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BRATISLAVSKO
východ
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0903 150 740, 0905 470 264

» MALIARSKE
   A NATIERAČSKÉ PRÁCE
» ELEKTRIKÁRSKE
   A INŠTALAČNÉ PRÁCE
» STIERKOVANIE 
» SADROKARTÓN
» OBKLADY A DLAŽBY
» POKLÁDKA PARKIET
» RUČNÉ OMIETANIE
» ZATEPĽOVANIE
» TAPETOVANIE

A JE  TO!
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NÁPLŇ PRÁCE
■ obsluha výrobného zariadenia, vyrábajúceho   
      betónové výrobky
■ kontrola kvality vyrobených výrobkov 
■ každodenná starostlivosť o čistotustrojov 
      a zariadení 
■ práca v 2-zmennej prevádzke

MZDOVÉ PODMIENKY
936 eur brutto (základná zložka mzdy + variabilná 
zložka), s príplatkami cca 1100 eur brutto

PODMIENKA PRIJATIA
Platný preukaz na vedenie vysokozdvižného 
vozíka skupina W1 a prax vo vedení VZV

ZAMESTNANECKÉ BENEFITY
■ možnosť odborného, kariérneho a profesijného
      rastu v prostredí nadnárodného koncernu 
■ perspektíva dlhodobého zamestnania
■ finančné príspevky
■ firemné aktivity

Kontakt: Personálne oddelenie, 0910 559 202

POMOCNÝ STROJNÍK VO VÝROBE BETÓNOVEJ 
DLAŽBY S PLATNÝM PREUKAZOM NA VZV
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NÁTER: DVERÍ, OKIEN,
ZÁRUBNE, RADIÁTORY

0905 621 229
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ZUBNÁ AMBULANCIA
Stromová 16 - Kramáre
0905 662 407

Pracujeme od 15.00 do 21.00 hod. 
Ošetríme každého

aj bolestivých pacientov

WWW.ZUBARVBRATISLAVE.SK

66
-0

00
3-

3

DOMÁCE A MEDZINÁRODNÉ

 6542 2387
0905 616 329

NÁKLADNÁ DOPRAVA
EXPORTNÉ BALENIE

SKLADOVANIE
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Oprava a údržba všetkých druhov striech,
odkvapových systémov  

a klampiarskych prvkov aj na ťažko
prístupných objektoch.

Práce vo výškach               0903 969 611   
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Je veľmi ťažké sa v dnešnej dobe veľkých reklám orientovať tak, aby bol kupujú-
ci absolútne spokojný. Za kvalitu a účinnosť výrobkov �rmy KVATROFIN s.r.o. však 
hovorí veľký ohlas spokojných klientov, ktorí si nemôžu vynachváliť predovšetkým 
prípravky na podporu rastu vlasov. Preto sme sa spýtali zástupcov �rmy KVATROFIN 
s.r.o., aby nám povedali niečo bližšie o svojich výrobkoch.

R: Prosím Vás, môžete nám povedať niečo bliž-
šie o Vašich výrobkoch,  týkajúcich sa rastu 
vlasov?
K: Naša �rma sa zaoberá distribúciou účinnej 
vlasovej kúry proti vypadávaniu vlasov SALON 
TEXTURES, ktorá sa skladá z terapeutického šam-
póna a kondicionéra. Prípravky sa vyrábajú podľa 
prírodnej receptúry z BEVERLY HILLS v USA. Všetky 
výrobky samozrejme prešli klinickou atestáciou.
R: Čo hovoríte na neuveriteľný ohlas na vašu 
vlasovú kúru, ktorá podporuje rast vlasov?
K: Vlasová kúra SALON TEXTURES vďaka svo-
jej originálnej kompozícii dokáže za krátky 
čas (hovorí sa o leteckom účinku) vlasy vyživiť 
a ošetriť.  V mnohých prípadoch dochádza k 
novému rastu vlasov tam, kde sa už zmierili s 
plešinou. Výsledky sú, ako ste podotkli, takmer  
neuveriteľné.
R: Ako sa Vaša kúra aplikuje?
K: Aplikácia je veľmi jednoduchá, presný návod 

na použitie je priložený ku každej kúre. Pre ťažšie 
prípady u mužov a žien niekedy odporúčame pou-
žívať aspoň dve kúry po sebe!
R: A posledná otázka. Kde je možné zakúpiť 
Vaše výrobky a v akých cenových reláciách?
K: Keďže v súčasnosti nie je možné výrobky bežne 
získať v lekárňach, môže si každý zákazník príprav-
ky kúpiť alebo objednať u �rmy:  

KVATROFIN s.r.o. 
Lichardova 10, 909 01 Skalica
tel.: 034/664 74 35, www.vlasovakura.sk

 Terapeutický vlasový šampón stojí 23 € a kondi-
cionér 16 €, je odporúčané používať súčasne ako 
vlasovú kúru.

