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eshop.zenitsk.sk

Exolon Ultralight 2/10 číra  ����������
Exolon 4/10 číra  ����������

Exolon 2/10 2UV biela  ����������
uvedené ceny sú po zľave s DPH

Frost 2/10 číra  ����������
Exolon 7/16 BF bronz  ����������

PC Trapéz 76/18 bronz  ����������
uvedené ceny sú po zľave s DPH
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„Skutočný priateľ je ten, kto vstúpi, 
keď odíde zvyšok sveta,“ povedal 
Walter Winchell. Máte aj vy takého 
priateľa?

So vznikom sociálnych médií na-
stala nová éra v oblasti komunikácie. 
Milióny ľudí denne hľadajú na soci-
álnych sieťach nových priateľov ale-
bo komunikujú s tými jestvujúcimi. 
Osobné stretnutia v mnohých prípa-
doch nahradili tie virtuálne.

Sú medzi nami takí, ktorých neu-
tíchajúca potreba neustále získavať na 
sociálnych sieťach množstvo priate-
ľov už celkom pohltila a zaslepila ich, 
lebo si ani neuvedomujú, že ide len o 
akúsi ilúziu, vďaka ktorej nadobúdajú 
pocit, že majú kvantum kamarátov. 
Sú ochotní tráviť desiatky hodín na 
internetových diskusiách a sociálnych 
sieťach, aby nadviazali nové a nové 
vzťahy.

Kto však sú títo ich priatelia? Ide 
o ľudí, ktorí im dokážu nastaviť zr-
kadlo, odhaliť pravú tvár alebo im len 

mažú med okolo úst? Budú tu títo ich 
kamaráti vo chvíli, keď ich budú sku-
točne potrebovať? Budú pri nich stáť aj 
vtedy, keď sa im všetci ostatní otočia 
chrbtom?

Skutočný priateľ je ten, kto nás pri-
jíma takých, akí sme, ale zároveň nám 
dokáže otvoriť oči, ak tápeme v tem-
notách. Je to človek, ktorému môže-
me zveriť aj tie najtajnejšie tajomstvá. 
Máte aj vy takéhoto priateľa, človeka z 
mäsa a kostí, ktorý pri vás stojí aj keď 
vám tečie do topánok a v časoch, keď 
sa vám práve nedarí, podá pomocnú 
ruku, vypočuje vás, povzbudí a kryje 
vám chrbát, keď je treba?

Ak máme v živote 
takéhoto človeka, je to 
naozaj veľmi cenný dar. 
Mali by sme byť zaň 
vďační, vážiť si ho a 
starať sa oň, pretože 
každý takéto šťastie 
nemá.

V núdzi spoznáš priateľa

» Renáta Kopáčová, redaktorka

Realizácia kompletných
stavebných prác od A po Zod A po Z
od septembra do decembra

NA PRÁCE AJ MATERIÁL

ZĽAVA 30%
od septembra do decembra

NA PRÁCE AJ MATERIÁL

ZĽAVA 30%
0944 850 994

0
8
-0
0
9
2

4
7
-1
3
7

0
8

-0
8

7
 T

T
3

3



PN22-34_strana- 2

zdravie / služby Najčítanejšie regionálne noviny
2

INZERCIA

 

PIESTANSKO
NOVOMESTSKO-MYJAVSKO

Eva Papuláková  0905 746 988

Distribúcia:
Marek Rus   0908 979 496
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
 

párny týždeň: Banka, Beckov, 
Brezová pod Bradlom, Bzince pod 
Javorinou, Čachtice, Horná Streda, 
Kočovce, Lubina, , Myjava, Nové 
Mesto nad Váhom, Nová Ves nad 
Váhom, Piešťany, Pobedim, Podo-
lie, Považany, Sokolovce, Vrbové.    
nepárny týždeň: Banka, Borovce, 
Bzince pod Javorinou, Čachtice, 
Chtelnica, Dolný Lopašov, Dra-
hovce, Dubovany, Horná Streda, 
Krakovany Lubina, Moravany 
nad Váhom, Nižná, Nové Mesto 
nad Váhom, Ostrov, Malé Orviš-
te, Pečeňady, Piešťany, Pobedím, 
Podolie, Považany, Rakovice, 
Sokolovce, Stará Turá, Trebatice, 
Veselé, Veľké Kostoľany, Veľké 
Orvište, Vrbové.  

