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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%
VEĽKÁ NOVOROČNÁSUPERAKCIA
VEĽKÁ NOVOROČNÁSUPERAKCIA

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!

Ďakujeme všetkým zákazníkom
za prejavenú dôveru a prajeme veľa

zdravia a spokojnosti s našimi
sedačkami v novom roku 2022!

Ďakujeme všetkým zákazníkom
za prejavenú dôveru a prajeme veľa

zdravia a spokojnosti s našimi
sedačkami v novom roku 2022!

Priemyselná 1
www.autosklotrnava.sk

0907 600 895 • 033 5514 623

VÝMENA SKIEL CEZ HAVARIJNÉ POISTKY,
BEZHOTOVOSTNE A ZA NAJVÝHODNEJŠÍCH PODMIENOK

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

Sm
er Sereď

Priemyselná

AUTOSKLO
H&D

Nitrianska
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nska

AUTOSKLO H&DAUTOSKLO H&D
TRNAVATRNAVA
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• 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
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Hľadáme
KRAJČÍRKY
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0948 081 090
výkon práce v Trnave
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Trnavská radnica vyhlásila urba-
nisticko-architektonickú súťaž, z 
ktorej by mal vzísť najlepší návrh 
na obnovu kina Hviezda. Budova z 
prelomu 60. a 70. rokov 20. storo-
čia by sa mala vďaka nemu zmeniť 
na kultúrne centrum.

Cieľom premeny kina je vytvorenie 
nového priestoru pre kultúru, ktorého 
základom má byť multifunkčná kon-
certná sála. „Tá v Trnave dlhodobo ab-
sentuje, čo má práve projekt prestavby 
vyriešiť. Súťaž počíta so zachovaním 
niektorých prvkov pôvodného kina, ale 
aj so špičkovým technickým riešením 
sály,“ napísal na sociálnych sieťach 
primátor Trnavy Peter Bročka. Preme-
na Kina Hviezda na kultúrne centrum s 
multifunkčnou sálou má podľa radnice 
poskytnúť zázemie pre kultúrne aktivity 
v celom rozsahu kultúrnych činností – 
od hudobných koncertov, cez divadelné 
predstavenia až po záujmové umelec-
ké činnosti, ktoré sa uskutočňujú na 
pôde mesta a v súčasnosti pre ne chýba 
vhodný priestor. Nová sála má pritom 
doplnkovo slúžiť aj na účely plesov, 
kina, konferencií, výstav, odborných 
seminárov, kongresov, veľtrhov a iných 
spoločenských podujatí vyžadujúcich 
celú plochu hlavnej sály. „Pôvodná 

funkcia veľkokapacitného kina nemá 
byť zachovaná. Uvažuje sa iba vo forme 
občasnej projekcie, respektíve formou 
filmového klubu,“ uvádza sa vo verej-
nom obstarávaní.

Multifukčná sála 
aj zasúvacie hľadisko

Nosnou myšlienkou celej premeny 
priestoru kina je multifunkčná sála s 
rovnou podlahou a výmerou 850 m2 
a s kapacitou 500 sediacich respektí-
ve 800 stojacich divákov. Hľadisko o 

rozmeroch približne 400m² by malo 
byť teleskopické, teda čiastočne alebo 
úplne zasúvacie, napríklad pomocou 
elektromechanického pohonu. Javisko 
by malo byť veľké maximálne 200 m2 a 
v objekte sa má ďalej nachádzať foyer, 
kaviareň, či výstavné priestory.

Urbanisticko-architektonická súťaž 
bude prebiehať v dvoch kolách a pred-
pokladané náklady na realizáciu Kul-
túrneho centra Paulínska sú 2,7 milió-
nov eur bez DPH.

TEXT A FOTO: RENÁTA KOPÁČOVÁ

námety a reakcie spravodajstvott@regionpress.sk

 Priestor dostane multifunkčná sála

Kino Hviezda by sa malo 
zmeniť na kultúrne centrum
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Kino Hviezd čaká premena.

Ak sa venujete aktivitám, ktoré pri-
spievajú k zlepšeniu kvality život-
ného prostredia, môžete sa až do 
konca februára prihlásiť do súťaže 
Ekologický čin roka. Trnavský samo-
správny kraj vyhlásil už jej 11. ročník.

„Súťaž je ukážkovým príkladom toho, 
že spoločnými silami robíme z Trnavského 
kraja zelený kraj. Za dekádu súťaže Ekolo-
gický čin roka sme ocenili desiatky žiakov, 
dobrovoľníkov či predstaviteľov samo-
správ. Želám si, aby sa do nového ročníka 
zapojili ďalší jednotlivci a kolektívy, kto-
rým záleží na ochrane a tvorbe nášho ži-
votného prostredia, ako aj na upevňovaní 
environmentálneho povedomia,“ uviedol 
trnavský župan Jozef Viskupič.

Prihlásiť sa môžu 
jednotlivci aj kolektívy

Rovnako ako v predchádzajúcich roční-
koch sa na súťaži môžu zúčastniť jednot-
livci, kolektívy materských, základných 
a stredných škôl, samosprávy alebo záuj-
mové združenia. Za ekologický čin možno 
považovať aktivity ako sú napríklad doku-
mentácia a likvidácia neriadených sklá-
dok odpadov v katastroch obcí a miest, 
zavedenie separovaného zberu odpadu na 

školách, výsadba zelene, záchrana alebo 
dokumentácia cenného biotopu, využitie 
obnoviteľných zdrojov energie, práca s 
mládežou v oblasti ochrany a tvorby život-
ného prostredia alebo organizovanie súťa-
ží s environmentálnou tematikou. Súťažné 
návrhy je potrebné predložiť Úradu TTSK 
do 28. februára 2022 v uzatvorenej obálke s 
heslom „Ekologický čin roka 2021“.

Najlepší získajú 
finančnú odmenu

Najlepšie projekty župa odmení fi-
nančne. Za prvé miesto náleží odmena 

1.200 eur, za druhé 800 eur a tretie miesto 
bude ocenené sumou 500 eur. V jubilej-
nom 10. ročníku bol ocenený napríklad 
Klub slovenských turistov Tesla Piešťany 
za projekt obnovy studničiek, značenia 
a budovanie infraštruktúry v Považskom 
Inovci. Vyzdvihnutá bola aj práca dobro-
voľníkov z Trnavy a Senice, ktorí zbierali 
odpad v prírode, alebo Poľovnícka orga-
nizácia Šamorín za výsadbu stromov v 
okolí mesta.

Súťaž Ekologický čin roka vyhlasuje 
Trnavský samosprávny kraj každoročne 
od roku 2010.                                                       ren

Prihlásiť sa môžu jednotlivci aj kolektívy
Župa ocení Ekologický čin roka

Súsošie Golgoty 
sa vrátilo 
na svoje miesto
Súsošie Golgoty pozostávajúce z 
kamenných podstavcov a krížov, 
na ktorých sú osadené kovové 
plastiky, zaujalo svoje miesto na 
trnavskej Kalvárii.

Rekonštrukcia tejto národnej kul-
túrnej pamiatky trvala päť rokov, pri-
čom reštaurátorské práce sa dotkli 
komplexnej obnovy kamennej archi-
tektúry, obnovy kovových figurálnych 
plastík a súčasťou prác bola aj sanácia 
a statické zabezpečenie základov.

Súsošie Golgoty tvorí päť pamiatko-
vých objektov, sú nimi ústredný kríž s 
ukrižovaným Kristom, dva bočné kríže 
s ukrižovanými lotrami Gesmasom (lo-
tor na ľavom kríži) a Dismasom (lotor 
na pravom kríži) a plastiky svätého 
Jána Evanjelistu a Panny Márie.

Prinášame fotografie 
z osádzania súsošia

Kalváriu čaká revitalizácia
Mesto Trnava plánuje komplexnú 

obnovu mestského parku pri Kalvárii. 
Vzniknúť má priestor vhodný na relax, 
komorného miestami až pietneho cha-
rakteru. Svoje miesto tam bude mať aj 
prezentácia nálezov starších architektúr, 
či už ide o zaniknutý lazaret, alebo oplo-
tenie cintorína. Pribudnúť by mala cyk-
lotrasa, stojany na bicykle, pitná fontán-
ka, lavičky i prevádzka s občerstvením.

TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ
foto: autor foto 1-3 Tomáš Kucman, 

4 Renáta Kopáčová

Ilustračné foto                                                                              autor nastya_gepp pixabay
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...sieťky, žalúzie a iné
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Bocán s.r.o., 

AKCIA  január 2022

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

RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ
U VÁS DOMA - STAČÍ ZAVOLAŤ
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DÔVERYHODNÁ 
FIRMA 2021

Hviezdoslavova 309, Senica

ZĽAVA až do 40%
Po-Pia: 8.00 - 15.30. hod.

Certi�kát

0910 902 635•0905 323 022

Trnavská univerzita v Trnave
Hornopotočná 23, 918 43 Trnava

prijme do pracovného pomeru na ustanovený týždenný pracovný čas

KUCHÁRA
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Pracovný pomer bude uzatvorený na určitú dobu jeden rok (s možnosťou ďalšieho predĺženia).

Požiadavky:
- stredné odborné vzdelanie v odbore kuchár – čašník,
- zdravotný preukaz,
- vodičské oprávnenie sk. B výhodou,
- odborná prax minimálne jeden rok.

Popis pracovnej činnosti: Príprava a výdaj jedál.

Predpokladaný termín nástupu do zamestnania: 14. februára 2022

Platové podmienky: Funkčný plat podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov              
pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru spolu so životopisom a súhlasom so spracúvaním osobných údajov 
(formulár na stiahnutie nájdete na web stránke: https://www.truni.sk/ochrana-osobnych-udajov) prijímame 
najneskôr do 31.1.2022.

Prípadné ďalšie informácie o pracovných podmienkach na telefónnom čísle 033/59 39 333.

