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Zárobok cca 1125 Kč/deň (cca 43 €) a VIAC, t.j. cca 2.000 € 
čistého/2 mesiace (výplata v hotovosti, týždenné zálohy). Hľadáme 

prednostne ľudí zvyknutých na fyzickú prácu, 6-8 týždňov alebo 

dohodou. Prac. zmena 10 hod., pracuje sa na úkol! Cestovné                              

a ubytovanie zdarma. Strava za symbolický príspevok, alebo 

poskytujeme stravné. Nástupy od cca 8.10.2020.

UPOZORNENIE! S nami nemusíte byť hrdinovia, aby ste 
zodpovedne zaistili príjem pre vašu rodinu! Máme 
dokonalý systém izolovaných a bezpečných stredísk, 
ktoré úplne zamedzujú riziko nákazy. S nami tak 
CHYTRO PREĽSTÍTE a PREKLENIETE toto bláznivé 
obdobie. Pomôžeme vám zabezpečiť aj hladký                        
a bezpečný návrat domov. Bezpečné ubytovanie, rúška, 
dezinfekcie a iné sú samozrejmosťou.

Nezamestnanosť ďalej rastie a iných možností zarobiť
pred Vianocami už skoro nie je! My Vám ale ponúkame

jak obľúbenú brigádu tak aj veľmi slušný zárobok! 

POSLEDNÝ VEĽKÝ ZÁROBOK PRED VIANOCAMI

0948 880 673

tradične dobré zárobky u tradičných partnerovtradične dobré zárobky u tradičných partnerov

Viac info (stačí prezvoniť - zavoláme naspäť):

AUTODOPRAVA

(do 3,5t)

0905 242 303
Vladimír Páleník, Majcichov 523

08
-0

 T
T4

0

- dovoz materiálu/tovaru z obchodu 
- odvoz/dovoz stavebného materiálu
- sťahovanie
- preprava (dĺžka max do 4,6m)
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ČISTIAREŇ
PERIA

Vám ponúka výrobu
paplónov a vankúšov

na počkanie.

0902 848 368

Pri zimnom štadióne

v Trnave

do 20. 10. 2020
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Upečiem i zabezpečím 
prasiatka na pečenie

a bavorské kolená.
Pečiem v šamotovej peci.

Tel.: 0915 457 637
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60902 047 516

ZEMNEPRACETRNAVA.SK

Ponuka prác MINIBAGROM,
UNC a AVIOU 3 t. sklápač

· výkopové práce: 
  šírka 30 a 60 cm do hĺbky 2,1 m
· úpravy terénu
· obkopávanie  základov
  pre izolácie
· rozbíjanie betónu

0903 319 82828
www.fabi.sk

Minibager pri svojej
váhe 1600 kg prejde
otvorom šírky 1m
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MY OSLAVUJEME, 
VY DOSTANETE DARČEK!

Poistite sa u nás až s 30 % zľavou* 
a všetko zlé sa s nami na dobré obráti.

* Bližšie informácie o poistných produktoch, na ktoré sa zľava vzťahuje, 
a podmienkach jej získania sú dostupné na webovej stránke spoločnosti 

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, www.koop.sk, 
a v ktorejkoľvek jej pobočke.

KOO 20-007 KV 30 vyrocie - inzercia 102x137.indd   1 23.09.20   16:45

rez živých plotov
odvoz konárov
ceny dohodou
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VÝRUB A
OREZÁVANIE

STROMOV
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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)

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

Keď zlyháva demokracia

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Ani vo sne by ma nenapadlo na jeseň 
roku 1989, ako účastníkovi demon-
štrácií na plných námestiach, že po 
tridsiatich rokoch budem rozmýšľať o 
zlyhávajúcej demokracii. 

S výnimkou jednej či dvoch krátkych 
epizód tu všetky doterajšie vlády demok-
raciu rozkladali od základov, vymenili si 
ju za partokraciu alebo bez okolkov obno-
vili iba naoko po revolúcii (prevrate) zru-
šený štvrtý článok ústavy o vedúcej úlohe 
strany v spoločnosti. Doteraz to pokojní a 
slušní ľudia ako-tak tolerovali, lebo po-
kojní a slušní ľudia sa vždy vyznačovali 
vysokou schopnosťou tolerancie na roz-
diel od buričstva, fanatizmu a extrému.

Prišla však pandémia a s ňou odchá-
dzajú posledné markantné znaky demo-
kratického antisystému. Demokracia je 
totiž podriadenie sa vášní delegovanej 
moci. Na Slovensku je to v súčasnosti 
naopak, vášne si z občanmi delegova-
nej väčšinovej moci robia rohožku pred 
dvere a utierajú si do nej svoje zablatené 
bagandže z tak obľúbenej poľnej výbavy. 
Prestávajú platiť pravidlá, aj tie, ktoré 
platili vždy a ani len nevstupujú do plat-
nosti pravidlá, ktoré prijíma každá de-
mokracia v čase svojho ohrozenia. A ak aj 
náhodou delegovaná moc nejaké vyhlá-

si, okamžite sa stane predmetom výsme-
chu a očividnej ignorancie. Sme v jasnej 
fáze zlyhávania demokracie. Ak zlyháva 
človeku organizmus, príbuzní ho zavezú 
k lekárom a tí stanovia diagnózu s cie-
ľom navrátiť jeho zdravie do pôvodného 
stavu. Ešte som nevidel lekára, ktorý by 
v takej situácii do rán vkladal ložiská 
baktérií a občas niekde ešte nejakú novú 
vytvoril. Vlastne, videl. Počul. Nedávno. 
Lebo naša demokracia zlyháva, zlyháva-
jú jej normy a princípi a niekto si myslí, 
že my, čo sme moc delegovali, sa s tým ti-
cho zmierime. Omyl, vážení extrémisti a 
anarchisti, hlboký omyl. Demokracia má 
prostriedky, ako sa navrátiť do normá-
lu. V zákonoch, v ústave, v mocenských 
zložkách, v orgánoch činných v trestnom 
konaní a v súdnictve. Je najvyšší čas, aby 
ich začala uplatňovať.

„Demokracia je umenie držať pra-
vidlá na uzde, aby nás ne-
museli držať na uzde iní.“ 
—  Georges Clemenceau 
francúzsky politik 1841 - 
1929.

Treba sa nám vrátiť 
pár krokov späť, iba-
že neviem - koľko! 
Všetko dobré - 

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 • skoppo@gmail.com
Skvelé
ceny na
KVALITA, ZA KTOROU SI STOJÍME > ZÁRUKA 5 ROKOV

Naše postele farebne zladíme so šatníkom!

NOVINKANOVINKA

99 EUR99 EUR
INTERIÉROVÉ DVERE

so zárubňou a kovaním

od           

INTERIÉROVÉ DVERE

so zárubňou a kovaním

od           

+ PARKETY+ PARKETY

RENOVÁCIA EUROOKIEN
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ELEKTRIKÁR
Juraj Jamrich

0949 188 961

• elektroinštalácie
• rekonštrukcie
• el. prípojky
• opravy

výmeny
svietidiel,
vypínačov,

zásuviek...
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NON - STOP 0905 351 406

profesionálne čistenie a monitoring
kanalizácie • čistenie lapačov tuku

•KRTKOVANIE•

www.krtkovaniezsk.sk

JABLKÁ
GOLDEN RUŽINDOL

PREDÁVA

na konzum, zimné uskladnenie a spracovanie
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miesto predaja: Ružindol - areál firmy Golden

0903 724 601, 0903 947 319
pon-pia: 10oo - 173o hod

sobota: 9oo - 12oo hod
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

AKCIA !!! POLIENKA
suchý smrek a borovica

POLIENKA aj GUĽATINA

0904 951 627

PRERÁBKY
BYTOV a DOMOV

NAKOMPLET
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ELEKTRIKÁR
• elektroinštalácie
• rekonštrukcie
• el. prípojky
• opravy

výmeny
svietidiel,
vypínačov,

zásuviek...

