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KONTAJNERYKONTAJNERY
ODVOZ ODPADU 5 m3, 7 m3ODVOZ ODPADU 5 m3, 7 m3

0917 102 2550917 102 255

� Odvoz odpadu – komunálny, 
   stavebný, záhradný
� Dovoz štrku, piesku, kameňa
� Búracie práce
   s odvozom odpadu
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0904 95 95 95
www.�-taxi.sk

1 jazda v Trnave 2,50€

šetríme prírodu
jazdíme ECO

šetríme prírodu
jazdíme ECO
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ul. pri Kalvárii 25A, Trn
ava033/552 15 20, 0905 96 54 4
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PAPIEROVÉ

TAŠKY
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Pešia zóna Hlavná 15

bikiny, tankiny, celé plavky
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pre všetky vekové kategórie
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VÝROBA SEDACÍCH

SÚPRAV NA MIERU!
VÝROBA SEDACÍCH

SÚPRAV NA MIERU!

www.mamix.skwww.mamix.sk
Rodinný dom
Okružné námestie č. 6
Trnava
(smer Biely Kostol)

Domáci trnavský predajca

Najväčší výber poťahových látok!Najväčší výber poťahových látok!

volať vopredvolať vopred

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

033/5546 744 � 0905 313 421033/5546 744 � 0905 313 421

Dovoz, vykládka
a montáž novej

sedačky ZDARMA
+ možnosť odvozu

starej sedačky!

Dovoz, vykládka
a montáž novej

sedačky ZDARMA
+ možnosť odvozu

starej sedačky!

Teraz najväčšie zľavy!

KVALITA

ZA NAJLEPŠIU

CENU

KVALITA

ZA NAJLEPŠIU

CENU

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

Výročia a udalosti
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InzercIa

TRNAVSKO

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

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk

Šéfredaktor: Ivan Brožík 

redaktorka: Renáta Kopáčová
spravodajstvott@regionpress.sk

Každý týždeň: 
Trnava, Biely Kostol, Bíňovce, Bo-
hdanovce nad Trnavou, Boleráz, 
Klčovany, Borová, Brestovany, 
Horné Lovčice, Bučany, Cífer, 
Dechtice, Dlhá, Dobrá Voda, Dol-
ná Krupá, Dolné Dubové, Dolné 
Lovčice, Dolné Orešany, Horná 
Krupá, Horné Orešany, Hrnčia-
rovce nad Parnou, Jaslovské 
Bohunice, Kátlovce, Košolná, 
Križovany nad Dudváhom, Lošo-
nec, Majcichov, Malženice, Naháč, 
Opoj, Ružindol, Slovenská Nová 
Ves, Smolenice, Suchá nad Par-
nou, Špačince, Šúrovce, Vlčkovce, 
Voderady, Zvončín, Zavar, Trstín, 
Zeleneč, Modranka

trnavsko@regionpress.sk

redakcia: Pekárska 40/a
TrnaVa

západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   94.750 Bratislavsko Východ
Bz 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
Ga    31.290 Galantsko+Šaliansko
Hc    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
Ma    27.450 Malacko
nr   54.930 nitriansko
nz    34.140 novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
Pn    38.810 Piešťansko+NM+MY
Sc    27.920 Senecko
Se    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
Tn   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
zM    18.990 zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
Lc   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
Or   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
zV   39.560 zvolensko+DT+KA
zH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
za    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
Ge     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
Ke    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO      45.115 Prešovsko+SB
Sn    32.750 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

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

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTrIBúcIa (46.550 domácností)

Opäť zákazy návštev

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Renomovaný český denník lidovky.
cz priniesol rozsiahlu informáciu tom, 
že českí turisti, vracajúci sa z prvých 
dovolenkových turnusov od mora do 
ČR si privážajú naozaj neželaný suve-
nír – koronavírus. 

Je to dôsledok ľahkovážnosti, nedo-
statku rozvahy, pokory pred pandémiou, 
ergo „vyššou mocou“ ako tou ľudskou, ale 
aj ohľaduplnosti voči  občanom. To som 
napísal jemnými slovami, takými, ktoré 
znesú verejný prejav. V súkromí v tomto 
prípade používam oveľa ostrejšie výrazy.

