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01NON - STOP 0905 351 406

profesionálne čistenie a monitoring
kanalizácie • čistenie lapačov tuku

•KRTKOVANIE•

www.krtkovaniezsk.sk
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maliarske práce
stierkovanie

sádrokartóny

maliarske práce
stierkovanie

sádrokartóny

0918 425 978
      realizujeme.sk
0918 425 978
      realizujeme.sk

MASÁŽE
A PEDIKÚRA
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V pohodlí
Vášho domova!

Objednávky:
0948 02 77 55

REZANIE BETÓNU

0908 447 006
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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!

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!
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Každý týždeň: 
Trnava, Biely Kostol, Bíňovce, Bo-
hdanovce nad Trnavou, Boleráz, 
Klčovany, Borová, Brestovany, 
Horné Lovčice, Bučany, Cífer, 
Dechtice, Dlhá, Dobrá Voda, Dol-
ná Krupá, Dolné Dubové, Dolné 
Lovčice, Dolné Orešany, Horná 
Krupá, Horné Orešany, Hrnčia-
rovce nad Parnou, Jaslovské 
Bohunice, Kátlovce, Košolná, 
Križovany nad Dudváhom, Lošo-
nec, Majcichov, Malženice, Naháč, 
Opoj, Ružindol, Slovenská Nová 
Ves, Smolenice, Suchá nad Par-
nou, Špačince, Šúrovce, Vlčkovce, 
Voderady, Zvončín, Zavar, Trstín, 
Zeleneč, Modranka

trnavsko@regionpress.sk

Redakcia: Pekárska 40/a
TRNAVA

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
PK     18.210 Pezinsko
PN    42.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
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
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
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

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

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

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (46.550 domácností)
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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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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
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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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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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REKONŠTRUKCIA
bytového jadra
nakomplet.

MAĽOVANIE
STIERKOVANIE

0903 783 800
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hydinárska farma topoLnicahydinárska farma topoLnica
(pri galante)(pri galante)

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

krmivo pre nosnicekrmivo pre nosnice
rastová a znáškovárastová a znášková

Ponúka na predaj:Ponúka na predaj:

ROZVOZROZVOZ

ZabezpečímeZabezpečíme

•8-15 týždňové 
  Nosnice

Hľadáme
KRAJČÍRKY
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0948 081 090
výkon práce v Trnave
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KÚPIM MALOTRAKTOR 
AGZAT, VARI, kovadlinu, zverák

Tel: 0950 735 425
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ČÁRY
GBELY ( objekt tehelne )
HOLÍČ ( pri smaltovni )

Prevádzky: 
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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.

Súkromná firma prijme SZČO
na opravu drevených paliet v TT.

Požiadavky: spoľahlivosť, skúsenosť s prácou
s el. ručným náradím, �zická zdatnosť, manuálna zručnosť,

práca vhodná pre mužov. Platové podmienky:
2000 Eur/mes. - podľa výkonu, práca na 1 zmenu.

Životopisy posielať na: info@paletakontakt.sk.
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INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
0905 534 595
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POSTELOVÉ
A MATRACOVÉ CENTRUM

PRESŤAHOVALI
SME SA!

OD Jednota
1. poschodie

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

Termín navštevy si treba dohodnúť telefonicky.
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Že sú ešče aj dobrí ludé, som sa presvečila na 
vlasné oči. Bolo to v obchode s potravinami. Zaujala 
ma staršá pany v tmavém kabáte, kerá sa pomaly po-
hybuvala ot regálu k regálu.Okukávala tovar, néke-
rý dala do vozíka, ale nékerý nechala na mýste a pri 
tem krúcila z  hlavu, asi sa jej nezdala cena. Túto 
pany, okrem mna, pozoruvala aj dalšá pany v červe-
ném kabáte. Bola od nej o hodne mladšá a vácej razy 
sa stretly pri jednem regály. Aj sa jej prihovorila, že aj 
mne sa pri nékerém tovare až hlava zatočí, jako jeho 
cena vyskočila. Ale čo už, jest sa mosí. 

Mosí jest aj pany v tmavém, aj pany v červeném 
kabáte. Tovaru je kopa, až sa regály prehýbajú, ale 
mosíme rozmýšlat čo dáme do nákupného vozíka, aj 
ket nás šeličo láka, budelár nepuscí. Ket som nakú-
pila a dostala som sa ge kase, celkom náhodu stála 
prede mnu už známa pany v tmavém kabáte a pred 
nú pany v červeném. Tú prvú už pokladnýčka zinka-
suvala a ket si vyložila na pás svoj skromný nákup tá 
druhá a predzelila ho s paličku, prvá pany paličku 
odložila a nechala si naučtuvat aj ten a pridala aj ba-
lík sladkoscí, kerý si staršá pany pret tým obzírala. 

Tá sa najprv čuduvala a potom darkyny velice 
pekne podakuvala a  zaželala jej 
dobré zdraví. Ja som ten dar od-
hadla na 20-30 €. Pre jedného je 
to majetek, pre druhého skoro 
nyšt. Darkyna nevyzírala na 
milionárku, ale aj tak sa podze-
lila a  ja jej dakujem za to gesto. 
Tak som vám dokázala, že dobrí 
ludé ešče žijú!

Ešče sú aj dobrí

» bapka Blašková

A rozdiely sa zväčšujú
Chudobným jedno jedlo na deň, 

aj to len ak sa darí
a bohatým, na počet jedál,
nestačia dni v kalendári.

Vandali v škole
Príkaz hygienika bude za tým,

že vandali vytrhali v šatni 
s dvojmetrovým odstupom

nové vešiaky na kabáty.

Veľký bioodpad
Že sa niet čím chváliť,

hlavne vtedy platí,
keď vám nezostane
ani euro do výplaty.

Nemajú na výber
Keď povinnosť zavolá,
hlasujú všetci za vola,

volič nie je na vine
ak sú voľby v kravíne.

Reč kvetov
Nemusíte sa hneď vzdávať,

skúste ešte pred tým
kým vám dôjdu slová,

kúpiť svojej žene kvety.

Možno je to tak

» Eva Jarábková
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Viac ako 250 pracovných miest ob-
sadí v Trnave nový zamestnávateľ, 
spoločnosť C&A. Módna značka s 
celosvetovým pôsobením vybu-
dovala v CTParku pri obci Zavar 
distribučné centrum. Z neho bude 
poskytovať servis predajniam v 
Srbsku, Slovinsku, Chorvátsku, 
Rumunsku a Rakúsku.

Distribučné centrum leží na ploche 
30-tisíc m2 a má byť vlajkovou loďou 
nadnárodnej spoločnosti. Do Trnavy 
preberá činnosť dosluhujúceho dis-
tribučného centra z rakúskeho mesta 
Enns. Využívať bude moderné techno-
lógie a ako prvé v rámci spoločnosti 
spustí inovatívny distribučný systém. 
„Ako zamestnávateľ so 180-ročnou tra-
díciou chceme do Trnavy priniesť istotu, 
a skúsenosti. Naši zamestnanci určite 

uvítajú aj atraktívne mzdové podmien-
ky a zaujímavé benefity,“ povedala Iva-
na Hanzlíková, koordinátorka ľudských 
zdrojov spoločnosti RLS Retail Logistics 
Service Trnava, ktorá je súčasťou sku-
piny C&A. Spoločnosť už prijala tridsať 
zamestnancov na manažérske a rôzne 
administratívne pozície. Ďalšie, admi-
nistratívne a skladnícke miesta, začne 
spoločnosť obsadzovať v najbližšom 
období. „Momentálne sa nachádzame v 
projektovej fáze, našu činnosť spustíme 
na jar 2022,“ ozrejmila Hanzlíková. 