R: Ďakujem za rozhovor a želám Vám veľa úspe-
chov
pripravil M.K. 

STOP PADANIU 
VLASOV
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Slovenská Gra�a a.s.
Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava
výrobná spoločnosť v oblasti polygra�ckého priemyslu

PRIJME IHNEĎ
TLAČIAROV
EXPEDIENTOV
ROBOTNÍKOV výroby expedície
NASTAVOVAČOV
KNIHÁROV
KNIHÁROV
MECHANIKA

Bližšie informácie: 
tel.: 02/4949 3854, 02/4949 3111 

e-mail: kariera@gra�a.sk,  www.gra�a.sk 

Požiadavky:

Mzda od 820 € - 1 500 €
(z toho: základná zložka mzdy od 420 €, príplatky do 150 €)
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Eva Horáková   0907 702 195
Mgr. Simona Psotná 0905 719 134 
Silvia Vlasáková   0905 799 782
Distribúcia:
Radovan Janega   0907 887 362
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Každý týždeň: Rača, Trnávka, 
Slovnaft, Vrakuňa, Dolné Hony, 
Podunajské Biskupice, Nové 
Mesto, Ružinov, Nivy, Staré 
Mesto, Vajnory
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»Predám Citroen Xsara 
Picaso, 1,8 benzín, 86 000 
km, rok výroby 2003. Veľmi 
zachovalý, aut. klimatizácia 
+ 4 náhrad. kolesá. Malac-
ky 0907 170 009 

»Predám zrekonštruovaný 
3-izb byt v Ma. Tel. 0905 
442 325 

»Predám 9á pozemok v Ga-
jaroch. Tel. 0905 442 325 

»Kúpim byt v Bratislave 
0907 402 507
»Kúpim byt v Bratislave 
a okolí  0903 461 817

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682 

»Predám brojlerové kurčatá 
1-dňové a staršie. Tel. 0905 
835 768

»Kúpim rôzne starožitnos-
ti aj poškodené. 0903 753 
758 

»Predám skartovačku. Cena 
dohodou 0908 880 728 

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj        

05 DOMY / predaj   

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

02 AUTO-MOTO / iné          

03 BYTY / predaj     

04 BYTY / prenájom    

06 POZEMKY / predaj     

08 STAVBA    

07 REALITY / iné    

13 RÔZNE / predaj    

»Postarám sa za bývanie 
o osamelého človeka v Ba 
som dôchodkyňa. Najlep-
šie v rodinnom dome. 0948 
032 927 

Občianska
riadková
inzercia

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

POŠLITE  SMS
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14 RÔZNE / iné    

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

01 AUTO-MOTO / predaj          

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj     

»Maľovky–stierky–obklady
–omietky aj menšie práce 
0940 384 665

»Elektroinštalácie 24 hod. 
Prípojky, práca s plošinou 
do 22m. Revízne správy. 
Vytyčovanie káblových po-
rúch. Pílenie stromov, orezy 
aj pod napätím. Projekto-
vanie, bleskozvody 0904 
466 149

»www.vodo-instalater.sk 
0903 557 127
»Vodoinštalatér 0904 307 
824

»JOŽOVCI – sťahovanie, 
likvidácie, výnos, prenos 
nábytku. ZŤP, dôch – 10% 
0903 594 868

»ZIMMERMANN 0905 54 74 
76
»Matúš 0905 616 431

»MAX–NONSTOP VŠETKY 
TYPY PRÁČOK 02/63 83 
02 51, 0903 971 472, 0918 
741 618

»TV Servis u Vás 62 41 08 07, 
0905 846 710

Komerčná
riadková
inzercia

ELEKTROINŠTALÁCIE

SLUŽBY

ČISTENIE

PREPRAVA

KURZY

AUTO MOTO

ZVIERATÁ

PREPRAVA

OKNÁ

REMESELNÍCI

VODA-KÚRENIE-PLYN

VODA-KÚRENIE-PLYN

SŤAHOVANIE, DOPRAVA

OPRAVA CHLADNIČIEK

OPRAVA PRAČIEK

PONUKA PRÁCE

OPRAVA ŠIJACÍCH STROJOV

OPRAVA ŠIJACÍCH STROJOV

REMESELNÍCI

REKONŠTRUKCIE

ČISTENIE

BEZPEČNOSŤ

PREPRAVA

OPRAVA PRAČIEK

OPRAVA TV, ELEKTRO

OPRAVA CHLADNIČIEK
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REKONŠTRUKCIE BYTOV A DOMOV
OBKLADAČSKÉ PRÁCE

Telefón: 0905 279 067     www.stavbyhema.sk
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Karol Mikláš