V našich domovoch sociálnych slu-
žieb sa opätovne zavádza zákaz návštev, 
návštevy sú za istých výnimiek zakázané 
už aj v zariadeniach paliatívnej starostli-
vosti pre deti i dospelých. A, samozrejme, 
v čoraz väčšom počte nemocníc. A teraz 
si predstavte, že vďaka nezodpovedným 
dovolenkárom umierajúci človek či dieťa 
nemôže prijímať návštevy, že za chorými 
príbuznými nesmieme do nemocníc. Iba 
pre niekoho ignorantný egoizmus a bo-
horovnosť. Štát urobil všetko možné, aby 
nás, občanov, ochránil. Podnikateľom v 
cestovnom ruchu sa snaží pomôcť,  ale nie 
tým zahraničným, do ktorých naši turisti 
doslova lejú „záchranné peniaze“ od nás 
všetkých. Bolo by to v poriadku, ak by sa 

tá pomoc investovala na Slovensku. Nie 
je to však v poriadku, ak nezodpovední 
dovolenkári ohrozujú svoju vlastnú kra-
jinu po návrate domov, komplikujú život 
jej občanom v najemotívneších sférach a 
čerpajú ďalšie zdroje zo slovenského štát-
neho rozpočtu  na testy, karantény, lieče-
nie v zdravotníckych zariadeniach a pro-
tiepidemiologické opatrenia. Lenže – tým 
empatickým, pokorným, ohľaduplným 
a predovšetkým rozumným sa nedá nič 
iné, ako iba s povzdychom „poďakovať 
sa“. A to s  nádejou, že to hádam nebude 
na jeseň či už o niekoľko týždňov až tak 
zlé. Hoci to mohlo  byť jednoducho a bez 
väčších obmedzení celkom dobré. Keby...

Inak, mám takú otázku  … Za čo a 
načo našinci vlastne na tie dovolenky ces-
tujú, ak im krachuje podnikanie, žiadajú 
naň štátne podpory, čerpali štátne kom-
penzácie a ešte tri mesiace oddychovali, 
lebo im stálo podnikanie? 
Nemám  na to odpoveď, iba 
veľmi zlý pocit. Niekto si z 
nás a zo štátu (a jeho, teda 
našich peňazí) robí idiotov 
a dojnú kravu...

So znechuteným 
pozdravom  

V prípade, 
že máte podozrenie 

na koronavírus, konajte!

Pre verejnosť je dostupná 
infolinka pod taktovkou NCZI. 

Odborníci na čísle 0800 221 234 
odpovedajú na otázky 24 hodín 

denne, 7 dní v týždni.

K dispozícii sú aj - 
Úrad verejného zdravotníctva 

Slovenskej republiky – 0917 222 
682, novykoronavirus@uvzsr.sk

Nepretržite je k dispozícií 
call centrum:

Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva so sídlom 
v Trnave - 0905 903 053
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0911 421 691
Suchovská 5, Trnava

MASÁŽE
A PEDIKÚRA
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V pohodlí
Vášho domova!

Objednávky:

0948 02 77 55

INZERÁT,KTORÝ
PREDÁVA

0905 534 595
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UPri objednávke napíš do poznámky

FBC 11 TRNAVA a podporíš mladých florbalistov.
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Hviezdoslavova 3, Trnava (vo dvore oproti gym. A. Merici) 033/55 13 185
0905 575 191
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KUCHYNE

ŠATNÍKY garancia

najnižšej ceny!!!

Najväčší výber

kuchýň

do bauringu!

www.kasna.sk ï skoppo@gmail.com

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

Naše postele farebne zladíme so šatníkom!
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KAMENÁRSTVO

Bratislavská cesta 45
oproti Drevoma, Mikona

pri hlavnej ceste
Bíňovce

Trnava

0905 333 339
Stretnutie na tejto predajni si dohodnite telefonicky

Predajne s vystavenými pomníkmi:

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

LETNÉ AKCIE AŽ DO -35%

ZĽAVY PRE SENIOROV

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

19. júla 1903        
sa skončila prvá Tour de France, víťazom 
sa stal Maurice Garin.

