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Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 46 550 domácností 

TRNAVSKO

Č. 25 / 19. JÚN 2020 / 24. ROČNÍK

VYHRAJ
INZERCIU
ZA 200€!

VYHRAJ
INZERCIU
ZA 200€!

Daj                         na stránku.
Odfoť titulku Trnavska.

Zdieľaj ju a označ nás
na fotke (@TRNAVSKO).

TRNAVSKO

Ako na to?
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info@studiokrasytrnava.sk, www.studiokrasytrnava.sk

 

Bio kozmetika konečne už aj v Trnave
     Viete si predstaviť omladnutie a vypnutie pleti bez chémie a iných
drastických zásahov?
    Chcete aktivovať vo vašej pleti produkciu kolagénu, kyseliny hyaluró-
novej a fibronektínu?
     Vyskúšajte blahodárne účinky prírodnej kozmetiky, ktorá je schopná
pomocou ultrazvuku preniknúť hlboko do pokožky a zabezpečiť omlad-
nutie a vyhladenie pleti.
     Navštívte nás v Štúdiu krásy na Jeruzalemskej 33 v Trnave a zažite
toto BIO ošetrenie.                   Ste jedinečná/ý a zaslúžite si to najlepšie ...

Po-Pia: 10:00-20:00, so: 9:00-14:00

tel.: 0917 378 512
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Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, 

917 01 Trnava, zverejňuje zámer na prenájom 

nebytových priestorov pre školský bufet. 

Bližšie informácie nájdete na webovom sídle: 

www.gymholl.edupage.org
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PLYNOVÉ KOTLY

DESTILA
spĺňajú požiadavky EÚ 2016/426 08
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Plynex, Kátlovce 2
0905 908 867, 033/5576 143

Predajňa: Trnava 
Rybníková 14 • 0905 160 148

VONKAJŠIE ŽALÚZIEVONKAJŠIE ŽALÚZIE
0907 713 015

NAJLEPŠIA CENA NA TRHU
servis.udrzba.okien@gmail.com
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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)

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

Chuť začať

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Niekedy sa vraví – a to je asi častej-
šie – odvaha začať. Ale zostaňme pri 
tej chuti. Podľa mňa je dôležitejšia. V 
podnikaní.

Roky som tam kupovával priesad-
ky, nejaký ten substrát, občas postrek. 
Tak, cestou z potravín. Tento rok sa 
o zákazníkov začal starať už aj jeden 
mladík, niekdy obsluhoval zákazníkov 
úplne sám. Lenže – sezóna priesad je za 
nami a čo ďalej?

Nedávno sa objavil v ponuke me-
lón. S celkom dobrou cenou, ak porov-
návam veľké reťazce, ale s oveľa chut-
nejšou farbou na reze. Netrvalo dlho 
a zrazu chodím okolo krásne aranžo-
vanej čerstvej zeleniny. Tí starší z nás 
sa pamätajú, ako sme počas letných 
dobrodružných ciest k Balatonu či ďa-
lej k Čiernemu moru obdivovali predaj 
zeleniny a ovocia v Maďarsku. Krásne 
vyložená, vyumývaná, v debničkách 
priam na výstavu. No a toto sa zjavilo 
mne pred očami toť cestou z miestneho 
obchodíku. A kol toho kmitajúci dvaja 
usmiati mladí ľudia. On mladík a ona, 
mladá žienka. „Terminál“ ešte nemá-
me, znie odpoveď na možnosť platenia 
kartou. Ale mali tri druhy zemiakov, 
mladú karotku, zeleninu veľmi chutné-

ho výzoru a rajčiny, ktoré určite nedo-
zrievali v chladničkách a kamiónoch, 
ale niekde v neďalekom skleníku, alebo 
už aj na slnku.

Potešil som sa, štyri čísla od brán-
ky vznikla ponuka čerstvej zeleniny a 
ovocia. A nad tým a okolo toho dvaja 
mladí usmiati ľudia. S chuťou pustiť sa 
do nového projektu. V obci, kde doteraz 
existoval iba monopol v tomto segmen-
te. Skúšajú podnikanie a ja im veľmi že-
lám, aby sa rozbehli. Skúšajú totiž pres-
ne to, na čo nie sme u nás na Slovensku 
zvyknutí. Ponúkať kvalitu z regionálnej 
produkcie na malom vidieckom trhu.

Jedného (a dúfam, že nielen) zá-
kazníka už majú. No nebudem predsa 
sadať do auta a nepôjdem do okresného 
mesta do hypermarketu, keď môžem 
v teplákoch vybehnúť na dve minúty 
o štyri domy vedľa a nakúpiť do práve 
variacej sa polievky to, čo mi 
do nej ešte chýba.

Nájdime chuť, dobre, 
aj tú odvahu a začnime. 
Vždy je to lepšie ako čakať 
na lepšie časy a podpo-
ru.

Veľa šťastia 
vám v tom želá

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 ï skoppo@gmail.com

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

Naše postele farebne zladíme so šatníkom!

RENOVÁCIA EUROOKIEN
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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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DLHY ?  SÚDY ?  DRAŽBY ?
Vaše finančné problémy vyrieši

FINANČNÁ OCHRANA  0905 638 627
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

AKCIA !!! POLIENKA
suchý smrek a borovica

POLIENKA aj GUĽATINA

MASÁŽE
A PEDIKÚRA
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V pohodlí
Vášho domova!

Objednávky:

0948 02 77 55
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s. r. o.

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

Predaj PC dosiek

ochrannej značky

STRECHY
HRUBÉ STAVBY

Juraj Baboš 0905 887 326
juroslovakia@gmail.com

- škridľa, plech, ploché strechy

- stavba krovov, montáž väzníkov

- altánky, prístrešky, drevené stropy

- odkvapové systémy

- strešné okná
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INZERCIA
0905 333 832

KAMENÁRSTVO

KAMBEN
kompletné

kamenárske
služby

0905 541 285

Jaslovské Bohunice
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2 Auto moto/iné
» ČZ-JAWA Odkúpim Motocyk-
el/Diely- SERIÓZNA DOHODA 
0908205521
» CZ 175 JAWA 250 350 
PIONIER STADION JAWA 90 
SIMSON KÚPIM TIETO MOTORKY 
0915215406
» KÚPIM Autoveterán, Škoda, 
moped Pionier ,,baberu 
0918383828

4 By� /prenájom

» Dám do prenájmu 3-izbový 
byt v Senci. 0907539307
» Dám do prenájmu 2 izb. byt 
v Trnave na prednádraží .tel : 
0905 943 528
» Prenajmem 2 izb. byt v 
Trnave. tel. 0905 337 882

6 POZEMKY/predaj

» Predám ornú pôdu v Bud-
mericiach 0902192512

7 REALITY/iné
» Garsonku kúpim. 
0902570685 
» 1izb. byt kúpim. 0907158622 
» 2izb. byt kúpim. 
0907158767

9 DOMÁCNOSŤ
» Predám staršiu obývaciu 
izbu. Cena dohodou. Tel. 
0905211992

10 ZÁHRADA a ZVERINEC
» Samozber prekrásnych 
čerešní, srdcoviek, TT. 0911 
808 262

11 HOBBY a ŠPORT
» Kúpim ľudové kroje 
0902708047
» Predám pánsky bicykel zn. 
Author, cena dohodou. 0910 
619 128

13 RÔZNE/predaj
» Predám nepoužívanú 
kolobežku zn.DALAI, dámske 
a pánske kolieskové korčule 
veľkosť 38 a 43 Extreme Tel. 
0904596508
» Predám zahraničné LP a SP 
platne. 0907484730

