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Týždenne do 46 550 domácností

Domáci trnavský predajca

www.mamix.sk Najväčší výber poťahových látok!
Rodinný dom
Okružné námestie č. 6
Trnava
(smer Biely Kostol)
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po-pia: 9:00 - 17:00 so-ne: 10:00 - 14:00 po telefonickom dohovore - KEDYKOĽVEK

0905 534 595

od 11.8. 2020
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NA STRANE č.

46-0124

0949 319 336

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

PREDAJ
MLÁDOK
391200009

VA - 30%
MOŽNÁ ZĽA DLAŽBY
YA
NA OBKLAD

ODVOZ ODPADU 5 m3 , 7 m3

0917 102 255

39-1200003 TT14

REKONŠTRUKCIE

Si učiteľ 1. stupňa
a chceš byť BESST?
Ponúkame:
• plat od 1100 € + príplatky až do 700€
• 75% zľava zo školného pre deti zamestnancov
• príspevok na ubytovanie pre zamestnancov
z iných okresov
• práca v inovatívnej a modernej škole
• triedy s maximálne 16 žiakmi
Súkromná základná škola BESST v Trnave

Tel. číslo: 0902 512 326, email: repasova@besst.sk

TT20-33-strana
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391200067

- bytových jadier, domov a bytov
- obklady a dlažby
- maliarske práce a stierkovanie
- vodoinštalácie, elektroinštalácie
- sadrokartón
- plávajúce podlahy

KONTAJNERY
ODVOZ ODPADU 5 m , 7 m

01-0 TT33

391200011

0907 643 542 • www.stahovanie-ttrans.sk

011200008

INZERCIA

SŤAHOVANIE
bytov, domov, kancelárií

01-0 TT25

Dovoz, vykládka
KVALITA
a montáž novej
U
I
Š
ZDARMA
volať vopred +sedačky
ZA NAJLEP
možnosť odvozu
CENU 033/5546 744 • 0905 313 421 starej sedačky!
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DISTrIBúcIa (46.550 domácností)
Každý týždeň:
Trnava, Biely Kostol, Bíňovce, Bohdanovce nad Trnavou, Boleráz,
Klčovany, Borová, Brestovany,
Horné Lovčice, Bučany, Cífer,
Dechtice, Dlhá, Dobrá Voda, Dolná Krupá, Dolné Dubové, Dolné
Lovčice, Dolné Orešany, Horná
Krupá, Horné Orešany, Hrnčiarovce nad Parnou, Jaslovské
Bohunice, Kátlovce, Košolná,
Križovany nad Dudváhom, Lošonec, Majcichov, Malženice, Naháč,
Opoj, Ružindol, Slovenská Nová
Ves, Smolenice, Suchá nad Parnou, Špačince, Šúrovce, Vlčkovce,
Voderady, Zvončín, Zavar, Trstín,
Zeleneč, Modranka

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.
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94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
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27.450
54.930
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34.570
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59.430
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Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
nitriansko
novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
zlatomoravsko

Až si raz budete chcieť dať raw, teda
surový, nepečený steak, alebo blue
rare alebo very rare, teda veľmi mierne opečený - iba krátko ošľahnutý
nad plameňom či rare alebo well,
dokonca well done, mali by ste vedieť
viac, ako to, že stačí vraziť do reštiky.
Kravy, teda, v zmysle, hovädzina,
sa dochovávajú na vidieku. Aj hydina,
aj vajíčka, dorába sa tam zelenina, aj
ten váš milovaný melón. A tiež múka na
chlieb a pečivo, čo do seba denne pcháte. To sa jednoducho na parkovisku pred
obchoďákom ani na terase kaviarne
nedá natrhať ani zožať. Je toho ešte oveľa
oveľa viac, ale vám stačí jednoduchý príklad, na viac aj tak nemáte.
„Dedinčania vedia iba chľastať a
smrdia potom.” Vyjadruje sa v úvode televíznej ankety celoplošného vysielateľa
mladý muž z mesta. Už napohľad páchne ako kozmetická továreň. Podľa rúk v
živote ešte nepracoval, nielen tvrdo. Prichádza na rad slečna, ktorá označila štýl
obliekania ľudí z vidieka za hotovú tragédiu. Vyzerá ako zamestnankyňa verejného domu a to ešte po službe. „Majú
jednu wifinu pre celú dedinu,” klincuje
muž, ktorého životné priority sú zhrnuté
už v jeho vyjadrení. Slečinka, ktorá sa

V prípade,
že máte podozrenie
na koronavírus, konajte!

zrejme rozhodla pre kariéru v Hollywoode, prinajhoršom v kresle moderátorky
v Bratislave, už sa len pýta - „čo by som
robila na dedine? Kydala hnoj?” Mimochodom, jedna taká sa práve nedávno
vo svojom veku krátko po dvadsiatke
pochválila bulváru, že “vyhorela”.
Zdá sa, že vyhoreli viacerí. Počnúc
tými, kto niečo takéto vyrábajú, navrhujú, nakrúcajú, pokračujúc tými, ktorí to
vysielajú a končiac tými, ktorí tak naozaj myslia.
Vážení, bez vidieka by ste do dvoch
dní hladovali a do týždňa skapali. Tak
ho láskavo neurážajte.
Narodil som sa v meste a väčšinu
života prežil v ňom. Posledné roky však
väčšinu času trávim na vidieku. V dome
mám - predstavte si - dve wifiny, hnoj mi
tam nesmrdí a keď poviem susedom slovo “pomoc”, nepýtajú sa a už sú u mňa.
Tragikomické
karikatúry
človeka, ktorých je v mestách čoraz viac, mi nijako
nechýbajú, naopak.
Vidiek náš, vďaka ti, ja
ťa mám v hlbokej úcte!

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
s. r. o.

S pozdravom

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Predaj PC dosiek
ochrannej značky
Kvalitné tepelné čerpadlá
so zárukou až 8 rokov.

lexan@lexantrnava.sk • www.lexantrnava.sk

Veľká úspora peňazí
a času.
Poskytneme pomoc
pri vybavovaní štátnej
dotácie, ktorá je do
výšky 3400,- €.

INZERCIA

www.zatopime.cz
+421 905 471 325

REZANIE BETÓNU
AKCIOVÉ CENY!

0905 534 595

39-0043 TT15

Pekárska 40/a
TrnaVa
trnavsko@regionpress.sk
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0908 447 006

39-0005 TT02

redakcia:

Neurážajte vidiek, živí vás!

781200012
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Stredné Slovensko
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50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

0911 421 691
Suchovská 5, Trnava

Východné Slovensko
33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL

39-0002 TT02
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DOMÁCNOSŤ, SLUŽBY

(vo dvore oproti gym. A. Merici)

033/55 13 185
0905 575 191

KUCHYNE
-40% ŠATNÍKY

garancia
eny!!!
najnižšej c

kvalita za rozumnú cenu

OK NO V P LNEJ VÝBAVE
TIENIACA TECHNIKA

10% ZĽAVA
339 €

iba za

0905 383 034
34
rkokna@zoznam.sk

cena zahŕňa: demontáž, montáž, parapety,
žalúzie, murárske práce a DPH

Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, 917 31 Trnava

• realizácia priemyselných objektov
• rekonštrukcie a novostavby rodinných domov
• rekonštrukcie bytov

Bulharská 44, Trnava, tel./fax.: 033/553 37 33, 0903 768 490, e-mail: hromex@hromex.sk, www.hromex.sk

DÁVA DO PRENÁJMU
NEBYTOVÝ PRIESTOR
školský bufet 19m
a priestory príslušenstva 3m
01-00 TT33

- vrátane inžinierskej činnosti a remesiel
• krovy, strechy, pokládka BRAMAC, Tondach, asfaltový šindel
• zateplenie fasád domov
• zámkové dlažby, obklady, stavebné úpravy okolia domov
• vodoinštalatérske, kúrenárske, elektrikárske práce (stavebné)
• autodoprava do 1,5t

499 €

vymaľovanie
interiéru
pri výmene okien
41-0022

333€

389 €

36-0083
36

Ponuky doručte na adresu školy v zalepenej
obálke na sekretariát školy, označenej
“Prenájom” do 24. 8. 2020 do 12:00 hod.

