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Týždenne do 49 930 domácností

Viac vo vnútri!

STAVEBNÉ Zámková dlažba
Zavarský
PRÁCE

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

0905 943 528

0949 319 336

- riečne:

39-0007 TT01

VA - 30%
MOŽNÁ ZĽA DLAŽBY
YA
NA OBKLAD

•PREDAJ KAMENIVA
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 PIESKU
•DOPRAVA - vrátane drobného rozvozu
TOVAR VÁŽIME NA CERTIFIKOVANEJ MOSTOVEJ
VÁHE, ŽIADNY PREDAJ ODHADOM MNOŽSTVA!

0915 930 683, 0915 930 672, bemat@betos.sk

Recyklácia a vyradenie
vozidla z evidencie

Chystáte

Autorizovaný spracovateľ - Piec auto s.r.o.

Akcia na šrotovné - platíme 30 € za auto
Odvoz auta zadarmo
GA SA HC LV NR NZ PE PN BN NM TO TT ZH ZC BS.

sa stavať ?

0915 261 120

80-0007-2

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

•KRTKOVANIE•
profesionálne čistenie a monitoring
TT22-29-strana
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NON - STOP 0905 351 406
www.krtkovaniezsk.sk

01-0008 TT15

kanalizácie • čistenie lapačov tuku
63-0112

78-0018-1

39-0 TT26

Mik ovíniho 7 • Tr nava

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

BEMAT

08-0033 TT06

01-0007 TT27

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

0905 580 848
dlazbazavarsky@gmail.com
spol. s r. o.

0910 127 792

• pokládka zámkovej dlažby
• zemné a výkopové práce
minibagrom a mininakladačom
96-0117 TT27

- Obklady a dlažby
- Pokládka
zámkovej dlažby
- Zatepľovanie a ostatné
stavebné práce

REDAKČNÉ SLOVO / SLUŽBY, STAVBA

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

INZERCIA
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
Redaktorka: Renáta Kopáčová
spravodajstvott@regionpress.sk

DISTRIBÚCIA (49.930 domácností)
Každý týždeň:
Trnava, Biely Kostol, Bíňovce, Bohdanovce nad Trnavou, Boleráz,
Klčovany, Borová, Brestovany,
Horné Lovčice, Bučany, Cífer,
Dechtice, Dlhá, Dobrá Voda, Dolná Krupá, Dolné Dubové, Dolné
Lovčice, Dolné Orešany, Horná
Krupá, Horné Orešany, Hrnčiarovce nad Parnou, Jaslovské
Bohunice, Kátlovce, Košolná,
Križovany nad Dudváhom, Lošonec, Majcichov, Malženice, Naháč,
Opoj, Ružindol, Slovenská Nová
Ves, Smolenice, Suchá nad Parnou, Špačince, Šúrovce, Vlčkovce,
Voderady, Zvončín, Zavar, Trstín,
Zeleneč, Modranka

Orava je región jedinečný nádhernou
prírodou a návštevníkom ponúka prekrásne prírodné zákutia ako stvorené pre
horskú turistiku. Vyraziť môžete napríklad na Babiu horu, ktorá je najsevernejší
vyhliadkový bod Slovenska a tiež najvyšší vrch Oravských Beskýd.
Ak mierite na východ Slovenska,
nechajte sa zlákať návštevou najväčšieho travertínového územia na Slovensku,
ktoré právom patrí medzi unikátne klenoty slovenskej prírody. Obdivovať môžete
skalné útvary, puklinové jaskyne, rokliny
či priepasti a to všetko na jednom mieste,
v skalnom meste Dreveník.
Gemer rovnako ponúka veľa pútavých
zážitkov. Podniknite napríklad výpravu
vedúcu z Muránskej Huty na tretí najvyššie položený hrad na Slovensku. Zrúcanina kedysi mohutného hradu Muráň sa týči
na skalnom brale Cigánka a poskytuje
prekrásne výhľady na Muránsku planinu,
ale aj na majestátnu Kráľovu hoľu.
V Národnom parku Nízke Tatry v
Ľupčianskej doline, vás isto nesklame
výlet na Magurský zlatý chodník. Dozviete sa nielen množstvo zaujímavostí o
baníctve v tejto lokalite, ale aj o krásach
prírody a jej ochrane.
Aj lesy Malých Karpát skrývajú mno-

ho obdivuhodných miest. Takým je aj
Kostol a Kláštor svätej Kataríny Alexandrijskej nachádzajúci sa približne 20 km
severne od Trnavy neďaleko obcí Dechtice a Naháč. Navštívte tento tajomný kláštor a objavte jeho magickú atmosféru.
Urobte si výlet do rozária v Dolnej
Krupej, kde vás čaká nevšedný zážitok.
Príjemná vychádzka po chodníčkoch lemovaných tisíckou ruží.
Vydajte sa na potulky do prekrásneho prostredia stredného Pohronia
a preskúmajte pozostatky hradov Revište a Šášov. Oba sú súčasťou Pohronskej
hradnej cesty, na ktorej môžete obdivovať
množstvo ďalších hradov, hrádkov, strážnych veží, opevnených miest či kláštorov.
V pohorí Považský Inovec severne
od obce Nitrianska Blatnica sa týči vrch
Marhát. Na jeho vrchole sa nachádza 17
metrov vysoká rozhľadňa ponúkajúca
prekrásne výhľady na široké okolie. Cestou vás pod úbočím Kozieho chrbta očarí
útulný kostolík s vežou a pustovňou.
Ak vás vaše cesty zavedú do Rajeckej kotliny, odporúčame urobiť si zastávku v
dedinke Stránske. Nad
obcou priamo v areáli
miestneho cintorína
vás upúta zrúcanina
gotického Kostola
sv. Heleny pochádzajúca zo 14. storočia.