piestansko@regionpress.sk

Redakcia: A. Trajana 2
PIEŠŤANY

Piešany

Nové 
Mesto 

n/Váhom

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   97.240 Bratislavsko Východ
BZ  106.540 Bratislavsko Západ
DS  34.320 Dunajskostredsko
GA  34.390 Galantsko+Šaliansko
HC  30.330 Hlohovecko+Sereďsko
KM  16.450 Komárňansko
LV  30.580 Levicko
MA  29.680 Malacko
NR  54.170 Nitriansko
NZ  35.050 Novozámocko
PK  22.970 Pezinsko
PN  41.870 Piešťansko+NM+MY
SC  35.420 Senecko
SE  36.750 Senicko+Skalicko
TO  41.930 Topoľčiansko+PE+BN
TN  59.870 Trenčiansko+DCA+IL
TT  49.930 Trnavsko
ZM  20.930 Zlatomoravsko

BB    56.200 Banskobystricko+BR
KY  29.300 Kysucko=CA+KM
LI  37.270 Liptovsko=LM+RK
LC    30.860 Lučenecko+VK+PT
MT    38.570 Martinsko+TR
OR    32.480 Oravsko=DK+NO+TS
PB    33.590 Považsko=PB+PU
PD     40.150 Prievidsko
ZV    38.400 Zvolensko+DT+KA
ZH  26.880 Žiarsko+ZC+BS
ZA  50.780 Žilinsko+BY

BJ  37.210 Bardejovsko+SK+SP
GE  30.830 Gemersko = RV+RS+RA
HU  27.190 Humensko=VT+SV+ML
KE  92.130 Košicko
KS  24.900 Košicko okolie
SL   12.940 Ľubovniansko
MI  31.260 Michalovsko+TV+SO
PP  41.520 Popradsko+KK
PO  49.940 Prešovsko+SB
SN  32.540 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 (41.870 domácností)

»Kúpim  starého Pionie-
ra Jawa 20, 21, 05 Jawa 
Mustang alebo Simson 
Enduro Electronic Stelu 
Moped Stadion aj poka-
zené, dlho odstavené.  
Platím ihneď. Ponúknite. 
Tel.: 0915 215 406 
»Kúpim starodávny bicy-
kel aj nekompletný, rôz-
ne diely (kolesá, svetlá, 
kostry, atd). Tel.: 0907 
687 634 

»Kúpim haki lešenie. Tel.: 
0908 532 682 

»Predám čistokrvné šte-
niatka Bavorského farbia-
ra. Odčervené, zaočkované. 
Cena 100€. Tel.:  0908 189 
410

»Predám výborné  PIANÍNO 
značky „PETROF“. Tel.: 0907 
334 650. 
»Kúpim dychové nástroje, 
heligónku, akordeón, hus-
le. Tel.: 0915 876 860

»Kúpim ľudové kroje. Tel.: 
0902 708 047 

»Sympatická 56 r.  hľadá 
priateľa na zoznámenie. 
Tel.: 0907 277 466

Občianska
riadková
inzercia

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

Príklad:
RP PN 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 operátorov O2 a 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť 
v ľubovoľných iných našich no-
vinách, PN zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zadnej 
strane vľavo dolu. Službu Plat-
baMobilom.sk technicky zabez-
pečuje ELET, s.r.o.

01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

08 STAVBA    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

14 RÔZNE / iné    

16 ZOZNAMKA    
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3x BONUS
• -10% ZA RÝCHLU OBJEDNÁVKU
• -10% PRE SENIOROV A ZŤP
• TOP VÝMENA OKIEN DO 10 DNÍ OD ZAMERANIA

Dolina 975/55, Brezová pod Bradlom

0918 500 492•www.top-okna.sk•oknozahorie@azet.sk
Malacky • Senica • Skalica • Nové Mesto nad Váhom • Trenèín • Topo¾èany

GARANCIA NAJNIŽŠEJ CENY V REGIÓNE

AKCIA: OKNÁ ZA 1/2

najlepšie
ceny

v regióne

• NOVÝ PROFIL 76 MM
• 3-SKLO ZA CENU 2-SKLA

AKCIA BEZ
KONKURENÈNÉ

CENY
OKIEN

4
0
-0
0
3
6

0905 66 22 29
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30948 107 877

montáž - výmena
škridlové - plechové

výmena rýn
demontáž eternitu

STRECHY

KROVY

8
0
-0
0
0
7
-4

Recyklácia a vyradenie 
vozidla z evidencie

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.