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

KAMENÁRSTVO
Predajne s vystavenými pomníkmi:

Bíňovce

pri hlavnej ceste
Po - Pia: 9:30 - 16:30 | Sobota: 9:00 - 13:00

Trnava

Bratislavská cesta 45
oproti Drevoma, Mikona
Stretnutie na tejto predajni si dohodnite telefonicky

0905 333 339

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

TT20-33-strana
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08-0002 TT25
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SME PRVÁ FIRMA,

KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

PLASTOVÉ
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Naše postele farebne zladíme so šatníkom!

01-0 TT33

KVALITA, ZA KTOROU SI STOJÍME > ZÁRUKA 5 ROKOV

Najväčší výber
kuchýň
do bauringu!

01-1200003 TT14

Skvelé
ceny na

KUCHYNE NA MIERU

www.kasna.sk ï skoppo@gmail.com

www.luxdan.sk | Bratislavská 56, Trnava | 0911 044 041

Hviezdoslavova 3, Trnava
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Zabudly zme?

Frézovanie

Zabudly zme na slušnost? Zabudly zme na pozdrav, na čarovné slová dakujem a prosím? Asi to
tak bude! Jak som v rádije ( zaseky to rádijo) začula
oznam, že transfúzky čúl, v letném obdobý, v obdobý úrazov a havárijí nemajú krv, puscila som si ten
prístroj silnejší. A tam konštatuvaly, že darcov je
málo a krv potrebujú. A preto vyzývajú darcov, aby
sa dostavyly a daruvaly túto vzácnu tekucinu, žádné
prosím, ale rozkazuvačné vyzýváný.

Négdze to berú, indze kukajú jako by som došla z druhej planéty. Já též neberem a nepovažujem
za pozdrav „ brý“, kerý je v dnešnej
dobe často používaný. Na taký
pozdrav jednoducho neotpovedám. Též je netaktné, až drzé,
ket muž ( pán tvorstva) čeká
až ho pozdravý žena. Poznám,
veru poznám aj takých. Používajme tý slovíčka dakujem, prosím
a zdravme sa slušne. Šak sa tý slová nezederú, ale móžu sa
stracit.

» bapka Blašková

46-0192

• Stavba
teplovzdušných
krbov a teplovzdušných rozvodov
• Vložkovanie komínov
• Rekonštrukcia starých komínov
• Obhliadka
komína zdarma

ZĽAVAEZ
ER

NA N
www.kominicek.sk
0905 702 276 • 0917 850 155

BEMAT, spol. s r. o.
Mikovíniho 7 • Trnava

•LIKVIDÁCIA STAVEBNÝCH ODPADOV
A VÝKOPOVEJ ZEMINY
- skládka priamo v Trnave
•PREDAJ KAMENIVA
- 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

Termín navštevy si treba dohodnúť telefonicky.

•PREDAJ PIESKU
•DOPRAVA - vrátane drobného rozvozu
TOVAR VÁŽIME NA CERTIFIKOVANEJ
MOSTOVEJ VÁHE
ŽIADNY PREDAJ ODHADOM MNOŽSTVA!

0915 930 683, 0915 930 672, bemat@betos.sk

08-0033 TT20

To sa my nezdalo, ale ket som ten oznam očula
druhý aj trecí ráz, zala som pero a papýr a svoj hnev
nastrkala do tehoto článku. Jak móžu vyzývat? Móžu
len pekne poprosit, aby ludé daruvaly kus seba. Ten
vzácny mok, kerý zatál nygdo nygdze nevý vyrobyt,
any ináč získat a možná im za to any nygdo nepodakuje. To sa už neskaj nenosí, to neny moderné. Moderné neny any pozdravyt. Já či vejdem do obchodu,
autobusu, na úrat, alebo do výtahu ždycky pozdravým, zrozumitelne a nahlas.

komínov

Korona striptíz
Obzerali sa za mnou páni,
jeden mi aj šepol do uška,
v obchode sa, milá pani,
nepatrí chodiť bez rúška.
Všetci im to prajeme
V zime, v drahom kožuchu,
na módnu prehliadku
a v lete, keď je horúco,
na doživotie do chládku.
Letné tričko
Výrobca mi odporúča,
na tridsiatke že ho treba
prať,
len kde ho budem sušiť,
keď je vonku skoro štyridsať.

EUROOKNÁ A DVERE
• HLINÍKOVÉ OKNÁ
• PLASTOVÉ OKNÁ
• Posuvné systémy
• Exteriérové
žalúzie a doplnky
• Garážové brány
VÝHODNÉ CENY
OKIEN A DOPLNKOV
Trnava, Suchovská 5
mob.: 0911 391 426, 0902 469 252
info@eurokepro.sk, www.eurokepro.sk

16-0069

Skončila letná súťaž
Hlásila mi
z kníhkupectva teta,
že Mgr.
je víťazný titul tohto leta.

39-0004 TT03

Možno je to tak
Cítim sa v nej mlado
Každá dedina sa mi zdá
v ostatnom čase krátka,
pre šoférku je v nej,
povolená iba štyridsiatka.

10-0049

4

Kompletné vyšetrenie a stanovenie Vašej diagnózy na najmodernejšom
diagnostickom biorezonančnom prístroji L.I.F.E. systém Quantum II.

Pomôžeme Vám
určiť príčinu a závažnosť Vašich chorôb a doporučíme Vám liečbu:

41-0020

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

TT20-33-strana
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PREROBÍ VAŠE
BÝVANIE NA KOMPLET

www.rekomplett.sk

KOMPLETNÉ REKONŠTRUKCIE

• 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

Ponúkaný sortiment sa môže realizovať spoločnosťou

ženu/dievča/muža
do krčmy v Trnave

0910 728 870
okna@rekomplett.sk

0948 011 605

• tienaca technika
• garážové brány
• markízy

0915 251 869
info@rekomplett.sk

101
Auto-moto/predaj
AUTO-MOTO / predaj

na krátky/dlhý týždeň
prax výhodou
nástup možný ihneď
mzda 650 eur v čistom
+ stravné lístky

PLASTOVÉ - HLINÍKOVÉ
OKNÁ A DVERE

39-0014 TT21

centrum rekonštrukčných prác

Občianska
riadková
inzercia

Prijmeme na TPP

033/5513 022
Zavarská 11, Trnava 0902 904 711
rekomplett@rekomplett.sk

INZERCIA
0905 534 595

» 2 Auto moto/iné

02 AUTO-MOTO / iné

01-0 TT32

TRNAVSKO

» Kúpim starý traktor aj
pásak Bolgar - Zetor 2023,
Zetor 15, Zetor 25, Super 50 ,
3011, Slavia, Svoboda, staré
auto. 0908146946
» Kúpim staré veterány
Škoda, Trabant, Lada,
moped, Jawa Pionier, Babeta
0918383828
» Kúpim staré stabiláky
autá motorky jawa čz manet
stadion iné 0911617537
» 3 Byty/predaj

03 BYTY / predaj

» 4 Byty/prenájom

04 BYTY / prenájom

» Prenájom zariadený
2i byt pri Maxe, 570eur,
0905865088
»05
5 DOMY/predaj
DOMY / predaj
» Predám 3iz. dom Brusno
Kúpele. Platba v hotovosti.
0915809855
» 6 POZEMKY/predaj