Korešpondenčná adresa: Trnavská univerzita v Trnave
 Oddelenie pre riadenie ľudských zdrojov
 Hornopotočná 23, 918 43 Trnava

16. január 1969  
na protest proti odklonu od demokratizačného procesu sa v Prahe 
upálil študent Jan Palach.

Výročia a udalosti

Trnavská radnica vyhlásila urba-
nisticko-architektonickú súťaž, z 
ktorej by mal vzísť najlepší návrh 
na obnovu kina Hviezda. Budova z 
prelomu 60. a 70. rokov 20. storo-
čia by sa mala vďaka nemu zmeniť 
na kultúrne centrum.

Cieľom premeny kina je vytvorenie 
nového priestoru pre kultúru, ktorého 
základom má byť multifunkčná kon-
certná sála. „Tá v Trnave dlhodobo ab-
sentuje, čo má práve projekt prestavby 
vyriešiť. Súťaž počíta so zachovaním 
niektorých prvkov pôvodného kina, ale 
aj so špičkovým technickým riešením 
sály,“ napísal na sociálnych sieťach 
primátor Trnavy Peter Bročka. Preme-
na Kina Hviezda na kultúrne centrum s 
multifunkčnou sálou má podľa radnice 
poskytnúť zázemie pre kultúrne aktivity 
v celom rozsahu kultúrnych činností – 
od hudobných koncertov, cez divadelné 
predstavenia až po záujmové umelec-
ké činnosti, ktoré sa uskutočňujú na 
pôde mesta a v súčasnosti pre ne chýba 
vhodný priestor. Nová sála má pritom 
doplnkovo slúžiť aj na účely plesov, 
kina, konferencií, výstav, odborných 
seminárov, kongresov, veľtrhov a iných 
spoločenských podujatí vyžadujúcich 
celú plochu hlavnej sály. „Pôvodná 

funkcia veľkokapacitného kina nemá 
byť zachovaná. Uvažuje sa iba vo forme 
občasnej projekcie, respektíve formou 
filmového klubu,“ uvádza sa vo verej-
nom obstarávaní.

Multifukčná sála 
aj zasúvacie hľadisko

Nosnou myšlienkou celej premeny 
priestoru kina je multifunkčná sála s 
rovnou podlahou a výmerou 850 m2 
a s kapacitou 500 sediacich respektí-
ve 800 stojacich divákov. Hľadisko o 

rozmeroch približne 400m² by malo 
byť teleskopické, teda čiastočne alebo 
úplne zasúvacie, napríklad pomocou 
elektromechanického pohonu. Javisko 
by malo byť veľké maximálne 200 m2 a 
v objekte sa má ďalej nachádzať foyer, 
kaviareň, či výstavné priestory.

Urbanisticko-architektonická súťaž 
bude prebiehať v dvoch kolách a pred-
pokladané náklady na realizáciu Kul-
túrneho centra Paulínska sú 2,7 milió-
nov eur bez DPH.

TEXT A FOTO: RENÁTA KOPÁČOVÁ

námety a reakcie spravodajstvott@regionpress.sk

 Priestor dostane multifunkčná sála

Kino Hviezda by sa malo 
zmeniť na kultúrne centrum
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Kino Hviezd čaká premena.

Ak sa venujete aktivitám, ktoré pri-
spievajú k zlepšeniu kvality život-
ného prostredia, môžete sa až do 
konca februára prihlásiť do súťaže 
Ekologický čin roka. Trnavský samo-
správny kraj vyhlásil už jej 11. ročník.

„Súťaž je ukážkovým príkladom toho, 
že spoločnými silami robíme z Trnavského 
kraja zelený kraj. Za dekádu súťaže Ekolo-
gický čin roka sme ocenili desiatky žiakov, 
dobrovoľníkov či predstaviteľov samo-
správ. Želám si, aby sa do nového ročníka 
zapojili ďalší jednotlivci a kolektívy, kto-
rým záleží na ochrane a tvorbe nášho ži-
votného prostredia, ako aj na upevňovaní 
environmentálneho povedomia,“ uviedol 
trnavský župan Jozef Viskupič.

Prihlásiť sa môžu 
jednotlivci aj kolektívy

Rovnako ako v predchádzajúcich roční-
koch sa na súťaži môžu zúčastniť jednot-
livci, kolektívy materských, základných 
a stredných škôl, samosprávy alebo záuj-
mové združenia. Za ekologický čin možno 
považovať aktivity ako sú napríklad doku-
mentácia a likvidácia neriadených sklá-
dok odpadov v katastroch obcí a miest, 
zavedenie separovaného zberu odpadu na 

školách, výsadba zelene, záchrana alebo 
dokumentácia cenného biotopu, využitie 
obnoviteľných zdrojov energie, práca s 
mládežou v oblasti ochrany a tvorby život-
ného prostredia alebo organizovanie súťa-
ží s environmentálnou tematikou. Súťažné 
návrhy je potrebné predložiť Úradu TTSK 
do 28. februára 2022 v uzatvorenej obálke s 
heslom „Ekologický čin roka 2021“.

Najlepší získajú 
finančnú odmenu

Najlepšie projekty župa odmení fi-
nančne. Za prvé miesto náleží odmena 

1.200 eur, za druhé 800 eur a tretie miesto 
bude ocenené sumou 500 eur. V jubilej-
nom 10. ročníku bol ocenený napríklad 
Klub slovenských turistov Tesla Piešťany 
za projekt obnovy studničiek, značenia 
a budovanie infraštruktúry v Považskom 
Inovci. Vyzdvihnutá bola aj práca dobro-
voľníkov z Trnavy a Senice, ktorí zbierali 
odpad v prírode, alebo Poľovnícka orga-
nizácia Šamorín za výsadbu stromov v 
okolí mesta.

Súťaž Ekologický čin roka vyhlasuje 
Trnavský samosprávny kraj každoročne 
od roku 2010.                                                       ren

Prihlásiť sa môžu jednotlivci aj kolektívy
Župa ocení Ekologický čin roka

Súsošie Golgoty 
sa vrátilo 
na svoje miesto
Súsošie Golgoty pozostávajúce z 
kamenných podstavcov a krížov, 
na ktorých sú osadené kovové 
plastiky, zaujalo svoje miesto na 
trnavskej Kalvárii.

Rekonštrukcia tejto národnej kul-
túrnej pamiatky trvala päť rokov, pri-
čom reštaurátorské práce sa dotkli 
komplexnej obnovy kamennej archi-
tektúry, obnovy kovových figurálnych 
plastík a súčasťou prác bola aj sanácia 
a statické zabezpečenie základov.

Súsošie Golgoty tvorí päť pamiatko-
vých objektov, sú nimi ústredný kríž s 
ukrižovaným Kristom, dva bočné kríže 
s ukrižovanými lotrami Gesmasom (lo-
tor na ľavom kríži) a Dismasom (lotor 
na pravom kríži) a plastiky svätého 
Jána Evanjelistu a Panny Márie.

Prinášame fotografie 
z osádzania súsošia

Kalváriu čaká revitalizácia
Mesto Trnava plánuje komplexnú 

obnovu mestského parku pri Kalvárii. 
Vzniknúť má priestor vhodný na relax, 
komorného miestami až pietneho cha-
rakteru. Svoje miesto tam bude mať aj 
prezentácia nálezov starších architektúr, 
či už ide o zaniknutý lazaret, alebo oplo-
tenie cintorína. Pribudnúť by mala cyk-
lotrasa, stojany na bicykle, pitná fontán-
ka, lavičky i prevádzka s občerstvením.

TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ
foto: autor foto 1-3 Tomáš Kucman, 

4 Renáta Kopáčová

Ilustračné foto                                                                              autor nastya_gepp pixabay
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Tlačová správa 

SPOLOČNOSŤ Najčítanejšie regionálne noviny

Úspech čaká na človeka, ktorý 
má veľký sen, verí mu a s nadše-
ním robí všetko pre to, aby mu 
dal jasné kontúry, farbu, vôňu, 
aby ho zhmotnil do skutočnej 
podoby, ktorou šokuje svet. Toto 
je skutočný príbeh dvoch bratov, 
Clemensa a Augusta, ktorí uľahči-
li nakupovanie oblečenia ľuďom 
na celom svete. Možno o tom ne-
viete, ale aj vám, ktorí práve číta-
te tieto riadky. 

Životná cesta týchto bratov sa zača-
la v ich rodisku, v nemeckom meste 
Mettingen, neďaleko hraníc s Ho-
landskom. Obchodovanie mali v krvi 
po svojich predkoch, ktorí zanechali 
rodinnú farmu a začali podnikať s 
bielizňou. Clemens a August sa ako 
malí chlapci priučili remeslu a túžili 
si založiť vlastnú značku s oblečením. 
Vyrábať chceli oblečenie, ktoré si zami-
luje celý svet! Ako čerství dvadsiatnici 
zaklopali na dvere kancelárie ich otca. 
S nadšením mu predstavili podnika-
teľský plán a požiadali ho o pôžičku. 
Otec prikývol a mladíci tak mohli vy-
kročiť za ich odvážnym plánom. C&A 
Brenninkmeijer – takto pomenovali 
spoločnosť, ktorá mala urobiť prevrat 
v textilom priemysle v Nemecku aj za 
jeho hranicami. 

