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KAMBEN
Jaslovské Bohunice

ZĽAVA

má zámer prenajať
nebytové priestory

01-0 TT25

35%

SOŠ obchodu a služieb Trnava

0905 541 285

39-0004 TT26

08-0001 TT01

KAMENÁRSTVO

Bližšie na: www.sosos-trnava.sk

TRÁPIA VÁS DLHY A EXEKÚCIE?
Poradíme ako sa ich zbaviť!
0910 364 002

39-0 TT20

platba možná v hotovosti,
vopred ďakujem za Vaše ponuky. T. č.: 0951 474 379

hod. Info: 09

08-0037 TT12

ZHÁŇAM BYT V TRNAVE

01-0 TT22

ry: 8:00-14:00
Osobné pohovo

39-0063 TT26

E
BALIČ/-KA plSnoUleŠtých študentov. Mesačná mzda

Zákusky od Zuzky
Trnava

torty, štrúdle, koláče
Maličká cukrárska výroba v Trnave.
Výroba poctivých domácich
zákuskov, ťahaných štrúdlí,
toriet, koláčov a slaného
pečiva z kvalitných surovín.
Chute starých dobrých
časov, aj moderné dezerty.

Objednávky: 0911 593 811
Nájdete nás na facebooku: ZakuskyodZuzkyTrnava
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Wellness & SPA

Salónna úprava psov do 10 kg
(kúpanie, strihanie srsti a pazúrikov,
čistenie očí a uší), dentálna hygiena bez
narkózy, SPA liečebné a relaxačné kúpele
s ozónom. Svetríky na mieru. Po-Pi. po
17.oo (dohody). Víkendy a sviatky podľa
dohody. Agresívnych psíkov nestrihám.

Košolná 161, 0911 497 556

39-0 TT14

AUTOSKLO
H&D

08-0013 TT03

• opravy skiel pre klientov s havarijnou poistkou - ZDARMA • obhliadky pre všetky poistovne • najlepšie ceny a doživotná záruka
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Prázdniny ako slovo s veľkou pravdepodobnosťou vznikli zo základu
„prázdno“. Ja by som toto letné obdobie skôr nazýval „plniny“.
Už teraz, na ich začiatku, som sa
vždy tešil k starej mame na Považie,
alebo k prababičke na Chodsko. U jednej aj u druhej ma pravidelne čakalo
množstvo dobrodružstiev, zaujímavých činností, zážitkov. Na Chodsku
som sa k prababičke pridal každé ráno,
chodili sme na celý deň do Múzea Jana
Sladkého Kozinu, v ktorom bola kustódkou a ja som tam turistom púšťal
hracie hodiny. „Kdyby ty muziky nebyly“ mali návštevníci najradšej. A potom
ešte „Domažlice sů pěkný městečko“.
Tú mám dodnes v lete v ušiach. A chodili sme na čučoriedky, prababička
piekla chodské koláče a bolo úžasne. Aj
so šantením na kúpalisku Babylon. Na
hranici s Nemeckom.
U starej mamy na Považí sme chodili právať koberce na Váh, kosiť lúky,
na sená, so susedovie koníkom na
rôzne dobrodružné výpravy. Alebo len
tak, „na repík“. Na jej parené buchty,
naložené na celom kuchynskom stole
nikdy nezabudnem. Raz za dva týždne
telefonát s rodičmi „na výzvu“. To už
ani mnohí nevedia, čo je. Na určitý čas
som bežal na poštu a v určenú hodinu
nastalo spojenie.
Cez moje plniny neexistovali táboroví „animátori“, neexistovali prázd-

Hviezdoslavova 3, Trnava

ninové tábory a prázdno už vôbec nie.
Moje plniny, tak isto ako toto letné obdobie mnohých mojich rovesníkov, ma
naplnili zážitkami a spomienkami na
celý život.
Boli ste niekedy kúpať koníka?
Spúšťali ste niekedy hracie hodiny?
Bielili ste na slnku posteľnú bielizeň?
Viete, že koberce sa vlastne ani neprali,
ale špina sa z nich vybúchavala drevenými lopatkami na plochom kameni či
privezenej lavičke pri vode? Vy možno
daktorí ešte áno, ale vaše deti už asi
nie. Ale je len vo vašich rukách, vás,
dospelých, aké detstvo pripravíte deťom a aké spomienky naň si budú niesť
celým životom. Veď aj dnes žijú starí a
prastarí rodičia. Aj dnes žijú rodičia,
ktorí pre pracovné povinnosti nemajú
čas. A aj dnes žijú deti, túžiace po zážitkoch.
Možno iba život je iný, taký akýsi
šedivejší. Vraj jednoduchší. Na výzvu
na poštu sa už dávno nemusí, mobil
má každý a kto by dnes pral koberce či
obracal seno? Veď to sa...
Všetko sa... Iba zážitky
sa nevymyslia, tie musíme zažiť.
Pekné „plniny“, milí
čitatelia!

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

ELEKTRIKÁR

Juraj Jamrich
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

(vo dvore oproti gym. A. Merici)

033/55 13 185
0905 575 191

0949 188 961

www.kasna.sk ï skoppo@gmail.com

Západné Slovensko
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
42.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

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

Stredné Slovensko
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

KUCHYNE
-40% ŠATNÍKY

garancia
eny!!!
najnižšej c

Naše postele farebne zladíme so šatníkom!

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

KAM-LA s. r. o. vzorková predajňa
Kátlovce v budove pošty

0948 144 844

SERVIS OKIEN &
RENOVÁCIA EUROOKIEN
0948 144 844

PONÚKAME - žalúzie, sieťky, oprava
žalúzií a sieťok, plastové a hliníkové rolety,
sklá, tesnenia, parapety, kovania a iné.
RENOVUJEME - drevené okná, dvere, brány,
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www.la c ko v a .e u • 0905 445 668

kanalizácie • čistenie lapačov tuku

PONÚKAME - žalúzie, sieťky, oprava
žalúzií a sieťok, plastové a hliníkové rolety,
sklá, tesnenia, parapety, kovania a iné.
RENOVUJEME - drevené okná, dvere, brány,
garážové brány, parkety, ploty, podlahy a iné.
info@renovaciaeurookien.sk | www.renovaciaeurookien.sk
info@servisokientrnava.sk | www.servisokientrnava.sk

AKCIA -30% DOVOZ ZDARMA

•KRTKOVANIE•
profesionálne čistenie a monitoring

SERVIS OKIEN &
RENOVÁCIA EUROOKIEN

Východné Slovensko
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KAMENÁRSTVO
01-0004 TT01

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Najväčší výber
kuchýň
do bauringu!
KVALITA, ZA KTOROU SI STOJÍME > ZÁRUKA 5 ROKOV

Skvelé
ceny na

NON - STOP 0905 351 406
www.krtkovaniezsk.sk
01-0006 TT25

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

• elektroinštalácie

výmeny
• rekonštrukcie
svietidiel,
,
v
• el. prípojky
vypínačo
zásuviek... • opravy

01-0001 TT01

Pekárska 40/a
TRNAVA
trnavsko@regionpress.sk

V prípade,
že máte podozrenie
na koronavírus, konajte!

01-0 TT17

Redakcia:

Prázdniny by bolo treba premenovať

01-0003 TT01

TRNAVSKO

Najčítanejšie regionálne noviny

požičovňa náradia
Búracie kladivá
Vibračné dosky
Tepovače
Priemyselné vysávače
Tepovanie u vás doma
Stavebné práce
0949 379 644
www.rentos.sk

01-0 TT24
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ZDRAVIE / SLUŽBY
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Očkovanie proti ochoreniu COVID-19
už aj u ambulantných lekárov

5

ZÁRUKA

Záujemcovia o očkovanie proti
ochoreniu COVID-19 sa už budú
môcť zaočkovať aj u svojho lekára. Od 1. júla sa spustí očkovanie u
všeobecných lekárov pre dospelých
a všeobecných lekárov pre deti a
dorast. Očkovať sa bude vakcínou
Comirnaty od spoločnosti Pfizer-BioNTech.

