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VEĽKÝ VÝBER
OBRAZOV

• IHNEĎ K ODBERU
• NA OBJEDNÁVKU

TIP NA
DARČEK

Dobrá Voda 217
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Rozíny Lehotskej - Bollovej
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bytového jadra
nakomplet.

MAĽOVANIE
STIERKOVANIE

0903 783 800
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PLÁVAJÚCE PODLAHY
OBKLADY A DLAŽBY
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0904 928 681

MALIARSKE PRÁCE
STIERKOVANIE

MONTÁŽ
INTERIÉROVÝCH
DVERÍ A PODLÁH

0905 141 167
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0944 19 43 41

MAĽUJEME
STIERKUJEME

NATIERAME

MAĽUJEME
STIERKUJEME

NATIERAME
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ul. pri Kalvárii 25A, Trnava033/552 15 20, 0905 96 54 48
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Zákusky od Zuzky

torty, štrúdle, koláče

Trnava

Objednávky: 0911 593 811
Nájdete nás na facebooku: ZakuskyodZuzkyTrnava

Maličká cukrárska výroba v Trnave.
Výroba poctivých domácich
zákuskov, ťahaných štrúdlí,
toriet, koláčov a slaného
pečiva z kvalitných surovín.
Chute starých dobrých
časov, aj moderné dezerty.
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Advent sa tento rok podľa dostup-
ných údajov začína v nedeľu 28. no-
vembra. Advent by nás mal meniť a 
my by sme mali meniť nastávajúce 
obdovie, ktoré trvá až do Vianoc. Mal 
a mali.

Pre veriacich je obdobie adventnu 
akýmsi očakávaním vstupu do nového 
cirkevného roka a pre materiálne zmýš-
ľajúcich by mohol mať Advent tiež veľ-
mi veľký odkaz. O dobre ako takom a o 
túžbe byť lepším človekom.

Žijeme už druhý rok v atmosfére 
strachu, obáv, chorobnosti. Ale aj 
uprostred strachu, nenávisti, zla, agre-
sivity. Ono to jedno s druhým tak nejak 
súvisí. Niekto rieši obavy a strach sna-
hou o poznanie, iný sa im bráni silou. 
Oba spôsoby sú ľudské, mali by byť 
chápané a pochopené. Najhoršie na 
všetkom je, že čoraz viac sa zdá jasné, že 
vládnucim politikom doslova záleží na 
tom, aby sme žili v strachu a v obavách. 
Médiá hlavného prúdu nerobia nič iné, 
iba šíria informácie o katastrofe, nechut-
ne emotívne zafarbené do farieb smrti a 
beznádeje, zla a nenávosti.

Advent by nám mohol pomôcť. 

Nám, ktorým, zjavne nikto pomôcť 
nechce. Advent by nás mohol nasmero-
vať viac k pokoju, k tichu, k uvažovaniu, 
ak nie hneď k rozjímaniu a hlavne k dob-
ru. K myšlienkam na dobro. Mal by nás 
na čas zbaviť nenávisti, zla, počas Ad-
ventu by sme mali pochopiť, žťe nielen 
my (ja) tu žijeme, že sú tu pri níás aj iní, 
ktorí tiež chvcú žiť a dožiť sa. Vianoc, jari 
2022, vnúčat, ako kto. Skúsme do sveta 
kričať menej toho nášho JA. Prosím. A 
dávajme najavo viac MY. Lebo ak to ne-
dokážeme, zvíťazia ONI. Je to náramne 
jednoduchá matematika.Kde sa dvaja 
bijú, tretí vyhráva. A ten tretí – moc, po-
trebuje vyhrávať priam existenčne.

Takže, blíži sa advent a ten nám 
priam ponúka, aby sme prestali útočiť 
sami na seba. Ľudia na ľudí. Občania na 
ob čanov.  Materiálne zalo-
žení občania môžu skúsiť 
zmier a veriaci zas nastoliť 
vládu mieru a  pokoja vo 
svojich vnútrach. Bol by to 
fajn Advent, verte mi.

Všetko dobré 
vám želá

Blíži sa advent, 
ale nič tomu nenapovedá

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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Tamaškovičova 17, Trnava

Vyvolávacia cena: 163 000,- €   Zábezpeka: 25 000,- €
Termíny obhliadok: 25.11.2021 10:00 hod., 03.12.2021 10:00 hod.

Termín a miesto dražby: 14.12.2021 o 10:00 hod.
Hotel a Reštaurácia PHOENIX, Kapitulská 16, Trnava, krytá terasa na prízemí

DRAŽBA rodinného domu so súp. č. 103 na parc. č. 1090 a parc. č. 1092, 
hospodárskeho zázemia rod. domu so súp. č. 103 na parc. č. 1091                  
a pozemkov na parc. č. 1090, 1091, 1092, 1093/1, 1093/2, 1094/2                    
a  1095/2 spolu o  výmere 1286 m2, kat. územie Bučany, okres Trnava

Rodinný dom * BučanyRodinný dom * Bučany
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platba možná v hotovosti,
vopred ďakujem za Vaše ponuky. T. č.: 0951 474 379

ZHÁŇAM BYT V TRNAVE
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KONTAJNERYKONTAJNERY

0914 378 1670914 378 167

ODVOZ STAVEBNÉHO ODPADU
KONTAJNERY NA PRISTAVENIE 5m/7m

DOVOZ KAMEŇA, BETÓNU, HLINY 6/9/13 TON

Upečiem i zabezpečím 
prasiatka na pečenie

a bavorské kolená.
Pečiem v šamotovej peci.

Tel.: 0915 457 637

01
-0

00
 T

T1
7

01
-0

00
1 T

T0
1

ELEKTRIKÁR
Juraj Jamrich

0949 188 961

• elektroinštalácie
• rekonštrukcie
• el. prípojky
• opravy

výmeny
svietidiel,
vypínačov,

zásuviek...
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profesionálne čistenie a monitoring
kanalizácie • čistenie lapačov tuku

•KRTKOVANIE•

www.krtkovaniezsk.sk
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PLASTOVÉ - HLINÍKOVÉ - LÁTKOVÉ - DREVENÉ - 
SCREEN - VONKAJŠIE - 50 - 65 - 70 - 80 - 90 - C - Z - S - 
VNÚTORNÉ - 50 - 25 - SIEŤKY OKENNÉ - PLASTOVÉ - 
HLINÍKOVÉ - LÁTKOVÉ - DREVENÉ - SCREEN - 
VONKAJŠIE - 50 - 65 - 70 - 80 - 90 - C - Z - S - 
VNÚTORNÉ - 50 - 25 - SIEŤKY OKENNÉ - PLASTOVÉ - 
HLINÍKOVÉ - LÁTKOVÉ - DREVENÉ - SCREEN - 
VONKAJŠIE - 50 - 65 - 70 - 80 - 90 - C - Z - S - 
VNÚTORNÉ - 50 - 25 - SIEŤKY OKENNÉ - PLASTOVÉ - 
HLINÍKOVÉ - LÁTKOVÉ - DREVENÉ - SCREEN - 
VONKAJŠIE - 50 - 65 - 70 - 80 - 90 - C - Z - S - 
VNÚTORNÉ - 50 - 25 - SIEŤKY OKENNÉ - PLASTOVÉ - 
HLINÍKOVÉ - LÁTKOVÉ - DREVENÉ - SCREEN - 
VONKAJŠIE - 50 - 65 - 70 - 80 - 90 - C - Z - S - 
VNÚTORNÉ - 50 - 25 - SIEŤKY OKENNÉ - PLASTOVÉ - 

ŽALÚZIE
ROLETY
0904 237 414

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

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

VÝHODNÉ CENY
OKIEN A DOPLNKOV
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SERVIS OKIEN &
RENOVÁCIA EUROOKIEN

info@renovaciaeurookien.sk | www.renovaciaeurookien.sk
info@servisokientrnava.sk | www.servisokientrnava.sk

PONÚKAME - žalúzie, sieťky, oprava
žalúzií a sieťok, plastové a hliníkové role�,

sklá, tesnenia, parape�, kovania a iné.

Hľadám partiu živnostníkov aj jednotlivcov
na renováciu okien.

RENOVUJEME - drevené okná, dvere, brány,
garážové brány, parke�, plo�, podlahy a iné.

0948 144 844

0948 144 844

INZERCIA
0905 333 832
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!

POLIENKA BUK, HRAB
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Hviezdoslavova 3, Trnava (vo dvore oproti gym. A. Merici) 033/55 13 185
0905 575 191

-40%
KUCHYNE

ŠATNÍKY garancia

najnižšej ceny!!!

Najväčší výber
kuchýň

do bauringu!

www.kasna.sk ï skoppo@gmail.com
Skvelé
ceny na
KVALITA, ZA KTOROU SI STOJÍME > ZÁRUKA 5 ROKOV

Naše postele farebne zladíme so šatníkom!
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KAMENÁRSTVO

Bratislavská cesta 45
oproti Drevoma, Mikona

pri hlavnej ceste
Bíňovce

Trnava

0905 333 339
Stretnutie na tejto predajni

si dohodnite telefonicky

NAJŠŤÝLOVEJŠIE PREDAJNE
S VYSTAVENÝMI POMNÍKMI:

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

DOPRAVA ZADARMO

JESENNÁ AKCIA

ZĽAVY PRE SENIOROV

30
1991-2021 -40%

Po - Pia 9:30 - 16:30
Sobota 9:00 - 13:00
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25 rokov
na trhu!SERVIS, OPRAVA A NASTAVENIE OKIEN A DVERÍ

OKNÁ a DVERE - plastové, hliníkové
ŽALÚZIE, rolety, siete proti hmyzu
KLIMATIZÁCIE - do bytu, domu, kancelárie...
www.chcemklimu.sk

0903 794 548       f.masaryk@gmail.com

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

PRÍĎTE SI PRE V  PONUKEV  PONUKE

AJ GARÁŽOVÉAJ GARÁŽOVÉ

BRÁNYBRÁNY

V  PONUKE

AJ GARÁŽOVÉ

BRÁNY
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0949 319 336

MOŽNÁ ZĽAVA - 30%

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

REKONŠTRUKCIE
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Dze bolo, tam bolo, ale určite bolo a aj je, je zá-
zračná záhrada. Možná by sa lúbyla aj ludom na 
konferencije o klíme v Glasgove. Že čo v nej roste? 
No šecko možné aj nemožné. Okrem zeliny, špačkov, 
rebríkov, sudov, hrncov a  kýblov sa nájde aj mad-
rac. Též desky, trupky, cehly, plechy, drevo, haluze, 
kamene aj ohnyščo. Jednoducho čo sa nemescí na 
dvor, alebo do prepchatej garáže, skončí na záhrade. 

