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39-0 TT07

0902 221 069

má zámer prenajať nebytové
a skladové priestory

08-00 TT01

SOŠ obchodu a služieb Trnava

TETOVACIE
ŠTÚDIO
Sladovnícka 28
(vila Geodet) 1. poschodie

Týždenne do 46 550 domácností

75-17

KÚPIM MALOTRAKTOR

AGZAT, VARI, kovadlinu, zverák
Tel: 0950 735 425
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Termín navštevy si treba dohodnúť telefonicky.
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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
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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
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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

0907 144 225, milanzburin@gmail.com
09
facebook.com/Krokodíl Čáčov

www.hydina.eu
w

Od marca rozvážame na adresu
zákazníkov mládky pred znáškou,
od apríla káčatá, mulardény, húsatá,
brojlerové perličky a moriakov.

0948 144 844

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE

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

449 €

VA - 30%
MOŽNÁ ZĽA DLAŽBY
YA
NA OBKLAD

0949 319 336

10% ZĽAVA

499 €

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

0903 342 475

699 €

vymaľovanie
interiéru
pri výmene okien

rttrade@rttrade.sk

REZANIE BETÓNU

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

800

2300

Západné Slovensko
BV
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TT
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SME PRVÁ FIRMA,
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

Senica

Čáčovská cesta 5315/125

1500

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

SERVIS OKIEN &
RENOVÁCIA EUROOKIEN

Predaj hydiny
na ďalší chov

1500

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

Predávame aj kŕmne zmesi Versele Laga

0905 580 848
dlazbazavarsky@gmail.com

39-0 TT05

INZERCIA

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

41-15

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

Zavarský
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už je neskoro. Nejde o to, že by okrem
dlhov nič nemali, ale oni už dávno
stratili aj svoje ja. Svoju osobnosť. Stali
sa masou a prestali ako jedinci tvoriť,
budovať, zvelebovať.
Život je boj o život. Poznajú to dobPočúvam práve českého herca re tí, ktorí by šťastní pracovali, keby
Václava Koptu. Rozpráva o čase z jeho mali kde a na čom, prípadne u koho.
pohľadu. Nie ako tí naši (nielen herci), Poznajú to veľmi dobre „neperspektívo frajerkách, peniazoch a dovolenkách ni“ ľudia po päťdesiatke, ktorých nikto
z ich pohľadu. „Nikdy som sa neflákal, nezamestná, lebo „nie sú dosť dynav našej rodine bol systém, každý mal mickí“.
Žijeme vo svete obrátených hodnôt,
nejakú prácu. Ale nikdy som netušil,
že čím je človek starší, tým viac tej prá- v ktorom tie najdôležitejšie neznamece má. Na starobu prichádza čas, keď najú absolútne nič. Vrátane času. Lennevieme, kam skôr skočiť. Akoby sa že, život nie je video, ktorá sa dá púšťať
hodina zmenila na desať minút. Až v odznova a odznova. Život túto funkciu
seniorskom veku zistíme, že čas si treba nemá. Ak sa raz blížime k jeho záveru,
vážiť už od mladosti. Nič iné, ako čas niet možnosti návratu. A zostávajú iba
nemáme, ostatné sú banality.“Hovorí výčitky. V tom lepšom prípade. Mnohí
pán herec, Václav Kopta, ktorý si počas nazývajú životom hodnotové živorepandémie privyrábal ako vodič autobu- nie. Biologickú existenciu.
Podľa možnosti čo najposu na pravidelnej linke MHD v Prahe.
Počúvam, že ten ten mladý človek hodlnejšiu. Lenže – nie!
„Nečakajte na záje zase tam a onam, tá je zas v inom štáte, tamtá na dovolenke, ktorá trvá už zraky. Celý váš život je
niekoľko mesiacov. Zabíjači času, toho zázrak.“ — Albert Einvlastného. A veční hľadači zázrakov a stein.
Všetko dobré v
pokladov súčasne. Pritom to najcennejšie, čím disponujú a vládnu, je čas. Pre- živote vám želá
flákaný život. A keď na to dôjdu aj sami,
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

1500

Pekárska 40/a
TRNAVA
trnavsko@regionpress.sk

Zámková dlažba

Veličina ako voda – bez farby, chuti,
vône a zápachu. Bez vody nevieme
prežiť pár dní, hodnotu a význam
času pre náš život si uvedomujeme
až v jeho záverečnej fáze.

01-0005 TT01

Redakcia:
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AKCIOVÉ CENY!

0908 447 006

39-0003 TT01
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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

0911 421 691
Suchovská 5, Trnava

Východné Slovensko
33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
48.090
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
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SLUŽBY, STAVBA

TRNAVSKO
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0949 295 072

08-0 TT06

• murárske, maliarske,
• vodoinštalačné,
• elektrikárske,
• sadrokartonárske,
• obkladačské,
• zatepľovačské
práce

01-0 TT03

08-0 TT06

REKONŠTRUKCIE
DOMOV A BYTOV
NA KĽÚČ

POREZ GUĽATINY

realizujeme.sk

08-0 TT06

0918 425 978

08-00 TT03

0948 052 566 | 0905 339 587

01-0006 TT01

a výkup orechových kmeňov
od dĺžky 1,8 m+

maliarske práce
stierkovanie
sádrokartóny

KAMENÁRSTVO
NAJŠŤÝLOVEJŠIA PREDAJŇA
S VYSTAVENÝMI POMNÍKMI:

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

D
31
1991-2022

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

TT22-07-strana
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SPOLOČNOSŤ / SLUŽBY, ZAMESTNANIE

» bapka Blašková

Možno je to tak
To bude vakcína!
Najbližšia dávka bude taká,
že vakcínu do žíl
dostanete v orosenej plzni,
v bufete na stojáka.
Špacírka
Nehnevajte sa, hľadám
vo vašom meste gaštanovú alej,
nehnevám sa, len hľadajte ďalej.