06 POZEMKY / predaj

STAVBA
»08
8 STAVBA
DOMÁCNOSŤ
»09
9 DOMÁCNOSŤ
A ZVERINEC
»1010ZÁHRADA
ZÁHRADA a ZVERINEC
» Darujem mačiatko (9
týždňová mačka) Trnava
0905617912
» Predám obilie 033 648
81 46
» 11 HOBBY a ŠPORT
11 HOBBY A ŠPORT

» Kúpim ľudové kroje
0902708047
»1212DEŤOM
DEŤOM

/ iné
»1414RÔZNE
RÔZNE/iné
» Kto našiel okuliare v čiernom puzdre, boli dioptrické,bordové, na Družbe alebo na
Paulínskej ulici. Nálezca bude
odmenený 0908 588 133
» 15 HĽADÁM PRÁCU
15 HĽADÁM PRÁCU

ZOZNAMKA
»16ZOZNAMKA
» 36 r hľadá dievča do 40 r
na vážny vzťah okolie TT HC
PN 0949449436
» Ozve sa mi obyčajná žena
vek, váha a krása nevadí ja
50nik rád odpíšem každej
0919272541

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 mobilný operátor. Cena je 0,60 €
s DPH za každých začatých 30
znakov textu vášho inzerátu
vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. Upozornenie! Služba
nefunguje u operátora 4ka.

TT20-33-strana
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0901 708 070
pkprenajom@gmail.com

16-0226

Výročia a udalosti
objavil francúzsky astronóm Jules Janssen
hélium.

Prenajmeme spevnenú plochu
30.000 m2 v priemyselnej zóne
Pezinok - Glejovka. V objekte je
nákladná váha a železničná vlečka.

18. augusta 1868

15. augusta 1914

01-0 TT28

SEDACIE SÚPRAVY NA MIERU

Výročia a udalosti
bol slávnostne otvorený Panamský
prieplav.

DOMÁCNOSŤ, SLUŽBY, REALITY
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ADRESA PREDAJNE
TRNAVA, TRSTÍNSKA 9
0907 787 089
www.zarpa.sk

roh na sedenie
polohovateľné opierky 4ks

68-43

polohovateľné opierky 3ks

Úložný priestor
Úložný priestor
Spanie š138x198cm

CENA: 2.315,- AKCIA - s týmto letákom -20% =1.790,- € v látke "B",
bez polohovateľných opierok =1.490,- €
ROZMERY: 335/320/160cm
M37/TAB/-3BF195/PO-3/-R100/PLYT/PO-1/-2BU132/PO-2/-MOD1/PO-1/-M26

*platí do 31.8.2020

TT20-33-strana
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13 120 0158

Madlo 37cm
+ taburetky

Úložný priestor

REALITY, ZAMESTNANIE

TRNAVSKO

7
skúsený vyučujúci ponúka

(AJ U VÁS, AJ CEZ PRÁZDNINY)
Trnava a okolie

0910 910 926

391200059 TT24

HODINY
AJ A NJ

PRIJMEM
vodičov MKD

0905 655 750
Príjmeme
do zamestnania
alebo na živnosť:

NDF spol. s r.o. Trenčianska Teplá prijme väčší počet
VODIČOV na ZVOZ CUKROVEJ REPY

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

24-0068

Obdobie september 2020 - január 2021 s možnosťou pokračovania v PP.
Mesačný plat 1000-1700 €. Bezplatné ubytovanie.
Dochádzkový bonus až do výšky 200€.
Požiadavky: VP sk. C+E, KKV, TK, lek. prehl., psych. vyšetrenie vodiča.
Prax s vyklápacím návesom výhodou.
Info: 0902 924 400, praca@ndf.sk

PRÁCA NA SLOVENSKU
MONTÁŽNY PRACOVNÍK:
Mzda: 800 EUR
ELEKTROTECHNIK: Mzda: 832 EUR
VODIČ VZV: Mzda: 800 EUR

PRIJMEME
Mäsiarov (Rakúsko)

Kontakt: 0918 493 960
Mail: stajanslovakia@azet.sk

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

85_0548

Sklad Nemecko 2800 € /mes.
Drevár Rakúsko 3500 € /mes.

85_0552

Miesto práce: Nové Mesto nad Váhom
UBYTOVANIE ZDARMA + STRAVNÉ LÍSTKY

3000 EUR/mesačne Brutto

STSZ a.s.
Ružindolská 19
917 01 Trnava

Prijmeme:



• mechanikov, automechanikov,
opravárov poľnohospodárskych
strojov

Máš voľný čas? Poznáš Trnavu? Chceš si zarobiť?
Do nášho tímu prijmeme:

Práca v jednozmennej prevádzke.
Mzda 4,50-5,50/hod. podľa kvaliﬁkácie + prémie
Pracovná oblasť:
opravy prívesov, návesov a ich súčastí.

•vodičov •dispečera/-ku
01-0010 TT21

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

0905 613 572 • yellow@taxisluzbatrnava.sk

TT20-33-strana

tesára - 8 € / hod. brutto
obklaDača - 16 € / m2
stroJNíka / VoDIča - 7,50 € / hod. brutto
MUrára/VýsPraVkára: - 7,50 € / hod. brutto

7

Ďalšie informácie na tel. č.: 0903 446 021

01-0 TT29

75-11

0948 02 77 55

08-00 TT03

V pohodlí
Vášho domova!

32-0084

MASÁŽE
A PEDIKÚRA
Objednávky:

01-0040 TT22

C, E (+ karta vodiča),
kolečková robota,
platové podmienky
po osobnom kontakte,
mzda od 1600 €
v čistom - vec dohodou.

GASTRO, STAVBA, DEŤOM

Najčítanejšie regionálne noviny

47-095
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AIW - Práca - Opatrovanie
seniorov v Rakúsku!

®

t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
tmámestále dostatok ponúk aj pre mužov
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku

Vstavané skrine
na splátky

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Kritériá
pre spoluprácu :

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

· opatrovateľský kurz a prax
· dobrá znalosť nemeckého jazyka
· vek 25 až 60 rokov

Volajte na bezplatné číslo

KŠX-Delta príjme
�����������������:

Prijmeme nových zamestnancov
�����������������

���������������
��������
���
�����������
����������
���
�����

�������������
��������������
Základná mzda:
������������������������
Miesto práce: ������������

493 960

Mail:

mhruby.idelta@gmail.com

0918 531 177
www.lk-servis.sk

����������������������
�������������������������
�������������������������������������

��������������������������������������
�����������������������������.
����������������������������
��
���������������������

��������������������������

TES
SÁROV
��
���������
�������������������

������������������������������������
tel: 0918/4
413
358
82, 090
04/88
81 418,
����� in
nfo
fo@g
@ sk
sksrro.sk
k

85_0543

����������� �������������������
���������������������

Bonusy k pobytu nájdete na
www.oravskahoraren.sk
Rezervácie:
0918 591 942, 0905 978 920
Oravský Podzámok č. 396, lokalita Zábava

66-0162

Voľné termíny: 20.9 - 26.9 | 27.9 - 3.10
4.10 - 10.10 | 11.10 - 17.10 a neskôr

TPP ��������������������������������
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34-0099

0800 500 091.

Kontakt: 0918
85-0515

����������
��������������������
����

�������������
��������������

85_0547, I 61- 0206

�����������������
���
��������������������
�����
��
����������������
�
����������������
�����������������
���
������������

Facebook: aiwsk

32-0001-3

www.aiw.sk

0800 24 24 44
a dohodnite si stretnutie.

TRNAVSKO
facebook
#Sutaze
#Cyklotury
#TipyNaVylet
#NovinyOnline

Č. 33 / 14. AUGUST 2020 / 24. ROČNÍK

TRNAVSKO
Týždenne do 46 550 domácností

ska

Pri

AUTOSKLO
H&D

Pri zimnom štadióne

Priemyselná 1
www.autosklotrnava.sk
0907 600 895 • 033 5514 623

v Trnave
od 17.8. do 30.9. 2020

0902 848 368

01-0132 TT33

• opravy skiel pre klientov s havarijnou poistkou - ZDARMA • obhliadky pre všetky poistovne • najlepšie ceny a doživotná záruka

Vám ponúka výrobu
paplónov a vankúšov
na počkanie.