Okrem teho tam rostú zaujímavosci jako panen-
ské jablká, kanatský chren, ten asi ščípe vác jak 
slovenský. Cesnek len palyčák, jahody „obrovské“ 
celoročné. Na čerešne sa rodzá aj igelitové sáčky, 
každý rajčinový kríček tu má svoju flašu. Hrozno má 
firhangy. Zemáky sa delá na chlapcov a dzifčence. 
Sadzá sa zásadne chlapci, šalát sa robý z dzifčenec. 

Červená repa sa zbýrá až zmrznutá, jak sa pri 
obýráný ovocá nedočáhne na vrchnú haluz, tá sa 
odreže a  obere sa na zemy. Rybyčky v  jazérku sa 
krmá kočacíma granuláma ,lebo sú lacnejšé jako kr-
mivo pre rybyčky. Aj dom pri tejto záhrade je zázrač-
ný, vlasne má zázračných obyvatelov. Tam sa pere, 
varý a peče len v noci. 

Kečup sa varý 24 hodzín a  to též v noci. Vtedy 
sa robý šecko na čo je treba eletriku 
a to na nočný prúd, kerý je dávno 
zrušený. A  nakonec tam žijú aj 
cvičené myšy. Cez komín vlezú 
do pivnice, medzi tým sa zasta-
vá v kuchyne v kredenci, potom 
si pod forhauzom pochucá v aute 
na čokoláde. 

Že je to kopa zázrakov na jed-
ném míste? Ekskurziju vy-
bavým aj zadarmo!

Zázračná záhrada

» bapka Blašková

Veľká pravda
Raz si hore raz dolu,

ľahko a bez boja,
životná skúsenosť
starého liftboya.

Zvykneme si
Ak sa máme v budúcnosti

zodpovedne chovať,
tak vždy ráno vstaneme

a dáme sa zaočkovať.

Vo svete nerovností
Že chce byť policajtom 
rodičom hrdo oznámil,
veď už v škole riešil rád

rovnice o dvoch neznámych.

Samá pretvárka
Ako chceš láskavo sa tvár,

zbytočne si robíš selfie,
ak si stratil vlastnú tvár.

Posledná, či ostatná?
Pre jazykovedcov

je to možnosť ostatná 
a pre ostatných

môže byť aj posledná.

Možno je to tak

» Eva Jarábková
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Práca na živnosť. Mzda 1 300 Eur (7,2 Eur/hod.)
Výkon práce: Bohdanovce nad Trnavou 
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na prípravné a dokončovacie
práce v strojárskej výrobe.

PRIJMEME ZÁMOČNÍKA

Bližšie info na tel. č. 0903 223 848

Hľadáme
KRAJČÍRKY
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0948 081 090
výkon práce v Trnave

Do nášho tímu prijmeme:



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

Máš voľný čas? Poznáš Trnavu? Chceš si zarobiť?

0905 613 572 • yellow@taxisluzbatrnava.sk

•vodičov •dispečera/-ku
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HĽADÁME
UPRATOVAČKU/ČA 

do objektu v Jaslovských 
Bohuniciach

Mzdové ohodnotenie: 3,58 €/brutto + odmeny
Pracovná doba: ranná 
NÁSTUP MOŽNÝ IHNEĎ

V prípade záujmu volajte

na tel. č. 0915 512 667 
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PB
wood

PÍLA DOLNÉ OREŠANY

porez guľatiny

0940 621 251 • pavolbudai@gmail.com
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predaj agátových kolov - od 0,60€/bm
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• Stavba
   teplovzdušných
   krbov a teplovzdušných rozvodov
• Vložkovanie komínov
• Rekonštrukcia starých komínov
• Obhliadka
  komína zdarma
www.kominicek.sk
0905 702 276 • 0917 850 155 

Frézovanie
komínov

ZĽAVA
NA NEREZ
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SME PRVÁ FIRMA, 
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU  NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE

vymaľovanie
interiéru

pri výmene okien

10% ZĽAVA

399 € 449 €

599 €cena zahŕňa: demontáž, montáž, parapety,
žalúzie, murárske práce a DPH

0903 342 475      rttrade@rttrade.sk
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HĽADÁ OPATROVATEĽKY/OPATROVATEĽOV

Ponúkame
 • denný honorár od 71,50 Eur – 114,00 Eur
      bru�o podľa náročnosti opatrovania
 • príplatok 5,00 Eur denne za dodatočný výkon
 • extra príplatky počas Vianoc a Silvestra
 • pomoc pri úradných vybavovaniach:
      poistenie, dane, živnosť, detské prídavky
 • pravidelná pomoc u klienta skúsenými zdravotnými sestrami
 • rýchle sprostredkovanie práce
 • ponuky ďalšieho vzdelávania
 • práca v dvojtýždňových turnusoch

Ak sa Vám naša ponuka páči, môžete sa uchádzať
o prácu mailom, alebo telefonicky DI Alena Slovak:
alena.slovak@hilfswerk.at, tel.: +43 1 522 48 47
Hilfswerk-Personaldienstleistungs-GmbH,
Schönbrunner Straße 297-307/4. OG, Top 3, 1120 Wien

pre 24 - hodinové opatrovanie v Rakúsku.

Hilfswerk - najväčšia firma zaoberajúca sa opatrovaním v domácnosti

INZERCIA
0905 333 832

INZERÁT,
 KTORÝ
 PREDÁVA

0905 333 832



TT21-46-strana 7

DOMÁCNOSŤTRNAVSKO 7

33
-0

08
7

INZERÁT,
 KTORÝ
 PREDÁVA
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e-mail: velcon@velcon.sk

19 ROKOV NA TRHU
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HRADEC KRÁLOVEKRÁLOVE
 145 KČ/ NETTO HODINAHODINA 

OPERÁTOR 
VÝROBY
- ubytovanie 
zabezpečené

VIAC INFO 
NA TEL. 
ČÍSLACH: 
BEZPLATNÁ LINKA  

0800 500 091                                        

+420 702 193 121
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TOP KVALITA

ZA NAJLEPŠIU

CENU

TOP KVALITA

ZA NAJLEPŠIU

CENU

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

Domáci trnavský predajca

Najväčší výber poťahových látok!Najväčší výber poťahových látok!

volať vopredvolať vopred

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

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

-40%-40%

-40%-40%

VEĽKÁ VIANOČNÁSUPERAKCIA
VEĽKÁ VIANOČNÁSUPERAKCIA

VÝROBA SEDACÍCH

SÚPRAV NA MIERU!
VÝROBA SEDACÍCH

SÚPRAV NA MIERU!

Dovoz, vykládka
a montáž novej

sedačky ZDARMA
+ možnosť odvozu

starej sedačky!

Dovoz, vykládka
a montáž novej

sedačky ZDARMA
+ možnosť odvozu

starej sedačky!

39
-0

 T
T4

1033/55 32 613-615
Priemyselná 9, Trnava

www.autojj.sk

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

- poistné udalosti – obhliadky, oprava
- náhradné diely – všetky značky vozidel

22 ročné skúsenosti s opravou vozidiel Ford

AUTO J&J

SEZÓNNE PREZUTIE PNEUMATÍK
PREDAJ PNEUMATÍK

39
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KONTAJNERYKONTAJNERY
ODVOZ ODPADU 5 m3, 7 m3ODVOZ ODPADU 5 m3, 7 m3

0917 102 2550917 102 255

• Odvoz odpadu – komunálny, 
   stavebný, záhradný
• Dovoz štrku, piesku, kameňa
• Búracie práce
   s odvozom odpadu
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6OD Jednota, Trnava
2. poschodie

750
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SOŠ obchodu a služieb Trnava

Bližšie na: www.sosos-trnava.sk

má zámer prenajať
nebytové priestory
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TOTÁLNY VÝPREDAJ

OD Jednota, Trnava, 2. poschodie

ZĽAVY AJNA NOVÝ TOVAR

99 Eur
199 Eur

-50%až do

Z IMNÉ BUNDY
KOŽENÉ BUNDY

PRE TRNAVU A OKOLIEPRE TRNAVU A OKOLIE

OPATROVATEĽKYOPATROVATEĽKY

Zverte vášho seniora
organizácii, ktorej
môžete dôverovať.

Staráme sa s láskou. 

Trnavská arcidiecézna charita,
0948 362 875, chsvr@charita�.sk
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-0

 T
T4
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Vyhlásením verejného obstará-
vania spustila trnavská radnica 
súťažný dialóg riešenia výstav-
by polyfunkčného domu. Ten by 
mal vzniknúť v centre mesta za 
obchodným domom Jednota. K 
verejnému vyhláseniu výsledkov 
by malo dôjsť v auguste budúceho 
roka.

Územie, na ktorom by mal v budúc-
nosti vyrásť nový polyfunkčný objekt 
sa nachádza v lokalite Halenárska, 
Dolnopotočná, Paulínska. Ide o veľkú 
nezastavanú plochu, kde sa aktuálne 
nachádza parkovisko a priľahlé pozem-
ky. Realizácia polyfunkčného domu sa 
bude podľa informácií z trnavskej rad-
nice stavebne realizovať postupne, v 
samostatných etapách.