Spoločnosť C&A začala svoje pôsobe-

nie na Slovensku v roku 2007, otvore-
ním prvej predajne s oblečením. O rok 
na to uviedli v Novom Meste nad Váhom 
do činnosti distribučné centrum so 150 
zamestnancami, ktoré poskytuje servis 

predajniam s oblečením na Slovensku, 
v Českej Republike, Poľsku a v Maďar-
sku. C&A na Slovensku momentálne 
zamestnáva celkovo 350 zamestnancov. 

reklamný článok

Nadnárodná spoločnosť C&A príjme 
v Trnave 250 ľudí

foto archív spoločnosti C&A

Máme pre vás prácu
Staňte sa súčasťou úspešného príbehu značky C&A. Spoločnosť so 180-roč-
nou históriou si váži svojich zamestnancov, ponúka im slušnú mzdu a mnohé 
benefity. Chceš byť našou skladníčkou, chceš byť našim skladníkom? Pošli 
nám svoj životopis mailom na sk-kariera@canda.com alebo zavolaj na číslo 
033/3228502. Spokojnosť našich zamestnancov je našou najlepšou vizitkou.
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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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Do prepravnej spoločnosti s výborným kolektívom

Tel.: 0918 506 478, 0907 209 577

Prepravy: SK – SK
                         /SK/ Malacky – /DE/ Zwickau
                         /SK/ Trnava – /DE/ Chemnitz
Jazdí sa: po – pia, víkendy ste doma s rodinou
Mzda: 762 € + diéty + odmeny, po odpracovaní
                skúšobnej doby BONUS
Nástup: ihneď

HĽADÁME VODIČA MKD

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

Kontakt: tel.: 0902 924 400, e-mail: praca@ndf.sk

NDF spol. s r.o. Trenčianska Teplá
prijme

Plat: 1000 - 1600,- €. Ponúkame: v prípade potreby
bezplatné ubytovanie. Požiadavky: VP sk. C a E, platné
doklady vodiča: KKV, karta vodiča, zdravot. a psych. spôsobilosť. 

VODIČOV nákladných vozidiel
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0948 011 605
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Prijmeme na TPP
ženu / dievča / muža
na pozíciu čašník/čašníčka

do pohostinstva v Trnave
na krátky / dlhý týždeň, nástup

možný ihneď, mzda 650 eur / 15 dní
v čistom + stravné lístky

+ tringelty. Iba seriózny záujem.
Prax v odbore vítaná, nie je

podmienkou. Komunikatívnosť,
čistý register trestov.
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GLAZÚROVANIE 
VANÍ

0903 405 588
0905 983 602

„Už 27 rokov 

od firmy 

MOLNÁR“
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!

POLIENKA BUK, HRAB

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.
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.

2  Auto moto/iné

» KÚPIM STARÚ JAWA 90 
Roadster,Cross AJ POKAZENÉ 
NEKOMPLETNÉ PONÚKNITE 
DOBRE ZAPLATÍM 0915215406 
» Odkúpim továrenský 
traktor alebo malotraktor, 
aj v zlom stave alebo nepo-
jazdný. 0949 350 195
» Kúpim motocykle Jawa/
CZ/Babetta/Stadion/Pio-
nier/Simson aj iné..Slušne 
zaplatím. 0949 371 361 
» Kúpim starodávny bicykel 
aj nekompletný,rôzne diely(-
kolesá,svetlá,kostry,atd).tel. 
0907 687634 
4  Byty/prenájom

» Dám do prenájmu Gar-
sonku na dedine, voľná od 
15.2.2022, bližšie informácie 
na tel: 0903311946
8  STAVBA

» Kúpim haki lešenie 
0951233787 
9  DOMÁCNOSŤ

» Hľadám serióznu a 
čestnú upratovačku na byt 
v Trnave 7,50eur/hod. Tel: 
0911808262
14  R

» Ponúkam zadarmo plienky 
pre dospelých L-ko, tel: 
0907261532.
  ZOZNAMKA

» VŠ vzdelaný muž so záuj-
mami o umenie, literatúru, 
jazyky a prírodu sa rád zo-
známi so seberovnou ženou 
bez záväzkov z Trnavy, tel: 
0911808262
» 46 ročný Ženatý hľadá 
Kamarátku aj Staršiu 0907 
328 041
38 r hľadá dievča do 40 r na 
vážny vzťah 0949 449 436
SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ 
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE 
0944724181 

02 AUTO-MOTO / iné 

04 BYTY / prenájom 

08 STAVBA 

09 DOMÁCNOSŤ 

14 RÔZNE / iné 

16 ZOZNAMKA 
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PNEUMATIKY
          CEZ  

UMATIKY
ZZ

+ TERMÍN DO SERVISU

          ONLINE!  
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CELOSVETOVÝ 
LÍDER

INŠTALÁCIA  
ZA 1 DEŇ

ROKOV ZÁRUKA  
A SERVIS

ROVNÉ PRE INTERIÉR

10%
ZĽAVA*

TOČITÉ PRE INTERIÉR

10%
ZĽAVA*

PRE EXTERIÉR

10%
ZĽAVA*

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

0800 162 162
�
Sme tu pre Vás po celom Slovensku 

* Táto kampaň sa vzťahuje iba na produkty zakúpené v tomto mesiaci.

�  Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na zakúpenie stoličkového výťahu 
peňažný príspevok

� Vynikajúca kvalita prevedenia
�  Funguje aj v prípade výpadku elektrického prúdu
�  Inštalácia za 1 deň a bez potreby stavebných úprav
�  Náš vlastný technický tím pre rýchly zákaznícky servis

SPÔSOBUJÚ VÁM VAŠE  
SCHODY DOMA PROBLÉM?
Máme pre Vás riešenie!
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Možno to poznáte, ak nie, patríte medzi 
menšinu šťastlivcov. Človek sa nesmie 
stať majetkom iných ľudí.

Predmetom ich bežnej každodennej 
potreby. Osobnej potreby. V živote som 
stretol a rozprával sa s mnohými dobrák-
mi, ktorí v tom svojom bytí nemysleli iba 
na seba. Snažili sa vždy v rámci vlastných 
schopností a možností pomôcť iným, naj-
mä – a to je najväčšia chyba – domnelým 
priateľom. Aj to asi poznáte – vy máte po-
cit, že robíte niečo pre priateľov a pritom to 
priatelia nie sú, iba vás využívajú, koľko sa 
dá a tak dlho, ako sa dá. Je to jedna z naj-
hlúpejších ľudských vlastností, o ktorej sa 
nikde nepíše ani nehovorí. Rozdávanie sa. 
Nie, nepíšem o charite, nepíšem o pomoci 
núdznym, to je pravý opak toho, na čo te-
raz myslím. Ide o „vychádzanie v ústrety“ 
tým, o ktorých si z nejakého prapodivného 
dôvodu myslíte, že si to zaslúžia, že sa to 
patrí, že tak by to malo byť. A oni vás iba 
zneužívajú, využívajú, vyciciavajú, začí-
najú si vás a vaše možnosti privlastňovať, 
automaticky nárokovať, jedným slovom – 

parazitovať na vás. Ak napríklad tie vaše 
možnosti stratíte, zmeníte pre nich výhod-
nú vašu pozíciu, ste pre nich už len vzduch. 
A ozvú sa vám s „láskavým“ slovom opäť 
až vtedy, keď vás ešte nejako môžu žmýkať.

Dávajte si pozor a zvažujte! Mnohí ste 
sa, hoci o tom ani netušíte, stali majetkom 
iných. Bezodplatne. Niekedy dlhodobo, 
inokedy účelovo jednorazovo. Zrazu iba 
zisťujete, že ste niekomu povinní to a tam-
to, že ten niekto vás iba tak, bez akejkoľvek 
reciprocity zaradil medzi svoje každoden-
né benefity.

„Nič som nenadobudol ľahko. Každá 
vec ma stála tvrdú prácu. Nehľadaj ľahké 
cesty. Tie hľadá toľko ľudí, 
že sa po nich nedá prísť 
nikam.“ – Tomáš Baťa. To 
je moja útecha. Vaši nado-
búdatelia nedôjdu nikam, 
vybrali si nepriechodnú 
cestu.

Pekný, už aj 
februárový týž-
deň vám želá

Nikdy sa nestať majetkom!

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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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!
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Fakultná nemocnica Trnava (FN) 
otvorila v nových priestoroch 
vlastné Fyziatricko-rehabilitačné 
oddelenie. Pacientom poskytne 
komplexnú liečbu v oblasti fyziat-
rie a rehabilitácie.

Fyziatricko - rehabilitačné oddelenie 
pozostáva z odbornej ambulancie pre 
dospelých aj deti a z úseku ambulantnej 
rehabilitácie. „Pacienti sa na vyšetrenie 
objednávajú osobne alebo telefonicky 
na telefónnom čísle +421 33 5938 641. 
Ordinačné dní sú pondelok až piatok a 
to od 7.00 hod. do 15.00 hod.,“ informo-
val Matej Martovič, hovorca FN Trnava a 
doplnil, že pri vstupnom vyšetrení lekár 
odboru FBLR zhodnotí stav pacienta a 
odporučí mu komplexnú terapiu s dô-
razom na jeho zdravotný stav. Násled-
ne si pacient dohodne na jednotlivých 
úsekoch termíny absolvovania predpí-
saných procedúr. „Pri liečbe pacientov 
využívame všetky dostupné prostried-
ky pohybovej a fyzikálnej terapie, ale 
ponúkame aj nadštandardné liečebné 
výkony. V ambulancii je možné aj pred-
písať zdravotnícke pomôcky,“ priblížil 
hovorca a potvrdil tiež, že v rámci odde-
lenia sa budú môcť pacienti objednať aj 
na nadštandardné služby, medzi ktoré 
patrí kinesiotaping, aplikácia rašelino-
vých zábalov, masáž lávovými kameň-

mi, bankovanie, suchá ihla a superin-
dukčný systém.