39-00 TT01

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Máte chuť spoznávať krásy našej vlasti
a rozhodli ste sa preto stráviť tohtoročnú dovolenku doma? Isto neoľutujete. Objavili sme pre vás veľa pekných
miest, ktoré stojí za to navštíviť.

REZANIE BETÓNU
AKCIOVÉ CENY!
0908 447 006
Ponúkam pomoc:
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» Renáta Kopáčová, redaktorka

REKONŠTRUKCIE
DOMOV A BYTOV
NA KĽÚČ

regionpress.sk

KAMENÁRSTVO MAJSTRO

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

97.240
106.540
34.320
34.390
30.330
16.450
30.580
29.680
54.170
35.050
22.970
41.870
35.420
36.750
41.930
59.870
49.930
20.930

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

56.200
29.300
37.270
30.860
38.570
32.480
33.590
40.150
38.400
26.880
50.780

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

Východné Slovensko

0949 188 961

75-19

10-0064

0949 295 072

SERVIS OKIEN &
RENOVÁCIA EUROOKIEN
0948 144 844

• elektroinštalácie
• rekonštrukcie
• el. prípojky
• opravy

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

POŽIČOVŇA
ČISTIACEJ
TECHNIKY

SME PRVÁ FIRMA,
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE
800

499 €

10% ZĽAVA
2300

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL

výmeny
svietidiel,
vypínačov,
zásuviek...

1500

37.210
30.830
27.190
92.130
24.900
12.940
31.260
41.520
49.940
32.540

www.kamenarstvomajstro.sk

ELEKTRIKÁR

Juraj Jamrich

1500
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01-0004 TT01

Západné Slovensko

kompletné
pomníky

Záruka 12 rokov

549 €

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

0903 342 475

769 €

vymaľovanie
interiéru
pri výmene okien

rttrade@rttrade.sk

• tepovače • podlahové automaty
• WAPky • vysávače • parné čističe
0951 163 495 | Suchovská 12, Trnava
pozicovna.promaster.sk

41-06

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

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

0910 444 002
Nové pomníky
Obnova starších hrobov
Obnova písmen (zlato/striebro)
VÝPREDAJ
Brúsenie hrobov
KAMEŇA
na nové
Chodníky
uloročné ceny

1500

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

39-0003 TT01

Pekárska 40/a
TRNAVA
trnavsko@regionpress.sk

Termín navštevy si treba dohodnúť telefonicky.

08-0 TT06

Redakcia:

Všade dobre, doma najlepšie
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SLUŽBY, BÝVANIE, ZDRAVIE, ZAMESTNANIE

OPRAVA Frézovanie
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PAPIEROVÉ

STRÁŽNIKOV.

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

Mzda za jednu hodinu práce 4,00 EUR.
K hodinovej mzde patria príplatky za jednu hodinu práce
podľa Zákonníka práce (za prácu v sobotu, nedeľu,
v noci a vo sviatok), plus stravný lístok.

ZĽAVAEZ

TAŠKY
Tr
/5 ri Kalv
52 árii 25A, 96 5
15 20, 0905

prijme do trvalého pracovného pomeru

NA NER

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

10-0010

veľko
o

bch

k
l.aspapiera

ww

033/5549 016
0915 756 849

ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o.

komínov
08-000 TT01

•automatické
práèky
•elektrospotrebièe
•plynospotebièe

3

Záujemcovia sa môžu hlásiť osobne v sídle spoločnosti
Koniarekova 20/B, 917 01 Trnava,
prípadne na email: riaditel@zosbezpecnost.sk,
telefonicky na čísle 0902 326 265, 0903 720 365.

39-0065

TRNAVSKO

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

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:
chrbtice a kĺbov, reumatizmu, artrózy, osteoporózy, cukrovky, pankreasu,
prostaty, vysokého krvného tlaku, sexuálnej dysfunkcie, psychických porúch,
migrény, depresie, úzkosti, nervového systému, lymfatického systému,
cievnych problémov, alergénov, toxínov, baktérií, vírusov, plesní ...

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

16-0102

41-18

SERVIS OKIEN A DVERÍ

KAMENÁRSTVO
Príďte nakúpiť ešte za MINULOROČNÉ CENY!
NAJŠTÝLOVEJŠIA PREDAJŇA
S VYSTAVENÝMI POMNÍKMI:

TRNAVA
Bratislavská cesta 45
oproti Drevoma, Mikona
Po - Pia: 10:oo - 16:oo
každá párna sobota: 9:oo - 12:oo

D
31
1991-2022

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

TT22-29-strana
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Už bol jedenásty

» bapka Blašková

Možno je to tak


HĽADÁME VODIČOV DO TAXISLUŽBY

Ak máš 21 rokov, rád šoféruješ,
si komunikatívny a máš chuť
pracovať, tak sa pridaj k nám!
na HPP aj brigádnicky. Mzda: 800 - 1 200 €.