Nápad, ktorý spôsobil mániu
Aby sme si vedeli predstaviť vtedaj-

šiu spoločnosť, musíme si pripomenúť, 
ako sa ľudia začiatkom 19. storočia ob-
liekali. Ich šatníkom vládla elegancia, 
byť pravým gentlemanom a dámou 
si však vyžadovalo veľa času a ešte 
viac peňazí. Obleky, nohavice aj žen-

ské róby, to všetko si nechávali ušiť 
na mieru u krajčírov s tou najlepšou 
povesťou. A potom prišiel šijací stroj. 
Vynález, ktorý bratom z nášho príbehu 
nahral doslova na smeč! Vďaka šijacie-
mu stroju mohli šiť krajčíri oblečenie 
podstatne rýchlejšie, presnejšie a aj 
elegantnejšie ako voľnou rukou. Cle-
mens a August začali vo svojej firme 
vyrábať viaceré veľkosti oblečenia pre 
mužov aj ženy, ktoré si mohli okamžite 
zakúpiť a nemuseli tak čakať niekoľko 
týždňov či mesiacov. Navyše, toto oble-
čenie bolo podstatne lacnejšie a stalo 
sa tak dostupné aj pre nižšie spoločen-
ské vrstvy. Clemens a August sú vlast-
ne priekopníkmi nakupovania, aké 
poznáme dnes, keď si na seba oblieka-
me konfekčné veľkosti. Táto novinka 
spôsobila v Nemecku doslova prevrat. 
Každý chcel nakupovať v obchodoch 
C&A! Na otvorení novej predajne v 
Stuttgarte sa zhromaždili stovky ľudí a 
netrpezlivo čakali na to, ako si z nej od-
nesú závideniahodné kúsky. Dav bol 

rozvášnený, niektorí ľudia sa do pre-
dajne dokonca snažili dostať cez okná, 
a tak proti nim museli zasiahnuť muži 

zákona s obuškami v rukách. O týchto 
udalostiach dodnes svedčia historické 
zábery, ktoré sa z otvorenia predajne 

zachovali.

Nevídaný úspech 
Spoločnosť C&A sa rozširovala do 

ďalších a ďalších miest. Prinášala stále 
nové a populárne nápady a získavala 
si srdcia svojich zákazníkov. Moderný 
a kvalitný kabát si dámy zrazu mohli 
zakúpiť za cenu priemernej týžden-
nej mzdy robotníka, čo bola sotva 
tretinová cena najlacnejšieho kabáta 
u konkurencie. Značka C&A smero-
vala k vytýčenému cieľu. Zákazníkov 
lákala na možnosť vrátenia tovaru, 
svoje predajne vybavila registračnými 
pokladňami, ako prvé mali eskalátory, 
no najmä, ich návšteva bola zárukou 
bohatého výberu oblečenia za bezkon-
kurenčnú cenu. 

C&A sa postupne rozšírila do dvad-
siatich európskych krajín, do Severnej 
a Južnej Ameriky aj do Ázie. 
Ako to robia?

Spoločnosť, ktorú dodnes vedú po-

tomkovia Clemensa a Augusta, vsádza 
v roku 2021 na hodnoty ako prirodze-
nosť, rôznorodosť, udržateľnosť oble-
čenia, a tiež na ekológiu. Dbá však aj 
na to, aby si ľudia okrem kvalitného 
oblečenia odnášali z predajní aj zá-
žitok. Vďaka prehľadnosti a veľkému 
priestoru sa má zákazník cítiť príjem-
ne. Ako to však robia, že sú predajne 
také upravené a tovar na nich vyzerá 
tak dobre? No tak dobre. Prezradíme 
vám to. Kusy oblečenia sa dostávajú na 
predajňu krásne vyžehlené a navešané 
na vešiakoch. Pre všetky predajne na 
svete ich takto pripravujú v distribuč-
ných centrách. Oblečenie tam prive-
zie kamión, zamestnanci ho vyberú 
zo škatúľ, prechádza tunelom, kde 
ho prefúka ventilátor a vyžehlí para a 
z tunela tak vychádza v tip-top stave. 
Na druhý deň si ho už môže zakúpiť 
zákazník na tisíc kilometrov vzdialenej 
predajni. A presne takéto distribučné 
centrum otvorila tento rok spoločnosť 
v Trnave. Obsluhovať bude všetky pre-
dajne C&A v Rakúsku, Slovinsku, Srb-
sku, Chorvátsku a Rumunsku. Bude to 
vôbec najmodernejšie centrum vyba-
vené inovatívnym distribučným systé-
mom. Na skladnícke, administratívne 
a manažérske pozície spoločnosť príj-
me celkovo 250 nových zamestnancov. 
A vy môžete byť jedným z nich. 

Úžasný príbeh bratov, ktorí svetu uľahčili obliekanie

Ako vznikla konfekčná veľkosť?

Otvorenie predajní C&A bolo veľkou udalosťou. Pred obchodom sa zhromaždil 
dav ľudí, ktorí netrpezlivo čakali na prvý nákup.           foto archív spoločnosti C&A

Fotografia súčasného oblečenia – ľudia, rodina, ženy 
foto archív spoločnosti C&A

reklamný článok

August a Clemens Brenninkmeierovci, priekopníci konfekčných veľkostí obleče-
nia za dostupné ceny.                                                               Foto: Archív spoločnosti C&A

Máme pre vás prácu
Staňte sa súčasťou úspešného prí-
behu značky C&A. Spoločnosť so 
180-ročnou históriou si váži svojich 
zamestnancov, ponúka im slušnú 
mzdu a mnohé benefity. Chceš byť 
našou skladníčkou, chceš byť na-
šim skladníkom? Pošli nám svoj 
životopis mailom na sk-kariera@
canda.com alebo zavolaj na čís-
lo 033/228502. Spokojnosť našich 
zamestnancov je našou najlepšou 
vizitkou.
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chrbtice a kĺbov, reumatizmu, artrózy, osteoporózy, cukrovky, pankreasu,
prostaty, vysokého krvného tlaku, sexuálnej disfunkcie, psychických porúch,
migrény, depresie, úzkosti, nervového systému, lymfatického systému,
cievnych problémov, alergénov, toxínov, baktérií, vírusov, plesní ...

Kompletné vyšetrenie a stanovenie Vašej diagnózy na najmodernejšom
diagnostickom biorezonančnom prístroji L.I.F.E. systém Quantum II.
Pomôžeme Vám
určiť príčinu a závažnosť  Vašich chorôb a doporučíme Vám liečbu:
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TT
01NON - STOP 0905 351 406

profesionálne čistenie a monitoring
kanalizácie • čistenie lapačov tuku

•KRTKOVANIE•

www.krtkovaniezsk.sk
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VÝKUP AUTOVRAKOV
RECYKLÁCIA AUTOMOBILOV

Autorizovaný spracovateľ - Piec auto s.r.o.

PLATÍME 30 €/Auto
Odvoz auta zadarmo z okresov

GA SA HC LV NR NZ TT ZH ZM ZC BS.

0915 261 120
Už nemusíte chodiť na dopravný inšpektorát,

my všetko odhlásime za Vás.
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 2,19 2,19

11,,5959€€

Kuracie štvrte chladené Kuracie štvrte chladené 
kgkg

 8,19 8,19

66,,9999€€

Saláma Princ Saláma Princ 
kgkg

 2,59 2,59

11,,9999€€

Guláš maďarský, Fazuľa s Guláš maďarský, Fazuľa s 
párkami, Lečo s klobásou párkami, Lečo s klobásou 
400g Hamé400g Hamé
j.c. 4,975 j.c. 4,975 €€/kg/kg

 0,40 0,40

00,,3535€€

Puding Olma so šlahačkouPuding Olma so šlahačkou
vanilka, čokoláda, karamelvanilka, čokoláda, karamel
200g200g
j.c. 1,750 j.c. 1,750 €€/kg/kg

Brait WC blok Brait WC blok 
45g 45g 
j.c. 18,889 €/kg

 0,99 0,99

00,,8585€€
 13,29 13,29

1010,,9090€€

Lenor tabletky na pranie Lenor tabletky na pranie 
44ks 44ks 
j.c. 0,248 €/ks

j.c. 0,996 €/kg

SilanSilan
1,2l1,2l
j.c. 1,992 €/l

 3,90 3,90

22,,3939€€

 2,59 2,59

11,,8989€€

Knedličky jahodovým lekváromKnedličky jahodovým lekvárom  
520g 520g 
mrazenémrazené
j.c. 3,634 j.c. 3,634 €€/kg/kg

 1,29 1,29

00,,7979€€

Slovakia Maxi mixSlovakia Maxi mix
100g100g
j.c. 7,900 j.c. 7,900 €€/kg/kg

 1,09 1,09

00,,8989€€

Treska Ryba Žilina exclusív Treska Ryba Žilina exclusív 
140g140g
j.c. 6,357 j.c. 6,357 €€/kg/kg

 0,69 0,69

00,,4949€€

Pivo Veľkopopovický kozel 10%Pivo Veľkopopovický kozel 10%  
0,5l pl.0,5l pl.
j.c. 0,980 j.c. 0,980 €€/l/l

 1,99 1,99

11,,7979€€

Víno Korunovačné Víno Korunovačné 
biele, červené biele, červené 
1l1l

 4,99 4,99

33,,9999€€

Vodka jemná 40% Vodka jemná 40% 
0.5l SN0.5l SN
j.c. 7,980 j.c. 7,980 €€/l/l

 3,19 3,19

22,,2929€€

Párky kuracie desiatové Párky kuracie desiatové 
kgkg

 2,80 2,80

11,,3939€€

Timotei šampónTimotei šampón
400ml  400ml  
j.c. 3,475 €/l 

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

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

INZERCIA PLATÍ OD 17.01.2022 DO 30.1.2022

 5,19

33,,4545€€

Krezosan 
950ml 
j.c. 3,632 €/l

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 
17.1.2022 do 30.1.2022.

Kupón

18093

 4,99

3,,69€

Káva Jacobs Velvet 200g
200g 
j.c. 1,845 €/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 
17.1.2022 do 30.1.2022.

Kupón

130278

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 
17.1.2022 do 30.1.2022.

Kupón

 19,90

1212,,9090€€

Jednoplatnička Botti 
TM-HS02 
1500W

Cena po zľave:Cena po zľave:

162238

 0,69 0,69

00,,5959€€

Kolienka, Fusillo, Penne Kolienka, Fusillo, Penne 
nevaječné Cessi nevaječné Cessi 
400g400g
j.c. 1,475 j.c. 1,475 €€/kg/kg

 11,90

77,,9090€€

Misa zapekacia
+pokrievka 
5.2l

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 
17.1.2022 do 30.1.2022.