Pribudnú byty aj priestor 
na voľnočasové aktivity

V polyfunkčnom bytovom dome 
budú byty rôznych rozmerov, od garsó-
niek až po štvorizbové byty. „Garsónky 
budú mať do 35 m²,jednoizbové byty do 
40 m², dvojizbové byty do 60 m², trojiz-
bové byty do 80 m² a štvorizbové byty 
do 110 m². Najviac, až 45% z celkového 
počtu bytov by malo byť dvojizbových,“ 
píše trnavská radnica na svojom webe. 
V polyfunkčnom objekte bude podľa jej 
informácií aj priestor pre uskladnenie 
bicyklov a kočíkov, údržbu, či komunit-

né miestnosti pre stretávanie sa obyva-
teľov. V objekte oproti Jednote by malo 
byť postavené aj podzemné parkovisko 
so 160 stojiskami pre verejnosť i rezi-
dentov. „Verejnosti budú k dispozícii 
aj malé prevádzky obchodov a služieb, 
ktoré budú situované na prízemí. Rieše-
ný bude aj návrh novovzniknutých dvo-
rov, v tejto časti bude zeleň a priestor 
pre voľnočasové aktivity detí na ihrisku 
s rôznymi hracími prvkami,“ približuje 
radnica.

Riešiť chcú aj mobilitu
Navrhované dopravné riešenie plá-

nuje zjednosmerniť Halenársku ulicu v 
smere od City Arény. Dolnopotočná uli-

ca by mala byť jednosmerná smerom k 
obchodnému domu Jednota z Halenár-
skej ulice a Ulica A. Malatinského bude 
zjednosmernená smerom k Dolným 
Baštám. Paulínska ulica by mala byť po-
nechaná v aktuálnom režime. Časť pri 
Dolnopotočnej ulici bude jednosmerná 
smerom k Dolným Baštám a v mieste, 
kde sa stretá s Trhovou ulicou, bude 
obojsmerná so zeleným pásom v strede 
- vjazdom a výjazdom do podzemnej ga-
ráže na ulice Halenárska a Dolnopotoč-
ná. „Cyklistická doprava bude môcť ísť v 
jazdných pruhoch v rámci komunikácií 
obojsmerne, a to aj pri uliciach, ktoré 
budú zjednosmernené,“ popisuje rad-
nica svoj zámer.                                         ren

námety a reakcie spravodajstvott@regionpress.sk

Pribudnú byty aj obchodné prevádzky 

Nový polyfunkčný dom v centre 
Trnavy
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Červenou farbou je vyznačené územie, kde by mal vzniknúť polyfunkčný objekt. 
zdroj foto mesto Trnava

Mesto Trnava zverejnilo v uto-
rok 16. novembra 2021 návrh 
všeobecne záväzného nariadenia 
(VZN), ktoré prináša spustenie 
regulácie statickej dopravy v no-
vej Zóne R2 a rozšírenie Zóny B o 
nové lokality. V praxi to znamená 
napríklad aj to, že ak návrh prej-
de, vodiči si na Spartakovskej za 
parkovanie zaplatia.

Návrh VZN, o ktorom budú hlasovať 
v utorok 7. decembra poslanci mest-
ského zastupiteľstva, zavádza novú 
rezidentskú zónu s názvom R2, do kto-
rej budú patriť vnútrobloky po oboch 
stranách Spartakovskej. Zvýhodnení 
budú obyvatelia s trvalým pobytom 
v rezidentskej zóne, prípadne s pre-
chodným pobytom v nej a trvalým 
pobytom inde v Trnave. „Oplatí sa im 
zakúpiť si parkovaciu kartu, pričom za 
prvé auto v domácnosti na rok zapla-
tia iba jedno euro, druhé ich vyjde 99 
eur. Zóna R2 bude spoplatnená non-
stop, pretože Spartakovská je zaťaže-
ná parkujúcimi vozidlami v dennom 

i nočnom čase počas celého týždňa,“ 
informovala Veronika Majtánová, ho-
vorkyňa mesta. Doplnila, že rezidenti 
Zóny R2 budú mať k dispozícii 48 ho-
dín voľného parkovania ročne pre svo-
je návštevy.

Pribudne aj zóna B
V lokalite tiež plánuje radnica do-

plniť Zónu B. Podľa návrhu by do nej 
po novom malo patriť aj nedávno vy-
budované parkovisko pred hlavným 
vchodom do Mestského zimného šta-
diónu a parkovacie miesta slúžiace 
na pozdĺžne státie na Spartakovskej 
ulici. Súčasťou tejto zóny je už od 1. 
augusta v súlade s VZN č. 566 aj par-
kovisko pred obchodom BILLA, avšak 
regulácia v ňom ešte nebola spuste-
ná. Parkovanie tu bude spoplatnené 
po ukončení výstavby a vyznačení 
parkovacích miest. Hodina parkova-
nia v Zóne B pri platbe cez webovú 
aplikáciu datamesta.trnava.sk. stojí 
20 centov a platí sa od pondelka do 
piatku medzi 8.00 a 18.00 h, víkendy 
sú zdarma.

V prípade, že poslanci návrh schvá-
lia, bude VZN účinné od 1. marca 2022.

ren

Spoplatniť chcú parkovanie na Spartakovskej
Trnavu čakajú ďalšie zmeny v parkovaní

Zbierka zimného 
oblečenia
Mesto Trnava sa verejnou zbier-
kou zimného oblečenia zapája 
do celosvetovej iniciatívy #Givin-
gTuesday, na Slovensku známej 
pod hashtagom #MOZEMPOMO-
ZEM. Prebiehať bude v termíne od 
15. novembra do 5. decembra 2021 
v čase od 8.00 do 14.00 h a pomôcť 
by mala ľuďom v núdzi.

Zachovalé, čisté veci je možné nosiť 
počas pracovných dní na Mestský úrad 
v Trnave na odbor sociálny na prízemí 
a tiež do nízkoprahového denného 
centra Trnavskej arcidiecéznej charity 
na Saleziánskej ulici 21. Obe miesta 
zbierajú: zimné bundy, svetre, mikiny, 
zateplené nohavice, topánky, zimné 
čiapky, rukavice, šály, deky, prikrýv-
ky, spodnú bielizeň, malé termosky. 
Oblečenie, a ani ostatné veci nemusia 
byť nové. Klienti nízkoprahového den-
ného centra ocenia všetko, čo bude 
zachovalé a pomôže im prežiť prichá-
dzajúcu zimu.

Zbierka vznikla v spolupráci s Tr-
navskou arcidiecéznou charitou a jej 
komunitným centrom Špitálik. Charita 
pracuje s ľuďmi v núdzi či s tými, ktorí 
zostali bez domova a žijú na ulici.    ren

V trnavskom 
regióne budú 
jazdiť nové 
autobusy
Trnavský samosprávny kraj s jed-
ným zo svojich troch zmluvných 
dopravcov ARRIVA Trnava pred-
stavil v uplynulých dňoch sedem 
nových prímestských autobusov. 
Do prevádzky budú nasadené na 
linkách v okolí Trnavy a Piešťan.

Nové vozidlá sú plne vybavené in-
formačnými tabuľami, USB nabíjačka-
mi pre cestujúcich, WiFi pripojením, 
klimatizáciou a navyše sú šetrné k ži-
votnému prostrediu. Kamerový systém 
sníma celý interiér vozidla. Ochrannú 
zónu vodiča a jeho bezpečnosť zvyšu-
je oddelená kabína, ktorej cieľom je aj 
minimalizovanie osobného kontaktu 
pri výdaji cestovných lístkov. „Som 
rád, že sedem nových autobusov je 
nízkopodlažných, ekologických a s 
moderným vybavením vrátane klima-
tizácie a WiFi. Želám si, aby ich obsta-
ranie prispelo k ďalšiemu zatraktív-
neniu cestovania verejnou dopravou 
v Trnavskom kraji,“ povedal trnavský 
župan Jozef Viskupič. Zo siedmich 
nových autobusov sú štyri 10,8-met-
rové s kapacitou 37 miest na sedenie 
a tri 12-metrové autobusy až pre 45 
sediacich pasažierov. Jazdiť budú na 
deviatich pravidelných prímestských 
linkách. Na nákup nových autobusov 
získal dopravca príspevok z eurofon-
dov prostredníctvom Integrovaného 
regionálneho operačného programu 
vo výške viac ako 1,2 milióna eur.    ren

Na Spartakovskej plánuje mesto spo-
platniť parkovanie. 

zdroj foto mesto Trnava



TTzel21-46-strana 3

STAVBA, AUTO - MOTO, SLUŽBYTRNAVSKO
3

Vyhlásením verejného obstará-
vania spustila trnavská radnica 
súťažný dialóg riešenia výstav-
by polyfunkčného domu. Ten by 
mal vzniknúť v centre mesta za 
obchodným domom Jednota. K 
verejnému vyhláseniu výsledkov 
by malo dôjsť v auguste budúceho 
roka.

Územie, na ktorom by mal v budúc-
nosti vyrásť nový polyfunkčný objekt 
sa nachádza v lokalite Halenárska, 
Dolnopotočná, Paulínska. Ide o veľkú 
nezastavanú plochu, kde sa aktuálne 
nachádza parkovisko a priľahlé pozem-
ky. Realizácia polyfunkčného domu sa 
bude podľa informácií z trnavskej rad-
nice stavebne realizovať postupne, v 
samostatných etapách.