prihlasovať do takzvanej čakárne, ale
priamo u svojho obvodného lekára.
Ten si bude mať možnosť pacientov
objednať na očkovanie sám, či už telefonicky, sms správou alebo emailom.
Keďže vakcinácia v ambulanciách nie
je povinná, je dobré si vopred zistiť či sa
váš lekár do očkovania zapojil. Každý
zaočkovaný bude môcť na stránke korona.gov.sk požiadať o medzinárodný
Rezort zdravotníctva chce, aby očkovací certifikát.
bolo očkovanie čo najdostupnejšie.
Ambulantní lekári pre dospelých
„Záujemcovia o očkovanie proti CO- a pre deti, ktorí majú záujem zapojiť sa
VID-19 už nemusia navštíviť očkovacie do očkovacieho procesu, sa môžu pricentrum či čakať na možnosť výjazdo- hlásiť cez webovú stránku Ministerstva
vého očkovania,“ uviedlo ministerstvo zdravotníctva, kde nájdu na jednom
zdravotníctva. „Očkovanie v ambu- mieste aj všetky potrebné linky a matelanciách bude prebiehať štandardným riály k očkovaniu.
spôsobom, pričom ambulancie majú
možnosť očkovať len svojich kapitovaných pacientov. Rozdiel oproti vakcinačnému centru bude v tom, že celý
proces od objednania na očkovanie,
cez realizáciu, až po záznam do systémov, vykoná ambulancia. Objednávanie vakcín a ich distribúcia budú zabezpečené v spolupráci s lekárňami,“
informoval rezort zdravotníctva.
Objednáte sa priamo u svojho lekára
Zaočkovať sa bude možné nielen vo
veľkých mestách, ale aj v zdravotníckych zariadeniach v menších obciach.
Záujemcovia sa nebudú na očkovanie

» SPRACOVALA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Zdroj: foto pixabay

ROKOV

STOLIČKOVÉ VÝŤAHY

Veľmi obľúbené
� Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na zakúpenie
stoličkového výťahu peňažný príspevok

� Vynikajúca kvalita prevedenia
� Funguje aj v prípade výpadku elektrického prúdu
� Inštalácia za 1 deň a bez potreby stavebných úprav
� Náš vlastný technický tím pre rýchly zákaznícky servis

Sme tu pre Vás po celom Slovensku
�
Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

0800 162 162

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

KAMENÁRSTVO
Stannah_SK_06-2021_102x126.indd 1

52-0064-1

TRNAVSKO
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NAJŠŤÝLOVEJŠIE PREDAJNE
S VYSTAVENÝMI POMNÍKMI:

Bíňovce

pri hlavnej ceste

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

Trnava

O
M
R
ADA

Stretnutie na tejto predajni
si dohodnite telefonicky

0905 333 339

D
30
1991-2021

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

TT21-26-strana
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Bratislavská cesta 45
oproti Drevoma, Mikona

SPOLOČNOSŤ / SLUŽBY, S,TAVBA
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Káčko v Trnave ožije
Vraj z európskych peňazí
obnovia priestory v Káčku,
tešíme sa, že obnova
nepôjde iba z nášho vačku.
Doba mobilová
Kam by sme
po príklad chodili,
ak ľudstvo nevyhynulo,
k rozmnožovaniu
nie sú potrebné mobily.

pokládka: • zámkovej dlažby
• strojové/ručné ukladanie
zhotovenie: • plotov • trávnikov
• závlah

0905 580 848
dlazbazavarsky@gmail.com

hydinárska farma topoLnica
(pri galante)

Ponúka na predaj:

• 8-15 týždňové Nosnice
• 1-14 dňové Brojlerové kačice
• 1-14 dňové Mulard kačice
• 1-14 dňové Káčere Mulard
• Brojlerové kačice na výkrm
• Mulard kačice a káčere na výkrm
krmivo pre nosnice rastová a znášková

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

PALIVOVÉ
DREVO

POLIENKA BUK, HRAB

Pripravujú si pobyt
Správanie politikov
sa radikálne mení,
začali sa zaujímať
o pomery vo väzení.

Odvážne dôkazy lásky
Ak si jej dal kyticu
chránených kvetov včera,
zajtra pre ňu musíš
uloviť aj chránené zviera.

NY
Super CE
oknám!

na doplnky k
...sieťky, žalúzie a iné

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!
0917 649 213

V PONUKE
AJ GARÁŽOVÉ
BRÁNY

OKNÁ a DVERE - plastové, hliníkové
ŽALÚZIE, rolety, siete proti hmyzu
KLIMATIZÁCIE
- do bytu, domu, kancelárie...
www.chcemklimu.sk

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

25 rokov

» Eva Jarábková

SERVIS, OPRAVA A NASTAVENIE OKIEN A DVERÍ na trhu!
0903 794 548 f.masaryk@gmail.com

TT21-26-strana
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Politici pred voľbami
Sľubujú obetovať životy
a keď sú von z kaše,
obetujú síce životy,
ale len tie naše.

PRÍĎTE SI PRE

09-07

Vek je len číslo
Nepriznať si vek
a na mladosť stále spomínať,
je ako o číslo menšia topánka,
aj tá riadne omína.

ROZVOZ
e
Zabezpečím

0905 333 832

16-0142

Možno je to tak

Zavarský

39-0 TT08

» bapka Blašková

Zámková dlažba

36-0006

Za mójho života som stretla kopu známych, zaujímavých ludzí. Boly to polytyci, športovci, herci,
speváci a muzikanty. Jadnoducho slávny ludé. Z nékerýma som aj prehovoryla pár slov. Ešče jako školáčka som sa stretla z polytykom a bol to N.S. Chruščov. Ruku my podal Dubček, Dzurinda, aj Róbert
Kalinák. Fotku mám aj ze Šusterom. U nás doma sa
na kávu zastavyly Hana a Peter Ulrichovci. V knyžnyci na besede sa nám predstavyly Stano Ščepka,
Oldo Hlaváček, Adela Banášová z otcom, pán Feldek, Tomáš Janovic, Boris Filan, Sima Martausová a
další známy ludé. Šecko to focil Baďo Vittek.
Stretnucí s Jarom Filipom som zažila na jednej
svatbe, z Karolom Polákom som lecela v jedném
letadle do Moskvy. V sedemdesátych rokoch v našej fabryke robyla polovička fotbalistov Spartaka,
v čase slávy Bílych andelov, aj známy hádzanáry.
Na Prednádraží som stretávala Vlada Voščinára,
Patrika Hermana a Rasťa Žitného. Š.Harabin my na
chodnýku v Trnave z jeho limuzínu skoro prešól po
otlakoch. Arcibiskup Róbert Bezák sa my prihovoryl
na Mikulášskem námescí. Brigita Smegnerová my
dala prednost pri výtahu.
Mój kamarát Marián Makar
Mrva my ilustruval knyhu a hral
a spíval pre mna. Spolu s ným
aj prokurátor a spisuvatel Laco
Hanniker a zlatý klinec je prvá
dáma ochotnýckeho dzivadla
Katarína Kolníková s kerú som
mala tú čest robyt besedu pret
plnú sálu dzivákov. To bol zážitek!
Tých známych ludzí je ešče
vácej a dám ich druhý ráz.

16-0001

Mala som tú čest

ŠKOLOVEDA / SLUŽBY, STAVBA

Učitelia nechcú vyučovať
Zistilo sa, že časť učiteľov sa dlhodobejšie nevidí v školstve. Pravidelne
sa konštatuje nedostatok (kvalitných) pedagógov. Študenti učiteľstva zase nechcú vyučovať.
Táto situácia sa zhoršuje. Ak si ľudia mimo škôl myslia, že sa ich to netýka, mýlia sa. Nedostatok učiteľov, častá
fluktuácia, neodborné vyučovanie sa
závažným spôsobom odráža na kvalite vzdelávania. Ak ste aj odporcom
zvyšovania platov učiteľov, platí to, čo
na celom svete: málo peňazí = malá
kvalita. V oblasti školstva môže byť (je)
nekvalita fatálna.
Od učenia žiakov odrádzajú aj iné
fakty, ktoré vlády prehliadajú. Naopak,
podrážajú učiteľom nohy, a tým znižujú ich status a verejnú mienku o nich.
Hoci by mali ďakovať, že v školstve zostávajú.
Učitelia narážajú na bossing, mobbing. Stačí, aby mali názor a suverenitu. Systém to nerieši. Ak si k tomu
prirátate pravidelné a neraz neodborné
útoky rodičov (žiakov), tak tu máme dopady na psychiku učiteľov. A ak je riaditeľ ten, čo útoky zametá pod koberec,
tak sa učiteľ ocitne v bezradnej situácii.
Problémom je aj výberové konanie
na riaditeľa, keď sa ním môže stať nekvalitný, byrokratický, ale zriaďovateľovi lojálny človek, ktorý nasledujúcich
5 rokov terorizuje učiteľský zbor. Taký
štýl zasiahne aj žiakov, aj rodičov.