 ZOZNAMKA

» 44r. Muž - Ženatý - Nefaj-
čiar - Hľadá - Vydatú... Na 
veku nezáleží... 0907328041

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 

04 BYTY / prenájom 

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné 

09 DOMÁCNOSŤ 

10 ZÁHRADA A ZVERINEC 

11 HOBBY A ŠPORT 

13 RÔZNE / predaj 

16 ZOZNAMKA 

0
1-
0
 T
T
2
4

O.C. Ci� Park, Trnava, ul. Trstínska Cesta 3A

trnava@pacyga.sk, tel.: 033/533 10 81, 0917 984 278

ZĽAVA -20% na nové objednávky

komplet posteľ + rošt + matrac

AKCIA platná od 15.6.2020 do 30.6.2020

ZĽAVA -15% záhradné sedenie

-20%

Príklad:

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mo-
bilný operátor. Cena je 
s DPH

-15%

kanalizácie • čistenie lapačov tuku

•KRTKOVANIE•
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Mám bývalú kolegynu s  kerú sa občas stret-
neme, občas si zavoláme. Poznám hu jako velkú 
pracantku. Roky robila úradnýcku robotu. Robila 
z ludma a tý velice ráda za nú chodzily. Často im 
poradzila, často robila aj nad rámec svojej pracov-
nej náplne. Klijentov neprehánala, šecko friško 
vybavila. Čúl, ket je už na dóchotku, mosí občas 
na úrat. 

Mosí íst čo-to vybavit a nékedy sa veru stretne 
aj z úradnýčku, kerá hu prehána,  tvári sa dóležito 
a odmerane a jako by za tým stolom bola za trest. 
Minulý týden mi ale zavolala, že sa šecko zmenylo. 
Tak vám povím, čo sa jej stalo. Jeden krásny den 
stracila doklady a to občanský a kartičku poisten-
ca. Nevý jako a dze. Že ich nemá, ziscila až v lekár-
ny, ket si scela vybrat pirule. Hnet tú stratu zavo-
lala na políciju. Telefonycky jej poradzily čo má 
robyt. Medzi reču spomenula, že tažko chodzí, že 
má poranenú nohu. Pany na druhém konci linky 
povedala, že ony to vyréšá. Za krátky čas dorazilo 
k jej činžáku policajné auto. 

Policajská úradnýčka vybehla na trecé po-
schodzí a  donésla vyplnené tlačivo o  strate ob-
čanáku a  kartyčky poistenca. Aj 
druhé, keré jej dočasne nahra-
dzí stracený preukaz. Milá po-
licajtka jej povedala, že až sa 
vyléčí, potom sa dostavý na 
políciju a ony jej vystavá nový 
občanský. A  ja sa teším, že sa 
konečne dočkala nadštandart-
ného jednáná. Dočkala sa, že jej 
vrácili jejéj ochotu, kerú 
ona venuvala svojím zá-
kaznýkom.

Dočkala sa

» bapka Blašková

čanáku a  kartyčky poistenca. Aj 
druhé, keré jej dočasne nahra-
dzí stracený preukaz. Milá po-
licajtka jej povedala, že až sa 
vyléčí, potom sa dostavý na 
políciju a ony jej vystavá nový 
občanský. A  ja sa teším, že sa 
konečne dočkala nadštandart-
ného jednáná. Dočkala sa, že jej 

Recept na úspech
Prísne nariadenia na ľudí
s odborníkmi ticho ušiť,
a potom ich, už len sám, 
verejne a nahlas zrušiť.

Rozchod roka v Smere
Keď rozchod, tak rozhodne,
ako keď sme chceli s Rusmi 

zrušiť širokorozchodné.

Ťahal dedko repku
Aj keď celú obec 

dedko na pomoc zvolá,
nedostane len tak ľahko

repku olejnú z poľa.

Odpočúvanie vlády
Vôbec nebude riešiť,
že ju ktosi odpočúva,
konečne má dôkaz,

že ju niekto aj počúva.

Bestseller
Ministrovi fi nancií

šťastie praje,
pre bohatých Slovákov

píše  román
„Zbohom daňové raje“.

Dlhoročné skúsenosti
Nebudem sa neustále

k chybám minulosti vracať, 
viem si pokaziť život lepšie, 
ako keď som mala dvadsať.

Možno je to tak

» Eva Jarábková

Termín navštevy si treba dohodnúť telefonicky.
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ELEKTRIKÁR
Juraj Jamrich

0949 188 961

• elektroinštalácie
• rekonštrukcie
• el. prípojky
• opravy

výmeny
svietidiel,
vypínačov,

zásuviek...
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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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POKLÁDKA
ZÁMKOVEJ DLAŽBY

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

7

Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

OBJEDNÁVKY UŽ PRIJÍMAME

3,70 € / ks
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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



TT20-25-strana 5

STAVBA, SLUŽBYTRNAVSKO
5



a/-ku

39
-0

00
2 

TT
02

0911 421 691
Suchovská 5, Trnava
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ORZAN S.r.o.ORZAN S.r.o.

•zámočnícke práce
•kované oplotenia
•z prof. od švajč.
  firmy JANSEN 
•montáž nadsvetlíkov
•nerezové dvere,
   zábradlia
•výroba oceľových 
  okien a dverí 
•protipožiarne
  uzávery
•zimné záhrady

Prevádzka:
Špačince, 
Družstevná ul. 23 
tel.: 033/5573 558
0905 615 048
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• 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

3
6
-0

0
0
7

www.hydinarskafarma.sk
hydinárska farma topolnica (pri galante)

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

Ponúka

• 8 - 20 týžd. nosnice - Mládky
• 1-14 dňové brojlerové kačice
• 1-14 dňové mulard kačice
• 1-14 dňové mulard káčere
• 1-14 dňové landerské húsatá
• Mulard káčere na výkrm
• brojlerové kačice na výkrm

ROZVOZ

Zabezpeč
íme

krmivo pre nosnice,
rastová a znášková
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4KLIMATIZÁCIEKLIMATIZÁCIE

0905 506 588 | www.klima-system.sk
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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
LETNÉ AKCIE AŽ DO -35%

ZĽAVY PRE SENIOROV

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

Aké práva má obeť v trestnom konaní?  
Ako a kde sa domáhať odškodnenia?

Od 1. januára 2018 sa stretávame v 
našom právnom poriadku s pojmom 
obeť trestného činu. Tento pojem bol do 
právneho poriadku zavedený osobitnou 
právnou úpravou a to zákonom o obe-
tiach trestných činov. Týmto zákonom 
sa nám podarilo transponovať smernicu 
EÚ a rozšíril sa okruh osôb ktoré v zmysle 
Trestného poriadku vystupujú ako poško-
dené osoby.