ď
Sere

RNAVA

BEZHOTOVOSTNE A ZA NAJVÝHODNEJŠÍCH PODMIENOK

ČISTIAREŇ
PERIA

á
seln
emy

r
Sme

VÝMENA SKIEL CEZ HAVARIJNÉ POISTKY,

ian
Nitr

AUTOSKLO H&D
T

ka

ns

ria

Nit

08-0013 TT03
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Nezisková organizácia v Trnave hľadá

OPATROVATEĽKU

NON - STOP 0905 351 406
www.krtkovaniezsk.sk

39-0072 TT33
01-0011 TT03

Prijímam nových klientov
25 ročná prax

Bližšie na: www.sosos-trnava.sk

kanalizácie • čistenie lapačov tuku

Ivona Rakovická - 0907 742 877
Vajanského 31, Trnava
01-0 TT30

Výročia a udalosti
bolo na rieke Klondike v kanadskom teritóriu Yukon nájdené zlato,
čím sa začala zlatá horúčka na Klondiku.

má zámer prenajať
nebytové priestory

•KRTKOVANIE•
profesionálne čistenie a monitoring

PEDIKÚRA
MANIKÚRA
GEL LAK

16. augusta 1896

SOŠ obchodu a služieb Trnava

01-0 TT33

Kontakt: 0905 35 25 51

75-11

Pozícia vhodná aj pre absolventa
Plat: 580 Eur brutto
Podmienka prijatia:
opatrovateľský kurz 220 hod. alebo úplné
stredné vzdelanie v odbore opatrovania
alebo zamerania zdravotnej starostlivosti

Upečiem i zabezpečím UPRATOVANIE
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08-0006 TT19

STAVMAT - Zavarská 10F, Trnava

www.trnava-upratovanie.sk

0910 718 705

01-0 TT30

Pečiem v šamotovej peci.
Tel.: 0915 457 637

bytov, vchodov,
kancelárskych
a komerčných
priestorov

08-0003 TT03

ZĽAVA 40%

01-0005 TT44

prasiatka na pečenie
a bavorské kolená.
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Vyberte sa na
netradičný festival

YouTopia láka
na skvelú hudbu
V trnavskom kultúrnom centre
Malý Berlín a širšom areáli Nádvoria sa v auguste uskutoční
netradičný festival YouTopia.
Konať sa bude 21. a 22. augusta a
prinesie spojenie koncertov a rôznych foriem vizuálneho rozprávania, ktoré hudbu sprevádza.
Dvojdňový festival YouTopia pozýva
užiť si skvelú hudbu a tie najlepšie videoklipy na veľkom plátne. „Platforma
YouTube je dnes primárnym prostriedkom na publikovanie a sledovanie
hudobných videoklipov. Pre mňa je
to zároveň veľmi špecifické miesto, je
to svet s vlastnými pravidlami, obyvateľmi a kultúrou. Je to taká svojská
utópia,“ vysvetľuje pôvod názvu dramaturg festivalu Juraj Kovalčík.

Spojenie koncertov a rôznych
foriem vizuálneho rozprávania
Program bude orientovaný najmä
na domácu hudobnú scénu. Medzi
koncertmi nájdete ten od producenta
Lukáša Zdurienčíka, ktorý vystupuje

Česká kapela Zrní predstaví svoj album.
foto zdroj KC Malý Berlín,
autor laura kovanská
pod názvom Blame Your Genes, ako
aj netradičný česko-slovenský projekt
klipers či Andreja Danócziho, multitalentovaného tvorcu experimentálneej
hudby. Najväčším lákadlom by mala
byť česká kapela Zrní, ktorá predstaví

SPRAVODAJSTVO
SPOLOČNOSŤ

námety a reakcie spravodajstvott@regionpress.sk

Prinášame rady, ako triediť odpad správne

V Trnave spustili testovanie
zberu odpadu do hnedých
kontajnerov
Mestám a obciam vzniká od januára budúceho roka povinnosť zaviesť triedený zber kuchynského
biologicky rozložiteľného odpadu.
Pripravuje sa naň aj Trnava, samospráva spustila v júli testovaciu
fázu.
Mesto Trnava začalo s testovaním
zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu na troch trnavských sídliskách. Hnedé smetné nádoby sú umiestnené na Zelenečskej,
Mozartovej a Šafárikovej ulici. „Kontajnery na biologicky rozložiteľný komunálny odpad umiestnené na trnavské sídliská sú pilotným programom,“
uviedla Elena Ursínyová z Kancelárie
prednostu mestského úradu v Trnave.
Cieľom samosprávy je podľa jej slov
získať obraz o environmentálnej pripravenosti obyvateľov na takýto druh
služby. „Doriešenie všetkých náležitostí
súvisiacich so zberom a spracovaním
tohto druhu odpadu je veľmi náročné a
veľkou výzvou je aj zabezpečenie hygieny zberných zariadení. Spolu so zmluvným partnerom, ktorý vykonáva zber,
prepravu a zneškodnenie komunálnych
odpadov, intenzívne pracujeme na príprave efektívneho, cenovo akceptovateľného spôsobu zberu,“ objasnila E.
Ursínyová a dodala, že zákonom nariadený termín chce samospráva dodržať.
Odpad z nových hnedých kontajnerov
je aktuálne zvážaný podľa harmonogramu a spracovávaný v kompostárni na
Zavarskej ceste na certifikovaný priemyselný kompost. Z mestskej kompostárne
môžu občania kompost odoberať v pracovných dňoch od 7.00 do 18.00 h.

Čo patrí do hnedého kontajnera

V programe nájdete i filmovú spomienku na česko-slovenského režiséra Jána
Roháča, priekopníka hudobných filmov.
foto zdroj KC Malý Berlín
svoj album Hrdina počítačový hry jde
do světa. Popri koncerte si budete môcť
vychutnať nielen osvedčenú kapelu,
ale aj synchronizované premietanie
hry, ktorú na motívy jej albumu vytvoril Dalibor Bartoš. V programe nájdete viaceré premietania zaujímavých
výberov videoklipov či filmovú spomienku na česko-slovenského režiséra
Jána Roháča, priekopníka hudobných
filmov. Najväčšou novinkou druhého
ročníka festivalu je Súťaž slovenských
videoklipov, pričom najlepšie z nich
budú aj ocenené.
ren
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Na troch trnavských sídliskách pribudli hnedé smetné nádoby. Slúžia na zber
biologicky rozložiteľného odpadu.
autor foto jozef belica
šie spracoval. Oddeliť plasty od ostatného domáceho odpadu nie je na škodu a
zvláda to dnes asi väčšina domácností,
ale recyklovať sa dá aj inak. Zriaďte si
nádoby – nepoužívané plastové boxy
či kartónové krabice, do ktorých budete
jednotlivé druhy odpadu vkladať a neskôr ich odovzdáte tam, kam patria.