5
Občianska
riadková
inzercia

BEMAT, spol. s r. o.

Ešte stále je štandardom to, že
si učiteľ sám kupuje pomôcky, keďže
škola nemá prostriedky na samozrejmosti. Niekedy nie sú ani kvalitné alebo aspoň dajaké učebnice. Obsahová
reforma je iba snom, učitelia musia učiť
to, čo už nekorešponduje s potrebami
súčasnosti. Čelia výsmechu, že učia zastarane to, čo žiak v živote nebude potrebovať. Kritike čelia aj pre testovania,
v ktorých žiaci kvôli zlému nastaveniu
zlyhávajú.
Nekončiaca byrokracia, ktorú si
často vymýšľajú riaditelia, tiež nie je
motivačným faktorom. Školy sú personálne poddimenzované, učitelia musia
plniť viacero úloh, neraz bez odmeny.
Tieto práce si prenášajú domov, kde by
mal byť relax po psychicky náročnom
výchovno-vzdelávacom procese, ktorý
bývaval prioritou. Za toto dostanú plat,
za ktorý v mnohých regiónoch nemajú
ani na bývanie.
Je hlúpe obmedziť nezáujem vyučovať na plat. Rovnako je hlúpe neuznať, že plat súvisí s kvalitou. A najhlúpejšie je nepozrieť sa na iné vplyvy,
ktoré môžu spôsobiť, že naše deti budú
čeliť nestabilite, chaosu a častému
striedaniu učiteľov s rôznou úrovňou
kvality. Plánovať reformu v tejto situácii je príkladom politickej povrchnosti.

Mikovíniho 7 • Trnava

101
Auto-moto/predaj
AUTO-MOTO / predaj

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

202
Auto
moto/iné
AUTO-MOTO
/ iné
» CZ 175 JAWA 250 350 PIONIER
STADION MUSTANG SIMSON
JAWA 90 KÚPIM TIETO MOTORKY
0915215406
3 Byty/predaj

•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

03 BYTY / predaj

4 Byty/prenájom

04 BYTY / prenájom

» Dám do prenájmu garsonku
v rodinnom dome pre 2
osoby. cena pre 1osobu 175?.
0902618021
» Prenajmem 2i byt TT pri Maxe,
550e 0910685246
5 DOMY/predaj

•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

05 DOMY / predaj

08-0033 TT13

TRNAVSKO

07 REALITY / iné
08 STAVBA

909
DOMÁCNOSŤ
DOMÁCNOSŤ
10
a ZVERINEC
10ZÁHRADA
ZÁHRADA
A ZVERINEC
1111HOBBY
a ŠPORT
HOBBY
A ŠPORT
12
12DEŤOM
DEŤOM

13RÔZNE/predaj
RÔZNE / predaj
13

Frézovanie

14RÔZNE/iné
RÔZNE / iné
14
» Predám bicykel AUTHOR
CROSS-700X38, 40-622C, cena
dohodou, pozrieť si ho môžete
na Zelenečskej 99, Trnava, tel:
0910619128 doobeda.
15 HĽADÁM PRÁCU

komínov

pedagóg ZŠ a VŠ

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

15 HĽADÁM PRÁCU

ZOZNAMKA

16 ZOZNAMKA

» SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE 0944724181
HĽADÁM PRIATEĽA DO 42 ROKOV
0950837265

ZĽAVAEZ

Chcete si
podať
inzerát?
10-0007

ER

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

Výročia a udalosti
Sviatok svätých Cyrila a Metoda – štátny
sviatok SR

5. júla

• HLINÍKOVÉ OKNÁ
• PLASTOVÉ OKNÁ
• Posuvné systémy
• Exteriérové
žalúzie a doplnky
• Garážové brány

Suchovská 12
917 01 Trnava
superluxe@superluxe.sk

TT21-26-strana
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16-0084

2-0002-7

VÝHODNÉ CENY
OKIEN A DOPLNKOV

Trnava, Suchovská 5
mob.: 0911 391 426, 0902 469 252
info@eurokepro.sk, www.eurokepro.sk

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera TT medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP TT 12 Predám kočík,
0987 654 321.

EUROOKNÁ A DVERE

PROFESIONÁLNE PRANIE KOBERCOV

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

06 POZEMKY / predaj

7 REALITY/iné

» Garsonku kúpim. 0902570685
8 STAVBA

» PhDr. Ján Papuga, PhD.

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

6 POZEMKY/predaj

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.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac
týždňov, pošlite rovnakú sms
toľkokrát, v koľkých týždňoch
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich
novinách, TT zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na
druhej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

ZAMESTNANIE, STAVBA

Najčítanejšie regionálne noviny

08-0 TT23

6

s. r. o.


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

•vodičov •dispečera/-ku
01-0005 TT23

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

0905 613 572 • yellow@taxisluzbatrnava.sk

TT21-26-strana
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lexan@lexantrnava.sk • www.lexantrnava.sk

39-0043 TT17

Predaj PC dosiek
ochrannej značky

ZAMESTNANIE

7

01-0 TT26

TRNAVSKO

www.
pracujvnitre
.com

PRACUJ
S NAMI
V NITRE
ZABEZPEČENÉ
UBYTOVANIE

0800 500 808
nabor@projob.sk

01-0 TT26

MUŽI
ŽENY
PÁRY

85_0471

MESAČNE
SI VIEŠ
ZAROBIŤ
AŽ 950 €

TT21-26-strana
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8

ZAMESTNANIE

TT21-26-strana
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ZAMESTNANIE, STAVBA

9

63-06

39-0 TT26

TRNAVSKO

AKCIOVÉ CENY!

0908 447 006

TT21-26-strana
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39-0013 TT01

REZANIE BETÓNU

FARMÁRI / PRE DETI, ČERVENÝ NOS, ČUJTE.SK

Vo veľkochove pri Lučenci
odhalili africký mor ošípaných

y
r
o
b
á
t
é
n
n
e
D

y

u Zlatej priadk

Prvý tohtoročný prípad výskytu
afrického moru ošípaných medzi
domácimi ošípanými potvrdilo Národné referenčné laboratórium pre
africký mor ošípaných vo Zvolene.

komorou. Jedinou cestou, ako znížiť
riziko šírenia v prírode, je pristúpiť na
radikálne zníženie stavov diviačej zveri. Každý ulovený kus má byť skontrolovaný veterinárom. Zároveň MPRV SR
rokuje aj so spracovateľmi divinového
Ide o veľkochov v okrese Lučenec, mäsa a obchodnými reťazcami, aby
nákaza sa vyskytla v jednej hale, ktorú sme zrýchlili a zefektívnili kontroly s
veterinári izolovali a pravidelne testujú cieľom zaistiť, že sa na pulty dostane
celý chov. Ministerstvo pôdohospodár- absolútne čerstvé a kvalitné mäso.
stva v spolupráci so Štátnou veterinárMPRV SR spotrebiteľov ubezpenou a potravinou správou SR pristúpilo čuje, že diviačie mäso na pultoch je
k okamžitým krokom na zastavenie zo zdravotného hľadiska bezpečné a z
šírenia nákazy.
hľadiska výživy pre ľudský organizmus
,,Na základe môjho rozhodnutia energeticky hodnotné.
vznikla na ministerstve pracovná skupina, ktorá prinesie odborné návrhy
ako v takýchto prípadoch postupovať.
Doterajším zisťovaním sa nepreukázalo, že domáce ošípané prišli nejakým
spôsobom do kontaktu s diviačou zverou, u ktorej sa nákaza v okrese Lučenec potvrdila už skôr. Spôsobov, ako sa
mohol africký mor do veľkochovu dostať je však viac – či už na oblečení ľudí,
na motorových vozidlách, prostredníctvom hmyzu, či hlodavcov. Pracovná
skupina má priniesť konkrétne riešenia
ako zabrániť zavlečeniu a rozširovaniu
moru diviačou zverou do domácich
chovov, aby sme zamedzili ďalším škodám,“ uviedol minister Samuel Vlčan.
Zástupcovia ministerstva už ro» red
kovali aj so Slovenskou poľovníckou

Najčítanejšie regionálne noviny

Termíny táborov:

12.7. - 16.7.

Keramický
19.7. - 23.7.:

:
Tábor sa koná
la a Metoda
ri
y
C
.
v
s
a
it
rz
Unive
2, Trnava
nám. J. Herdu

Tkáčsky
26.7. - 30.7.:

Rezbársky
16.8. - 20.8.:

Umelecký
Zabezpečené:
• obedy
v Reštaurácii Relax
• kvalifikovaní lektori
• tvorivý materiál
Rezervácie:
telefonicky
alebo e-mailom.