01-0009 TT25

Bola druhá sobota tehoročného júla. V Jaslovských Bohunicách sa chystala velká sláva, jedenásty
ročnýk gulášovej pohody. Po týdnoch úmorného
tepla sa konečne ochladzilo, to som ja objednala
také pohodové počasí. V zámeckém parku už ot rána
chystaly pracovnýci opce šecko tak, aby nykemu
nyšt nechýbalo. Stoly, lavice, kotele, drevo, vodu,
stany, aby nás slnéčko nespálilo. Šak ono bolo skované, asi bolo na dovolenke a to bolo fajn. Nanosily
krumple, cibulu, mast aj maso, chleba, tanýrky aj lyžičky. O jednej poobede to vypuklo. Na povel dvoch
porotcov, Gizky Oňovej a Petra Vargu, zme zapálily
pot kotláma.
Bolo nás 24 družstév, zblízka aj zdaleka. Vóna
cibule a masa sa nésla celým parkom, za zvukov kapely a spevu pany Gizky. Aj ja som mala svoje, čisto
babské, družstvo. Pri tažkej robote nám chlapci ze
susedného družstva pomohly, nevládla tam nyjaká
konkurencija, len lucká ochota. Kým sa varyl guláš,
cibulový chlapy nám nachystaly masný chleba z cibulu, aby zme neumrely ot hladu. Porotci chodzily
ot kotla ge kotlu, do každého nakukly aj z kameru, či
tam nedávame néčo zakázané. Medzi tým boly sútaže pre dzeci aj dospelákov až kým
zme neodevzdaly naše vzorky.
Porotci asi aj tri dny nejedly,
aby mohly šecko okoštuvat. Po
koštovke páni porotci s našu
pany starostku vyhlásily výtazov. Aj ket sme nevyhraly, aj
tak zme maly najkrajšé fertuchy.
Šak raz zme už boly druhý a to je
úspech kerý na rok zopakujeme a možná aj prekonáme.

0905 613 572 • yellow@taxisluzbatrnava.sk
Výročia a udalosti
biskupská vysviacka Františka Rábeka za
nitrianskeho pomocného biskupa

27. júla 1991

Odborné výživové
poradenstvo na mieru



v oblasti chudnutia, naberania
váhy, zosúladenia stravy
s diagnózou alebo špecifickou
životnou etapou

www.vyzivasrozumom.sk | 0908 504 598

HĽADÁME DO SVOJEJ DIELNE
A SERVISNÉHO TÍMU NOVÚ POSILU.
Ak máš rád výzvy, baví ťa práca v kolektíve a poľnohospodárska technika ti nie je cudzia, OZVI SA NÁM.

Ako Fénix z popola
Neopakujte to stále dokola,
v Grécku možno Fénix,
ale u nás vždy len sliepka
vstane z popola.

Niekto má všetko
Viem, že nemôžem mať všetko
a takých sú nás mraky,
ale štve ma, že niekde sú aj takí.

Nájdeš nás:
Agrokov, spol. s r.o., Logistická 2, Trnava
www.agrokov.sk, agrokov@agrokov.sk
FB: Agrokov, spol. s r.o.

Ihneď prijmeme

SBS GUARDING s. r. o.

PR EDAVAČ K U

prijme strážnikov na obchodnú prevádzku

v Trnave (Lidl) Mzda: 4,20€/h. netto.

do potravín. Prevádzka na Koniarekovej ulici (Vozovka).
2-zmenná prevádzka, od 4,20 Eur/hod.

POS NUTNÝ! Nástup ihneď.

Koniarekova 3, Trnava

0905 895 908

39-0 TT28

Oneskorený vývoj
Sťažoval sa strýko tetke,
že krízu stredného veku
mal až v osemdesiat
päťke.

HĽADÁM ĽUDÍ

Ochladenie
Žiadne vrelé reči moji drahí,
je tak horko, že pomôžu len
chladné medziľudské
vzťahy.

96-0042-9 TT27

» Eva Jarábková

0905 410 960

TT22-29-strana
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volať v pracovné dni od 9:00h do 16:00h

Realizácia
kompletných
stavebných prác

DO BETONÁRSKEJ

VÝROBY

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk
0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

od A po Z
0944 850 994

36-0003

Víťazný auto predajca
Konkurencia je taká veľká,
že na to nemám slov,
šikovní predajcovia núkajú
auto s plnou nádržou.

ZAMESTNANIE, SLUŽBY

TRNAVSKO

5

Výročia a udalosti
v Bratislave sa dohodli zástupcovia českej ODS a slovenského
HZDS na zániku česko-slovenskej federácie

23. júla 1992

Firma v Hrnčiarovciach
nad Parnou hľadá

ZÁMOČNÍKOV
ZVÁRAČOV
MONTÁŽNIKOV
Nástup možný ihneď.
Práca na živnosť.
Ubytovanie vieme zabezpečiť.

0905 825 088
Výročia a udalosti
po 17 mesiacoch cesty dorazila skupina 148 mormónov do údolia
Veľkého soľného jazera a založili tam Salt Lake City

24. júla 1847

Súkromná
spoločnosť
prijme

PRIJMEM
muža / ženu

0948 011 605

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

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

01-0032 TT07

0902 953 066
0911 068 443

01-00 TT25

Bližšie informácie poskytneme na tel. č.:

OKNÁ•DVERE•PARAPETY•ŽALÚZIE•ROLETY•SIEŤKY

52-0141

(HPP) do trafiky v Trnave,
minimálny zárobok
762,- € brutto + zákonom
stanovené príplatky.

01-0 TT27

PREDAVAČKU

na TPP alebo brigádu
do pohostinstva v Bínovciach,
na krátky a dlhý týždeň. Prax
výhodou, nie je podmienka.
Nástup možný ihneď. Mzda:
650 eur / 15 dní + stravné lístky
+ tringelty. Zo zaučením
nie je problém.
Bližšie informácie rád poskytnem:

TT22-29-strana
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STAVBA
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KOMPLETNÉ VÝSTAVBY A REKONŠTRUKCIE

VÝKOPOVÉ A BÚRACIE PRÁCE

É
N
N
I
D
RO
DOMnaYk

• stavanie plotov
• betónovanie chodníkov
• pokládka zámkovej dlažby
• kamenný koberec
• krovy
• debniace a betonárske práce
• výmena a montáž všetkých druhov okien
• výmena strešných krytín
• zateplovanie domov
• tepelná izolácia
• sadrokartón
• maliarske práce
• omietky • fasády • stierky
• obklady • dlažby
• kúpeľne
• bazény
• klampiarske práce
• odvoz stavebnej sute kontajnermi

ľ úč

Idete búrať starý dom?