0
8

-0
0

0
2

 T
T

2
5

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

JESENNÉ AKCIE AŽ DO -35%

ZĽAVY PRE SENIOROV

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

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,

 podklad pod zámkovú dlažbu

�PREDAJ KAMENIVA

�PREDAJ PIESKU
�DOPRAVA - vrátane drobného rozvozu

0915 930 683, 0915 930 672, bemat@betos.sk
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TOVAR VÁŽIME NA CERTIFIKOVANEJ
MOSTOVEJ VÁHE

ŽIADNY PREDAJ ODHADOM MNOŽSTVA!
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fax: 033/55 75 124, 0905 976 217, 0905 639 697

Chtelnica - Tehliarska

PNEUSERVIS U PÚDELUPNEUSERVIS U PÚDELU
• predaj pneumatík
• kompletné služby v pneuservise
• oprava plášťov
• prezúvanie obrích pneumatík do 56"

• predaj pneumatík
• kompletné služby v pneuservise
• oprava plášťov
• prezúvanie obrích pneumatík do 56"

Výrazné zľavyVýrazné zľavy
na zimné pneumatiky a diskyna zimné pneumatiky a disky
Plnenie pneumatík plynomPlnenie pneumatík plynom

Po - Pia:  730-1630, So: 730-1200Po - Pia:  730-1630, So: 730-1200
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MAĽOVANIE
STIERKOVANIE
0903 783 800
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Farba a zakrývanie (interiéru) GRÁTIS

Kontakt:
Topeko, s. r. o.,  Ulica Zavarská 9345/10K, 917 01 Trnava
0902 354 969 | topeko@topeko.sk | www.topeko.sk

h¾adá kandidátov

na pozície:

ZÁMOÈNÍK, ZÁMOÈNÍK - ZVÁRAÈ
od 970,- brutto + dohoda

LAKÝRNIK, MONTÁŽNY PRACOVNÍK
od 970,- brutto + dohoda

Náplò práce: výroba a montáž zváraných konštrukcií a dopravníkov
Požiadavky: samostatnosś, VP B a platný ZP výhodou
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PLASTOVÉ - HLINÍKOVÉ - LÁTKOVÉ - DREVENÉ - 
SCREEN - VONKAJŠIE - 50 - 65 - 70 - 80 - 90 - C - Z - S - 
VNÚTORNÉ - 50 - 25 - SIEŤKY OKENNÉ - PLASTOVÉ - 
HLINÍKOVÉ - LÁTKOVÉ - DREVENÉ - SCREEN - 
VONKAJŠIE - 50 - 65 - 70 - 80 - 90 - C - Z - S - 
VNÚTORNÉ - 50 - 25 - SIEŤKY OKENNÉ - PLASTOVÉ - 
HLINÍKOVÉ - LÁTKOVÉ - DREVENÉ - SCREEN - 
VONKAJŠIE - 50 - 65 - 70 - 80 - 90 - C - Z - S - 
VNÚTORNÉ - 50 - 25 - SIEŤKY OKENNÉ - PLASTOVÉ - 
HLINÍKOVÉ - LÁTKOVÉ - DREVENÉ - SCREEN - 
VONKAJŠIE - 50 - 65 - 70 - 80 - 90 - C - Z - S - 
VNÚTORNÉ - 50 - 25 - SIEŤKY OKENNÉ - PLASTOVÉ - 
HLINÍKOVÉ - LÁTKOVÉ - DREVENÉ - SCREEN - 
VONKAJŠIE - 50 - 65 - 70 - 80 - 90 - C - Z - S - 
VNÚTORNÉ - 50 - 25 - SIEŤKY OKENNÉ - PLASTOVÉ - 

ŽALÚZIE
ROLETY
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0904 237 414

výroba
oprava
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Máte dlhy ? Súdy ? Dražby ?
Vaše finančné problémy vyrieši

FINANČNÁ OCHRANA  0905 638 627

otvárame 16.10.
0
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ŠTÝLOVÁ DETSKÁ MÓDA
veľkosti 0-164

Obchodný dom Jednota,
Trojičné námestie, Trnava
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Kedy, dze a do? Bolo to pár dný pret hodáma, 
dze, u  nás v  Jaslovských Bohunicách. Boly to 
obrovské tvory, jeden sa usadzil pret mojím do-
mom, mojím oknom. A to krásny ješko, dala som 
mu meno Joško. Mal šecko čo mu patrý, krásnu 
papulku veliké očká. Na pichláčoch velké červe-
né jabĺčko. Pekný výtvor! Hnet ho obstaly dzeci, 
focily sa s ným a tešili sa. Do spravil takú radost 
drobcom? Išla som po tem pátrat a čo som ziscila 
vám prezradzím. 
Tých stvorený bolo až šest. Vymenujem- pra-

covytá včelka Maja, múdra sova, prefýkaná lýška. 
Též zdaleka sa leskla žltá slnečnyca a doklusal aj 
koník. Došól na tú slnečnycu? Alebo ho nalákala 
tá žárivá barva? Pri tem posledném tvorovi som 
priscihla aj tých, čo to maly na svedomý. Akurát 
to zvýra v natživotnej velkosci dorábaly. A výte do 
bol „ páchatel“? Naše šikovné a z velikú fantáziju 
oplývajúce kulrúrnýčky. Na pomoc si zebraly aj 
silných chlapov. 
Takýto dar nám daly k hodom, takýto dar daly 

dzetom, aj dospelákom, teda celej dzedzine. Dzíf-
čence, máte jednotku z hvezdičku. Šecky sú krás-
ne, také kolosy sa len tak nevydzá. 
Prám umelecké dzíla. Ale ješko, 
ten je mój. Do to sce vydzet, 
nech dójde k nám, do Jaslov-
ských Bohuníc. Lebo to neny 
putovná výstava, bude furt len 
u nás, zakál hu tá atomka nez-
mutuje. A to nedovolým!

Prepadly nás

» bapka Blašková

30. výročie MS v Trnave
Ako správna mladica 
Trnavou sa iba mihla,

ale pozrite do jej knihy,
čo za tridsať rokov stihla.

Viditeľná zmena
Mal som štyri domy v Prahe

a všetky ženy ma chceli,
teraz si už roky zvykám,

vo väzení, na rozmery cely.

Niekto môže všetko
Menili páni ústavu,

naposledy tuším vlani,
tento rok vraj budú meniť

aj Desatoro božích prikázaní.

Sudca priznáva
Veru som si mäkko ustlal

a to som ešte netušil, 
že nás všetkých zavrú 

a iba niektorých že pustia.

Obmedzenia 
pri svadbách

Ach, ako ten čas plodne 
letí,

dvakrát sme odložili 
svadbu

a už máme dve deti. 