TEPOVANIETEPOVANIE

tel.: 0949 85 11 10
www.tepovaniekm.sk

HĹBKOVÉHĹBKOVÉ

sedačky, postele,
koberce, kožené sedačky

16
-0
20
0

PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

AKCIA !!! POLIENKA
suchý smrek a borovica

POLIENKA aj GUĽATINA
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STAVEBNÉ PRÁCE A REKONŠTRUKCIE
● BYTY ● BYTOVÉ JADRÁ ● ZATEPĽOVANIE BUDOV
● STAVEBNÉ PRÁCE ● STAVBA RODINNÝCH DOMOV

● KOVANÉ PLOTY ● BETÓNOVÉ PLOTY ● ELEKTROINŠTALÁCIE
● VODOINŠTALAČNÉ PRÁCE

ZĽAVY  KONTAKT: 0905 989 719
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19. júla 1903        
sa skončila prvá Tour de France, víťazom 
sa stal Maurice Garin.

Výročia a udalosti
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Bratislave

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

Mzda: 3,3330 €/h. brutto
Nástup ihneď.
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0905 877 690 

PRIJMEME 
SPOĽAHLIVÉ  PANIE 

na upratovanie 
kancelárskych priestorov  

od 17 hod. do 20 hod.
Plat: 4,80 € / hod. brutto
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BRIGÁDA V BA IHNEĎ
- pomocné práce v logistike BA  4 € / hod. (brutto) len muži 
- pomocné práce v tlačiarni BA 3,60 € / hod. (brutto) muži + ženy

+ príplatky za prácu v noci a cez víkend a sviatok 
BEZ UBYTOVANIA

NÁSTUP MOŽNÝ IHNEĎ!
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A.I.I. Technické služby s. r. o. 
prijme ihneď

Letná údržba ciest a komunikácií v BA 
0948 / 374 149, dispecing2@aii.sk

Základná zložka mzdy + príplatky
 a ODMENY

Ručný pracovník, KOSEC / PILČÍK - 580 € mes. brutto + osob. ohodnotenie

 VODIČ "B", "T" -  700 € mesačne brutto + osob. ohodnotenie

 VODIČ "C" -  od 805 € mesačne brutto + osob. ohodnotenie
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Máte záujem o

Neváhajte nás kontaktovať na telefónnom 
čísle: 0918 352 586

PREDAJ  
NEVYSPORIADANÉHO PODIELU 
na byte, dome alebo pozemkoch?
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• Stavba
   teplovzdušných
   krbov a teplovzdušných rozvodov
• Vložkovanie komínov
• Rekonštrukcia starých komínov
• Obhliadka
  komína zdarma
www.kominicek.sk
0905 702 276 • 0917 850 155 

Frézovanie
komínov

ZĽAVA
NA NEREZ
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Zbavíme vás
sivého zákalu.

bezpečne
strojmi

bezbolestne
k stézii

 bezplatne
zákr r zdrav sťovňa

Ale inak uvidíte všetko
na vlastné oči.

.sk

INZERCIA
0905 719 134
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Najvyšší vrch - Gerlachovský štít vo 
Vysokých Tatrách (2 655 m n. m.), 
najnižšie položené miesto - Klin 
nad Bodrogom (94.3 m n. m.), ale 
bo najdlhšia rieka tečúca na území 
Slovenska -Váh. To však nie je všet-
ko – pozrite si niektoré ďalšie „naj“.

Najstaršia detská hračka v Európe
Je to vozík z bronzovej doby (1600 

rokov pr. Kr.) z Nižnej Myšle. V zbierko-
vom fonde tamojšej expozície sa dopo-
siaľ nachádza približne dvetisíc nádob, 
päťtisíc rozličných predmetov denného 
užívania z bronzu, kameňa i kostí, ale 
tiež niekoľko ton črepov a kostry obyva-
teľov z doby bronzovej. Veľká časť z toho 
je uložená v depozitároch, múzeum plá-
nuje postupne vystaviť čo najviac nále-
zov. Už teraz však zaujme napríklad 3 
400 rokov starý rituálny chlieb, alebo 
spomínaná rovnako stará detská hrač-
ka, pravdepodobne najstaršia na svete, 
ktorou je malý hlinený vozík.