Vieme ho podrviť na Vašom pozemku!

NA PRENÁJOM

NIKTO
A
S
E
D
K
,
M
A
T
www.kurbeljan.sk
kurbeljan@centrum.sk NEDOSTANE!
6

0905 410 960

DRVIČKA NA BETÓN
96-0050 TT17

Produkcia drvenia 5 až 30 ton / hodina.
Drvenie vo frakcii 20 do 80 mm.
Rozmery stroja:
dĺžka 4 400 mm, šírka 1 500 mm,
výška 1 900 mm.

FINANCIE / ZAMESTNANIE, SLUŽBY

Najčítanejšie regionálne noviny

AKCIA

ZĽAVA do 35%
Certiﬁkát

Po-Pia: 8.00 - 15.30. hod.

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

RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ
U VÁS DOMA - STAČÍ ZAVOLAŤ

KYNOLOGICKÉ POTREBY P&P
HAPPY DOG
Andalucia 11 kg
-10 %
BEWI DOG 800 g
(pri kúpe 6 ks
miska grátis)

a
Rozvoz krmiv
vy
na
Tr
ci
m
v rá
ZDARMA!
www.kynologicke-kopanka.sk
63-003

7

Hviezdoslavova 309, Senica

www.kamenarstvo-bocan.sk

TT22-29-strana

Bocán s.r.o.,

Robotnícka 45, Trnava - Kopánka, tel.: 033 / 5501 272
otvorené: Po-Pia: 8:00 - 19:00, Sob: 8:00 - 18:00, Ne: zatvorené

VÝROBA A PREDA J
STAVEBNÉHO REZIVA
0918 361 701
pilamolnar@gmail.com

96-0037 TT18

Areál
poľnohospodárskeho
družstva
247 Siladice
TRNAVSKO

RELAX / ZVERINEC, SLUŽBY, ZAMESTNANIE
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PENZIÓN ***
ORAVSKÁ HORÁREŇ

Mimoriadna

LAST minute DOVOLENKA

e

et

lo m sv

Vďaka schodiskovému
výťahu Stannah,
môžete naďalej
žiť vo svojom dome

222 €

1 nepracujúci dôchodca
na 6 dní/ 5 nocí
so Štátnou účelovou dotáciou
pre dôchodcov

Voľné termíny:
8. 8. – 13. 8.
22. 8. – 27. 8.
29.8. - 3.9.
5.9. - 10.9.
12.9. - 17.9. a neskôr.

Cena zahŕňa:

5 x plná penzia
5 x ubytovanie
1 x celodenný výlet

+ BONUSY
a bezplatné
služby!!!
Rekreačné
poukazy v cene
272 €/ osoba a pobyt.

75-58

Tešíme sa na stretnutie s vami!
Rezervácie: 0918 591 942
info@oravskahoraren.sk, www.oravskahoraren.sk
Penzión *** Oravská horáreň
Oravský Podzámok č. 396, lokalita Zábava

37-123

Z

ce

lo

na

1º

iba za

MALOTRAKTOR,
AGZAT, VARI,
bubnovú kosačku,
mulčovač

čka čís
na

CHE1

VÝKUP STARÝCH

Domov je miesto, kde si vytvárame spomienky, a kde radi
zostávame. Nedovoľte, aby vám schody bránili zostať vo vašom
domove. So schodiskovým výťahom Stannah sa môžete vyhnúť
problémom so sťahovaním a bezpečne používať svoje schody.

AUTOBATÉRIÍ

Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na zakúpenie
stoličkového výťahu peňažný príspevok od štátu.

87-0004

*Táto ponuka je k dispozícii do 31. 8. 2022 a nie je platná s inými kampanami alebo ponukami.

0905 964 632
031/789 86 28

96-0 TT25

Zavolajte zadarmo

zabezpečíme.
Zvoz od 100 kg

52-0003

0800 162 162

Vyberte si svojho
favorita!

SPOLOČNOSŤ

SMARTFÓN
ALEBO TABLET?

8

Ahoj leto! Kúpte si schodiskový výťah a my
vám ponúkneme tablet alebo smartfón.*

za najlepšiu
u
n
e
c
Volajte:

Najčítanejšie regionálne noviny

Č. 29 / 22. JÚL 2022 / 26. ROČNÍK

TRNAVSKO
Týždenne do 49 930 domácností

08-0 TT01

Najčítanejšie regionálne noviny

O vášho otca či mamu
sa postaráme s láskou

Príď si
n kartu po svoju
do FENIX
u!

Pokémo

upu Pok
émon p

si vyber

iete náh

odnú ka

Naše opatrovateľky
pomáhajú seniorom
priamo v ich domácnosti.

rtu.

nixcard

Cena služby: od 3 eur/hod

www.fe

Trnavská arcidiecézna charita
0948 367 081, katarina.pazitkova@charitatt.sk

ilustrač

ná.

NEZÁVISLÝ SERVIS
PRE VOZIDLÁ - FORD - VÁM PONÚKA
servis a opravy osobných a dodávkových vozidiel všetkých značiek

a je len

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

ná kart

30

01-0137 TT29

Zobraze

s

Štefánikova 5, Trnava (pasáž AURA)

01-0001 TT01

s.sk

rodukto
v

AUTO
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J&J

033/55 32 613-615
Priemyselná 9, Trnava

39-0 TT18

mu nák

s!