Výročia a udalosti



TT20-29-strana 4

SPOLOČNOSŤ / ZDRAVIE, SLUŽBY, STAVBA Najčítanejšie regionálne noviny
4

3
9

-0
0

1
3

 T
T

0
2

ORZAN S.r.o.ORZAN S.r.o.

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

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

Čúl, ket strany rostú jako zelina po búrke, aj 
ja by som založila stranu. Z každej čulajšej od-
táhnem 2-3 členov a hnet nás bude dost na to, aby 
zme naslubuvaly krásnu budúcnost, nýzke ceny, 
zdravý život, vysoké platy, ešče vyšé dóchotky, 
v obchodoch čisto slovenské- zdravé potraviny. 
Štvordnový pracovný týden, krajšé cesty, zdravé 
zdravotnýctvo, čistý luft aj prírodu, jednoducho 
raj na zemy. Aj odmeny budeme rozdávat, jak op-
čan nebude chodzit k dochtorovy, má celý jeden 
celaskon zadarmo. 

Jak dóchotca umre skór jako dostane prvý dó-
chodek, vystrojíme mu štátny pohreb. Ket to šec-
ko nesplnýme, nyšt sa nestane, šak voliči sú už 
nato zvyknutý, jak sa dostane naša strana , volaj-
te hu BB, do parlamentu, alebo do vlády, potom 
ešče len sa budú robyt veci. Šecko, čo bude navr-
huvat druhá strana budeme bojkotuvat, nyšt im 
neodhlasujeme, nebudeme s nyma vóbec súhla-
sit. Budeme im ve šeckém a furt oponuvat. 

Pret novynárma budeme zásadne len špryn-
tuvat a  vulgárne im nadávat. No 
šak čo, budeme si robyt čo sce-
me, šak táto republika je čoch-
cárna. Myslíte, že to je fikcija, 
né žálbohu né, je to realita. 
Šak pár slušných našich vlád-
nych pretstavitelov aj je, ale tý 
druhý im, aj nám, robá hambu. 
Zmený to volagdo?

Aj ja scem stranu

» bapka Blašková

Pani prezidentka v Trnave
Už sme si všetci mysleli,

že sa na lepšie časy blýska
a to iba fotili bleskom

pani prezidentku zblízka.

Je tu znova
Opäť si u mňa potichučky
cenzori podávajú kľučky,

rozbehol som biznis znova
zodpovedne vážim slová.

150. výročie S. sv.Vojtecha
Aj rodina spoza hraníc,
oslavovať s nami chcela,
asi preto, že môj manžel
nie je Vojtech, ale Béla.

Nový trend
Nekosiť lúky, aby včely

mali plné úle medu,
len čo s tým, keď kosci

si kosenie v zmluve vedú.

Dá sa aj bez práce
Netreba sa namáhať,
orať, kopať, žitko siať,

veď čerešne pri cestách
rastú po päť päťdesiat.

Možno je to tak

» Eva Jarábková
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Zbavíme vás
sivého zákalu.
• bezpečne
   najmodernejšími prístrojmi
• bezbolestne
   v lokálnej anestézii
• bezplatne
   zákrok hradí zdravotná poisťovňa

Ale inak uvidíte všetko
na vlastné oči.
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Kamenárstvo ADAM - RUŽA

0911 499 871, 0904 610 406
vaskovicadam20@gmail.com

AKCIA
JÚL – AUGUST 

2020

● Nové pomníky - žula, terazzo
● Krycie dosky, sekanie písma
● Rekonštrukcie starých hrobov
● Obnova písma - brúsenie pomníkov strojovo
● Dlažba, betónové chodníky

1 HROB: od 990 € 
2 HROB: od 1300 € 

DÔCHODCI A ZŤP
VÝRAZNÉ ZĽAVY NA VŠETKO

Radi Vás navštívime aj doma.

seriózne, kvalitne,bez zálohy,doprava ZDARMA

Do nášho tímu prijmeme:



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

Máš voľný čas? Poznáš Trnavu? Chceš si zarobiť?

