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Týždenne do 46 550 domácností

Hľadá pre dcérsku spoločnosť PPA ENERGO s.r.o.
pracovnú pozíciu:

ELEKTROMONTÉR
Úspešný kandidát:
• Vykonáva montáž rozvádzačových skríň a zámočnícku
predmontáž podľa výrobných výkresov
• Pracuje podľa technických výkresov, špeciﬁkácií
a projektovej dokumentácie
• Vykonáva zapojenie silových a ovládacích vodičov
v rozvádzačoch
• Vykonáva konečnú montáž a úpravu na rozvádzačoch

Miesto výkonu práce: Bra�slava

MZDA: od 1 050 € do 1 450 € / bru�o
z toho základná minimálna zložka mzdy 900 € / bru�o + odmeny

Kontakt: e-mail: kariera@ppa.sk, Tel.: 02/49 23 75 78
www.ppa.sk

Domáci trnavský predajca

-40%

A
TOP KVALIT
ŠIU
ZA NAJLEP
CENU

-40%

-40%

033/5546 744 • 0905 313 421

Dovoz, vykládka
a montáž novej
sedačky ZDARMA
+ možnosť odvozu
starej sedačky!

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

SOŠ obchodu a služieb Trnava

má zámer prenajať nebytové
a skladové priestory
Bližšie na: www.sosos-trnava.sk
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39-00 TT07

Rodinný dom
Okružné námestie č. 6
Trnava (smer Biely Kostol)

Najväčší výber
poťahových látok!
H
VÝROBA SEDACÍC
U!
SÚPRAV NA MIER

01-0 TT08

www.mamix.sk

regionpress.sk

www.

32-0031

08-00 TT01

Spoločnosť ponúka:
• Prácu v stabilnej spoločnos�
• Pravidelný mesačný príjem
• Príspevok na dopravu do zamestnania
• Príspevok na DDS
• Rodinné a voľnočasové beneﬁty

REDAKČNÉ SLOVO / SLUŽBY, STAVBA

Mgr. Jozef Belica
0905 534 595
Mgr. Branislav Kudri 0905 943 528
Matúš Vanta
0905 333 832
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
Redaktorka: Renáta Kopáčová
spravodajstvott@regionpress.sk
DISTRIBÚCIA (46.550 domácností)
Každý týždeň:
Trnava, Biely Kostol, Bíňovce, Bohdanovce nad Trnavou, Boleráz,
Klčovany, Borová, Brestovany,
Horné Lovčice, Bučany, Cífer,
Dechtice, Dlhá, Dobrá Voda, Dolná Krupá, Dolné Dubové, Dolné
Lovčice, Dolné Orešany, Horná
Krupá, Horné Orešany, Hrnčiarovce nad Parnou, Jaslovské
Bohunice, Kátlovce, Košolná,
Križovany nad Dudváhom, Lošonec, Majcichov, Malženice, Naháč,
Opoj, Ružindol, Slovenská Nová
Ves, Smolenice, Suchá nad Parnou, Špačince, Šúrovce, Vlčkovce,
Voderady, Zvončín, Zavar, Trstín,
Zeleneč, Modranka
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Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

www.krtkovaniezsk.sk

Akcia na šrotovné - platíme 50 € za auto
Odvoz auta zadarmo
GA SA HC LV NR NZ TT ZH ZM ZC BS.
Už nemusíte chodiť na dopravný inšpektorát,
my všetko odhlásime za Vás.

0915 261 120

SERVIS OKIEN &
RENOVÁCIA EUROOKIEN

SME PRVÁ FIRMA,
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

0948 144 844

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE

PONÚKAME - žalúzie, sieťky, oprava
žalúzií a sieťok, plastové a hliníkové rolety,
sklá, tesnenia, parapety, kovania a iné.
RENOVUJEME - drevené okná, dvere, brány,
garážové brány, parkety, ploty, podlahy a iné.
info@renovaciaeurookien.sk | www.renovaciaeurookien.sk
info@servisokientrnava.sk | www.servisokientrnava.sk

449 €

VA - 30%
MOŽNÁ ZĽA DLAŽBY
YA
NA OBKLAD

0949 319 336

800

10% ZĽAVA

499 €

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

0903 342 475

699 €

vymaľovanie
interiéru
pri výmene okien

rttrade@rttrade.sk

REZANIE BETÓNU

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

39-0 TT07

RECYKLÁCIA
AUTOMOBILOV
Autorizovaný spracovateľ - Piec auto s.r.o.