Kupón

166670

 5,90 5,90

33,,9090€€

Mop ChenilleMop Chenille

 12,90 12,90

99,,9090€€

Kôš na odpad SwantjeKôš na odpad Swantje
RasmusRasmus

 9,90 9,90

77,,9090€€

Sušiak na bielizeň Econ Sušiak na bielizeň Econ 
16m16m

 1,99 1,99

11,,0909€€

Domestos Domestos 
750ml 750ml 
j.c. 1,453 €/l 

17.11.2021 sviatok zatvorené

ilustračný obrázokilustračný obrázok

 9,90 9,90

77,,9090€€

Panvica grilovacia Panvica grilovacia 
24x26cm24x26cm

INZERCIA PLATÍ OD 17.1.2022 DO 30.1.2022

 456,00 456,00

419419,,0000€€

Sušička Candy 
7kg sušenia7kg sušenia
energ.trieda A++energ.trieda A++
hlbka 46,5cmhlbka 46,5cm

 89,90 89,90

7979,,9090€

Mikrovlnka ECG Mikrovlnka ECG 
objem 20L, 700Wobjem 20L, 700W

 459,00 459,00

429429,,0000€€

Pračka Beko Pračka Beko 
parná, náplň 8kg/1400ot.min. parná, náplň 8kg/1400ot.min. 
energ.trieda A energ.trieda A 
10 rokov záruky na motor 10 rokov záruky na motor 
po registráciipo registrácii

 129,00 129,00

9999,,0000€€

Gramafón ORAVA Gramafón ORAVA 
rýchlosť prehrávania platní 33, 45 rýchlosť prehrávania platní 33, 45 
a 78 ot./min.a 78 ot./min.
BluetoothBluetooth

 179,00 179,00

159159,,0000€€

Rúra elektrická Orava  Rúra elektrická Orava  
dve elektrické platnedve elektrické platne
regulácia teplotyregulácia teploty
termostattermostat
max.príkon 3600Wmax.príkon 3600W

Ohrievač teplovzdušný Ohrievač teplovzdušný 
OravaOrava
2000W2000W

 19,90 19,90

1515,,9090€

 369,00 369,00

329329,,0000€€

Pračka so sušičkou CandyPračka so sušičkou Candy  
kapacita prania 6 kg/sušenie 4 kgkapacita prania 6 kg/sušenie 4 kg
energ.trieda Fenerg.trieda F

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.

 224,00 224,00

199199,,0000€€

Mraznička Candy Mraznička Candy 
trieda energ.účinnosti Ftrieda energ.účinnosti F
objem 194L objem 194L 
11 rokov záruka na kompresor 11 rokov záruka na kompresor 
po registráciipo registrácii

Vysávač ECG Vysávač ECG 
800W, regulácia800W, regulácia

 59,00 59,00

3939,,9090€

CKD MARKET OSLAVUJE 30 ROKOV, OSLAVUJTE S NAMI

Bicykel MODET 24Bicykel MODET 24
 379,00 379,00
279279,,9999€€

 279,00 279,00

239239,,0000€€

Pračka Indesit Pračka Indesit 
kapacita prania 5kg/1000ot/min.kapacita prania 5kg/1000ot/min.
energ.trieda Denerg.trieda D

 319,00 319,00

289289,,0000€€

Chladnička ECG Chladnička ECG 
objem 184 l / 84 lobjem 184 l / 84 l
energ.trieda F energ.trieda F 
+ darček + darček 
poukážka v hodnote poukážka v hodnote 
1515€€ na ďalší nákup na ďalší nákup

Separátor popola HECHT 18ESeparátor popola HECHT 18E
Príkon: 1200WPríkon: 1200W
Objem nádrže: 18lObjem nádrže: 18l
 349,90 349,90
3434,,9999€€

  

už od 0 € v hotovosti

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

sami si zvolíte dĺžku splácania 
Keď na splátky, 

tak jednoducho 

 399,00 399,00

369369,,0000€€

Chladnička Candy Chladnička Candy 
monoklimatická objem 331Lmonoklimatická objem 331L
energ.trieda Fenerg.trieda F

Rosič motorový WPSR202Rosič motorový WPSR202
Výkon: 1,65kW, Objem nádrže: 14lVýkon: 1,65kW, Objem nádrže: 14l
Max. horizontálny dosah: 12mMax. horizontálny dosah: 12m
 84,90 84,90
146146,,9090€€

Bicykel DEMA TIGRA 1Bicykel DEMA TIGRA 1
 409,99 409,99
369369,,9090€€

Kosačka motorová ALKO by SOLO Kosačka motorová ALKO by SOLO 
5231 SP-A5231 SP-A
Motor: ALKO PRO 170 QSS, Záber: 51cmMotor: ALKO PRO 170 QSS, Záber: 51cm
Objem koša: 70vmObjem koša: 70vm 349,90 349,90
369369,,0000€€

Rotavátor HECHT 796Rotavátor HECHT 796
Výkon: 4kW, Záber: 80cmVýkon: 4kW, Záber: 80cm
Rýchlosti: 2 vpred/ 1 vzadRýchlosti: 2 vpred/ 1 vzad

 599,00 599,00
519519,,0000€€

Drvič STIGA BIO MASTER 2200Drvič STIGA BIO MASTER 2200
Príkon: 2200WPríkon: 2200W
Max. priemer konára: 40mmMax. priemer konára: 40mm

 139,00 139,00
125125,,9090€€

Kachle THORMA KERPEN IIKachle THORMA KERPEN II
Výkon: 2,5-7,5kW, Výhrevnosť: 48-124mVýkon: 2,5-7,5kW, Výhrevnosť: 48-124m33

Priemer dymovodu: 120mmPriemer dymovodu: 120mm

 179,00 179,00
159159,,9090€€

Kladivo vŕtacie MAKITA HR2470Kladivo vŕtacie MAKITA HR2470
Príkon: 780WPríkon: 780W
Sila príklepu: 2,4JSila príklepu: 2,4J

 159,99 159,99
119119,,9090€€

Súprava kotlová zabíjačková Súprava kotlová zabíjačková 
kompletkomplet
60l 60l 
ThormaThorma 315,00 315,00
219219,,0000€€

Kosačka el. ALKO Classic 3.87 EKosačka el. ALKO Classic 3.87 E
Príkon: 1400W, Záber: 38cmPríkon: 1400W, Záber: 38cm
Objem koša: 40lObjem koša: 40l 84,90 84,90
129129,,0000€€

Píla reťazová STIGA SE 1814 QPíla reťazová STIGA SE 1814 Q
Príkon: 1800WPríkon: 1800W
Dĺžka lišty: 35cmDĺžka lišty: 35cm
 84,90 84,90
8989,,0000€€

Kotol smalt Kotol smalt 
60l 60l 
ThormaThorma

 315,00 315,00
5959,,9090€€

Kachle krbové THORMA BORGHOLM Kachle krbové THORMA BORGHOLM 
keramikkeramik
Výkon: 3,5-10,5kW, Výhrevnosť: 98-165mVýkon: 3,5-10,5kW, Výhrevnosť: 98-165m33  
Priemer dymovodu: 150mm Priemer dymovodu: 150mm 
farba hnedá, sl.kosť, cappucinofarba hnedá, sl.kosť, cappucino

 732,00 732,00
678678,,0000€€

Bicykel KELLYS SPIDER 70Bicykel KELLYS SPIDER 70
 649,00 649,00
589589,,0000€€

E-bike KELLYS TYGON R50E-bike KELLYS TYGON R50
 2999,00 2999,00
27892789,,0000€€

pri kúpe elektrobi-
pri kúpe elektrobi-

cykla získajte stierací 
cykla získajte stierací 

žreb a vyhrajte 
žreb a vyhrajte 

ažaž 200.000 200.000€€
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 2,19 2,19

11,,5959€€

Kuracie štvrte chladené Kuracie štvrte chladené 
kgkg

 8,19 8,19

66,,9999€€

Saláma Princ Saláma Princ 
kgkg

 2,59 2,59

11,,9999€€

Guláš maďarský, Fazuľa s Guláš maďarský, Fazuľa s 
párkami, Lečo s klobásou párkami, Lečo s klobásou 
400g Hamé400g Hamé
j.c. 4,975 j.c. 4,975 €€/kg/kg

 0,40 0,40

00,,3535€€

Puding Olma so šlahačkouPuding Olma so šlahačkou
vanilka, čokoláda, karamelvanilka, čokoláda, karamel
200g200g
j.c. 1,750 j.c. 1,750 €€/kg/kg

Brait WC blok Brait WC blok 
45g 45g 
j.c. 18,889 €/kg

 0,99 0,99

00,,8585€€
 13,29 13,29

1010,,9090€€

Lenor tabletky na pranie Lenor tabletky na pranie 
44ks 44ks 
j.c. 0,248 €/ks

j.c. 0,996 €/kg

SilanSilan
1,2l1,2l
j.c. 1,992 €/l

 3,90 3,90

22,,3939€€

 2,59 2,59

11,,8989€€

Knedličky jahodovým lekváromKnedličky jahodovým lekvárom  
520g 520g 
mrazenémrazené
j.c. 3,634 j.c. 3,634 €€/kg/kg

 1,29 1,29

00,,7979€€

Slovakia Maxi mixSlovakia Maxi mix
100g100g
j.c. 7,900 j.c. 7,900 €€/kg/kg

 1,09 1,09

00,,8989€€

Treska Ryba Žilina exclusív Treska Ryba Žilina exclusív 
140g140g
j.c. 6,357 j.c. 6,357 €€/kg/kg

 0,69 0,69

00,,4949€€

Pivo Veľkopopovický kozel 10%Pivo Veľkopopovický kozel 10%  
0,5l pl.0,5l pl.
j.c. 0,980 j.c. 0,980 €€/l/l

 1,99 1,99

11,,7979€€

Víno Korunovačné Víno Korunovačné 
biele, červené biele, červené 
1l1l

 4,99 4,99

33,,9999€€

Vodka jemná 40% Vodka jemná 40% 
0.5l SN0.5l SN
j.c. 7,980 j.c. 7,980 €€/l/l

 3,19 3,19

22,,2929€€

Párky kuracie desiatové Párky kuracie desiatové 
kgkg

 2,80 2,80

11,,3939€€

Timotei šampónTimotei šampón
400ml  400ml  
j.c. 3,475 €/l 

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

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

INZERCIA PLATÍ OD 17.01.2022 DO 30.1.2022

 5,19

33,,4545€€

Krezosan 
950ml 
j.c. 3,632 €/l

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 
17.1.2022 do 30.1.2022.

