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Týždenne do 46 550 domácností

Chcete mať zdravé, krásne a pevné nechty bez nanesenia umelého materiálu?
Vyskúšajte živé BIO pokrytie nechtov, ktoré je ochranné, posilňujúce a pevné pokrytie
pre prirodzené nechty.
Obsahuje jedinečné zloženie so špeciálnou väzbou, ktoré nespôsobuje stenčenie nechtovej platničky, pocity bolesti pri odstraňovaní ani alergické reakcie, navyše zvyšuje regeneráciu keratínových štruktúr nechta. Neobsahuje kyseliny, lúhy, toluén ani formaldehyd.
Bio pokrytie nechtov spraví z Vašich slabých, poškodených a krátkych nechtov dokonalé
umelé dielo.
Navštívte nás v Štúdiu krásy na Jeruzalemskej 33 v Trnave a uvidíte, že tento spôsob manikúry si jednoducho zamilujete. Ste jedinečná/ý a zaslúžite si to najlepšie ...
Po-Pia: 10:00-20:00, so: 9:00-14:00, tel.: 0917 378 512
info@studiokrasytrnava.sk, www.studiokrasytrnava.sk

24-0030
24-0003

Revolučné Bio pokrytie nechtov už aj v Trnave

Upečiem i zabezpečím

KONTAJNERY
ODVOZ ODPADU 5 m , 7 m

01-000 TT17

39-0004 TT32

08-0001 TT01

požičovňa náradia

VÝKOPOVÉ PRÁCE | POŽIČOVŇA

Búracie kladivá
Vibračné dosky
Tepovače
Priemyselné vysávače
Tepovanie u vás doma
Stavebné práce
0949 379 644
www.rentos.sk
Nitr

• opravy skiel pre klientov s havarijnou poistkou - ZDARMA • obhliadky pre všetky poistovne • najlepšie ceny a doživotná záruka
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01-0 TT24

0905 497 437 | www.jotoma.sk

Priemyselná 1
www.autosklotrnava.sk
0907 600 895 • 033 5514 623

1

08-0013 TT03

minibager
minidamper
vibračná doska
kolísková píla
stavebné stroje
pôdna ryhovacia fréza...

08-0 TT22

39-1200003 TT01

0917 102 255

Bližšie na: www.sosos-trnava.sk

SK, s.r.o.

ODVOZ ODPADU 5 m3 , 7 m3
• Odvoz odpadu – komunálny,
stavebný, záhradný
• Dovoz štrku, piesku, kameňa
• Búracie práce
s odvozom odpadu

Pečiem v šamotovej peci.
Tel.: 0915 457 637

SOŠ obchodu a služieb Trnava

má zámer prenajať
nebytové priestory

781210004-1

01-0 TT32

36-0095

prasiatka na pečenie
a bavorské kolená.

REDAKČNÉ SLOVO / SLUŽBY, DOMÁCNOSŤ

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

86.750
87.350
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
42.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

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

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

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

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
48.090
32.750

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

ELEKTRIKÁR

markb
wo.d obalových materiálova

ECO-BIO
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Tr
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15 20, 0905

MAĽOVANIE
Zakrývanie interiéru GRÁTIS

•KRTKOVANIE•
profesionálne čistenie a monitoring

PALIVOVÉ
DREVO
POLIENKA BUK, HRAB

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!
0917 649 213

0903 783 800

kanalizácie • čistenie lapačov tuku

NON - STOP 0905 351 406
www.krtkovaniezsk.sk

Výročia a udalosti
na rieke Klondike v kanadskom teritóriu Yukon bolo nájdené zlato,
čím sa začala zlatá horúčka na Klondiku

KAMENÁRSTVO

SERVIS OKIEN &
RENOVÁCIA EUROOKIEN

AKCIA -30% DOVOZ ZDARMA

16. augusta 1896

KAM-LA s. r. o. vzorková predajňa
Kátlovce v budove pošty
www.la c ko v a .e u • 0905 445 668

0948 144 844
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

PRACOVNÉ ODEVY
A OCHRANNÉ VORENÁ
T
POMÔCKY ZPNROEVDUAOJŇA V TAZ
0911 793 707 | 0903 793 704 | info@drozda.sk
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08-0004 TT01

STIERKOVANIE
01-0004 TT01

Naše postele farebne zladíme so šatníkom!

• elektroinštalácie
• rekonštrukcie
• el. prípojky
• opravy

0949 188 961

Najväčší výber
kuchýň
do bauringu!
KVALITA, ZA KTOROU SI STOJÍME > ZÁRUKA 5 ROKOV

Skvelé
ceny na

garancia
eny!!!
najnižšej c

výmeny
svietidiel,
vypínačov,
zásuviek...

01-0001 TT01

01-0 TT32

Juraj Jamrich

033/55 13 185
0905 575 191

KUCHYNE
-40% ŠATNÍKY

39-0 TT08

0905 580 848
dlazbazavarsky@gmail.com

www.kasna.sk ï skoppo@gmail.com

p
ul. 3
03

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

(vo dvore oproti gym. A. Merici)

k
l.aspapiera

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

Hviezdoslavova 3, Trnava

pokládka: • zámkovej dlažby
• strojové/ručné ukladanie
zhotovenie: • plotov • trávnikov
• závlah

16-0164

DISTRIBÚCIA (46.550 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

Zavarský

01-0006 TT27

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

01-0 TT26

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

Podmienky
prijatia: vyhl.č.
508/2009,
min.§ 22, riadenia
prax privýrobného
opravách
Práca: V jednozmennej
prevádzke
operatívneho
elektrických
aj elektronických
častí výrobných zariadení, VP sk. B, ďalej
procesu a vnútropodnikovej
evidencie;
požadujeme
zodpovednosť,
bezúhonnosť,
dobrú pracovnú
morálku,
plánovanie, riadenie
a koordinácia
činností oddelení
výroby (miešareň,
dodržiavanie
hygienických
predpisov.
plniareň, sklad
surovín a obalov,
disponovanie surovín a obalov) s cieľom
Práca
je optimálneho
v 2-zmennejpriebehu
prevádzke.
Vybraných
uchádzačov prijmeme
zaistenia
výrobného
procesu;
na
dobu
určitú,
po
osvedčení
sa
zmení
na
dobu
neurčitú.
aktualizácia dokumentácie týkajúca se výrobného procesu pre systémy
Cieľový
pozície
je 8,64
€/hod
brutto, nástupný
plat je 8,17 €/hod
ISO 9001plat
QMS,
ISO 14001
EMS,
ISO 22000,
HACCP, Alergenmanagement;
brutto.
Ďaľšie majstrov
ponúkané
beneﬁty: stravné
zastupovanie
a manažéra
výroby. lístky, nápoje na pracovisku
zdarma,
práca v príjemnej
atmosfére.
Mzdové podmienky:
od 1.200
€/mesiac
Žiadosti oŽiadosti
prijatieo do
so stručným
životopisomCVzasielajte
tútozamestnania
pracovnú pozíciu
so štruktúrovaným
na adresu: jobs@oetker.sk
zasielejte na jobs@oetker.sk