2300

Západné Slovensko
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NON - STOP 0905 351 406

1500

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

kanalizácie • čistenie lapačov tuku

1500

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

•KRTKOVANIE•
profesionálne čistenie a monitoring
01-0008 TT01

INZERCIA

0902 221 069

80-0007-1

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

Sladovnícka 28
(vila Geodet) 1. poschodie

41-06

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

jeho stranícka či iná pozícia. Dokonca
ani jeho bludný vnútorný priestor, plný
zla, tmy a egoizmu. Nie, nič nikoho k
tomu neoprávňuje!
Človek, ktorý je empatický, rozumie emóciám druhých. Dokáže ich
Nepatrím k nadšencom snehovej vnímať a pochopiť. Prejavuje sa to na
periny. Stačí raz za rok vidieť, najlepšie jeho postoji a správaniu sa k druhým.
v čase Vianoc a potom nech už dá po- Človek s nižšou empatiou nehľadí na
koj. A tak som to nedeľné ráno, keď zno- následky svojich rozhodnutí či činov.
va napadal, stratil náladu. Na chvíľu. Málokedy bude brať ohľad na pocity
Kým som si neuvedomil, že na svete človeka, ktorému uštedrí ranu pod
sú aj deti, ktoré majú radi sneh vždy a pás. Empatiu, jej mieru, však možno
že na svete sú aj tí, ktorí doslova rátali ovládať a dokonca aj pestovať. Ak má
dni do jarných prázdnin a primeriavali o to človek sám záujem. A ak je to pre
ten počet k snehovej pokrývke. Lebo sa neho jedna z najdôležitejších hodnôt,
radi lyžujú.
ovplyvňujúcich medziľudské správaSvet okolo nás nie je dobrý alebo nie. Ak je to proste človek.
zlý iba preto, že ho tak vnímam ja.
Áno, dosť ma naštval ten sneh, zaOn nemôže byť taký, aký ho chce mať krývajúci snežienky. Nuž ale iní práve
(vlastniť) niekto. Na svoj obraz, na svo- balia na hory. Ak majú kedy a za čo.
je potreby, na svoje želanie či skôr roz- Tak veľa pekných zážitkov!
kaz. Svet nie je vlastníctvo, aj keď by ho Mimochodom,
meteomnohí radi medzi niečo také zaradili. rologická zima sa práve
Mať ho, ovládať ho, vnucovať ho. Na- skončila a tak možno
šťastie. To, čo chcem ja, nemusíš ešte oprávnene zvolať – jar
hneď chcieť ty či on, alebo oni. A ak si je tu! Konečne! Pekný
niekto myslí, že to tak má alebo dokon- „prvý“ jarný týžca musí byť, je chorý. Nikoho k niečo- deň.
mu takému neoprávňuje nič. Ani jeho
dočasne nadradené postavenie, ani
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

AKCIOVÉ CENY!

0908 447 006

39-0003 TT01

Pekárska 40/a
TRNAVA
trnavsko@regionpress.sk

TETOVACIE
ŠTÚDIO

Pred pár dňami mi vyrazili zo zeme
snežienky. Už som ich čakal. Také
slabé, tenučké, akoby nesmelé.
Dobre vedeli, že príde sneh. Že ešte
príde.

1500
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Tento svet nie je len o nás
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Stredné Slovensko
50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

0911 421 691
Suchovská 5, Trnava

Východné Slovensko
33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
48.090
32.750

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL
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• murárske, maliarske,
• vodoinštalačné,
• elektrikárske,
• sadrokartonárske,
• obkladačské,
• zatepľovačské
práce

0949 295 072

08-0 TT06

08-0 TT06

REKONŠTRUKCIE
DOMOV A BYTOV
NA KĽÚČ

PD Hôrka nad Váhom, hydinárska farma

Predaj 16- týždňových kuričiek DOMINANT

Tel: 0908 587 511, 032/ 779 81 33
mail:pdhorka@nextra.sk

75-21

7.15 - 7.30 h.
8.00 - 8.15 h.
8.45 - 9.00 h.
12.30 - 12.45 h.

Bučany motorest 14. 3.
Vlčkovce 14. 3.
Hrnčiarovce n. Parn. 14. 3.
Drahovce 14. 3.

Prevádzky:

ČÁRY
GBELY ( objekt tehelne )
HOLÍČ ( pri smaltovni )

08-0 TT06

realizujeme.sk

63-06

0918 425 978

08-00 TT03

maliarske práce
stierkovanie
sádrokartóny

KAMENÁRSTVO
NAJŠŤÝLOVEJŠIA PREDAJŇA
S VYSTAVENÝMI POMNÍKMI:

Trnava
Bratislavská cesta 45
oproti Drevoma, Mikona
Stretnutie na predajni
si dohodnite telefonicky

D
31
1991-2022

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

TT22-08-strana
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MAĽOVANIE
STIERKOVANIE

» bapka Blašková

Možno je to tak
Víťazní hokejisti
Scenár stále ten istý,
nad silným súperom
vyhrávajú u nás
vždy iba hokejisti.
Podľa Nostradama
Taký kolotoč nešťastí
sa na našu zem spustí,
že budeme radi, keď nás
aspoň covid neopustí.