Možno je to tak

» Eva Jarábková
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na doplnky k oknám!
Super CENY

0
9

-0
2

...sieťky, žalúzie a iné

PRÍĎTE SI PRE V  PONUKE

AJ GARÁŽOVÉ

BRÁNY

V  PONUKE

AJ GARÁŽOVÉ

BRÁNY

Coburgova 82/A � Trnava 917 02
www.cavojsky.sk � e-mail: cavojsky@cavojsky.sk

mobil: 0905 699 066
pevná linka: 033/381 81 34 0
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OKNÁ�DVERE�PARAPETY•ŽALÚZIE•ROLETY�SIEŤKY

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 333 832
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KAMENÁRSTVO 0910 444 002
VŠETKY PRÁCE
DO VŠETKÝCH SVÄTÝCH 

Zľavy pre dôchodcov
1-hroby, 2-hroby žulové1-hroby, 2-hroby žulové1-hroby, 2-hroby žulové

Nový pomník do týždňa,
dvíhanie prepadnutých,

konzervácia proti machu
a plesni, brúsenie,

obnova písma. 
BEZ ZÁLOHY

3
2
-0
1
2
0

Prijmeme 
predavačku 

do predajne odevov

 v Trnave

 (možnosť aj dôchodkyňu) 

mzda 580 € brutto + prémie

0908 120 859

tel.: www.stresnekrytiny.sk

predávame
montujemeSTRECHY

0905 577 222
0905 598 924

škridly plechové
klasické | trapézy | odkvapy | krovy | pur-panely | montované haly, domy

na krytiny až do

- 50%

Zlavy
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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

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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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

Úložný priestor

Spanie š138x198cm

polohovateľné opierky 4ks
roh na sedenie

Madlo 37cm 
+ taburetky

M37/TAB/-3BF195

PO-3/-R100/PLYT/

PO-1/-2BU132/PO-2

MOD1/PO-1/-M26

ROZMER:    335/320/160cm

SEDACIE SÚPRAVY NA MIERUSEDACIE SÚPRAVY NA MIERU ADRESA PREDAJNE
TRNAVA, TRSTÍNSKA 9

0907 787 089
www.zarpa.sk

Úložný priestor
Úložný priestor

polohovateľné opierky 3ks

Akcia platí do 31.10.2020

LÁTKA - B - 2.168€ - 15% zľava = 1.760 € 

CELOKOŽA - 1,3mm - 3.154€ - 15% zľava = 2.680 € 

zľava
-15%

s inzerátom
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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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auto-moto/iné

» ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/
Diely- SERIÓZNA DOHODA 
0908205521

pozemky/predaj

» Predám pozemok 660 m2 
v obci Šelpice cena dohodou 
0902495749

domácnosť

» Ponuka za min. sumu a odvoz 
starú spálňu drevo-orech, ťažké 
2 skrine. 0944623979

10

» Predám zajacov, chovné 
samice aj napárené, aj samcov. 
aj samicu s mládatami. Tel.: 
0948 014 213

hobby a šport

» Kúpim ľudové kroje 
0902708047

rôzne/predaj

» Predám novú vlnu na pletenie. 
0904596508

rôzne/iné

» Stratil som už po 3. krát 
oranžový mobil. Dôchodca 
80+ prosí o vrátenie. Ďakujem 
0904244445
» Hľadám kontakt na odvoz 
elektroodpadu priamo z bytu v 
Trnave. 0944623979

zoznamka

» 45 ročný ženatý hľadá vydatú 
na veku nezáleží... 0907328041
» Ahoj mám 43 r. 180cm, 80kg. 
Hľadám si priateľku na vážny 
vzťah iba SMS. 0949169521
» Ozve sa mi obyčajná žena vek, 
váha a krása nevadí ja 50nik rád 
odpíšem každej 0919292968
» 37 r hľadá dievča do 40 r na 
vážny vzťah okolie TT HC PN 
0949449436

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.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverej-
niť v ľubovoľných iných našich 
novinách, TT zameňte za skrat-
ku novín, ktorú nájdete na 
druhej strane vľavo dolu. Služ-
bu PlatbaMobilom.sk technic-
ky zabezpečuje ELET, s.r.o.

01 AUTO-MOTO / predaj 

06 POZEMKY / predaj 

09 DOMÁCNOSŤ 

10 ZÁHRADA A ZVERINEC 

11 HOBBY A ŠPORT 

13 RÔZNE / predaj 

14 RÔZNE / iné 

16 ZOZNAMKA 
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WWW.SPOLOCENSKAZODPOVEDNOST.SK

DARUJTE TRVANLIVÉ 

POTRAVINY ZO SVOJHO

NÁKUPU A MY ICH 

V  KAŽDOM MESTE 

VENUJEME TÝM, 

KTORÍ TO NAJVIAC 

POTREBUJÚ.

   AKO NA TO? 

ZBIERKA POTRAVÍN 
SA ZA�ÍNA OD 1. 10. 2020 
A BUDE PREBIEHA� 
PO�AS CELÉHO ROKA 
VO VŠETKÝCH 
PREDAJNIACH LIDL.

�AKUJEME,
ŽE POMÁHATE SPO-
LU S NAMI!

PO ZAPLATENÍ SVOJHO NÁKUPU  
sem môžete vloži� vybrané 
tvanlivé potaviny.

TAKTO PODAROVA� JE MOŽNÉ všetok suchý 
a tvanlivý tovar, napr. cestoviny, konzervy, 
stukoviny,  múku, olej, cukor, tvanlivé mlieko 
a podobne.

NEVHODNÉ POTRAVINY  na darovanie 
sú napr. ovocie,  zelenina, mäso, mlie�ne výrobky 
alebo vajcia, �erstvý chlieb a pe�ivo.

NAPLNENÝ KÔŠ bude v  každom meste, 
 kde Lidl pôsobí, odteraz pomáha�   
vybraným organizáciám, ktoré  
sa starajú  o pomoc pre �udí v núdzi.

PODE� SA 
A POMÔŽ

WWWSPOLOCENSKAZODPOVEDNOST SK
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Strechy v objatí s prírodou

Zameranie strechy a cenová ponuka ZDARMA!!!

   www.blachotrapez.sk   |   www.chcemepomahat.sk

Viac info na webe: 

6
6
-0
1
9
1

- oddĺženie úverov

- zastavíme dražby

- zastavíme zrážky zo mzdy

0948 152 149
0908 984 147
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Prijmeme nových zamestnancov 
���������������� 

OPERÁTOR VÝROBY

OBSLUHA VZV

����������

A INÉ
�����������������
��������������������
����������������
����������������
�����������������
�����������

Viac info 
��������������������

0800 500 091
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pravá koža -50%až do

Pešia zóna Hlavná 15

LIKVIDÁCIA
PREDAJNE

KOŽENÉ BUNDY
TOTÁLNY VÝPREDAJ

0
1

1
2

0
0

0
0

8

0
1

-0
 T

T
4

0

VÝROBA SEDACÍCH

SÚPRAV NA MIERU!
VÝROBA SEDACÍCH

SÚPRAV NA MIERU!

www.mamix.skwww.mamix.sk

Rodinný dom
r n  n e ie č  

Trnava
er ie  

Domáci trnavský predajca
N    !N    !

  

 9 00  17 00  10 00  14 00     KEDYKO VEK

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

D  
  

 ZDARMA
  

 !

D  
  

 ZDARMA
  

 !

Teraz najväčšie zľavy!
Ešte možnosť

výroby do vianoc!TOP KVALITA

ZA NAJLEP I

CEN

TOP KVALITA

ZA NAJLEP I

CEN
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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, kame a
• Búracie práce
   s odvozom odpadu

39
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Pracuj v Hradci Králové

OPERÁTOR VÝROBY 

+420 603 450 207

WWW.REGIONPRESS.SK
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Na Slovensku je druhá vlna pandé-
mie a mnoho ľudí zápasí s korona-
vírusom. Treba však mať na pamä-
ti, že sa o slovo môžu prihlásiť aj 
ďalšie respiračné ochorenia. Viete 
ich navzájom odlíšiť?