Najstarší kostol v strednej Európe
Považuje sa zaň Kostol sv. Margity 

Antiochijskej v Kopčanoch (z obdobia 
Veľkej Moravy).Prvá zmienka o ňom je 
z roku 1392. Jeho najstaršia stavebná 
fáza je datovaná do 9. – 10 storočia, 

vďaka čomu patrí k najstarším stoja-
cim stavbám na Slovensku a medzi 
kostoly s možným veľkomoravským 
pôvodom.

Najstaršie kresby
Nájdeme ich v Posvätnej chodbe jas-

kyne Domica (6 000 rokov). Podrobnejší 
prieskum ukázal, že maľby boli vytvo-
rené uhľom a nachádzajú sa len na jed-
nom mieste, vo výške asi 60 centimetrov 
nad dnom chodby. Tri tesne susediace 
obrazce však na prvý pohľad nepripo-
mínajú nič z reálneho sveta, možno 
len s výnimkou abstraktného umenia. 
Ide o veľmi zložité geometrické vzory, v 
ktorých sa prakticky nenachádzajú oblé 
či kruhové tvary. Všetky línie na seba 
nadväzujú v ostrých uhloch a často sa 
vedľa seba niekoľkonásobne opakujú. V 
najväčšom z obrazcov je zreteľne vyme-
dzený priestor, ktorý obsahuje hrubou 
čiarou zvýraznený kríž (alebo zjedno-
dušenú ľudskú postavu).

Najstaršia univerzita
Je ňou Academia Istropolitana v 

Bratislave (1465). Kráľa Mateja z huňa-
dyovského rodu dodnes obostierajú le-
gendy, pretože za jeho vlády sa Uhorsko 
pozviechalo z ťažkej minulosti a vojen 

s husitmi. No nestal sa slávnym len na 
čele svojho čierneho pluku v bitkách s 
bratríkmi, Nemcami či Turkami. Kráľa 
a jeho taliansku manželku považovali 
doboví pozorovatelia za mimoriadne 
vzdelaných. V roku 1467 založili vôbec 
prvú univerzitu na Slovensku. Často 
uvádzaný dátum 1465 nie je správny 
– vtedy len kráľ vyslal posolstvo k pá-
pežovi s požiadavkou. Málokto vie, že 
Academia Istropolitana má nesprávny 
názov – pôvodný názov znel Universita-
tis Istropolitana, čiže Univerzita v Meste 
na Dunaji.

Najväčší Betlehem
Slovenský betlehem v Rajeckej Lesnej 

vytvoril majster Jozef Pekara, ktorý za-
čal na tomto diele pracovať v roku 1980. 
Narodil sa 15.6.1920 v Borskom Petre, 
býval v osade Šuja pri Rajci a neskôr 
v Rajeckých Tepliciach, kde 5.1.2005 
zomrel. Betlehem vznikal pätnásť rokov 
a je umiestnený v Dome Božieho milosr-
denstva ( používa sa však aj pomenova-
nie Dom Božieho narodenia) v Rajeckej 
Lesnej. Nádherná expozícia nezobrazu-
je iba Kristovo narodenie, ale aj dejiny 
slovenského národa.                                  ib

Foto: Kresby v jaskyni Domica

SPOLOČNOSŤ Najčítanejšie regionálne noviny

Slovensko má mnohé „naj“, 
vyberáme z nich
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Čo je osobný bankrot, aké sú jeho pod-
mienky a aké výhody a povinnosti so 
sebou prináša? 

Osobný bankrot je hovorový pojem, 
ktorým sa označuje oddlženie. Oddlže-
ním sa fyzická osoba (nepodnikateľ aj 
podnikateľ) zbavuje  svojich dlhov. Od-
dlženie je možné  dvoma  alternatívnymi 
spôsobmi – buď konkurzom (výhodou 
konkurzu je, že po oddlžení dlžník nemá 
nijaké dlhy a  sú voči nemu zastavené 
všetky exekučné alebo iné vykonávacie 
konania), alebo splátkovým kalendárom, 
kedy však majetok dlžníka musí byť vyšší 
ako dlžná čiastka. Výhodou tohto spôso-
bu oddlženia je, že dlžník nepríde o celý 
svoj majetok a splátkovým kalendárom sa 
jeho situácia stabilizuje, avšak na druhej 
strane pri schválení splátkového kalen-
dára dlžník nie je chránený pred ďalšími 
súdnymi alebo exekučnými konaniami. 