Frézovanie

REKONŠTRUKCIA
bytového jadra
nakomplet.
08 TT35

0903 783 800

hydinárska farma topoLnica
(pri galante)

komínov

Ponúka na predaj:

•8-15 týždňové
Nosnice
ROZVOZ

krmivo pre nosnice Zabezpečíme
rastová a znášková

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

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

ZĽAVAEZ
ER

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

10-0010

Fašánek sa kráci, už sa nenavráci, tak sa spýva
v jednej ludovej pesnyčke a je to pravda. V poslednem fašángovem týdny som sa vybrala do Trnavy.
Po pešej zóne ide predemnu ščíhla osoba, cupká
si ve štekloch táto mladyca. Až ket sa zastavyla pri
bankomate, vydzela som jej do tváre. A čuduj sa svete, bola to moja bývalá kolegyna. Čerstvá dóchodkyna. Nepoznala by som hu, keby si neodhrnula rúško,
aby si mohla nasadzit okuláre, lebo týto dve veci sa
neznášajú, pri rúšku sa brýle zarosá. Prehodzily
zme pár slov a ona ma pozvala na náščevu, že dáme
kávu a povyprávame sa.
Tak sa stalo, že za tri dny som sa do rodného mesta vybrala k nej na náščevu. A čekalo ma prekvapený. Ona, kerá doma mala ždycky sterilnú čistotu,
mala teraz v kuchyny neporádek. Šadze múka ot
dlášky cez stól, linku, až po plafón. Myslela som si,
že tam vybuchla múčna bomba. Príčinu som ziscila,
to jej trojročná vnučka z babku robyly šišky, šak je
fašánek. Malá slečna jak dójde k babke, tak už vytahuje válek a vleče desku, hledá múku a sce péct.
Najračej robý slýže, lebo vtedy móže gúlat cesto. No
rátaly sa jej aj šišky, lebo mohla vykrajuvat. Tak sa
do tej roboty zažrala, že mala múku
aj ve vlasoch.
Možná bude z nej šikovná
gazdziná a bude robyt aj domáce slýže. Tý sa už čúl nerobá,
kupujú sa hotové a nékeré ženy
any nevedzá čo sú domáce slýže,
alebo perky. Babka jej dáva dobrý
záklat, len nech jej to vydrží. Ja jej
fandzím.

39-00 TT01

Termín navštevy si treba dohodnúť telefonicky.

36-0008

Slýže a šišky

Najčítanejšie regionálne noviny


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

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

0905 613 572 • yellow@taxisluzbatrnava.sk

01-0009 TT01
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Nefajčiari pozor!
Nečudujte sa tejto novine,
štát tak zarobil na fajčiaroch,
že fajčenie bude odteraz
pre všetkých ľudí povinné.
Aktuálne úpravy
Hlavný hygienik,
vždy niečo nové chystá,
v júli sa otvoria vleky
a v decembri kúpaliská.
Väzni žiadajú
Ak si dobrý poslanec
tak aj za nás hlasuj,
keď už všetko otvoria,
mohli by aj basu.

16-0020

Chov včiel po novom
Medzi včelármi sa šušká,
že včely chovať môžu,
ale musia im ušiť rúška.

» Eva Jarábková

TT22-08-strana
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Stredná odborná škola
elektrotechnická Trnava
033/599 18 51

Sibírska 1, 917 01 Trnava

Študijné odbory - 4-ročné

Školské možnosti:
školský internát
veľký športový areál
zváračský preukaz
skúšky elektrotechnicke
j spôsobilosti
pre absolventov

Duálne vzdelávanie vo ﬁrm
ách
a spolupráca na projektoc
h:

il.com

sose.trnava@gma

í
Mechanik počítačových siet
Mechanik elektrotechnik
Graﬁk digitálnych médií
adení budov
Technik energetických zari
komunikačných technológií
tele
a
ch
čný
Technik informa

:
Učebné odbory - 3-ročné
enské zariadenia
Mechanik opravár - plynár
údová technika
Elektromechanik - silnopr

ame v škole
V prípade otázok Vás radi uvít

39-0001 TT01

00 h.
každý štvrtok od 10:00 do 12:
sk/dqeh
nk.
s://l
http
:
dka
hlia
pre
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Virtuá
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C&A zamestná skladníkov a skladníčky v Trnave

Tomáš: „Mám rád svoju
prácu, lebo vidím môj prínos “
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22

rý má na starosti tovar od momentu,
keď príde na sklad, až pokým opustí
distribučné centrum a vydá sa na ďalšiu cestu.

Verný zamestnanec

foto archív spoločnosti C&A

Do nového distribučného centra v Trnave hľadá spoločnosť C&A šikovných
skladníkov a skladníčky. Pracovať budú na dve zmeny, žiadna nočná práca, či
práca cez víkendy a sviatky tak nehrozí. Práca s oblečením je zaujímavá, navyše,
zamestnanci od spoločnosti dostanú poukážky na nákup oblečenia, aj pravidelné zľavy. Priestory centra sú moderné, rovnako ako jedáleň, do ktorej chodia na
obedy. Skladníci si pred Vianocami prilepšia 13. platom.
Pošli nám ešte dnes tvoj životopis na sk-kariera@canda.com alebo zavolaj na
číslo 033/3228502. Staň sa súčasťou medzinárodnej spoločnosti.
Tešíme sa na teba 

PRIJMEM

ŠOFÉRA

na rozvoz tovaru, Trnava
a okolie do 50 km. Fyzicky
zdatný, VP sk. B,
komunikatívny, zodpovedný.
Mzda: 800 € v čistom.
Nástup možný ihneď.