Pribudnú byty aj priestor 
na voľnočasové aktivity

V polyfunkčnom bytovom dome 
budú byty rôznych rozmerov, od garsó-
niek až po štvorizbové byty. „Garsónky 
budú mať do 35 m²,jednoizbové byty do 
40 m², dvojizbové byty do 60 m², trojiz-
bové byty do 80 m² a štvorizbové byty 
do 110 m². Najviac, až 45% z celkového 
počtu bytov by malo byť dvojizbových,“ 
píše trnavská radnica na svojom webe. 
V polyfunkčnom objekte bude podľa jej 
informácií aj priestor pre uskladnenie 
bicyklov a kočíkov, údržbu, či komunit-

né miestnosti pre stretávanie sa obyva-
teľov. V objekte oproti Jednote by malo 
byť postavené aj podzemné parkovisko 
so 160 stojiskami pre verejnosť i rezi-
dentov. „Verejnosti budú k dispozícii 
aj malé prevádzky obchodov a služieb, 
ktoré budú situované na prízemí. Rieše-
ný bude aj návrh novovzniknutých dvo-
rov, v tejto časti bude zeleň a priestor 
pre voľnočasové aktivity detí na ihrisku 
s rôznymi hracími prvkami,“ približuje 
radnica.

Riešiť chcú aj mobilitu
Navrhované dopravné riešenie plá-

nuje zjednosmerniť Halenársku ulicu v 
smere od City Arény. Dolnopotočná uli-

ca by mala byť jednosmerná smerom k 
obchodnému domu Jednota z Halenár-
skej ulice a Ulica A. Malatinského bude 
zjednosmernená smerom k Dolným 
Baštám. Paulínska ulica by mala byť po-
nechaná v aktuálnom režime. Časť pri 
Dolnopotočnej ulici bude jednosmerná 
smerom k Dolným Baštám a v mieste, 
kde sa stretá s Trhovou ulicou, bude 
obojsmerná so zeleným pásom v strede 
- vjazdom a výjazdom do podzemnej ga-
ráže na ulice Halenárska a Dolnopotoč-
ná. „Cyklistická doprava bude môcť ísť v 
jazdných pruhoch v rámci komunikácií 
obojsmerne, a to aj pri uliciach, ktoré 
budú zjednosmernené,“ popisuje rad-
nica svoj zámer.                                         ren

námety a reakcie spravodajstvott@regionpress.sk

Pribudnú byty aj obchodné prevádzky 

Nový polyfunkčný dom v centre 
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Červenou farbou je vyznačené územie, kde by mal vzniknúť polyfunkčný objekt. 
zdroj foto mesto Trnava

Mesto Trnava zverejnilo v uto-
rok 16. novembra 2021 návrh 
všeobecne záväzného nariadenia 
(VZN), ktoré prináša spustenie 
regulácie statickej dopravy v no-
vej Zóne R2 a rozšírenie Zóny B o 
nové lokality. V praxi to znamená 
napríklad aj to, že ak návrh prej-
de, vodiči si na Spartakovskej za 
parkovanie zaplatia.

Návrh VZN, o ktorom budú hlasovať 
v utorok 7. decembra poslanci mest-
ského zastupiteľstva, zavádza novú 
rezidentskú zónu s názvom R2, do kto-
rej budú patriť vnútrobloky po oboch 
stranách Spartakovskej. Zvýhodnení 
budú obyvatelia s trvalým pobytom 
v rezidentskej zóne, prípadne s pre-
chodným pobytom v nej a trvalým 
pobytom inde v Trnave. „Oplatí sa im 
zakúpiť si parkovaciu kartu, pričom za 
prvé auto v domácnosti na rok zapla-
tia iba jedno euro, druhé ich vyjde 99 
eur. Zóna R2 bude spoplatnená non-
stop, pretože Spartakovská je zaťaže-
ná parkujúcimi vozidlami v dennom 

i nočnom čase počas celého týždňa,“ 
informovala Veronika Majtánová, ho-
vorkyňa mesta. Doplnila, že rezidenti 
Zóny R2 budú mať k dispozícii 48 ho-
dín voľného parkovania ročne pre svo-
je návštevy.

Pribudne aj zóna B
V lokalite tiež plánuje radnica do-

plniť Zónu B. Podľa návrhu by do nej 
po novom malo patriť aj nedávno vy-
budované parkovisko pred hlavným 
vchodom do Mestského zimného šta-
diónu a parkovacie miesta slúžiace 
na pozdĺžne státie na Spartakovskej 
ulici. Súčasťou tejto zóny je už od 1. 
augusta v súlade s VZN č. 566 aj par-
kovisko pred obchodom BILLA, avšak 
regulácia v ňom ešte nebola spuste-
ná. Parkovanie tu bude spoplatnené 
po ukončení výstavby a vyznačení 
parkovacích miest. Hodina parkova-
nia v Zóne B pri platbe cez webovú 
aplikáciu datamesta.trnava.sk. stojí 
20 centov a platí sa od pondelka do 
piatku medzi 8.00 a 18.00 h, víkendy 
sú zdarma.

V prípade, že poslanci návrh schvá-
lia, bude VZN účinné od 1. marca 2022.

ren

Spoplatniť chcú parkovanie na Spartakovskej
Trnavu čakajú ďalšie zmeny v parkovaní

Zbierka zimného 
oblečenia
Mesto Trnava sa verejnou zbier-
kou zimného oblečenia zapája 
do celosvetovej iniciatívy #Givin-
gTuesday, na Slovensku známej 
pod hashtagom #MOZEMPOMO-
ZEM. Prebiehať bude v termíne od 
15. novembra do 5. decembra 2021 
v čase od 8.00 do 14.00 h a pomôcť 
by mala ľuďom v núdzi.

Zachovalé, čisté veci je možné nosiť 
počas pracovných dní na Mestský úrad 
v Trnave na odbor sociálny na prízemí 
a tiež do nízkoprahového denného 
centra Trnavskej arcidiecéznej charity 
na Saleziánskej ulici 21. Obe miesta 
zbierajú: zimné bundy, svetre, mikiny, 
zateplené nohavice, topánky, zimné 
čiapky, rukavice, šály, deky, prikrýv-
ky, spodnú bielizeň, malé termosky. 
Oblečenie, a ani ostatné veci nemusia 
byť nové. Klienti nízkoprahového den-
ného centra ocenia všetko, čo bude 
zachovalé a pomôže im prežiť prichá-
dzajúcu zimu.

Zbierka vznikla v spolupráci s Tr-
navskou arcidiecéznou charitou a jej 
komunitným centrom Špitálik. Charita 
pracuje s ľuďmi v núdzi či s tými, ktorí 
zostali bez domova a žijú na ulici.    ren

V trnavskom 
regióne budú 
jazdiť nové 
autobusy
Trnavský samosprávny kraj s jed-
ným zo svojich troch zmluvných 
dopravcov ARRIVA Trnava pred-
stavil v uplynulých dňoch sedem 
nových prímestských autobusov. 
Do prevádzky budú nasadené na 
linkách v okolí Trnavy a Piešťan.

Nové vozidlá sú plne vybavené in-
formačnými tabuľami, USB nabíjačka-
mi pre cestujúcich, WiFi pripojením, 
klimatizáciou a navyše sú šetrné k ži-
votnému prostrediu. Kamerový systém 
sníma celý interiér vozidla. Ochrannú 
zónu vodiča a jeho bezpečnosť zvyšu-
je oddelená kabína, ktorej cieľom je aj 
minimalizovanie osobného kontaktu 
pri výdaji cestovných lístkov. „Som 
rád, že sedem nových autobusov je 
nízkopodlažných, ekologických a s 
moderným vybavením vrátane klima-
tizácie a WiFi. Želám si, aby ich obsta-
ranie prispelo k ďalšiemu zatraktív-
neniu cestovania verejnou dopravou 
v Trnavskom kraji,“ povedal trnavský 
župan Jozef Viskupič. Zo siedmich 
nových autobusov sú štyri 10,8-met-
rové s kapacitou 37 miest na sedenie 
a tri 12-metrové autobusy až pre 45 
sediacich pasažierov. Jazdiť budú na 
deviatich pravidelných prímestských 
linkách. Na nákup nových autobusov 
získal dopravca príspevok z eurofon-
dov prostredníctvom Integrovaného 
regionálneho operačného programu 
vo výške viac ako 1,2 milióna eur.    ren

Na Spartakovskej plánuje mesto spo-
platniť parkovanie. 

zdroj foto mesto Trnava

Má byť moderná, zasadená v prí-
jemnom prostrední a má poskyt-
núť zázemie pre štyridsať detí. O 
novej a toľko diskutovanej ma-
terskej škole v Špačinciach už má 
investor, spoločnosť J-STAVING, 
konkrétnu predstavu. Minulý týž-
deň zverejnil na sociálnej sieti jej 
vizualizáciu. 

V príspevku sa zároveň prihovoril 
obyvateľom obce. „Milí Špačinčania, 

predstavujeme vám materskú školu, 
ktorá bude súčasťou novej lokality v 
areáli bývalej  Pálenice. Ako domáci 
investor chceme priložiť ruku k rozvo-
ju našej obce. Ak majú byť Špačince aj 
naďalej dobrým miestom pre život mla-
dých rodín a ich detí, materskú školu 
potrebujú ako soľ,“ napísal na facebo-
okovom profile Pálenica Špačince. Ako 
ďalej uviedol, nároky na bývanie sa v 
posledných rokoch zmenili. Ľudia sú 
náročnejší, potrpia si na kvalitných ma-

teriáloch a tiež na príjemnom prostre-
dí, kde sa budú cítiť dobre a kde môžu 
bezpečne vychovávať svoje deti. „Toto 
všetko prinášame Špačinciam rozvojom 
lokality, ktorá roky chátrala. Ale nezo-
stávame len pri tom. Výstavba dominuje 
mnohým mestám a obciam na Sloven-
sku. Len veľmi výnimočne s ňou však 
prichádza aj ochota investora zafinan-
covať pre mesto alebo obec to, čo potre-
buje. My chceme byť takouto výnimkou. 
Ponúkame Špačinciam výstavbu mo-

dernej materskej školy zasadenej v prí-
jemnom prostredí. Teraz je na obecnom 
zastupiteľstve, ako sa k nášmu návrhu 
postaví,“ ukončil investor príspevok 
na sociálnej sieti. Materská škola má 
byť súčasťou jedného z objektov, ktorý 
chce investor postaviť medzi prvými. S 
prácami však môže začať až po odsú-
hlasení zmeny územného plánu v spo-
mínanej lokalite. Obecné zastupiteľstvo 
Špačiniec bude o zmene rozhodovať na 
najbližšom zasadnutí.   reklamný članok
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Investor ukázal, akú materskú školu 
chce postaviť v Špačniciach 

Priestory sú navrhnuté pre štyridsať detí z celej obce. 