-na triedenie plastov používame kontajnery žltej farby. Pred vhodením PET
fliaš do kontajnera zmenšite ich objem
stlačením,
-na separáciu papiera sa používajú kontajnery modrej farby – pozor nepatria
tam kartóny od vajec ani voskovaný
papier,
-na triedenie skla slúžia kontajnery zelenej farby – nedávajte do nich keramiku, zrkadlá ani žiarovky,
-kontajnery hnedej farby slúžia na biologicky rozložiteľný odpad. Okrem triedenia môžete kuchynský odpad aj kompostovať. Táto výsada v dnešnej dobe
neprináleží len majiteľom záhrad. Na
trhu je už aj mnoho prenosných kompostérov rozličných tvarov a veľkostí,
použiteľných v akejkoľvek domácnosti
– stačí si vybrať,
Naučte sa recyklovať
Separovať iste má význam a vedie to -v prípade kovov je to zložitejšie, prek tomu, aby sa triedený odpad účelnej- tože každá obec má iný spôsob zberu
Pri triedení odpadu treba dbať na to,
aby ste nevhadzovali do nádob to, čo
tam nepatrí. Len správne vytriedený odpad je možné následne skompostovať.
Do hnedých odpadových nádob na bioodpad patria šupky a zvyšky ovocia a
zeleniny, zvyšky chleba a pečiva, kávy a
čaju, škrupiny orechov, rezané a izbové
kvety vrátane zeminy či zelené odpady
rastlinného pôvodu. Naopak, nesmú sa
tam vyhadzovať živočíšne zvyšky potravín, tepelne upravené potraviny, tekuté
potraviny a mliečne výrobky, plienky,
utierky, servítky, tiež nie uhynuté zvieratá a exkrementy ani iné biologicky
nerozložiteľné odpady, akými sú napríklad tégliky, plastové vrecká či potravinové obaly.
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odpadov. Niektoré používajú samostatné kontajnery červenej farby, iné zasa
zbierajú kovy spoločne s plastom v žltých kontajneroch. Podmienky zberu si
preto overte na stránkach obce,
-pozor na oleje, nevylievajte ich do prostredia, ale ani do komunálneho odpadu
či výlevky, môžu zaniesť kanalizáciu a
nepríjemnosti nenechajú na seba dlho
čakať. Vždy zlejte olej po varení do fľaše,
ktorú si na tento účel vyčleníte a neskôr
odovzdajte v zbernom dvore, prípadne
na benzínke,
-staré pneumatiky uschovajte v pivnici
či garáži a niekedy cestou odovzdajte
v predajni, ktorá ich predáva alebo ponúknite v pneuservise,
-ak ide o elektrické zariadenia, tie môžete odovzdať pri kúpe nového elektrospotrebiča v predajni. Každý predajca
je povinný odobrať ho bezplatne, podmienkou však je, že starý aj nový spotrebič je rovnakého typu – teda napríklad chladnička za chladničku,
-starý textil neodporúčame vyhadzovať,
najskôr ho vyperte, potom roztrieďte.
Staré tričká poslúžia v domácnosti na
zhotovenie utierok, iné kúsky odovzdajte do charity či odložte a vezmite na najbližší swap.
TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ

PRÁVNIK RADÍ / ZDRAVIE, SLUŽBY

TRNAVSKO
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Zabezpečovacie a neodkladné
opatrenia podľa CSP

SEBAVEDOMÝ ÚSMEV
V KAŽDOM VEKU
Objavte opäť radosti každodenného
života s ﬁxnými protézami
Antolská 4
851 07 Bratislava
0904 492 725
www.fixneprotezy.sk

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

92-0017

Zabezpečovacím opatrením súd zriadi záložné právo na veciach, právach alebo
na iných majetkových hodnotách dlžníka
na zabezpečenie peňažnej pohľadávky
veriteľa, ak je obava, že exekúcia bude
ohrozená (napr. dlžník realizuje kroky na
zníženie svojej hodnoty majetku). Konanie
o nariadenie zabezpečovacieho opatrenia
je ovládané dispozičnou zásadou, t. j. zabezpečovacie opatrenie možno nariadiť
len na základe návrh adresovanému príslušnému okresnému súdu. Návrh okrem
všeobecných náležitostí musí obsahovať
vymedzenie predmetu záložného práva,
osvedčenie obavy, že exekúcia bude ohrozená, opísanie skutočností, ktoré osvedčujú dôvodnosť a trvanie nároku, ktorému
sa má v konaní poskytnúť ochrana. Súd
rozhodne v lehote do 30 dní od doručenia
perfektného návrhu. Treba mať na pamäti,
že výkonu záložného práva predchádza
právoplatné rozhodnutie súdu o priznaní
pohľadávky. K skončeniu zabezpečovacieho opatrenia môže dôjsť dvomi spôsobmi a to buď zánikom (uplynutím času,

ak bolo opatrenie vydané na dobu určitú)
alebo zrušením v prípadoch keď odpadnú,
dôvody na základe ktorých bolo opatrenie
vydané( napr. uspokojenie pohľadávky).
V situácii, keď sa nám želaný stav nepodarilo dosiahnuť, môžeme podať návrh na
nariadenie neodkladného opatrenia ako
subsidiárne opatrenie vo vzťahu k zabezpečovaciemu. Súd v takom prípade nariadi
neodkladné opatrenie iba za predpokladu,
že účel nebolo možne dosiahnuť inak.
V nadväznosti na vyššie uvedené, zabezpečovacie opatrenie súd nariadi v prípade obavy, že exekúcia bude ohrozená,
z rovnakého dôvodu súd nariadi neodkladné opatrenie. Neodkladné opatrenie
súd nariadi aj v prípade, ak je potrebné
bezodkladne upraviť pomery medzi stranami. S ohľadom na subsidiárnu povahu
neodkladného opatrenia vo vzťahu k zabezpečovaciemu opatreniu by mal navrhovateľ uviesť a dôkazmi podoprieť skutočnosti, na základe ktorých preukáže, že
účel nemožno dosiahnuť zabezpečovacím
opatrením. Neodkladné opatrenie zaniká
a zrušuje sa z rovnakých dôvodov ako zabezpečovacie opatrenie.

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

MAĽOVANIE

PALIVOVÉ
DREVO

STIERKOVANIE

POLIENKA aj GUĽATINA

AKCIA !!! POLIENKA
suchý smrek a borovica
16-0226

0917 649 213

0903 783 800
Farba a zakrývanie (interiéru) GRÁTIS

08-0 TT15

Prijatím novej právnej úpravy v sporovom konaní (CSP - Civilný sporový
poriadok) došlo k zániku právneho
inštitútu „predbežné opatrenie“. Ako s
určitým ekvivalentom resp. náhradou
sa v civilnom konaní stretávame s pojmami zabezpečovacie resp., neodkladné opatrenie.

PROFESIONÁLNE PRANIE KOBERCOV

otváracie hodiny: pondelok až piatok od 8:00 do 18:00 hod.

Žulový komplet zákryt, gulaté hrany
s obkladom a veľká žulová tvarovaná tabuľa
s podložkou

Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa:
2-hrob od 2290 € • 1-hrob od 1590 €
chodníky okolo hrobu, MONTÁŽ, doprava, zameranie,
ZADARMO: váza,
svietnik, záruka 36 mesiacov
RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA
- STAČÍ ZAVOLAŤ

0910 902 635•0905 323 022

PRÍĎTE SI PRE

Super CENY

na doplnky k oknám!
...sieťky, žalúzie a iné
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V PONUKE
AJ GARÁŽOVÉ
BRÁNY

09-02

1-hrob od 1190 € • 2-hrob od 1390 €

www.kamenarstvo-bocan.sk

AKCIA 2020

www.pranie-kobercov.sk, 0905 869 836, 0949 106 116

63-0008

AKCIA na farebné zákryty

Bocán s.r.o., Hviezdoslavova 309, Senica

32-0003-8

Suchovská 12
917 01 Trnava
superluxe@superluxe.sk
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Nezabudnite na poistenie, lekárničku, vhodnú obuv i pokrývku hlavy

Vyrážame za oddychom do prírody
Vyrážate tento rok na dovolenku do
prírody a chcete si užívať jej čaro?
Na čo nezabudnúť, aby sa vydarila k
spokojnosti celej rodiny? Prinášame
zopár tipov.