39-0011 TT23
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na
4 4 va
8

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

bch

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Zámková dlažba

Špecialista výrobných
procesov
ELEKTRIKÁR
– Elektromechanik
Požiadavky: VŠ technického smeru, minimálne 1 rok praxe vo výrobnej
ﬁrme, Angličtina
na úrovni B2 stredne
pokročilý, MS Oﬃce pokročilý,
výrobných
zariadení
VP sk. B, komunikačné a organizačné schopnosti.

ww

Pekárska 40/a
TRNAVA
trnavsko@regionpress.sk

veľko
o

Redakcia:

Spoločnosť Dr.Oetker, s.r.o.,
hľadá do svojho tímu vo výrobnom závode Boleráz
nového kolegu na pozíciu
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TRNAVSKO

Najčítanejšie regionálne noviny

01-0 TT17

2

ZAMESTNANIE, SLUŽBY, STAVBA

TRNAVSKO

3

PROFESIONÁLNE PRANIE KOBERCOV

Electronic Systems s. r. o., Priemyselná 1, 917 01 Trnava
pr ijm e

OPERÁTORKY MONTÁŽE SVIETIDIEL
jednoduchá montáž
balenie setov pre inštaláciu svietidiel

Suchovská 12
917 01 Trnava
superluxe@superluxe.sk

Práca na 1 zmenu. Pre matky po MD možnosť
dohodnúť iný pracovný čas, prípadne skrátený úväzok.

AKCIA -35 %
na kompletné žulové pomníky

1-hroby, 2-hroby žulové
Zľavy pre dôchodcov

www.pranie-kobercov.sk, 0905 869 836, 0949 106 116

LAMPÁŠ A VÁZA ZDARMA
pri objednaní kompletného pomníka

Nový pomník do týždňa,
dvíhanie prepadnutých,
konzervácia proti machu
a plesni, brúsenie, obnova
písma. BEZ ZÁLOHY.

10-0122

KAMENÁRSTVO 0910 444 002

otváracie hodiny: pondelok až piatok od 8:00 do 18:00 hod.
39-0 TT32

Kontakt: p. Petráš 0903 419 289, fp@elsystems.sk

2-0002-8

Náplň práce:

KAMENÁRSTVO
NAJŠŤÝLOVEJŠIE PREDAJNE
S VYSTAVENÝMI POMNÍKMI:

Bíňovce

pri hlavnej ceste
Po - Pia 9:30 - 16:30
Sobota 9:00 - 13:00

Trnava

O
M
R
ADA

Stretnutie na tejto predajni
si dohodnite telefonicky

0905 333 339

D
30
1991-2021

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

TT21-32-strana
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Bratislavská cesta 45
oproti Drevoma, Mikona

SPOLOČNOSŤ / ZAMESTNANIE, DOMÁCNOSŤ
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Čo zas povedaly, napýsaly

- Včerajší deň mal horúce dni aj hodiny.
- 4.4. 2021 - vykurovacia sezóna sa blíži. Neváhajte! Ponúkame palivové drevo, polienka, buk, dub.
- Na okresných úradoch bude chýbať dostatok zamestnancov.
- Morčacie stehno spodné bez kosťou a kožou.
- Ak sa toto potvrdí, keď sa toto dokáže, tak toto
budem prísne trestať. A za toto budú padať hlavy.
- Spala som a vtom som zacítila káblový smrad.
A to nám už horela strecha.
- Ja nemôžem vyšetrovateľov pokynovať, ani im
dávať pokyny.
- Všetko záleží na peniazoch, kedy bude diaľnica
postavená. Na to si treba počkať do
dobednajška.
- A nakonec recept: Gaštanové
guľky: 150g gaštanov; 50g čokolády; 1kus kryštálový cukor;
1kus soľ.


Máš voľný čas? Poznáš Trnavu? Chceš si zarobiť?
Do nášho tímu prijmeme:

•vodičov •dispečera/-ku
na HPP aj brigádnicky. Mzda: 800 - 1200 €.

0905 613 572 • yellow@taxisluzbatrnava.sk

01-0005 TT23

- V týchto horúcich dňoch, keď stretnete človeka,
ktorý bezvládne leží na zemi, treba sa mu venovať.
- Mne sa rodičia nevydarili.
- Dnes je to 40. výročie kráľovskej svadby Diany
a Charlesa. Túto slávnu svadbu sledovalo až 70 milárd Britov.
- Pôjdeme do Bratislavy a urobíme pred Budajom
štrajk.

O.C. City Park, Trnava, ul. Trstínska Cesta 3A
trnava@pacyga.sk, tel.: 033/533 10 81, 0917 984 278

Lúbilo sa vám to? Ešče mám,
ešče dám.

» bapka Blašková

Možno je to tak
Stabilná cena
Zdraželo ozaj všetko,
počujem vravieť ženu,
už iba nákupné košíky
si stabilne držia cenu.
Policajti aj armáda
Pomáhali a chránili nás
ako sa najlepšie dá,
s láskou na karanténu
spomína rómska osada.
Inak bez rúška
Tešíme sa všetci
na ten božský pocit,
kradnú už iba zlodeji
skrytí pod rúškom noci.

E
N
J
A
D
E
R
P
A
I
LIKVIDÁC
VÝPREDAJ

-50%

Protest song
Keď je toho na nás veľa,
treba sa ozvať, len to
neriešme na schodoch,
ani pred parlamentom.
Stále menej detí
Raz sa bude na zemi
rodiť tak málo detí,
že nám bude jedno
akú majú farbu pleti.

ZĽAVA NA NOVÉ
OBJEDNÁVKY

Keď nezaprší
Rozprávať o ekológii
každému sa hodí,
ale kto vyleje pod okno
stromom kýbeľ vody?

01-0 TT32

-20%
» Eva Jarábková

TT21-32-strana
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Občianska
riadková
inzercia
101Auto-moto/predaj
AUTO-MOTO / predaj
» Predám Škoda 105L veterán,
R.V. 1983, veľmi zachovalá, v
zime nejazdená, pojazdná, EK a
STK, tel: 033/5334051
2 Auto moto/iné

02 AUTO-MOTO / iné

» Predám motor s prevodovkou s-1202 alebo vymením za
zváračku k-200, ks 250, 350
0944634153
3 Byty/predaj

03 BYTY / predaj

» Predám 3 izbový byt v Trnave,
115 000, 0917435026
4 Byty/prenájom

04 BYTY / prenájom

» Dám do prenájmu izbu, kuchyňu, kúpeľňu, wc, nealkoholik.
0948 014 213
» Prenajmem 2i byt TT pri Maxe,
550e 0910685246
5 DOMY/predaj

05 DOMY / predaj

6 POZEMKY/predaj

06 POZEMKY / predaj

7 REALITY/iné

07 REALITY / iné

» Garsonku kúpim. 0902570685
8 STAVBA

08 STAVBA

68-28

9 DOMÁCNOSŤ

09 DOMÁCNOSŤ

10 ZÁHRADA a ZVERINEC

10 ZÁHRADA A ZVERINEC

» Predám kukuricu, 16€/m, aj
doveziem tel.: 0915 390 569
11 HOBBY a ŠPORT

11 HOBBY A ŠPORT

» Kúpim akordeón heligónku
husle saxafón 0915876860
12 DEŤOM

12 DEŤOM

13 RÔZNE/predaj

13 RÔZNE / predaj

» Predam poštové holuby lacno,
aj kingov, zajacov, aj na chov,
čerešňovicu, 0948 014 213
14
14 RÔZNE/iné
RÔZNE / iné
» Kúpim starý traktor Zetor,
0902449970
» Predám bicykel AUTHOR
CROSS – 700X 38, dvojročný,
nepoužívaný, cena dohodou.
Pozrieť si ho môžete na Zelenečskej 99, Trnava, tel: 0910619128
hocikedy.