V každom prípade je v týchto časoch 
dôležité nepodliehať panike. Či už ide 
o chrípku, bežné prechladnutie alebo 
koronavírus, zamerajte svoju pozornosť 
na príznaky, ktoré by vám mali pomôcť 
tieto ochorenia odlíšiť.

Chrípka má náhly 
nástup príznakov

Chrípka má náhly nástup príznakov z 
plného zdravia a je sprevádzaná vysokou 
teplotou. „Typickým úvodným prízna-
kom je bolesť kĺbov a svalov, silná bo-
lesť hlavy. Chrípka sa prejavuje suchým 
a dráždivým kašľom, často sa objavuje 
zimnica a triaška. Po 48 hodinách sa 
môže prejaviť nádcha a bolesť hrdla,“ po-
pisujú verejní hygienici. Chrípka je víru-
sové ochorenie, a preto sa nelieči antibio-
tikami. Jej liečba spočíva v zmierňovaní 
príznakov podávaním liekov na zníženie 
telesnej teploty, proti kašľu, bolesti hlavy 
a proti zápalu dýchacích ciest. Treba si 
dopriať veľa spánku a teplého čaju.

Prechladnutie nevzniká náhle
Prechladnutie nevzniká náhle z 

plného zdravia a nie je sprevádzané 
vysokou teplotou, triaškou bolesťami 
kĺbov a svalov. „Typickými úvodnými 
príznakmi sú nádcha, kýchanie, slziace 
oči a podráždené hrdlo,“ objasňujú ve-
rení zdravotníci a zároveň radia, že pri 
ľahkých príznakoch ochorenia sa stačí 
zdržiavať pár dní v domácom prostredí 
a piť veľa teplého čaju a užívať voľne do-
stupné lieky, ktoré odporučí lekárnik. 
„Pokiaľ ochorenie trvá dlhšie ako 3 dni 
a klinický stav sa zhoršuje, je potrebné 
navštíviť ošetrujúceho lekára. Pri respi-
račných ochoreniach spôsobených bak-
tériami, lekár rozhodne o potrebe podá-
vať antibiotiká,“ odporúčajú odborníci.

COVID -19
COVID-19 je infekčné ochorenie, 

vyvolané koronavírusom SARS-CoV-2. 
Ochorenie sa prejavuje rôznymi spô-
sobmi. Väčšina infikovaných má 
mierne až stredne závažné príznaky 
a uzdraví sa bez hospitalizácie. CO-
VID-19 postihuje najmä dýchací sys-
tém a v niektorých prípadoch vyvoláva 
ťažký zápal pľúc. „Príznaky ochorenia 
sú horúčka nad 38°C, kašeľ, sťažené 
dýchanie, bolesť svalov, bolesť hla-
vy, únava, malátnosť, strata čuchu a 
chuti,“ uvádza sa na stránke korona.
gov.sk. Vírus sa prenáša kvapôčkami 
sekrétu pri kašli, kýchaní a rozpráva-
ní. Ohrozuje osoby, ktoré sú v blízkom 
alebo dlhšie trvajúcom kontakte s na-
kazeným. Infekcia sa prenáša aj cez 
kontaminované predmety.

TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Predĺžila 
sa povinnosť 
nosenia rúšok 
na školách
Na Slovensku sa sprísňujú opatre-
nia, ktoré majú pomôcť zastaviť ší-
renie ochorenia COVID-19. Jedným z 
nich je aj predĺženie povinnosti no-
siť rúška na druhom stupni základ-
ných škôl a na stredných školách.

V zmysle opatrenia platného od 1. 
októbra 2020 budú musieť rúška nosiť 
starší žiaci a stredoškoláci až do odvo-
lania. Nosenie rúšok v triedach naďalej 
nie je povinné pre žiakov prvého stupňa 
základných škôl v interiéri školy v rámci 
výchovnovzdelávacieho procesu, ich no-
senie však hygienici vysoko odporúčajú.

Odborníci radia 
ako vybaviť žiakov rúškami

Odborníci z Úradu verejného zdra-
votníctva SR zdôrazňujú, že tvárové 
rúško nás účinne chráni, ak zakrýva 
ústa aj nosové dierky a je suché. Deti je 
preto potrebné do školy vybaviť okrem 
rúška, ktoré má na tvári, aspoň jedným 
ďalším čistým rúškom v mikroténovom 
vrecúšku. „Rúška môžu byť jednorazo-
vé, alebo plátenné - ideálne z bavlny 
alebo husto tkanej látky. Plátenné rúško 
má byť vyprané, prípadne vyvarené a 
z oboch strán vyžehlené suchým tep-
lom. Dieťaťu pribaľte do školskej tašky 
aj jedno čisté mikroténové vrecúško, do 
ktorého vlhké rúško či už plátenné alebo 
jednorazové odloží,“ odporúčajú verej-
ní hygienici. Po návrate zo školy by mal 
rodič vrecko s jednorazovými rúškami 
vyhodiť do odpadkového koša ako bež-
ný komunálny odpad. Plátenné rúška 
je potrebné oprať v práčke aspoň na 60 
°C, prípadne vyvariť a následne ožehliť 
suchým teplom.

Ako správne 
použiť tvárové rúško

Deťom by sme mali tiež vysvetliť, ako 
tvárové rúško správne používať. Zdôraz-
niť im, že pred jeho použitím aj po jeho 
odstránení je potrebné očistiť si ruky 
vodou a mydlom alebo dezinfekčným 
prostriedkom. Rúško má priliehať k tvá-
ri a zakrývať ústa aj nosové dierky. Ak je  
rúško poškodené, vlhké alebo špinavé, je 
potrebné ho vymeniť za nové, pričom s 
ním manipulujeme len pomocou gumi-
čiek alebo šnúrok.

Pripravila: RENÁTA KOPÁČOVÁ

námety a reakcie spravodajstvott@regionpress.sk

Viete ako odlíšiť chrípku, prechladnutie a ochorenie COVID-19?

Zachovajte chladnú hlavu 
a zamerajte sa na príznaky

spRAVODAJsTVO Najčítanejšie regionálne noviny
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Povinnosť nosenia rúšok na školách 
sa predĺžila do odvolania. 

foto autor Alexandra_Koch pixabay

ilustračné foto                                                               autor ExergenCorporation pixabay

Klinika vnútorného lekárstva Fa-
kultnej nemocnice (FN) Trnava 
otvorila špecializovanú ambulanciu 
pre liečbu rezistentnej hypertenzie. 
Pacienti sa môžu začať objednávať.

Novootvorená ambulancia využíva 
najmodernejšie diagnostické a terape-
utické postupy s cieľom zlepšiť kvalitu 
života a prognózu pacientov s vysokým 
krvným tlakom.

Ochoreniu 
patrí smutné prvenstvo

Artériová hypertenzia alebo vysoký 
krvný tlak je ochorenie, ktorému patrí 
smutné prvé miesto medzi príčinami, 
ktoré vedú k úmrtiu. Pri neliečení tohto 
ochorenia spôsobuje ďalšie ochorenia, 
ktoré môžu viesť k smrti. Pokiaľ sa dlho-
dobo nelieči alebo sa dlhodobo nelieči 
adekvátne, spôsobuje srdcový infarkt, 
mozgovú porážku alebo zlyhanie obli-
čiek. Odhaduje sa, že v súčasnosti trpí 

vysokým krvným tlakom 30 až 45% 
dospelej populácie a prevalencia tohto 
ochorenia bude stúpať. „Klinika vnú-
torného lekárstva FN Trnava aj z tohto 
dôvodu otvára špecializovanú ambu-
lanciu, kde sa budú lekári špecialisti 
komplexne venovať pacientom, ktorí aj 
napriek užívaniu viacerých antihyper-
tenzívnych liekov nedosahujú cieľové 

hodnoty krvného tlaku,“ uviedol Matej 
Martovič, referent pre vzťahy s verejnos-
ťou FN Trnava.