Najčítanejšie regionálne noviny

MAĽOVANIE
STIERKOVANIE

STROJNÍKA
na otočný kolesový bager
•KRTKOVANIE•
profesionálne čistenie a monitoring

hydinárska farma topoLnica
(pri galante)

kanalizácie • čistenie lapačov tuku

NON - STOP 0905 351 406
www.krtkovaniezsk.sk

0903 783 800

Ponúka na predaj:

•8-15 týždňové
Nosnice
ROZVOZ

krmivo pre nosnice Zabezpečíme
rastová a znášková

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

36-0008

0948 200 288

REKONŠTRUKCIA
bytového jadra
nakomplet.
08 TT35

HĽADÁ

Stavebná firma
na TPP, živnosť,
1000,- € brutto


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

•vodičov •dispečera/-ku
na HPP aj brigádnicky. Mzda: 800 - 1200 €.

0905 613 572 • yellow@taxisluzbatrnava.sk

01-0009 TT01

Išla som včeraj okolo kvecinárstva a vidzela
hŕbu róznych barevných čerstvých kvecín. Šak
je aj dóvot, svatého Valentína, den zamiluvaných
a to sa bez kvecinky nezaobejde. Pri tem obzíraný
my prišla na mysel táto príhoda. Volakedy dávno
to v kvecinárstvach vypadalo celkom ináč. Len pár
koflíkových kvecín, živé htrebýčky, aj tý len nékedy.
Z tých sa vázaly svadebné, gratulačné aj smútečné
kytyce. Len pár umelých vencov a to bolo šecko. Nebolo z čeho vybýrat. Čúl nevýte keré prv kúpit z teho
velkého výberu.
Bolo to raz v lete, stretla som kolegynu, pochoduvala z bukrétu hrebýčkov, že pójde vynšuvat. Na
druhý den ráno sa jej pýtam, jako dopadla vynšuvačka. Ona sa dala do smýchu, až jej slzy tékly. Ket
sa dosmála, tak my povedala čo vyvédla jej osemročná Zuzka. Jak došla moja kamarátka domov, dala
cére kytku, aby hu upratala. Daj tý kveciny do vody
a do tmy, aby nezvadly. Zuzka odbehla a mama si
myslela, že je šecko v porátku, ale len dovtedy, kým
neišla na záchot. Jak otvoryla dvere dostala záchvat
smýchu.
Jej slávna, tažko zhánaná bukréta trónyla v záchodovej myse. Na jej smých dobehla Zuzka a čuduvala sa, čo
sa mame nelúby. Nepovedala si
my, aby som kytycu dala aj do
vázy a tma je len na záchode.
Šak nezvadla. Otvtedy, ket sme
s kolegynu vydzely hrebýčky,
ždycky zme sa smály, aj ket ludé
okolo nás, nevedzely prečo. Aj
takto vypadá dzecká logyka. No né?

01-00 TT07

Zachránené kvecinky

01-0008 TT01
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Úplná tma
Čo nás zas stretlo,
elektrina tak zdražela,
že ani na konci tunela
už nebude svetlo.
.
Na plavárni
Ani to nevieme urobiť,
aj to bude veľmi drahé,
ale voda v bazéne smie byť
len na každej druhej dráhe.
Diviaky v Bratislave
Tie veľké bežali klusom
a tie malé išli autobusom.

16-0020

Operátor ju má rád
Moja žena pochádza
z takej veľkej rodiny,
že s každým z nich volá
len dve a pol hodiny.

» Eva Jarábková

TT22-07-strana
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TRNAVSKO
trnavsko@regionpress.sk

POLITICKÁ INZERCIA, ŠKOLA
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0905 333 832 | 0905 943 528 | 0905 534 595

39-0001 TT01

TRNAVSKO

TT22-07-strana
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ZAMESTNANIE
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SLUŽBY, ZAMESTNANIE

TRNAVSKO
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Frézovanie

Občianska
riadková
inzercia

komínov

101
Auto-moto/predaj
AUTO-MOTO / predaj
202
Auto
moto/iné
AUTO-MOTO
/ iné

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

» KÚPIM STARÝ PIONIER JAWA
05,JAWA 20,JAWA 21,MUSTANG,MOPED STADION,JAWA 90
SIMSON ENDURO ELECTRONIC AJ
POKAZENÉ,PLATÍM IHNEĎ PONÚKNITE 0915215406
» Kúpim motocykle Jawa/CZ/
Babetta/Stadion/Pionier/
Simson aj iné..Slušne zaplatím.
0949 371 361
» Kúpim starodávny bicykel aj
nekompletný,rôzne diely(kolesá,svetlá,kostry,atď).tel. 0907
687634
» ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/
Diely-SERIÓZNA DOHODA
0908205521

ZĽAVAEZ
10-0010

ER

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

Prijmeme pracovníkov SBS
na obchodnú prevádzku v Trnave

BYTY / predaj
303
Byty/predaj
BYTY / prenájom
404
Byty/prenájom

Mzda od 4,38 €/hod. brutto

DOMY / predaj
505
DOMY/predaj

78-0061

0903 221 681 corado@corado.sk

606
POZEMKY/predaj
POZEMKY / predaj

Trnavská spoločnosť prijme
Autožeriavnika na LIAZ 20t
Autožeriav pracuje
vnútropodnikovo.
Pracovná doba: 6,00-14,00.
Plat dohodou.