Kupón

18093

 4,99

3,,69€

Káva Jacobs Velvet 200g
200g 
j.c. 1,845 €/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 
17.1.2022 do 30.1.2022.

Kupón

130278

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 
17.1.2022 do 30.1.2022.

Kupón

 19,90

1212,,9090€€

Jednoplatnička Botti 
TM-HS02 
1500W

Cena po zľave:Cena po zľave:

162238

 0,69 0,69

00,,5959€€

Kolienka, Fusillo, Penne Kolienka, Fusillo, Penne 
nevaječné Cessi nevaječné Cessi 
400g400g
j.c. 1,475 j.c. 1,475 €€/kg/kg

 11,90

77,,9090€€

Misa zapekacia
+pokrievka 
5.2l

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 
17.1.2022 do 30.1.2022.

Kupón

166670

 5,90 5,90

33,,9090€€

Mop ChenilleMop Chenille

 12,90 12,90

99,,9090€€

Kôš na odpad SwantjeKôš na odpad Swantje
RasmusRasmus

 9,90 9,90

77,,9090€€

Sušiak na bielizeň Econ Sušiak na bielizeň Econ 
16m16m

 1,99 1,99

11,,0909€€

Domestos Domestos 
750ml 750ml 
j.c. 1,453 €/l 

17.11.2021 sviatok zatvorené

ilustračný obrázokilustračný obrázok

 9,90 9,90

77,,9090€€

Panvica grilovacia Panvica grilovacia 
24x26cm24x26cm

INZERCIA PLATÍ OD 17.1.2022 DO 30.1.2022

 456,00 456,00

419419,,0000€€

Sušička Candy 
7kg sušenia7kg sušenia
energ.trieda A++energ.trieda A++
hlbka 46,5cmhlbka 46,5cm

 89,90 89,90

7979,,9090€

Mikrovlnka ECG Mikrovlnka ECG 
objem 20L, 700Wobjem 20L, 700W

 459,00 459,00

429429,,0000€€

Pračka Beko Pračka Beko 
parná, náplň 8kg/1400ot.min. parná, náplň 8kg/1400ot.min. 
energ.trieda A energ.trieda A 
10 rokov záruky na motor 10 rokov záruky na motor 
po registráciipo registrácii

 129,00 129,00

9999,,0000€€

Gramafón ORAVA Gramafón ORAVA 
rýchlosť prehrávania platní 33, 45 rýchlosť prehrávania platní 33, 45 
a 78 ot./min.a 78 ot./min.
BluetoothBluetooth

 179,00 179,00

159159,,0000€€

Rúra elektrická Orava  Rúra elektrická Orava  
dve elektrické platnedve elektrické platne
regulácia teplotyregulácia teploty
termostattermostat
max.príkon 3600Wmax.príkon 3600W

Ohrievač teplovzdušný Ohrievač teplovzdušný 
OravaOrava
2000W2000W

 19,90 19,90

1515,,9090€

 369,00 369,00

329329,,0000€€

Pračka so sušičkou CandyPračka so sušičkou Candy  
kapacita prania 6 kg/sušenie 4 kgkapacita prania 6 kg/sušenie 4 kg
energ.trieda Fenerg.trieda F

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.

 224,00 224,00

199199,,0000€€

Mraznička Candy Mraznička Candy 
trieda energ.účinnosti Ftrieda energ.účinnosti F
objem 194L objem 194L 
11 rokov záruka na kompresor 11 rokov záruka na kompresor 
po registráciipo registrácii

Vysávač ECG Vysávač ECG 
800W, regulácia800W, regulácia

 59,00 59,00

3939,,9090€

CKD MARKET OSLAVUJE 30 ROKOV, OSLAVUJTE S NAMI

Bicykel MODET 24Bicykel MODET 24
 379,00 379,00
279279,,9999€€

 279,00 279,00

239239,,0000€€

Pračka Indesit Pračka Indesit 
kapacita prania 5kg/1000ot/min.kapacita prania 5kg/1000ot/min.
energ.trieda Denerg.trieda D

 319,00 319,00

289289,,0000€€

Chladnička ECG Chladnička ECG 
objem 184 l / 84 lobjem 184 l / 84 l
energ.trieda F energ.trieda F 
+ darček + darček 
poukážka v hodnote poukážka v hodnote 
1515€€ na ďalší nákup na ďalší nákup

Separátor popola HECHT 18ESeparátor popola HECHT 18E
Príkon: 1200WPríkon: 1200W
Objem nádrže: 18lObjem nádrže: 18l
 349,90 349,90
3434,,9999€€

  

už od 0 € v hotovosti

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

sami si zvolíte dĺžku splácania 
Keď na splátky, 

tak jednoducho 

 399,00 399,00

369369,,0000€€

Chladnička Candy Chladnička Candy 
monoklimatická objem 331Lmonoklimatická objem 331L
energ.trieda Fenerg.trieda F

Rosič motorový WPSR202Rosič motorový WPSR202
Výkon: 1,65kW, Objem nádrže: 14lVýkon: 1,65kW, Objem nádrže: 14l
Max. horizontálny dosah: 12mMax. horizontálny dosah: 12m
 84,90 84,90
146146,,9090€€

Bicykel DEMA TIGRA 1Bicykel DEMA TIGRA 1
 409,99 409,99
369369,,9090€€

Kosačka motorová ALKO by SOLO Kosačka motorová ALKO by SOLO 
5231 SP-A5231 SP-A
Motor: ALKO PRO 170 QSS, Záber: 51cmMotor: ALKO PRO 170 QSS, Záber: 51cm
Objem koša: 70vmObjem koša: 70vm 349,90 349,90
369369,,0000€€

Rotavátor HECHT 796Rotavátor HECHT 796
Výkon: 4kW, Záber: 80cmVýkon: 4kW, Záber: 80cm
Rýchlosti: 2 vpred/ 1 vzadRýchlosti: 2 vpred/ 1 vzad

 599,00 599,00
519519,,0000€€

Drvič STIGA BIO MASTER 2200Drvič STIGA BIO MASTER 2200
Príkon: 2200WPríkon: 2200W
Max. priemer konára: 40mmMax. priemer konára: 40mm

 139,00 139,00
125125,,9090€€

Kachle THORMA KERPEN IIKachle THORMA KERPEN II
Výkon: 2,5-7,5kW, Výhrevnosť: 48-124mVýkon: 2,5-7,5kW, Výhrevnosť: 48-124m33

Priemer dymovodu: 120mmPriemer dymovodu: 120mm

 179,00 179,00
159159,,9090€€

Kladivo vŕtacie MAKITA HR2470Kladivo vŕtacie MAKITA HR2470
Príkon: 780WPríkon: 780W
Sila príklepu: 2,4JSila príklepu: 2,4J

 159,99 159,99
119119,,9090€€

Súprava kotlová zabíjačková Súprava kotlová zabíjačková 
kompletkomplet
60l 60l 
ThormaThorma 315,00 315,00
219219,,0000€€

Kosačka el. ALKO Classic 3.87 EKosačka el. ALKO Classic 3.87 E
Príkon: 1400W, Záber: 38cmPríkon: 1400W, Záber: 38cm
Objem koša: 40lObjem koša: 40l 84,90 84,90
129129,,0000€€

Píla reťazová STIGA SE 1814 QPíla reťazová STIGA SE 1814 Q
Príkon: 1800WPríkon: 1800W
Dĺžka lišty: 35cmDĺžka lišty: 35cm
 84,90 84,90
8989,,0000€€

Kotol smalt Kotol smalt 
60l 60l 
ThormaThorma

 315,00 315,00
5959,,9090€€

Kachle krbové THORMA BORGHOLM Kachle krbové THORMA BORGHOLM 
keramikkeramik
Výkon: 3,5-10,5kW, Výhrevnosť: 98-165mVýkon: 3,5-10,5kW, Výhrevnosť: 98-165m33  
Priemer dymovodu: 150mm Priemer dymovodu: 150mm 
farba hnedá, sl.kosť, cappucinofarba hnedá, sl.kosť, cappucino

 732,00 732,00
678678,,0000€€

Bicykel KELLYS SPIDER 70Bicykel KELLYS SPIDER 70
 649,00 649,00
589589,,0000€€

E-bike KELLYS TYGON R50E-bike KELLYS TYGON R50
 2999,00 2999,00
27892789,,0000€€

pri kúpe elektrobi-
pri kúpe elektrobi-

cykla získajte stierací 
cykla získajte stierací 

žreb a vyhrajte 
žreb a vyhrajte 

ažaž 200.000 200.000€€
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V Malých Karpatoch pribudli nové turistické trasy.
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Imunitu podporíte aj pravidelným pohybom.              zdroj foto StockSnap pixabay

O imunite počúvame na každom 
kroku a v posledných mesiacoch 
nadobúda stále väčší význam. Ako 
ju však podporiť a aké zásady do-
držiavať, aby sme zostali zdraví – 
poradia odborníci.