0948 011 605

TT22-08-strana
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01-0015

Poď pracovať pre C&A

01-0 TT08

Loďou, lietadlom a nakoniec nákladnou dopravou prichádza do distribučného centra v Trnave denne asi
35 ton oblečenia. Vyžehlené, zavesené
na vešiakoch a pripravené pre zákazníkov opustí ešte v ten istý deň mesto.
Všetko musí ísť ako po masle, Trnava
totiž zásobuje 200 predajní značky
C&A v Rakúsku, Slovinsku, Srbsku,
Chorvátsku a Rumunsku. Používa na
to moderný a inteligentný systém, kto-

Tomáš Kozelek je súčasťou kolektívu už takmer 14 rokov.

08-0020 TT08

Nové pracovné príležitosti prináša do nášho regiónu medzinárodná spoločnosť C&A. Módna značka, ktorá si získala srdcia ľudí na
celom svete, hľadá skladníčky a
skladníkov do čerstvo otvoreného distribučného centra v Trnave.

Vďaka šiestemu zmyslu dokáže tento systém roztriediť oblečenie podľa
typu, veľkosti, farby aj ceny. S týmto
systémom a interným logistickým
programom pracuje Tomáš Kozelek a
už takmer 14 rokov je verným zamestnancom spoločnosti C&A. Po rokoch
v Novom Meste nad Váhom prišiel do
Trnavy, aby posilnil tím čerstvo otvoreného distribučného centra. „Moja
práca nie je nudná. Každý deň ma
čakajú nové výzvy, a to sa mi páči,“
hovorí Tomáš. Vo firme oceňuje najmä otvorenú komunikáciu a rodinné
prostredie. „Mám radosť, keď sa spoločnosť rozširuje a prosperuje, lebo
vďaka týmto úspechom vidím aj môj
vlastný prínos pre firmu, môj výsledok práce.“ Aj Tomáš je súčasťou kolektívu spoločnosti CA, ktorá na Slovensku zamestnáva celkovo 350 ľudí
a momentálne prijíma ďalších práve
do Trnavy.
reklamný článok

SLUŽBY, ZAMESTNANIE

TRNAVSKO
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Občianska
riadková
inzercia

Medicínska
pedikúra

101
Auto-moto/predaj
AUTO-MOTO / predaj
2 Auto moto/iné

02 AUTO-MOTO / iné

» Kúpim do zbierky staré
neplatné CS technické preukazy
auto-moto.0940086855
303
Byty/predaj
BYTY / predaj

• Ošetrenie nôh prístrojovou pedikúrou
• Ošetrenie nôh kombinovanou pedikúrou
• Ošetrenie kurie oká, otlaky, mozole
• Ošetrenie zarastených nechtov - špónová terapia
• Ošetrenie zhrubnutých, mykotických nechtov
• Nechtová protetika - náhrada nechtovej platničky
• Okluzívne zábaly - popraskané päty
• Odľahčenie bolestivých a citlivých miest na nohách
• Odborná starostlivosť o chodidlá
s oddychom a relaxom pri masážach

medicínska pedikúra
Miriam Danielová
- Odborný pedikér

04 BYTY / prenájom

» Prenajmem izbu s kuchyňou
a kúpeľňou. Nealkoholikovi.
0948/014213

DOMY / predaj
505
DOMY/predaj
606
POZEMKY/predaj
POZEMKY / predaj

Hlavná 13, Špačince
0905 206 903
facebook.com/medipedi.eu.sk
miriamdanielova@gmail.com
www.medipedi.eu.sk

7 REALITY/iné

07 REALITY / iné

8 STAVBA

08 STAVBA

Otváracie hodiny
Pon-Pia: na objednávku
So-Ne:
zatvorené

...z lásky k nohám

» KÚPIM HAKI LEŠENIE.
0907715027
9 DOMÁCNOSŤ

01-0 TT04

Medi Pedi

4 Byty/prenájom

09 DOMÁCNOSŤ

10 ZÁHRADA a ZVERINEC

10 ZÁHRADA A ZVERINEC

» Predám chovnú samicu zajaca,zároveň predám chovné páry
poštových holubov,aj mladé
holuby. 0948/014213
11 HOBBY a ŠPORT