0905 613 572 • yellow@taxisluzbatrnava.sk

•vodičov •dispečera/-ku
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INZERCIA
0905 943 528

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

4
6
-0
1
9
2

VONKAJŠIE ŽALÚZIEVONKAJŠIE ŽALÚZIE
0907 713 015

NAJLEPŠIA CENA NA TRHU
servis.udrzba.okien@gmail.com
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DLHY ?  SÚDY ?  DRAŽBY ?
Vaše finančné problémy vyrieši

FINANČNÁ OCHRANA   0905 638 627

REZANIE BETÓNU

0908 447 006
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1 Auto-moto/predaj

» ČZ-JAWA Odkúpim Motocyk-
el/Diely-SERIÓZNA DOHODA. 
0908205521 

» 4 Byty/prenájom
» Dám do prenájmu izbu + 
kuchyňa,sprcha a práčovňa 
v RD,vyvýšený suterén,za-
riadené,pre nefajčiarov,len 
seriózne.tel. : 0948 014 213

» 5 DOMY/predaj 
» Predám dom na celoročné 
bývanie alebo chalupárčenie 
2 km od Bezovca. 69 500 Eur. 
0915621704
» Hľadám dom/ pozemok na 
predaj. Trnava a okolie. 0944 
068 093 

» 7 REALITY/iné
» Garsonku kúpim. 
0902570685
» 1izb.byt kúpim.0907158622
» Kúpim starší rodinný dom 
prípadne pozemok v okolí 
Trnavy. Platba v hotovosti. 
0910 600 525
» Garsónku kúpim. 
0902570685
» 2izb.byt kúpim. 0907158767

» 9 DOMÁCNOSŤ
» Predám kombinovaný 
sporák s teplovzdušnou rúrou 
60x60,nerez ,tel. 0948 517 031

» 10 ZÁHRADA a ZVERINEC
» Predám zajacov na zabitie 
aj na chov,holubov chovné 
páry a mladých holubov na 
zabitie,tel. 0948 014 213

» 11 HOBBY a ŠPORT
» Predám pekný bicykel 
trojkolku tel. 0911 808 262
» Kúpim rôzne starožitnosti aj 
poškodené. 0903 753 758 

» 13 RÔZNE/predaj
» Predám rozprávkové knihy a 
leporela. 0904596508
» Predám novú vlnu na plete-
nie. 0904596508

» 14 RÔZNE/iné
» Kúpim ľudové kroje. 
0902708047 

» ZOZNAMKA
» Hľadám kamaráta bez rodi-
ny aj starší. 0904020434
» 44r. Muž - Ženatý - Nefajčiar 
- Hľadá - Vydatú... Na veku 
Nezáleží... 0907 328 041

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera TT medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP TT 12 Predám kočík,
0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. Upozornenie! Služba 
nefunguje u operátora 4ka.

01 AUTO-MOTO / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj 

07 REALITY / iné 

09 DOMÁCNOSŤ 

10 ZÁHRADA A ZVERINEC 

11 HOBBY A ŠPORT 

13 RÔZNE / predaj 

14 RÔZNE / iné 

16 ZOZNAMKA 

„Návštevy priamo vo výrobe sú obra-
zom dvoch svetov, ktoré charakteri-
zujú slovenský vidiek. Potvrdzujú sa 
tak počas nich moje slová - „nebudem 
bojovať proti veľkým, ale udržím ich 
produkčný potenciál a urobím maxi-
mum preto aby sa pomohlo malým, 
stredným a rodinným farmám“.

PVOD Kočín patrí medzi úspešne 
poľnohospodárske družstva, s takmer 
900 dojnicami a ročnou produkciou viac 
ako 15 000 odstavčiat. Pri výmere 1 300 
ha, môžeme zaradiť PVOD Kočín, medzi 
podniky s vysokou intenzitou poľnohos-
podárskej produkcie. Ich mlieko kupujú 
aj Talianski producenti syrov a rastlinná 
produkcia sotva stačí na výkrm zvierat. 
Zaťaženosťou pracovníkov na 100 ha PVP 
sa zaradili v zamestnanosti medzi úspeš-
ný priemer EÚ. 