Ku každ
é

2
Pozor na prehriatie
organizmu a úpal
Úpal je poškodenie zdravia, ku ktorému dochádza pôsobením vysokej
teploty alebo vlhkosti prostredia na
organizmus, kedy telo nie je schopné odvádzať prebytočné teplo a
dochádza k poškodeniu organizmu teplom. V horúcich slnečných
dňoch nie je vôbec výnimočný.
Na tepelný úpal sú náchylní najmä
starší ľudia a malé deti. Novorodenci a
dojčatá nemajú vyvinuté termoregulačné
mechanizmy, úpal im hrozí už po niekoľkých minútach. Rodičia by mali pravidelne kontrolovať, aby deti nosili ľahký,
vzdušný, svetlý odev, pokrývku hlavy, dodržiavali pitný režimu a používali krémy s
vysokým ochranným faktorom.

Príznaky tepelného úpalu:
- vyčerpanie z tepla - únava, nepokoj,
bolesť hlavy, závrate, nevoľnosť, vracanie, hnačky, kŕče, rýchle dýchanie,
zrýchlený pulz,
- poruchy vedomia,
- bizarné správanie, halucinácie, zmeny duševného stavu,
- zmätenosť, dezorientácia,
- bezvedomie,
- suchá koža - typická pri úpale z nadmernej námahy.

Ilustračné foto.
zdroj foto Olichel pixabay
Prvá pomoc pri úpale spočíva v postupnom ochladzovaní a náhradou
tekutín, okamžité vyhľadanie chladného prostredia s prístupom čerstvého
vzduchu, uvoľnenie, prípadne úplné
odstránenie odevu. Ďalšou voľbou je
sprchovanie vlažnou vodou, priloženie vrecka s ľadom na zátylok, pod pazuchy - axily a na slabiny.
Odborníci hovoria, že medzi 11 až 15.
hodinou by sme sa nemali vystavovať
slnečným lúčom. Pri extrémnych horúčavách odporúčajú obmedziť alkoholické a kofeínové nápoje, ktoré zbytočne odvodňujú organizmus. Vhodné
je piť minerálky s obsahom solí, ktoré
dodávajú do organizmu stratené minerály. Dôležité je aj zvýšenie príjmu čerstvej zeleniny a ovocia, ktoré poskytnú
extra dávku tekutín, obmedzenie fyzickej námahy (predovšetkým v poludňajších hodinách), treba obmedziť pohyb
na slnku v najväčšej horúčave, robiť
si prestávky na chladných miestach (v
tieni), nosiť vhodnú pokrývku hlavy,
preventívne ošetriť kožu opaľovacím
krémom a nosiť slnečné okuliare.
Informácie poskytol Regionálny úrad
verejného zdravotníctva Bratislava
ren

ZAMESTNANIE,
SPOLOČNOSŤ
SLUŽBY, STAVBA
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námety a reakcie spravodajstvott@regionpress.sk

Príbehy smolníckych baníkov
na Rotenbergu opäť ožijú
Na mapu zaujímavostí Košického
samosprávneho kraja pribudla
novinka v podobe geoturistického náučného chodníka. Prevedie
vás po stopách baníkov a priblíži
zachované pamiatky historického
baníctva na Slovensku.
Geoturistický náučný chodník je dlhý
približne tri kilometre a ponúka pútavú prechádzku okolo štôlní a dobývok,
ktoré patria medzi najvzácnejšie zachované pamiatky historického baníctva
u nás. „Nahliadnuť napríklad do útrob
štôlne a so zatajeným dychom sledovať
dielo, ktoré vytvorili naši predkovia je
ohromné. A nie je to len téma pre dospelých, ale určite nadchne aj malých
objaviteľov,“ povedala Lenka Vargová
Jurková, výkonná riaditeľka Košice Región Turizmus.

Ako sa tam dostať
Náučný chodník nájdete v banskom
areáli na vrchu Rotenberg - na Červenom vrchu pri obci Smolník. Jeho
začiatok je situovaný pri barokovej
kaplnke Jána Nepomuckého. Ďalej sa
kľukatí po červenom kopci až ku štôlňam na Rotenbergu, s pokračovaním
na odvrátenú stranu vrchu, k starým
banským prepadliskám. Na začiatku
aj na konci chodníka, v blízkosti banských diel, nájdete odpočívadlá s nový-

Geoturistický náučný chodník.
mi, alebo rekonštruovanými tabuľami.
Okrem lavičiek a náučných tabúľ, ktoré
prinášajú informácie o histórii banskej
činnosti na Rotenbergu, sú na ňom inštalované drevené stĺpiky s QR kódmi s
odkazmi na informačné webové stránky. Na jeho najvyššom bode budete
odmenení aj nádherným výhľadom na
okolité Volovské vrchy a dolinu, v ktorej sa odohrávala veľká historická epocha tunajšieho baníckeho príbehu. Ten
svojím významom prekračoval hranice
Uhorska a habsburskej monarchie.

zdroj foto KOCR Košice Región Turizmus

Červený vďaka medi
Rotenberg dostal prívlastok červený
vďaka banskej hlušine, ktorá svojím
obsahom medi sfarbuje pôdu načerveno. Už v stredoveku tu baníci začali s
povrchovým dobývaním ložísk, keďže
na tomto mieste boli podmienky také
priaznivé, že o medenú žilu sa dalo
doslova zakopnúť. Vznikol tu areál štôlní, v ktorom sa dajú aj dnes pozorovať
praktiky a spôsoby ťažby. Práve preto je
toto miesto cenné ako pre študijné, tak
aj pre turistické účely.
ren