Výraz imunita vznikol už v starom 
Ríme a označoval vyňatie či ochranu 
pred platením daní či verejnou služ-
bou. Neskôr tento termín prebrala aj 
medicína na pomenovanie schopnosti 
organizmu reagovať na cudzorodé, ne-
bezpečné látky. Imunita zabezpečuje 
takzvaný imunologický dohľad, vďaka 
ktorému sa vie náš organizmus brániť 
proti patogénom - teda vírusom, bak-
tériám, plesniam a parazitom. Spolu s 
nervovým a hormonálnym systémom sa 
podieľa na zachovaní homeostázy čiže 
rovnováhy organizmu.

Ako to funguje?
„Naša imunita je zložitý systém, kto-

rý tvoria orgány (kostná dreň, týmus, 
slezina, lymfatické uzliny, tonzily, apen-
dix), tkanivá (slizničné lymfoidné tkani-
vo, Peyerove plaky v črevách), bunky 
(lymfocyty) a molekuly (imunoglobulí-
ny), zabezpečujúce ochranu pred cu-
dzorodými látkami. Vrodená imunita 
je nezávislá od predchádzajúceho 
stretnutia s antigénom, teda cudzoro-
dou látkou, je to geneticky zabudova-
ný systém,“ približuje Mgr. Blažová z 
poradne zdravia Regionálneho úradu 
verejného zdravotníctva Bratislava. Ako 
ďalej objasňuje, získanú alebo aj adap-
tívnu imunitu sme dostali už ako deti vo 
forme protilátok od matky cez placentu 
a po narodení prostredníctvom mater-
ského mlieka. Ďalšie protilátky sa nám 
vytvárajú po prekonaní infekcie a po oč-
kovaní. Ak všetko funguje správne, pri 
kontakte s baktériou alebo vírusom, sa 
náš imunitný systém postará o všetko, 
ale musíme mu pomôcť pri oslabení. 
Oslabená imunita stráca obranu a prí-
znaky sa prejavujú v podobe ochorenia.

Čo prospeje našej imunite
Nachádzame sa v období, kedy sa 

zvyšuje chorobnosť na chrípku a akútne 
respiračné ochorenia, ale zaznamená-
vame tiež zvyšujúci sa počet ochorení na 
COVID-19. Ak sa chceme vyhnúť vyššej 
chorobnosti a zvýšiť obranyschopnosť 
organizmu, mali by sme vedieť, čím mô-
žeme podporiť našu imunitu a aké zása-
dy dodržať, aby sme zostali zdraví: 

Doprajte si dostatok spánku
Ak máte spánkový deficit, môžete 

tým zmeniť imunitnú reakciu organiz-
mu a je pravdepodobnejšie, že ochorie-
te. Kvalita spánku je rovnako dôležitá 
ako jeho dĺžka.

Minimalizujte stres
Je preukázané, že stres, hlavne dlhodo-

bý, dokáže oslabiť imunitu, preto je dôle-
žité, aby sme sa dokázali odreagovať a ve-

novať sa činnostiam, ktoré nám spôsobujú 
radosť a dokážeme pri nich relaxovať.

Pravidelne vetrajte
Vetranie miestností či už doma, alebo 

na pracovisku je dôležité robiť takzva-
ne nárazovo – otvorte okno dokorán 
niekoľkokrát denne, aby sa vzduch v 
miestnosti „vymenil“.

Doplňte vitamíny
Zvýšte podiel VITAMÍNU C v orga-

nizme konzumáciou papriky, chrenu, 
citrusových plodov, kivi, čiernych ríbez-
lí, ale aj kapustou, kelom, brokolicou, 
a zelenou vňaťou. Prípadne si môžete 
uvariť šípkový, alebo rakytníkový čaj. 

Vplyv na správne fungovanie imunity 
má tiež VITAMÍN D - v prirodzenej for-
me sa nachádza v rybách, vajciach, ob-
sahuje ho kakao, smotana, alebo treščia 
pečeň. Vitamín D sa nám tvorí v orga-
nizme vplyvom slnečných lúčov preto je 
vhodný pobyt na slnku aspoň 20 minút 
denne. V období, keď je slnečných dní 
menej, je vhodné ho doplniť dostupný-
mi prípravkami s obsahom D3, či už vo 
forme tabliet, alebo v kvapkách.

Dôležitý je aj ZINOK - jeho nedosta-

tok je potrebné kompenzovať stravou 
bohatou na orechy, celozrnné výrobky, 
listovú zeleninu, pečeň, droždie, ale aj 
na mliečne výrobky 

Pravidelne sa hýbte
Pohybová aktivita 30 až 40 minút vy-

konávaná 3 až 5 - krát v týždni, výrazne 
zvyšuje výkonnosť imunity. Postačí aj 
rezkejšia prechádzka.

Saunujte a otužujte svoje telo
Práve saunovanie má pozitívny vplyv 

na stav našej obranyschopnosti a odpo-
rúča sa raz do týždňa, ale vhodné je aj 
otužovanie organizmu napríklad strie-
daním teplej a chladnej sprchy.

Rada na záver
Popri všetkom dbajte aj na zvýšenú hy-

gienu rúk a ak je to možné, vyhýbajte sa 
uzavretým preplneným priestorom, aký-
mi sú divadlá, kiná, štadióny, spoločen-
ské podujatia, obchody, nákupné centrá 
– všade kde je vysoká koncentrácia ľudí 
je vyššie riziko nákazy, preto minimali-
zujte čas strávený v takýchto priestoroch.

Informácie poskytla 
Poradňa zdravia RÚVZ Bratislava

SPRACOVALA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Imunita – ako funguje a ako 
ju podporiť?

Zaraďte do svojho jedálnička čo najviac ovocia a zeleniny.     zdroj foto b1 pixabay

Na afty v ústach 
pomôžu bylinky
Za nepríjemnou bolesťou v ústnej 
dutine sprevádzanou sťaženým 
prehĺtaním, žuvaním i rozpráva-
ním stoja častokrát afty. Hoci ide 
len o drobné vriedky, dokážu po-
riadne znepríjemniť život. Jestvuje 
však zopár trikov ako urýchliť ich 
hojenie.

Afty sú biele až nažltlé vriedky s 
červenými okrajmi a najčastejšie sa 
vyskytujú na ďasnách, na podnebí, na 
vnútornej strane líc, či vnútornej časti 
pier ale aj na spodnej strane jazyka a 
dosahujú veľkosť od 2 do 10 mm. Pres-

ná príčina ich vzniku nie je známa a 
liečba je v ich prípade rovnako otázna. 
Zvyčajne zmiznú do 10 až 14 dní aj bez 
nášho zásahu. Keďže sú však pomerne 
bolestivé, môžeme ich hojenie urých-
liť. V lekárňach sú k dispozícii rôzne 
antimikrobálne ústne vody, roztoky 
či gély. Siahnuť však môžeme aj po 
osvedčených receptoch našich starých 
mám a spoľahnúť sa na bylinky, propo-
lis či med.

Výplachy ústnej dutiny
Pripravte si odvar z repíka, šalvie 

alebo harmančeka. Všetky tieto bylin-
ky pomôžu zmierniť zápal v ústnej du-
tine a majú tiež dezinfekčné vlastnosti.

Odvar z repíka alebo šalvie:
Do väčšej šálky vsypte jednu až dve 

polievkové lyžice repíka alebo šalvie a 
zalejte 0,3 litra vriacej vody. Následne 
nechajte v prikrytej šálke lúhovať 10 
až 15 minút a potom preceďte cez sit-
ko. Vlažným odvarom si vyplachujte 
ústnu dutinu aspoň päť minút. Nepite.

Potieranie medom 
či propolisom

Afty si môžete potierať včelým me-
dom alebo propolisom.

Náš tip:
V čase, keď vás trápia afty, vyhnite 

sa konzumácii citrusov a pikantných 
jedál. Rovnako si dajte pozor na príliš 
horúce jedlá a nápoje a doplňte vita-
míny.

PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

zdroj: pixabay

ZDRAVIE
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V Malých Karpatoch pribudli nové turistické trasy.
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Imunitu podporíte aj pravidelným pohybom.              zdroj foto StockSnap pixabay

O imunite počúvame na každom 
kroku a v posledných mesiacoch 
nadobúda stále väčší význam. Ako 
ju však podporiť a aké zásady do-
držiavať, aby sme zostali zdraví – 
poradia odborníci.

Výraz imunita vznikol už v starom 
Ríme a označoval vyňatie či ochranu 
pred platením daní či verejnou služ-
bou. Neskôr tento termín prebrala aj 
medicína na pomenovanie schopnosti 
organizmu reagovať na cudzorodé, ne-
bezpečné látky. Imunita zabezpečuje 
takzvaný imunologický dohľad, vďaka 
ktorému sa vie náš organizmus brániť 
proti patogénom - teda vírusom, bak-
tériám, plesniam a parazitom. Spolu s 
nervovým a hormonálnym systémom sa 
podieľa na zachovaní homeostázy čiže 
rovnováhy organizmu.

Ako to funguje?
„Naša imunita je zložitý systém, kto-

rý tvoria orgány (kostná dreň, týmus, 
slezina, lymfatické uzliny, tonzily, apen-
dix), tkanivá (slizničné lymfoidné tkani-
vo, Peyerove plaky v črevách), bunky 
(lymfocyty) a molekuly (imunoglobulí-
ny), zabezpečujúce ochranu pred cu-
dzorodými látkami. Vrodená imunita 
je nezávislá od predchádzajúceho 
stretnutia s antigénom, teda cudzoro-
dou látkou, je to geneticky zabudova-
ný systém,“ približuje Mgr. Blažová z 
poradne zdravia Regionálneho úradu 
verejného zdravotníctva Bratislava. Ako 
ďalej objasňuje, získanú alebo aj adap-
tívnu imunitu sme dostali už ako deti vo 
forme protilátok od matky cez placentu 
a po narodení prostredníctvom mater-
ského mlieka. Ďalšie protilátky sa nám 
vytvárajú po prekonaní infekcie a po oč-
kovaní. Ak všetko funguje správne, pri 
kontakte s baktériou alebo vírusom, sa 
náš imunitný systém postará o všetko, 
ale musíme mu pomôcť pri oslabení. 
Oslabená imunita stráca obranu a prí-
znaky sa prejavujú v podobe ochorenia.