SHR Mareka Krajčoviča z Voderad 
poznajú skôr lokálni kupujúci pod znač-
kou „Šťavička“. Mladá rodina, plná chuti 
do pestovania ovocia a  vlastnej pro-
dukcie, zažila za posledné roky obdobie  
sklamania. Nepochodili pri projektových 
podporách a plány im krížili jarné mra-
zy a krupobitia.� Ich produkčná plocha 
50 ha sa každoročne zmenšuje a nádej 
na ekonomickú stabilitu vkladajú do 
produkcie bio štiav z vlastnej produkcie 
a novootvorenej kaviarne s predajom 
zmrzliny. Ich najväčším problémom v 

súčasnosti je však byrokratický aparát 
štátnych kontrolných orgánov a ich neo-
chota komunikovať a podporovať rodin-
né firmy.“ 
MVDr. Jaroslav Karahuta, predseda 

Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a 
životné prostredie

Pozn. red.: Potrebu znížiť byrokraciou 
prízvukoval aj štátny tajomník minister-
stva pôdohospodárstva Martin Fecko. 
„Každý, kto to so zveľaďovaním svojho 
kraja myslí dobre a záleží mu na tom, kde 
bude žiť, má dvere na ministerstvo otvo-
rené. Je však potrebné znížiť byrokratické 
zaťaženie,“ povedal na stretnutí v Turej 
Lúke. Martin Fecko prítomných ubezpe-
čil, že vláda podporí obnovu a zachova-
nie tradičných systémov hospodárenia na 
lazoch, kopaniciach čištáloch. Podporí 
tiež rozvoj agroturistiky, rybárstva a záro-
veň zachovanie pôvodného slovenského 
genofondu v poľnohospodárskej výrobe.  

Neubližovať veľkým, 
no pomôcť malým

» red
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Príjmeme 
do zamestnania

alebo na živnosť:

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

tesára - 8 € / hod. brutto

obklaDača - 16 € / m2

stroJNíka / VoDIča  - 7,50 € / hod. brutto

MUrára/VýsPraVkára: - 7,50 € / hod. brutto
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Požiadavky:
- časová flexibilita, ochota pracovať, samostatnosť, precíznosť
- vodičský preukaz sk. B, C, E
- záujemcovia musia vlastniť digitálnu kartu vodiča
- výhodou sú  potrebné náležitosti na vedenie vozidla
  (doklad o psych. spôsobilosti, doklad o zdravot. spôsobilosti vodiča)
- požadovaná prax – aspoň 6 mesiacov
Ponúkame:
- mesačné odmeny za pracovný výkon aj za odpracované dni
- odmeny za prevoz sliepok
- kvartálne a ročné odmeny za ,,neabsenciu“
- vernostné odmeny
- prídel hydiny a vajec za výhodné zamestnanecké ceny
- stravné lístky v hodnote 3,85€
Termín nástupu do práce: ihneď
Mzda: 1100,- až 2200,- Eur

Kontakt pre záujemcov: telefón: 0940 544 344
                                    e-mail: dominika.hyndicka@gmail.com

MACH HYDINA BUDMERICE s.r.o.
príjme pracovníka s nástupom ihneď

do trvalého pracovného pomeru na pozíciu:

VODIČA
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Prijmeme:

Ďalšie informácie na tel. č.: 0903 446 021
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STSZ a.s.
Ružindolská 19

917 01 Trnava

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

• mechanikov, automechanikov,
   opravárov poľnohospodárskych
   strojov

0905 596 205
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Vodičský preukaz skupiny B potrebný.
Plat 4,- Eurá / 1 hod. ne�o.

Jedná sa o práce DDD.

Prijmeme do pracovného
pomeru pracovníkov na dohodu,

môžu byť aj dôchodcovia
z Trnavy a blízkeho okolia.
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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
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AIW - Práca - Opatrovanie 
seniorov v Rakúsku!

Kritériá 
pre spoluprácu :

· opatrovateľský kurz a prax
·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 

· vek 25 až 60 rokov

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

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

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

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

Volajte na bezplatné číslo 
0800 24 24 44

a dohodnite si stretnutie. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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ZĽAVA 40

TAVMAT - Zavarská 10F, Trnava
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SOŠ obchodu a služieb Trnava

Bližšie na: www.sosos-trnava.sk

má zámer prenajať
nebytové priestory
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0948 25 25 250948 25 25 25

NOVÁ TAXI SLUŽBANOVÁ TAXI SLUŽBA
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0949 319 336

MOŽNÁ ZĽAVA - 30%

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

REKONŠTRUKCIE
39
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

AKCIA !!! POLIENKA
suchý smrek a borovica

POLIENKA aj GUĽATINA

19. júla 1903        
sa skončila prvá Tour de France, víťazom 
sa stal Maurice Garin.