V Špačinciach chce investor postaviť materskú školu. 

• rekonštrukcie bytov, RD, priemyselných budov
• rekonštrukcie kúpeľní a bytových jadier
• maliarske a murárske práce
• sadrokartón a zatepľovanie
• voda, plyn, kúrenie
• elektroinštalácie
• obklady, dlažby, zámková dlažba
• murované ploty - drevené altánky
• plávajúce, vinylové podlahy, parkety

• fasádne presklenia a hliníkové konštrukcie
• garážové brány

  (vonkajšie a interiérové žalúzie, pergoly, rolety, markízy)

COMPLET-MONT, s.r.o.
REALIZUJE VŠETKY PRÁCE NA KOMPLET

0917 304 721 | 0910 728 870
completmont@gmail.com

L. v. Beethovena 29, Trnava (NC Cassalle)
Otváracie hodiny: od 9:00 do 16:00, pon - pia

PLASTOVÉ - HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE

TIENIACA TECHNIKA

39
-0

 T
T4

6

REZANIE BETÓNU

0908 447 006
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01AKCIOVÉ CENY!
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0903 257 4430903 257 443

PREZUTIE PNEUMATÍK
PREDAJ PNEU

Pneuservis VOLEKPneuservis VOLEK

Dolné Orešany 393
10 min. od TT
Po-pi: 8:00 - 19:00, so: 8:00 - 16:00 

R

tel.: 0908 789 146 / email: kariera@ismont.sk
Cena práce v závislosti od pozície: od 10,-€ / hod. brutto

Prijmeme 
do zamestnania

alebo na živnosť:

STAVBYVEDÚCEHO / PRÍPRAVÁRA STAVIEB
 MAJSTRA / MONTÁŽNIKA OKIEN / TESÁRA 

VODOINŠTALATÉRA / ŽELEZIARA / STROJNÍKA
ŠPECIALISTU NÁKUPU / ŽERIAVNIKA   
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Termín navštevy si treba dohodnúť telefonicky.
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PRACOVNÉ ODEVY
A OCHRANNÉ
POMÔCKY

0911 793 707 | 0903 793 704 | info@drozda.sk
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PRACOVNÉ ODEVY
A OCHRANNÉ POMÔCKY
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PRACOVNÉ ODEVY
A OCHRANNÉ
POMÔCKY
0911 793 707 | 0903 793 704 | info@drozda.sk

0911 793 707 | 0903 793 704 | info@drozda.sk
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0911 793 707 | 0903 793 704 | info@drozda.sk

PRACOVNÉ ODEVY
A OCHRANNÉ POMÔCKY

ZNOVUOTVORENÁ

PREDAJŇA V TAZ

ZNOVUOTVORENÁ

PREDAJŇA V TAZ

ZNOVUOTVORENÁ PREDAJŇA V TAZ-ke

ZNOVUOTVORENÁ PREDAJŇA V TAZ-ke
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 5,99 5,99

44,,9999€€

Bravčové údené špiceBravčové údené špice
kgkg

 5,29 5,29

44,,7979€€

Jaternice šarišské Jaternice šarišské 
kgkg

 0,95 0,95

00,,7979€€

Arašidy nelúpané Arašidy nelúpané 
200g 200g 
EnsaEnsa
j.c. 3,950 j.c. 3,950 €€/kg/kg

 1,79 1,79

11,,1919€€

Figy sušené Figy sušené 
200g200g
j.c. 5,950 j.c. 5,950 €€/kg/kg

Savo proti plesniam Savo proti plesniam 
500ml 500ml 
j.c. 4,380 €/l

 3,95 3,95

22,,1919€€
 4,69 4,69

33,,9999€€

Persil Persil 
1,17kg 18 pracích dávok 1,17kg 18 pracích dávok 
Lavander, sensitiveLavander, sensitive
fresh by silan, color fresh by silan, color 
j.c. 0,222 €/PD

j.c. 0,996 €/kg

Coccolino Coccolino 
Blue splash,Happy yellow 1,8lBlue splash,Happy yellow 1,8l
j.c. 1,494 €/l

 4,60 4,60

22,,6969€€

 4,99 4,99

44,,1919€€

Bravčové rebrá zrezané Bravčové rebrá zrezané 
kgkg

 1,29 1,29

11,,1919€€

Kalendár adventný Only Kalendár adventný Only 
75g75g
j.c. 15,866 j.c. 15,866 €€/kg/kg

 0,55 0,55

11,,4545€€

Mandarínky Mandarínky 
kgkg

 0,55 0,55

00,,4545€€

Kláštorná kalcia Kláštorná kalcia 
sýtená, jemne sýtenásýtená, jemne sýtená
1,5l1,5l
j.c. 0,300 j.c. 0,300 €€/l/l

 0,65 0,65

00,,3939€€

Pivo TopvarPivo Topvar
0,5l pl.0,5l pl.
j.c. 0,780 j.c. 0,780 €€/l/l

 3,99 3,99

22,,9999€€

VínoVíno
Svätovavrinecké, frankovka modráSvätovavrinecké, frankovka modrá
frankovka modrá rosé, veltlínske zelenéfrankovka modrá rosé, veltlínske zelené
muller thurgau, rizling vlašský, 0,75lmuller thurgau, rizling vlašský, 0,75l
j.c. 3,986 j.c. 3,986 €€/l/l

 5,29 5,29

44,,6969€€

Tlačenka mäsová svetlá Tlačenka mäsová svetlá 
kgkg

 7,90 7,90

55,,9999€€

Old Spice Old Spice 
Vianočná kazeta WhitewatherVianočná kazeta Whitewather
Restart pre mužov Restart pre mužov 

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

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

INZERCIA PLATÍ OD 22.11.2021 DO 5.12.2021

 4,69

33,,6969€€

Cif tablety 
do umývačky riadu Ai 70% 
26ks lemon
j.c. 0,142 €/ks

Cena po zľave:Cena po zľave:

Kupón je možné uplatniť nakúpu 
uvedeného tovaru výlučne v obchode 
CKD market Trnava. Na jeden kupón 
je možné  zakúpiť len jeden kus tova-
ru. Kupón je potrebne odovzdať pri 
pokladni skôr, ako bude tovar nablo-
kovaný. Poškodený kupón, jeho foto-
kópia či falzifikát nebude akceptovaný. 
Kupón nie je možné kombinovať s 
inými zľavami a nie je možne ho zame-
niť za hotovosť. Kupón je nepredajný. 
Tovar môže byť dostupný v obmedze-
nom množstve. Kupón je platný od 
22.11.2021 do 5.12.2021.

Kupón

170224

 1,99

1,,59€

Moscato de luxe bianco 
0,75l 
j.c. 2,120 €/kg

Cena po zľave:Cena po zľave:

Kupón je možné uplatniť nakúpu 
uvedeného tovaru výlučne v obchode 
CKD market Trnava. Na jeden kupón 
je možné  zakúpiť len jeden kus tova-
ru. Kupón je potrebne odovzdať pri 
pokladni skôr, ako bude tovar nablo-
kovaný. Poškodený kupón, jeho foto-
kópia či falzifikát nebude akceptovaný. 
Kupón nie je možné kombinovať s 
inými zľavami a nie je možne ho zame-
niť za hotovosť. Kupón je nepredajný. 
Tovar môže byť dostupný v obmedze-
nom množstve. Kupón je platný od 
22.11.2021 do 5.12.2021.

Kupón

46893

Kupón je možné uplatniť nakúpu 
uvedeného tovaru výlučne v obchode 
CKD market Trnava. Na jeden kupón 
je možné  zakúpiť len jeden kus tova-
ru. Kupón je potrebne odovzdať pri 
pokladni skôr, ako bude tovar nablo-
kovaný. Poškodený kupón, jeho foto-
kópia či falzifikát nebude akceptovaný. 
Kupón nie je možné kombinovať s 
inými zľavami a nie je možne ho zame-
niť za hotovosť. Kupón je nepredajný. 
Tovar môže byť dostupný v obmedze-
nom množstve. Kupón je platný od 
22.11.2021 do 5.12.2021.

Kupón

 14,90

1010,,9090€€

Infralampa Sanitas 
SIL 06605,25
5 sklonov
100W

Cena po zľave:Cena po zľave:

173220

 1,89 1,89

11,,4949€€

Dezert Toffife Dezert Toffife 
125g 125g 
j.c. 11,920 j.c. 11,920 €€/kg/kg

 9,90

66,,9090€€

Deka 
150x200cm

Cena po zľave:Cena po zľave:

Kupón je možné uplatniť nakúpu 
uvedeného tovaru výlučne v obchode 
CKD market Trnava. Na jeden kupón 
je možné  zakúpiť len jeden kus tova-
ru. Kupón je potrebne odovzdať pri 
pokladni skôr, ako bude tovar nablo-
kovaný. Poškodený kupón, jeho foto-
kópia či falzifikát nebude akceptovaný. 
Kupón nie je možné kombinovať s 
inými zľavami a nie je možne ho zame-
niť za hotovosť. Kupón je nepredajný. 
Tovar môže byť dostupný v obmedze-
nom množstve. Kupón je platný od 
22.11.2021 do 5.12.2021.