707
REALITY/iné
REALITY / iné
» Kúpim dom v hotovosti ihneď
do 100000eur, TT a okolie,
0951677592
8 STAVBA
08-0 TT07

0911 067 450

01-0 TT07

08 STAVBA

9 DOMÁCNOSŤ

09 DOMÁCNOSŤ

10 ZÁHRADA a ZVERINEC

10 ZÁHRADA A ZVERINEC

Trnavská spoločnosť prijme

11 HOBBY a ŠPORT

Prevoz rôzneho materiálu medzi prevádzkami.
Jednozmenná prevádzka, v prípade potreby
ochota pracovať na dve zmeny
6,00-14,00 a 14,00-22,00 hod.
Platové podmienky dohodou.

13 RÔZNE/predaj

11 HOBBY A ŠPORT

SBS
2 vodičov VZV na HPP LAMA SK

0905 943 528

13 RÔZNE / predaj

14
14RÔZNE/iné
RÔZNE / iné
15
PRÁCU
15HĽADÁM
HĽADÁM
PRÁCU

v Trnave

ZOZNAMKA
16
ZOZNAMKA

1050€ brutto/ mesiac
POS nutný! Nástup ihneď !

0948 181 008

» 46 ročný Ženatý Hľadá Kamarátku aj Staršiu 0907 328 041
» SYMPATICKÁ 56 R HĽADÁ
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE
0944724181
» Hľadám diskr ženu 0910
652020
» 46 ročný Ženatý hľadá Kamarátku aj Staršiu 0907 328 041

36-0005

INZERCIA

12 DEŤOM

príjme bezpečnostných
pracovníkov v obchodných
prevádzkach
08-0 TT07

0911 067 450

12 DEŤOM

32-0023

Chcete si
podať
inzerát?

PONUKA PRÁCE VODIČA

75-11

Info: 0948 427 428

TT22-07-strana
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16-0040

JIT (práca na zmeny)
MKD (kolečká SK-D, víkend doma)
Mzda 623 € brutto + variabilná zložka
(netto 1800 – 2100 €) // Zálohy

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.

ŠKOLA, AUTO - MOTO

8
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AIW - Práca pre opatrovateľky
seniorov v Rakúsku
• pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní
• máme stále ponuky aj pre mužov!
• 14-dňové turnusy, rakúska živnosť
• sme partnerom rakúskeho Červeného kríža

CELOSVETOVÝ
LÍDER

INŠTALÁCIA
ZA 1 DEŇ

Honorár 1 200 až 1 800 € brutto / 15 dní

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

%
10
ZĽAVA

%
10
ZĽAVA

*

%
10
ZĽAVA

*

*

Kritériá
pre spoluprácu :

Zavolajte hneď a zmeňte
svoj život novou prácou

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

Jednoducho spolu prejdeme
všetky kroky k novej práci.

www.aiw.sk
ROVNÉ PRE INTERIÉR

TOČITÉ PRE INTERIÉR

0800 24 24 44
Facebook: aiwsk

32-0002

ROKOV ZÁRUKA
A SERVIS

PRE EXTERIÉR

SPÔSOBUJÚ VÁM VAŠE
SCHODY DOMA PROBLÉM?
Máme pre Vás riešenie!

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


BEZPLATNÁ
INFOLINKA

0800 162 162

* Táto kampaň sa vzťahuje iba na produkty zakúpené v tomto mesiaci.

13.12.2021 12:17

87-0012

K_stannah_01-2022_102x126.indd 1

52-0002

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



TT22-07-strana

8

Č. 7 / 18. FEBRUÁR 2022 / 26. ROČNÍK

TRNAVSKO

7

NA STRANE č.
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Týždenne do 46 550 domácností

www.

OPRAVA

Domáci trnavský predajca

-40%

ACÍCH
D
E
S
A
B
O
R
Ý
V
%
-40

01-0007 TT07

Rodinný dom
Okružné námestie č. 6
Trnava (smer Biely Kostol)

Najväčší výber poťahových látok!

U!
SÚPRAV NA MIER
-40%

-40%

Dovoz, vykládka
A
TOP KVALIT
a montáž novej
IU
Š
P
sedačky ZDARMA
E
L
J
A
N
ZA
+ možnosť odvozu
CENU
033/5546 744 • 0905 313 421 starej sedačky!
po-pia: 9:00 - 17:00 so-ne: 10:00 - 14:00 po telefonickom dohovore - KEDYKOĽVEK

•automatické
práèky
•elektrospotrebièe
•plynospotebièe

033/5549 016
0915 756 849

01-0 TT07

www.mamix.sk

46-0030

od 1.3. 2022

08-000 TT01

Najčítanejšie regionálne noviny

PREDAJ
MLÁDOK

NEZÁVISLÝ SERVIS
PRE VOZIDLÁ - FORD - VÁM PONÚKA

servis a opravy osobných a dodávkových vozidiel všetkých značiek

- servisné prehliadky so zápisom do elektronickej servisnej knižky - pre zn. FORD
- údržba a opravy vozidiel
- klimatizácia - oprava, plnenie, dezinfekcia
- ťažné zariadenie - dodanie, montáž
- poistné udalosti - obhliadky,
oprava /zmluvný servis pre všetky poisťovne/
- oprava karosérie, lakovanie
m rokov á
- originálne náhradné diely FORD
et
v
- náhradné diely - všetky značky vozidiel
w w u p re sk
w
j
. a u t o j.
22 ročné skúsenosti s opravou vozidiel Ford
01-0 TT07