Obeťou trestného činu sa v zmysle 
predmetného zákona rozumie fyzická 
osoba, ktorej bolo alebo malo byť trest-
ným činom ublížené na zdraví, spôsobe-
ná majetková škoda, morálna alebo iná 
škoda alebo boli porušené, či ohrozené jej 
zákonom chránené práva alebo slobody. 
Ďalej je to aj príbuzný v priamom rade, 
osvojiteľ, osvojenec, súrodenec, manžel a 
osoba, ktorá žila v čase smrti v spoločnej 
domácnosti s osobou, ktorej bola trestným 
činom spôsobená smrť. Zákon o obetiach 
trestných činov vymedzuje aj okruh ob-
zvlášť zraniteľných obetí, medzi ktoré 
zaraďujeme osobu mladšiu ako 18 rokov-
-dieťa, osobu staršiu ako 75 rokov, osobu 
so zdravotným postihnutím. Ďalej je to na-
príklad obeť trestného činu obchodovania 
s ľuďmi, trestného činu týrania blízkej oso-
by a zverenej osoby  a obeť iného trestného 
činu, ktorá je vystavená vyššiemu riziku 
opakovanej viktimizácie (ujmy, ktorá obeti 
vznikla v dôsledku pokračujúceho kona-

nia páchateľa). 
V  rámci garantovaných  práv v  trest-

nom konaní  majú obete  v prvom rade prá-
vo na poskytnutie informácii, ktoré majú 
byť poskytnuté zrozumiteľným spôsobom. 
Ďalej je to právo na poskytnutie odbor-
nej pomoci, ktorú delíme na  všeobecnú 
odbornú pomoc obeti a špecializovanú 
odbornú pomoc obzvlášť zraniteľným 
obetiam. Pod odbornú pomoc zaraďujeme 
najmä psychologickú pomoc, poradenstvo 
týkajúce sa rizika a predchádzania opa-
kovanej viktimizácii. Právnu pomoc na 
uplatnenie práv obete či sprostredkovanie 
poskytovania sociálnych služieb v zaria-
dení núdzového bývania a špecializova-
ného sociálneho poradenstva, ak život 
alebo zdravie obzvlášť zraniteľnej obete je 
bezprostredne ohrozené.

Odškodnenie je právo obete ktoré sa 
uplatňuje v  adhéznom konaní,  ktorým 
sa rozumie jednorazové finančné odškod-
nenie osoby, ktorej bola v dôsledku úmy-
selného trestného činu spôsobená ujma 
na zdraví. O odškodnenie môže písomne 
požiadať obeť násilného trestného činu a 
poskytuje ho štát, respektíve o poskytnutí 
odškodnenia rozhoduje a odškodnenie vy-
pláca Ministerstvo spravodlivosti SR.  

Kto všetko je  obeťou Trestného činu? 

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

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

Úrad verejného zdravotníctva Slo-
venskej republiky nariadil nasle-
dovné opatrenie, ktoré je stále plat-
né.

Všetkým osobám sa zakazuje až 
do odvolania vychádzať a pohybovať 
sa na verejnosti v priestoroch interié-
rov budov a v prostriedkoch verejnej 
dopravy bez prekrytia horných dýcha-
cích ciest (nos, ústa) ako je napríklad 
rúško, šál, šatka, a to s výnimkou detí 
do 3 rokov veku, osôb so závažnými po-
ruchami autistického spektra, vodičov 
verejnej dopravy, ktorí sú sami v uzav-
retej kabíne oddelene od ostatného 
priestoru určeného na prepravu osôb,  
pedagogických zamestnancov alebo 
odborných zamestnancov (napr. asis-
tent učiteľa alebo špeciálny pedagóg) 
v rámci výchovno-vzdelávacieho pro-
cesu, žiakov základnej školy v interiéri 
školy v rámci výchovno-vzdelávacieho 
procesu, žiakov pri konaní prijíma-
cích skúšok, komisionálnych skúšok, 
jazykových skúšok, skúšok odbornej 
spôsobilosti na výkon povolania a pri 
ukončovaní výchovy a vzdelávania, 
poslucháčov pri konaní štátnych jazy-
kových skúšok, deti v interiéri mater-
skej školy a jaslí.

Výnimka tiež platí pre osoby pri 
výkone športu, fotografované osoby na 
čas nevyhnutný pre výkon procesu fo-

tografovania, osoby nevesty a ženícha 
pri svadbe, deti pristupujúce k prvé-
mu svätému prijímaniu, účinkujúcich 
pri nakrúcaní audiovizuálneho diela 
alebo výrobe programu a výkonných 
umelcov pri podávaní umeleckého 
výkonu, osoby pri návšteve wellness 
a umelých kúpalísk, účastníkov zota-
vovacích podujatí pre deti a mládež, 
vrátane personálu, zamestnancov, vy-
konávajúcich prácu v spoločnom pra-
covnom priestore, ak sú od seba, alebo 
od iných osôb vzdialení minimálne 
dva metre, alebo pre zamestnanca, kto-
rý sa nachádza na pracovisku sám.

Súčasne sa odporúča vychádzať a 
pohybovať sa na verejnosti v priesto-
roch exteriérov s prekrytím horných 
dýchacích ciest (nos, ústa) ako je na-
príklad rúško, šál, šatka pre osoby ne-
uvedené vo výnimkách vyššie, pokiaľ 
je ich vzdialenosť od osôb, ktoré s nimi 
nežijú v spoločnej domácnosti menšia 
ako dva metre.

Nezabúdajme na platné 
nariadenie o rúškach

» Zdroj – ÚVZ SR
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Trstínska cesta 9, Trnava      Tel. kontakt: 033/551 65 60    0903 458 971

Záhrada � Dom � Byt

Motorové pohony na brány

Nerez - predaj nerezových komponentov

         PREDAJŇA 
Kovovýroba - oceľ - nerez

SAMONOSNÉ
a TELESKOPICKÉ
BRÁNY

Zákazková výroba

Predaj kovaných polotovarov
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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

7
5

-1
1



TT20-25-strana 8

GASTRO, STAVBA, DEŤOM Najčítanejšie regionálne noviny
8

01
-0

 T
T2

5

7
5

-4
1

3
6
-0

0
7
2

AKCIA -40%
- rolety
- žalúzie
- prístrešky z lexanu
- balkóny, verandy
- terasy, obklady

kalkulácia+poradenstvo

ZADARMO!
montáž do 48hod.

0907 500 636

REZANIE BETÓNU

0908 447 006
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Mnohí z nás sa už tešia na tohto-
ročnú kúpaciu sezónu. Potrebné je 
však ešte viac ako po minulé roky 
poznať a dodržiavať zásady zdra-
votne bezpečného kúpania sa.

Vo všeobecnosti platí, že najbezpeč-
nejšie je kúpať sa na oficiálne prevádz-
kovaných kúpaliskách a na vodných 
plochách, ktorých kvalitu monitorujú 
orgány verejného zdravotníctva. Tie 
zároveň výsledky kontrol pravidelne 
uverejňujú počas letnej kúpacej sezóny 
na webe Úradu verejného zdravotníctva 
a na internetových stránkach regionál-
nych úradov verejného zdravotníctva. 
Pred návštevou kúpalísk s povolenou 
prevádzkou sa takto môžete informovať 
o ich aktuálnom stave. Nezabúdajte, že 
kúpanie vo vodných plochách s neor-
ganizovanou rekreáciou je vždy len na 
vlastné riziko.