s vibramovou podrážkou a plášť do dažďa alebo vetrovka. V chladnejšom počasí
alebo pri výstupe na sedlo alebo vrchol
sú potrebné aj sveter, čiapka a rukavice.
Nezabúdajte na jedlo a dostatok tekutín.
Na orientáciu použite turistickú mapu, v
Ak budú v najbližších týždňoch vaše ktorej sú zakreslené všetky dôležité údaje.
kroky smerovať do prírody, pamätajte na Používajte vždy posledné opravené vydazopár drobností, ktoré môžu byť užitočné nie, vyhnete sa omylom v teréne. Viac ina pomôcť k tomu, aby sa vaša dovolenka formácií sa dozviete na stránkach horskej
záchrannej služby, kde sú tiež pravidelne
vydarila.
aktualizované najdôležitejšie informácie
Pribaľte si cestovateľskú lekárničku týkajúce sa aktuálneho stavu v horách na
Okrem výberu miesta vašej dovolen- jednotlivé dni.
ky by ste si mali dať záležať aj na výbave
cestovateľskej lekárničky. Tá by mala byť Chráňte sa pred kliešťom?
umiestnená v suchu, chlade a tme, tak
Keďže výskyt kliešťov v prírode je značaby nedošlo k poškodeniu jej obsahu. Vo ný, pri potulkách prírodou by ste sa mali
všeobecnosti sa na dovolenku odporúča vyhýbať miestam,kde ich je najviac. Ide
zabaliť: lieky, ktoré bežne užívate, lieky najmä o okraje lesov, vysoké porasty tráv
proti horúčke a bolestiam hlavy, lieky proti či krovie. Je dobré zvoliť vhodné oblečenie
hnačke aj proti zápche, antihistaminiká, pokrývajúce čo najväčšie časti tela, najktoré pomôžu pri alergických reakciách, mä dlhé nohavice a ponožky. Vhodnejší
antialergický krém, ktorý pomôže pri je svetlý odev, na ktorom parazita skôr
uštipnutí hmyzom, sprej alebo krém proti zbadáte. Zabúdať by ste nemali ani na pohmyzu, teda repelent, dezinfekčný pro- užívanie repelentov. Po návrate domov si
striedok, pohotovostné obväzy, obväzovú musíte dôkladne prekontrolovať celé telo.
Kliešť sa najčastejšie prisaje do vlasatej
vatu, pinzetu, nožničky, náplaste.
časti hlavy, do slabín a podpazušia, za
uši, do podkolennej jamky a na intímne
Nezabudnite na horské poistenie
Ak sa chystáte vyraziť na horskú tu- miesta.
ristiku, tak by ste nemali zabudnúť uzatvoriť si horské poistenie. Bez ohľadu na Pobyt pri vode
to, či chcete podniknúť len krátky výlet
K letnej dovolenke v prírode patrí aj
alebo túru, môže vám poistenie v prípa- možnosť osviežiť sa a oddýchnuť si po
de nepredvídaných okolností pomôcť namáhavej túre niekde pri vode. Vo vševyhnúť sa zbytočným starostiam navy- obecnosti platí, že najbezpečnejšie je
še. Zo zákona je totiž každá osoba na- kúpať sa na oficiálne prevádzkovaných
chádzajúca sa v horskej oblasti povinná kúpaliskách a na vodných plochách,
uhradiť horskej službe náklady spojené ktorých kvalitu monitorujú orgány verejs výkonom záchrannej činnosti alebo s ného zdravotníctva. Tie zároveň výsledpátraním. Táto povinnosť sa nevzťahuje ky kontrol pravidelne uverejňujú počas
len na deti a fyzické osoby nespôsobilé letnej kúpacej sezóny na svojom webe.
na právne úkony.
Ak už zvolíte kúpanie sa na prírodných
vodných plochách, snažte sa nevstupovať
do neznámej či hlbokej vody, ak nie ste
Na túru sa poriadne pripravte
Ak sa vydáte na túru, horská služba zdatným plavcom. Nevstupujte do vody,
radí, vziať si so sebou aj mobilný telefón. ktorá na základe senzorických vlastností,
Priebeh túry si prezrite na mape alebo v akými sú farba, zákal, priehľadnosť pôsoturistickom sprievodcovi a v prípade po- bí odpudivo a rovnako sa nekúpte vo votreby využite služby horského vodcu alebo dách, kde sa zhromažďuje vodné vtáctvo
horského sprievodcu. Na túru odchádzajte a v okolí ktorých ste našli uhynuté vtáky
skoro ráno a dokončite ju do zotmenia. Pri a zvieratá. Ak si nie ste istí kvalitou vody,
zostupe je podľa odporúčaní horskej služ- urobte si jednoduchý test na prítomnosť
by nutné rátať s časom rovnajúcim sa asi siníc a to tak, že do priesvitnej nádoby na70 % času výstupu. Pri pohybe v horskom beriete vodu a necháte ju na svetle postáť
teréne vám chôdzu uľahčí používanie tu- 15 až 20 minút. Ak sa na vode vytvorí prsristických palíc. Na každú túru sa vystrojte tenec farebnej hmoty pripomínajúci poseprimerane ročnému obdobiu, namáha- kané ihličie alebo zelenú krupicu a voda
vosti túry a jej dĺžke. Nevyhnutná je obuv pritom zostane číra, ide pravdepodobne

Na horskú túru si treba aj v letných mesiacoch pribaliť teplé oblečenie.
foto autor stux pixabay
o sinice. Ak zostanú mikroorganizmy roz- po 30 minútach, vyhľadáme lekára.
ptýlene vo vodnom stĺpci, ide o zdravotne
nevýznamné riasy.
Úraz hlavy
Sú veľmi nebezpečné a spôsobujú ich
najmä pády. Nejde o nič vážne, pokiaľ sa
Majte deti stále na očiach
Ak ste pri vode s deťmi, je treba ich mať neobjavia príznaky otrasu mozgu – zvrastále na očiach, pretože i malá nepozor- canie, dvojité videnie, ospalosť. Tieto prínosť môže mať fatálne následky. Ak potre- znaky si vyžadujú neodkladné vyšetrenie
bujete ísť mimo dohľadu detí, zabezpečte odborníkom.
im pri vode dozor inou dospelou osobou.
Užitočné je aj používanie kúpacích pomô- Zlomenina
cok, teda kolies alebo rukávnikov, ktorých
Tento typ úrazu zvyčajne sprevádza inkvalitu by ste mali vyskúšať minimálne ve- tenzívna bolesť. S končatinou by sa nemalo
čer pred používaním. Pri pobyte na loďke, hýbať, čo najlepšie dosiahneme zafixovanafukovacom matraci či šliapacom bicykli ním. V prípade zlomeniny dolnej končatimusí mať dieťa vždy záchrannú vestu či ny, priviažeme kusmi látky zdravú nohu o
rukávniky. Zvykať na vodu by si malo už ranenú, čím jej vytvoríme potrebnú oporu.
v nízkom veku, čo najskôr ho treba učiť K otvorenej zlomenine pristupujeme ako k
aj plávať, pretože aj začiatočník má lepšiu rane, prekryjeme ju sterilným štvorcom z lešancu udržať sa nad hladinou v prípade, kárničky tak, aby sme prekryli kosť. Okamže by potreboval pomoc.
žite voláme záchranku alebo horskú službu.