15 HĽADÁM
HĽADÁM
PRÁCU
15
PRÁCU

ZHÁŇAM BYT V TRNAVE
platba možná v hotovosti,
vopred ďakujem za Vaše ponuky. T. č.: 0951 474 379

01-0 TT22

16ZOZNAMKA
ZOZNAMKA

INZERCIA

» SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE
0944724181
» 37 r hľadá dievča do 40 r na
vážny vzťah okolie TT HC PN
0949449436

0905 333 832

DVERE DO
KAŽDEJ VANE

Chcete si
podať
inzerát?

Montáž do každej vane,
za 8 hodín bez búrania.

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera TT medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu

www.DvereDoVane.sk
0950 593 026
68-19

Príklad:
RP TT 12 Predám kočík,
0987 654 321.

TT21-32-strana
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- bytových jadier, domov a bytov
- obklady a dlažby
- maliarske práce a stierkovanie
- vodoinštalácie, elektroinštalácie
- sadrokartón
- plávajúce podlahy

VA - 30%
MOŽNÁ ZĽA DLAŽBY
YA
NA OBKLAD

0949 319 336

39-0007 TT01

REKONŠTRUKCIE
SBS
LAMA SK
príjme pracovníkov
na fyzickú ochranu
obchodných prevádzok

v Trnave
0948 066 491

36-0003

900€ brutto/ mesiac
Nástup IHNEĎ!
POS nutný!

PREDAVAČKU
Bližšie informácie poskytneme na tel. č.:

0903 690 280

01-00 TT32

na skrátený úväzok
(35,5 hod.) do novinového
stánku na Linčianskej,
minimálny zárobok 620,- Eur
brutto + zákonom
stanovené príplatky.

Hľadáme
KRAJČÍRKY
a pomocnú silu
0948 081 090

08-0023 TT32

Súkromná spoločnosť
prijme

01-0 TT32

Plat od 1100 eur/mes. + výkonnostný bonus od 125
eur/mes. priem. po SD + príplatok za prácu v sobotu
1,79 eura/hod., v nedeľu 3,58 eura/hod., vo sviatok
(100 %) a iné zákonné príplatky

Nástupný bonus 150,-Eur do 18.08.2021! Plat 4,30
eura/hod. + 0,40 eura/hod. priem. výkonnostný
bonus po SD+ príplatok za prácu v sobotu 1,79
eura/hod., v nedeľu 3,58 eura/hod., vo sviatok (100 %)
a iné zákonné príplatky
plat 3,80 eura/hod. + príplatok za prácu v sobotu 1,79
eura/hod., v nedeľu 3,58 eura/hod., vo sviatok (100 %)
a iné zákonné príplatky + možnosť získať výkonnostný bonus
01-0 TT32
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Slovenská agentúra prijme pracovníkov
DO NEMECKA na pozíciu: POMOCNÝ
OPERÁTOR VO VÝROBE VÝROBKOV
Z RECYKLOVANÝCH PLASTOV.

KVALITNÉ
RÚŠKA
A FFP2
Y
RESPIRÁTOR
RÔZNYCH
VZOROV
PRE DETI
AJ
DOSPELÝCH
V ponuke
uke

ANTIG NOVÉ aj
ANTIGÉNOVÉ
PROTILÁTKOVÉ
PROTILÁT
É TESTY

www.lekarenplus.sk

KONTAKT:
���������������������������������
email: de@personalnyservis.sk

AIW - Práca pre opatrovateľky
seniorov v Rakúsku

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������

t pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní
tmámestále dostatok ponúk BKQSFNVäPW)
t14-dňoWÏUVSOVTy,rBLÞTLBäJWOPTť
tTmFQBrtnerPNrBLúTLFIPƎFSWFOÏIPLrížB

���TO, RÝCHL���������������

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní

stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

0918 726 754
PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU
34-0002-1

SK.ABAINNOVATOR.COM
Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia

85_0595

�������������������������

85_0599

- Kontrola kvality výrobkov, obrúsenie výrobku,
ukladanie na palety, viazanie paliet a pod.
������������������������������������������
���������������������
�������������������������������
- Hradíme ubytovanie v plnej výške
- Práca na slovenskú pracovnú zmluvu
- Trojzmenná prevádzka
����������������������
������������������������������������
- Firemné auto na presun do práce k dispozícii
�����������������������������������������
�������������������
- Agentúra registrovaná na UPSVaR

Kritériá
pre spoluprácu :

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

· opatrovateľský kurz a prax
· dobrá znalosť nemeckého jazyka
· vek 25 až 60 rokov

Volajte na bezplatné číslo

www.aiw.sk

0800 24 24 44
a dohodnite si pohovor.

Facebook: aiwsk

32-001-5

8

PONÚKAME
PRÁCU V ČR
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ
MZDY OD 900 € DO 1300 € / MESAČNE

PODMIENKA: UKONČENÉ
STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE

87-0012

0908 914 180

85_0343

BLIŽŠIE INFORMÁCIE NA:

TT21-32-strana
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Týždenne do 46 550 domácností

39-0008 TT01

Termín navštevy si treba dohodnúť telefonicky.

Autorizovaný spracovateľ - Piec auto s.r.o.

EXTRA

PLATÍME 50 €/T auta
My vaše auto odvezieme zadarmo
a odhlásime ho u vás doma.
801210006

0915 261 120

Vincech

PRENÁJOM
0951 163 495
ČISTIACEJ pozicovna.promaster.sk
TECHNIKY
Suchovská 12, Trnava

39-0053 TT31

59-132

VÝKUP AUTOVRAKOV
RECYKLÁCIA AUTOMOBILOV

Trnavský spolok priateľov vína a MESTO TRNAVA vás pozývajú na

Deň vínnych pivníc
v Trnave
4. 9. 2021
od 13:00 do 21:00 h 2021
XVIII. ročník

, spol. s r.o.,
Vetter Slovakia
Priemyselná 2,
kovo
Hlohovec – Šule

NCOV NA POZÍCIU
A
N
T
S
E
M
A
Z
Á
D
HĽA
NÉHO OVOCIA.

pod forhausmi – v pasážach a na terasách

E
BALIČ/-KA plSnoUletŠých študentov. Mesačná mzda

NEZÁVISLÝ SERVIS
PRE VOZIDLÁ - FORD - VÁM PONÚKA
servis a opravy osobných a dodávkových vozidiel všetkých značiek
- 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, oprava /zmluvný servis pre všetky poisťovne/
- oprava karosérie, lakovanie
- originálne náhradné diely FORD
- náhradné diely - všetky značky vozidiel

AUTO

J&J

Predaj a vyzdvihnutie objednaných vínnych
pasov od 9. 8. 2021
každý utorok a štvrtok od 16.00 do 18.00 h
v klubovni spolku Vincech
na Hlavnej ulici č. 5 v Trnave.

www.autojj.sk

033/55 32 613-615
Priemyselná 9, Trnava

39-0 TT30

22 ročné skúsenosti s opravou vozidiel Ford

Objednávanie vínnych pasov od 23. 7. 2021
na e-mailovej adrese vincech.tt@gmail.com,
alebo SMS na tel. číslo 0904 852 020
(v texte je potrebné uviesť meno, priezvisko
a počet rezervovaných pasov).