Zamerajú sa na pacientov 
s rôznymi ochoreniami

Fyziatricko–rehabilitačné oddele-
nie poskytuje modernú rehabilitačnú 
starostlivosť pacientom s rôznymi po-
ruchami a ochoreniami ľudského tela, 
z ktorých najčastejšie sú funkčné poru-
chy pohybového systému, vertebrogén-

ne, degeneratívne a reumatické ochore-
nia kostí a kĺbov, poruchy centrálneho a 
periférneho nervového systému, poúra-
zové stavy, ortopedické operácie, post-
covidový syndróm, rekonvalescencia 
po neurochirurgických zákrokoch v 
oblasti hlavy a chrbtice, rekonvalescen-
cia po kardiochirurgických operáciách, 
stavy po amputáciách na horných a 
dolných končatinách, či regenerácia po 
športových výkonoch.                               ren

námety a reakcie spravodajstvott@regionpress.sk

Poskytovať budú komplexnú fyziatrickú a rehabilitačnú liečbu

V trnavskej nemocnici otvorili nové 
Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie
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Nové Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie v trnavskej fakultnej nemocnici.
 zdroj foto FN Trnava

V treťom ročníku participatívneho 
rozpočtu trnavskej župy, obyvateľky 
a obyvatelia v online hlasovaní, roz-
hodli o podpore 54 občianskych a 
komunitných projektov. Spolu bude 
rozdelených celkovo 250-tisíc eur, 
pričom nápady budú realizované už 
v tomto roku.

V online hlasovaní mal každý hlasujúci 
možnosť podporiť minimálne 3 projekty, a 
celkovo bolo odovzdaných 35.734 hlasov. 
Hlasovanie verejnosti malo 50-percentnú 
váhu pri rozhodovaní, druhú časť tvorili 
hlasy členov deliberatívnych fór, pričom 
jeden občiansky alebo komunitný projekt 
mohol od župy získať do 5.000 eur. „Ako 
vyplýva z nášho motta ‚spolu tvoríme 
kraj‘, snažíme sa o prepájanie komunít 
a rozvoj občianskeho aktivizmu. S týmto 
zámerom sme usporiadali už tretí ročník 
plnohodnotného župného participatív-
neho rozpočtu. Teší ma, že v online hlaso-
vaní odovzdali obyvatelia takmer 36-tisíc 
hlasov. Považujem to za dobrý znak toho, 
že nám spoločne záleží na zlepšovaní 

podmienok na život u nás,“ uviedol tr-
navský župan Jozef Viskupič.

V Trnave pribudne apidomček, 
na Dobrej vode salaš

V treťom ročníku župného participa-
tívneho rozpočtu uspel aj projekt „Liečivý 
fčelí apidomček“, ktorého podstatou je 
stará forma liečenia. V Botanickej záhra-
de v Trnave tak vznikne priestor, v ktorom 
si návštevník záhrady bude mať príleži-
tosť ľahnúť na včelie úle, a bez toho aby 
prišiel do priameho kontaktu so včelami, 
precíti ich energiu. Apidomček má liečivé 

účinky napríklad pre alergikov, srdciarov 
či pre astmatikov.

V rámci trnavského okresu získalo 
podporu viacero projektov. Medzi nimi 
napríklad aj EKOšatník, Linčanské leto, 
Zelenšia škôlka v Košolnej, či Salaš a vy-
hliadková terasa na hrade Dobrá Voda.

Zoznam podporených projektov, ako 
aj ďalšie informácie o priebehu tretieho 
ročníka participatívneho rozpočtu sú 
k dispozícií na webovej stránke www.
tvorimekraj.sk a na sociálnych sieťach 
Facebook a Instagram.                           ren

V Trnave vznikne liečivý apidomček
O podpore projektov zo župného 
participatívneho rozpočtu je rozhodnuté

Divadlo mieri 
do školských lavíc
Divadlo Jána Palárika (DJP) pra-
cuje v týchto dňoch na hre s pra-
covným názvom Skrytý zmysel. 
Inscenáciou o kritickom myslení 
chce trnavské divadlo nadviazať 
na úspešnú divadelnú inscenáciu 
Nemá trieda a tentokrát reagovať 
na vysoko aktuálnu tému týkajúcu 
sa dezinformácií a hoaxu.

V autentickom prostredí triedy plá-
nuje tvorivý tím rozohrať modelovú 
situáciu spochybňovania, hľadania i 
prekračovania toho, čo sa pri prijímaní, 
sprostredkovaní a interpretácii infor-
mácií a ich predkladaní ako faktov re-
álne odohráva, či môže odohrať. „Veľmi 
citlivo vnímame témy, ktoré v spoloč-
nosti rezonujú. Umenie dokáže dôležité 
a naliehavé témy sprostredkovať atrak-
tívnou formou prostredníctvom zážitku 
a zasadiť uvažovanie o nejakej téme 
ešte hlbšie a trvalejšie. Pri mladých ľu-
ďoch môžeme v tomto smere dosiahnuť 
ešte hodnotnejšie výsledky. Počas diva-
delných predstavení, ktoré sa odohrá-

vajú v priamo v školských laviciach, je 
bezprostrednosť oveľa väčšia, kontakt 
bližší a zážitok intenzívnejší,“ povedala 
riaditeľka divadla Zuzana Hekel.

V rámci prípravy 
divadelníci aj študujú

„Ideovým východiskom pre vznik in-
scenácie Skrytý zmysel je kritické mysle-
nie ako zručnosť, ktorá sa javí byť jednou 
z kľúčových nielen vo výchovnovzdelá-
vacom prostredí, ale aj pre zdravý rozvoj 
a fungovanie demokratických spoločen-
stiev ako takých,“ priblížila koordiná-
torka projektov pre deti a mládež Ivica 
Franeková. Herci a viacerí zamestnanci 
divadla sa v rámci prípravy inscenácie 
zúčastnili dvoch workshopov. Prvý pod 
názvom „Pravda v dobe dezinformácií“ 
viedol Adam Dobrota a rozkrýval prob-
lematiku kritického myslenia, hoaxov, 
populizmu a iných veľmi dôležitých fak-
tografických aj praktických informácií. 
Ten druhý, pod vedením režisérky insce-
nácie, bol venovaný mládežníckemu di-
vákovi, špecifikám tejto vekovej kategó-
rie a využitiu pedagogických zručností v 
náročnom prostredí interaktívnej insce-
nácie. „V tejto fáze prípravy inscenácie 
veľa študujeme, pretože chceme byť 
zodpovední a chceme našim divákom 
ukázať, že môžu myslieť slobodne, zod-
povedne a za seba,“ vyjadrila sa režisé-
rka Adriana Totiková.

Hra bude mať premiéru koncom 
marca.                                                     ren

Ilustračné foto.                                                                                      zdroj NickyPe pixabay

Divadelníci sa pripravujú na uvede-
nie novej inscenácie. 

zdroj foto DJP
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Fakultná nemocnica Trnava (FN) 
otvorila v nových priestoroch 
vlastné Fyziatricko-rehabilitačné 
oddelenie. Pacientom poskytne 
komplexnú liečbu v oblasti fyziat-
rie a rehabilitácie.

Fyziatricko - rehabilitačné oddelenie 
pozostáva z odbornej ambulancie pre 
dospelých aj deti a z úseku ambulantnej 
rehabilitácie. „Pacienti sa na vyšetrenie 
objednávajú osobne alebo telefonicky 
na telefónnom čísle +421 33 5938 641. 
Ordinačné dní sú pondelok až piatok a 
to od 7.00 hod. do 15.00 hod.,“ informo-
val Matej Martovič, hovorca FN Trnava a 
doplnil, že pri vstupnom vyšetrení lekár 
odboru FBLR zhodnotí stav pacienta a 
odporučí mu komplexnú terapiu s dô-
razom na jeho zdravotný stav. Násled-
ne si pacient dohodne na jednotlivých 
úsekoch termíny absolvovania predpí-
saných procedúr. „Pri liečbe pacientov 
využívame všetky dostupné prostried-
ky pohybovej a fyzikálnej terapie, ale 
ponúkame aj nadštandardné liečebné 
výkony. V ambulancii je možné aj pred-
písať zdravotnícke pomôcky,“ priblížil 
hovorca a potvrdil tiež, že v rámci odde-
lenia sa budú môcť pacienti objednať aj 
na nadštandardné služby, medzi ktoré 
patrí kinesiotaping, aplikácia rašelino-
vých zábalov, masáž lávovými kameň-

mi, bankovanie, suchá ihla a superin-
dukčný systém.