Kupón

162805

 15,90 15,90

od od 44,,9090€€

Stromček vianočný Stromček vianočný 
Borovica Lux  Borovica Lux  
2,2m2,2m

1,8m1,8m

1,5m1,5m

 12,90 12,90

77,,9090€€

Dóza na koláče Dóza na koláče 
2 poschodia 2 poschodia 

 9,90 9,90

77,,9090€€

Mlynček na orechyMlynček na orechy

 2,59 2,59

11,,9999€€

Toaletný papier Tento Toaletný papier Tento 
Family white 8ks Family white 8ks 
j.c. 0,249 €/ks 

17.11.2021 sviatok zatvorené

ilustračný obrázokilustračný obrázok

 19,90 19,90

odod    88,,9090€€

Žiarovky vianočné Žiarovky vianočné 
v ponuke 20LED, 40LEDv ponuke 20LED, 40LED
120LED, 180LED, 240LED120LED, 180LED, 240LED
560LED560LED   0,790,79

6464,,9999€€
  0,690,69

4949,,9999€€
  0,490,49

3939,,9999€€

INZERCIA PLATÍ OD 22.11.2021 DO 5.12.2021

 169,00 169,00

389389,,0000€€

Robot Eta Gratus  
1200W, hnetenie , šľahanie1200W, hnetenie , šľahanie
miesenie, mixovanie, strúhadlámiesenie, mixovanie, strúhadlá
10 rokov záruka po registrácii 10 rokov záruka po registrácii 
+darček nerezová misa +darček nerezová misa 
v hodnote 37,90 po registrácii v hodnote 37,90 po registrácii 
+darček zmrzlinovač+darček zmrzlinovač

 23,90 23,90

1919,,9090€

Radio Hyundai Radio Hyundai 
AM/ FM, AUX INAM/ FM, AUX IN

 379,00 379,00

329329,,0000€€

Sušička Candy Sušička Candy 
energ.trieda A++energ.trieda A++
8kg náplň8kg náplň

 259,00 259,00

239239,,0000€€

Tel. Orava LED A 140CTel. Orava LED A 140C
32“ (80cm), energ.trieda F32“ (80cm), energ.trieda F

 99,90 99,90

6969,,9090€€

Radiátor olejový ECGRadiátor olejový ECG
9rebier, 3stupne výkonu9rebier, 3stupne výkonu
termostattermostat
2000W2000W

Ohrievač teplovzdušný Ohrievač teplovzdušný 
OravaOrava
2000W2000W

 19,90 19,90

1515,,9090€

 329,00 329,00

259259,,0000€€

Pračka Whirlpool Pračka Whirlpool 
1000ot/5,5kg, 6 zmysel1000ot/5,5kg, 6 zmysel
energ.trieda Eenerg.trieda E

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.

 39,90 39,90

9999,,0000€€

Robot Eta Mezo Robot Eta Mezo 
600W, nerezová misa, šľahanie600W, nerezová misa, šľahanie
miesenie, hneteniemiesenie, hnetenie
3 roky záruka po registrácii 3 roky záruka po registrácii 
+darček el. brúska na nože+darček el. brúska na nože

Vysávač ECG Vysávač ECG 
800W, regulácia800W, regulácia

 49,90 49,90

3939,,9090€

CKD MARKET OSLAVUJE 30 ROKOV, OSLAVUJTE S NAMI

Pri kúpe elektrobicyklaPri kúpe elektrobicykla
získajte stierací žreb získajte stierací žreb 

a vyhrajtea vyhrajte

Bicykel Bicykel ALPINA ECOALPINA ECO LT10 LT10
 379,00 379,00
459459,,0000€€

 219,00 219,00

189189,,0000€€

Sporák Mora Sporák Mora 
ombinovaný, Stop Gas ombinovaný, Stop Gas 
eco clin, energ.trieda A eco clin, energ.trieda A 
+darček plech  +darček plech  
na pečeniena pečenie

 519,00 519,00

489489,,0000€€

Mraznička Orava  Mraznička Orava  
NoFrost 279LNoFrost 279L
energ.trieda Fenerg.trieda F

Kachle Merano Kachle Merano 
sivý Výkon: 2,5 - 7,5 kWsivý Výkon: 2,5 - 7,5 kW
Dymové hrdlo: 120 mm zadnéDymové hrdlo: 120 mm zadné
 349,90 349,90
269269,,0000€€

  

už od 0 € v hotovosti

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

sami si zvolíte dĺžku splácania 
Keď na splátky, 

tak jednoducho 

 319,00 319,00

269269,,0000€€

Chladnička ECG Chladnička ECG 
objem 184 l/84 lobjem 184 l/84 l
energ.trieda Fenerg.trieda F

Kachle Bella Thalia Kachle Bella Thalia 
bordové 7 kW, 120 cm bordové 7 kW, 120 cm 

 84,90 84,90
185185,,0000€€

Bicykel DEMA TIGRA 1Bicykel DEMA TIGRA 1
 409,99 409,99
409409,,9999€€

Drvič Stiga Bio Silent 2500 Drvič Stiga Bio Silent 2500 
max. priemer konára 40mmmax. priemer konára 40mm
výkon 2500Wvýkon 2500W 349,90 349,90
189189,,0000€€

Kultivátor Hecht 746 Kultivátor Hecht 746 
motor 4takt, Záber 60 cm. motor 4takt, Záber 60 cm. 
6 otočných radličiek6 otočných radličiek 84,90 84,90
259259,,9999€€

Rezačka na repuRezačka na repu
 349,90 349,90
4242,,9090€€

Kachle krb.Tim Sistem Čarobná pec Kachle krb.Tim Sistem Čarobná pec 
Výkon: 7,7 kW, Dymové hrdlo: 120 mm, Výkon: 7,7 kW, Dymové hrdlo: 120 mm, 
horný vývodhorný vývod

Kachle krb.Magická pec Kachle krb.Magická pec 
Výkon: 7,7 kW, Dymové hrdlo: 120 mmVýkon: 7,7 kW, Dymové hrdlo: 120 mm
horný vývodhorný vývod

 84,90 84,90
229229,,0000€€

Sporák Elegant NewLine Sporák Elegant NewLine 
biely, krémový biely pravý, ľavý biely, krémový biely pravý, ľavý 
výkon 9,5 kWvýkon 9,5 kW
Dymové hrdlo: 120mmDymové hrdlo: 120mm 179,00 179,00
389389,,0000€€

Sporák Trend Sporák Trend 
ľavý krem. Výkon 7.5 kW ľavý krem. Výkon 7.5 kW 
dymové hrdlo 120 mmdymové hrdlo 120 mm

 315,00 315,00
499499,,0000€€

Kultivátor Hecht 796 Kultivátor Hecht 796 
motor 4takt, 2 rýchlosti vpred motor 4takt, 2 rýchlosti vpred 
1 rýchlosť vzad, šírka záberu 80 cm.1 rýchlosť vzad, šírka záberu 80 cm. 84,90 84,90
519519,,0000€€

Sporák ALFA 55Sporák ALFA 55
Výkon: 5kW, Priemer dymovodu: 120mmVýkon: 5kW, Priemer dymovodu: 120mm
biely, ľavý, pravýbiely, ľavý, pravý
 84,90 84,90
349349,,0000€€

Sporák Okonom 75 DeLuxe Sporák Okonom 75 DeLuxe 
biely Thorma Fiľakovo, ľavý, pravýbiely Thorma Fiľakovo, ľavý, pravý
výkon: 3,5 až 10,5 kWvýkon: 3,5 až 10,5 kW
dymové hrdlo: 120 mmdymové hrdlo: 120 mm 315,00 315,00
599599,,0000€€

 84,90 84,90
299299,,0000€€

až 200.000
až 200.000€€
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 5,99 5,99

44,,9999€€

Bravčové údené špiceBravčové údené špice
kgkg

 5,29 5,29

44,,7979€€

Jaternice šarišské Jaternice šarišské 
kgkg

 0,95 0,95

00,,7979€€

Arašidy nelúpané Arašidy nelúpané 
200g 200g 
EnsaEnsa
j.c. 3,950 j.c. 3,950 €€/kg/kg

 1,79 1,79

11,,1919€€

Figy sušené Figy sušené 
200g200g
j.c. 5,950 j.c. 5,950 €€/kg/kg

Savo proti plesniam Savo proti plesniam 
500ml 500ml 
j.c. 4,380 €/l

 3,95 3,95

22,,1919€€
 4,69 4,69

33,,9999€€

Persil Persil 
1,17kg 18 pracích dávok 1,17kg 18 pracích dávok 
Lavander, sensitiveLavander, sensitive
fresh by silan, color fresh by silan, color 
j.c. 0,222 €/PD

j.c. 0,996 €/kg

Coccolino Coccolino 
Blue splash,Happy yellow 1,8lBlue splash,Happy yellow 1,8l
j.c. 1,494 €/l

 4,60 4,60

22,,6969€€

 4,99 4,99

44,,1919€€

Bravčové rebrá zrezané Bravčové rebrá zrezané 
kgkg

 1,29 1,29

11,,1919€€

Kalendár adventný Only Kalendár adventný Only 
75g75g
j.c. 15,866 j.c. 15,866 €€/kg/kg

 0,55 0,55

11,,4545€€

Mandarínky Mandarínky 
kgkg

 0,55 0,55

00,,4545€€

Kláštorná kalcia Kláštorná kalcia 
sýtená, jemne sýtenásýtená, jemne sýtená
1,5l1,5l
j.c. 0,300 j.c. 0,300 €€/l/l

 0,65 0,65

00,,3939€€

Pivo TopvarPivo Topvar
0,5l pl.0,5l pl.
j.c. 0,780 j.c. 0,780 €€/l/l

 3,99 3,99

22,,9999€€

VínoVíno
Svätovavrinecké, frankovka modráSvätovavrinecké, frankovka modrá
frankovka modrá rosé, veltlínske zelenéfrankovka modrá rosé, veltlínske zelené
muller thurgau, rizling vlašský, 0,75lmuller thurgau, rizling vlašský, 0,75l
j.c. 3,986 j.c. 3,986 €€/l/l

 5,29 5,29

44,,6969€€

Tlačenka mäsová svetlá Tlačenka mäsová svetlá 
kgkg

 7,90 7,90

55,,9999€€

Old Spice Old Spice 
Vianočná kazeta WhitewatherVianočná kazeta Whitewather
Restart pre mužov Restart pre mužov 

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

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

INZERCIA PLATÍ OD 22.11.2021 DO 5.12.2021

 4,69

33,,6969€€

Cif tablety 
do umývačky riadu Ai 70% 
26ks lemon
j.c. 0,142 €/ks

Cena po zľave:Cena po zľave:

Kupón je možné uplatniť nakúpu 
uvedeného tovaru výlučne v obchode 
CKD market Trnava. Na jeden kupón 
je možné  zakúpiť len jeden kus tova-
ru. Kupón je potrebne odovzdať pri 
pokladni skôr, ako bude tovar nablo-
kovaný. Poškodený kupón, jeho foto-
kópia či falzifikát nebude akceptovaný. 
Kupón nie je možné kombinovať s 
inými zľavami a nie je možne ho zame-
niť za hotovosť. Kupón je nepredajný. 
Tovar môže byť dostupný v obmedze-
nom množstve. Kupón je platný od 
22.11.2021 do 5.12.2021.