Výročia a udalosti
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Vďaka priaznivej epidemiologic-
kej situácii na Slovensku budú 
môcť záchranné práce na ruinách 
Kostola a kláštora sv. Kataríny Ale-
xandrijskej pokračovať bez preru-
šenia. Letné družiny pre mladých 
prebehnú za presných hygienic-
kých opatrení podľa odporúčaní 
hlavného hygienika. Počas leta 
bude prebiehať aj sprevádzanie 
turistov a výstup na zrekonštruo-
vanú vežu kostola.

Prípravy na tohtoročnú letnú sezónu 
boli náročnejšie ako počas minulých ro-
kov. Organizátori dobrovoľníckeho zá-
chranného projektu Katarínka zabezpe-
čili vstupné kritériá účastníkov, zázemie 
a podmienky tábora tak, aby vyhovovali 
usmerneniam štátnych zdravotníckych 
inštitúcií. Vysoký dôraz sa kladie na 
to, aby každý účastník dvojtýždňového 
pobytu prichádzal na Katarínku bez 
klinických príznakov koronavírusovej 
infekcie a bez anamnézy cestovania za 
posledných 14 dní. Priamo v tábore sú 
prítomní zdravotníci, ktorí dohliadajú 

na dodržiavanie hygienic-
kých opatrení a zabezpečujú 
zdravotnícky dozor. 

Sprevádzanie v areáli his-
torickej pamiatky bude pod-
mienené splnením vopred 
stanovených podmienok, a to: prekrytie 
úst a nosa počas celej prehliadky, pred 
výstupom na vežu dezinfekcia rúk a 
podľa možností aj mobilného telefó-
nu. Výstupy na vežu bývajú každý deň 

od 10.00 do 17.00 hod. pre maximálne 
16 návštevníkov naraz. Sprievodcovia 
majú právo vyhradiť si znížený počet 
návštevníkov.

Nosnou prácou tohtoročnej sezóny 
bude archeológia. Dobrovoľníci pod 
dohľadom archeologičky Mgr. Ivany 
Kvetánovej odkryjú nárožia nádvoria 
kláštora, ohradové múry a plánujú pra-
covať na zrekonštruovaní krypty v lodi 
kostola. 

Občianske združenie Katarínka v 
spolupráci so Združením kresťanských 
spoločenstiev mládeže od roku 1994 
systematicky pracuje s mladými dobro-
voľníkmi, ktorí formou letných táborov 
nielen zachraňujú kultúrnu pamiatku 
Kostola a kláštora sv. Kataríny Alexan-
drijskej, ukrytú v lesoch Malých Karpát 
neďaleko Trnavy, ale aj získavajú vzťah 
k tradičnej manuálnej práci, životu mimo 
civilizácie, nezištnej službe, hodnotám i 
vlastnej histórii.

o. z. Katarínka 
Šándorova 8

821 03 Bratislava 
www.katarinka.sk 

katarinka@katarinka.sk 
www.facebook.com/katarinka.sk 

Katarínka aj tento rok privíta stovky 
dobrovoľníkov

Tlačová správa 
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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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Bocán s.r.o., Hviezdoslavova 309, Senica
AKCIA 2020

chodníky okolo hrobu, MONTÁŽ, doprava, zameranie,
váza, svietnik, záruka 36 mesiacov

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

s podložkou 

1-hrob od 1190  € • 2-hrob od 1390 €

0910 902 635•0905 323 022AK
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RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA
- STAČÍ ZAVOLAŤ
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Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa:
2-hrob od 2290 € • 1-hrob od 1590 €

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

PRÍĎTE SI PRE V  PONUKE

AJ GARÁŽOVÉ

BRÁNY

V  PONUKE

AJ GARÁŽOVÉ

BRÁNY
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PROFESIONÁLNE PRANIE KOBERCOV

Suchovská 12
917 01 Trnava

superluxe@superluxe.sk

www.pranie-kobercov.sk, 0905 869 836, 0949 106 116
otváracie hodiny: pondelok až piatok od 8:00 do 18:00 hod.