Cena vínneho pasu je 30 eur.
Súčasťou vínneho pasu sú 2 bonusy, každý
v hodnote 5 eur na nákup fľašového vína

TTzel21-32-strana 1

01 - TT31

: 0911 666 057

-14:00 hod. Info

ry: 8:00
Osobné pohovo

21 degustačných miest,
46 vinárov zo Slovenska a ČR
39-0063 TT26

pre
y a späť
Práca vhodná aj
doprava z Trnav
eny. Bezplatná
m
od
+
r
Eu
5,62
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Blíži sa Špačinský Plánujú vytvoriť dlhý mestský bulvár
jarmok
Špačincami sa bude už v sobotu 21. augusta rozliehať spev aj
tóny ľudovej či dychovej hudby.
Na svoje si prídu aj milovníci ľudového tanca. Uskutoční sa tam
v poradí už 9. ročník Špačinského jarmoku, ktorý nesie podtitul
Spievajte si s nami.
Návštevníci Špačinského jarmoku
sa môžu tešiť na kultúrny program so
začiatkom o 16.30 h. V miestnom amfiteátri sa predstaví domáca Špačinčanka, spevácka skupina Seniorka z
Brestovian aj folklórna skupina Dudváh z Križovian nad Dudváhom. Zo Záhoria na jarmok zavíta ľudová hudba
Kamarádzi z Kútov a vystúpi tiež folklórna skupina Hájiček z Chrenovca

Štefánikova sa má zmeniť
na pešiu zónu
Trnavská samospráva pripravuje
komplexnú rekonštrukciu Štefánikovej ulice. Vyhlásila verejnú anonymnú architektonickú súťaž, vďaka čomu chce získať návrh obnovy
tohto verejného priestoru. Víťazný
návrh by mal byť známy v novembri.
Dôvodom rekonštrukcie Štefánikovej
ulice je podľa mesta aj zlý technický stav
komunikácie. „Ráta sa preto s výmenou
potrebných inžinierskych sietí, obnovou povrchov, s vegetačnými úpravami,
novým mobiliárom aj verejným osvetlením,“ informuje trnavská radnica na
svojej webovej stránke. Ako vyplýva zo
súťažných podkladov, pribudnúť by na
Štefánikovej mali lavičky, smetné koše,
fontánky, pitné fontánky, generátory
vodnej hmly či cyklostojany. Rovnako
aj veľkoobjemové modulárne kvetináče, ktoré by sa dali skladať do rôznych
zostáv s možnosťou sedenia. Radnica
tiež požaduje umiestniť na Štefánikovej
mobilnú zeleň na stožiaroch verejného

Vedeli ste, že...?

– Brusna. „Temperamentný folklór regiónu Podpoľanie divákom ukáže folklórny súbor Očovan z Očovej a priaznivci dychovej hudby si vychutnajú
koncert dychovej hudby Krojovanka z
Križovian nad Dudváhom,“ hovorí Veronika Behúlová z Trnavského osvetového strediska. Po skončení programu
bude zábava pokračovať až do neskorých večerných hodín s hudobnou skupinou Black&White z Holíča. Organizátori však pre návštevníkov pripravili

mi rastlín. „Zámerom je tiež prezentovať tu zaniknutú takzvanú Hornú bránu
s predbráním, prípadne aj s barbakanom, ak jeho existenciu potvrdí archeologický výskum, a prezentácia bude
možná vzhľadom na dopravné riešenie
lokality,“ uvádza mesto.

Vytvoriť chcú súvislú pešiu trasu

Komplexná rekonštrukcia Štefánikovej ulice má nadviazať na už dávnejšie zrealizovanú obnovu Hlavnej
ulice a mala by byť po novom v prevažnej časti využívaná ako pešia zóna.
Spojením Hlavnej a Štefánikovej ulice
tak má vzniknúť dlhý mestský bulvár,
ktorý podstatne zvýši kvalitu verejnéosvetlenia v podobe závesných nádob ho priestoru centrálnej časti Trnavy.
s farebnými letničkami v kombinácii so „Záujmom mesta je vytvorenie súvislej
zelenými, nekvitnúcimi dlhými previs- pešej trasy od železničnej stanice cez
Už od stredoveku bola dnešná Štefánikova ulica spojnicou Hornej a Dolnej
brány ako súčasti mestského opevnenia mesta. Bola to jedna dlhá ulica. Časom sa námestím rozdelila na dve časti
podľa brán – na hornú a na dolnú.

autor foto renáta kopáčová
Námestie SNP, Hlavnú a Štefánikovu
ulicu až po Zelený kríčok pri bývalom
cukrovare, kde bude trasa v súlade s
Územným plánom zóny Cukrovar pokračovať popri športovom areáli Slávia
ďalej na sever,“ uvádza trnavská radnica. Premenou Štefánikovej ulice na pešiu zónu dôjde k redukcii parkovacích
miest, mesto však uvažuje o možnosti
výstavby modulárnej parkovacej plochy
na blízkej Rybníkovej ulici.
V súčasnosti už má mesto zabezpečený realizačný projekt na obnovu Námestia SNP a prednedávnom sa začali
práce na rekonštrukcii Zeleného kríčka. Ide o komplexný súbor niekoľkých
nadväzujúcich projektov, a dôležitou
časťou tohto celku je tiež práve Štefánikova ulica.
SPRACOVALA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Ponúkajú možnosti pre alternatívne vzdelávanie

Zlatá brána otvára novú súkromnú škôlku
Občianske združenie Zlatá brána otvorená otvára v septembri v
Trnave novú súkromnú škôlku a
ponúka záujemcom priestor pre
alternatívne vzdelávanie v malej
komunite ale tiež veľkú permakultúrnu záhradu v tichom prostredí.

aj bohatý sprievodný program. „Už od
14. 00 h sa môžu tí najmenší tešiť na
skákací hrad, maľovanie na tvár, kolotoče, trampolíny, či súťaže. Samozrejmosťou bude občerstvenie, stánkový
predaj a jarmočné ukážky,“ vyratúva
V. Behúlová.
Podujatie spoločne pripravili Obec
Špačince, Trnavský samosprávny kraj,
Trnavské osvetové stredisko, Dedinská
folklórna skupina Špačinčanka a Jednota dôchodcov Špačince s finančnou
podporou Trnavského samosprávneho
kraja.
ren
autor foto Norika Szombatová

Štefánikovu ulicu čaká premena.