11 HOBBY A ŠPORT

12 DEŤOM

12 DEŤOM

13 RÔZNE/predaj

13 RÔZNE / predaj

83_0007

» Predám sprchovú vaničku,novú,lacno. Zároveň predám 2
biele regále-vhodné do špajze.
0948/014213
» Vykupujem staré a starožitné
predmety. 0919261730

bch

01-00 TT07

32-0023

Predám zaujímavú

SOŠ elektrotechnická,
Sibírska 1, Trnava zverejňuje

RODINNÚ VILU

08-0 TT07

0911 067 450

Tr
/5 ri Kalv
52 árii 25A, 96 5
15 20, 0905

39-0011 TT01

veľko
o

vinyl, latex, nitril

Trnavská spoločnosť prijme
Autožeriavnika na LIAZ 20t
Autožeriav pracuje
vnútropodnikovo.
Pracovná doba: 6,00-14,00.
Plat dohodou.

jednorázové

RUKAVICE

08-0 TT07

0911 067 450

Chcete si
podať
inzerát?

markb
wo.d obalových materiálova

p
ul. 3
03

Jednozmenná prevádzka, v prípade potreby
ochota pracovať na dve zmeny
6,00-14,00 a 14,00-22,00 hod.
Platové podmienky dohodou.

ZOZNAMKA
16 ZOZNAMKA
» 46 ročný Ženatý hľadá Kamarátku aj Staršiu 0907 328 041
» SYMPATICKÁ 56 R HĽADÁ PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE 0944724181

k
l.aspapiera

2
vodičov VZV na HPP
Prevoz rôzneho materiálu medzi prevádzkami.

ww

Trnavská spoločnosť prijme

15 HĽADÁM PRÁCU

78-0069

0903 221 681 corado@corado.sk

0948 200 288

na
4 4 va
8

36-0005

1050€ brutto/ mesiac
POS nutný! Nástup ihneď !

» Kúpim pán.tangače obvod
pásu 0,90cm.na pol.0,45cm.
0911543758
15 HĽADÁM PRÁCU

Mzda od 4,38 €/hod. brutto

ST
ROJ
NÍ
KA
na otočný kolesový bager

v Trnave

14
14RÔZNE/iné
RÔZNE / iné

na obchodnú prevádzku v Trnave

v obci Dubovany okr. Piešťany,
už. plocha 196 m2, s pozemkom
1225 m2, vhodný aj na podnikanie,
malú škôlku, malý penzión
na samote. Cena 259.000 eur.

Volať RK 0915 119 114

TT22-08-strana
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Zámer prenechať
majetok do nájmu formou
priameho nájmu č. 3/2022

033/599 18 75

www.sose-trnava.edupage.sk

39-0 TT08

príjme bezpečnostných
pracovníkov v obchodných
prevádzkach

0948 181 008

Prijmeme pracovníkov SBS

HĽADÁ

Stavebná firma
na TPP, živnosť,
1000,- € brutto

08-0 TT04

SBS
LAMA SK

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 mobilný operátor. Cena je 0,60 €
s DPH za každých začatých 30
znakov textu vášho inzerátu
vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. Upozornenie! Služba
nefunguje u operátora 4ka.

ŠKOLA, AUTO - MOTO

Najčítanejšie regionálne noviny

PNEUMATIKY
UMATIKY
CEZ
Z

+ TERMÍN DO SERVISU

37-14

ONLINE!

87-0012

75-25

461220013

8
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PREDAJ
MLÁDOK

8

NA STRANE č.

46-0030

od 1.3. 2022

regionpress.sk

Týždenne do 46 550 domácností

www.

PRÍĎTE SI PRE

Super CENY

09-15

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

V PONUKE
AJ GARÁŽOVÉ
BRÁNY

PRESŤAHOVALI
SME SA!

01-0007 TT08

OD Jednota,
nava,
Trojičné nám. Tr
1. poschodie
0905 433 328

08-0020 TT07

najväčší výber matracov
a čalúnených postelí
od slovenských výrobcov

rez živých plotov
odvoz konárov
ceny dohodou

0911 8 10 752

01-00 TT07

VÝRUB A
OREZÁVANIE
STROMOV

Výročia a udalosti
Napoleon Bonaparte ušiel z vyhnanstva
na ostrove Elba.

26. februára 1815

NEZÁVISLÝ SERVIS
PRE VOZIDLÁ - FORD - VÁM PONÚKA

servis a opravy osobných a dodávkových vozidiel všetkých značiek

- servisné prehliadky so zápisom do elektronickej servisnej knižky - pre zn. FORD
- údržba a opravy vozidiel
- klimatizácia - oprava, plnenie, dezinfekcia
- ťažné zariadenie - dodanie, montáž
- poistné udalosti - obhliadky,
oprava /zmluvný servis pre všetky poisťovne/
- oprava karosérie, lakovanie
m rokov á
- originálne náhradné diely FORD
et
v
- náhradné diely - všetky značky vozidiel
w w u p re sk
w. a u t o j j .
22 ročné skúsenosti s opravou vozidiel Ford