Brat
islav
ská

sídlisko Linčianska

AUTO

J&J

033/55 32 613-615
Priemyselná 9, Trnava

ZUZKIN SMIECH NÁM ZNIE V UŠIACH STÁLE
Zdravotné klaunky primárka Ritka a sestrička
Bodka opatrne klopú na dvere trojročnej Zuzky na
detskej onkológii. „Môžeme vojsť?“ pýta sa primárka Ritka. Zuzka sedí v detskej stoličke, papá chrumky
a uprene pozerá do tabletu. „Áno, nech sa páči!“ odpovie mamička. Klaunské doktorky začínajú hrať
pesničku na ukulele a pomaly sa blížia k Zuzke. Tá ich
vytrvalo ignoruje a tvári sa, že ju nezaujíma nič, len
chrumky a rozprávka. Primárka Ritka sa chopí situácie: „Zuzka, chceli sme ťa pozdraviť a zároveň ti predstaviť sovu Rózu, ktorá sa na teba veľmi teší. Ak sa s ňou
chceš zoznámiť daj mi signál tak, že kusneš do chrumky.“ Zuzka kusne. Inak to samozrejme ani nemohlo
byť. „Sláva, môžeme zavolať Rózu, Zuzka súhlasila!“ radostne povie Ritka. Zuzka je vytrvalá a stále sa tvári,
že tam nie sme. Vtom Ritka vytiahne z vrecka Sovu
Rózu v podobe hnedej maňušky. Róza pristáva na
Zuzkinom stolíku a chce spievať. Pri umeleckej poklone si narazí zobák do Zuzkinho stolíka. Výbuch

detského smiechu. Róza sa začína opakovane klaňať a opakovane búchať do stolíka. Potom začne Zuzke papať chrumky. Zuzka sa zo srdca smeje a začína ručná naháňačka. Zuzka chce Rózu chytiť, ale tá je rýchla a vždy sa schová. Nakoniec sestrička Bodka začne hrať pesničku a Róza ukáže svoj
spevácky raperský talent. Na záver sa samozrejme ukloní.
Opäť si narazí zobák o stolík, ale tentokrát od únavy zaspí.
„Joj! Róza sa nám po tomto umeleckom výkone riadne unavila!“ konštatuje primárka Ritka a berie Rózu do vrecka zdravotného plášťa. Vtedy Róza začne chrápať. Ďalší výbuch
smiechu. „Ďakujeme ti Zuzka, že si Rózu uspala, lebo Róza
je nezmar, nie a nie spať!“ povie potichu sestrička Bodka
a obe doktorky sa začnú opatrne vytrácať z izby. Zuzka im
s úsmevom kýva a pri pohľade na mamičku je vidieť, ako jej
stekajú slzy po tvári. Tiež sa usmieva. Šťastný moment. Ten
Zuzkin smiech od srdca nám v ušiach znie stále.
Pošlite svoje 2 % o. z. ČERVENÝ NOS Clowndoctors, aby choré deti v nemocniciach zažívali šťastné momenty,
aké vo svojom príbehu popísala Katarína Baranová alias primárka Ritka. Viac informácií na www.cervenynos.sk.
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Trnavská paleta 2022 Do školy a škôlky pôjdu deti podľa trvalého bydliska
53. ročník súťažnej výstavy neprofesionálnych výtvarníkov Trnavská paleta 2022 sa uskutoční od
10. februára do 28. marca v Západoslovenskom múzeu v Trnave.
Súťažná výstava je každoročne vrcholným podujatím výtvarného snaženia pre približne päťdesiat neprofesionálnych výtvarníkov reprezentujúcich
okresy Trnava, Piešťany a Hlohovec. Aj
tento ročník Trnavskej palety predstaví výber toho najlepšieho z aktuálnej
amatérskej výtvarnej scény z regiónu.
„Pre vystavujúcich autorov je Trnavská paleta nielen súťažou, ale najmä
príležitosťou na konfrontáciu s prácami iných výtvarníkov, stretnutie s
verejnosťou a odbornou porotou, ktorej pôsobenie spočíva i v odovzdávaní
skúseností a odbornej kritike,“ hovorí
Milada Kotlebová z Trnavského osvetového strediska.