„Tvoríme nový koncept vzdelávania,
ktorý má za cieľ podporiť harmonický rozvoj dieťaťa. Podporujeme u detí
vzťah k prírode a k naším národným tradíciám. Okrem toho ponúkame rozvojové aktivity rôzneho charakteru pre deti,
rodičov aj ostatných dospelých,“ hovorí
Erika Princová z občianskeho združenia
Zlatá brána otvorená. Inšpiráciu podľa
jej slov nachádzajú nielen v slovenskom
folklóre, ale aj v slovenskom folklóre
knihy Zlatej brány. „Ten poskytuje vynikajúci materiál na mnohostranné využitie pri výchove a vyučovaní. Cvičí sa
ním reč, i cibrí pamäť, dá sa spievať, aj s
pohybmi sa spája, ale tiež ho možno zahrať. Uplatnia sa pri ňom všetky zmysly,“ objasňuje odborníčka a dodáva, že

deti sa v dávnej minulosti zúčastňovali
na všetkých zložkách života. Hrávali
mnohé, dnes už zabudnuté detské hry.
Ale popri tom deti prežívali aj všetko,
čo sa dialo doma, na dedine i v rodnom
chotári. Vysvetľuje tiež, že zložitosť
dnešného života nás prinútila vymedziť
deťom iba určité priestory, témy, oblasti, dôsledkom čoho je pomalšie sociálne
dozrievanie mladých ľudí. „Preto bolo
naším zámerom, vytvoriť priestor pre alternatívne, komunitné vzdelávanie detí
a dospelých. Pod jednou strechou tak
nájdete jasle aj škôlku, JUNIOR klub,
vzdelávacie a pohybové aktivity pre dospelých,“ približuje Erika Princová.

zabezpečiť starostlivosť pre deti i tých
rodičov, ktorí preferujú individuálny
prístup k rozvíjaniu osobnosti ich dieťaťa, pričom poplatok za naše služby je
jeden z najnižších v rámci súkromných
zariadení obdobného typu pre deti
predškolského veku v trnavskom regióne. Prijímame deti z rôznych lokalít bez
ohľadu na ich trvalý pobyt a ponúkame
rodičom dlhodobú aj krátkodobú starostlivosť,“ uzatvára Erika Princová.
viac: info@zlatabrana.com,
www.zlatabrana.com, 0905875908
ren, reklamný článok

Ponúkajú individuálny prístup
a príjemné prostredie
Zariadenie sa nachádza v tichom prostredí s vlastným dvorom a záhradou. Je
situované v lokalite Trnava - Kopánka
s výbornou dostupnosťou pri ceste do
zamestnania pre rodičov z celej Trnavy
a okolia aj vďaka priamemu napojenie
na cestný obchvat mesta. „Dokážeme

TTzel21-32-strana 2

Deti v škôlke vedú k samostatnosti i k
zážitkovému učeniu.
zdroj foto picjumbo pixabay

KULTÚRA
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POTULKY SLOVENSKOM

RU BR IK A

Pri Muráni navštívte sysľovisko
Biele Vody
Národný park Muránska planina
nachádzajúca sa v západnej časti
Slovenského rudohoria je jednou
z najzachovalejších krasových oblastí Slovenska. Nájdete tam viac
ako 500 jaskýň a tiež sysľovisko
Biele vody, kde môžete sledovať
jednu z najpočetnejších kolónií
sysľa pasienkového na Slovensku.
Na sysľovisko sa dostanete z obce
Muráň, kde môžete zaparkovať svoje
auto a potom už budete pokračovať
pešo po vyznačenej trase. Počas sezóny,
ktorá trvá približne od marca do konca
septembra, môžete v lokalite sysľovisko
Biele vody pozorovať sysľa pasienkového a jeho život v prírode. Keďže sú sysle
na návštevníkov zvyknuté, môžete ich

autor foto: Ján Šmídt

tam spozorovať kedykoľvek počas dňa a
prídu až do vašej tesnej blízkosti. Mnohé z nich dokonca nemajú problém prijať potravu priamo z vašej ruky.

Sysle môžete aj kŕmiť
„Sysle sú živočíchy slnka a tak sú
najaktívnejšie počas slnečných dní. Uvidíte ich pravdaže aj počas poloblačných
a mierne zamračených dní, ale pri veľmi
zlom počasí z nory zvyčajne nevyliezajú,“ hovorí Jana Šmídtová zo Štátnej
ochrany prírody SR. Zároveň upozorňuje, že by sme sysle nemali chytať do rúk.
„Jednak sú to chránené živočíchy a manipulácia s nimi je zakázaná a jednak
sú to divo žijúce zvieratá. V prípade, že
sa budú cítiť ohrozené, môžu sa brániť.
Keďže ide o hlodavce s veľmi silnými
prednými zubami, môžu človeku spôsobiť pri pohryzení nepríjemné poranenie.
No a ako všetky teplokrvné živočíchy,
môžu tiež prenášať besnotu,“ objasňuje. Ak vás to láka a chceli by ste sysle
kŕmiť, odporúča odborníčka, aby ste použili iba vhodnú potravu, inak by ste im
mohli veľmi ľahko ublížiť. „Potravu nikdy nevkladajte do syslích dier, nasypte
ju alebo uložte do blízkosti dier alebo
ju položte voľne na zem. Sysle si pre ňu
prídu až k vám,“ radí Jana Šmídtová a
vysvetľuje, že ak potravu vložíte priamo

autor foto: Ervín Hapl
do diery, sysle cez ňu prebiehajú a tým
ju znečistia. O takú potravu potom už
zvieratká nemajú záujem, ostáva v diere ležať a môže sa začať kaziť. Dobrou
správou však je, že sysle môžete kŕmiť aj
z ruky. „Nasypte si slnečnicu na ruku a
nechajte sysle v kľude si ju poodnášať.
Nikdy sa so sysľom o potravu nepreťahujte, aby vás v snahe získať potravu
nepohrýzol,“ odporúča odborníčka.