Ambulancia ordinuje každú stredu 
od 8.00 do 15.00 hod. Na vyšetrenie sa 
môže pacient objednať osobne v ambu-
lancii na prízemí Kliniky vnútorného le-
kárstva, alebo telefonicky na 033/59 38 
269.                                                                 ren

Pomáhať budú pacientom s rezistentnou hypertenziou

V trnavskej nemocnici 
otvorili novú ambulanciu

V novootvorenej ambulancii trnavskej nemocnice budú pomáhať pacientom 
s rezistentnou hypertenziou.                                                      autor foto renáta kopáčová
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Na Slovensku je druhá vlna pandé-
mie a mnoho ľudí zápasí s korona-
vírusom. Treba však mať na pamä-
ti, že sa o slovo môžu prihlásiť aj 
ďalšie respiračné ochorenia. Viete 
ich navzájom odlíšiť?

V každom prípade je v týchto časoch 
dôležité nepodliehať panike. Či už ide 
o chrípku, bežné prechladnutie alebo 
koronavírus, zamerajte svoju pozornosť 
na príznaky, ktoré by vám mali pomôcť 
tieto ochorenia odlíšiť.

Chrípka má náhly 
nástup príznakov

Chrípka má náhly nástup príznakov z 
plného zdravia a je sprevádzaná vysokou 
teplotou. „Typickým úvodným prízna-
kom je bolesť kĺbov a svalov, silná bo-
lesť hlavy. Chrípka sa prejavuje suchým 
a dráždivým kašľom, často sa objavuje 
zimnica a triaška. Po 48 hodinách sa 
môže prejaviť nádcha a bolesť hrdla,“ po-
pisujú verejní hygienici. Chrípka je víru-
sové ochorenie, a preto sa nelieči antibio-
tikami. Jej liečba spočíva v zmierňovaní 
príznakov podávaním liekov na zníženie 
telesnej teploty, proti kašľu, bolesti hlavy 
a proti zápalu dýchacích ciest. Treba si 
dopriať veľa spánku a teplého čaju.

Prechladnutie nevzniká náhle
Prechladnutie nevzniká náhle z 

plného zdravia a nie je sprevádzané 
vysokou teplotou, triaškou bolesťami 
kĺbov a svalov. „Typickými úvodnými 
príznakmi sú nádcha, kýchanie, slziace 
oči a podráždené hrdlo,“ objasňujú ve-
rení zdravotníci a zároveň radia, že pri 
ľahkých príznakoch ochorenia sa stačí 
zdržiavať pár dní v domácom prostredí 
a piť veľa teplého čaju a užívať voľne do-
stupné lieky, ktoré odporučí lekárnik. 
„Pokiaľ ochorenie trvá dlhšie ako 3 dni 
a klinický stav sa zhoršuje, je potrebné 
navštíviť ošetrujúceho lekára. Pri respi-
račných ochoreniach spôsobených bak-
tériami, lekár rozhodne o potrebe podá-
vať antibiotiká,“ odporúčajú odborníci.

COVID -19
COVID-19 je infekčné ochorenie, 

vyvolané koronavírusom SARS-CoV-2. 
Ochorenie sa prejavuje rôznymi spô-
sobmi. Väčšina infikovaných má 
mierne až stredne závažné príznaky 
a uzdraví sa bez hospitalizácie. CO-
VID-19 postihuje najmä dýchací sys-
tém a v niektorých prípadoch vyvoláva 
ťažký zápal pľúc. „Príznaky ochorenia 
sú horúčka nad 38°C, kašeľ, sťažené 
dýchanie, bolesť svalov, bolesť hla-
vy, únava, malátnosť, strata čuchu a 
chuti,“ uvádza sa na stránke korona.
gov.sk. Vírus sa prenáša kvapôčkami 
sekrétu pri kašli, kýchaní a rozpráva-
ní. Ohrozuje osoby, ktoré sú v blízkom 
alebo dlhšie trvajúcom kontakte s na-
kazeným. Infekcia sa prenáša aj cez 
kontaminované predmety.

TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Predĺžila 
sa povinnosť 
nosenia rúšok 
na školách
Na Slovensku sa sprísňujú opatre-
nia, ktoré majú pomôcť zastaviť ší-
renie ochorenia COVID-19. Jedným z 
nich je aj predĺženie povinnosti no-
siť rúška na druhom stupni základ-
ných škôl a na stredných školách.

V zmysle opatrenia platného od 1. 
októbra 2020 budú musieť rúška nosiť 
starší žiaci a stredoškoláci až do odvo-
lania. Nosenie rúšok v triedach naďalej 
nie je povinné pre žiakov prvého stupňa 
základných škôl v interiéri školy v rámci 
výchovnovzdelávacieho procesu, ich no-
senie však hygienici vysoko odporúčajú.

Odborníci radia 
ako vybaviť žiakov rúškami

Odborníci z Úradu verejného zdra-
votníctva SR zdôrazňujú, že tvárové 
rúško nás účinne chráni, ak zakrýva 
ústa aj nosové dierky a je suché. Deti je 
preto potrebné do školy vybaviť okrem 
rúška, ktoré má na tvári, aspoň jedným 
ďalším čistým rúškom v mikroténovom 
vrecúšku. „Rúška môžu byť jednorazo-
vé, alebo plátenné - ideálne z bavlny 
alebo husto tkanej látky. Plátenné rúško 
má byť vyprané, prípadne vyvarené a 
z oboch strán vyžehlené suchým tep-
lom. Dieťaťu pribaľte do školskej tašky 
aj jedno čisté mikroténové vrecúško, do 
ktorého vlhké rúško či už plátenné alebo 
jednorazové odloží,“ odporúčajú verej-
ní hygienici. Po návrate zo školy by mal 
rodič vrecko s jednorazovými rúškami 
vyhodiť do odpadkového koša ako bež-
ný komunálny odpad. Plátenné rúška 
je potrebné oprať v práčke aspoň na 60 
°C, prípadne vyvariť a následne ožehliť 
suchým teplom.

Ako správne 
použiť tvárové rúško

Deťom by sme mali tiež vysvetliť, ako 
tvárové rúško správne používať. Zdôraz-
niť im, že pred jeho použitím aj po jeho 
odstránení je potrebné očistiť si ruky 
vodou a mydlom alebo dezinfekčným 
prostriedkom. Rúško má priliehať k tvá-
ri a zakrývať ústa aj nosové dierky. Ak je  
rúško poškodené, vlhké alebo špinavé, je 
potrebné ho vymeniť za nové, pričom s 
ním manipulujeme len pomocou gumi-
čiek alebo šnúrok.

Pripravila: RENÁTA KOPÁČOVÁ

námety a reakcie spravodajstvott@regionpress.sk

Viete ako odlíšiť chrípku, prechladnutie a ochorenie COVID-19?

Zachovajte chladnú hlavu 
a zamerajte sa na príznaky

Povinnosť nosenia rúšok na školách 
sa predĺžila do odvolania. 

foto autor Alexandra_Koch pixabay

ilustračné foto                                                               autor ExergenCorporation pixabay

Klinika vnútorného lekárstva Fa-
kultnej nemocnice (FN) Trnava 
otvorila špecializovanú ambulanciu 
pre liečbu rezistentnej hypertenzie. 
Pacienti sa môžu začať objednávať.