Od maľby
až po priestorovú tvorbu

Výstavný súbor prác pokrýva
takmer všetky výtvarné žánre od maľby po priestorovú tvorbu. V téme prevláda krajina, portrét, zátišie, ale sú
zastúpené i figuratívne kompozície,
či meditatívne obrazy, od realistického po abstraktné spracovanie diel.
„Na výstave sa stretávame s autormi,
ktorí sa mnohé roky pravidelne zúčastňujú Trnavskej palety a ich práce
už získali ocenenia v krajských a celoslovenských kolách súťaže Výtvarné spektrum. Je zaujímavé sledovať
cestu tvorivého hľadania súťažiacich
autorov, pokroky a odhodlanie, ktoré
ich posúvajú dopredu, radosť z tvorby
vychádzajúcej z ich autentických skúseností, sebavyjadrovania sa. Vystavené práce predstavujú vyvrcholenie

Trnava zavádza školské obvody

Poslanci mestského zastupiteľstva
v Trnave na svojom utorkovom zasadnutí schválili všeobecne záväzné
nariadenie (VZN), ktorým sa v meste
zavádzajú školské obvody a spádové materské školy. Mesto Trnava je
zriaďovateľom deviatich základných
škôl a pre každú z nich je určený jeden školský obvod, do ktorého sú
zaradené jednotlivé ulice.
V praxi to znamená, že do škôl a škôlok
zriaďovaných mestom Trnava budú prioritne prijímané deti, ktoré do nich patria
podľa svojho trvalého bydliska. Zmena
bude pritom platiť už od školského roku
2022/2023. Špeciálnym prípadom je ZŠ na
Ulici Andreja Kubinu, ktorá vytvorí spoločný obvod spolu so Šelpicami a Bohdanovcami nad Trnavou na základe dohody
medzi mestom a uvedenými obcami.

Výnimky budú možné
len so súhlasom riaditeľa školy

Podľa návrhu VZN môže žiak plniť
povinnú školskú dochádzku aj v inej základnej škole, než do ktorej patrí podľa
svojho trvalého bydliska. Potrebuje k
tomu súhlas riaditeľa danej ZŠ. Ten bude
povinný prijať prednostne žiakov, ktorí
do daného obvodu spadajú, pri ostatných budú rozhodovať voľné kapacity v
triedach. „Súčasťou takejto zmeny sú aj
situácie, že starší súrodenci už navštevujú niektorú zo škôl, a podobne, čo budú
riaditelia, samozrejme, v rámci prechodného obdobia zohľadňovať, nie však na
úkor prijatia žiaka z vymedzenej spádovej
oblasti,“ vysvetlila viceprimátorka Trnavy
Eva Nemčovská.

Odstrániť chcú nerovnosti

„Máme školy, ktoré sú kvôli rôznym
predsudkom a stereotypom zaznávané,
a naopak, niektoré sú dlhodobo veľmi

Ilustračné foto.
žiadané a majú extrémne naplnené kapacity. Sú rodičia, ktorí svoje dieťa dvakrát denne vozia cez celé mesto, hoci
je v ich okolí rovnako kvalitná škola.
Zavedením školských obvodov chceme
odstrániť tieto nerovnosti. Každá škola
poskytuje rovnocenné vzdelávanie a
prístup, preto za praktickejšie kritérium
považujeme blízkosť k bydlisku,“ povedal vedúci odboru školstva, mládeže a
športu Mestského úradu v Trnave Michal
Špernoga. Na meste zároveň očakávajú, že zavedenie školských obvodov sa
o pár rokov premietne aj do zníženej
mobility práve v kritických ranných a
popoludňajších hodinách. „Tento efekt
predpokladáme na základe údajov, ktoré máme k dispozícii. Vyplýva z nich, že
napríklad trvalé pobyty všetkých žiakov
zo základnej školy na Spartakovskej sa
rozprestierajú na celom území Trnavy,
čo znamená, že sem denne dochádzajú
deti zo všetkých kútov mesta. Takto je to

Zdroj foto geralt pixabay
v podstate pri každej škole. Prirodzene,
zahusťuje sa tým doprava a zvyšujú sa
emisie, čo je veľký problém,“ objasnil
Michal Špernoga. Ďalšou výhodou rešpektovania školských obvodov je podľa
trnavskej radnice aj to, že deti budú mať
v triede spolužiakov z toho istého sídliska, čo vytvára predpoklad na spoločné
trávenie voľného času, kvalitnejšie vzťahy, bližšiu spoluprácu v škole a celkovo
lepší život v rámci komunity.

Spádové oblasti pre materské školy

VZN zároveň určuje devätnásť spádových oblastí materských škôl. Z praktických dôvodov, keďže niektoré škôlky sú
umiestnené blízko jedna druhej, budú
spojené do dvojíc, ktoré vytvoria jednu
spádovú oblasť. V rámci školského zákona sa tým zároveň zvýši šanca, že triedy s najstaršími žiakmi budú tvorené len
predškolákmi, čím sa môže zväčšiť kapacita v triede o jedno dieťa.
ren

Zrenovovaná podlaha aj nové lustre na mieru

Zrkadlová sála v novom šate

Trnavský samosprávny kraj zrekonštruoval historickú Zrkadlovú
sálu Divadla Jána Palárika v Trnave
(DJP). Do stavebných a reštauračných prác pritom investoval viac
ako 548-tisíc eur.
Jozefína Bíliková - Lesné víly.
viacročnej práce autorov, štúdium,
hľadanie námetu, výrazu, zvládnutie
techniky a materiálu,“ približuje Milada Kotlebová.
Garantom 53. ročníka regionálnej
postupovej súťaže neprofesionálnej
výtvarnej tvorby Trnavská paleta je
Trnavské osvetové stredisko. Priebeh
podujatia, ktoré završuje výstava výtvarných diel, zabezpečuje v spolupráci so Západoslovenským múzeom v
Trnave.
ren,
zdroj foto Trnavské osvetové stredisko

S rozsiahlou rekonštrukciou Divadla Jána Palárika v Trnave začala župa
ešte v roku 2018. Po obnove priečelia
z Trojičného námestia a časti fasády z Divadelnej ulice prišla na rad aj
Zrkadlová sála. „Komfort návštevníkom prinesie nová vzduchotechnika,
osvetlenie aj ozvučenie. Priestor bude
opäť plnohodnotne slúžiť pre organizovanie kultúrnych a spoločenských
podujatí,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič s tým, že župa do divadla
investuje počas šiestich rokov takmer 2
milióny eur.