Prineste zvieratkám
vhodnú potravu
Najvhodnejšou potravou pre sysle je
slnečnica, pravdaže chemicky neošetrená, nepražená, nesolená, potom jablká,

pričom ideálne sú jabĺčka z vašej záhrady, lebo nie sú chemicky ošetrené, vôbec nevadí, ak sú padané alebo staršie a
zošúverené, čo vám zostali v pivnici po
zime, ďalej sa hodí mrkva, ale strúhať ju
nemusíte, sysle sú hlodavce, poradia si,
chutí im aj cvikla, jačmeň, ovos, či vlašské orechy. „Piškóty a suchý chlieb sysľom síce chutia a neublížia im, ale pre
sysle to nie je prirodzená potrava a budeme radi, ak dáte pri kŕmení prednosť
vyššie uvedeným semenám, teda najmä
slnečnici alebo jablkám či mrkve,“ uzatvára Jana Šmídtová.
PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ
zdroj foto: ŠOP SR

farma topoLnica
V rozáriu v Dolnej Krupej hydinárska
privoňajte

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

krmivo pre nosnice rastová a znášková

ROZVOZ
e
Zabezpečím

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

HELLA Slovakia Lighting s.r.o.
WK^<zdh:EKs<Z/ZEWZ1>/dK^d/DKEK^e^Z>//WZ/hKsE1
EdZ^dZd'/<,KE<hWhWZ^dZEjs|,KEjhZMWhsdZE1E

16-0084

VÝHODNÉ CENY
OKIEN A DOPLNKOV
Trnava, Suchovská 5
mob.: 0911 391 426, 0902 469 252
info@eurokepro.sk, www.eurokepro.sk

na predaj:

36-0006

(pri galante)
Ponúka
• 8-15 týždňové Nosnice
• Brojlerové kačice
na výkrm
• Mulard kačice a káčere
na výkrm

s. r. o.

,űĂĚĄŵĞƓƉĞĐŝĂůŝƐƚŽǀ
ƉƌĞŶĂƐůĞĚŽǀŶĠƉŽǌşĐŝĞ͗
^YaW/>/^dƉƌĞŬŽŵŽĚŝƚǇ͗
ƉůĂƐƚǇ͕ŬŽǀǇ͕ŬĄďůŽǀĠǌǀćǌŬǇĂƉůŽƓŶĠƐƉŽũĞ
DdZ/>'ZKhWaW/>/^d
ƉƌĞŬŽŵŽĚŝƚǇ͗ŽƉƚŝŬĂ͕ƉůĂƐƚǇ͕ƉůŽƓŶĠƐƉŽũĞ
KWZd1sEzE<hW

Predaj PC dosiek
ochrannej značky

andrea.sandorova@hella.com

silvia.minichovatrstanova@hella.com
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lexan@lexantrnava.sk • www.lexantrnava.sk

39-0043 TT17
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ǌĂƵũşŵĂǀĠĨŝŶĂŶēŶĠŽŚŽĚŶŽƚĞŶŝĞ
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Nová materská škola v Špačinciach.
Postaví ju domáci investor
Minimálne 40 detí môže nájsť
miesto v novej materskej škole,
ktorú v Špačinciach plánuje postaviť miestny investor, spoločnosť
J-STAVING. Takto chce priložiť
ruku k riešeniu problému, ktorý
Špačince trápi už viac rokov.
Mesto Trnava a okolité obce zápasia s
nedostatočným počtom miest pre deti,
ktoré chcú nastúpiť do materskej školy.
Rovnako je na tom aj obec Špačince.
Od krajského mesta je vzdialená len
päť kilometrov, a práve vďaka výhodnej
polohe sa tam sťahujú noví obyvatelia.
Pre obec to znamená pozitívny rozvoj,
o miesta v materskej škole však bude z
roka na rok väčší záujem.

Postavia novú
materskú školu

AKCIA August 2021
1-hrob od 1390€ •2-hrob od 1690€
Žulový komplet zákryt, gulaté hrany
s obkladom a veľká žulová tvarovaná tabuľa

Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa:
2-hrob od 2590 € • 1-hrob od 1790 €

okolo hrobu, doprava, zameranie,
ZADARMO: chodníky
váza, svietnik, záruka 36 mesiacov

0910 902 635•0905 323 022

Junas. Podmienkou výstavby je zmena
územného plánu, ktorú má v rukách
obecné zastupiteľstvo. Aj týmto bodom
sa budú zaoberať na zasadnutí obecného zastupiteľstva na konci leta.
red

www.kamenarstvo-bocan.sk

AKCIA na farebné zákryty

Bocán s.r.o., Hviezdoslavova 309, Senica

RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA
- STAČÍ ZAVOLAŤ

aj školský dvor. „Ako domáci investor
chceme dať obci benefity, ktoré od iných
stavebníkov dostane len sotva. Veríme,
že vznik novej materskej školy uvítajú
najmä mladé rodiny,“ dodáva Martin

ly, ktorá ponúkne až 40 nových miest,“
hovorí konateľ spoločnosti Martin Junas.
Podľa neho si už nechali vypracovať štúdiu na projekt, ktorá hovorí o dvojpodlažnej budove, ktorej súčasťou má byť

63-0018

Miestny investor, spoločnosť J-STAVING, má v pláne rozvinúť areál bývalej
Pálenice, ktorý roky chátral. Nedávno
tam úspešne skolaudoval bytový dom,
ďalším zámerom je premeniť niekdajšie maštale na industriálne bývanie pre
náročnejších ľudí. „Uvedomujeme si, že
obec má roky problémy s nedostatkom
miest v materskej škole. Súčasťou nášho
zámeru je preto výstavba materskej ško-

18. augusta 1976

Výročia a udalosti

Luna 24 mäkko pristála na Mesiaci

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:

41-08

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 ...
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Zelenečská 111, Trnava, tel.: 033/ 5531 806-809,812 záhrada: 0918 787 323, elektro: 0907 716 310

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

INZERCIA PLATÍ OD 16.8.2021 DO 28.8.2021
29.08.2021 sviatok zatvorené
Cigáro poľovnícke

Mascarpone
250g

Kupón

j.c. 7,950€/kg

1,99
Cena po zľave:

1,59€

Kupón je možné uplatniť nakúpu
uvedeného tovaru výlučne v obchode
CKD market Trnava. Na jeden kupón
je možné zakúpiť len jeden kus tovaru. Kupón je potrebne odovzdať pri
pokladni skôr, ako bude tovar nablokovaný. Poškodený kupón, jeho fotokópia či falzifikát nebude akceptovaný.
Kupón nie je možné kombinovať s
inými zľavami a nie je možne ho zameniť za hotovosť. Kupón je nepredajný.
Tovar môže byť dostupný v obmedzenom množstve. Kupón je platný od
16.8.2021 do 28.8.2021.

105907

Jar lemon
900ml

Kupón

j.c. 3,674 €/l

2,20
Cena po zľave:

1,

59

€

Kupón je možné uplatniť nakúpu
uvedeného tovaru výlučne v obchode
CKD market Trnava. Na jeden kupón
je možné zakúpiť len jeden kus tovaru. Kupón je potrebne odovzdať pri
pokladni skôr, ako bude tovar nablokovaný. Poškodený kupón, jeho fotokópia či falzifikát nebude akceptovaný.
Kupón nie je možné kombinovať s
inými zľavami a nie je možne ho zameniť za hotovosť. Kupón je nepredajný.
Tovar môže byť dostupný v obmedzenom množstve. Kupón je platný od
16.8.2021 do 28.8.2021.