0915 261 120
Už nemusíte chodiť na dopravný inšpektorát,

my všetko odhlásime za Vás.
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ČÁRY
GBELY ( objekt tehelne )
HOLÍČ ( pri smaltovni )

Prevádzky: 
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FRÉZOVANIE 
              VLOŽKOVANIE 
                              KOMÍNOV

• Stavba trojvrstvových komínov
• Prestavby nadstrešných častí komínov
• Rekonštrukcia a sieťkovanie komínov
• Montáž zrealizujeme za jeden deň
 SLOVENSKÝ CERTIFIKOVANÝ MATERIÁL

   ZĽAVA 
  na materiál 30%

FRÉZOVANIE  

od 15 €/bm

OBHLIADKA KOMÍNOV
    ZDARMA
        0904 157 144 
             0903 874 784
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0905 746 988
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REZANIE BETÓNU

0908 447 006
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1AKCIOVÉ CENY!
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Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie

kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba
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Kamenárstvo ADAM - RUŽA

0911 499 871
0940 098 504

vaskovicadam@gmail.com
fb: Kamenarstvo Adam ruza

AKCIA
AUGUST – SEPTEMBER

2022

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

1 HROB: od 990 € 
2 HROB: od 1300 € 

DÔCHODCI A ZŤP
VÝRAZNÉ ZĽAVY NA VŠETKO

Radi Vás navštívime aj doma.

R

seriózne, kvalitne,bez zálohy,doprava ZDARMA

Kúpim dualov, psov a aj feny plemien 

nemecký ovčiak, belgický ovčiak malinois, 
labrador, cross vo veku 12-30 mesiacov.

Vyžadujem naturálny aport, dobré a silné nervy, 
schopnosť v reále samostatne pracovať a kúsať 

na ulici, 100%ntný zdravotný stav RTG, oči, srdce 

tel.: 0905 484 331 a 0917 092 996     Ponúknite celoročne ... 08
-0
08
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KAMENÁRSTVO MAJSTRO
Nové pomníky
Obnova starších hrobov
Obnova písmen (zlato/striebro)
Brúsenie hrobov
Chodníky

0910 444 002

VÝPREDAJ
KAMEŇA

za minuloročné ceny

www.kamenarstvomajstro.sk
Záruka 12 rokov

Všetky

práce 

vykonávame 

do Všetkých 

svätýchna nové kompletné pomníky

4
0
-0
0
4
6

4
0
-0
0
0
7

4
0
-0
0
3
9



PN22-34_strana- 4

charita / služby, zdravie, relax Najčítanejšie regionálne noviny
4

Zdražovanie životných nákladov vý-
razne ovplyvnilo rozpočet takmer 
každej rodiny. Slovenská katolícka 
charita preto očakáva, že záujemcov 
o pomoc zo Zbierky školských pomô-
cok bude tento rok z radov núdznych 
viac. Pomoc žiadajú aj rodičia ukra-
jinských detí.

Charita každoročne rozdá niekoľ-
ko desiatok tisíc školských pomô-
cok, vrátane zošitov, pier, výtvarných 
či športových potrieb a aktoviek. 13. 
ročník Zbierky školských pomôcok 
prebieha po celom Slovensku a trvá 
do polovice septembra. „Rodičia pri 
nákupe pomôcok pre svoje deti preja-
via štedrosť a do nákupných košíkov 
vložia aj veci do zbierky,“ vysvetľuje 
PR manažérka Slovenskej katolíckej 
charity Monika Molnárová. Kompletný 
zoznam zberných miest je uverejnený 
na stránke charitapomaha.sk. 

Okrem nových pomôcok však 
Charita prijíma aj používané, no 
stále funkčné pomôcky akéhokoľ-
vek druhu. Veľký dopyt býva aj po 
telocvičných úboroch, teniskách či 
prezuvkách. Zbiera sa tiež počítačová 
technika, tablety alebo mobily, čo dáva 
príležitosť zapojiť sa do zbierky najmä 
firmám. 

September je pritom kvôli škol-
ským výdavkom náročným mesia-

com pre takmer každú slovenskú ro-
dinu. „Robili sme si menší prieskum a 
zistili sme, že výbava pre prváka môže 
vyjsť aj na 350 eur. Pre mnohé rodiny je 
to veľká finančná záťaž. Do toho sme 
ešte nezarátali režijné náklady naprí-
klad na cestovanie do školy, stravu, 
družinu, výlety, či krúžky,“ vyratúva 
Monika Molnárová. 