Kupón

170224

 1,99

1,,59€

Moscato de luxe bianco 
0,75l 
j.c. 2,120 €/kg

Cena po zľave:Cena po zľave:

Kupón je možné uplatniť nakúpu 
uvedeného tovaru výlučne v obchode 
CKD market Trnava. Na jeden kupón 
je možné  zakúpiť len jeden kus tova-
ru. Kupón je potrebne odovzdať pri 
pokladni skôr, ako bude tovar nablo-
kovaný. Poškodený kupón, jeho foto-
kópia či falzifikát nebude akceptovaný. 
Kupón nie je možné kombinovať s 
inými zľavami a nie je možne ho zame-
niť za hotovosť. Kupón je nepredajný. 
Tovar môže byť dostupný v obmedze-
nom množstve. Kupón je platný od 
22.11.2021 do 5.12.2021.

Kupón

46893

Kupón je možné uplatniť nakúpu 
uvedeného tovaru výlučne v obchode 
CKD market Trnava. Na jeden kupón 
je možné  zakúpiť len jeden kus tova-
ru. Kupón je potrebne odovzdať pri 
pokladni skôr, ako bude tovar nablo-
kovaný. Poškodený kupón, jeho foto-
kópia či falzifikát nebude akceptovaný. 
Kupón nie je možné kombinovať s 
inými zľavami a nie je možne ho zame-
niť za hotovosť. Kupón je nepredajný. 
Tovar môže byť dostupný v obmedze-
nom množstve. Kupón je platný od 
22.11.2021 do 5.12.2021.

Kupón

 14,90

1010,,9090€€

Infralampa Sanitas 
SIL 06605,25
5 sklonov
100W

Cena po zľave:Cena po zľave:

173220

 1,89 1,89

11,,4949€€

Dezert Toffife Dezert Toffife 
125g 125g 
j.c. 11,920 j.c. 11,920 €€/kg/kg

 9,90

66,,9090€€

Deka 
150x200cm

Cena po zľave:Cena po zľave:

Kupón je možné uplatniť nakúpu 
uvedeného tovaru výlučne v obchode 
CKD market Trnava. Na jeden kupón 
je možné  zakúpiť len jeden kus tova-
ru. Kupón je potrebne odovzdať pri 
pokladni skôr, ako bude tovar nablo-
kovaný. Poškodený kupón, jeho foto-
kópia či falzifikát nebude akceptovaný. 
Kupón nie je možné kombinovať s 
inými zľavami a nie je možne ho zame-
niť za hotovosť. Kupón je nepredajný. 
Tovar môže byť dostupný v obmedze-
nom množstve. Kupón je platný od 
22.11.2021 do 5.12.2021.

Kupón

162805

 15,90 15,90

od od 44,,9090€€

Stromček vianočný Stromček vianočný 
Borovica Lux  Borovica Lux  
2,2m2,2m

1,8m1,8m

1,5m1,5m

 12,90 12,90

77,,9090€€

Dóza na koláče Dóza na koláče 
2 poschodia 2 poschodia 

 9,90 9,90

77,,9090€€

Mlynček na orechyMlynček na orechy

 2,59 2,59

11,,9999€€

Toaletný papier Tento Toaletný papier Tento 
Family white 8ks Family white 8ks 
j.c. 0,249 €/ks 

17.11.2021 sviatok zatvorené

ilustračný obrázokilustračný obrázok

 19,90 19,90

odod    88,,9090€€

Žiarovky vianočné Žiarovky vianočné 
v ponuke 20LED, 40LEDv ponuke 20LED, 40LED
120LED, 180LED, 240LED120LED, 180LED, 240LED
560LED560LED   0,790,79

6464,,9999€€
  0,690,69

4949,,9999€€
  0,490,49

3939,,9999€€

INZERCIA PLATÍ OD 22.11.2021 DO 5.12.2021

 169,00 169,00

389389,,0000€€

Robot Eta Gratus  
1200W, hnetenie , šľahanie1200W, hnetenie , šľahanie
miesenie, mixovanie, strúhadlámiesenie, mixovanie, strúhadlá
10 rokov záruka po registrácii 10 rokov záruka po registrácii 
+darček nerezová misa +darček nerezová misa 
v hodnote 37,90 po registrácii v hodnote 37,90 po registrácii 
+darček zmrzlinovač+darček zmrzlinovač

 23,90 23,90

1919,,9090€

Radio Hyundai Radio Hyundai 
AM/ FM, AUX INAM/ FM, AUX IN

 379,00 379,00

329329,,0000€€

Sušička Candy Sušička Candy 
energ.trieda A++energ.trieda A++
8kg náplň8kg náplň

 259,00 259,00

239239,,0000€€

Tel. Orava LED A 140CTel. Orava LED A 140C
32“ (80cm), energ.trieda F32“ (80cm), energ.trieda F

 99,90 99,90

6969,,9090€€

Radiátor olejový ECGRadiátor olejový ECG
9rebier, 3stupne výkonu9rebier, 3stupne výkonu
termostattermostat
2000W2000W

Ohrievač teplovzdušný Ohrievač teplovzdušný 
OravaOrava
2000W2000W

 19,90 19,90

1515,,9090€

 329,00 329,00

259259,,0000€€

Pračka Whirlpool Pračka Whirlpool 
1000ot/5,5kg, 6 zmysel1000ot/5,5kg, 6 zmysel
energ.trieda Eenerg.trieda E

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.

 39,90 39,90

9999,,0000€€

Robot Eta Mezo Robot Eta Mezo 
600W, nerezová misa, šľahanie600W, nerezová misa, šľahanie
miesenie, hneteniemiesenie, hnetenie
3 roky záruka po registrácii 3 roky záruka po registrácii 
+darček el. brúska na nože+darček el. brúska na nože

Vysávač ECG Vysávač ECG 
800W, regulácia800W, regulácia

 49,90 49,90

3939,,9090€

CKD MARKET OSLAVUJE 30 ROKOV, OSLAVUJTE S NAMI

Pri kúpe elektrobicyklaPri kúpe elektrobicykla
získajte stierací žreb získajte stierací žreb 

a vyhrajtea vyhrajte

Bicykel Bicykel ALPINA ECOALPINA ECO LT10 LT10
 379,00 379,00
459459,,0000€€

 219,00 219,00

189189,,0000€€

Sporák Mora Sporák Mora 
ombinovaný, Stop Gas ombinovaný, Stop Gas 
eco clin, energ.trieda A eco clin, energ.trieda A 
+darček plech  +darček plech  
na pečeniena pečenie

 519,00 519,00

489489,,0000€€

Mraznička Orava  Mraznička Orava  
NoFrost 279LNoFrost 279L
energ.trieda Fenerg.trieda F

Kachle Merano Kachle Merano 
sivý Výkon: 2,5 - 7,5 kWsivý Výkon: 2,5 - 7,5 kW
Dymové hrdlo: 120 mm zadnéDymové hrdlo: 120 mm zadné
 349,90 349,90
269269,,0000€€

  

už od 0 € v hotovosti

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

sami si zvolíte dĺžku splácania 
Keď na splátky, 

tak jednoducho 

 319,00 319,00

269269,,0000€€

Chladnička ECG Chladnička ECG 
objem 184 l/84 lobjem 184 l/84 l
energ.trieda Fenerg.trieda F

Kachle Bella Thalia Kachle Bella Thalia 
bordové 7 kW, 120 cm bordové 7 kW, 120 cm 

 84,90 84,90
185185,,0000€€

Bicykel DEMA TIGRA 1Bicykel DEMA TIGRA 1
 409,99 409,99
409409,,9999€€

Drvič Stiga Bio Silent 2500 Drvič Stiga Bio Silent 2500 
max. priemer konára 40mmmax. priemer konára 40mm
výkon 2500Wvýkon 2500W 349,90 349,90
189189,,0000€€

Kultivátor Hecht 746 Kultivátor Hecht 746 
motor 4takt, Záber 60 cm. motor 4takt, Záber 60 cm. 
6 otočných radličiek6 otočných radličiek 84,90 84,90
259259,,9999€€

Rezačka na repuRezačka na repu
 349,90 349,90
4242,,9090€€

Kachle krb.Tim Sistem Čarobná pec Kachle krb.Tim Sistem Čarobná pec 
Výkon: 7,7 kW, Dymové hrdlo: 120 mm, Výkon: 7,7 kW, Dymové hrdlo: 120 mm, 
horný vývodhorný vývod

Kachle krb.Magická pec Kachle krb.Magická pec 
Výkon: 7,7 kW, Dymové hrdlo: 120 mmVýkon: 7,7 kW, Dymové hrdlo: 120 mm
horný vývodhorný vývod

 84,90 84,90
229229,,0000€€

Sporák Elegant NewLine Sporák Elegant NewLine 
biely, krémový biely pravý, ľavý biely, krémový biely pravý, ľavý 
výkon 9,5 kWvýkon 9,5 kW
Dymové hrdlo: 120mmDymové hrdlo: 120mm 179,00 179,00
389389,,0000€€