Prácam predchádzal
reštaurátorský výskum

Práce na rekonštrukcii sály sa začali
na konci júna minulého roka. V spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom
im predchádzal reštaurátorský výskum,
na základe ktorého bolo možné docieliť
pôvodný výraz sály z roku 1907. Bola zrenovovaná zachovalá parketová podlaha,
došlo ku komplexnej rekonštrukcii dverí
a dverových zárubní a vytvorený bol aj
nový vstupný portál. Nové lustre boli vyrobené na mieru, ako náznaková rekonštrukcia pôvodných plynových lustrov,
ktoré sú zdokumentované dobovými fotografiami. Štuková výzdoba stien a stropov má jednotnú farebnú úpravu. „Sálu
sme vynovili s citom pre zachovanie historických prvkov. Lustre typu Mária Terézia, ktoré boli pôvodne vo veľkej sále,
sme presunuli do salónika, v ktorom
prebehla renovácia podlahy a pribudol
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nový barový pult,“ doplnila riaditeľka
Divadla Jána Palárika Zuzana Hekel.

Rekonštrukcia bude pokračovať

Tento rok bude župa pokračovať v
ďalšej etape rekonštrukcie fasády zo
strany Divadelnej ulice a v rekonštrukcii a výmene kamenného obkladu na
celej budove v odhadovanej výške
500-tisíc eur. „Súčasne sa začnú práce
na príprave projektovej dokumentácie
na rekonštrukciu zadného traktu budovy divadla, kde sú šatne pre hercov
a technické zázemie pre personál. Táto
rekonštrukcia by mala byť realizovaná
v budúcom roku s predpokladanými
nákladmi 400-tisíc eur,“ informovala
trnavská župa.
Budova divadla bola postavená pred
190 rokmi, pričom ide o najstaršiu zachovanú a dodnes slúžiacu divadelnú
budovu na Slovensku.
ren

DOMÁCNOSŤ, SLUŽBY, NEHNUTEĽNOSŤ

TRNAVSKO

Hviezdoslavova 3, Trnava

(vo dvore oproti gym. A. Merici)
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033/55 13 185
0905 575 191

www.kasna.sk ï skoppo@gmail.com

KUCHYNE
-40% ŠATNÍKY

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

garancia
eny!!!
najnižšej c

Naše postele farebne zladíme so šatníkom!

PRÍĎTE SI PRE

Super CENY

V PONUKE
AJ GARÁŽOVÉ
BRÁNY

09-15

na doplnky k oknám!
...sieťky, žalúzie a iné

01-0010 TT01

Skvelé
ceny na

PALIVOVÉ
DREVO

16-0005

Predaj 16- týždňových kuričiek DOMINANT

v obci Dubovany okr. Piešťany,
už. plocha 196 m2, s pozemkom
1225 m2, vhodný aj na podnikanie,
malú škôlku, malý penzión
na samote. Cena 259.000 eur.

Bučany motorest 14. 3.
Vlčkovce 14. 3.
Hrnčiarovce n. Parn. 14. 3.
Drahovce 14. 3.

Volať RK 0915 119 114

7.15 - 7.30 h.
8.00 - 8.15 h.
8.45 - 9.00 h.
12.30 - 12.45 h.

Tel: 0908 587 511, 032/ 779 81 33
mail:pdhorka@nextra.sk

najväčší výber matracov
a čalúnených postelí
od slovenských výrobcov

OD Jednota,
nava,
Trojičné nám. Tr
1. poschodie
0905 433 328

08-0020 TT07

PRESŤAHOVALI
SME SA!

OKNÁ•DVERE•PARAPETY•ŽALÚZIE•ROLETY•SIEŤKY
Coburgova 82/A • Trnava 917 02
www.cavojsky.sk • e-mail: cavojsky@cavojsky.sk

mobil: 0905 699 066
pevná linka: 033/381 81 34

TTzel22-07-strana 3

01-0032 TT07

Info: www.spsdtt.sk

RODINNÚ VILU

PD Hôrka nad Váhom, hydinárska farma

75-21

PRENAJME NEBYTOVÝ PRIESTOR

08-0 TT07

Stredná priemyselná škola dopravná v Trnave

Predám zaujímavú

08-0 TT04

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!
0917 649 213

01-0 TT07

POLIENKA BUK, HRAB

SPOLOČNOSŤ
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Ako zmierňovať
príznaky ochorenia
COVID-19 doma

Ľudí s ochorením COVID-19 neustále
pribúda a priamo na jeho liečbu nie
sú bez lekárskeho predpisu dostupné
žiadne lieky. Pri ľahkom, či miernom
priebehu ochorenia však v domácej
liečbe môžete podľa rád odborníkov
siahnuť po viacerých liekoch, ktoré
nie sú viazané na lekársky predpis a
zmierňujú i potláčajú príznaky.
Horúčka a bolesť

Na tieto príznaky sú dostupné viaceré
lieky s obsahom paracetamolu, ibuprofénu a kyseliny acetylsalicylovej (tá však nie
je vhodná pre deti do 15 rokov). Je možné
použiť aj lieky s obsahom naproxénu a
diklofenaku. Dajte si však pozor na správne dávkovanie. Pri vysokých horúčkach je
vhodné zníženie telesnej teploty aj pomocou vlažnej sprchy.