Všeobecné zásady pri kúpaní
-kúpanie a pobyt na kúpaliskách je ide-
álny pre zdravých jedincov
-navštevujte oficiálne prevádzkované 
kúpaliská a vodné plochy, ktorých kva-
lita je monitorovaná orgánmi verejného 
zdravotníctva; pred ich návštevou sa in-
formujte na ich aktuálny stav
-nenechávajte deti bez dozoru dospelej 
osoby
-dodržiavajte zásady správania sa na 
kúpaliskách i výstražné upozornenia v 
blízkosti prírodných vodných plôch
-po každom kúpaní sa čo najskôr dô-
kladne osprchujte a prezlečte do suché-
ho oblečenia

Zásady kúpania sa 
na prírodných vodných plochách
-nevstupujte do neznámej stojatej či te-
čúcej vody
-do hlbokej vody by sa mali odvážiť iba 
zdatní plavci a ani tí nikdy nie jednotlivo
-nepreceňujte svoje schopnosti a sily
-nevstupujte do vody, ktorá na základe 
senzorických vlastností, akými sú farba, 
zákal, priehľadnosť pôsobí odpudivo
-nevstupujte do zelenej vody s premno-

ženými riasami a sinicami a nahroma-
deným odpadom
-nekúpte sa vo vodách, kde sa zhromaž-
ďuje vodné vtáctvo a v okolí ktorých ste 
našli uhynuté vtáky a zvieratá
-rešpektujte označenia o zákaze kú-
pania sa a upozornenia v okolí vodnej 
plochy a pokyny prevádzkovateľov vod-
ných kúpalísk
 
Zásady kúpania sa 
na umelých kúpaliskách
-pred každým vstupom do vody sa 
osprchujte a prejdite brodiskom
-pred vstupom do bazéna si všimnite 
farbu vody, zákal či zápach, respektíve 
plávajúce nečistoty na hladine
-nekúpte sa vo vode, ak páchne po moči 
alebo výrazne po chlóre, na stenách ba-
zéna sú slizovité povlaky a steny a dno 
bazéna sú poškodené
-nevstupujte do bazéna, pokiaľ viete, že 
máte prenosné ochorenie
-používajte WC a dodržiavajte zásady 
osobnej hygieny
-rešpektujte výstražné označenia pri 
bazéne
-neskáčte do vody tam, kde je to zaká-
zané, môžete ublížiť nielen sebe, ale aj 
iným ľuďom

Zhodnoťte si kvalitu vody
Dôležité je najmä to, aká je kvalita 

vody, v ktorej sa chcete kúpať. Zistiť sa to 
podľa odborníkov dá aj voľným okom.

Náš tip:
Spravte si jednoduchý test 
na prítomnosť siníc

K premnoženiu siníc môže dôjsť iba 
na prírodných vodných plochách najmä 
po dlhotrvajúcom slnečnom a teplom 
počasí. Ide o mikroorganizmy, ktoré sú 
prirodzenou zložkou životného prostre-
dia a v určitých množstvách aj súčasťou 
fytoplanktónu všetkých nádrží a jazier. 
Toxické sinice dokážu u detí vyvolať 
dýchacie problémy, kožné výražky či 
zápaly očných spojiviek. Po prehltnu-
tí väčšieho množstva môžu vyvolať aj 
črevné problémy, kŕče a nevoľnosť. Či 

voda obsahuje sinice, sa dá otestovať 
jednoduchým spôsobom: do priesvit-
nej nádoby treba nabrať vodu a nechať 
ju na svetle postáť 15 až 20 minút. Ak 
sa na vode vytvorí prstenec farebnej 
hmoty pripomínajúci posekané ihličie 
alebo zelenú krupicu a voda pritom zo-
stane číra, ide pravdepodobne o sinice. 
Ak zostanú mikroorganizmy rozptýlene 
vo vodnom stĺpci, ide o zdravotne ne-
významné riasy.

Súčasné opatrenia 
v súvislosti s koronavírusom

V súvislosti so zabránením šírenia ko-
ronavírusu prijal Úrad verejného zdra-
votníctva Slovenskej republiky v oblasti 
prevádzky umelých kúpalísk a prírod-
ných kúpalísk nasledovné opatrenia:

-pred obnovením prevádzky umelého 
kúpaliska sa musia bazény bez recir-
kulácie vypustiť, mechanicky vyčistiť, 
vydezinfikovať prostriedkami s viru-
cídnymi účinkami a napustiť novou 
vodou. Pri bazénoch s recirkuláciou 
sa musí prečistiť celý objem vody na 
recirkulačnom zariadení. Vyčistiť a vy-
dezinfikovať prostriedkami s virucíd-
nymi účinkami sa musí technické prí-
slušenstvo bazénov vrátane rozvodov a 
recirkulačných zariadení. Dezinfekcia 
musí zahŕňať dostatočné postupy na 
likvidáciu mikrobiologického znečiste-
nia vrátane legionel, napríklad. termo-
dezinfekciu,

-prevádzka bazéna môže byť obnovená 
iba na základe vyhovujúceho výsledku 
analýzy kvality vody na kúpanie; ba-
zény nesmú mať funkčné atrakcie, pri 
ktorých dochádza k tvorbe aerosólov, 
šmykľavky a tobogany sú povolené,

-zabezpečí sa meranie teploty a osobám 
s teplotou vyššou ako 37,2 °C sa nepovo-
lí vstup na kúpalisko,

-pri vstupe na kúpalisko sa aplikuje zá-
kazníkom dezinfekcia na ruky,

-pri úprave bazénovej vody sa musia 
používať osvedčené technologické po-
stupy. Obsah voľného chlóru a iných 
vedľajších produktov dezinfekcie sa 
udržiava pri hornej hranici povolených 
limitných hodnôt podľa platnej legis-
latívy pre umelé kúpaliská. Frekvencia 
prevádzkovej kontroly týchto ukazova-
teľov sa zvýši na dvojnásobok,

-na umelých kúpaliskách sa zabezpeču-
je dostatočné vetranie; prednostne sa 
využíva prirodzené vetranie,

-na voľných oddychových plochách 
musí byť zabezpečené dodržiavanie od-
stupu medzi jednotlivcami alebo členmi 
skupín či domácností najmenej 2 m,

-na kúpaliskách je potrebné zabezpečiť 
nefunkčnosť pitných fontánok,

-na kúpaliskách je potrebné zvýšiť frek-
venciu upratovania, čistenia a dezinfek-
cie plôch, priestorov, športových pomô-
cok a zariadení kúpalísk prípravkami s 
virucídnymi účinkami. Zintenzívniť je 
potrebné najmä čistenie často dotyko-
vých povrchov, akými sú toalety, dvere, 
stoly, sedadlá, operadlá, zábradlia,

-pri prevádzke bazéna pre dojčatá a ba-
toľatá musí byť zabezpečený dostatočný 
časový interval pre dezinfekciu pou-
žívaných priestorov, ktorá sa vykoná 
prípravkami s virucídnymi účinkami po 
každej skupine kúpajúcich,

-hygienické zariadenia prevádzky mu-
sia byť vybavené tekutým mydlom a pa-
pierovými utierkami

Informácie poskytol 
Úrad verejného zdravotníctva SR

STRANU PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Nepodceňujte zásady zdravotne bezpečného kúpania sa 

Kúpacia sezóna sa začína

Nezabúdajte dodržiavať zásady zdravotne bezpečného kúpania sa. 
foto autor stevepb pixabay

V prípade kúpania sa na prírodných vodných plochách si vždy skontrolujte kva-
litu vody.                                                                                                     foto autor qimono pixabay
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„Mám 35 rok a nevidím na jedno oko. 
Vyrastal som v detskom domove, ži-
jem sám. Nikto ma nechce zamest-
nať. Beriem len príspevok v hmotnej 
núdzi. Mám nárok ešte na nejakú 
podporu? Na koho sa mám obrátiť?“

Dobrý deň, ak príjem občana nedo-
sahuje aktuálne platnú výšku životné-
ho minima, vzniká nárok na čerpanie 
sociálnych dávok v hmotnej núdzi od 
štátu. Zákon jasne definuje, v akých 
okolnostiach sa musí občan nachá-
dzať, aby mu bola poskytnutá finanč-
ná podpora. Hmotná núdza sa zisťuje 
posudzovaním príjmu, majetku a mož-
nosti uplatnenia nároku.

Ako uvádzate, vám nárok na fi-
nančnú podporu, rozhodnutím Úradu 
práce vznikol. Ste teda poberateľom 
dávky hmotnej núdze.