0949 513 635
www.uzlatejpriadky.sk

uzlatejpriadky@gmail.com

Finančne podporili:
Fond na podporu umenia

Na ten úsmev sa zabudnúť nedá
Zdravotní klauni z Červeného nosa zažívajú
pri svojej práci silné momenty, pri ktorých
netreba slová, stačí si len užívať spoločnú
radosť. Jeden taký moment sa odohral v nemocnici v Levoči, ktorú vtedy Filip Lenárth,
klaunským menom doktor Zlatko Bažant,
navštívil prvýkrát a spomína si naň takto:
Klauniáda prebiehala normálne, detí bolo skôr
menej. Postupne sme navštívili všetky izby na
oddelení. Predtým, ako sme našu klauniádu
ukončili, sme sa ešte vrátili medzi sestričky a pre
istotu sa spýtali: „To sú všetci?“ „Asi áno,“ odpovedali, „už sú tu len maličké deti.“ „Môžeme im
aspoň zaspievať?“ boli sme zvedaví.

Foto: Nemocnica AGEL Levoča

A tak sme sa zrazu ocitli v miestnosti s malinkými
nemocničnými postieľkami. Sestričky sa práve
v tej chvíli starali o dve bábätká. Tretie si len tak

TT21-26-strana
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spokojne ležalo. Keď sme k nemu podišli, videli
sme, že má sivé očká, zakalené, bez zreničiek.
„Bábätko nevidí, pravdepodobne z vášho klaunovania nebude mať veľký zážitok,“ povedala
citlivo sestrička. Klaunská kolegyňa, sestrička
Vydarená, k bábätku prišla bližšie a pohladila ho
po rúčke. Ono okamžite reagovalo. Neviem ako
je to možné, ale vedeli sme, že vie, že sme jeho
návšteva. Začal som spievať pomalú uspávanku,
ktorú spievam aj doma svojim deťom tesne
predtým, ako zaspia. „Čo to?“ pomyslel som si.
Bábätko zrazu vyplazilo jazýček a vykúzlilo na
celú miestnosť ten najkrajší úsmev na svete.
„Ono sa usmieva? To som ešte nevidela!“ žasla
jedna zo sestričiek. Spievali sme ďalej, zatiaľ čo
bábätko ležalo s doširoka roztvorenými rúčkami.
Vyzeralo, akoby skutočne tancovalo so sestričkou Vydarenou. Na ten úsmev sa zabudnúť nedá!

01-0 TT26

10

SLUŽBY, STAVBA, GASTRO

TRNAVSKO

11

Kuchynovo.sk

TT21-26-strana
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GASTRO
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PONÚKAME
PRÁCU V ČR

UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ
MZDY OD 900 € DO 1300 € / MESAČNE

PODMIENKA: UKONČENÉ
STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE

87-0012

0908 914 180

85_0302

BLIŽŠIE INFORMÁCIE
NA BEZPLATNEJ LINKE:

TT21-26-strana
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Č. 26 / 2. JÚL 2021 / 25. ROČNÍK

TRNAVSKO
SK, s.r.o.

VÝKOPOVÉ PRÁCE | POŽIČOVŇA

0917 102 255

39-1200003 TT01

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

3

Františkánska 2, 917 01, Trnava

minibager
minidamper
vibračná doska
kolísková píla
stavebné stroje
pôdna ryhovacia fréza...

POSKYTUJE CELOROČNÚ
SOCIÁLNU SLUŽBU
v.
Voľné miesta pre kliento

0905 497 437 | www.jotoma.sk

08-0 TT22

ODVOZ ODPADU 5 m , 7 m
3

ZSS SVETLO
Domov pre seniorov

MAĽOVANIE

výroba
oprava

STIERKOVANIE

08-0004 TT01

0903 783 800

Zakrývanie interiéru GRÁTIS

Domáci trnavský predajca

-40%

-40%

Á
N
T
E
L
Á
K
Ľ
E
V
CIA
-40%

AK

PLASTOVÉ - HLINÍKOVÉ - LÁTKOVÉ - DREVENÉ SCREEN - VONKAJŠIE - 50 - 65 - 70 - 80 - 90 - C - Z - S VNÚTORNÉ - 50 - 25 - SIEŤKY OKENNÉ - PLASTOVÉ HLINÍKOVÉ - LÁTKOVÉ - DREVENÉ - SCREEN VONKAJŠIE - 50 - 65 - 70 - 80 - 90 - C - Z - S VNÚTORNÉ - 50 - 25 - SIEŤKY OKENNÉ - PLASTOVÉ HLINÍKOVÉ - LÁTKOVÉ - DREVENÉ - SCREEN VONKAJŠIE - 50 - 65 - 70 - 80 - 90 - C - Z - S VNÚTORNÉ - 50 - 25 - SIEŤKY OKENNÉ - PLASTOVÉ HLINÍKOVÉ - LÁTKOVÉ - DREVENÉ - SCREEN VONKAJŠIE - 50 - 65 - 70 - 80 - 90 - C - Z - S VNÚTORNÉ - 50 - 25 - SIEŤKY OKENNÉ - PLASTOVÉ HLINÍKOVÉ - LÁTKOVÉ - DREVENÉ - SCREEN VONKAJŠIE - 50 - 65 - 70 - 80 - 90 - C - Z - S VNÚTORNÉ - 50 - 25 - SIEŤKY OKENNÉ - PLASTOVÉ -

ŽALÚZIE
ROLETY
0904 237 414

www.mamix.sk Najväčší výber poťahových látok!
Rodinný dom
Okružné námestie č. 6
Trnava
(smer Biely Kostol)

Tel.: 033/554 54 33, 0903 450 944 • Email: svetlo.no@gmail.com
Web: www.svetlotrnava.sk • Facebook: PATRIK SVETLO

08-074 T25

KONTAJNERY
ODVOZ ODPADU 5 m , 7 m

Týždenne do 46 550 domácností

01-0075 TT20

Najčítanejšie regionálne noviny

H
VÝROBA SEDACÍC
U!
SÚPRAV NA MIER

AJ
D
E
R
P
+ VÝ

-40%

-40%
Dovoz, vykládka

po-pia: 9:00 - 17:00 so-ne: 10:00 - 14:00 po telefonickom dohovore - KEDYKOĽVEK

01-0 TT26

A
a montáž novej
TOP KVALIT
IU
Š
sedačky
ZDARMA
P
d
E
re
L
p
volať vo
ZA NAJ
+ možnosť odvozu
CENU 033/5546 744 • 0905 313 421 starej sedačky!

TERASY− ZIMNÉ ZÁHRADY
PROMONT GLASS s.r.o.

RÁMOVÉ ZASKLENIE

DREVO - HLINÍK - OCEĽ
SKLO - PLECH - BRAMAC

BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE

24
rokov
OBJEDNÁVKY: promontglass@promontglass.sk

PRÍSTREŠKY, ALTÁNKY

www.promontglass.sk

TTzel21-26-strana 1

0918 623 064

87-0011

Promont Glass sro

2
Trnavský jarmok
nebude, nahradia
ho iné podujatia

Tohtoročný Tradičný trnavský
jarmok sa neuskutoční. Nahradia ho menšie podujatia, medzi
ktoré bude patriť Stredovek pod
hradbami či Rozlúčka s letom. Tešiť sa môžu Trnavčania i návštevníci Malého Ríma aj na remeselníkov a ich jedinečné výrobky.
S blížiacim sa letom si Trnavčania
čoraz častejšie kladú otázku, či sa
bude tento rok konať trnavský jarmok.
Vlani bola jeho dlhoročná tradícia
kvôli pandémii koronavírusu prerušená a mnohým ľuďom z Trnavy aj okolia toto podujatie chýbalo. „Hľadali
sme možnosti, ako Tradičný trnavský
jarmok usporiadať a zároveň dodržať
všetky preventívne opatrenia. Epidemiologická situácia sa síce, našťastie
zlepšuje, stále však platí povinnosť
sledovať počet návštevníkov podujatí
a zbierať ich kontaktné údaje. Nedá sa
predpokladať, že by to malo byť v septembri inak,“ hovorí Zuzana Bodišová,
vedúca odboru komunálnych služieb
Mestského úradu v Trnave a zároveň
riaditeľka Organizačnej skupiny TTJ
2021. „Veľké podujatie, ktoré do centra mesta lákalo tisícky ľudí, sme nahradili menšími, na ktorých je možné
ustrážiť počet účastníkov a evidovať
ich kontakty,“ vysvetľuje Z. Bodišová.