Gemer sa približuje cyklistom
Región Gemer sa teší z novej cyklotrasy, ktorá prepojí významné
pamiatky v obci Ochtiná a jej okolí,
a poskytne cyklistom priestor na
oddych či servis.
V blízkosti obcí Ochtiná a Slavošovce
na Gemeri pribudol nový cyklochodník,
dlhý 11,2 kilometra, ktorý prepojil tieto
obce s turisticky významnými lokalitami
v okolí – s Ochtinskou aragonitovou jaskyňou a Tunelom pod Homôlkou, známym tiež ako Slavošovský tunel. Trasa
návštevníkov privedie aj k jednej z gotických perál Gemera, k Evanjelickému
kostolu v Ochtinej, a na svojom konci sa
napojí na cyklotrasu vedúcu z Banskobystrického kraja. Trasa vedie lesnou
štrkovou cestou, mimo automobilovej
premávky, čo prispieva k jej bezpečnosti
a poskytuje možnosť športového vyžitia v
prírode aj pre celé rodiny.

Nový chodník smeruje k svetovým unikátom. zdroj foto KOCR Košice Región Turizmus
aj vstup do Slavošovského tunela. Cyklochodník sa pri tuneli napája na trasu vedúcu z Banskobystrického kraja, rovnako
sa na trasu zo susedného kraja napája v
Ochtinej. Tým je poskytnutá možnosť cyklistom z banskobystrickej župy navštíviť
pamiatky v Košickom kraji. Cyklochodník
tiež dáva alternatívu k automobilovej preprave, pretože v Ochtinej pri cyklotrase je
miesto aj pre parkovanie áut.

Trnka. „Aj napriek tomu, že Gemer má
čo návštevníkom ponúknuť, nevnímame
ho ako typickú dovolenkovú destináciu.
Vďaka dotácii sa nám však podarilo sprístupniť 11 kilometrov dlhú cyklotrasu,
v rámci ktorej boli zrealizované terénne
úpravy, vyžívanie a odvodnenie trasy,
na trase sme postavili prístrešok, osadili
Cykloturistická trasa má mierny profil a
poskytuje výhľady na Slovenské rudohoinfotabule v Ochtinej a Slavošovciach a
pre lepšiu orientáciu sme v Rochovciach
rie a Veľký Radzim. Jej začiatok je situovaosadili rázcestník s informáciami o dĺžke
ný v obci Ochtiná, kde sa napája na cykloturistickú trasu e č 2589. Ďalej pokračuje v
„Okolie Ochtinej je takým „slovenským zostávajúcej trasy,“ priblížil výsledky prosmere Ochtiná rezervár, Ochtinský potok, Toskánskom“, a to vďaka jedinečným jektu, ktorý bol financovaný z krajského
Pod Bradáčom, Trejbová – Rejkovský stredovekým maľbám nachádzajúcich sa dotačného programu Terra Incognita pod
potok a končí v areáli známom ako Dob- v miestnych gotických kostolíkoch,“ ho- názvom Bicyklom k pamiatkam, starosta
šinského rozprávkareň, kde sa nachádza vorí predseda Košického kraja Rastislav obce Ochtiná Július Rusnák.
ren
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• opravy skiel pre klientov s havarijnou poistkou - ZDARMA • obhliadky pre všetky poistovne • najlepšie ceny a doživotná záruka

Stredná zdravotnícka
škola v Trnave
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Nit

Prie

RNAVA

BEZHOTOVOSTNE A ZA NAJVÝHODNEJŠÍCH PODMIENOK

s ka

VÝMENA SKIEL CEZ HAVARIJNÉ POISTKY,
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Nitr

AUTOSKLO H&D
T
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Priemyselná 1
www.autosklotrnava.sk
0907 600 895 • 033 5514 623

08-0013 TT02

TRNAVSKO

poskytne
do prenájmu
bytový
priestor
www.szstt.edupage.org

AJ SKLADOVÉ OKNÁ MÔŽU MAŤ VYSOKÚ KVALITU.
pri použití
A K C I A 30 % zľavového
kódu

vyzdvihnutie od 1.8.2022

kó

33-0045

www.oknanasklade.sk
BRUVO Slovakia
Priemyselná 5, Sereď
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961071

na všetky okná a dvere skladom
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Občianska
riadková inzercia

hydinárska farma topoLnica

NA JVÄČŠÍ VÝBER
KUCHÝŇ
DO BAURINGU!

KUCHYNE
ŠATNÍKY-40%

Ponúka na predaj:

KVALITA, ZA KTOROU SI STOJÍME > ZÁRUKA 5 ROKOV

Naše postele farebne zladíme so šatníkom!
Hviezdoslavova 3, Trnava (vo dvore oproti gym. A. Merici)
033/55 13 185, 0905 575 191, www.kasna.sk • skoppo@gmail.com

01-0010 TT11

GARANCIA
NA JNIŽŠEJ CENY!

(pri galante)

Kuričky Nosivé
rôznej farby 8-12-15-18 týž
Kuričky nosivé 14-týždňové 6,90 €/ks
Nosnice pred znáškou 20 - týždňové 7,90 €/ks
atí
Brojlerové kačice na výkrm
Aktuálne pl sob
ia zá
an
ed
pr
vy
do
Mulard kačice na výkrm
Predaj rastovej a znáškovej kŕmnej zmesi
0905 551 499 • 031/781 15 63 • www.hydinarskafarma.sk
Hydinárska farma Topoľnica