V súvislosti s uvedeným a so situ-
áciou, v akej sa nachádzate, by bolo 
vhodné opätovne sa obrátiť na prísluš-
ný ÚPSVaR, za účelom posúdenia žia-
dosti o príspevok na bývanie, ktorý je 
určený na čiastočnú úhradu nákladov 
spojených s bývaním. 

Čo sa týka zdravotného postihnu-
tia, v súčinnosti so všeobecným leká-
rom a následne lekárom špecialistom 
odporúčam zvážiť podanie žiadosti o 
posúdenie zdravotného stavu, na účely 
štátnych sociálnych dávok . V prípa-
de uznania miery funkčnej poruchy 
a stupňa zdravotného postihnutia,  je 

možné žiadať o kompenzáciu. Je urče-
ná  na zmiernenie alebo prekonanie 
sociálneho dôsledku ŤZP,  formou po-
skytovania peňažného príspevku na 
kompenzáciu alebo poskytovaním so-
ciálnych služieb.

Osobe, ktorej sa poskytuje pomoc 
v hmotnej núdzi, je možné poskytnúť aj 
jednorazovú dávku v hmotnej núdzi. 
Je určená na čiastočnú úhradu mimo-
riadnych výdavkov člena domácnosti, 
ktorému sa poskytuje pomoc v hmotnej 
núdzi. Slúži najmä na zabezpečenie ne-
vyhnutného ošatenia, bielizne, obuvi, 
nevyhnutného vybavenia domácnosti 
a mimoriadnych liečebných nákladov.

O poskytnutí  dávky rozhoduje 
obec/mesto, v ktorej má člen domác-
nosti, ktorému sa poskytuje pomoc v 
hmotnej núdzi, trvalý pobyt. Vo vašom 
prípade je teda možnosť obrátiť sa aj na 
nich.

Zostal niekde mimo „systému“

» Mgr. Emília Psárová
Centrum konkrétnej pomoci Femina

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

• hydroizolácie
plochých striech

s možnosťou zateplenia
• spodné izolácie
0902 842 539

fb: Hydroizolacie
plochych striech R.V
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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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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 1090 € • 2-hrob od 1290 €

0910 902 635•0905 323 022AK
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RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA
- STAČÍ ZAVOLAŤ
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w
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Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa:
2-hrob od 2250 € • 1-hrob od 1550 €

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

0910 728 870
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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Dám do prenájmu
zariadený 2izb. byt

56m2 +14m2 terasa, garážové státie
v novostavbe Miko v TT. Cena 550€, vrátane

energie a internetu. Kontakt: 0908 416 406 
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• hydroizolácie
plochých striech

• spodné izolácie
0902 842 539

fb: Hydroizolacie
plochych striech R.V
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Účelové zariadenie
Kancelárie NR SR

Častá - Papiernička
ponúka

pracovnú pozíciu na TPP

e-mail:

castapapiernicka@nrsr.sk

tel: 033/649 51 82-83
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samostatný

ČAŠNÍK / ČAŠNÍČKA
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skúsený vyučujúci ponúka

(AJ U VÁS, AJ CEZ PRÁZDNINY)

Trnava a okolie

HODINY
AJ A NJ

0910 910 926
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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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ľk

oo
bch

od obalových materiálov a papiera

PAPIEROVÉ

TAŠKY

prijmeme do trvalého pracovného pomeru

na vnútroštátnu dopravu

jazdí sa len v okrese Trnava

podmienky: prax, bydlisko Trnava

mzda: 1000 eur ne�o

Bližšie informácie: 0905 611 324 (volať len v pracovné dni)

VODIČA KAMIÓNU
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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

0
8

-0
0

3
3

 T
T

2
0

TOVAR VÁŽIME NA CERTIFIKOVANEJ
MOSTOVEJ VÁHE

ŽIADNY PREDAJ ODHADOM MNOŽSTVA!
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AIW - Práca - Opatrovanie 
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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STAVMAT - Zavarská 10F, Trnava
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www.e-cycling.sk,  www.nowas.sk,  www.slovmas.sk

Autorizované organizácie zodpovednosť

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

- a iného materiálu
do 2,2 tony

Multicar
trojstranný
sklápač

0903 793 488
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MAĽOVANIE
STIERKOVANIE
0903 783 800
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Farba a zakrývanie (interiéru) GRÁTIS

VYHRAJ
INZERCIU
ZA 200€!

VYHRAJ
INZERCIU
ZA 200€!

Daj                         na stránku.
Odfoť titulku Trnavska.

Zdieľaj ju a označ nás
na fotke (@TRNAVSKO).

TRNAVSKO

Ako na to?
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Vyberte sa 
na výstavu 
Milovníci fotografie a výtvarného 
umenia by si nemali nechať ujsť 
inšpiratívne výstavy, ktoré pri-
pravila trnavská Galéria Jána Ko-
niarka, ako aj Trnavské osvetové 
stredisko.

Reminiscencie 
Trnavského objektívu

Trnavské osvetové stredisko pripra-
vilo vo svojich nových priestoroch v 
Dome hudby M. Schneidera Trnav-
ského výstavu fotografií pod názvom 
Reminiscencie Trnavského objektívu.  
Kolektívna výstava prezentuje 26 au-
torov z trnavského regiónu. Tematicky 
sú pritom zastúpené všetky fotogra-
fické druhy. Výstavnú kolekciu, ktorú 
tvorí 88 fotografií majú návštevníci 
možnosť vzhliadnuť do 17. júla.           

Nostalgie zajtrajších rán
Až do 3. júla si môžete pozrieť tvorbu 

Vlasty Žákovej v Synagóge – Centre sú-
časného umenia Galérie Jána Koniarka 
v Trnave. Výstava predstavuje autorku, 
ktorá je výraznou postavou slovenskej 
scény v osobitej experimentálnej práci 
s textilným materiálom, od ručnej ni-
ťokresby a látkových kolážových kra-
jín, cez mäkké skulptúry až po žaká-
rové digitálne vzory. Jej retrospektívna 
prezentácia ukazuje jednak jej cestu 
textilným svetom umenia za posledné 
desaťročie, jednak potvrdzuje jej ojedi-
nelú charakteristickú polohu v kombi-
nácií molitanu, látok, stužiek a nití.

Enigmatická krajina
Ak zavítate do Galérie Jána Koniar-

ka na Zelenom kríčku v Trnave, tak sa 
vám v Novom krídle Koppelovej vily 
naskytne možnosť kochať sa krásou 
Enigmatickej krajiny. Tento výstavný 
projekt prezentuje reinterpretácie tra-
dičného maliarskeho žánru krajino-
maľby optikou najmladšej generácie 
výtvarníkov v médiu sochy - Katarína 
Bajkayová, Leonard Lelák a maľby 
- Peter Decheť, Natália  Šimonová. 
Nastupujúcu generáciu umelcov do-
pĺňa konceptuálna videointervencia 
Martina Kochana a špecifické plátna 
Tomáša Žemlu. Výstava potrvá do 23. 
augusta.                                                      ren

námety a reakcie spravodajstvott@regionpress.sk

Hoci prvé horúce dni už máme za 
sebou, kúpania chtiví Trnavčania 
si budú musieť ešte na osvieženie 
počkať. Prírodný bazén v Kamen-
nom mlyne počas tohto leta ne-
bude v prevádzke, kúpalisko Cas-
tiglione plánujú otvoriť 1. júla.