Zamerajú sa na pacientov 
s rôznymi ochoreniami

Fyziatricko–rehabilitačné oddele-
nie poskytuje modernú rehabilitačnú 
starostlivosť pacientom s rôznymi po-
ruchami a ochoreniami ľudského tela, 
z ktorých najčastejšie sú funkčné poru-
chy pohybového systému, vertebrogén-

ne, degeneratívne a reumatické ochore-
nia kostí a kĺbov, poruchy centrálneho a 
periférneho nervového systému, poúra-
zové stavy, ortopedické operácie, post-
covidový syndróm, rekonvalescencia 
po neurochirurgických zákrokoch v 
oblasti hlavy a chrbtice, rekonvalescen-
cia po kardiochirurgických operáciách, 
stavy po amputáciách na horných a 
dolných končatinách, či regenerácia po 
športových výkonoch.                               ren
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Nové Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie v trnavskej fakultnej nemocnici.
 zdroj foto FN Trnava

V treťom ročníku participatívneho 
rozpočtu trnavskej župy, obyvateľky 
a obyvatelia v online hlasovaní, roz-
hodli o podpore 54 občianskych a 
komunitných projektov. Spolu bude 
rozdelených celkovo 250-tisíc eur, 
pričom nápady budú realizované už 
v tomto roku.

V online hlasovaní mal každý hlasujúci 
možnosť podporiť minimálne 3 projekty, a 
celkovo bolo odovzdaných 35.734 hlasov. 
Hlasovanie verejnosti malo 50-percentnú 
váhu pri rozhodovaní, druhú časť tvorili 
hlasy členov deliberatívnych fór, pričom 
jeden občiansky alebo komunitný projekt 
mohol od župy získať do 5.000 eur. „Ako 
vyplýva z nášho motta ‚spolu tvoríme 
kraj‘, snažíme sa o prepájanie komunít 
a rozvoj občianskeho aktivizmu. S týmto 
zámerom sme usporiadali už tretí ročník 
plnohodnotného župného participatív-
neho rozpočtu. Teší ma, že v online hlaso-
vaní odovzdali obyvatelia takmer 36-tisíc 
hlasov. Považujem to za dobrý znak toho, 
že nám spoločne záleží na zlepšovaní 

podmienok na život u nás,“ uviedol tr-
navský župan Jozef Viskupič.

V Trnave pribudne apidomček, 
na Dobrej vode salaš

V treťom ročníku župného participa-
tívneho rozpočtu uspel aj projekt „Liečivý 
fčelí apidomček“, ktorého podstatou je 
stará forma liečenia. V Botanickej záhra-
de v Trnave tak vznikne priestor, v ktorom 
si návštevník záhrady bude mať príleži-
tosť ľahnúť na včelie úle, a bez toho aby 
prišiel do priameho kontaktu so včelami, 
precíti ich energiu. Apidomček má liečivé 

účinky napríklad pre alergikov, srdciarov 
či pre astmatikov.

V rámci trnavského okresu získalo 
podporu viacero projektov. Medzi nimi 
napríklad aj EKOšatník, Linčanské leto, 
Zelenšia škôlka v Košolnej, či Salaš a vy-
hliadková terasa na hrade Dobrá Voda.

Zoznam podporených projektov, ako 
aj ďalšie informácie o priebehu tretieho 
ročníka participatívneho rozpočtu sú 
k dispozícií na webovej stránke www.
tvorimekraj.sk a na sociálnych sieťach 
Facebook a Instagram.                           ren

V Trnave vznikne liečivý apidomček
O podpore projektov zo župného 
participatívneho rozpočtu je rozhodnuté

Divadlo mieri 
do školských lavíc
Divadlo Jána Palárika (DJP) pra-
cuje v týchto dňoch na hre s pra-
covným názvom Skrytý zmysel. 
Inscenáciou o kritickom myslení 
chce trnavské divadlo nadviazať 
na úspešnú divadelnú inscenáciu 
Nemá trieda a tentokrát reagovať 
na vysoko aktuálnu tému týkajúcu 
sa dezinformácií a hoaxu.

V autentickom prostredí triedy plá-
nuje tvorivý tím rozohrať modelovú 
situáciu spochybňovania, hľadania i 
prekračovania toho, čo sa pri prijímaní, 
sprostredkovaní a interpretácii infor-
mácií a ich predkladaní ako faktov re-
álne odohráva, či môže odohrať. „Veľmi 
citlivo vnímame témy, ktoré v spoloč-
nosti rezonujú. Umenie dokáže dôležité 
a naliehavé témy sprostredkovať atrak-
tívnou formou prostredníctvom zážitku 
a zasadiť uvažovanie o nejakej téme 
ešte hlbšie a trvalejšie. Pri mladých ľu-
ďoch môžeme v tomto smere dosiahnuť 
ešte hodnotnejšie výsledky. Počas diva-
delných predstavení, ktoré sa odohrá-

vajú v priamo v školských laviciach, je 
bezprostrednosť oveľa väčšia, kontakt 
bližší a zážitok intenzívnejší,“ povedala 
riaditeľka divadla Zuzana Hekel.

V rámci prípravy 
divadelníci aj študujú

„Ideovým východiskom pre vznik in-
scenácie Skrytý zmysel je kritické mysle-
nie ako zručnosť, ktorá sa javí byť jednou 
z kľúčových nielen vo výchovnovzdelá-
vacom prostredí, ale aj pre zdravý rozvoj 
a fungovanie demokratických spoločen-
stiev ako takých,“ priblížila koordiná-
torka projektov pre deti a mládež Ivica 
Franeková. Herci a viacerí zamestnanci 
divadla sa v rámci prípravy inscenácie 
zúčastnili dvoch workshopov. Prvý pod 
názvom „Pravda v dobe dezinformácií“ 
viedol Adam Dobrota a rozkrýval prob-
lematiku kritického myslenia, hoaxov, 
populizmu a iných veľmi dôležitých fak-
tografických aj praktických informácií. 
Ten druhý, pod vedením režisérky insce-
nácie, bol venovaný mládežníckemu di-
vákovi, špecifikám tejto vekovej kategó-
rie a využitiu pedagogických zručností v 
náročnom prostredí interaktívnej insce-
nácie. „V tejto fáze prípravy inscenácie 
veľa študujeme, pretože chceme byť 
zodpovední a chceme našim divákom 
ukázať, že môžu myslieť slobodne, zod-
povedne a za seba,“ vyjadrila sa režisé-
rka Adriana Totiková.

Hra bude mať premiéru koncom 
marca.                                                     ren

Ilustračné foto.                                                                                      zdroj NickyPe pixabay

Divadelníci sa pripravujú na uvede-
nie novej inscenácie. 

zdroj foto DJP
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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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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia 

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  50%

Zľavy platia do 15. 2. 2022

prístrešky zimné záhrady 

splátky od 149 €splátky od 99 €
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RECYKLÁCIA
AUTOMOBILOV

Autorizovaný spracovateľ - Piec auto s.r.o.
Akcia na šrotovné - platíme 50 € za auto

Odvoz auta zadarmo
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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ELEKTRIKÁR
Juraj Jamrich

0949 188 961

• elektroinštalácie
• rekonštrukcie
• el. prípojky
• opravy

výmeny
svietidiel,
vypínačov,

zásuviek...

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.