Trnavčania aj návštevníci mesta sa
môžu 9. až 12. septembra 2021 tešiť
na obľúbený Stredovek pod hradbami.
zdroj foto Zaži v Trnave

Poteší Stredovek pod hradbami
aj Rozlúčka s letom

Trnavčania aj návštevníci mesta sa
môžu 9. až 12. septembra 2021 tešiť na
Stredovek pod hradbami v Sade Antona Bernoláka, teda v promenáde a tiež
na Rozlúčku s letom v Mestskom amfiteátri. Počas jarmočných dní nájdu
v centre mesta aj remeselníkov, ktorí
im predvedú svoje jedinečné výrobky.
Stánky budú rozmiestnené s dostatočnými rozostupmi a fungovať budú v
režime ambulantného predaja.
O podrobnostiach jarmočného
programu vás budeme na stránkach
našich novín priebežne informovať.
ren

SPRAVODAJSTVO
SPOLOČNOSŤ

Najčítanejšie regionálne noviny
námety a reakcie spravodajstvott@regionpress.sk

Kde parkovať, ak dochádzate do centra denne za prácou?

Za parkovanie si v Trnave
priplatíte
Regulácia parkovania, ktorá začne
v Trnave platiť od 1. augusta, prinesie so sebou nové sadzby parkovného. Poplatky za parkovanie v
centre mesta pri dlhšie trvajúcom
parkovaní sa podstatne zvýšia. Vodiči dochádzajúci každodenne do
Trnavy za prácou volajú po alternatívnych riešeniach.
Parkovacie miesta v centre Trnavy
nevyužívajú len ľudia, ktorí prichádzajú
do mesta sporadicky. Mnoho parkovacích miest je obsadených tými, ktorí tam
dochádzajú každodenne za prácou či už
z Trnavy alebo z okolitých obcí. A práve
pre nich môžu byť zvýšené poplatky za
parkovanie neúnosné. Záchytné parkoviská v okrajových častiach mesta a
k nim napojená kyvadlová doprava v
Trnave zatiaľ nejestvuje a dochádzať do
práce na bicykli tiež nie je z rôznych príčin pre všetkých vyhovujúcim riešením.

Drahá parkovacia karta

Ľuďom, ktorí dochádzajú do Trnavy za prácou z okolitých obcí, ponúka
mesto ako zvýhodnenú platbu parkovaciu kartu TRNAVA, ktorá bude stáť v
Zóne A 600 eur na rok, čo je v prepočte
50 eur mesačne. Zaplatiť takúto sumu si
zo svojho platu mnohí vodiči nemôžu
dovoliť, nehovoriac o tom, že ak by si aj
kartu zakúpili, nemajú od mesta záruku, že budú mať kde zaparkovať, to im
totiž zakúpením parkovacej karty radnica nezaručí, naopak. „Zaplatené parkovné negarantuje, že vodič zakaždým
nájde voľné parkovacie miesto presne v
cieli svojej cesty,“ uvádza sa na webovej
stránke mesta. Ľuďom chýbajú alternatívne a cenovo dostupnejšie riešenia. S
otázkou, aké možnosti teda majú, sme
sa obrátili na trnavskú radnicu.

Pôvodné parkovacie automaty nahradia nové s rozšírenými funkciami.
patria okrem spomínaných parkovísk
na Kollárovej, Rybníkovej, Hospodárskej a Spartakovskej ešte ulice Zelený
kríčok, Šrobárova a parkovisko medzi
ulicami Dohnányho a Andreja Žarnova. Alternatívou je podľa hovorkyne
prímestská doprava v réžii Trnavského
samosprávneho kraja, respektíve trnavská Mestská autobusová doprava. „Čo
sa týka záchytných parkovísk sú predmetom Plánu udržateľnej mobility, strategického dokumentu, na ktorom mesto
pracuje,“ povedala V. Majtánová.

nejší,“ objasnila hovorkyňa. Dodala,
že do aplikácie sa môžu zaregistrovať
aj záujemcovia, ktorí budú chcieť v Trnave požiadať o niektorú z parkovacích
kariet. „Tie budú po novom iba elektronické, nebude ich treba umiestňovať do
auta, mestská polícia bude ich platnosť
overovať v online databáze. Už vydané,
pôvodné karty fungujú ďalej až do skončenia ich platnosti,“ upresnila.

Pribudnú
nové parkovacie automaty

Mesto Trnava avizovalo v uplynulých
dňoch svoj zámer zakúpiť parkovacie
Rezidentská zóna
automaty s rozšírenými funkciami.
na Podjavorinskej
„Objednaných máme tridsať nových
parkovacích automatov, ďalšie budú
Ak ste zvykli zadarmo parkovať následne objednávané podľa potreby do
na Podjavorinske ulici, tak od augus- ďalších zón, kde príde k regulácii staticta tam už bezplatne nezaparkujete. kej dopravy formou spoplatnenia. Cena
V hre je Zóna B
Mesto Trnava prichádza s konceptom jedného automatu je 7 140 € s DPH,“
aj autobusová doprava
prvej rezidentskej zóny so spoplatne- uviedla V. Majtánová. Nové parkovacie
Trnavská radnica upriamuje pozorným parkovaním, ktorou bude práve automaty sa budú ovládať pomocou
nosť ľudí na možnosť parkovať v susedsídlisko Ľudmily Podjavorinskej.
dotykového 10-palcového displeja. Ich
stve centra, teda v parkovacej zóne B.
obsluha bude jednoduchá a intuitívna a
„Mesto Trnava ako jedno z mála miest
celý proces bude v jednotlivých krokoch
má záchytné parkoviská na okraji cenpopísaný na displeji. „Parkovné bude
tra s veľmi dobrou pešou dostupnosťou Lacnejšie parkovanie
možné uhradiť v hotovosti aj platobnou
až priamo k námestiu. Sú to najmä par- s mestskou aplikáciou
koviská na Kollárovej, Rybníkovej, HosK súčasným spôsobom úhrady par- kartou. Parkovací lístok už nebude popodárskej a pri Bille na Spartakovskej,“ kovného, ktorými sú SMS správy, parko- trebné umiestniť za sklo vozidla, pretože
uviedla Veronika Majtánová, hovorky- vacie karty a automaty, pribudne nový sa budú úhrady evidovať v elektronickej
ňa mesta a vedúca úseku komunikácie spôsob platby – nová webová aplikácia databáze. Kto nebude potrebovať vytlaa marketingu. „Ľudia, ktorí dochádzajú s názvom DataMesta. Tá okrem iného čený doklad, bude si môcť dať poslať
do centra mesta z okolitých obcí, res- sľubuje aj úsporu na poplatkoch za par- potvrdenie o zaplatení parkovného na
pektíve obyvatelia bez trvalého pobytu kovanie v prípade krátkodobého parko- e-mail. E-mailovú adresu bude treba
v Trnave, budú môcť od 1. augusta vyu- vania. Táto možnosť úhrady parkovné- zadať iba prvýkrát, pri ďalšom zadávažiť parkovaciu kartu, ktorá bude v Zóne ho pribudne v aplikácii od 1. augusta. ní daného EČV si systém bude e-mail
B stáť 200 eur na rok. Pri osemhodinovej „Funkcia bude dostupná na datamesta. pamätať, v prípade zmeny sa však bude
pracovnej dobe a 20 pracovných dňoch trnava.sk bez registrácie a platba za dať, samozrejme, prepísať,“ informuje
v mesiaci ich tak bude hodina parkova- parkovné bude otázkou pár kliknutí a trnavská radnica na svojom webe.
nia stáť zhruba 10 centov. Takúto sumu sekúnd. Práve tento spôsob bude okrem
Staré automaty ponúkne mesto na
už nemožno označiť za neúnosnú,“ do- toho oproti SMS správe a platbe v par- odpredaj verejno-obchodnou súťažou.
plnila hovorkyňa. Práve do tejto zóny kovacom automate aj finančne výhodTEXT A FOTO: RENÁTA KOPÁČOVÁ
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Rotunda sv. Juraja - najstaršia stojaca
sakrálna stavba