Kúpalisko v Kamennom mlyne zo-
stane počas tohto leta zatvorené, pre-
tože podľa vyjadrenia kompetentných, 
z technologického hľadiska nie je v 
jeho prírodnom bazéne možné dodržať 
sprísnené hygienické požiadavky na 
prevenciu šírenia koronavírusu. „Aby 
kúpalisko mohlo čím skôr plynulo za-
bezpečovať kvalitu vody a poskytovalo 
návštevníkom služby na úrovni 21. storo-
čia, mestská samospráva už pripravuje 
podklady na jeho rekonštrukciu,“ infor-
movala Veronika Majtánová, hovorkyňa 
mesta. Dodala tiež, že areál kúpaliska 
bude počas leta sprístupnený verejnos-
ti. „Kto si bude chcieť zašportovať alebo 
zorganizovať s priateľmi piknik či grilo-
vačku, môže zavítať práve sem. Na schla-
denie tento rok poslúžia aspoň sprchy a 
v prevádzke budú aj toalety,“ upresnila.

Kúpalisko na Družbe otvoria v júli
Trnavské kúpalisko Castiglione na 

trnavskom sídlisku Družba bude otvo-

rené od 1. júla. „Po zdržaní spôsobenom 
pandémiou koronavírusu sú už prípra-
vy na novú sezónu v plnom prúde,“ 
uviedla V. Majtánová. Potvrdila tiež, že 
prevádzka bude fungovať v súlade s ak-
tuálnymi usmerneniami súvisiacimi s 
prevenciou ochorenia COVID-19. 

Otvorili mestskú plaváreň
Osviežiť sa zatiaľ Trnavčania môžu 

aspoň v mestskej plavárni na Zátvore, 
ktorú v uplynulých dňoch otvorili. „Pla-
váreň býva obvykle v júli zatvorená kvô-
li technologickej prestávke, tú sme však 
tento rok presunuli na máj, aby sme 
mohli mať otvorené počas celého leta,“ 
povedal Peter Pčolka, poverený riade-
ním Správy kultúrnych a športových za-
riadení mesta Trnava.                                       ren

Trnavčania nájdu osvieženie na kúpalisku na Družbe

V Kamenáči sa toto leto 
neokúpete

Kúpalisko Castiglione na trnavskom sídlisku Družba bude otvorené od 1. júla. 
foto zdroj mesto Trnava

spRAVoDAJsTVo Najčítanejšie regionálne noviny
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Výstava fotografií v Dome hudby M. 
Schneidera Trnavského. 
foto zdroj Trnavské osvetové stredisko

Priestory Onkologickej ambu-
lancie Fakultnej nemocnice (FN) 
Trnava prešli kompletnou rekon-
štrukciou. Pre pacientov sú tak 
k dispozícii moderné priestory. 
Nový vzhľad dostala aj čakáreň, 
pribudla relaxačná zóna.

Rekonštrukčné práce obmedzili chod 
Onkologickej ambulancie minimálne. 
Spoločnosť ISMONT, ktorá ich vykoná-
vala aj financovala ich realizovala naj-
mä po ordinačných hodinách a počas 
víkendov. Investičné náklady sa pritom 
vyšplhali na sumu 100 000 eur. „Prí-
jemné a čisté prostredie nemocnice je v 
rámci liečby veľmi dôležité. Som veľmi 
rád a vďačný, že spoločnosť ISMONT sa 
rozhodla zainvestovať svoje financie do 
tejto rekonštrukcie na Onkologickej kli-
nike FN Trnava. Za to im patrí obrovská 
vďaka“ uviedol generálny riaditeľ FN Tr-
nava MUDr. Daniel Žitňan, MPH.

Moderné priestory 
na vysokej úrovni

Onkologická ambulancia FN Trnava 
má vďaka rekonštrukcii moderné priesto-
ry, ktoré sú na svetovej úrovni. Čakáreň 

dostala moderný vzhľad s prvkami dre-
vených dekorácií, pričom je rozdelená do 
dvoch zón. „Je to klimatizovaný priestor 
s oddelenou čakárňou od čakárne na po-
dávanie chemoterapie s relaxačnou zó-
nou. Pribudlo nové moderné osvetlenie, 
obklad steny, podlahy, sedenie,“ priblížil 
MUDr. Marián Streško, PhD. V rámci On-
kologickej ambulancie je tiež vytvorená 

recepcia s objednávkovým systémom 
pre štyri samostatné ordinácie. Pacient 
sa môže objednať k svojmu lekárovi na 
konkrétny dátum a čas, vďaka čomu sa 
zvýši aj rýchlosť vybavenia pacienta. 
Rekonštrukcia pomohla modernizovať 
aj systém práce s pacientom, čo je veľký 
prínos pre samotného pacienta, ako aj 
pre personál ambulancie.                        ren

Na pacientov čakajú moderné priestory na vysokej úrovni 
Vynovili onkologickú ambulanciu 
v trnavskej nemocnici

Onkologická ambulancia FN Trnava má vďaka rekonštrukcii moderné priestory. 
foto zdroj FN Trnava
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Vyberte sa 
na výstavu 
Milovníci fotografie a výtvarného 
umenia by si nemali nechať ujsť 
inšpiratívne výstavy, ktoré pri-
pravila trnavská Galéria Jána Ko-
niarka, ako aj Trnavské osvetové 
stredisko.

Reminiscencie 
Trnavského objektívu

Trnavské osvetové stredisko pripra-
vilo vo svojich nových priestoroch v 
Dome hudby M. Schneidera Trnav-
ského výstavu fotografií pod názvom 
Reminiscencie Trnavského objektívu.  
Kolektívna výstava prezentuje 26 au-
torov z trnavského regiónu. Tematicky 
sú pritom zastúpené všetky fotogra-
fické druhy. Výstavnú kolekciu, ktorú 
tvorí 88 fotografií majú návštevníci 
možnosť vzhliadnuť do 17. júla.           

Nostalgie zajtrajších rán
Až do 3. júla si môžete pozrieť tvorbu 

Vlasty Žákovej v Synagóge – Centre sú-
časného umenia Galérie Jána Koniarka 
v Trnave. Výstava predstavuje autorku, 
ktorá je výraznou postavou slovenskej 
scény v osobitej experimentálnej práci 
s textilným materiálom, od ručnej ni-
ťokresby a látkových kolážových kra-
jín, cez mäkké skulptúry až po žaká-
rové digitálne vzory. Jej retrospektívna 
prezentácia ukazuje jednak jej cestu 
textilným svetom umenia za posledné 
desaťročie, jednak potvrdzuje jej ojedi-
nelú charakteristickú polohu v kombi-
nácií molitanu, látok, stužiek a nití.

Enigmatická krajina
Ak zavítate do Galérie Jána Koniar-

ka na Zelenom kríčku v Trnave, tak sa 
vám v Novom krídle Koppelovej vily 
naskytne možnosť kochať sa krásou 
Enigmatickej krajiny. Tento výstavný 
projekt prezentuje reinterpretácie tra-
dičného maliarskeho žánru krajino-
maľby optikou najmladšej generácie 
výtvarníkov v médiu sochy - Katarína 
Bajkayová, Leonard Lelák a maľby 
- Peter Decheť, Natália  Šimonová. 
Nastupujúcu generáciu umelcov do-
pĺňa konceptuálna videointervencia 
Martina Kochana a špecifické plátna 
Tomáša Žemlu. Výstava potrvá do 23. 
augusta.                                                      ren

námety a reakcie spravodajstvott@regionpress.sk

Hoci prvé horúce dni už máme za 
sebou, kúpania chtiví Trnavčania 
si budú musieť ešte na osvieženie 
počkať. Prírodný bazén v Kamen-
nom mlyne počas tohto leta ne-
bude v prevádzke, kúpalisko Cas-
tiglione plánujú otvoriť 1. júla.