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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 5,39 5,39

33,,4949€€

Bravčové plece Bravčové plece 
kgkg

 6,99 6,99

66,,1919€€

Slanina Gazdovská Slanina Gazdovská 
kgkg

 0,89 0,89

00,,7979€€

Pyré Paradajkové Pyré Paradajkové 
500g Mikado500g Mikado
j.c. 1,580 j.c. 1,580 €€/kg/kg

 0,75 0,75

00,,5555€€

Kaša Fit ryžová Kaša Fit ryžová 
natural, jahoda, čučoriedka, karamel, natural, jahoda, čučoriedka, karamel, 
čokoláda, čokoláda/banánčokoláda, čokoláda/banán
60g60g
j.c. 9,166 j.c. 9,166 €€/kg/kg

Brait osviežovač Brait osviežovač 
Paradis Flower, Ocean Breeze, Exotic Paradis Flower, Ocean Breeze, Exotic 
Fruits, Oriental Garden, White Flowers Fruits, Oriental Garden, White Flowers 
425g 425g 
j.c. 3,506 €/kg

 1,99 1,99

11,,4949€€
 9,99 9,99

77,,9090€€

Persil Persil 
Color, Color lavander Color, Color lavander 
Regular, FBS Regular, FBS 
2,925kg/45PD 2,925kg/45PD 
j.c. 0,176 €/PD

j.c. 0,996 €/kg

Softlan Softlan 
Sensitive, Vanilla&OrchideaSensitive, Vanilla&Orchidea
Vánok, Svieža jar, SenVánok, Svieža jar, Sen

 2,49 2,49

11,,7979€€

 1,25 1,25

00,,9999€€

Zott Monte Zott Monte 
6x55g6x55g
j.c. 3,000 j.c. 3,000 €€/kg/kg

 12,90 12,90

88,,9999€€

Darling granule pre psov Darling granule pre psov 
10kg10kg
j.c. 0,899 j.c. 0,899 €€/kg/kg

 4,79 4,79

33,,6969€€

Merci ValentínMerci Valentín
250g250g
j.c. 14,760 j.c. 14,760 €€/kg/kg

 2,29 2,29

11,,8989€€

Káva Jacobs Sympatie Káva Jacobs Sympatie 
250g mletá250g mletá
j.c. 7,560 j.c. 7,560 €€/kg/kg

 1,09 1,09

00,,6969€€

Kofola originál Kofola originál 
2l2l
j.c. 0,345 j.c. 0,345 €€/l/l

 5,30 5,30

33,,9999€€

Hruška, Slivka Hruška, Slivka 
kopančiarska 40% kopančiarska 40% 
0.5l SN0.5l SN
j.c. 7,980 j.c. 7,980 €€/l/l

 9,99 9,99

88,,9999€€

Šunka Pražská Šunka Pražská 
kgkg

 1,19 1,19

00,,8585€€

Utierky kuchynské Tento Utierky kuchynské Tento 
Super Aqua 2ks Super Aqua 2ks 
j.c. 0,425 €/ks 

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 31.1.2022 DO 13.2.2022

 4,69

33,,6969€€

Cif All in 1 Lemon 
tablety do umývačky 
riadu 26 ks 
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 
31.1.2022 do 13.2.2022.

Kupón

170224

 1,99

1,,59€

Moscato De Luxe 
0.75l Bianco 
j.c. 2,120 €/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 
31.1.2022 do 13.2.2022.

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 
31.1.2022 do 13.2.2022.

Kupón

 44,90

2929,,9090€€

Fritéza Botti
objem 2,5 L, 1800W
termostat

Cena po zľave:Cena po zľave:

138693

 2,19 2,19

11,,9999€€

Olej Raciol Olej Raciol 
1l repkový1l repkový
j.c. 1,99 j.c. 1,99 €€/l/l

 4,49

33,,0000€€

Forma na bábovku

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 
31.1.2022 do 13.2.2022.

Kupón

176564

 5,90 5,90

33,,9090€€

Truhlík Garden Truhlík Garden 
hnedý, terakota, antracithnedý, terakota, antracit

Miska pod truhlík Garden Miska pod truhlík Garden 
hnedá, terakota, antracithnedá, terakota, antracit

 4,60 4,60

44,,2929€€

Substrát pre výsev Substrát pre výsev 
a množenie a množenie 
20l 20l 
v ponuke aj iné druhy v ponuke aj iné druhy 

 0,30 0,30

00,,2020€€

Rúško zdravotnícke Rúško zdravotnícke 
detské detské 
2ks2ks
j.c. 0,100 €/ks

 2,39 2,39

11,,5959€€

Cif Cream Cif Cream 
Lila Flower, Pink Flower, Green Lila Flower, Pink Flower, Green 
Tea&Mint, Lemon, Original Tea&Mint, Lemon, Original 
500ml500ml
j.c. 3,180 €/l 

17.11.2021 sviatok zatvorené

ilustračný obrázokilustračný obrázok

 9,90 9,90

22,,4949€€

Miniparenisko Miniparenisko 
24 priesad 24 priesad 
38x25x12cm38x25x12cm

 29,00 29,00

od od 11,,1919€€
 29,00 29,00

od od 00,,9999€€

INZERCIA PLATÍ OD 31.1.2022 DO 13.2.2022

 249,00 249,00

227227,,0000€€

Sporák kombinovaný 
MORA  
el. iskra, Stop Gas, el. rúrael. iskra, Stop Gas, el. rúra
energ.trieda: Aenerg.trieda: A

 19,90 19,90

1515,,9090€

Ohrievač teplovzdušný Ohrievač teplovzdušný 
OravaOrava  
2000W2000W

 379,00 379,00

319319,,0000€€

Chladnička Indesit Chladnička Indesit 
objem 228l/111L, nerez objem 228l/111L, nerez 
energ.trieda:Eenerg.trieda:E

 45,90 45,90

2929,,9090€€

Podložka masážna BottiPodložka masážna Botti  
220V/12V, 5 programov220V/12V, 5 programov
diaľkové ovládaniediaľkové ovládanie

 179,00 179,00

2929,,9090€€

Konvektor Goodline Konvektor Goodline 
nastaviteľný výkon nastaviteľný výkon 
750W/1250W/2000W 750W/1250W/2000W 

Zvonček domový Zvonček domový 
bezdrátovýbezdrátový
dosah 180m, vodeodolnýdosah 180m, vodeodolný
(no batery) (no batery) 

 24,90 24,90

1919,,9090€

 319,00 319,00

289289,,0000€€

Chladnička ECG Chladnička ECG 
objem 184 l / 84 l objem 184 l / 84 l 
energ.trieda: F energ.trieda: F 
+ darček 5l olej+ darček 5l olej

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.

 259,00 259,00

233233,,0000€€

Televízor Orava DVBTTelevízor Orava DVBT
T2, S, S2, C, uhl.32“ (80Cm)T2, S, S2, C, uhl.32“ (80Cm)

Automatická Automatická 
vakuovačka Galet vakuovačka Galet 
110V 110V 

 59,90 59,90

4444,,9090€

CKD MARKET OSLAVUJE 30 ROKOV, OSLAVUJTE S NAMI

Bicykel DEMA ROXIE 20Bicykel DEMA ROXIE 20
 209,99 209,99
189189,,9090€€

 529,00 529,00

489489,,0000€€

Mraznička ORAVA Mraznička ORAVA 
NoFrost, 280LNoFrost, 280L
energ.trieda:Fenerg.trieda:F

 279,00 279,00

239239,,0000€€

Pračka Indesit Pračka Indesit 
5kg/1000 ot.min5kg/1000 ot.min
energ.trieda:Denerg.trieda:D

Brúska uhlová MAKITA GA5030ERBrúska uhlová MAKITA GA5030ER
Príkon: 720W, Priemer kotúča: 125mmPríkon: 720W, Priemer kotúča: 125mm

 68,90 68,90
5757,,9090€€

  

už od 0 € v hotovosti

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

sami si zvolíte dĺžku splácania 
Keď na splátky, 

tak jednoducho 

 410,00 410,00

379379,,0000€€

Pračka Candy Pračka Candy 
11 ROKOV ZÁRUKA NA MOTOR 11 ROKOV ZÁRUKA NA MOTOR 
po registrácii, 9kg/1400ot.min.po registrácii, 9kg/1400ot.min.
energ.trieda: A.energ.trieda: A.
inventorový motorinventorový motor

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

 159,99 159,99
119119,,9090€€

Bicykel ALPINA ECO LT10Bicykel ALPINA ECO LT10
 459,00 459,00
419419,,0000€€

Traktorová kosačka Traktorová kosačka 
ALKO T 16-95.6 HD V2ALKO T 16-95.6 HD V2
Motor: Briggs & Stratton Intek Series 7160 9,6kW Motor: Briggs & Stratton Intek Series 7160 9,6kW 
Záber: 95cm, Objem koša: 310l Prevodovka: hydrostatZáber: 95cm, Objem koša: 310l Prevodovka: hydrostat
prívesný vozík s nosnosťou 225kg ZADARMOprívesný vozík s nosnosťou 225kg ZADARMO 799,00 799,00
34503450,,0000€€

Rider AL-KO R7-63.8 ARider AL-KO R7-63.8 A
Motor ALKO PRO 125 4,2kW, Záber: 65cm Motor ALKO PRO 125 4,2kW, Záber: 65cm 
Objem koša: 130l, Prevodovka: hydrostatObjem koša: 130l, Prevodovka: hydrostat