Novootvorená ambulancia využíva 
najmodernejšie diagnostické a terape-
utické postupy s cieľom zlepšiť kvalitu 
života a prognózu pacientov s vysokým 
krvným tlakom.

Ochoreniu 
patrí smutné prvenstvo

Artériová hypertenzia alebo vysoký 
krvný tlak je ochorenie, ktorému patrí 
smutné prvé miesto medzi príčinami, 
ktoré vedú k úmrtiu. Pri neliečení tohto 
ochorenia spôsobuje ďalšie ochorenia, 
ktoré môžu viesť k smrti. Pokiaľ sa dlho-
dobo nelieči alebo sa dlhodobo nelieči 
adekvátne, spôsobuje srdcový infarkt, 
mozgovú porážku alebo zlyhanie obli-
čiek. Odhaduje sa, že v súčasnosti trpí 

vysokým krvným tlakom 30 až 45% 
dospelej populácie a prevalencia tohto 
ochorenia bude stúpať. „Klinika vnú-
torného lekárstva FN Trnava aj z tohto 
dôvodu otvára špecializovanú ambu-
lanciu, kde sa budú lekári špecialisti 
komplexne venovať pacientom, ktorí aj 
napriek užívaniu viacerých antihyper-
tenzívnych liekov nedosahujú cieľové 

hodnoty krvného tlaku,“ uviedol Matej 
Martovič, referent pre vzťahy s verejnos-
ťou FN Trnava.

Ambulancia ordinuje každú stredu 
od 8.00 do 15.00 hod. Na vyšetrenie sa 
môže pacient objednať osobne v ambu-
lancii na prízemí Kliniky vnútorného le-
kárstva, alebo telefonicky na 033/59 38 
269.                                                                 ren

Pomáhať budú pacientom s rezistentnou hypertenziou

V trnavskej nemocnici 
otvorili novú ambulanciu

V novootvorenej ambulancii trnavskej nemocnice budú pomáhať pacientom 
s rezistentnou hypertenziou.                                                      autor foto renáta kopáčová
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za cenu: 0,40 € až 1,20 € /m2

0903 360 600
zdenek79@orangemail.sk
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Lesy Malých Karpát skrývajú mno-
ho obdivuhodných miest. Takým 
je aj Kostol a Kláštor svätej Katarí-
ny Alexandrijskej nachádzajúci sa 
približne 20 km severne od Trnavy 
neďaleko obcí Dechtice a Naháč.

Kláštor sv. Kataríny, ktorý patril fran-
tiškánskemu rádu, bol založený v roku 
1618 na mieste prastarej gotickej kapln-
ky s cintorínom. Či už patríte k milov-
níkom kultúrnych pamiatok a histórie, 
alebo len máte chuť podniknúť nená-
ročný výlet do prírody, určite nebudete 
sklamaní. Na tomto čarovnom mieste 
môžete obdivovať ešte dobre zachované 
kostolné ruiny s vežou a zvyšky jedného 
krídla kláštornej budovy. Veža Katarín-
ky bola skolaudovaná v roku 2017 a v 
určených termínoch môžete absolvovať 
jej prehliadku. Najbližšie otvorenie veže 
si môžu záujemcovia overiť v pravej čas-
ti stránky https://www.katarinka.sk/. 
Vstup na vežu je bezplatný a štandard-
ná prehliadka trvá 25-40 minút. Veža je 
prístupná len so sprievodcom a v priaz-
nivom počasí. Pre veľmi strmé scho-
diská môžu deti vystupovať na vežu len 
vtedy, ak merajú viac ako 130 cm a len v 
sprievode dospelej osoby.

Pešia vychádzka
Na Katarínku môžete vyraziť z troch 

obcí:
-Ak zamierite do Naháča, na Katarínku 
sa dostanete po modrej turistickej znač-
ke za približne 40 minút.
-Na cestu sa môžete vydať aj z Dechtíc, 
vychádzku absolvujete po žltej značke 
a potrvá asi 1 hodinu a 20 minút. Ak si 
chcete vychádzku skrátiť na minimum, 

môžete prísť autom až po hranicu lesa, 
odbočku na záchytné parkovisko náj-
dete medzi Dechticami a Naháčom a 
odtiaľ je to na Katarínku približne 20 
minút peši.
-Treťou možnosťou je cesta peši z Dobrej 
Vody po modrej turistickej značke, čo trvá 
na Katarínku asi 1 hodinu a 20 minút.

Cyklotúra na Katarínku
Ak holdujete skôr cykloturistike, 

môžete výlet na toto magické miesto 
absolvovať aj na svojom dvojkolesovom 
tátošovi. Odskúšal ho pre vás náš kole-
ga Jozef Belica.

„Na nosič auta pripevnite bicykel a vy-
dajte sa do dedinky Naháč. Tu zaparkujte 
pri kostole a vyrazte na bicykli po hlavnej 
ceste červenou cyklotrasou smerom do 
Dechtíc. Cesta je dosť úzka a chodí tade 
veľa áut, preto si dajte pozor. Po asi 3km 
na rázcestí Horné pole sa dajte doľava na 
zelenú cyklotrasu. Pôjdete kamenistou 
cestou mierne do kopca až prídete na par-
kovisko a odtiaľ peknou lesnou cestou na 
križovatku Katarínka rázcestie pri tábore 
dobrovoľníkov, ktorí sa venujú záchrane 
ruín kláštora a kostola svätej Kataríny 
Alexandrijskej. Odporúčam odbočiť do-
ľava a pozrieť si ruiny, prípadne vežu 
kostola, z ktorej je výhľad na okolité lesy. 
Ak sa pokocháte týmto naozaj pekným a 
čarovným miestom, plným pokoja, kde si 
môžete na chvíľu oddýchnuť, pokračujte 
po zelenej cyklotrase smerom na Mikolá-
novú. Celá cesta je veľmi príjemná, vedie 
lesom, chvíľu lúkou, potom zase lesom s 
minimálny stúpaním. Po asi 5km príde-
te na Mikolánovú, kde odbočíte doľava 
na asfaltovú cestičku a modro značenú 
trasu. Príjemným asi 4km zjazdom prí-
dete na Prekážku, križovatku s hlavnou 
cestou, odbočíte doľava a po asi 1000m 
prídete späť ku kostolu v Naháči,“ popi-
suje Jozef a pripája zhrnutie: nenáročná 
cykloprechádzka s krásnym miestom na 
oddych, vhodná aj pre deti a starších.

TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ
autor foto jozef belica

Navštívte tajomný kláštor v Malých Karpatoch

Objavte magickú atmosféru 
Katarínky

Zažite magickú atmosféru Katarínky.
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Na rodinný výlet 
za euro
Ak sa počas jesenných víkendov 
chystáte spolu s deťmi podniknúť 
výlety do okolia, využite možnosť 
cestovať v rámci trnavskej župy 
za jedno euro.

V rámci podpory cestovného ruchu 
zaviedla Trnavská župa pre dospelých 
s deťmi takzvaný rodinný cestovný 
lístok od 1. júla, túto možnosť však 
predlžuje aj na ďalšie obdobie. „Ľudia 
si tento benefit obľúbili. Teší ma, že 
prírodné či kultúrne krásy nášho kraja 
navštevujú ekologickejším spôsobom. 
Možnosť cestovať počas víkendov za 
symbolické jedno euro stále trvá. Na-
priek končiacemu sa letnému obdobiu 
chceme aj týmto spôsobom ďalej pod-
porovať cestovný ruch,“ uviedol Jozef 
Viskupič, trnavský župan.