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

Slovensko má mnohé „naj“, 
vyberáme z nich

TRNAVSKO
0905 534 595, 0905 333 832, 0905 943 528
e-mail: belica@regionpress.sk, vanta@regionpress.sk, kudri@regionpress.sk
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bezkonkurenčné eny

vybavenie ob ednávky do 2 hod n

ŠTRK

PIESOK

MAKADAM

HLINA

OKRASNÉ

KAMENIVO

ŠTRK

PIESOK

MAKADAM

HLINA

OKRASNÉ

KAMENIVO

Strojárenská 4, Trnava

0905 626 048
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ELEKTRIKÁR
Juraj Jamrich

0949 188 961
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www.hydinarskafarma.sk
hydinárska farma topolnica (pri galante)

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

Ponúka

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

ROZVOZ

Zabezpeč
íme

krmivo pre nosnice,
rastová a znášková
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NON - STOP 0905 351 406

profesionálne čistenie a monitoring

www.krtkovaniezsk.sk
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EUROOKNÁ A DVERE
• HLINÍKOVÉ OKNÁ
• PLASTOVÉ OKNÁ
• Posuvné systémy
• Exteriérové
    žalúzie a doplnky
• Garážové brány

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

VÝHODNÉ CENY
OKIEN A DOPLNKOV

Termín navštevy si treba dohodnúť telefonicky.
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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

BEMAT, spol. s r. o.

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

Mikovíniho 7 • Trnava

- riečne  na betónovanie a potery 0-22, 0-4

 triedené: 4-8, 16-22, 22-63

- drvený dolomit: frakcie: 0-4, 4-8, 20-32, 0-63

 na spevnené plochy, zásypové kamenivo,

•PREDAJ KAMENIVA

•PREDAJ PIESKU
•DOPRAVA - vrátane drobného rozvozu

0915 930 683, 0915 930 672, bemat@betos.sk
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TOVAR V IME NA CERTI IKOVANEJ
MO TOVEJ V E

IADNY PREDAJ OD ADOM MNO TVA!

Som katolík, ale vadia mi prehna-
né reakcie z našich radov voči tým, 
ktorí nedostali dar viery a nepo-
znajú Boha. 

Nepáčia sa mi ani útoky na li-
berálov, namiesto diskusie, ktorá by 
pomohla k lepšiemu pochopeniu sa. 
Nesúhlasím ani s názorom, že všetci 
na nás útočia a my sa nemáme ako 
brániť. Chráni nás Boh, máme vlast-
né médiá a otcov biskupov. Aj tí však 
radšej mlčia, keď by sa patrilo niečo 
verejne povedať.

Nechápem ale, prečo mlčia kresťa-
nia, keď je na čele parlamentu človek, 
ktorý splodil jedenásť detí s desiatimi 
ženami. A akoby sa chcel všetkým, 
ktorí si ctia skutočnú rodinu, vysmiať 
do očí, nazval svoju politickú stranu 
Sme rodina. 

Aká rodina? Mohamedánska, 
mafiánska alebo iná? Neposudzujem 
tohto pána, ktorý o sebe hovorí, že 
myslí srdcom a pomáha. Pozerám sa 
na jeho skutky. On nie je hlavný vin-
ník pochybnej diplomovky. Kedy budú 
potrestaní docenti a profesori? Kedy 
už prestane nalievať štát peniaze do 
chorého školstva? 

Nie je možné budovať slušné Slo-

vensko neslušným spôsobom. Jeden 
ústupok pri porušení princípov vy-
volá lavínu ďalších. A slušnosť znovu 
zaplače. Svojho mladého zástupcu na-
zval farizejom. Neviem, či vie, kto boli 
farizeji, ale ak mal na mysli pokrytca 
a falošníka, tak by sa mal do zrkadla 
pozerať on sám. 

Kresťania zase mlčia, ako veľa-
krát v histórii, keď si mysleli, že men-
šie zlo porazí zlo väčšie. Nikdy sa tak 
nestalo. Menšie zlo sa postupne stalo 
väčším zlom. Kým jedni mlčia, druhí 
hystericky kričia a volajú po spravod-
livosti, čistote a pravde. A sami majú 
k týmto cnostiam ďaleko. Radi by 
zhodili vodcu revolúcie Igora. Lenže 
on roky bojoval s mafiou, kým oni se-
deli v kaviarňach. Tiež pripomínajú 
farizejov. Tí, čo chcú čistiť krajinu, by 
sa nemali zahrávať 
s menším zlom a tí, 
ktorí by chceli vlád-
nuť a rozdeľovať 
miliardy, by okrem 
vykrikovania mali 
aj niečo užitočné 
urobiť. 