So zaplatením režijných nákla-
dov vie Slovenská katolícka charita 
tiež pomôcť a to vďaka darcom, ktorí 
sa do zbierky zapoja finančne. Vlani 
sa jej takto podarilo vyzbierať 15 tisíc 
eur, ktoré prerozdelila medzi 153 detí. 
Peniaze sa využili napríklad na zapla-
tenie doučovania, režijných nákladov 
spojených so školou či kúpu hudob-
ných, športových pomôcok ale aj po-
vinnej školskej uniformy pre študenta 
hotelovej akadémie.

Darujte školské pomôcky

» ren

 zdroj foto Slovenská katolícka charita
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ZÁHRADNÍCTVO ZARDISZÁHRADNÍCTVO ZARDIS

0903 060 446 | udrzbaprevas.sk | udrzbaprevas@gmail.com0903 060 446 | udrzbaprevas.sk | udrzbaprevas@gmail.com

• pravidelné kosenie trávnikov do neobmedzenej veľkosti plochy
• výsev novej trávy, ukladanie trávnatých kobercov
• vertikutácia - prevzdušnenie trávnika
• hnojenie, obnova starých trávnikov
• orezávanie živých plotov, drevín a ovocných stromov
• kosenie rôznych druhov porastov
• postrekovanie proti burine a hubovitým chorobám
• odvoz vzniknutého odpadu CELOROČNÁ

STAROSTLIVOSŤCELOROČNÁ

STAROSTLIVOSŤ

REALIZÁCIA ZÁHRAD PODĽA VAŠICH PREDSTÁV
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V súvislosti so stretmi človeka s med-
veďom sa v uplynulých týždňoch 
často objavovali úvahy o ich prem-
nožení. Nezávislý zahraničný tím 
vedcov hypotézu o premnožení med-
veďov na Slovensku predbežne nepo-
tvrdil.

Štátna ochrana prírody SR (ŠOP 
SR) s nezávislými expertami z Prírodo-
vedeckej fakulty Karlovej Univerzity v 
Prahe uskutočnila DNA analýzu viac 
ako 2 000 vzoriek srsti a trusu medve-
ďa hnedého. Na základe modelovania 
veľkosti populácie medveďa hnedého 
zo získaných vzoriek DNA, sa dospelo 
k odhadu početnosti západokarpatskej 
populácie medveďa hnedého na 1056 
jedincov. Vzhľadom na možnú štatistic-
kú odchýlku sa tak skutočná početnosť 
najväčšej slovenskej šelmy pohybuje v 
intervale od 1012 do 1275 jedincov. Vedci 
z Karlovej Univerzity v Prahe použili k 
modelovaniu rovnaký prístup, aký bol 
použitý pri publikovanom odhade počet-
nosti medveďov v Slovinsku. Predbežné 
výsledky modelovania populácie med-
veďa hnedého na základe DNA analýzy 
tak potvrdili výsledky predchádzajúceho 
genetického sčítania z rokov 2013 a 2014, 
ktoré realizoval tím profesora Ladislava 
Pauleho. Tie stanovili odhad početnosti 
západokarpatskej populácie medveďov 
na 1214 jedincov. 

Výsledky vedeckých štúdií sa štan-
dardne medializujú až po ich publiko-
vaní vo vedeckom časopise. „V tomto 
prípade však v súvislosti so situáciou na 
Slovensku robíme výnimku vzhľadom na 
potrebu informovať verejnosť,“ povedal 
doc. Pavel Hulva z katedry zoológie Prí-
rodovedeckej fakulty Karlovej Univerzity 
v Prahe. 

Generálny riaditeľ ŠOP SR Dušan 
Karaska podotkol, že hoci k výrazným 
zmenám početnosti medveďov nedochá-
dza, úlohu zohrávajú aj iné faktory. „To, 
čo sa výrazne zmenilo, nie je počet med-
veďov, ale ich správanie. Nezabezpečené 
kontajnery, vnadiská, pestovanie kuku-
rice v podhorských oblastiach, či urbani-
zácia prírodného prostredia zapríčinili, 
že sa medvede zdržujú v čoraz tesnejšej 
blízkosti ľudských obydlí a strácajú pla-
chosť. Všetky tieto faktory zvyšujú riziko 
stretu človeka s najväčšou slovenskou 
šelmou,“ konštatoval Karaska. Štatistiky 
pritom dokazujú, že počet útokov medve-
ďa na človeka nesúvisí s počtom odlove-
ných medveďov. Jediným efektívnym rie-
šením je kombinácia odstránenia príčin 
vzniku zmeny správania sa medveďov s 
identifikáciou a následnou elimináciou 
medveďov s už nenávratne zmeneným 
správaním, ktoré ŠOP SR realizuje pros-
tredníctvom činnosti Zásahového tímu 
pre medveďa hnedého.