8,90€

Kulma Mesko MS2109
40W

13,99
Cena po zľave:

7,99€
j.c. 0,996 €/kg

99

€

Bravčové karé s kosťou
kg

5,59

kg

kg

6,19

5,

79

€

ilustračný obrázok

Kačica
mrazená
1kg

3,99

4,90€
Ryža guľatá
Fontis
1kg

1,89

3,69€

2,99€

1,19€

Polievka Carpatia

Olej Giana slnečnicový

Darling granule pre psa

s pečeňovými knedličkami
41g

1l

j.c. 13,414 €/kg

0,69

hovädzie,hydinové so zeleninou
10kg
j.c. 0,999 €/kg

1,69

12,90

0,55€

1,19€

9,99€

Kofola originál

Moscato de luxe

Pivo Gambrinus 10%

j.c. 0,345 €/l

bianco, rosé, jahoda bellini, spritz, free
0,75l

0,5l fľ.

j.c. 0,780 €/l

j.c. 2,120 €/l

128234

1,09

Kupón

Cena po zľave:

5,

Saláma strážovská

Šunka od kosti

6,90

7,19

2l

Mop rotačný EVA

13,90

kg

Kupón je možné uplatniť nakúpu
uvedeného tovaru výlučne v obchode
CKD market Trnava. Na jeden kupón
je možné zakúpiť len jeden kus tovaru. Kupón je potrebne odovzdať pri
pokladni skôr, ako bude tovar nablokovaný. Poškodený kupón, jeho fotokópia či falzifikát nebude akceptovaný.
Kupón nie je možné kombinovať s
inými zľavami a nie je možne ho zameniť za hotovosť. Kupón je nepredajný.
Tovar môže byť dostupný v obmedzenom množstve. Kupón je platný od
16.8.2021 do 28.8.2021.

169934

1,99

0,49

0,69€

1,59€

0,39€

Wulstarin

Aviváž Tesori d Oriente

Finish tablety

j.c. 0,050 €/PD

j.c. 2,653 €/l

prací gél 3l 60PD
Black dark, Uni, Color

750ml
byzant, hamman, lotus

do umývačky Clasic
regular, lemon
90ks
j.c. 0,078 €/ks

3,29

2,49

8,29

2,99€

1,99€

6,99€

Toaletný papier Perfex

Zubná pasta Odol Fluorid

Dóza na koláče

klasik, broskyňa, kamilka
10ks

100ml

2 poschodia

j.c. 7,900 €/kg

j.c. 0,169 €/ks

Kupón

Kupón je možné uplatniť nakúpu
uvedeného tovaru výlučne v obchode
CKD market Trnava. Na jeden kupón
je možné zakúpiť len jeden kus tovaru. Kupón je potrebne odovzdať pri
pokladni skôr, ako bude tovar nablokovaný. Poškodený kupón, jeho fotokópia či falzifikát nebude akceptovaný.
Kupón nie je možné kombinovať s
inými zľavami a nie je možne ho zameniť za hotovosť. Kupón je nepredajný.
Tovar môže byť dostupný v obmedzenom množstve. Kupón je platný od
16.8.2021 do 28.8.2021.

176453

1,99

1,39

1,69€

0,79€

Sušiak záhradný

Prepravka na ovocie a
zeleninu

50m
DOMO

29,90

15kg

4,99

23,90€ 3,99€
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V ponuke
široký výber
školských
potrieb
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Televízor ECG

Vysávač Hoover

DVBT/T2, DVBS/S2, WiFi
NETTFLIX, 81 cm (32")
energ.trieda A

Ventilátor stojanový
Strend Pro

výkon 700W
príslušenstvo

66,90

40 cm
príkon 42W

99,90

Lapač hmyzu Adler
plocha prevádzky do 150m2
Výkon zariadenia: 23,7 W

7

65W

výkon 245W

69,90

21,90

Krajač Ritter

Sušička ovocia Botti

69,90

44,90

159,00€ 71,90€ 14,90€ 33,90€ 29,90€ 49,90€
Vákuovačka Vivax

Pračka so sušičkou Candy

Mikrovlnka ETA

výkon 120W
vhodný pre všetky vrecká

náplň 6kg/4kg
1300ot/min
14,30,44 A 59 minútové programy
energ.trieda D

výkon 700W

Chladnička ECG

Chladnička ECG

+ 18 pív 0.5l zdarma
stierací
získajtevyhrajte
žreb a 00€
až 35.0

+ 18 pív 0.5l zdarma
stierací
získajtevyhrajte
a
žreb
00€
až 35.0

objem 184/84L, energ.trieda F

58,90

69,90

369,00

44,90€

54,90€

339,00€ 269,00€ 279,00€

Jednoducho
na splátky

0%

299,00

objem 204L/84L, energ.trieda F

309,00

Nulové navýšenie sa vzťahuje iba k čerpaniu revolvingového úveru rozloženému do splátkového programu na 10 mesiacov a nezohľadňuje ďalšie prípadné transakcie a poplatky splácané štandardným spôsobom podľa podmienok Vašej
úverovej zmluvy. Ilustratívny výpočet pre revolvingový úver na základe požiadaviek zákona: Pri úverovom rámci 1200 €
je ročná úroková sadzba 26,28%, RPMN 33,07%, celková suma splatná spotrebiteľom 1388,70 € a mesačné splátky sú
postupne uvedené za jednotlivé mesiace: 127,77 €, 125,58 €, 123,39 €, 121,20 €, 119,01 €, 116,82 €, 114,63 €, 112,44
€, 110,25 €, 108,06 €, 105,87 €, 103,68 €. Jednotlivé mesačné splátky, vrátane celkovej čiastky splatnej spotrebiteľom,
sú matematicky zaokrúhlené. Tento príklad je iba ilustračný na základe zákonných predpokladov – čerpanie celej výšky
úveru okamžite, bezhotovostne, v plnej výške, pri najvyššej úrokovej sadzbe a s najvyšším poplatkom. Poskytnutie úveru je
počítané na 12 mesiacov pri splátkach s rovnakou výškou istiny. Konkrétna ponuka sa môže od prezentovanej líšiť. Ponuka
nie je verejný prísľub a platí pri splnení podmienok Home Credit Slovakia, a. s., ktorý je poskytovateľ finančných služieb.

navýšenie na karte
Splátkový program od 100 €
Reprezentatívny príklad v dolnej časti letáku

CKD MARKET OSLAVUJE 30 ROKOV, OSLAVUJTE S NAMI

Traktor MTD 60RDE Minirider

Traktor Stiga Estate 2084H

Motor: MTD, Šírka záberu: 60 cm
Objem koša: 150 l

Traktor T 13-93.7 Comfort Solo

Motor 4 - takt, STIGA ST 500, záber 84cm
objem koša 240 l

529,00

+ prívesný vozík v hodnote
229€
229
€519,00
zdarma

+ prívesný vozík v hodnote
299,00
229€
229
€ zdarma

1369, €
00

2250,00€

2099, €
00

stierací
získajtevyhrajte
žreb a 000€
až 200

stierací
získajtevyhrajte
a
žreb
000€
až 200

Vozík kovový
prívesný kapacita 225kg

229€

Kosačka mot.4.66 P-A Edition 205,00
Motor: AL-KO Pro 125, Výkon: 2,0 kW

Kosačka mot. 51.0 P-A Comfort 84,90

Kosačka mot.4.66 SP-A Edition

+ 12 pív 0.5l zdarma

Objem koša: 65 l, Šírka záberu: 46 cm

195, €
00

Motor: AL-KO Pro 125, Šírka záberu: 46 cm
Objem koša: 65 l, Pohon kolies: 1 rýchlosť