Sporák Trend Sporák Trend 
ľavý krem. Výkon 7.5 kW ľavý krem. Výkon 7.5 kW 
dymové hrdlo 120 mmdymové hrdlo 120 mm

 315,00 315,00
499499,,0000€€

Kultivátor Hecht 796 Kultivátor Hecht 796 
motor 4takt, 2 rýchlosti vpred motor 4takt, 2 rýchlosti vpred 
1 rýchlosť vzad, šírka záberu 80 cm.1 rýchlosť vzad, šírka záberu 80 cm. 84,90 84,90
519519,,0000€€

Sporák ALFA 55Sporák ALFA 55
Výkon: 5kW, Priemer dymovodu: 120mmVýkon: 5kW, Priemer dymovodu: 120mm
biely, ľavý, pravýbiely, ľavý, pravý
 84,90 84,90
349349,,0000€€

Sporák Okonom 75 DeLuxe Sporák Okonom 75 DeLuxe 
biely Thorma Fiľakovo, ľavý, pravýbiely Thorma Fiľakovo, ľavý, pravý
výkon: 3,5 až 10,5 kWvýkon: 3,5 až 10,5 kW
dymové hrdlo: 120 mmdymové hrdlo: 120 mm 315,00 315,00
599599,,0000€€

 84,90 84,90
299299,,0000€€

až 200.000
až 200.000€€
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+421 904 552 345
objednávky@cbdexpert.sk

BLACK
FRIDAY

veľké
znižovanie  cien

od 20. do 30. novembra

CBDexpert

5% CBD olej

10% CBD olej 20% CBD olej

6% CBD olej 3% CBD olej

www.cbdexpert.sk 

24,00
EUR

36,00
EUR

25,00
EUR 21,00

EUR

50,00
EUR

31,50 €

45,90 €

34,80 € 28,80 €

63,00 €

33
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Skúsenosti našich zákazníkov
V našich článkoch sa snažíme prinášať 

Vám poznatky z použitia CBD, pričom 
dôraz kladieme na informácie z vedec-
kých štúdií. Napriek tomu, že problema-
tika pôsobenia CBD je predmetom časté-
ho skúmania, vedci prídu prakticky vždy 
k záveru, že v oblasti pôsobenia CBD a 
vôbec fungovania endokanabinoidné-
ho systému v rámci ľudského organiz-
mu, ide o oblasť, ktorá je natoľko široká             
a s takým vysokým potenciálom, že si 
zaslúži ešte veľa ďalšieho výskumu.

Ďalším veľmi často sa vyskytujúcim 
poznatkom je, že pôsobenie CBD – a špe-
cificky dávkovanie – je u každého indivi-
duálne a nedá sa spoľahlivo plošne určiť 
pre všetkých. Preto je dobré zaujímať sa 
nielen o odborné názory a poznatky, ale 
pýtať sa na skúsenosti aj bežných použí-
vateľov.

Zozbierali sme preto skúsenosti, kto-
ré Vám možno pomôžu pri rozhodova-
ní sa či siahnete práve po CBD oleji.

Roman (56), Komárno :

„Mal som problém so spánkom a kon-
centráciou. Mám povolanie, ktoré si vyža-
duje moju 100% koncentrovanosť. Počas 
výkonu a vďaka 10% CBD od CBDexpert 
sa môžem bez stresu spoľahnúť na svoju 
hlavu a v noci spím v kľude bez streso-
vých myšlienok“    

Diana (39), Bratislava :

„Asi každá žena pozná menštruačné bo-
lesti, no tie moje boli takého charakteru, 
že ma na dva dni úplne odpísali a musela 
som doma ležať v bolestiach. Lieky proti 
bolesti zaberali iba na chvíľku. Nechcela 
som si navyšovať dávky, aby som nezo-
stala závislá, vyskúšala som rôzne alter-
natívy ale bez efektu. V novinách som 
našla článok o CBD, na základe ktorého 
som si objednala a po mesiaci užívania 
som mala oveľa ľahší priebeh bez men-
štruačných bolestí. Na tretí mesiac som 
ani netušila že mám menštruáciu, keďže 
som bola úplne bez bolestí, CBD užívam 
aj naďalej preventívne“

Sandra (32), Vlčkovce :

„Trápili ma depresijné stavy, na ktoré som 
už roky užívala antidepresíva. Keďže som 
si uvedomila, že začínam byť závislá, zľak-
la som sa a suseda mi odporučila vyskúšať 
CBD olej. Veľmi som tomu neverila, ale na 
moje prekvapenie, som si mohla dovoliť po 
pár týždňoch stiahnuť denné dávky anti-
depresív na minimum. Síce ešte si netrúfam 
úplne vysadiť, ale som na dobre ceste. Mo-
mentálne užívam 20% CBD olej od CBDex-
pert.“

Ján (63), Kežmarok :

„Objednal som si CBD olej kvôli prevencii 
a podpore imunity. Chuť Vášho CBD je strá-
viteľná, zatiaľ neviem vyjadriť účinok, ale 
potešilo ma, že CBD olej máte je v sklenej 
fľaške a nie v umelohmotnej.“

Lucia (21), Píla :

„Produkty CBD olejov ma veľmi milo pre-
kvapili. CBD olej som začala užívať kvôli dl-
hotrvajúcej únave a môžem povedať, že po 
pár týždňoch užívania cítim zlepšenie. Od-
porúčam študentom na lepšiu koncentráciu 
pri učení sa“

Ak patríte aj vy k používateľom, ktorí majú 
s CBD svoje skúsenosti, prosím podeľte sa      
s nami o ne. Zašlite nám e-mail s vašimi po-
znatkami na mail: mrenova@regionpress.
sk a radi ich uverejníme.           » red.

Foto: Canva
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Bocán s.r.o., Hviezdoslavova 309, Senica

AKCIA  NOVEMBER 2021

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

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

1-hrob od 1390 € • 2-hrob od 1690 €

0910 902 635•0905 323 022AK
CI
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na

 fa
re

bn
é 

zá
kr

yt
y

RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA
- STAČÍ ZAVOLAŤ

ZADARMO: w
w

w.
ka

m
en

ar
st

vo
-b

oc
an

.s
k

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

DÔVERYHODNÁ 
FIRMA 2021
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VÝKUP AUTOVRAKOV
RECYKLÁCIA AUTOMOBILOV

Autorizovaný spracovateľ - Piec auto s.r.o.

PLATÍME 50 €/T auta
Odvoz auta zadarmo z okresov
GA HC LV NR NZ TT ZH ZM ZC BS.

0915 261 120
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Tel:0905 267 750 TRNAVA
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maliarske práce
stierkovanie

sádrokartóny

maliarske práce
stierkovanie

sádrokartóny

0918 425 978
      realizujeme.sk
0918 425 978
      realizujeme.sk
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PROFESIONÁLNE PRANIE KOBERCOV

Suchovská 12
917 01 Trnava

superluxe@superluxe.sk

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

POKLÁDKA
ZÁMKOVEJ DLAŽBY

0905 651 584RASTAR spol. s r.o.

39
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Komplexná realizácia
Vašich predstáv
v exteriéri

Komplexná realizácia
Vašich predstáv
v exteriéri

39
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0911 421 691
Suchovská 5, Trnava

Komplexné rekonštrukcie
a izolácie plochých striech

SVAROG \ hydroizolácie

e-mail: svarog@svarog.eu
mobil: 0948 63 84 48
web: www.svarog.eu

- izolácie spodných stavieb
- izolácie balkónov a jazierok

39
-0
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ČÁRY
GBELY ( objekt tehelne )
HOLÍČ ( pri smaltovni )

Prevádzky: 

22. novembra 1938    
Slovenská krajina získala autonómiu v 
rámci 2.ČSR

Výročia a udalosti

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

Zámková dlažba
Zavarský

0905 580 848
dlazbazavarsky@gmail.com

39
-0
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1 Auto-moto/predaj

2 Auto moto/iné

» KÚPIM staré Auto Skoda 

105.120.125.130 . Aj bez stk 

0918383828 

3 Byty/predaj

4 Byty/prenájom

5 DOMY/predaj 

6 POZEMKY/predaj

7 REALITY/in

8 STAVBA

9 DOMÁCNOSŤ

10 ZÁHRADA a ZVERINEC

» Predám 300 kg ošípanú. 

T.č. 0902 695 325 

» Predám zajace francúzske-

ho barana 0907184225 

11 HOBBY a ŠPORT

12 DEŤOM

13 RÔZNE/predaj

14 R

» Darujem za odvoz staršie 

dve rohové police na knihy-

-výška 120 cm, dve komody: 

132x100x45 cm a 76x134x55 

cm a dva staršie matrace 

Matratex (letná a zimná 

strana) 85x195 cm. Tel. číslo: 

0914 146 943

15 HĽADÁM PRÁCU

ZOZNAMKA

Občianska
riadková
inzercia

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

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

01 AUTO-MOTO / predaj 

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj 

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné 

08 STAVBA 

09 DOMÁCNOSŤ 

10 ZÁHRADA A ZVERINEC 

11 HOBBY A ŠPORT 

12 DEŤOM 

13 RÔZNE / predaj 

14 RÔZNE / iné 

15 HĽADÁM PRÁCU 

16 ZOZNAMKA 

23. novembra 2004    
0. ročník udeľovania slovenských filmo-
vých cien Slnko v sieti

Výročia a udalosti

24. novembra 1859    
Charles Darwin publikoval O pôvode dru-
hov (On the Origin of Species).

Výročia a udalosti
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Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   86.750 Bratislavsko Východ
BZ    87.350 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
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SC    27.920 Senecko
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TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

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

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO   48.090 Prešovsko+SB
SN    32.750 Spišsko+LE+GL
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Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípa-
de, že viete o mieste, kam naše noviny 
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.
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