Kašeľ

Ešte pred silnejším rozvinutím príznakov ochorenia je vhodné užívať lieky s
obsahom ambroxolu, alebo bromhexínu,
ktoré okrem toho, že podporujú vylučovanie a zriedenie hlienu, v laboratórnych
podmienkach preukázali schopnosť znížiť
prienik vírusu do buniek, avšak v tomto
smere prebiehajú ďalšie štúdie.

Ilustračné foto.
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zdroj pixabay

Horné dýchacie cesty

Ak sa u vás prejavia príznaky ako zúženie dýchacích ciest, nádcha alebo vysušená sliznica nosa, je vhodné siahnuť po
liekových formách ako napríklad kvapky,
spreje alebo výplachy. Tie, ktoré obsahujú
roztoky soli (napríklad morská voda) je
možné používať aj dlhodobo. Tie, ktoré obsahujú liečovo uvoľňujúce opuch sliznice
(xylometazolín, oxymetazolín, nafazolín,
tramazolín) je možné používať iba akútne
a to tak, aby dĺžka používania nepresiahla
7 dní.

ZDRAVIE

Čo sú monoklonálne
protilátky a ako fungujú
V súvislosti s ochorením COVID-19
sa v posledných týždňoch čoraz
častejšie stretávame s pojmom
monoklonálne protilátky. Ide o relatívne novú a unikátnu skupinu
biologických liekov, ktoré u pacientov s koronavírusom pri podaní v skorom štádiu znižujú riziko
úmrtia, ťažkého priebehu, vážneho stavu a hospitalizácie.
Pri podaní v skorom štádiu infekcie
majú monoklonálne protilátky schopnosť naviazať sa na spike proteín, ktorý
vírus SARS-CoV-2 používa na vstup do
buniek ľudského tela, čím mu znemožnia bunky napadnúť.

Názov monoklonálne
protilátky je zložený z dvoch slov:

foto ilustračné
zdroj pixabay
V Malých Karpatoch pribudli nové turistické trasy.
pomocou umelej stimulácie b-lymfo- kých ochorení.
Názvy jednotlivých monoklonálnych
cytov v laboratórnych podmienkach.
B-lymfocyt vystavíme pôsobeniu kon- protilátok vždy končia príponou –mab
krétneho antigénu, b-lymfocyt násled- (skratka z monoclonal antibodies) nane vyprodukuje špecifický druh protilá- príklad sotrovimab, kasirivimab a mnotok zacielených práve na tento antigén. ho ďalších.
Jednoducho povedané, necháme antigén a b-lymfocyt, nech sa „pobijú“. Cena za objav
Počas súboja b-lymfocyt spozná svojho
Za objav princípu, na ktorom je zasúpera a vytvorí špecifické zbrane na ložená produkcia monoklonálnych
jeho elimináciu. Týmito zbraňami sú protilátok, bola v roku 1984 udelená
monoklonálne protilátky,“ objasňujú Nobelova cena. Jej laureátmi sa stali
odborníci zo Štátneho ústavu pre kon- imunológ Niels K. Jerne, biológ Georges
trolu liečiv (ŠÚKL)a dodávajú, že vďaka J. F. Köhler a biochemik César Milstein.
schopnosti regulovať procesy v rámci Prvý liek s monoklonálnymi protilátkaimunitného systému sa monoklonálne mi bol schválený v USA v roku 1986.
protilátky najčastejšie používajú pri
Kde sa vzali?
Informácie poskytol ŠÚKL
SPRACOVALA: RENÁTA KOPÁČOVÁ
„Monoklonálne protilátky získavame liečbe autoimunitných alebo onkologic1.Protilátky - proteíny, ktoré v tele
prirodzene produkujú biele krvinky –
b-lymfocyty. Sú súčasťou imunitného
systému a ich hlavnou funkciou je identifikovať a zneškodniť antigény, čiže cudzie elementy v tele.
2.Monoklonálne - dané protilátky sú
potomkami jednej rodičovskej bunky
– vybraného b-lymfocytu. Fungujú podobne ako prirodzené protilátky v tele.
Pri bežnej imunitnej reakcii telo vyprodukuje rôzne druhy protilátok – takzvané polykonálne protilátky. V porovnaní
s nimi sú monoklonálne protilátky navzájom identické a teda úzko špecializované na konkrétny antigén.

Samorehabilitácia po chorobe
súvisiacej s COVID-19

V lekárenskej praxi je dostupné veľké
množstvo lokálne účinkujúcich liekov v
rôznych formách – kloktadlá, spreje, a žuvacie tablety. Obsahujú lokálne účinkujúce
dezinfekčné látky, antiseptiká a lokálne
anestetiká.

Úrad verejného zdravotníctva SR
zverejnil na sociálnej sieti link, na
ktorom nájdu záujemcovia príručku pod názvom Podpora samorehabilitácie po chorobe súvisiacej
s COVID-19. Materiál môže byť nápomocný ľuďom, ktorí sa liečili v
zdravotníckom zariadení práve s
týmto ochorením.

