia a udalosti
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1 Auto-moto/predaj

2 Auto moto/iné 

» KÚPIM MOPED ZNAČKY JAWA 
STADION PIONIER SIMSON STELA AJ 
POKAZENÝ 0915215406
» Dám do prenájmu novú garáž 
Hliny-Vodáreň, diaľkové ovláda-
nie, priemyselná podlaha, ďalšie 
státie pred garážou 0907637433 
3 Byty/predaj

4 Byty/prenájom

» Prenajmem izbu, kuchyňu, kú-
peľňu, v rodinnom dome. Neal-
koholikom. 0948014213 
5 DOMY/predaj 

7 REALITY/iné

» Garsonku kúpim. 0902570685 
Kúpim 1izb byt. 0915067366 
8 STAVBA

9 DOMÁCNOSŤ

» Predám 2 mikrovlnné rúry, 
0940262142 

10 ZÁHRADA a ZVERINEC

» Predám zajacov-samice, aj 
samcov - na chov. Zároveň pre-
dám holubov- kingov, aj poštá-
rov. Lacno. 0948014213 
11 HOBBY a ŠPORT

12 DEŤOM

13 RÔZNE/predaj

14 RÔZNE/iné

15 HĽADÁM PRÁCU

ZOZNAMKA

» SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ PRIA-
TEĽA NA ZOZNÁMENIE 0944724181
Ja 38 r. hľadám priateľku 
0903213758 

Občianska
riadková
inzercia

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

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

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. Upozornenie! Služba 
nefunguje u operátora 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverej-
niť v ľubovoľných iných našich 
novinách, TT zameňte za skrat-
ku novín, ktorú nájdete na 
druhej strane vľavo dolu. Služ-
bu PlatbaMobilom.sk technic-
ky zabezpečuje ELET, s.r.o.

01 AUTO-MOTO / predaj 

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / 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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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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na doplnky k oknám!
Super CENY

0
9
-0
7

...sieťky, žalúzie a iné

PRÍĎTE SI PRE V  PONUKEV  PONUKE

AJ GARÁŽOVÉ
AJ GARÁŽOVÉ

BRÁNYBRÁNY

V  PONUKE

AJ GARÁŽOVÉ

BRÁNY

Termín navštevy si treba dohodnúť telefonicky.
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smarTTshop.sk
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otváracie hodiny! Chránená dielňa: možnosť povinného plnenia

predajňa s pracovnými odevmi na ulici Jána Bottu 36

od 8:00 do 17:30 hod.
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Príjmeme 
do zamestnania

alebo na živnosť:

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

tesára / vodára / INŠtaLatéra 
KLaMPIara / PoKrývača 

IZoLatéra / oKNára 
stroJNíKa / vodIča 

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

0905 534 595
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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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TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE

farba
ANTRACIT

farba
ANTRACIT

farba
BIELA

objednavky@montter.sk

PRÍSTREŠKY - TERASY - RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE - TIENENIE NA STRECHY - SKLENENÉ STRECHY - STAVEBNÉ PRÁCE

Materiály:
HLINÍK, DREVO
Materiály:
HLINÍK, DREVO

www.montter.skwww.montter.sk      0919 365 0220919 365 022

 RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLEN

NOVINKA
NOVINKA HLINÍK v DREVODEKORE,  ZLATÝ DUB  a  ORECH

Pripravte sa na leto už teraz  a využite JARNÉ ZĽAVY

S
Y

kde potrebujete.Staviame tam,

Zvýhodnená cena
na tieto farbyANTRACIT

7016
BIELA
9016

HNEDÁ
8003

HNEDÁ
8017
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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