Nezabudnite na pokrývku hlavy

Odreniny

foto autor qimono pixabay

Kliešťa vyberte správne

Prisatého kliešťa odstraňujte pinzetou,
ktorú pritlačte čo najbližšie ku koži. Vyťahujte ho pomaly, kývavým pohybom bez
točenia. Najdôležitejšie je kliešťa nepoškodiť a nerozmliaždiť. Treba vybrať celé
telo aj s hlavičkou. Ak nemáte poruke dezinfekčný prostriedok z lekárne akým je
Krvácanie z nosa
Či už ho spôsobí riedky vzduch alebo lieh, či jódová tinktúra, použite prípravok
úraz, zastaviť ho vieme stlačením mäkkej s obsahom alkoholu. Ak sa nepodarí odčasti nosových krídiel. Držíme ich pri- strániť kliešťa celého, je vhodné vyhľadať
bližne 10 minút, následne tlak uvoľníme. zdravotnícku pomoc.
Dýchame ústami a keď je to potrebné, stlaInformácie poskytol Úrad verejného
čenie zopakujeme. V prípade masívneho
zdravotníctva SR, Horská služba, Falck
krvácania, ktoré sa nám nedarí zastaviť ani STRANU PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ
Pošmyknutie sa na ostrých skalách nie
je na horách zriedkavým úkazom. Zväčša
ide o drobné zranenia, ktoré stačí ošetriť
čistou vodou a prelepiť náplasťou.

Deti nenechávajte pri vode bez dozoru.

Silné krvácanie

Nech už ho spôsobí čokoľvek, najdôležiČi už mierite k vode alebo na túru, pokrývka hlavy je v oboch prípadoch dôleži- tejšie je krvácanie zastaviť. Ranu treba obtá. Aj horské slnko môže byť zradné. Naj- viazať alebo aspoň prekryť, aby sa do nej
mä počas veterných dní sa môže zdať, že nedostali nečistoty. Priamym tlakom zatlaslnko nesvieti až tak intenzívne a môžete si číme na krvácajúcu ranu, na ktorú pritlačíveľmi ľahko privodiť úpal.
me čistý kus látky. Poranenú časť opatrne
zdvihneme nad úroveň srdca, dávame pri
tom pozor na prípadné zlomeniny. Ranu
Naučte sa poskytnúť prvú pomoc
obviažeme obväzom a vytvoríme cez ňu
Podvrtnutý členok
Dôležité je zranený členok znehybniť, určitý tlak, aby zabraňoval ďalšiemu krváideálne ho pevne obviazať šatkou alebo caniu. Obväz však nesťahujeme príliš silkusom látky. Ak noha opúcha alebo sa na no, aby nebránil cirkulácii krvi. Následne
ňu nedá od bolesti postaviť, treba vyhľadať vyhľadáme alebo privoláme pomoc.
lekára.
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ŠTRKOVŇA TRNAVA

ŠTRK
PIESOK
M
MAKADA
HLINA
É
OKRASN
VO
KAMENI

VA
+ DOPRA
é c e ny
bezkonkurenčn
ín
návky do 2 hod
vybavenie objed
Pre posilnenie pracovného tímu príjmeme pracovníkov
do tlačiarenskej prevádzky na pozíciu:

0905 626 048

NÁPLŇ PRÁCE:
tlačiarenského stroja ROTOMAN (16, 32 strán)

08-0 TT24

Strojárenská 4, Trnava

TLAČIAR - STROJMAJSTER
POŽIADAVKY:

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

tlače na pozícii tlačiar

BLIŽŠIE INFORMÁCIE:

PONÚKANÝ PLAT:

krmivo pre nosnice,
rastová a znášková

» základná zložka mzdy
» + variabilná zložka, až do výšky 2 000 €

ROZVOZ e
čím
Zabezpe

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

36-0007

• 8 - 14 týžd. nosnice - Mládky
• Mulard káčere na výkrm
• brojlerové kačice na výkrm

» miesto výkonu práce - Trnava
» možnosť pracovať aj na vedľajší PP,
(živnosť, dohoda)

0908 979 394

ELEKTRIKÁR

27-0070

kascak@regionpress.sk
REGIONPRESS, s.r.o.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava

Juraj Jamrich

• elektroinštalácie

16-0001

0949 188 961
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011200002

výmeny
• rekonštrukcie
svietidiel,
vypínačov, • el. prípojky
zásuviek... • opravy
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Niekoľko rád ako
Hlavnou cieľovou skupinou aplikácie sú najmä tínedžeri
bezpečne používať
TikTok
V súvislosti s používaním sociálnej siete TikTok pripájame zopár
rád, ktoré odporúča polícia:
-ak si odmietate uzamknúť účet pre
svojich priateľov, uvedomte si, že medzi
masou neznámych priateľov sú ľudia,
ktorí vám môžu a chcú ublížiť, a preto
tomu prispôsobte obsah svojich videí
-zverejňujte iba také videá, za ktoré sa
nebudete hanbiť
-nezverejňujte také videá a informácie,
z ktorých by neznámy človek mohol
zistiť v ktorom meste, nebodaj na ulici
bývate
-v prípade, že vás budú iní užívatelia
obťažovať komentármi, zablokujte si
ich
-ak šikanovanie z ich strany bude pokračovať naďalej inou formou, obráťte
sa na rodiča, kamaráta alebo učiteľa
-nikdy nepristupujte na podmienky
ľudí, ktorí by vás takouto formou vydierali, nestraťte svoju hrdosť a vždy
situáciu riešte s chladnou hlavou
-nepublikujte videá, na ktorých ste
sporo oblečení, pretože sa takouto formou podieľate na výrobe obsahu pre
pedofilov
-nikdy nikomu neposielajte svoje nahé
fotografie alebo videá, ani vo forme súkromnej správy
-zapájajte sa iba do takých výziev, pri
ktorých vám nič nehrozí, majte na pamäti to, že niekto pred vami výzvu splnil neznamená, že aj vám sa to podarí

Polícia varuje pred nástrahami
TikToku

Polícia varuje rodičov a tínedžerov
pred nástrahami sociálnej siete čínskej mobilnej aplikácie TikTok.
Niektoré z výziev patria do skupiny nebezpečných a môže dôjsť k
poraneniu ich napodobňovateľov.
S viac ako 800 miliónmi užívateľmi je čínska mobilná aplikácia TikTok
šiestou najpopulárnejšou sociálnou sieťou na svete. V počte stiahnutí, takmer
dve miliardy, je najsťahovanejšou aplikáciou, ktorá je dostupná vo viac ako
150 krajinách sveta vrátane Slovenskej
republiky. „Jej hlavnou cieľovou skupinou sú mladí ľudia, prevažne do 20
rokov, pričom silné zastúpenie majú aj
mladiství do 15 rokov. Policajný zbor sa
v tejto súvislosti obracia na rodičov, ale
aj samotných užívateľov, aby si dávali
pozor na nástrahy, ktoré táto moderná
forma komunikácie prináša,“ hovorí
Denisa Bárdyová, hovorkyňa Prezídia
Policajného zboru.

Pozor na vydieranie
či kyberšikanu
Obsah TikToku je tvorený krátkymi
videami so zvukovým pozadím. Užívatelia sú motivovaní zbieraním srdiečok
ako formou pozitívnej reakcie za svoje
videá a zvyšovaním počtu sledovateľov
svojho komunikačného kanála. „Práve
v tejto súvislosti je nutné si uvedomiť, že
videá sa takýmto spôsobom dostávajú k
mase neznámych internetových užívateľov, medzi ktorými sú aj potenciálni
páchatelia trestnej činnosti. Neškodné
sledovanie zo strany cudzích ľudí sa
môže pretransformovať do vydierania

ilustračné foto
alebo kyberšikany,“ upozorňuje hovorkyňa. Pri každej modernej technológii a
sociálnej sieti je dôležité chrániť si svoje súkromie a obmedziť obsah svojho
účtu len pre svojich priateľov, respektíve užívateľov, ktorým prístup k svojmu
obsahu majiteľ účtu manuálne schváli.
„Aj keď súčasná doba sa snaží naznačovať, že rozdiel v počtoch sledovateľov a
fanúšikov je rozhodujúci a kľúčový, nie
je to tak. V prvom rade musí každý dbať
na svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj
bezpečnosť svojich blízkych. Za užívateľmi, ktorí sa môžu pýšiť stá tisícmi až
miliónmi fanúšikov, stoja komunikačné
tímy a manažéri, ktorí dozerajú práve
na nebezpečné aspekty komunikácie na
sociálnej sieti,“ objasňuje D. Bárdyová.