 94,90 94,90
16501650,,0000€€

Traktorová kosačka Traktorová kosačka 
ALKO T 22-105.1 HD V2ALKO T 22-105.1 HD V2
Motor: ALKO PRO 700 12,2kW, Záber: 105cmMotor: ALKO PRO 700 12,2kW, Záber: 105cm
Objem koša: 310l, Prevodovka: HydrostatObjem koša: 310l, Prevodovka: Hydrostat
prívesný vozík s nosnosťou 225kg ZADARMOprívesný vozík s nosnosťou 225kg ZADARMO 2990,00 2990,00
33503350,,0000€€

Rotavátor HECHT 746Rotavátor HECHT 746
Motor: 4-takt 150cmMotor: 4-takt 150cm33, Záber: 60cm, Záber: 60cm

 299,90 299,90
259259,,9999€€

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

 599,00 599,00
519519,,0000€€

Traktorová kosačka Traktorová kosačka 
MTD SMART RE 125MTD SMART RE 125
Motor: MTD 382 7,1kW, Záber: 92cmMotor: MTD 382 7,1kW, Záber: 92cm
Objem koša: 240l, Prevodovka: transmatik 6 stupňovObjem koša: 240l, Prevodovka: transmatik 6 stupňov
prívesný vozík s nosnosťou 225kg ZADARMOprívesný vozík s nosnosťou 225kg ZADARMO 299,00 299,00
18991899,,9090€€

Vertikutátor ALKO Combi Vertikutátor ALKO Combi 
Care 38ECare 38E
Príkon: 1300W, Záber: 38cmPríkon: 1300W, Záber: 38cm

 135,00 135,00
119119,,9090€€

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€€

Bicykel KELLYS CLIFF 90Bicykel KELLYS CLIFF 90
 599,00 599,00
539539,,0000€€

E-bike DEMA IMPERIA 5E-bike DEMA IMPERIA 5
 2089,99 2089,99
19491949,,0000€€

pri kúpe elektrobi-
pri kúpe elektrobi-

cykla získajte stierací 
cykla získajte stierací 

žreb a vyhrajte 
žreb a vyhrajte 

ažaž 200.000 200.000€€

Kosačka robotická ALKO RobolinhoKosačka robotická ALKO Robolinho  
450 W, Plne automaticky kosí plochy až do 450 m450 W, Plne automaticky kosí plochy až do 450 m22

 799,00 799,00
599599,,0000€€

Kosačka mot.STIGA COLLECTOR 48 SKosačka mot.STIGA COLLECTOR 48 S
Motor: Stiga ST 120 123cm3, Záber: 48cm Motor: Stiga ST 120 123cm3, Záber: 48cm 
Objem koša: 60lObjem koša: 60l

 299,00 299,00
259259,,0000€€

získajte stierací 
získajte stierací 

žreb a vyhrajte 
žreb a vyhrajte 

až až 200.000200.000€€
získajte stierací 
získajte stierací 

žreb a vyhrajte 
žreb a vyhrajte 

až až 200.000200.000€€
získajte stierací 
získajte stierací 

žreb a vyhrajte 
žreb a vyhrajte 

až až 200.000200.000€€
získajte stierací 
získajte stierací 

žreb a vyhrajte 
žreb a vyhrajte 

až až 200.000200.000€€
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5INZERCIA PLATÍ OD 31.1.2022 DO 13.2.2022

 249,00 249,00

227227,,0000€€

Sporák kombinovaný 
MORA  
el. iskra, Stop Gas, el. rúrael. iskra, Stop Gas, el. rúra
energ.trieda: Aenerg.trieda: A

 19,90 19,90

1515,,9090€

Ohrievač teplovzdušný Ohrievač teplovzdušný 
OravaOrava  
2000W2000W

 379,00 379,00

319319,,0000€€

Chladnička Indesit Chladnička Indesit 
objem 228l/111L, nerez objem 228l/111L, nerez 
energ.trieda:Eenerg.trieda:E

 45,90 45,90

2929,,9090€€

Podložka masážna BottiPodložka masážna Botti  
220V/12V, 5 programov220V/12V, 5 programov
diaľkové ovládaniediaľkové ovládanie

 179,00 179,00

2929,,9090€€

Konvektor Goodline Konvektor Goodline 
nastaviteľný výkon nastaviteľný výkon 
750W/1250W/2000W 750W/1250W/2000W 

Zvonček domový Zvonček domový 
bezdrátovýbezdrátový
dosah 180m, vodeodolnýdosah 180m, vodeodolný
(no batery) (no batery) 

 24,90 24,90

1919,,9090€

 319,00 319,00

289289,,0000€€

Chladnička ECG Chladnička ECG 
objem 184 l / 84 l objem 184 l / 84 l 
energ.trieda: F energ.trieda: F 
+ darček 5l olej+ darček 5l olej

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.

 259,00 259,00

233233,,0000€€

Televízor Orava DVBTTelevízor Orava DVBT
T2, S, S2, C, uhl.32“ (80Cm)T2, S, S2, C, uhl.32“ (80Cm)

Automatická Automatická 
vakuovačka Galet vakuovačka Galet 
110V 110V 

 59,90 59,90

4444,,9090€

CKD MARKET OSLAVUJE 30 ROKOV, OSLAVUJTE S NAMI

Bicykel DEMA ROXIE 20Bicykel DEMA ROXIE 20
 209,99 209,99
189189,,9090€€

 529,00 529,00

489489,,0000€€

Mraznička ORAVA Mraznička ORAVA 
NoFrost, 280LNoFrost, 280L
energ.trieda:Fenerg.trieda:F

 279,00 279,00

239239,,0000€€

Pračka Indesit Pračka Indesit 
5kg/1000 ot.min5kg/1000 ot.min
energ.trieda:Denerg.trieda:D

Brúska uhlová MAKITA GA5030ERBrúska uhlová MAKITA GA5030ER
Príkon: 720W, Priemer kotúča: 125mmPríkon: 720W, Priemer kotúča: 125mm

 68,90 68,90
5757,,9090€€

  

už od 0 € v hotovosti

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

sami si zvolíte dĺžku splácania 
Keď na splátky, 

tak jednoducho 

 410,00 410,00

379379,,0000€€

Pračka Candy Pračka Candy 
11 ROKOV ZÁRUKA NA MOTOR 11 ROKOV ZÁRUKA NA MOTOR 
po registrácii, 9kg/1400ot.min.po registrácii, 9kg/1400ot.min.
energ.trieda: A.energ.trieda: A.
inventorový motorinventorový motor

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

 159,99 159,99
119119,,9090€€

Bicykel ALPINA ECO LT10Bicykel ALPINA ECO LT10
 459,00 459,00
419419,,0000€€

Traktorová kosačka Traktorová kosačka 
ALKO T 16-95.6 HD V2ALKO T 16-95.6 HD V2
Motor: Briggs & Stratton Intek Series 7160 9,6kW Motor: Briggs & Stratton Intek Series 7160 9,6kW 
Záber: 95cm, Objem koša: 310l Prevodovka: hydrostatZáber: 95cm, Objem koša: 310l Prevodovka: hydrostat
prívesný vozík s nosnosťou 225kg ZADARMOprívesný vozík s nosnosťou 225kg ZADARMO 799,00 799,00
34503450,,0000€€

Rider AL-KO R7-63.8 ARider AL-KO R7-63.8 A
Motor ALKO PRO 125 4,2kW, Záber: 65cm Motor ALKO PRO 125 4,2kW, Záber: 65cm 
Objem koša: 130l, Prevodovka: hydrostatObjem koša: 130l, Prevodovka: hydrostat

 94,90 94,90
16501650,,0000€€

Traktorová kosačka Traktorová kosačka 
ALKO T 22-105.1 HD V2ALKO T 22-105.1 HD V2
Motor: ALKO PRO 700 12,2kW, Záber: 105cmMotor: ALKO PRO 700 12,2kW, Záber: 105cm
Objem koša: 310l, Prevodovka: HydrostatObjem koša: 310l, Prevodovka: Hydrostat
prívesný vozík s nosnosťou 225kg ZADARMOprívesný vozík s nosnosťou 225kg ZADARMO 2990,00 2990,00
33503350,,0000€€

Rotavátor HECHT 746Rotavátor HECHT 746
Motor: 4-takt 150cmMotor: 4-takt 150cm33, Záber: 60cm, Záber: 60cm