Rozvoz zabezpečíme

36-0008

SKVELÉ CENY NA

Najčítanejšie regionálne noviny

AUTO-MOTO / predaj
101Auto-moto/predaj
» Predám Škoda Octavia 1.6.mpi
r.v.2009 najazdené 85000 km,garážovaná, letné na elektrónoch a zimné na plechových diskoch kúpená v
SR. Cena 7000 eur. Tel.0917 557 747
» Predám OPEL CORSA, 1.2 benzin
16 ventil, 59kW, r.v. 2010, auto ako
nové kúpené na slovensku. Najazd
140 tis. km, priem.spotreba 5 litrov
, nové gumy, rozvody, spojka, nové
ALU disky, čierna metalíza, LED denne svietenie. Auto je v reprezentatívnom stave, cena 4.400 eur, 0905
943 528
AUTO-MOTO
/ iné
202
Auto
moto/iné
» ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely-SERIÓZNA DOHODA 0908 205 521
BYTY / predaj
303Byty/predaj

47-006

REALITY / iné
707
REALITY/iné
STAVBA
808
STAVBA
» KUPIM HAKI LESENIE. 0907 715 027
DOMÁCNOSŤ
909
DOMÁCNOSŤ
08-0008 TT01

NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

RELAX

PRÍĎTE SI PRE

Super CENY

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

PLOCHÉ
STRECHY
Komplexné služby v oblasti
hydroizolácií
a tepelných Obhliadka, poradeZDnsARtvMoA!
a cenová ponuka
izolácií.

V PONUKE
AJ GARÁŽOVÉ
BRÁNY

0908 701 103 | www.hydroizolacie-izoltim.sk

09-15

PEDIKÚRA
Výročia a udalosti
25. júla 1897
spisovateľ Jack London odplával na Klondike, aby sa pripojil k Zlatej horúčke; tu napísal svoje prvé úspešné príbehy

HOBBY
A ŠPORT
1111HOBBY
a ŠPORT
» Kupim ludove kroje 0902 708 047
RÔZNE / predaj
1313RÔZNE/predaj
» Predám velke kolobezky, este
poctivej kontrukcie pre chlapov s
velkymi kolesami, nie ako tie dnesne chrastítka. Dohoda pri osobnom
odbere 0905 943 528
» Predam horsky MTB bike Kellys
26ky kolesá, 24 rychlostí, novy stal
350 eur, cena teraz 120 eur tel. 0905
943 528

96-0008 TT01

0910 336 600 • 0905 655 414
likvidovatazbest@gmail.com

59-272

ETERNITOVÝCH STRIECH

10ZÁHRADA
ZÁHRADA
A ZVERINEC
10
a ZVERINEC
» Predám obilie 0948 191 090

SILVIA

14RÔZNE/iné
RÔZNE / iné
14
» Hľadám starobnú dôchodkyňu
z TT na sprevádzanie.1 h 5.20.0908
566 202.Vlastné auto výhodou.
HĽADÁM
1515HĽADÁM
PRÁCUPRÁCU

kombinovaná
mokrá | suchá

16
ZOZNAMKA
ZOZNAMKA
» Hladam diskr zenu 0911 348694
38 r hlada dievča na važny vztah
0907 261 901
» SYMPATICKA 56 R HLADA PRIATELA
NA ZOZNAMENIE 0907 277 466

Hospodárska 53, TT

0948 549 772

Chcete si
podať inzerát?

0911 421 691
Suchovská 5, Trnava

39-00 TT01

Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare:
RP medzera TT medzera Číslo
rubriky medzera Text inzerátu

TTzel22-29-strana 4

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

CHARITA, POLITIKA

TRNAVSKO

5

Neustále nás oslovujú rodičia, ktorí majú deti v škôlke na
Narcisovej ulici, a pýtajú sa: „Naozaj chce mesto zrušiť a
zbúrať našu škôlku?“

Nespokojní rodičia plánujú spísať petíciu. Naše skúsenosti
však hovoria, keď sa raz primátor rozhodne, žiadna petícia
nepomôže. Riešením tejto situácie je len zmena.

Ak členovia „Trnavy pre každého“ uspejú v jesenných komunálnych voľbách, škôlku nezrušíme.
Karol Križan, člen TPK

Žiaľ, nemáme pre nich dobré správy. Plány mesta sú také,
že chce úplne zbúrať škôlku a podľa dostupných informácií
tam chce postaviť stacionár pre dôchodcov.
V dobe, keď mestu chýba každý rok cca. 200 miest pre škôlkarov, je to nepochopiteľný krok. V škôlke na Narcisovej
prešla nedávno úplnou rekonštrukciou strecha. Údajne sa
tam menil kotol, sú úplne nové wc, kúpeľňa a kuchyňa.
Teraz sa to má všetko zbúrať?
Kam pôjdu deti z okolia? Na Vančurovu, kde je pre škôlkárov maličký dvor? Na Spartakovskú? Kde nemôžu autom
zastaviť pred škôlkou, lebo by dostali pokutu?
Zbúranie škôlky na Narcisovej považujeme za zlé rozhodnutie.

Opatrovateľky z charity:

O vášho rodiča sa postaráme s láskou
Trápia vášho otca alebo mamu zdravotné problémy? Potrebuje pomoc
iného človeka, no odmieta pobyt v
zariadení pre seniorov? Riešením
je opatrovateľka, ktorá prichádza
priamo do jeho domácnosti.
Trnavská arcidiecézna charita poskytuje opatrovateľskú službu 23 rokov.
Na organizáciu sa najčastejšie obracajú
deti či vnúčatá seniorov. V čase, keď
pracujú, chcú rodičom a starým rodičom zabezpečiť dôležitú pomoc. Záujem
o túto službu je veľký, charita preto rozšírila tím opatrovateliek, ktoré pomôžu
odkázaným seniorom z Trnavy a blízkeho okolia. Opatrovateľka poskytuje
službu priamo v domácnosti seniora,
pomáha mu s osobnou hygienou, podáva mu stravu, sprevádza ho k lekárovi
či na úrad, poskytuje mu dohľad počas
dňa, zabezpečuje bežné upratovanie v
domácnosti a ďalšie činnosti. Opatrovateľky sú tu aj pre ľudí so zdravotnými
problémami, pre ktoré sú odkázaní na
pomoc iného človeka. Ak potrebujete
opatrovateľku pre vášho seniora, zverte ho do rúk organizácii, ktorej môžete
dôverovať. Kontaktujte nás telefonicky
na 0948367081 alebo mailom na katarina.pazitkova@charitatt.sk. Radi
vám poskytneme všetky informácie.
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My škôlku nezbúrame!
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Klampiarstvo FIDLER s.r.o. v Seredi
ako prvá špecializovaná
predajňa výrobkov K&J&G