Od 1. januára 2020 nadobudla účin-
nosť novela zákona, ktorou sa upravujú 
podmienky oddlženia - to je podmienené 
vedením exekučného konania voči oso-
be, ktorá je platobne neschopná, to zna-
mená  že nesplnila aspoň jeden peňažný 
záväzok po dobu  180 dní od lehoty splat-
nosti. Na to, aby súd  rozhodol o vyhláse-
ní konkurzu, prípadne schválil splátkový 
kalendár, musí dlžník preukázať poctivý 
záujem, že sa snaží vyriešiť svoju situáciu 
napr. aktívnym hľadaním zamestnania 
resp. zabezpečí si iný zdroj príjmov. Po-
zor, zákon taxatívne vymedzuje dlhy na 

ktoré sa oddlženie nevzťahuje, ako sú 
dlhy vzniknuté v súvislosti s neplatením 
výživného, zabezpečené pohľadávky ako 
je  hypotéka, leasing a taktiež nepeňažné 
pohľadávky, prípadne peňažné tresty, 
ktoré sú udelené súdom, alebo iným štát-
nym orgánom. Súdy na začatie konania 
o  oddlžení vyžadujú  zoznam majetku 
dlžníka a spriaznených osôb, vyhlásenie 
o  platobnej neschopnosti dlžníka a  do-
klad o  vedení exekučného konania. Po 
predložení všetkých vyššie spomenutých 
dokumentov je súd povinný do 15 dní od 
doručenia návrhu rozhodnúť. Buď roz-
hodne tak, že návrh odmietne, alebo pri-
stúpi k vyhláseniu konkurzu, respektíve 
schváleniu splátkového kalendára.

Všetky konkurzné konania spadajú 
pod gesciu Ministerstva Spravodlivosti, 
kde si  na ich webovom sídle v  Registri 
Úpadcov viete jednoducho overiť, či kon-
krétna osoba je v oddlžení, resp. vyhlásila 
osobný bankrot.  

V  prípade neistoty či  spĺňate pod-
mienky na oddlženie, prípadne potrebu-
jete zabezpečiť dokumenty pre vyhláse-
nie konkurzu neváhajte sa obrátiť na našu 
Advokátsku kanceláriu alebo Centrum 
právnej pomoci.

Oddlženie – Osobný bankrot

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

e-mail: info@v4legal.sk,   www.v4legal.sk
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 31. 7. 2020 

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

splátky od 149 €

zimné záhrady 

splátky od 98 €

VYHRAJTE 400 €VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 35%
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V  poslednom období sa sústredil záu-
jem na hladinu kyseliny močovej, lebo 
bol zistený priamy súvis aj s mnohými 
inými ochoreniami:

Cukrovka – diabetes mellitus
U diabetikov sa na zvýšení hladín môže 

spolupodielať zhoršené vylučovanie pri 
poškodení obličiek, ale aj zvýšený príjem 
purínov hlavne u  obéznych diabetikov, 
príjem alkoholu a fruktózy. Pri spoločnom 
výskyte vysokého krvného tlaku, hyper-
tenzie a  cukrovky, diabetu, sa vyskytuje 
až v 70 percentách prípadov.

Ochorenia srdca a ciev
Zvýšenie kyseliny močovej vedie 

k zvýšeniu rizika srdcového infarktu o 26 
percent. Hladina kyseliny močovej je aj 
dôležitým ukazovateľom srdcového zlyhá-
vania a jeho prognózy.

 
Vysoký krvný tlak

So zvýšením kyseliny močovej stúpa aj 
krvný tlak a  naopak môže stúpnuť kyselina 
močová pri vyšších hodnotách krvného tlaku.

Ochorenie obličiek
Kyselina močová súvisí s filtráciou ob-

ličkami. Jej zvýšenie v krvi je ukazovate-
ľom možného obličkového ochorenia.