 299,90 299,90
259259,,9999€€

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

 599,00 599,00
519519,,0000€€

Traktorová kosačka Traktorová kosačka 
MTD SMART RE 125MTD SMART RE 125
Motor: MTD 382 7,1kW, Záber: 92cmMotor: MTD 382 7,1kW, Záber: 92cm
Objem koša: 240l, Prevodovka: transmatik 6 stupňovObjem koša: 240l, Prevodovka: transmatik 6 stupňov
prívesný vozík s nosnosťou 225kg ZADARMOprívesný vozík s nosnosťou 225kg ZADARMO 299,00 299,00
18991899,,9090€€

Vertikutátor ALKO Combi Vertikutátor ALKO Combi 
Care 38ECare 38E
Príkon: 1300W, Záber: 38cmPríkon: 1300W, Záber: 38cm

 135,00 135,00
119119,,9090€€

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€€

Bicykel KELLYS CLIFF 90Bicykel KELLYS CLIFF 90
 599,00 599,00
539539,,0000€€

E-bike DEMA IMPERIA 5E-bike DEMA IMPERIA 5
 2089,99 2089,99
19491949,,0000€€

pri kúpe elektrobi-
pri kúpe elektrobi-

cykla získajte stierací 
cykla získajte stierací 

žreb a vyhrajte 
žreb a vyhrajte 

ažaž 200.000 200.000€€

Kosačka robotická ALKO RobolinhoKosačka robotická ALKO Robolinho  
450 W, Plne automaticky kosí plochy až do 450 m450 W, Plne automaticky kosí plochy až do 450 m22

 799,00 799,00
599599,,0000€€

Kosačka mot.STIGA COLLECTOR 48 SKosačka mot.STIGA COLLECTOR 48 S
Motor: Stiga ST 120 123cm3, Záber: 48cm Motor: Stiga ST 120 123cm3, Záber: 48cm 
Objem koša: 60lObjem koša: 60l

 299,00 299,00
259259,,0000€€

získajte stierací 
získajte stierací 

žreb a vyhrajte 
žreb a vyhrajte 

až až 200.000200.000€€
získajte stierací 
získajte stierací 

žreb a vyhrajte 
žreb a vyhrajte 

až až 200.000200.000€€
získajte stierací 
získajte stierací 

žreb a vyhrajte 
žreb a vyhrajte 

až až 200.000200.000€€
získajte stierací 
získajte stierací 

žreb a vyhrajte 
žreb a vyhrajte 

až až 200.000200.000€€
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V Malých Karpatoch pribudli nové turistické trasy.

SPOLOČNOSŤ Najčítanejšie regionálne noviny
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Naše veľhory ponúkajú to pravé 
zimné dobrodružstvo nielen lyžia-
rom. Vo vysokohorskom prostredí 
je každoročne vytýčených približ-
ne 20 kilometrov značkovaných 
turistických chodníkov, takže aj 
turisti si svoju zimnú dovolenku v 
Tatrách môžu užiť plným dúškom.

Vydať sa môžete na túry do tatran-
ských dolín, obdivovať tatranské plesá, 
navštíviť môžete snehový betlehem pri 
Rainerovej útulni či vodopády Studené-
ho potoka. Ak sa budete počas túry po-
hybovať na územiach bez lesa, značku 
na kameni nahradí počas zimných me-
siacov značka na tyči.

Tipy na turistiku

Zelené pleso
Zelené pleso patrí medzi najkrajšie 

plesá v Tatrách a vypraviť sa k nemu 
môžete zo zastávky Biela voda. Výstup 
vám potrvá približne tri hodiny. Žltá 
značka vás povedie celou trasou výstu-

pu - rázcestie/ prístrešok Šalviový pra-
meň 1100m.n.m. – rázcestie /prístrešok 
Kovaľčíkova poľana - Chata pri Zelenom 
plese 1551 m.n.m. Chata pri Zelenom 
plese (Brnčalka) je otvorená celoročne. 
Tatranská magistrála lemuje chatu v 
smere Skalnaté pleso – sedlo pod Sviš-
ťovkou – Veľké Biele pleso – chata Ples-
nivec v Belianskych Tatrách, odkiaľ sa 
dá zísť do Tatranskej Kotliny alebo cez 
Kopské sedlo do Tatranskej Javoriny. 
Náročnejší turisti môžu svoje kroky nas-
merovať na Jahňací štít.

Chata pod Soliskom
Chata pod Soliskom je najmladšia vy-

sokohorská chata vo Vysokých Tatrách 
nachádzajúca sa vo výške 1840 m.n.m. 
Chata je prístupná buď sedačkovou la-
novkou zo Štrbského Plesa alebo sa tam 
môžete vydať po modro značkovanom 
chodníku vedúcom zo Štrbského Plesa 

do Furkotskej doliny. Z chaty sa dá ísť 
červenou trasou aj na Predné Solinsko.

Vodopád Skok
Pohľad na zamrznutý vodopád Skok 

isto stojí za to a cesta k nemu nie je veľ-
mi náročná. Vedie zo Štrbského Plesa 

Mlynickou dolinou a na mieste budete 
za necelé dve hodiny.

Studenovodské vodopády
Ak by sa vám ľadovej krásy málilo, 

obdivovať môžete tiež rozmanité kaská-
dy Studenovodských vodopádov. Vý-
chodiskom k týmto najznámejším a naj-
dostupnejším tatranským vodopádom 
je Starý Smokovec, z Hrebienka tam bu-
dete za 45 minút. Príjemnú prechádzku 
zvládnu bez problémov i seniori a rodi-
ny s deťmi.

Rainerova chata 
s betlehemom aj so zbierkou lyží

Cestou od Studenovodských vodo-
pádov sa môžete zastaviť na Rainerovej 
chate nachádzajúcej sa na Staroles-
nianskej poľane, kde stojí každoročne 
veľký betlehem zo snehu. Táto najstar-
šia a najmenšia tatranská chata ukrýva 

aj malú expozíciu histórie a súčasnosti 
horských nosičov. Taktiež v nej môžete 
vidieť zbierku starého horolezeckého 
náradia a starých lyží, na ktorých sa ly-
žovali naši predkovia.

Najdôležitejšie veci, na ktoré 
by turista nemal zabudnúť

Treba pamätať na to, že turistika v 
zime je iná ako tá letná. Pozornosť treba 
venovať najmä správnej výbave:

-Vždy si overte počasie, aktuálnu sneho-
vú situáciu a výstrahy, ktoré zverejňujú 
Tatranské informačné kancelárie aj 
Horská záchranná služba
-Nezabudnite si pribaliť zimnú výstroj 
podľa aktuálnej situácie – palice, turis-
tické mačky, čakan, poprípade lavínovú 
výstroj

-Uzatvorte si horské poistenie a pamä-
tajte na to, že pred odchodom na túru 
sa treba zapísať do knihy vychádzok a 
túr v ubytovacom zariadení, informovať 
môžete aj svojich blízkych.

Zdroj informácií a foto 
OOCR Región Vysoké Tatry

PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

 
Užite si zimnú turistiku 
v Tatrách

Rainerova chata 

Ako sa vyhnúť 
lavínovému 
nebezpečenstvu

Zimná turistická sezóna je každo-
ročne sprevádzaná lavínovým ne-
bezpečenstvom, na ktoré pravidel-
ne upozorňujú aj horskí záchranári. 
Ministerstvo vnútra SR zverejnilo 
na sociálnej sieti rady pre turistov. 
Prinášame vám ich prehľad.

Pri plánovaní zimnej túry je možné 
sa nebezpečenstvu i lavínam na ho-
rách vyhnúť, je však treba dodržiavať 
tieto rady skúsených horských záchra-
nárov:

-Vyhýbajte sa lavínovým terénom a 
dráham hlavne v dňoch po snežení 
alebo silnom vetre.

-Buďte obozretní a sledujte lavínovú 
predpoveď.
-Nechoďte nikdy sám do horského pro-
stredia – to je základné pravidlo, bez 
ktorého sú všetky opatrenia zbytočné.
-Nedeľte sa počas túry. Do lavínového 
terénu vstupujte po jednom a vzájom-
ne sa sledujte.
-Vezmite si zo sebou základnú lavíno-
vú výbavu – to je lavínový vyhľadávací 
prístroj, lavínovú lopatku a lavínovú 
sondu. Táto výbava je nutná aj na túry 
na horské chaty. Treba tiež vedieť túto 
výbavu efektívne použiť.
-Majte vždy nabitý mobilný telefón.
-Zoberte si so sebou lavínový airbag 
batoh, ktorý pomôže zostať na po-
vrchu lavíny. Pri jeho aktivácii sa šanca 
na prežitie výrazne zvyšuje.
-V prípade nepriaznivých podmienok 
sa radšej zrieknite túry, alebo zmeňte 
svoj plán na kratšiu a ľahšiu túru.