AUTOSKLO
H&D

39-0 TT02

do prenájmu

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

TTzel22-08-strana 1

poskytne

á

eln
mys
Prie

nebytový priestor
na prevádzkovanie

AUTOMATU
na teplé nápoje

Info: www.szstt.edupage.org

08-0034 TT08

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

Stredná zdravotnícka
škola v Trnave

ka

ns

ria
Nit

eď
r Ser
Sme

BEZHOTOVOSTNE A ZA NAJVÝHODNEJŠÍCH PODMIENOK

033/55 32 613-615
Priemyselná 9, Trnava

ka

RNAVA

ians

VÝMENA SKIEL CEZ HAVARIJNÉ POISTKY,

Nitr

AUTOSKLO H&D
T

J&J

08-0013 TT02

AUTO

s!

s

30

2
Elektrobicykle
aj cargo bicykle
sú už v uliciach

V Trnave sa začala nová sezóna
elektrobicyklov. Okrem žltozelených elektrobicyklov Trnavského
bikesharingu sú záujemcom k
dispozícii aj cargo elektrobicykle
určené pre rodiny s deťmi.
Pod hlavičkou projektu Trnavská
rodina na kolesách ich môžu využívať
rodičia, respektíve príbuzní malých
detí, ktorí spĺňajú podmienky - vek
minimálne 18 rokov, trvalý pobyt v Trnave, platná registrácia v Trnavskom
bikesharingu s uhradeným sezónnym
poplatkom a zaplatená zábezpeka.
Cargo bicykel je možné rezervovať si
v pracovných dňoch od pondelka do
štvrtka jedným z troch spôsobov:
- osobne na radnici medzi 8.00 a
20.00 h,
- telefonicky na tel. č. 033/ 32 36 301
alebo
- e-mailom na adrese cargobike@trnava.sk
ren

Výstavba Vážskej
cyklomagistrály
Trnavská župa začína s výstavbou
úseku Vážskej cyklomagistrály
na svojom území. Trasa od hranice Trnavského a Trenčianskeho
kraja po Železný most v časti Piešťan Bodona má 3,6 kilometra. Projekt v celkovej hodnote takmer
pol milióna eur župa spolufinancuje z eurofondov.
Predmetný úsek Vážskej cyklomagistrály prechádza pravým brehom
Biskupického kanála po korune
ochrannej hrádze, ktorá bude v rámci
prác rekonštruovaná. Asfalto-betónová cyklotrasa bude mať dva jazdné pruhy, každý v šírke 1,5 metra. Na
trase sa bude nachádzať aj cyklistické
odpočívadlo so stojanmi na bicykle,
lavičkami, stolom a fotovoltaickým
panelom s dvomi zásuvkami na nabíjanie mobilov. „Ešte vo februári
rozbehneme stavebné práce, ktoré by
mali trvať tri mesiace. Nová cyklotrasa
bude plnohodnotná a bezpečná, čím
naplníme náš cieľ ponúkať možnosti na rozvoj cyklodopravy,“ povedal
trnavský župan Jozef Viskupič. Ako
dodal, trnavská župa pripravuje výstavbu ďalších úsekov Vážskej cyklomagistrály, ktorá sa ťahá od Komárna
aktuálne po Strečno s ambíciou pokračovať až po Čierny Váh. Aktuálne
prebieha verejné obstarávanie na zhotoviteľa výstavby 1,7 kilometra dlhého
úseku medzi Sereďou a Šúrovcami
v predpokladanej hodnote 384-tisíc
eur. Stavebné práce by mali začať na
jar. Ďalším úsekom v príprave je časť
Šúrovce – most Siladice v dĺžke 5,4
km za 1,28 milióna eur alebo úsek od
obce Zavar po automobilku vrátane
cyklolávky cez diaľnicu D1 v hodnote
2,1 milióna eur.
ren

SLUŽBY, OKNÁ -SPRAVODAJSTVO
DVERE, STAVBA, ZAMESTNANIE
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námety a reakcie spravodajstvott@regionpress.sk

Postaviť chcú mólo aj vyhliadkovú vežu

Kamenáč čakajú novinky
Trnavčanmi veľmi obľúbenú rekreačnú oblasť Kamenný mlyn čakajú zmeny. Na Hornom rybníku by
malo ešte v tomto roku pribudnúť
vyhliadkové mólo s plávajúcou
vodnou záhradou. Ďalšou novinkou, ktorá by mala návštevníkov
tejto lokality potešiť, bude vyhliadková veža.

V prípade móla, už mesto Trnava
vyhlásilo verejnú súťaž na dodávateľa
stavby s predpokladanou hodnotou
osemstoosemdesiattisíc eur a na jej
financovanie sa uchádza aj o dotáciu
z eurofondov. Čo sa týka vyhliadkovej
veže, tak tam už trnavská radnica pracuje na príprave realizačnej dokumentácie.