Kúpalisko v Kamennom mlyne zo-
stane počas tohto leta zatvorené, pre-
tože podľa vyjadrenia kompetentných, 
z technologického hľadiska nie je v 
jeho prírodnom bazéne možné dodržať 
sprísnené hygienické požiadavky na 
prevenciu šírenia koronavírusu. „Aby 
kúpalisko mohlo čím skôr plynulo za-
bezpečovať kvalitu vody a poskytovalo 
návštevníkom služby na úrovni 21. storo-
čia, mestská samospráva už pripravuje 
podklady na jeho rekonštrukciu,“ infor-
movala Veronika Majtánová, hovorkyňa 
mesta. Dodala tiež, že areál kúpaliska 
bude počas leta sprístupnený verejnos-
ti. „Kto si bude chcieť zašportovať alebo 
zorganizovať s priateľmi piknik či grilo-
vačku, môže zavítať práve sem. Na schla-
denie tento rok poslúžia aspoň sprchy a 
v prevádzke budú aj toalety,“ upresnila.

Kúpalisko na Družbe otvoria v júli
Trnavské kúpalisko Castiglione na 

trnavskom sídlisku Družba bude otvo-

rené od 1. júla. „Po zdržaní spôsobenom 
pandémiou koronavírusu sú už prípra-
vy na novú sezónu v plnom prúde,“ 
uviedla V. Majtánová. Potvrdila tiež, že 
prevádzka bude fungovať v súlade s ak-
tuálnymi usmerneniami súvisiacimi s 
prevenciou ochorenia COVID-19. 

Otvorili mestskú plaváreň
Osviežiť sa zatiaľ Trnavčania môžu 

aspoň v mestskej plavárni na Zátvore, 
ktorú v uplynulých dňoch otvorili. „Pla-
váreň býva obvykle v júli zatvorená kvô-
li technologickej prestávke, tú sme však 
tento rok presunuli na máj, aby sme 
mohli mať otvorené počas celého leta,“ 
povedal Peter Pčolka, poverený riade-
ním Správy kultúrnych a športových za-
riadení mesta Trnava.                                       ren

Trnavčania nájdu osvieženie na kúpalisku na Družbe

V Kamenáči sa toto leto 
neokúpete

Kúpalisko Castiglione na trnavskom sídlisku Družba bude otvorené od 1. júla. 
foto zdroj mesto Trnava

Výstava fotografií v Dome hudby M. 
Schneidera Trnavského. 
foto zdroj Trnavské osvetové stredisko

Priestory Onkologickej ambu-
lancie Fakultnej nemocnice (FN) 
Trnava prešli kompletnou rekon-
štrukciou. Pre pacientov sú tak 
k dispozícii moderné priestory. 
Nový vzhľad dostala aj čakáreň, 
pribudla relaxačná zóna.

Rekonštrukčné práce obmedzili chod 
Onkologickej ambulancie minimálne. 
Spoločnosť ISMONT, ktorá ich vykoná-
vala aj financovala ich realizovala naj-
mä po ordinačných hodinách a počas 
víkendov. Investičné náklady sa pritom 
vyšplhali na sumu 100 000 eur. „Prí-
jemné a čisté prostredie nemocnice je v 
rámci liečby veľmi dôležité. Som veľmi 
rád a vďačný, že spoločnosť ISMONT sa 
rozhodla zainvestovať svoje financie do 
tejto rekonštrukcie na Onkologickej kli-
nike FN Trnava. Za to im patrí obrovská 
vďaka“ uviedol generálny riaditeľ FN Tr-
nava MUDr. Daniel Žitňan, MPH.

Moderné priestory 
na vysokej úrovni

Onkologická ambulancia FN Trnava 
má vďaka rekonštrukcii moderné priesto-
ry, ktoré sú na svetovej úrovni. Čakáreň 

dostala moderný vzhľad s prvkami dre-
vených dekorácií, pričom je rozdelená do 
dvoch zón. „Je to klimatizovaný priestor 
s oddelenou čakárňou od čakárne na po-
dávanie chemoterapie s relaxačnou zó-
nou. Pribudlo nové moderné osvetlenie, 
obklad steny, podlahy, sedenie,“ priblížil 
MUDr. Marián Streško, PhD. V rámci On-
kologickej ambulancie je tiež vytvorená 

recepcia s objednávkovým systémom 
pre štyri samostatné ordinácie. Pacient 
sa môže objednať k svojmu lekárovi na 
konkrétny dátum a čas, vďaka čomu sa 
zvýši aj rýchlosť vybavenia pacienta. 
Rekonštrukcia pomohla modernizovať 
aj systém práce s pacientom, čo je veľký 
prínos pre samotného pacienta, ako aj 
pre personál ambulancie.                        ren

Na pacientov čakajú moderné priestory na vysokej úrovni 
Vynovili onkologickú ambulanciu 
v trnavskej nemocnici

Onkologická ambulancia FN Trnava má vďaka rekonštrukcii moderné priestory. 
foto zdroj FN Trnava

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA
DOPRAVNÁ TRNAVA

08
-0

01
0 

TT
25

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

Na stránke školy nájdete ponuku i ďalších kurzov v rámci vzdelávania dospelých.

Požiadavky: VŠ 2. stupňa elektrotechnického zamerania
Kontakt a bližšie informácie: peterpapik.spsdtt@gmail.com

PONÚKA V RÁMCI CELOŽIVOTNÉHO
VZDELÁVANIA A VZDELÁVANIA DOSPELÝCH

Viac informácií na: www.spsdtt.sk

Hľadáme i posilu do nášho pracovného tímu:
UČITEĽA ELEKTROTECHNICKÝCH PREDMETOV

Od 1.9.2020 1-ročné externé štúdium odborných predmetov večernou a dištančnou formou 
študijného odboru 3739 M elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách ukončené matu-
ritnou skúškou
- štúdium na získanie odbornej elektrotechnickej kvalifikácie
  (vrátane Vyhlášky 508/2009 Z.z.)
- štúdium na získanie kvalifikácie pre elektrotechnické profesie
   a pre elektrotechnické profesie v doprave a telekomunikáciách 
- podmienky prijatia:
   maturitná skúška z gymnázia, alebo iného neelektrotechnického odboru
- prihlášky prijímame do 31.7.2020

e n renčn  en
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Strojárenská 4, Trnava
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HĽADÁME
BRIGÁDNIKOV
Čistiace, upratovacie a servisné práce
(vhodné aj pre študentov)

MOŽNOSŤ TÝŽDENNÉHO VYPLÁCANIA.

0917 920 781  I  praca@traust.sk

od 3/hod. v čistom 
+ príplatky 
TRNAVA a okolie
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NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

0949 188 661 • 0905 655 414 
likvidovatazbest@gmail.com

ETERNITOVÝCH STRIECH

5
9
-0

2
2
3

PLECHOVÉ GARÁŽE, VOLIERY PRE PSOV, 
   GARÁŽOVÉ BR ÁNY,   DOVOZ A MONTÁŽ CELÁ SR

TEL.: 0905 20 70 59 • www.kupdodomu.sk

VLHNE VÁM DOM?

0902 416 560
0910 322 544 www.dombezvlhkosti.sk 78
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Pestovanie byliniek si už získalo 
za posledné roky na Slovensku 
veľa priaznivcov. Miesto si našli na 
našich balkónoch, terasách i v zá-
hradách. Vieme ich však správne 
zberať, uskladňovať a používať?