Považský Inovec na maLKYVlompohorí
SLOVENSKOM
skalnom ostrohu pod úbočím

Vývojové etapy rotundy

Po zániku osídlenia v 13. storočí sa roKozieho chrbta stojí útulný kosto- tunda zmenila na ruinu. Po 300 rokoch
lík s vežou a pustovňou - Rotunda došlo k jej obnove v renesančnom slohu.
sv. Juraja. Ide o najstaršiu stojacu Iniciátorkou prestavby bola v roku 1530
sakrálnu stavbu na území Sloven- Mária Magdaléna Thurzová. Koncom 16.
ska a v rámci strednej Európy.
storočia bola k rotunde pristavaná pustovňa. K radikálnej prestavbe došlo v
Vek tejto národnej kultúrnej pamiat- roku 1777, kedy boli vybudované tehlové
ky stanovili medzi roky 790 až 870, čiže klenby nad apsidou a loďou a vymurovamohla byť postavená ešte pred prícho- ná empora - chórus nad vchodom a vykodom Konštantína a Metoda na Veľkú nané ďalšie úpravy. V rokoch 2009 až 2016
Moravu. Rotundu tvorí kruhová loď s sa uskutočnilo komplexné reštaurovanie
priemerom 7,3 metra a podkovovitá ap- rotundy a pustovne, ktoré tiež prinieslo
sida. Pôvodné múry sú z lomového ka- nové významné objavy či už ide o pôvodmeňa a na niektorých miestach siahajú ný okenný otvor v juhozápadnej stene aledo výšky 6,5 metra. Súčasťou kostolíka bo fragmenty nástenných malieb.
je pristavaná veža a pustovňa.

LKY SLOVENSKOM

Pustovňa a stredoveká škola

O kostolík sa kedysi staral pustovník,
ktorý bol tiež hlohovským terciárom.
Farská matrika zomrelých zaznamenala, že v roku 1804 zomrel Ján Viktor
Zimány, predposledný pustovník od
Jurka, ktorý vyše 40 rokov vyučoval deti
v škole pri rotunde. Posledného pustovníka údajne vyhnal vtedajší blatnický
zemepán Viktor Zerdaheli.

Prikostolný cintorín
LKY SLOVENSKOM
POTULKY Okolo
SLOVENSKOM
RU BR IKA
rotundy sa nachádzal tiež cinRotunda sv. Juraja.

torín. V rokoch 1974 – 1980 tam Arche-

Pustovňa.
ologický ústav SAV Nitra pod vedením
A. Ruttkaya odkryl a zdokumentoval
126 hrobov. Na ploche cintorína sa našlo
vyše 20 veľkých náhrobných kameňov.
Nálezy boli bohaté, išlo o strieborné
šperky, košíčkovité náušnice, náhrdelníky zo sklenených a ametystových korálikov, prstene či mince.

môžete vydať z obce Nitrianska Blatnica, od ktorej je vzdialená približne
5 kilometrov. Zavedie vás tam Náučný
chodník Považský Inovec. Na mieste si
môžete oddýchnuť v pokojnom prostredí chránenom korunami košatých stromov a asi dvesto metrov od rotundy si
môžete doplniť z prameňa zachyteného
v betónovej šachte zásoby vody.
K Rotunde Jurko
zdroj informácií a foto
vás privedie náučný chodník
Občianske združenie Rotunda Jurko
Na cestu k Rotunde sv. Juraja sa
PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Udreli letné horúčavy
– prinášame tipy ako ich zvládnete lepšie
Letné horúčavy a extrémne vysoké teploty nás vedia poriadne potrápiť a spôsobiť môžu prehriatie
organizmu aj viaceré zdravotné
komplikácie. Prinášame užitočné
rady ako všetky nástrahy letných
dní lepšie zvládnuť.

Deťom často ponúkajte pitie

Pre deti je na uhasenie smädu najlepšia čistá pitná voda, môžete ju striedať
s neperlivými minerálnymi vodami a
nesladenými ovocnými či bylinkovými
čajmi. Najmä u detí dbajte na to, aby pili
pred, počas i po fyzickej námahe.„Malým deťom, ktoré majú nedokonale vyZákladom zvládnutia letných horú- vinutý mechanizmus pocitu smädu, je
čav je dostatok tekutín, ktoré by sme si potrebné často ponúkať pitie,“ uviedla
mali dopriať aj keď nepociťujeme smäd. docentka Jana Hamade, vedúca Sekcie
Množstvo tekutín, ktoré organizmus po- ochrany a podpory zdravia a špecialitrebuje, je individuálne. Závisí to naprí- zovaných činností ÚVZ SR. „Množstvo
klad od veku, pohlavia, telesnej hmot- vody, ktoré detský organizmus potrebunosti, ale aj od telesnej aktivity, zloženia je, závisí aj od veku a hmotnosti. U noa množstva stravy, teploty ovzdušia či vorodenca sa pohybuje od 60 do 100 ml
na kilogram hmotnosti, u batoľaťa 120
zdravotného stavu.
ml/kg, u dieťaťa v predškolskom veku je
to 100 ml/kg, v školskom veku 70 ml/kg,
Základom pitného režimu
neskôr sa odporúča za 24 hodín vypiť
je čistá pitná voda
Počas horúčav odporúčajú odborníci cca 50 ml na kilogram hmotnosti,“ dovypiť minimálne 2-4 decilitre tekutín na dala odborníčka.
10 kilogramov hmotnosti, čo predstavuje približne 1,5 až 3 litre tekutín denne. Seniori doplňte aj vitamíny
Toto množstvo sa však zvyšuje u ľudí,
Mimoriadne dôležité je dodržiavanie
ktorí pracujú fyzicky a viac sa potia. V pitného režimu pre seniorov. Ich orgahorúčavách obmedzte nápoje s obsa- nizmus obsahuje menej tekutín, orgány
hom cukru, chinínu, kávu i alkohol. Ide- pracujú pomalšie a nedokážu vylučovať
álna je obyčajná voda. Pite pravidelne tekutiny spoločne s odpadovými látkaa priebežne, čiže v menších dávkach a mi. Dennú dávku - približne 1,5 až 2 litre
častejšie, nie ľadové, skôr vlažné nápoje. tekutín - by si mali rovnomerne rozložiť

obliekať,“ poradila docentka J. Hamade.

počas celého dňa. Najvhodnejšia je čistá pitná voda, pri výbere minerálnych
vôd venujte zvýšenú pozornosť obsahu
sodíka. Starší ľudia veľmi často trpia
na vysoký krvný tlak a obsah sodíka
vo vode by im mohol stav zhoršiť. „Vo
vyššom veku je dôležitý aj príjem vitamínov, ktoré môže senior dostať priamo
v nápoji. Mimoriadne vhodné sú nesladené ovocné šťavy alebo džúsy bez chemických prísad, ktoré je dobré zriediť
vodou,“ radia verejní zdravotníci.

Letné oblečenie by malo byť ľahké, vzdušné, voľnejšieho strihu, skôr
svetlých farieb. Syntetické materiály
nie sú vhodné, pretože neumožňujú
odparovanie potu. Pozor na zvýšenú
fyzickú námahu – robievajte si častejšie prestávky v tieni a v čase medzi 11
až 15 hodinou sa na slnku vôbec nezdržiavajte.

Chráňte si hlavu
vhodnou pokrývkou

Ochlaďte sa zdravo
s klimatizáciou

Pri pobyte vonku počas horúčav nepodceňte riziko úpalu. Rodičia by mali
pravidelne kontrolovať, či majú deti
pokrývku hlavy aj kvalitné slnečné okuliare. „Deti mladšie ako jeden rok by sa
vôbec nemali vystavovať slnečnému žiareniu a pobyt vonku treba obmedziť na
skoré ranné a podvečerné hodiny. Deti
do 6 mesiacov nenatierajte krémami s
ochranným faktorom (SPF), keďže tieto
deti na slnko vôbec nepatria. Chránime
ich slnečníkom alebo clonou, nie plienkou prehodenou cez striešku kočiara,
pretože hrozí prehriatie. Staršie deti je
potrebné pri pobyte vonku opakovane
natierať vhodnými krémami a vhodne

TTzel21-26-strana 4

Vhodné oblečenie a pobyt v tieni

Znášať horúčavy pomáha klimatizácia, dôležité však je, aby bola správne
nastavená a udržiavaná v čistote. Udržiavanie konštantnej teploty v interiéri bez ohľadu na vonkajšiu, môže uškodiť
najmä deťom a seniorom. Rovnako si
treba uvedomiť, že pri prechode z chladného do horúceho prostredia môže prísť
k takzvanému teplotnému šoku, ktorý
dokáže celkovo oslabiť organizmus.
Klimatizáciu si nastavte tak, aby rozdiel
teplôt medzi vonkajším a vnútorným
prostredím nebol vyšší ako 5 maximálne 7 stupňov Celzia.
Informácie poskytol: ÚVZ SR,
SPRACOVALA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