Na rodinný lístok je možné počas ví-
kendov, sviatkov a dní pracovného po-
koja a voľna prepraviť spolu až 5 osôb v 
kombinácii 2 dospelí plus 3 deti alebo 
1 dospelý plus 4 deti. V každej skupine 
musí byť aspoň jedna dospelá osoba 
a jedno dieťa do 18 rokov. Tento druh 
cestovného lístka je platný na linkách 
všetkých troch zmluvných dopravcov 
trnavskej župy – ARRIVA Trnava, SAD 
Dunajská Streda a SKAND Skalica.

Tento nový typ cestovného lístka 
v prímestskej autobusovej doprave 
trnavskej župy využilo počas dvoch 
letných mesiacov spolu 1023 rodín.  ren

Tip na výlet
Viac tipov na výlety do okolia 
nájdete aj na našom facebooku 
www.facebook.com/Trnavsko.

Prezrieť si cestou môžete aj zachovalú časť lesnej úzkorozchodnej železničky.

ilustračné foto              autor jozef belica
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Lesy Malých Karpát skrývajú mno-
ho obdivuhodných miest. Takým 
je aj Kostol a Kláštor svätej Katarí-
ny Alexandrijskej nachádzajúci sa 
približne 20 km severne od Trnavy 
neďaleko obcí Dechtice a Naháč.

Kláštor sv. Kataríny, ktorý patril fran-
tiškánskemu rádu, bol založený v roku 
1618 na mieste prastarej gotickej kapln-
ky s cintorínom. Či už patríte k milov-
níkom kultúrnych pamiatok a histórie, 
alebo len máte chuť podniknúť nená-
ročný výlet do prírody, určite nebudete 
sklamaní. Na tomto čarovnom mieste 
môžete obdivovať ešte dobre zachované 
kostolné ruiny s vežou a zvyšky jedného 
krídla kláštornej budovy. Veža Katarín-
ky bola skolaudovaná v roku 2017 a v 
určených termínoch môžete absolvovať 
jej prehliadku. Najbližšie otvorenie veže 
si môžu záujemcovia overiť v pravej čas-
ti stránky https://www.katarinka.sk/. 
Vstup na vežu je bezplatný a štandard-
ná prehliadka trvá 25-40 minút. Veža je 
prístupná len so sprievodcom a v priaz-
nivom počasí. Pre veľmi strmé scho-
diská môžu deti vystupovať na vežu len 
vtedy, ak merajú viac ako 130 cm a len v 
sprievode dospelej osoby.

Pešia vychádzka
Na Katarínku môžete vyraziť z troch 

obcí:
-Ak zamierite do Naháča, na Katarínku 
sa dostanete po modrej turistickej znač-
ke za približne 40 minút.
-Na cestu sa môžete vydať aj z Dechtíc, 
vychádzku absolvujete po žltej značke 
a potrvá asi 1 hodinu a 20 minút. Ak si 
chcete vychádzku skrátiť na minimum, 

môžete prísť autom až po hranicu lesa, 
odbočku na záchytné parkovisko náj-
dete medzi Dechticami a Naháčom a 
odtiaľ je to na Katarínku približne 20 
minút peši.
-Treťou možnosťou je cesta peši z Dobrej 
Vody po modrej turistickej značke, čo trvá 
na Katarínku asi 1 hodinu a 20 minút.

Cyklotúra na Katarínku
Ak holdujete skôr cykloturistike, 

môžete výlet na toto magické miesto 
absolvovať aj na svojom dvojkolesovom 
tátošovi. Odskúšal ho pre vás náš kole-
ga Jozef Belica.

„Na nosič auta pripevnite bicykel a vy-
dajte sa do dedinky Naháč. Tu zaparkujte 
pri kostole a vyrazte na bicykli po hlavnej 
ceste červenou cyklotrasou smerom do 
Dechtíc. Cesta je dosť úzka a chodí tade 
veľa áut, preto si dajte pozor. Po asi 3km 
na rázcestí Horné pole sa dajte doľava na 
zelenú cyklotrasu. Pôjdete kamenistou 
cestou mierne do kopca až prídete na par-
kovisko a odtiaľ peknou lesnou cestou na 
križovatku Katarínka rázcestie pri tábore 
dobrovoľníkov, ktorí sa venujú záchrane 
ruín kláštora a kostola svätej Kataríny 
Alexandrijskej. Odporúčam odbočiť do-
ľava a pozrieť si ruiny, prípadne vežu 
kostola, z ktorej je výhľad na okolité lesy. 
Ak sa pokocháte týmto naozaj pekným a 
čarovným miestom, plným pokoja, kde si 
môžete na chvíľu oddýchnuť, pokračujte 
po zelenej cyklotrase smerom na Mikolá-
novú. Celá cesta je veľmi príjemná, vedie 
lesom, chvíľu lúkou, potom zase lesom s 
minimálny stúpaním. Po asi 5km príde-
te na Mikolánovú, kde odbočíte doľava 
na asfaltovú cestičku a modro značenú 
trasu. Príjemným asi 4km zjazdom prí-
dete na Prekážku, križovatku s hlavnou 
cestou, odbočíte doľava a po asi 1000m 
prídete späť ku kostolu v Naháči,“ popi-
suje Jozef a pripája zhrnutie: nenáročná 
cykloprechádzka s krásnym miestom na 
oddych, vhodná aj pre deti a starších.

TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ
autor foto jozef belica

Navštívte tajomný kláštor v Malých Karpatoch

Objavte magickú atmosféru 
Katarínky

Zažite magickú atmosféru Katarínky.

Na rodinný výlet 
za euro
Ak sa počas jesenných víkendov 
chystáte spolu s deťmi podniknúť 
výlety do okolia, využite možnosť 
cestovať v rámci trnavskej župy 
za jedno euro.

V rámci podpory cestovného ruchu 
zaviedla Trnavská župa pre dospelých 
s deťmi takzvaný rodinný cestovný 
lístok od 1. júla, túto možnosť však 
predlžuje aj na ďalšie obdobie. „Ľudia 
si tento benefit obľúbili. Teší ma, že 
prírodné či kultúrne krásy nášho kraja 
navštevujú ekologickejším spôsobom. 
Možnosť cestovať počas víkendov za 
symbolické jedno euro stále trvá. Na-
priek končiacemu sa letnému obdobiu 
chceme aj týmto spôsobom ďalej pod-
porovať cestovný ruch,“ uviedol Jozef 
Viskupič, trnavský župan.

Na rodinný lístok je možné počas ví-
kendov, sviatkov a dní pracovného po-
koja a voľna prepraviť spolu až 5 osôb v 
kombinácii 2 dospelí plus 3 deti alebo 
1 dospelý plus 4 deti. V každej skupine 
musí byť aspoň jedna dospelá osoba 
a jedno dieťa do 18 rokov. Tento druh 
cestovného lístka je platný na linkách 
všetkých troch zmluvných dopravcov 
trnavskej župy – ARRIVA Trnava, SAD 
Dunajská Streda a SKAND Skalica.

Tento nový typ cestovného lístka 
v prímestskej autobusovej doprave 
trnavskej župy využilo počas dvoch 
letných mesiacov spolu 1023 rodín.  ren

Tip na výlet
Viac tipov na výlety do okolia 
nájdete aj na našom facebooku 
www.facebook.com/Trnavsko.