Venujte pozornosť aj videám

ilustračné foto

autor StartupStockPhotos pixabay

Súčasťou TikToku sú videá, na ktorých sa objavujú sporo oblečení tínedžeri, niekedy vo veku pod 15 rokov. Pred
kamerou vystupujú s cieľom pobavenia
svojho publika, splnenia výzvy alebo
získania uznania za svalstvo, ak sú aktívni športovci. „Práve takýto obsah láka
anonymných užívateľov, medzi ktorými
sú aj pedofili. Tí takýmto jednoduchým
spôsobom získavajú bez vedomia majiteľa videí jeho obnažené zábery, sťahujú
si ich buď pre vlastnú potrebu, alebo ich
šíria medzi svoju komunitu naďalej,“
vysvetľuje hovorkyňa.
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Reťazové výzvy
tiež predstavujú riziko
Samostatnou kapitolou rôznorodosti
obsahu sú reťazové výzvy, ku ktorým
dochádza medzi jednotlivými užívateľmi. Niektoré z výziev majú humorný a
bezpečný charakter, ďalšie patria do
skupiny nebezpečných a môže dôjsť k
poraneniu ich napodobňovateľov.

Rodičia by mali s deťmi
hovoriť o rizikách
Rodičom tínedžerov polícia odporúča, aby neriešili nové technológie striktným zákazom, ktorý by ich deti mohol
ešte viac motivovať k tomu, aby si založili „tajný“ účet proti vôli rodiča. Racionálnejšie je viesť s tínedžermi debatu, v
ktorej im budú vysvetlené možné riziká
uvedené v tomto článku. „V prípade
mladistvých do 15 rokov odporúčame,
aby bol medzi priateľmi či fanúšikmi
ich účtov na sociálnych sieťach jeden
z rodičov s cieľom kontroly zverejňovaného obsahu,“ radí D. Bárdyová a poukazuje na príklady zo zahraničia, ktoré
ukazujú dokonca účty na TikToku, na
ktorých obsahoch sa spoločne podieľajú rodičia so svojimi deťmi. Spolupráca
na vtipných videách môže viesť nielen
k pobaveniu a stmeleniu vzájomného
vzťahu, ale aj kontrole nad celým obsahom ďalších videí.
STRANU PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ
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Lieková politika
v prospech pacienta
Ministerstvo zdravotníctva pokra- Jana Ježíková.
Na Slovensku máme k 1. júlu katečuje vo veľkom upratovaní liekovej
politiky a nastavuje pravidlá tak, gorizovaných 4 291 liekov, teda tých,
aby mal pacient pri každej diagnóze ktoré sú pre pacientov k dispozícii po
liek bez doplatku alebo so sociálne predpísaní lekárom z verejného zdravotného poistenia v plnej alebo čiastočakceptovateľným doplatkom.
nej úhrade. Nové referenčné skupiny
Po novom sa tak odstránia vyššie budú nastavené v praxi od najbližšej
doplatky za rozdielne množstvo liečiva jesene.
V súčasnosti sa pracuje na ohlásev lieku, tzv. „Prax ukázala, že pacienti
nemali pri všetkých diagnózach do- nej zmene legislatívy v rámci sociálnestupný liek bez doplatku alebo so so- ho balíčka, ktorý sa dotýka najzraniteľciálne akceptovateľným doplatkom. V nejšej skupiny obyvateľov. Ide o úpravu
liekovej politike preto pokračujeme vo zákonov, ktorými sa zrušia doplatky za
veľkom upratovaní, až 400 liekov bude lieky pre deti do šiestich rokov veku,
preradených do nových referenčných ľudí ťažko zdravotne postihnutých a
skupín tak, aby mal pacient zabezpe- dôchodcov, pri ktorých sa bude zohľadčenú liečbu bez ohľadu na „silu lieku“, ňovať výška ich príjmu, a to do výšky
ktorú mu predpísal jeho lekár,“ vysvet- doplatku najlacnejšieho zameniteľnéľuje štátna tajomníčka ministerstva ho lieku.
zdravotníctva Jana Ježíková.
Ako príklad z praxe možno uviesť
liek na mnohopočetný myelóm, čo je
druh rakoviny, ktorá útočí na určitý
druh bielych krviniek. Na trhu dnes
existuje v troch rôznych „silách lieku“,
10, 15 a 25 mg, pričom iba najsilnejší 25
mg bol plne hradený. Po novom budú
plne hradené aj 10mg a 15mg balenia.
„Táto zmena zabezpečí dostupnosť
liečby pre pacientov s rovnakou diagnózou, bez ohľadu na ich individuálne
potreby dávkovania,“ doplnila štátna
tajomníčka ministerstva zdravotníctva
» red

1-hroby, 2-hroby žulové
Zľavy pre dôchodcov

22. 8. 2020

vo Vinohradoch v Zelenči od 14:00 h
(za poľnohospodárskym družstvom)

Ochutnávka a predaj vín z produkcie
vinárov zo Zelenča
Ochutnávka a predaj kozích syrov zo Zelenča
Ochutnávka a predaj prírodných vín
podľa pôvodnej technológie

Cigánska Gyros Pečené kačacie stehná
Pečený Heik
a rôzne miestne špeciality
Program:
DJ Richard Mikuš
Kapela LIBIDO
Kapela ANOTHER BAND

14:00 h
17:00 h
20.00 h

01-0155

Nové pomníky, dvíhanie
prepadnutých, brúsenie,
konzervácia proti machu
a plesni, obnova písma.
Nový pomník - dodanie
1 týždeň. Bez zálohy.

AUGUST, SEPTEMBER

RENOVÁCIA EUROOKIEN

Kúpim ornú pôdu alebo
pasienKy v Trnave a oKolí

0,50 € až 1,50 €/m2
TEL.: 0903 360 600

PONÚKA NA PRENÁJOM
AUTOCVIČISKO
A NEBYTOVÉ PRIESTORY

94-0105

EMAIL: zdenek79@orangemail.sk

01-0005 TT03

za cenu

01-0 TT33

Bližšie info:
033 / 55 55 115, Tomašovičová
www.spostt.edupage.org/text14/

v sobotu dňa

0910 444 002

AKCIA NA POMNÍKY

SOŠ poľnohospodárstva a služieb
na vidieku, Zavarská 9, Trnava

ktorý sa bude konať

10-0179

KAMENÁRSTVO

Spolok vinárov a vinohradníkov Zeleneč
Vás pozýva na

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

splátky od 149 €

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom
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63-0045

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%
0948 787 777 | www.balkona.eu

020
8. 2
31.

splátky od 98 €

do
atia
y pl
Zľav

zimné záhrady

zasklievanie terás

SLUŽBY, ZDRAVIE

Najčítanejšie regionálne noviny

01-0 TT29

8

PREDAJ
POKLÁDKA
ZÁMKOVEJ

DLAŽBY

47-046

Dolné Orešany 393
Tel.: 0903 257 443

39 120 0074

Jozef Volek

u t v

o

sklo a

a ok

a

ska t

u vo skla

03tel.: 0902
759950
30717,
330903 218
0918
513 033/534
270 10 08
798, tel./fax:
e-mail: trnava1@slovaktual.sk, trnava2@slovaktual.sk
sturovo@slovaktual.sk
Akcia
platí
oknáSlovaktual
Slovaktual
PASIV
od 15.8.
do 15.9.
Akcia
platínanalaminované
laminované plastové
plastové okná
PASIV
od 15.8.
do 15.9.2020

TTzel20-33 strana- 8

www.slovaktual.sk/akcia

24-0004

TRNAVA
ŠTÚROVO
Š
TÚROVO
Sobieskeho 4
M.P.V. spol. s r.o., Šrobárová č. 2 (oproti cukrovaru)