DEŤOM, SLUŽBY, ZAMESTNANIE

1-hrob od 1290€ •2-hrob od 1590€
Žulový komplet zákryt, gulaté hrany
s obkladom a veľká žulová tvarovaná tabuľa

Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa:
2-hrob od 2390 € • 1-hrob od 1690 €

okolo hrobu, doprava, zameranie,
ZADARMO: chodníky
váza, svietnik, záruka 36 mesiacov
RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA
- STAČÍ ZAVOLAŤ

0910 902 635•0905 323 022

63-0018

AKCIA na farebné zákryty

AKCIA JÚL 2021

www.kamenarstvo-bocan.sk

5

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

SME PRVÁ FIRMA,
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE
10% ZĽAVA
349 €

399 €
520 €

vymaľovanie
interiéru
pri výmene okien

p
ul. 3
03

na
4 4 va
8

veľko
o

ECO-BIO
POHÁRE

47-022

Tr
/5 ri Kalv
52 árii 25A, 96 5
15 20, 0905
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cena zahŕňa: demontáž, montáž, parapety,
žalúzie, murárske práce a DPH

41-39
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Zelenečská 111, Trnava, tel.: 033/ 5531 806-809,812 záhrada: 0918 787 323, elektro: 0907 716 310

Otváracie hodiny:
Po - So: 7.00 - 19.00
Ne: 8.00 - 18.00
Oddelenie záhrada, elektro:
Po - Pia: 9.00 - 18. 00
So: 8.00 - 13.00 Ne: zatvorené

INZERCIA PLATÍ OD 6.7.2021 DO 18.7.2021
1.5. a 8.5. SVIATOK - ZATVORENÉ

1l

Kupón

1,69
Cena po zľave:

1,49€

Kupón je možné uplatniť nakúpu
uvedeného tovaru výlučne v obchode
CKD market Trnava. Na jeden kupón
je možné zakúpiť len jeden kus tovaru.
Kupón je potrebne odovzdať pri pokladni skôr, ako bude tovar nablokovaný. Poškodený kupón, jeho fotokópia
či falzifikát nebude akceptovaný. Kupón nie je možné kombinovať s inými
zľavami a nie je možne ho zameniť za
hotovosť. Kupón je nepredajný. Tovar
môže byť dostupný v obmedzenom
množstve. Kupón je platný od 6.7.2021
do 18.7.2021.

145883

Cif tabletky

do umývačky riadu All in1
citrón 26ks
j.c. 0,142 €/ks

4,69
Cena po zľave:

3,

69

€

Kupón

Kupón je možné uplatniť nakúpu
uvedeného tovaru výlučne v obchode
CKD market Trnava. Na jeden kupón
je možné zakúpiť len jeden kus tovaru.
Kupón je potrebne odovzdať pri pokladni skôr, ako bude tovar nablokovaný. Poškodený kupón, jeho fotokópia
či falzifikát nebude akceptovaný. Kupón nie je možné kombinovať s inými
zľavami a nie je možne ho zameniť za
hotovosť. Kupón je nepredajný. Tovar
môže byť dostupný v obmedzenom
množstve. Kupón je platný od 6.7.2021
do 18.7.2021.

170224

Džbán Herenin sklo
1.6l

Kupón

3,90
Cena po zľave:

2,50€

Tester alkoholu Momert
duálny displej pre ‰ a mg/L
podsvietenie automatické vypnutie
a indikácia vybitia batérie

26,90
Cena po zľave:

19,90€
j.c. 0,996 €/kg

Kupón je možné uplatniť nakúpu
uvedeného tovaru výlučne v obchode
CKD market Trnava. Na jeden kupón
je možné zakúpiť len jeden kus tovaru.
Kupón je potrebne odovzdať pri pokladni skôr, ako bude tovar nablokovaný. Poškodený kupón, jeho fotokópia
či falzifikát nebude akceptovaný. Kupón nie je možné kombinovať s inými
zľavami a nie je možne ho zameniť za
hotovosť. Kupón je nepredajný. Tovar
môže byť dostupný v obmedzenom
množstve. Kupón je platný od 6.7.2021
do 18.7.2021.

95026

Kupón

Kupón je možné uplatniť nakúpu
uvedeného tovaru výlučne v obchode
CKD market Trnava. Na jeden kupón
je možné zakúpiť len jeden kus tovaru.
Kupón je potrebne odovzdať pri pokladni skôr, ako bude tovar nablokovaný. Poškodený kupón, jeho fotokópia
či falzifikát nebude akceptovaný. Kupón nie je možné kombinovať s inými
zľavami a nie je možne ho zameniť za
hotovosť. Kupón je nepredajný. Tovar
môže byť dostupný v obmedzenom
množstve. Kupón je platný od 6.7.2021
do 18.7.2021.

71073

2,19

8,59

5,59

90

Mlieko

chladené
kg

kg

80% mäsa
kg

4,

Kuracie štvrte

Saláma Torrero

Špekačky gril

Olej Giana slnečnicový

€

trvanlivé 1,5%
1l

5,

99

Nátierka

€

ilustračný obrázok

veg. šampióny, brokolica, čer.paprika
100g
j.c. 7,900 €/kg

0,59

1,09

1,49€

Nanuková torta

vanilka/marhuľa, jahoda, ríbezľa
čučoriedka/citrón
615ml
j.c. 1,609 €/l

1,29

0,45€

0,79€

0,99€

1kg

100g Mäspoma

1l

Cukor korunný kryštálový Nakladač uhoriek
j.c. 1,900 €/kg

0,79

0,29

Ocot 8%

0,50

0,59€

0,19€

0,33€

sýtená
1,5l

0,5l

veltlínske zelené, cabernet sauvignon
frankovka rossé, rulandské šedé,rizling
vlašský 0.75l

Kláštorná kalcia jemná

Vodka jemná 40%
j.c. 7,980 €/l

j.c. 0,300 €/l

0,55

4,99

Víno Koreň
j.c. 3,856 €/l

3,30

0,45€

3,99€

2,89€

2,2l 40pracích dávok

930ml, 750ml

Q-Soft biely
8ks

Ariel

j.c. 0,195 €/PD

j.c. 2,140 €/l

9,90

7,79€
Ajax

na podlahy
1l

Hrniec

zavárací 20l

26,99

1,99€

Fixinela WC
j.c. 2,653 €/l

1,39€

zavárací 30l

2,69

750ml

2,40

Hrniec

Lenor

2,65

29,99
90

27, €

1,99€

Pohár Twist
+ viečko
720ml/6ks

Toaletný papier
j.c. 0,211 €/ks

2,39

1,69€

Súprava záhr. Piknik Wood
200x128cm

219,00

189,00€

Pasirák na paradajky

j.c. 0,448 €/ks

3,49

24,90€ 2,69€
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13,99

11,90€

BÝVANIE DO 18.7.2021
INZERCIA PLATÍSLUŽBY,
OD 6.7.2021

TRNAVSKO

Bluetooth reprodukto ECG Autochladnička Hyundai Ventilátor stojanový
zosilovač s DSP, IPX4
24l, funkcia chladenia
Strend Pro
bateria 4400mAh
aj ohrievania
40 cm
príkon 42W

230V/12V

399,00

66,90

Hriankovač Orava

Vákuovačka Vivax

6 teplotných stupňov
650W

120W

19,90

21,90

7

Sušička ovocia Concept
12 sít s priemerom 32cm
245W
8 stupňov teploty

74,90

58,90

29,90€ 55,90€ 15,90€ 14,90€ 45,90€ 59,90€
Zavárací hrniec Hyundai Rúra s dvojplatničkou Vivax Pračka ECG
kapacita 14 pohárov
na zaváranie s obsahom
1 liter
2000V

objem 40L,
dve varné platne
1000+1500V

88,00

Pračka Candy

kondenzačná, 8kg náplň
energ. trieda B

349,00

229,00

219,00

Sušička prádla Vivax

náplň 4kg/1000ot.min.
16 programov
energ.trieda A++

náplň 5kg/1000ot.min
15 programov
energ.trieda A++

Chladnička s výparnikom
Goddess
objem 176L/14L
energ.trieda A++

289,00

259,00

74,90€ 84,90€ 199,00€ 319,00€ 229,00€ 229,00€
Keď na splátky,
ho
tak jednoduc

už od 0 € v hotovosti
sami si zvolíte dĺžku splácania
Platí pri splnení podmienok Home Credit Slovakia, a. s.