Štúdia zatiaľ nepotvrdila 
premnoženie medveďa

» ren

ZÁHRADNÍCTVO ZARDISZÁHRADNÍCTVO ZARDIS

0903 060 446 | udrzbaprevas.sk | udrzbaprevas@gmail.com0903 060 446 | udrzbaprevas.sk | udrzbaprevas@gmail.com

• pravidelné kosenie trávnikov do neobmedzenej veľkosti plochy
• výsev novej trávy, ukladanie trávnatých kobercov
• vertikutácia - prevzdušnenie trávnika
• hnojenie, obnova starých trávnikov
• orezávanie živých plotov, drevín a ovocných stromov
• kosenie rôznych druhov porastov
• postrekovanie proti burine a hubovitým chorobám
• odvoz vzniknutého odpadu CELOROČNÁ

STAROSTLIVOSŤCELOROČNÁ

STAROSTLIVOSŤ

REALIZÁCIA ZÁHRAD PODĽA VAŠICH PREDSTÁV
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SBS GUARDING s. r. o.

@

€
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NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

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

ETERNITOVÝCH STRIECH
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Viac na 0948 880 673 (stačí prezvoniť, zavoláme naspäť).

Jobbees - tradičné zárobky u tradičních partnerov

Obľúbená brigáda a dobrý zárobok! Priemerný čistý zárobok pracovníka 1220 Kč/deň 
(cca 45 €) a VIAC, t.j cca 54.000 Kč čistého/2 mesiace (výplata v hotovosti). Hľadáme 
prednostne ľudí zvyknutých na fyzickú prácu. Práca trvá podľa výberu strediska 6-8 
týždňov alebo dohodou. Prac. zmena 10 hod., pracuje sa na úkol! Strava za symbolický 
príspevok, alebo poskytujeme stravné. Zálohy každý týždeň. Nástupy od cca 1.9.2022. 

BRIGÁDNIK NA OLEPOVNIBRIGÁDNIK NA OLEPOVNI

Spoločnosť TPL Slovakia, s.r.o.,
Beckov 645, 916 38
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Kontakt 0905 555 570

Manuálna práca s bremenami, kolkovanie, 

olepovanie, ručné vykladanie a nakladanie 
tovaru na palety - fyzicky náročná práca,

zdrav. preukaz nutný. Miesto práce: Beckov
Mzda 6 € / hod. brutto.

Požadujeme zodpovednosť a pracovitosť.
Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov.

Do nášho kolektívu hľadáme

šikovného vodiča sk. C

0911  105 314

Jedná sa o navážanie v rámci Nového Mesta n/V.
Pracovná doba 06:00–14:00, pondelok–streda–piatok.

Platové podmienky 600 € (čistá mzda).
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INZERCIA
0905 746 988
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www.virivkyonline.sk
0949 444 033
info@virivkyonline.sk

����������������
luxusných víriviek 

po celom Slovensku
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MALOTRAKTOR,
AGZAT, VARI,

bubnovú kosačku,
mulčovač
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Schodiskový výťah 
Starla vo farbe Stone.

Starla: voľba klientov číslo 1

Získajte bezplatnú ponuku ešte 
dnes, bez záväzkov.
Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na zakúpenie 
stoličkového výťahu peňažný príspevok od štátu. *Ponuka sa nekumuluje s inými zľavami a kampaňami.

Rôzne možnosti 
prispôsobenia

Rýchla a čistá 
inštalácia

Vhodné pre rovné a 
zakrivené schody

CENA

FUNKČNOSŤ

KOMFORT

10%-
ZĽAVA

*

Platí do 5. 9. 2022

0800 162 162
BEZPLATNÉ ČÍSLO

Náš schodiskový výťah Starla bol naším bestsellerom v 
roku 2021 a naši klienti ho považujú za výrobok s 

najlepším pomerom ceny a kvality v danej kategórii.   

za najlepšiu
cenu

za najlepšiu
cenu

VÝKUP STARÝCH
AUTOBATÉRIÍ
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Volajte: Zvoz od 100 kg zabezpečíme.

0905 964 632
031/789 86 28
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SNP 3, Hlohovec                                                                    OC Galéria, TESCO, Trnava

Najväčší výber budíkov
Najväčší výber budíkov