Prechádzka nad vodnou hladinou

Stavba móla bude pozostávať z drevenej pevnej lávky, ktorú by mali tvoriť
nosné drevené stĺpy priemeru 200mm.
Tie budú založené na základových pätkách. Podlaha z drevených dubových
lát má byť osadená na priečnych a pozdĺžnych nosníkoch. Vyhliadkové mólo
bude mať tvar kruhu a v jeho strede sa
bude nachádzať vodná záhrada. Návštevníkom sa tak naskytne možnosť poprechádzať sa nad hladinou a pozorovať vodné rastliny a živočíchy. „Vonkajší
priemer kruhového móla je 55m. Šírka
móla je premenlivá od 3m do 5,25m.
Modulárny pontón tvorí plávajúca konštrukcia obdĺžnikového tvaru slúžiaca
na sprístupnenie drevenej lávky. Na jednom konci je kotvený v troch miestach
do objektu lávky, na druhom konci je
navrhnuté kotvenie do kotevného bloku,“ uvádza sa v podkladoch k verejnému obstarávaniu. Súčasťou projektu sú
aj sadové úpravy. V rámci výsadby by
mali pribudnúť na dne koreniace vodné
rastliny a na vodnej hladine zasa pláva-

zdroj foto mesto Trnava

Kruhové mólo.
júce mokrade vyskladané zo zapestovaných rohoží. Zaujímavosťou bude aj plávajúci kvetináč dvanásťuholníkového
tvaru s polomerom 4m, do ktorého chcú
zasadiť strom.

Vyhliadková veža

Ďalšou novinkou, ktorá zatraktívni
Kamenný mlyn, bude asi tridsať metrov
vysoká vyhliadková veža. Umiestniť ju
mesto Trnava plánuje v blízkosti prírodného kúpaliska. Na sociálnej sieti
primátor Trnavy Peter Bročka napísal,
že veža už má právoplatné územné rozhodnutie a mesto pokračuje v príprave
Vyhliadková veža.
realizačnej dokumentácie. „Projekt
zdroj foto FB / Peter Bročka
bude okrem oddychového potenciálu aj
„poschodovou učebňou“, kde sa decká ré žijú v okolí,“ upresnil primátor.
budú môcť zoznámiť so zvieratami, ktoTEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Prebieha výtvarno-architektonická súťaž

Pamätník slobody slova
Od tragédie vo Veľkej Mači uplynuli
už štyri roky. 21. februára 2018 tam
vyhasol život investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice
Martiny Kušnírovej. Túžbu dvoch
mladých ľudí po spravodlivosti a
pravde chce Trnavský samosprávny
kraj zvečniť a uchovať pre budúce
generácie prostredníctvom Pamätníka slobody slova. Výtvarno-architektonická súťaž na jeho návrh prebieha do 4. apríla 2022.
Útok na hodnotu slobody slova neprežili dvaja mladí ľudia, ktorí mali
celý život ešte len pred sebou. „Ich pamiatku si pripomíname nielen pri príležitosti výročia tragédie, ale chceme ju
uchovať pre ďalšie generácie. Chceme,
aby naše deti ďalej bojovali za rozvoj

občianskej, demokratickej a otvorenej
spoločnosti. Preto vo Veľkej Mači vyrastie Pamätník slobody slova, ktorý
bude mementom a dôstojným pietnym
miestom,“ avizoval trnavský župan
Jozef Viskupič s tým, že župa bude iniciovať a podporovať aj vzdelávacie a
kultúrno-spoločenské aktivity vrátane
tých pre stredoškolákov.

Vyhlásili
výtvarno-architektonickú súťaž

Koncom decembra minulého roka
vyhlásil TTSK spolu s pozostalými
rodinami a odbornou verejnosťou výtvarno-architektonickú súťaž na návrh
pamätníka, ktorá je otvorená pre domácich i zahraničných záujemcov. Návrhy
posúdi deväťčlenná porota zložená z
odborníkov v oblasti architektúry a vý-
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tvarného umenia, členov rodín Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej a trnavského
župana. Informácie o súťaži spolu s jej
podkladmi sú zverejnené na špeciálnej
webovej stránke https://slobodaslova.
sk. Lehota na predkladanie súťažných
návrhov je do 4. apríla 2022. „Víťaza plánujeme oznámiť začiatkom mája. Očakávam kvalitné návrhy, a teda náročné
rozhodovanie poroty,“ dodal župan
Viskupič.
V roku 2018 trnavská župa udelila
novinárovi Jánovi Kuciakovi a jeho snúbenici Martine Kušnírovej Cenu slobody
Antona Srholca in memoriam. Koncom
roka 2019 na ich počesť zorganizovala
župa konferenciu Slovensko proti všetkým mafiám, na ktorej vystúpili slovenskí aj talianski novinári a právnici. ren

TRNAVSKO

GASTRO, DOMÁCNOSŤ, SLUŽBY

Ubytovanie:
kratkodobé - 40 Eur na deň
dlhodové - 400 Eur na mesiac

svadby
smútočné posedenia
rodinné oslavy
školenia
firemné večierky
ubytovanie
a rôzne iné...

www.hotelkoliba.sk | koliba.trnava@gmail.com
Rezervácie: 0907 144 939 | Objednávky: 0907 144 939, 033/533 44 59
Hviezdoslavova 3, Trnava

(vo dvore oproti gym. A. Merici)

033/55 13 185

www.kasna.sk ï skoppo@gmail.com 0905 575 191

KUCHYNE
-40% ŠATNÍKY

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

garancia
eny!!!
najnižšej c

Naše postele farebne zladíme so šatníkom!