CKD MARKET OSLAVUJE 30 ROKOV, OSLAVUJTE S NAMI

Kosačka mot.46.0 SP-B Comfort

4v1 motor Briggs & Stratton Series 500 E, objem
60l, záber 46cm, s 1-rýchlostným pohonom kolies
Záruka 5 rokov

349,00

+ 12 pív 0.5l zdarma

327,00€

Kosačka mot. Alko 4.66 SP-A Edition Kosačka mot.520 VS Premium
Motor: AL-KO Pro 125
Šírka záberu: 46 cm
Objem koša: 65 l s pohonom
záruka 5 rokov

+ 12 pív 0.5l zdarma

245,00

229, €
90

Motor: Briggs&Stratton Series 675 Exi
Šírka záberu: 51 cm
Objem koša: 70 l
záruka 5 rokov

299,00

519, €

+ 18 pív 0.5l zdarma

00

Kosačka el.40E Comfort

159,90

príkon 1400W, záber40cm
objem koša 43l záruka 3roky

149,00€

+ 6 pív 0.5l zdarma

Kosačka el.34E Comfort
príkon 1200W, záber 34cm,
objem koša 37l, záruka 3roky

+ 6 pív 0.5l zdarma

349,00

327,

519,00

00

stierací
získajtevyhrajte
žreb a 00€
až 35.0

€

Kosačka aku 46.0 SP Moveo
Typ akumulátora 40 V / 5 Ah / Li-Ion
objem koša 70l, súčasťou balenia
je nabíjačka+ baterka

529,00

+ 6 pív 0.5l zdarma

499, €

Kosačka mot. Hecht 5408
výkon motora, 2,5 HP
Záber 41 cm
Kôš 45 l

85,90

529,00

129, €
00

499, € 129,
00

stierací
získajtevyhrajte
žreb a 00€
až 35.0

Krovinorez Alko BC 500B

00

€

529,00

príkon 1600W
Šírka záberu: 43cm

529,00

00

€

529,00

Výrobca motora AL-KO Výkon 4.2 kW
Objem zberného koša 130 l
Šírka záberu 62 cm

1390,00€

+ krycia plachta
zdarma

159,

stierací
získajtevyhrajte
žreb a 000€
.
až 200

00

€

Súprava kotlová Pa36/254548 ST
14l komlet- kotol
kotlina, pokrievka
naberačka

79,90€

Krovinorez ALKO BC 400 B

stierac
získajtevyhrajte
žreb a 00€
až 35.0

Traktor ALKO R7 63.8A

529,00

179, € 99,90€
00

00

stierací
získajtevyhrajte
žreb a 00€
až 35.0

245,00

Krovinorez GT52-430 Worcraft

Výkon: 1.9 kW / 50.8 cm3
Šírka záberu: Cievka 41 cm / Nôž 25 cm

104,90
129
,00€í

499, € 499, € 99,
00

stierací
získajtevyhrajte
žreb a 00€
až 35.0

00

519,00

139,00

519,00

Elektrobicykel
159,90 Dema IMPERIA 5

2149,99€

529,00

Motor: 2-takt, Výkon: 1,25kW

159
,00€
519,00

179,

00

€

519,00

179,

00

€

519,00

179,

00

€

139,00

119,

00

€

Obrázky sú len ilustračné. Za chyby vzniknuté v tlači neručíme. Ponuka platí do skončenia akcie, alebo do vypredania zásob. Uvedené ceny sú nezáväzné. Spoločnosť CKD
market si vyhradzuje právo úpravy cien v závislosti od vývoja dodávateľsko-odberateľských podmienok. Neručíme za sortiment a cenový nesúlad letákov našich partnerov.
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PALIVOVÉ
DREVO

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!
0917 649 213

16-0142

POLIENKA BUK, HRAB

SBS
LAMA SK
príjme pracovníkov na
fyzickú ochranu
administratívnej budovy

v Trnave

0948 101 332

36-0003

Nástup ihneď !
POS nutný!
900 € brutto/ mesiac

Výročia a udalosti
6. júla 1957
John Lennon sa po prvýkrát stretol s
Paulom McCartneym

ZAMESTNANIE
Výročia a udalosti
Iveta Radičová sa stala prvou premiérkou
Slovenska

52-004-49

8. júla 2010

39-0 TT11

39-0008 TT01

87-0050

Termín navštevy si treba dohodnúť telefonicky.
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Kvalitné
potraviny
zo slovenských
polí!
strana-zivot.sk
strana-zivot

Predseda Život-NS

Vladimír Chovan
Podpredseda Život-NS

94-0057

Tomáš Taraba

Menej peňazí
vláde,
viac ľuďom!
strana-zivot
strana-zivot.sk

Predseda Život-NS

Juraj Moravčík
Krajský predseda Život-NS

TTzel21-26-strana 10
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Prí�te si aj vy pre Pôži�ku
teraz so z�avou z úroku až do 50 %.
Viac informácií vám radi poskytneme v našej pobo�ke alebo na www.raiffeisen.sk/pozicka.
Sme banka najspokojnejších klientov na Slovensku.
Infolinka: 0850 850 555 | www.raiffeisen.sk
Výška z�avy z úroku a odmeny je závislá od výšky Pôži�ky.
Príklad výpo�tu ro�nej percentuálnej miery nákladov Pôži�ky po zoh�adnení 50 % z�avy z úroku (RPMN):
celková výška Pôži�ky: 30 000 EUR, výška mesa�nej splátky: 372,86 EUR, poplatok za poskytnutie: 0 EUR, po�et
splátok 96, doba splatnosti 8 rokov. Štandardná úroková sadzba: 4,45 % p. a. (xná), RPMN: 4,61 %, celková �iastka,
ktorú zaplatíte: 35 794,56 EUR. Po zoh�adnení odmeny za celé obdobie splácania: úroková sadzba: 3,9 % p. a. (xná),
RPMN: 4,04 % a celková �iastka, ktorú zaplatíte: 35 042,56 EUR. Odmena vám bude vyplatená za riadne splácanie
každý rok vo výške až 94 EUR, t. j. dohromady u nás získate odmenu až 752 EUR.
Raiffeisen pôži�ka je spotrebite�ský úver a môže by� poskytovaná bankou v rámci akcií pod ozna�ením PARÁDNA
PÔŽI�KA alebo Parádna pôži�ka alebo Pôži�ka.

32-0074

Raiffeisen banka: Tatra banka, a. s., odštepný závod Raiffeisen banka

PARÁDNA PÔŽI�KA

RALF_pozicka_50per_207x277_0521.indd 1

08/06/2021 16:08
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TRNAVSKO
Redakcia:

Pekárska 40/a
TRNAVA
trnavsko@regionpress.sk

0911 421 691
Suchovská 5, Trnava

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

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

INZERCIA

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

VA - 30%
MOŽNÁ ZĽA DLAŽBY
YA
NA OBKLAD

0949 319 336

VÝKUP AUTOVRAKOV
RECYKLÁCIA
AUTOMOBILOV
Autorizovaný spracovateľ - Piec auto s.r.o.

PLATÍME 50 €/T auta
My vaše auto odvezieme zadarmo
a odhlásime ho u vás doma.

801210006

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

REKONŠTRUKCIE
39-0007 TT01

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
Redaktorka: Renáta Kopáčová
spravodajstvott@regionpress.sk

39-0006 TT01

Mgr. Jozef Belica
0905 534 595
Mgr. Branislav Kudri 0905 943 528
Matúš Vanta
0905 333 832

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
01-0088 TT25

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Západné Slovensko
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

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

41-08

hydinárska farma topoLnica
(pri galante)

Ponúka na predaj:

• 8-15 týždňové Nosnice
• 1-14 dňové Brojlerové kačice
• 1-14 dňové Mulard kačice
• 1-14 dňové Káčere Mulard
• Brojlerové kačice na výkrm
• Mulard kačice a káčere na výkrm
krmivo pre nosnice rastová a znášková

ROZVOZ
e
Zabezpečím

0905 551 499, 031 781 15 63, 0905 450 432
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137,16 €

62,90 €

v pneuservise alebo online

w w w. m i kon a. sk

S FIT EQ

37-0080

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

VÝPREDA J

Východné Slovensko

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

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 ...

781210004-1

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

Pomôžeme Vám

určiť príčinu a závažnosť Vašich chorôb a doporučíme Vám liečbu:

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

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

36-0006

BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
42.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

75-49

BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