Priaznivé účinky byliniek na náš or-
ganizmus poznali už naše staré mamy 
a pri ich správnom používaní dokážeme 
nimi nielen dochutiť a prevoňať pripra-
vované pokrmy či nápoje ale aj posilniť 
naše zdravie.

Zbieranie byliniek
Na zber byliniek je vhodný košík, 

prípadne textilné či papierové vrecko. 
Zbierajte ich za suchého počasia a dbaj-
te na to, aby ste zbierali len zdravé rast-
liny. Kvety trhajte cez obed a vňať ešte 
pred odkvitnutím rastliny.

Uskladnenie byliniek
Bylinky čo najskôr po zbere spracuj-

te, pričom voliť môžete medzi dvoma 
spôsobmi ich uskladnenia – sušením 
a mrazením. Do niektorých jedál sa bez 
problémov dajú použiť sušené bylin-
ky, ale sú i také pokrmy či nápoje, kde 
lepšie vyniknú, ak nemáme po ruke 
čerstvé, práve tie mrazené, pretože si za-
chovajú nielen svoju prirodzenú farbu 
a svieži vzhľad, ale aj väčšinu zdraviu 
prospešných látok.

Sušenie byliniek
Bylinky sušte na teplom, suchom a 

dobre vetranom mieste. Určite sa vyhni-
te priamemu slnku. Jednotlivé rastliny 
rozložte na sito alebo ich sušte v men-
ších trsoch zavesené. To, že je už bylin-
ka suchá a pripravená na uskladnenie 
zistíte tak, že sa jej stonky ľahko lámu. 
V takom prípade bylinky vložte do dobre 
uzatvárateľnej nádoby a skladujte na su-
chom a tmavom mieste. Väčšinu z nich 
môžete potom používať počas celého 
roka, až kým nebudete mať novú úrodu.

Mrazenie byliniek
Vhodnými bylinkami na mrazenie 

sú napríklad petržlenová vňať, kôpor, 
mäta, pažítka, šalvia či medovka. By-
linky pred mrazením dobre umyte a 
osušte. Ich listy alebo vňať môžete 
zmraziť vcelku tak, že ich vložíte do 
vreciek určených na mrazenie potravín. 
Ďalšou možnosťou mrazenia byliniek 

je ich zaliatie vodou. Bylinky v takom 
prípade vložte do plastových téglikov 
alebo nadrobno posekajte a vložte do 
formičiek na ľad.

Využitie byliniek v našej kuchyni
Bylinky môžete využiť pri prípra-

ve rozličných pokrmov, ktoré vďaka 

nim získajú výbornú chuť i vôňu. 
Hodia sa k mäsu, zelenine ale výbor-

ne dochutia tiež rôzne osviežujúce 
nápoje. Chýbať by nemali ani na gri-

lovačke.

Bazalka
Bazalka sa používa do omáčok, šalá-

tov i polievok. Ochutí tiež marinády a 
zálievky. Veľmi dobre sa hodí k paradaj-
kám či baklažánu a pravdaže k cestovi-
nám. Do varených jedál ju pridávajte až 
tesne pred ich dokončením, aby nestra-
tila svoju vôňu.

Kôpor
Kôpor sa hodí pri príprave pečených 

rýb ako aj na dochutenie omáčok či ze-
leninových šalátov. Tiež sa uplatní pri 
nakladaní zeleniny. Nemal by prejsť va-
rom a preto ho do varených jedál pridá-
vajte až na záver.

Mäta
Pre jej výraznú mentolovú vôňu vyu-

žite mätu na ochutenie zeleninových ša-
látov, dusenej zeleniny, pečeného mäsa, 
rýb, marinád a zálievok. Svoje miesto 
nájde aj pri výrobe dezertov, zmrzliny a 
osviežujúcich nápojov, ktoré nielen do-
chutí, a prevonia ale aj krásne ozdobí.

Medovka
Jej lístky majú citrónovú vôňu a vý-

borne sa hodia najmä do nápojov, ale 
osviežiť môžu aj chuť rôznych šalátov či 
omáčok.

Pažítka
Pažítka vonia podobne ako cibuľa, je 

však jemnejšia. Ochutí nátierky, šaláty i 
cestoviny so syrovou omáčkou. Do va-
rených pokrmov ju pridávajte až po ich 
dokončení, nevarte ju.

Petržlen
V kuchyni má naozaj všestranné pou-

žitie. Pridávajte ho však až do hotových 
pokrmov. Hodí sa k vareným zemiakom 
aj dusenej zelenine. Pridáva sa do zele-
ninových polievok a rôznych pomazá-
nok.

Rozmarín
Aróma rozmarínu je veľmi výrazná a 

preto to s jeho množstvom príliš nepre-
háňajte. Táto bylinka sa hodí najmä pri 
príprave pečeného či grilovaného mäsa.

Šalvia
Jej lístky sa hodia najmä pri príprave 

jedál z bravčového mäsa a rýb. Použiť 
ju môžete aj na ochutenie omáčok či 
nátierok. Stačí jej veľmi malé množstvo, 
častokrát jeden až dva lístky, ktoré mô-
žete mraziť v nádobkách na výrobu ľa-
dových kociek podobne ako medovku 
či mätu.

Tymian
Využijete ho pri príprave pečeného 

mäsa, rýb, dusenej zeleniny a omáčok. 
Nezabúdajte naň ani pri grilovaní mäsa, 
rýb a zeleniny. Zväčša sa požíva sušený.

Oregano
Môžete ním v jedlách nahradiť ma-

jorán. Hodí sa do pokrmov z mletého 
mäsa, pri príprave pizze, zemiakových 
či zeleninových placiek, ale aj omáčok 
podávaných k cestovinám.
STRANU PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Voňavé rastlinky ochutia naše pokrmy a prospejú zdraviu

Bylinky v našej kuchyni

Bylinky zbierame za suchého počasia.                    foto autor congerdesign pixabay

Náš tip:
Do nádobky určenej na výrobu ko-
ciek ľadu vložte celé lístky mäty či 
medovky, tie vám potom výborne 
poslúžia pri príprave chutných ná-
pojov.

V našej kuchyni majú bylinky rozmanité využitie.    foto autor StockSnap pixabay

Lístky mäty či medovky vám výborne poslúžia pri príprave chutných osviežujú-
cich nápojov.                                                                            foto autor ThorstenF pixabay
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Otváracie hodiny: 
Po - So:  7.00 - 19.00
Ne:  zatvorené
Oddelenie záhrada, elektro:
Po - Pia: 9.00 - 18. 00
So: 8.00 - 13.00  Ne: zatvorené

 109,00

89,
90

€

Vertikutátor 
Stiga SV 213 E 

výkon 1300W

Vertikutátor 
Stiga SV 415 E 

výkon 1500W

 135,00
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€

+ 
€ 

Vertikutátor 
Stiga SVP 40B

 599,00

499,
00

€

Kosačka el. Stiga 
Collector 35E 

výkon 1000W

 99,00

79,
99

€

  

už od 0 € v hotovosti

Platí pri splnení podmienok Home Credit Slovakia, a. s.

sami si zvolíte dĺžku splácania 
Keď na splátky, 

tak jednoducho 

Kosačka el. Stiga 
Combi 40E 

výkon 1600W
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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
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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.
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Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09
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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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0904 95 95 95
www.tt-taxi.sk

1 jazda v Trnave 2,50€

šetríme prírodu
jazdíme ECO

šetríme prírodu
jazdíme ECO

Vážení zákazníci, sme Vám plne k dispozícii
a naše autá spĺňajú všetky hygienické opatrenia.
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 30. 6. 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%
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