Prezrieť si cestou môžete aj zachovalú časť lesnej úzkorozchodnej železničky.

ilustračné foto              autor jozef belica

   
   

    
  

Zámková dlažba
Zavarský

0905 580 848
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KAMENÁRSTVO
MAMAJO

0950 296 523
kamenarstvomamajo@azet.sk

Ponúkame:

     nové žulové pomníky

     krycie dosky

     brúsenie starších pomníkov

     rekonštrukcie starších

     hrobov

     betónové chodníky

1 HROB
od 990 €
2 HROB

od 1300 €
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REZANIE BETÓNU

0908 447 006
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2AKCIOVÉ CENY!
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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
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www.hydinarskafarma.sk
hydinárska farma topolnica (pri galante)

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

Ponúka

ROZVOZ Zabezpečímeobjednávky telefonickykrmivo pre nosnice, rastová a znášková

NOVINKA - Od oktobra Brojlerové kurence

na zarezanie chované na KUKURICI

• Mulard káčere na výkrm
• brojlerové kačice na výkrm

1
6
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Prenajmeme spevnenú plochu
30.000 m2 v priemyselnej zóne
Pezinok - Glejovka. V objekte je

nákladná váha a železničná vlečka.
0901 708 070

pkprenajom@gmail.com

OPRAVA
•automatické

práèky
•elektrospotrebièe
•plynospotebièe
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033/5549 016
0915 756 849

INZERCIA
0905 333 832



TTzel20-40-strana 6

SLUŽBY, BÝVANIE, ZVERINEC Najčítanejšie regionálne noviny
6

 2,99

1,
99
€

kg 
Farmatop

 2,70

1,
99
€

kg Hyza

 1,29

0,
85
€

500g 
Thymos
j.c. 1,700 €/kg

 0,65

0,
49
€

1l 

250ml
j.c. 4,000 €/l

 2,59

1,
00
€

 2,29

1,
79
€

900ml
j.c. 1,988 €/l

960ml
j.c. 2,802 €/l

 3,59

2,
69
€

 2,90

1,
89
€

prosciutto 
330g 

j.c. 5,727 €/kg

 0,65

0,
49
€

j.c. 6,125 €/kg

 0,45

0,
33
€

straciatella,vanilka 
150g Tami
j.c. 2,200 €/kg

 0,59

0,
39
€

sýtený, nesýtený, jemne sýtený 
1,5l
j.c. 0,260 €/l

 0,59

0,
49
€

1,5l
j.c. 0,326 €/l

 8,99

6,
99
€

40% 
0,7L
j.c. 9,985 €/l

 6,90

5,
69
€

kg

 1,99

1,
09
€

750ml
j.c. 1,453 €/l

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

 11,25

8,
59
€

3 Midi 58ks 
6-10kg

-

-
-

-

-
od 

15519

 1,09

0,
89
€

680g p.p.360g 
Giana
j.c. 2,472 €/kg

-

-
-

-

-
od 

55096

 9,90

5,
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€

16m 

 1,79

1,
19
€

sklo Z301 C 70g 

j.c. 17,000 €/kg

-

-
-

-

-
od  4,90

2,
99
€ 167619

 1,65

1,
19
€

22,5g
j.c. 52,800 €/kg

 1,49

0,
89
€

 29,00

4,90
€ 29,00

6,90
€ 29,00

9,90
€

 14,90

3,
99
€

 13,90

9,
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€

1l

 29,00

5,90
€

 29,00

14,90
€
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 55,90

44,
90
€

Mikrovlnka ECG 
700W

 499,00

479,
90
€

Rotavátor STIGA SRC 775 RG
Motor: 4-takt 182cm3

 
Pohon Bafang

 999,99

899,
00
€

 429,99

389,
90
€

3rýchlosti

 229,99

206,
90
€

  

už od 0 € v hotovosti

Platí pri splnení podmienok Home Credit Slovakia, a. s.

sami si zvolíte dĺžku splácania 
Keď na splátky, 

tak jednoducho 

 179,00

159,
00
€

 179,00

599,
00
€

3, 

 289,90

249,
90
€

 349,00

879,
00
€

Výkon: 4-12kW
3

289,
00
€

3

 189,00

175,
90
€

Motor: 2-takt, Výkon: 0,8kW

 189,00

175,
90
€

 135,00

119,
90
€

 309,00

 229,00

199,
00
€

 339,00

299,
00
€

 269,00

249,
00
€

 

 46,90

39,
90
€

 55,90

49,
90
€

 279,00

259,
00
€

 35,90

25,
90
€

 359,00

339,
00
€

 19,90

15,
90
€

 

 119,00

109,
90
€

Drvič STIGA BIO MASTER 2200

 15,90

9,
90
€

 169,90

144,
90
€

3

 229,00

199,
90
€

 89,00

79,
90
€

 69,99

57,
90
€

€

€

€

€
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WWW.REGIONPRESS.SK 8. októbra 1970 
získal Alexandr Isajevič Solženicyn Nobelovu cenu za literatúru.

Výročia a udalosti
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0911 421 691
Suchovská 5, Trnava
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 15. 10. 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 40%
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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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WWW.REGIONPRESS.SK9. októbra 2012 
sa narodil Elo Romančík, významný slovenský herec (* 1922)

Výročia a udalosti
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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:

POKLÁDKA
ZÁMKOVEJ DLAŽBY

0905 651 584
RASTAR spol. s r.o.
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Komplexná realizácia
Vašich predstáv
v exteriéri
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ul. pri Kalvárii 25A, Trn
ava033/552 15 20, 0905 96 54 4
8

w
w

w.markbal.sk

ve
ľk

oo
bch

od obalových materiálov a papiera

PAPIEROVÉ

TAŠKY
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8Štefánikova 21, Trnava

Pasáž MAX PLAZA
(oproti Domu svetla)

0905 368 775
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AJ   NJ
RJ   ŠJ

INZERCIA
0905 333 832
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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-
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Zeleneč, Modranka
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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
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SC    27.920 Senecko
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Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípa-
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Ponúkame kompletný právny servis, finančné a právne poradenstvo

NAJRÝCHLEJŠÍ PREDAJ
NEHNUTEĽNOSTÍ

www.casmar.sk

posledný 4-izb
RD - Kamenáč

Domy sú už dokončené do štádia
holodomu a čakajú na budúceho vlastníka!

Vybavenie hypotekárneho úveru zdarma!

Na predaj posledný 4izb RD v lukratívnej časti Kamenáč
Moderná novostavba 4izb RD má úžitkovú plochu 100 m� 
je postavená na pozemku o veľkosti 334 m2.
Viac info. o projekte alebo obhliadky:

0948 636 000 Peter Markovič

178.950 €178.950 €

posl. 3-izb RD v radovej
zástavbe-Kamenáč

Na predaj posledný 3izb RD v lukratívnej časti Kamenáč
Tento moderný 3izb RD má úžitkovú plochu 87 m� a je 
postavený na pozemku o veľkosti 310 m�.
Viac info. o projekte alebo obhliadky:

0948 636 000 Peter Markovič

V cene je:
– spevnená plocha na parking na dve autá
– stavba – Tehla 300mm
– zateplenie 150mm s minerálnou vlnou – fasáda
– strecha
– vnútorné sadrové omietky

– sadrokartónové stropy
– vymaľované
– kompletné rozvody sietí (voda, odpad, el., plyn)
– plastové okná 3sklo
– Všetky prípojky – vod. šachta, kan. šachta, plyn. prípojka, El. prípojka.
– Podlahové plynové kúrenie

190.950,- €190.950,- €

Tieto veľmi pekné rodinné domy – BUNGALOV – majú 4 alebo 3 izby, tech. miestnosť, samostatná toaleta, kúpeľňa 
s vaňou a toaletou. Výborná dispozícia rozdelená na dennú a nočnú časť.
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