Stredisko lavínovej prevencie Hor-
skej záchrannej služby prevádzkuje 
42 meteostaníc v horskom prostredí, 
checkpointy - kontroly funkčnosti 
lavínových prístrojov na vstupe do 
turisticky frekventovaných dolín a me-
teoportál, kde si turisti nájdu aktuálne 
informácie o stave na horách: https://
www.hzs.sk/typy-aktualit/novy-mete-
oportal-hzs/.

PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ
foto ilustračné pixabay

TIP NA VÝLET

Vodopád skok.

Lomnický štít. 
autor foto niki_emmert pixabay

Téryho chata.
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Naše veľhory ponúkajú to pravé 
zimné dobrodružstvo nielen lyžia-
rom. Vo vysokohorskom prostredí 
je každoročne vytýčených približ-
ne 20 kilometrov značkovaných 
turistických chodníkov, takže aj 
turisti si svoju zimnú dovolenku v 
Tatrách môžu užiť plným dúškom.

Vydať sa môžete na túry do tatran-
ských dolín, obdivovať tatranské plesá, 
navštíviť môžete snehový betlehem pri 
Rainerovej útulni či vodopády Studené-
ho potoka. Ak sa budete počas túry po-
hybovať na územiach bez lesa, značku 
na kameni nahradí počas zimných me-
siacov značka na tyči.

Tipy na turistiku

Zelené pleso
Zelené pleso patrí medzi najkrajšie 

plesá v Tatrách a vypraviť sa k nemu 
môžete zo zastávky Biela voda. Výstup 
vám potrvá približne tri hodiny. Žltá 
značka vás povedie celou trasou výstu-

pu - rázcestie/ prístrešok Šalviový pra-
meň 1100m.n.m. – rázcestie /prístrešok 
Kovaľčíkova poľana - Chata pri Zelenom 
plese 1551 m.n.m. Chata pri Zelenom 
plese (Brnčalka) je otvorená celoročne. 
Tatranská magistrála lemuje chatu v 
smere Skalnaté pleso – sedlo pod Sviš-
ťovkou – Veľké Biele pleso – chata Ples-
nivec v Belianskych Tatrách, odkiaľ sa 
dá zísť do Tatranskej Kotliny alebo cez 
Kopské sedlo do Tatranskej Javoriny. 
Náročnejší turisti môžu svoje kroky nas-
merovať na Jahňací štít.

Chata pod Soliskom
Chata pod Soliskom je najmladšia vy-

sokohorská chata vo Vysokých Tatrách 
nachádzajúca sa vo výške 1840 m.n.m. 
Chata je prístupná buď sedačkovou la-
novkou zo Štrbského Plesa alebo sa tam 
môžete vydať po modro značkovanom 
chodníku vedúcom zo Štrbského Plesa 

do Furkotskej doliny. Z chaty sa dá ísť 
červenou trasou aj na Predné Solinsko.

Vodopád Skok
Pohľad na zamrznutý vodopád Skok 

isto stojí za to a cesta k nemu nie je veľ-
mi náročná. Vedie zo Štrbského Plesa 

Mlynickou dolinou a na mieste budete 
za necelé dve hodiny.

Studenovodské vodopády
Ak by sa vám ľadovej krásy málilo, 

obdivovať môžete tiež rozmanité kaská-
dy Studenovodských vodopádov. Vý-
chodiskom k týmto najznámejším a naj-
dostupnejším tatranským vodopádom 
je Starý Smokovec, z Hrebienka tam bu-
dete za 45 minút. Príjemnú prechádzku 
zvládnu bez problémov i seniori a rodi-
ny s deťmi.

Rainerova chata 
s betlehemom aj so zbierkou lyží

Cestou od Studenovodských vodo-
pádov sa môžete zastaviť na Rainerovej 
chate nachádzajúcej sa na Staroles-
nianskej poľane, kde stojí každoročne 
veľký betlehem zo snehu. Táto najstar-
šia a najmenšia tatranská chata ukrýva 

aj malú expozíciu histórie a súčasnosti 
horských nosičov. Taktiež v nej môžete 
vidieť zbierku starého horolezeckého 
náradia a starých lyží, na ktorých sa ly-
žovali naši predkovia.

Najdôležitejšie veci, na ktoré 
by turista nemal zabudnúť

Treba pamätať na to, že turistika v 
zime je iná ako tá letná. Pozornosť treba 
venovať najmä správnej výbave:

-Vždy si overte počasie, aktuálnu sneho-
vú situáciu a výstrahy, ktoré zverejňujú 
Tatranské informačné kancelárie aj 
Horská záchranná služba
-Nezabudnite si pribaliť zimnú výstroj 
podľa aktuálnej situácie – palice, turis-
tické mačky, čakan, poprípade lavínovú 
výstroj

-Uzatvorte si horské poistenie a pamä-
tajte na to, že pred odchodom na túru 
sa treba zapísať do knihy vychádzok a 
túr v ubytovacom zariadení, informovať 
môžete aj svojich blízkych.

Zdroj informácií a foto 
OOCR Región Vysoké Tatry

PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

 
Užite si zimnú turistiku 
v Tatrách

Rainerova chata 

Ako sa vyhnúť 
lavínovému 
nebezpečenstvu

Zimná turistická sezóna je každo-
ročne sprevádzaná lavínovým ne-
bezpečenstvom, na ktoré pravidel-
ne upozorňujú aj horskí záchranári. 
Ministerstvo vnútra SR zverejnilo 
na sociálnej sieti rady pre turistov. 
Prinášame vám ich prehľad.

Pri plánovaní zimnej túry je možné 
sa nebezpečenstvu i lavínam na ho-
rách vyhnúť, je však treba dodržiavať 
tieto rady skúsených horských záchra-
nárov:

-Vyhýbajte sa lavínovým terénom a 
dráham hlavne v dňoch po snežení 
alebo silnom vetre.

-Buďte obozretní a sledujte lavínovú 
predpoveď.
-Nechoďte nikdy sám do horského pro-
stredia – to je základné pravidlo, bez 
ktorého sú všetky opatrenia zbytočné.
-Nedeľte sa počas túry. Do lavínového 
terénu vstupujte po jednom a vzájom-
ne sa sledujte.
-Vezmite si zo sebou základnú lavíno-
vú výbavu – to je lavínový vyhľadávací 
prístroj, lavínovú lopatku a lavínovú 
sondu. Táto výbava je nutná aj na túry 
na horské chaty. Treba tiež vedieť túto 
výbavu efektívne použiť.
-Majte vždy nabitý mobilný telefón.
-Zoberte si so sebou lavínový airbag 
batoh, ktorý pomôže zostať na po-
vrchu lavíny. Pri jeho aktivácii sa šanca 
na prežitie výrazne zvyšuje.
-V prípade nepriaznivých podmienok 
sa radšej zrieknite túry, alebo zmeňte 
svoj plán na kratšiu a ľahšiu túru.

Stredisko lavínovej prevencie Hor-
skej záchrannej služby prevádzkuje 
42 meteostaníc v horskom prostredí, 
checkpointy - kontroly funkčnosti 
lavínových prístrojov na vstupe do 
turisticky frekventovaných dolín a me-
teoportál, kde si turisti nájdu aktuálne 
informácie o stave na horách: https://
www.hzs.sk/typy-aktualit/novy-mete-
oportal-hzs/.

PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ
foto ilustračné pixabay

TIP NA VÝLET

Vodopád skok.

Lomnický štít. 
autor foto niki_emmert pixabay

Téryho chata.
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Bocán s.r.o., 

AKCIA  február 2022

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

RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ
U VÁS DOMA - STAČÍ ZAVOLAŤ

ZADARMO:
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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
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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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• 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

na doplnky k oknám!Super CENY

09
-1

5
...sieťky, žalúzie a iné

PRÍĎTE SI PRE V  PONUKE

AJ GARÁŽOVÉ

BRÁNY

V  PONUKE

AJ GARÁŽOVÉ

BRÁNY
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Lovčice, Dolné Orešany, Horná 
Krupá, Horné Orešany, Hrnčia-
rovce nad Parnou, Jaslovské 
Bohunice, Kátlovce, Košolná, 
Križovany nad Dudváhom, Lošo-
nec, Majcichov, Malženice, Naháč, 
Opoj, Ružindol, Slovenská Nová 
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nou, Špačince, Šúrovce, Vlčkovce, 
Voderady, Zvončín, Zavar, Trstín, 
Zeleneč, Modranka
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TRNAVA

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
PK     18.210 Pezinsko
PN    42.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
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
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
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

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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