+ 6 pív 0.5l zdarma

245,00

229, €
90

stierací
získajtevyhrajte
žreb a 00€
až 35 0

Kosačka mot. Hecht 546SX
Motor HECHT OHV, Záber 46 cm.
Kôš 60 l, s pohonom

84,90

259,90€

motor AL-KO PRO 145 QSS
šírka 51cm, objem koša 60l
bez pojazdu

279, €
00

Kosačka mot. 51.0 SP-A Comfort
Motor AL-KO PRO 145 QSS, záber 51cm
objem koša 60l, s pojazdom

109,00

99,90€

Motor: B&S 625 Exi, záber 51cm,
s variátorom pohonu

stierací
získajtevyhrajte
žreb a 00€
až 35 0

399, €

+ 12 pív 0.5l zdarma

109,90

359,00€
Kosačka mot.46.0 SP-B Comfort
Motor Briggs&Stratton Series 500 E
Výkon: 2,0 kW, Záberu 46 cm
Pohon kolies: 1 rýchlosť
Objem koša: 60 l

+ 12 pív 0.5l zdarma

stierací
získajtevyhrajte
žreb a 00€
až 35 0

329,00€
Motor: dvojtaktný, záber: 43 cm

Kosačka mot.5.18 VS-B+Classic

+ 12 pív 0.5l zdarma
ierací
t
s
e
jt
a
428,90
získ vyhrajte
žreb a 00€
90
0
až 35

349,90

Krovinorez GT 52-430 Worcraft 1.6kW

stierací
získajtevyhrajte
žreb a 000€
až 200

Motor Briggs&Stratton, záber 93cm

Kosačka aku 46.0 SP Moveo
Akumulátor: AL-KO ENERGY FLEX 40V
max., záber 46cm, objem koša 70l
Batéria 5Ah v cene

+ 12 pív 0.5l zdarma

519,00

499,00€í
stierac
získajtevyhrajte
žreb a 00€
až 35 0

E-Silence
159,90
Elektrobicykle priamo Bicykel
99
k odberu 15 modelov. 929, €
V cene aj s batériou
a nabíjačkou od 929,99€

Obrázky sú len ilustračné. Za chyby vzniknuté v tlači neručíme. Ponuka platí do skončenia akcie, alebo do vypredania zásob. Uvedené ceny sú nezáväzné. Spoločnosť CKD
market si vyhradzuje právo úpravy cien v závislosti od vývoja dodávateľsko-odberateľských podmienok. Neručíme za sortiment a cenový nesúlad letákov našich partnerov.
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BEMAT, spol. s r. o.

75-49

Mikovíniho 7 • Trnava

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

49-0025

AUTO-MOTO

- 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

TOVAR VÁŽIME NA CERTIFIKOVANEJ
MOSTOVEJ VÁHE
ŽIADNY PREDAJ ODHADOM MNOŽSTVA!

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

08-0033 TT13

•PREDAJ PIESKU
•DOPRAVA - vrátane drobného rozvozu

SME PRVÁ FIRMA,
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE
800

0903 342 475

599 €

vymaľovanie
interiéru
pri výmene okien

rttrade@rttrade.sk

41-05

449 €

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

TTzel21-32-strana 8
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LETNÁ AKCIA

0948 155 452 • 0903 033 862

63-06

kfkservis1@zoznam.sk

POKLÁDKA
Komplexná realizácia
Vašich predstáv
v exteriéri
RASTAR spol. s r.o.

0905 651 584

39-0005 TT01

ZÁMKOVEJ DLAŽBY

TTzel21-32-strana 9

www.kfkservis.sk

16-0151

balkóny • terasy • pergoly • zimné záhrady • prístrešky
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TERASY− ZIMNÉ ZÁHRADY
PROMONT GLASS s.r.o.

DREVO - HLINÍK - OCEĽ
SKLO - PLECH - BRAMAC

BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE

RÁMOVÉ ZASKLENIE

24
rokov
Promont Glass sro

OBJEDNÁVKY: promontglass@promontglass.sk

www.promontglass.sk

87-0011

PRÍSTREŠKY, ALTÁNKY

0918 623 064

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY
rámové
bezrámové

zasklievanie terás

zasklievanie zádverí

zimné záhrady

do
atia
y pl
Zľav

balkóny

31.

splátky od 98 €

splátky od 99 €

LETNÉ ZĽAVY AŽ DO 50%

splátky od 149 €

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček| Možnosť splátok s 0% úrokom

63-36

0948 787 777 | www.balkona.eu

021

8. 2

ssplátky
sp
plát
átkyod
ood
d49€€€
splátky

Frézovanie

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

ZĽAVAEZ
10-0007

39-0 TT11

ER

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

01-0114 TT30

Väzníky v top kvalite

REZANIE BETÓNU

www.strechyedi.sk
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01-066 TT18

0908 447 006

z Trnavy

0905 263 196
39-0013 TT01

AKCIOVÉ CENY!

od

TRNAVSKO

AUTO-MOTO
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Kamenárstvo ADAM - RUŽA
CIA

AK PTEMBER
SE
AUGUST – 21
20

2-izbový byt * Kátlovce

seriózne, kv
alitn
bez zálohy e,
doprava ZD ,
ARMA

DRAŽBA 2-izbového bytu na 2. posch. o výmere 49 m2, súp. č. 3, vchod č. 3 na parc. č. 4/19 a
pozemku na parc. č. 4/19 s podielom 1034/10000 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp. č. 3 a k pozemku na parc. č. 4/19, kat. územie Kátlovce, okres Trnava
Vyvolávacia cena: 46 400,- € Zábezpeka: 7 000,- €
Termíny obhliadok: 10.08.2021 11:00 hod., 17.08.2021 11:00 hod.
Termín a miesto dražby: 31.08.2021 o 11:00 hod.
Hotel a Reštaurácia PHOENIX, Kapitulská 16, Trnava, krytá terasa na prízemí

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

DÔCHODCI A ZŤP
VÝRAZNÉ ZĽAVY NA VŠETKO
0911 499 871, 0940 098 504
vaskovicadam20@gmail.com
Radi Vás navštívime aj doma.

16-0039

●
●
●
●
●

DISTRIBÚCIA (46.550 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

Tamaškovičova 17, Trnava

Kont a k t : 0 9 1 1 6 2 0 3 1 7 , w w w. d up os. s k

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Západné Slovensko
01-0030-1 TT31

1 HROB: od 990 €
2 HROB: od 1300 €

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

ŽALÚZIE
ROLETY

09-07

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

V PONUKE
AJ GARÁŽOVÉ
BRÁNY

0904 237 414

Výročia a udalosti
200 000 vojakov a 5 000 tankov vojsk Varšavskej zmluvy vtrhlo
do Česko-Slovenska, aby ukončili Pražskú jar

20. augusta 1968
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86.750
87.350
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
42.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

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

01-0075 TT20

PRÍĎTE SI PRE

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 -

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

BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

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

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
48.090
32.750

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