- klampiarske práce
- predaj a montáž
škridlaplechu
od slovenského výrobcu
- falcovaná krytina na mieru
- výroba proﬁlov na mieru

ﬁdler@klampiarﬁdler.sk • 0905 869 408, 031/789 45 54
TTzel22-29-strana 6
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Predajňa:
Čepenská 3081/119
SEREĎ
Otvorené:
Po-Pia 7.00 -16.00
SO 8.00 - 12.00

STAVBA, SLUŽBY, REALITY

TRNAVSKO
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TRNAVSKO
-30%

VEĽKÁ LETNÁ
REZANIE MATERIÁLU

ZDARMA !

ROZVOZ PO CELEJ SR
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DISTRIBÚCIA (49.930 domácností)
Každý týždeň:
Trnava, Biely Kostol, Bíňovce, Bohdanovce nad Trnavou, Boleráz,
Klčovany, Borová, Brestovany,
Horné Lovčice, Bučany, Cífer,
Dechtice, Dlhá, Dobrá Voda, Dolná Krupá, Dolné Dubové, Dolné
Lovčice, Dolné Orešany, Horná
Krupá, Horné Orešany, Hrnčiarovce nad Parnou, Jaslovské
Bohunice, Kátlovce, Košolná,
Križovany nad Dudváhom, Lošonec, Majcichov, Malženice, Naháč,
Opoj, Ružindol, Slovenská Nová
Ves, Smolenice, Suchá nad Parnou, Špačince, Šúrovce, Vlčkovce,
Voderady, Zvončín, Zavar, Trstín,
Zeleneč, Modranka

Stredná zdravotnícka
škola v Trnave

0903 657 414

39-00 TT28

SOŠ obchodu a služieb Trnava

Bližšie na: www.sosos-trnava.sk

KÚPIM

Západné Slovensko
97.240
106.540
34.320
34.390
30.330
16.450
30.580
29.680
54.170
35.050
22.970
41.870
35.420
36.750
41.930
59.870
49.930
20.930

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

Stredné Slovensko

ORNÚ PÔDU
V TRNAVE A OKOLÍ
32-0081

0903 360 600
zdenek79@orangemail.sk

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.
BV
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DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

www.szstt.edupage.org
má zámer prenajať
NEBYTOVÉ PRIESTORY

96-094 TT21

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

poskytne
do prenájmu
nebytový priestor
na prevádzkovanie
bufetu
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SLUŽBY

56.200
29.300
37.270
30.860
38.570
32.480
33.590
40.150
38.400
26.880
50.780

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

Východné Slovensko
BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN
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37.210
30.830
27.190
92.130
24.900
12.940
31.260
41.520
49.940
32.540

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL

AUTO-MOTO
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info@sracing.sk | info@bezdotykovaumyvarka.sk

PONDELOK-PIATOK: 8:00 - 17:00, SOBOTA: 8:00 - 12:00
ovníka
Prijmeme prac
árky,
yv
do ručnej um
á,
tn
nu
prax
utto.
plat 1300 Eur br
4.
41
Tel.: 0903 657

• čistenie áut • tepovanie • leštenie a renovácia laku
• nano vosk • aqua vosk • clayovanie

HLINÍKOVÉ DISKY • PNEUCENTRUM
• RUČNÁ AUTOUMYVÁREŇ
• rýchloservis
• klimatizácia
• opravy vozidiel

Bratislavská 8 (areál Poľnonákupu), Trnava
tel./fax: 033/5513

507-8
mobil: 0911 657 414 0905 115 624 0948 011 662
info@sracing.sk | info@bezdotykovaumyvarka.sk

• geometria
• opravy diskov
• leštenie svetlometov

PREZUTIE

bez OBJEDNANIA

UPAEKRCIA!
Sjar-leto

Oprava - Plnenie
KLIMATIZÁCIA

+ DARČEK
pri každom
prezutí!

www.sracing.sk

certifikát kategórie mobil klima
SLOVENSKÝ ZVÄZ CHLADIARENSKEJ TECHNIKY

DEZINFEKCIA KLIMATIZÁCIE

Vákuovanie, čistenie, výmena a doplnenie oleja

OSOBNÉ
SUV, VAN
DODÁVKY
ÚŽITKOVÉ

Kontrola + čistenie peľového filtra

25 €
25 €
25 €

doplnenie chladiva R134A:

+10 € / 100g

TTzel22-29-strana 8
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servis otvorený:

PONDELOK - PIATOK

8:00 - 17:00
SOBOTA

8:00 - 12:00

Dezinfekčnou penou
+ ZDARMA
vysávanie auta
a ošetrenie plastov

20 €

Berner aircleaner citrus
+ ZDARMA
vysávanie auta
a ošetrenie plastov

25 €

Ozónom
+ ZDARMA
vysávanie auta
a ošetrenie plastov

30 €

96-0038 TT20

• pneuservis
• diagnostika
• čistenie ozónom