Podľa odborníkov je všetky uvedené odporúčania vhodné konzultovať so zohľadnením individuálnych aspektov konkrétneho pacienta. Radia tiež nepodceňovať
toto ochorenie, a v prípade pozitivity kontaktovať ošetrujúceho lekára, ktorý vám
môže po posúdení vášho zdravotného stavu predpísať ďalšie lieky. V prípade, že tieto lieky máte doma, skontrolujte dobu ich
použiteľnosti, ktorá je vyznačená na obale.
Informácie poskytla
Slovenská lekárnická komora
PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

„Váš lekár alebo zdravotnícky pracovník vám môže v tejto príručke vyznačiť cvičenia, ktoré sú pre vás vhodné.
Cvičenia a rady z nej by však nemali nahrádzať váš osobný cvičebný program
alebo ďalšie rady, ktoré vám poskytli
zdravotnícki pracovníci pri odchode zo
zdravotníckeho zariadenia,“ radia ve- Ilustračné foto.
V príručke nájdete informácie
zdroj pixabay
rejní zdravotníci na sociálnej sieti a doo nasledujúcich oblastiach:
Príručku na stiahnutie v slovenskom
-zvládanie dýchavičnosti a dychovej ne- dávajú, že rodina a priatelia vám môžu
pomôcť v procese zotavovania a preto je jazyku nájdete tu: https://bit.ly/samoredostatočnosti,
dôležité, aby ste im túto príručku uká- habilitacia-COVID19-WHOeurope
-cvičenie po prepustení z nemocnice,
zali.
-riešenie problémov s hlasom
PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Bolesť hrdla

-riešenie problémov s jedením, pitím a
prehĺtaním,
-riešenie problémov s pozornosťou, pamäťou a jasným myslením,
-zvládanie každodenných aktivít,
-riešenie problémov so stresom a zmenami nálad,
-kedy kontaktovať zdravotníckeho pracovníka

Príručka Regionálneho úradu WHO
pre Európu obsahuje základné cvičenia
a rady pre dospelých, ktorí mali vážne
zdravotné problémy a boli prijatí do
zdravotníckeho zariadenia s ochorením
COVID-19.
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HĽADÁTE

Medicínska
pedikúra

ZAMESTNANCA?

• Ošetrenie nôh prístrojovou pedikúrou
• Ošetrenie nôh kombinovanou pedikúrou
• Ošetrenie kurie oká, otlaky, mozole
• Ošetrenie zarastených nechtov - špónová terapia
• Ošetrenie zhrubnutých, mykotických nechtov
• Nechtová protetika - náhrada nechtovej platničky
• Okluzívne zábaly - popraskané päty
• Odľahčenie bolestivých a citlivých miest na nohách
• Odborná starostlivosť o chodidlá
s oddychom a relaxom pri masážach

SKÚSTE TO

INZERCIOU

v našich novinách

0905 333 832

INZERCIA

Hlavná 13, Špačince
0905 206 903
facebook.com/medipedi.eu.sk
miriamdanielova@gmail.com
www.medipedi.eu.sk

medicínska pedikúra

0905 943 528

Miriam Danielová
- Odborný pedikér

01-0 TT04

Otváracie hodiny
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ELEKTRIKÁR

Juraj Jamrich
výmeny
svietidiel,
vypínačov,
zásuviek...

• elektroinštalácie
• rekonštrukcie
• el. prípojky
• opravy

0949 188 961

01-0004 TT01

Medi Pedi

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

splátky od 99 €

FEBRUÁROVÉ ZĽAVY AŽ DO 50%

zimné záhrady

splátky od 149 €

VYHRAJTE 400 €

0948 787 777 | www.balkona.eu Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

Februárové

10%

zľavy do 28. 2. 2022
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splátky od 98 €
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zasklievanie terás
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balkóny

Hviezdoslavova 309, Senica

AKCIA február 2022

ZĽAVA až do 40%
Certifikát

Po-Pia: 8.00 - 15.30. hod.

okolo hrobu, doprava, zameranie,
ZADARMO: chodníky
váza, svietnik, záruka 36 mesiacov
0910 902 635•0905 323 022
DÔVERYHODNÁ
FIRMA 2021

RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ
U VÁS DOMA - STAČÍ ZAVOLAŤ

63-003

Bocán s.r.o.,

Najčítanejšie regionálne noviny

www.kamenarstvo-bocan.sk
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DVERE DO
KAŽDEJ VANE
Montáž do každej vane,
za 8 hodín bez búrania.

08-0008 TT01

68-05

www.DvereDoVane.sk
0950 593 026

Výročia a udalosti
Johannes Gutenberg začal hromadné tlačenie tzv. Gutenbergovej
Biblie, prvej Biblie, ktorá sa na svete objavila vo väčšom náklade.

85_0251

23. februára 1455
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HODINOVÁ AUTODIELÒA

78-0018-1

Prevádzky:

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

ČÁRY
GBELY ( objekt tehelne )
HOLÍČ ( pri smaltovni )
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0915 261 120

08-0008 TT01

63-06

Už nemusíte chodiť na dopravný inšpektorát,
my všetko odhlásime za Vás.

80-0007-1

Akcia na šrotovné - platíme 50 € za auto
Odvoz auta zadarmo
GA SA HC LV NR NZ TT ZH ZM ZC BS.

52-0001-17

0905 143 222

75-18

www.hodka.sk
FB, Insta: Hodka.sk
Coburgova 82C, Trnava

08-0 TT04

Samoobslužný autoservis
Samooprava áut
Krátkodobý a dlhodobý
prenájom
Čistenie auta
vysávanie, tepovanie
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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.

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

86.750
87.350
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

Východné Slovensko
33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
48.090
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
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BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN
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