Terapia:
Základom liečby sú režimové opatre-

nia. Nie nadarmo sa choroba nazýva cho-
robou bohatých alebo kráľov... Vyskytuje 
sa častejšie u obéznych mužov, ale to ne-
musí byť pravidlo. Často sa vyskytuje po 
kulinárskych hodoch, napríklad po zabí-
jačkovej či divinovej oslave, najmä spoje-
nou s konzumáciou alkoholu. Ale ani to 
nemusí byť pravidlom. U vnímavých ľudí 
aj napríklad po šošovicovej omáčke, ale 
zas ani to nemusí byť pravidlom. Niekedy 
je spúšťačom stres. Niekedy je rozhodujú-
ca dedičnosť. Často sa príčina ani nezistí.

Pri každom podozrení treba vyhľadať 
lekára, ktorý vyšetrí hla-
dinu kyseliny močovej. 
Keďže často je sprevá-
dzaná zvýšením tukov 
v  krvi alebo zvýšenou 
hladinou cukru, tak aj 
tie.

Hyperurikémia 
ako súčasť iných ochorení

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
Diabetologička, odborníčka na poruchy 

metabolizmu a výživy

Aj v osemnástom ročníku súťaže 
stromov zabojuje o prestížny titul 
i odborné ošetrenie 12 finalistov z 
celého Slovenska. Patronát nad an-
ketou drží už deväť rokov známy 
spevák, Peter Lipa.

Hlasovanie verejnosti potrvá do 
konca septembra. Anketa svojim posla-
ním upozorňuje na význam, hodnotu a 
krásu stromov, prispieva k ich ošetre-
niu a v mnohých prípadoch aj k ich za-
ćhrane. Jednotlivci, mestá a obce, ško-
ly, firmy alebo organizácie mohli svoj 
obľúbený strom do ankety prihlásiť do 
polovice mája, v júni vybrala odborná 
komisia z 23 prihlásených stromov 12  
finalistov.

Cenou pre víťaza je odborný po-
sudok a ošetrenie v hodnote 300 eur a 
automatický postup do medzinárodné-
ho finále ankety Európsky strom roka. 
Stromy, ktoré sa v ankete umiestnia na 
2. a 3. mieste rovnako získajú peňažnú 
sumu 300 eur, ktorá môže byť použitá 
na ich ošetrenie alebo úpravu okolia. 

Na priaznivcov (účastníkov) ankety 
čakajú i tento rok zaujímavé odmeny 
za zapojenie sa do hlasovania, fotosú-
ťaž  Tour de Strom,  ktorá prebieha na 
Instagrame, alebo odborná prednáška 
arboristov o ošetrovaní stromov. Ne-
zabudlo sa ani na školy, pre žiakov sa 
začne súťaž v septembri. Pre všetkých 

sú pripravené milé ceny z nadácie Eko-
polis a odmeny, knižných poukážok do 
Artfora, sa dočkajú i traja nominujúci a 
traja hlasujúci.

Hlasovať je možné formou oficiál-
neho hlasovacieho lístka, ktorý nájdete 
v časopise Krásy Slovenska. Takisto 
sa dá hlasovať aj formou sms, na we-
bovej stránke www.ekopolis.sk alebo 
na sociálnej sieti Facebook – www.
facebook.com/nadacia.ekopolis. Foto-
grafie a príbehy stromov – finalistov 
sú uverejnené na webovej stránke Na-
dácie Ekopolis. Vyhodnotenie celej sú-
ťaže, ocenenie víťazov a udelenie titulu 
Strom roka 2020 víťazovi sa uskutoční 
na jeseň a keďže anketa dosiahla svoju 
pomyselnú dospelosť, chystá sa jej po-
riadna oslava.

Strom roka 2020 
- hlasovanie sa začalo!

» red    Zdroj Ekopolis    Ilustr: Ekopolis

BRATISLAVSKO
Silvia Vlasáková  / e-mail: vlasakova@regionpress.sk  /  tel.: 0905 799 782

24. júla 1911       
Hiram Bingham III. objavil pozostatky sídliska Inkov Machu Picchu.

Výročia a udalosti
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
SPÄTNÉ ZDVIHNUTIE PODLÁH

ČISTO, RÝCHLO a bez BÚRANIA
stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia

85
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AIW - Práca - Opatrovanie 
seniorov v Rakúsku!

Kritériá 
pre spoluprácu :

· opatrovateľský kurz a prax
·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 

· vek 25 až 60 rokov

roko tro t k R kúsku
r r r k Č rv kríž

máme stále dostatok ponúk aj pre mužov
-dňov rnusy r kúsk živnosť

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

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

Volajte na bezplatné číslo 
0800 24 24 44

a dohodnite si stretnutie. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 