Čo prospeje našej imunite
Nachádzame sa v období, kedy sa 

zvyšuje chorobnosť na chrípku a akútne 
respiračné ochorenia, ale zaznamená-
vame tiež zvyšujúci sa počet ochorení na 
COVID-19. Ak sa chceme vyhnúť vyššej 
chorobnosti a zvýšiť obranyschopnosť 
organizmu, mali by sme vedieť, čím mô-
žeme podporiť našu imunitu a aké zása-
dy dodržať, aby sme zostali zdraví: 

Doprajte si dostatok spánku
Ak máte spánkový deficit, môžete 

tým zmeniť imunitnú reakciu organiz-
mu a je pravdepodobnejšie, že ochorie-
te. Kvalita spánku je rovnako dôležitá 
ako jeho dĺžka.

Minimalizujte stres
Je preukázané, že stres, hlavne dlhodo-

bý, dokáže oslabiť imunitu, preto je dôle-
žité, aby sme sa dokázali odreagovať a ve-

novať sa činnostiam, ktoré nám spôsobujú 
radosť a dokážeme pri nich relaxovať.

Pravidelne vetrajte
Vetranie miestností či už doma, alebo 

na pracovisku je dôležité robiť takzva-
ne nárazovo – otvorte okno dokorán 
niekoľkokrát denne, aby sa vzduch v 
miestnosti „vymenil“.

Doplňte vitamíny
Zvýšte podiel VITAMÍNU C v orga-

nizme konzumáciou papriky, chrenu, 
citrusových plodov, kivi, čiernych ríbez-
lí, ale aj kapustou, kelom, brokolicou, 
a zelenou vňaťou. Prípadne si môžete 
uvariť šípkový, alebo rakytníkový čaj. 

Vplyv na správne fungovanie imunity 
má tiež VITAMÍN D - v prirodzenej for-
me sa nachádza v rybách, vajciach, ob-
sahuje ho kakao, smotana, alebo treščia 
pečeň. Vitamín D sa nám tvorí v orga-
nizme vplyvom slnečných lúčov preto je 
vhodný pobyt na slnku aspoň 20 minút 
denne. V období, keď je slnečných dní 
menej, je vhodné ho doplniť dostupný-
mi prípravkami s obsahom D3, či už vo 
forme tabliet, alebo v kvapkách.

Dôležitý je aj ZINOK - jeho nedosta-

tok je potrebné kompenzovať stravou 
bohatou na orechy, celozrnné výrobky, 
listovú zeleninu, pečeň, droždie, ale aj 
na mliečne výrobky 

Pravidelne sa hýbte
Pohybová aktivita 30 až 40 minút vy-

konávaná 3 až 5 - krát v týždni, výrazne 
zvyšuje výkonnosť imunity. Postačí aj 
rezkejšia prechádzka.

Saunujte a otužujte svoje telo
Práve saunovanie má pozitívny vplyv 

na stav našej obranyschopnosti a odpo-
rúča sa raz do týždňa, ale vhodné je aj 
otužovanie organizmu napríklad strie-
daním teplej a chladnej sprchy.

Rada na záver
Popri všetkom dbajte aj na zvýšenú hy-

gienu rúk a ak je to možné, vyhýbajte sa 
uzavretým preplneným priestorom, aký-
mi sú divadlá, kiná, štadióny, spoločen-
ské podujatia, obchody, nákupné centrá 
– všade kde je vysoká koncentrácia ľudí 
je vyššie riziko nákazy, preto minimali-
zujte čas strávený v takýchto priestoroch.

Informácie poskytla 
Poradňa zdravia RÚVZ Bratislava

SPRACOVALA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Imunita – ako funguje a ako 
ju podporiť?

Zaraďte do svojho jedálnička čo najviac ovocia a zeleniny.     zdroj foto b1 pixabay

Na afty v ústach 
pomôžu bylinky
Za nepríjemnou bolesťou v ústnej 
dutine sprevádzanou sťaženým 
prehĺtaním, žuvaním i rozpráva-
ním stoja častokrát afty. Hoci ide 
len o drobné vriedky, dokážu po-
riadne znepríjemniť život. Jestvuje 
však zopár trikov ako urýchliť ich 
hojenie.

Afty sú biele až nažltlé vriedky s 
červenými okrajmi a najčastejšie sa 
vyskytujú na ďasnách, na podnebí, na 
vnútornej strane líc, či vnútornej časti 
pier ale aj na spodnej strane jazyka a 
dosahujú veľkosť od 2 do 10 mm. Pres-

ná príčina ich vzniku nie je známa a 
liečba je v ich prípade rovnako otázna. 
Zvyčajne zmiznú do 10 až 14 dní aj bez 
nášho zásahu. Keďže sú však pomerne 
bolestivé, môžeme ich hojenie urých-
liť. V lekárňach sú k dispozícii rôzne 
antimikrobálne ústne vody, roztoky 
či gély. Siahnuť však môžeme aj po 
osvedčených receptoch našich starých 
mám a spoľahnúť sa na bylinky, propo-
lis či med.

Výplachy ústnej dutiny
Pripravte si odvar z repíka, šalvie 

alebo harmančeka. Všetky tieto bylin-
ky pomôžu zmierniť zápal v ústnej du-
tine a majú tiež dezinfekčné vlastnosti.

Odvar z repíka alebo šalvie:
Do väčšej šálky vsypte jednu až dve 

polievkové lyžice repíka alebo šalvie a 
zalejte 0,3 litra vriacej vody. Následne 
nechajte v prikrytej šálke lúhovať 10 
až 15 minút a potom preceďte cez sit-
ko. Vlažným odvarom si vyplachujte 
ústnu dutinu aspoň päť minút. Nepite.

Potieranie medom 
či propolisom

Afty si môžete potierať včelým me-
dom alebo propolisom.

Náš tip:
V čase, keď vás trápia afty, vyhnite 

sa konzumácii citrusov a pikantných 
jedál. Rovnako si dajte pozor na príliš 
horúce jedlá a nápoje a doplňte vita-
míny.

PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

zdroj: pixabay

ZDRAVIE
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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.
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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

20. január 1958    
Elvis Presley prijal svoj povolávací rozkaz 
do americkej armády.

Výročia a udalosti
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KY    29.120 Kysucko=CA+KM
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OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
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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

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípa-
de, že viete o mieste, kam naše noviny 
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.
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IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (46.550 domácností)

39
-0

 T
T0

2

09
07

 5
99

 7
77

RE
A

LI
TN

Á
K

A
N

C
EL

Á
RI

A

P
A

U
LÍ

N
S

K
A

 1
9

, T
R

N
A

V
A



TT22-02-strana 1

 

Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 46 550 domácností 

TRNAVSKO
Č. 2 / 14. JANUÁR 2022 / 26. ROČNÍK

08
-0

02
0 

TT
02

POSTELOVÉ
A MATRACOVÉ CENTRUM

PRESŤAHOVALI
SME SA!

OD Jednota
1. poschodie

OD Jednota, Trojičné nám., Trnava, 1. poschodie • pntpetrlenic@gmail.com • 0905 433 328

REKONŠTRUKCIA
bytového jadra
nakomplet.

MAĽOVANIE
STIERKOVANIE

0903 783 800
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0915 457 656

v 3-izbovom byte
v Trnave pre muža.

Ponúkam
na prenájom izbu

MASÁŽE
A PEDIKÚRA
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V pohodlí
Vášho domova!

Objednávky:
0948 02 77 55
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Termín navštevy si treba dohodnúť telefonicky.
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!

POLIENKA BUK, HRAB
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Samoobslužný autoservis
Samooprava áut

Krátkodobý a dlhodobý
prenájom

Čistenie auta
vysávanie, tepovanie

www.hodka.sk
FB, Insta: Hodka.sk

Coburgova 82C, Trnava

0905 143 222

HODINOVÁ AUTODIELÒA
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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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REZANIE BETÓNU

0908 447 006
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WHITE ROMANCE
www.whiteromance.sk

0911 877 888
Bratislavská 130A, Piešťany, info@whiteromance.sk

Fb: White Romance - Svadobný salón Piešťany | Instragram - whiteromance.sk

0911 877 888
Bratislavská 130A, Piešťany, info@whiteromance.sk

Fb: White Romance - Svadobný salón Piešťany | Instragram - whiteromance.sk

svadobný salón Piešťany

Svadobné šaty už od 190€,
spoločenské šaty od 69€.
VÝPREDAJ do 15.2.2022
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Občianska
riadková
inzercia

2  Auto moto/iné

» Kúpim škodu favorit alebo 
feliciu aj nepojazdnú.tel.0903 
517 742 
» KÚPIM STARÝ PIONIER MUSTANG 
STADION SIMSON TATRAN AJ 
POKAZENÉ NEKOMPLETNÉ 
0915215406
» ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/
Diely-SERIÓZNA DOHODA 
0908205521 
» Kúpim motocykle Jawa/CZ/
Babetta/Stadion/Pionier/Simson 
aj iné..Slušne zaplatím. 0949 
371 361
» Odkúpim továrensky traktor 
alebo malotraktor, aj v zlom 
stave alebo nepojazdný. 0949 
350 195 
4  Byty/prenájom

» Prenajmem izbu,s kuchyňou 
a kúpeľňou. Nealkoholikom. 
0948/014213
» Dám do prenájmu garsonku na 
dedine, voľná od 15.2.2022, bliž-
šie informácie na tel: 0903311946
5  DOMY/predaj

» Predám zariadený nízkoener-
getický 4-izbový RD vo Veľkom 
Lapáši s bazénom,terasou,veľ-
kým parkoviskom za 279000€.
Nie som realitka ani s nimi 
nekomunikuje.0903469176 
8  STAVBA

» Kúpim haki lešenie 0951233787 
10  ZÁHRADA a ZVERINEC

» Predám 6 párov poštových 
holubov,cena dohodou. 
0948/014213 
14  R

» Predám rádiovo riadené 
hodinky, nikdy nenosené 30e 
0904918960 
» Ponúkam zadarmo plienky pre 
dospelých L-ko, tel: 0907261532.
» Kúpim zváračku ks-350 aj bez 
káblov.0944634153 

ZOZNAMKA

» 46 ročný Ženatý hľadá Kama-
rátku aj Staršiu 0907 328 041 

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera TT medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu
Príklad:
RP TT 12 Predám kočík,
0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. Upozornenie! Služba 
nefunguje u operátora 4ka.