Jedni mlčia, druhí kričia

» Ján Košturiak
SLUŽBY

WWW.REGIONPRESS.SK

NEJDE VÁM BIZNIS?KONTAKTUJTE NÁS

trnavsko@regionpress.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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INZERCIA

TRNAVSKO

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

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

Každý týždeň: 
Trnava, Biely Kostol, Bíňovce, Bo-
hdanovce nad Trnavou, Boleráz, 
Klčovany, Borová, Brestovany, 
Horné Lovčice, Bučany, Cífer, 
Dechtice, Dlhá, Dobrá Voda, Dol-
ná Krupá, Dolné Dubové, Dolné 
Lovčice, Dolné Orešany, Horná 
Krupá, Horné Orešany, Hrnčia-
rovce nad Parnou, Jaslovské 
Bohunice, Kátlovce, Košolná, 
Križovany nad Dudváhom, Lošo-
nec, Majcichov, Malženice, Naháč, 
Opoj, Ružindol, Slovenská Nová 
Ves, Smolenice, Suchá nad Par-
nou, Špačince, Šúrovce, Vlčkovce, 
Voderady, Zvončín, Zavar, Trstín, 
Zeleneč, Modranka

trnavsko@regionpress.sk

Redakcia: Pekárska 40/a
TRNAVA

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   94.750 Bratislavsko Východ
BZ 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    38.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO      45.115 Prešovsko+SB
SN    32.750 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

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

Vydavateľ: 
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IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09
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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 ...

Kompletné vyšetrenie a stanovenie Vašej diagnózy na najmodernejšom
diagnostickom biorezonančnom prístroji L.I.F.E. systém Quantum II.
Pomôžeme Vám
určiť príčinu a závažnosť  Vašich chorôb a doporučíme Vám liečbu:

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

- a iného materiálu
do 2,2 tony

Multicar
trojstranný
sklápač

0903 793 488
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Prijmeme na TPP
ženu/dievča/muža

do krčmy pri Trnave

na krátky/dlhý týždeň

prax výhodou

nástup možný ihneď

mzda 650 eur v čistom

+ stravné lístky

len seriózny záujem

Stavebná firma

so sídlom v Trnave
prijme do TPP príp. na ŽL
(mzda dohodou od 700€)

KLAMPIARA
POKRÝVAČA

0905 303 910
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Zavarská 11, Trnava

KOMPLETNÉ REKONŠTRUKCIE

PREROBÍ VAŠE
BÝVANIE NA KOMPLET

centrum rekonštrukčných prác

033/5513 022
0902 904 711

www.rekomplett.sk

• tienaca technika
• garážové brány

• markízy

0915 251 869
info@rekomplett.sk

PLASTOVÉ - HLINÍKOVÉ
OKNÁ A DVERE

0910 728 870
okna@rekomplett.sk

rekomplett@rekomplett.sk

Ponúkaný sortiment sa môže realizovať spoločnosťou

• rodinné domy a bytové jadrá
• maliarske a murárske práce
• elektroinštalácie a LED svietidlá
• živicové kamenné koberce
• sadrokartón, zatepľovanie
• strechy (ploché)
• nábytok na mieru - kuchynské
  linky, vstavané skrine

• dvere - interiérové,
  bezpečnostné, protipožiarne
• Schlüter-Systems - nerezové žľaby
  izolácie, podlahové vykurovanie
• plyn, voda, kúrenie
• klimatizácie Carrier
• podlahy - laminátové,
  vinylové, drevené, korkové
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SME PRVÁ FIRMA, 
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE

vymaľovanie
interiéru

pri výmene okien

10% ZĽAVA

339 € 389 €

499 €
cena zahŕňa: demontáž, montáž, parapety,

žalúzie, murárske práce a DPH
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INZERCIA
0905 943 528

WWW.REGIONPRESS.SK
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