02 AUTO-MOTO / iné 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj 

08 STAVBA 

10 ZÁHRADA A ZVERINEC 

14 RÔZNE / iné 

16 ZOZNAMKA 

V posledných rokoch sa u nás zauží-
val taký zvláštny zvyk. Mnohí akosi 
automaticky očakávajú, že získajú 
dobré miesto, dobrý plat, automa-
ticky nakupujú byty na obrovské 
dlhy, popri tom lietajú na dve tri do-
volenky do roka.

V USA už bol hádam každý a kto 
nebol, nič spoločensky neznamená, 
je nula. To ale nie  je samozrejmosťou 
napríklad v prípade Malej Fatry, alebo 
Polonín. Hanbím sa, sám seba, ale nád-
herné lesy na severovýchode Sloven-
ska som ešte nenavštívil. Poznám ich 
iba zo statusov náčelníka Lesoochra-
nárskeho združenia Vlk Juraja Lukáča.

Mnohí z nás úplne automaticky 
predpokladajú, že žiť, to znamená mať 
všetko. Môcť si dovoliť všetko. Dokonca, 
aj na úkor iných, bez ohľadu na čokoľ-
vek a kohokoľvek. A čím intenzívnejšie 
si to myslia, čím okázalejšie ukazujú, 
že na to „majú“, tým viac ich šťastie ob-
chádza. Bez toho, aby si to oni všimli.

Pred takmer sto rokmi, dvaja mla-
dí ľudia, moji dnes už dávno nebohí 
starí rodičia, odišli za prácou do Fran-
cúzska. Na Slovensku jej nebolo. Dreli 
ako vládali, každý zarobený frank 
odkladali, aby si na diaľku na Sloven-

sku mohli postaviť domček, z ktorého 
píšem túto úvahu. Všetko, čo mali, 
nadobudli, bolo výsledkom ich práce. 
Teda, skôr ich driny. Síce nelietali do 
Hurgady, ani na Manhattan, ale za to 
si, milujúc sa navzájom, urobili v ne-
deľu vždy výlet na bicykloch. Áno, ešte 
aj ako dospelí ľudia. S košíkom dobrôt, 
ktoré si dovolili pripraviť zo skromného 
rozpočtu na nedeľu. Ale – nemali dlhy. 
A boli šťastní.

Podarilo sa takýmto ľuďom nájsť 
šťastie, kde by ho dnešné generácie vô-
bec nehľadali. V sebe a v sebe prispô-
sobených možnostiach a okolnostiach. 
Oni vedeli, že nikto im nič nedá, od ni-
koho nič očakávať nemajú, lebo nikto 
im nič nedaruje. Som už na „zaslúže-
nom odpočinku“ a pracujem. Môžem aj 
nepracovať, narobil som sa dosť. Ale – 
chcem ešte žiť a ak sa dá, aj 
šťastne žiť. Tak sa musím 
o to sám postarať. Alebo 
si fakt myslíte, že v tomto 
štáte to urobí niektorý po-
litik za vás?

Pekný pracovi-
tý týždeň -

Nečakajme, že budeme iba dostávať

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
za celú redakciu REGIONPRESSu – pekné sviatky!

www.regionpress.sk
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 31. 1. 2022

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

splátky od  €

VYHRAJTE 400 €

spspsppppspspspsppppspspspspspsspspsspssspspspspspsssppplllllllllllllllllllllátáátátátáátátátáátttátátááttkkkkkkkkkkkkkkkkkkkky oyy oooooy oy oy oy oy oy oy oy oy oy y oy y oy oy ooy oy oy oy oyy oyy ooyyyyyyyyy ddddddddddddddd ddd ddd d d d dd d dd dd dd €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€splátky od 49 €

balkóny rámové
bezrámové

NOVOROČNÉ ZĽAVY AŽ DO 
splátky od 98 €

V   5500%%

Zľavy platia do 31. 1. 20

prístrešky zimné záhrady 

splátky od 149 €splátky od 99 €
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2033/55 32 613-615
Priemyselná 9, Trnava

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

22 ročné skúsenosti s opravou vozidiel Ford

AUTO J&J

- 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 www.autojj.sk

sme tu pre vás!

30
rokov
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Je kalendár malý, alebo je krátky rok? Prečo 
týto otázky? Vysvetlým. Kukám hnet prvý týden do 
neho a  vidzím jeden den majú meniny Alexandra 
,Sandra, Karina, Karin. Další den Daniela, Radmi-
la, dalej zasek Andrea, Artúr a týden končí Alexej, 
Alex, Alexia. Volakedy padly dve mená v kalendáry 
za celý rok len na dva dny a  to 29.6. Peter a Pavol 
a  24.12. Adam a  Eva. No čúl je hŕba dný ket majú 
meniny naraz dvaja aj traja oslávenci. Narátala som 
ich 25. Nechápem jako to réšá traja ludé, kerý majú 
méno  v jeden den. To sa zejdú a oslavujú spolu? 

Furt pribúdajú nové a nové mená, šelijaké cu-
dzokrajné a zvlášne. A  na naše krásne slovenské 
sa zabúda. Už ich rodičé málo dávajú svojím rato-
lescám. A neraz majú tažko čitatelné, či vyslovitelné 
meno né jedno, ale dve, aj tri. Keré si dzíta vybere, 
keré bude používat? Jak sa mu šecky mescá do ob-
čanky, alebo na menovku na dvere? Nékeré dotazný-
ky, alebo tlačivá majú také krátke kolonky, že sa tam 
nemescí dlkšé meno, né ešče tri. A celkom komické 
a  smíšné vypadá a  zný číro slovenské prézvysko 
z egzotycky znejúcim krsným menom. 

Rodyčé skúsily ste si túto kombináciju povedat 
nahlas? Zabudnyte na tažké  a cudzé 
mená jako Mateo, Noemi, Mar-
kus, Layla, Áron, Chiara, Ignjat, 
Noell, Luna, Vivien, Bianca...
Šak nékedy any nevýme keré 
patrý chlapcovy a  keré dzívke. 
Robme tak, aby sa naše dzeci 
nemosely za svoje meno hambyt, 
alebo si ho v  dospelosci vymínat. 
Nerobme im zbytečné 
problémy.

Malý kalendár

» bapka Blašková

Novoročný záväzok
Dostať sa ľuďom pod kožu,

nepoznať ani vlastnú mater,
buď ako politik, alebo ako tatér.

Je najdôležitejší
Orgánov je v tele spústa,

no najdôležitejším
sú pre politika ústa.

Najlepší režim
Režimov už zažil veľa,

mnohé ledva prežil
a jediný čo nesklamal,
je pivný pitný režim.

Zvolebnieva sa
Už začali sľubovať,
len nás poďte voliť

a budete, celkom iste,
aj polievku zlatom soliť.

Majte ma radi
Keď ti v práci každý

škodí čo najviac môže,
láska pána vedúceho
ti veľmi nepomôže.

Možno je to tak

» Eva Jarábková

PODĽA KVALIFIKÁCIE BRUTTO NA HODINU

20 dní platenej dovlenky,
preplácané sviatky
Nemecká pracovná zmluva
Nemecké sociálne poistenie

Vybavíme všetko
potrebné pre prácu
Možnosť turnusov

Ubytovanie zabezpečené
Stabilná celoročná prácaStabilná celoročná práca
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ELEKTRIKÁR
Juraj Jamrich

0949 188 961

• elektroinštalácie
• rekonštrukcie
• el. prípojky
• opravy

výmeny
svietidiel,
vypínačov,

zásuviek...
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ČÁRY
GBELY ( objekt tehelne )
HOLÍČ ( pri smaltovni )

Prevádzky: 
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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.
RENOVUJEME - drevené okná, dvere, brány,

garážové brány, parke�, plo�, podlahy a iné.

0948 144 844

19. január 1945    
oslobodenie Prešova a Košíc sovietskymi 
jednotkami.

Výročia a udalosti

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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0911 421 691
Suchovská 5, Trnava
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DVERE DO 
KAŽDEJ VANE
Montáž do každej vane,  
za 8 hodín bez búrania.

www.DvereDoVane.sk
0950 593 026

68
-0

5

41
-0

6

SME PRVÁ FIRMA, 
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU  NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE

vymaľovanie
interiéru

pri výmene okien

10% ZĽAVA

449 € 499 €

699 €cena zahŕňa: demontáž, montáž, parapety,
žalúzie, murárske práce a DPH

0903 342 475      rttrade@rttrade.sk
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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
39
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ul. pri Kalvárii 25A, Trnava033/552 15 20, 0905 96 54 48

w
w

w.markbal.sk

ve
ľko

ob
chod obalových materiálov a papiera

RUKAVICE
jednorázové

vinyl, latex, nitril

Zámer prenechať majetok
do nájmu formou

priameho nájmu č. 1/2022
033/599 1898, www.sose-trnava.edupage.sk

SOŠ elektrotechnická,
Sibírska 1, Trnava zverejňuje
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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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