01-0010 TT01

Skvelé
ceny na

TTzel22-08-strana 3
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GASTRO, RELAX
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ŠKOLOVEDA / ŠKOLA, SLUŽBY

Rady k písomnej maturite

Základná škola s materskou školou pre deti a žiakov
s narušenou komunikačnou schopnosťou,

Napriek tomu, že súčasní maturanti sa. Je chybou, že počas prípravy na mazažili dva roky neštandardné štú- turitu sa žiaci zároveň musia pripravovať
dium, písomná maturita sa bude ko- na ostatné predmety. Našťastie im v prednať. Netreba mrhať čas úvahami, či maturitnom čase robia úľavy učitelia.
bude. Ponorte sa teda do štúdia, vyuAk ste dôkladne zbierali učebný mažite naň aj jarné prázdniny a priprav- teriál, nemusíte pred maturitou hľadať
te sa na test a písanie slohových prác. iné zdroje. Učitelia učia od 1. ročníka
Pokojne a bez stresu.
SŠ tak, aby sa žiaci pripravovali na maturitu. Isto, knižný trh je plný rôznych
Aj v prípade zlyhania sú možnosti príručiek na prípravu na písomnú mana opravu, prvotným neúspechom sa nič turitu. No zdroje zo školy sú lacnejšie a
nekončí. Sám som mal žiakov, ktorým efektívnejšie.
„sadol“ náhradný termín.
Pri teste využite všetok čas, neodoZásadnou radou je chodiť do ško- vzdávajte test príliš skoro, venujte čas
ly a priebežne si opakovať vedomosti z kontrole. Najmä pri otázkach na čítacelého štúdia aj s pomocou učiteľa. Kto nie s porozumením, ktoré si vyžadujú
sa učil v jednotlivých ročníkoch, nemá maximálnu pozornosť. Pri otázkach s
problém „oprášiť“ si naučené vedomosti. možnosťami využite aj vylučovaciu meŽiaľ, často je to tak, že sa študenti spolie- tódu. Nenáhlite sa ani pri písaní slohu,
hajú, že maturitu nejako dajú a ignorujú rozdeľte si čas na nečistopis a čistopis.
systematickú prípravu. To nech je me- Dôkladne si osvojte znaky povinných
mentom pre budúcich maturantov.
maturitných útvarov. Venujte pozornosť
Dospelí študenti mávajú aj iné zá- nečistopisu, meňte ho, upravujte. Vyuujmy a povinnosti, možno ich k matu- žite povolené slovníky, ktoré zabezpečí
rite nútia rodičia, pričom by mohli byť škola. Ak neviete nejaký jazykový jav,
úspešní aj bez nej. Neraz nechodia do napíšte vetu tak, aby ste ho nemuseli
školy. Keď ste sa už dostali do 4. ročníka, použiť. Ak nepoznáte pravidlá písania
bola by škoda neukončiť ho maturitným čiarok, píšte kratšie vety. Vždy si po sebe
vysvedčením. Preto treba nabrať všet- svoj čistopis prečítajte a vychytajte opoky sily, aby ste stredoškolské štúdium menuté chyby.
ukončili. Motiváciou môže byť to, že po
Rád na maturitu je viac, ako dovoľuje
maturite nasleduje pomerne dlhé voľno rozsah môjho článku. V prípade záujmu
od školy.
o iné ma kontaktujte na: janpapuga@
Učenie treba vždy striedať s oddy- gmail.com.
chom. Prestávky v učení pôsobia osvie» PhDr. Ján Papuga, PhD.
žujúco, no nesmú byť dlhšie ako učenie
pedagóg

AKCIA marec 2022

ZĽAVA až do 40%
Certifikát

Po-Pia: 8.00 - 15.30. hod.

okolo hrobu, doprava, zameranie,
ZADARMO: chodníky
váza, svietnik, záruka 36 mesiacov
0910 902 635•0905 323 022
DÔVERYHODNÁ
FIRMA 2021

RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ
U VÁS DOMA - STAČÍ ZAVOLAŤ

STRECHY
Zlavayž do

na krytiny

- 50%

V súčasnej dobe má čoraz viac detí
problémy pri zaradení sa do bežnej
základnej školy z dôvodu oneskoreného vývinu reči, vývinovej dysfázie, narušenia plynulosti reči, ťažkej
dyslálie. Problémy sa u detí objavujú
už v Materskej škole pri prechode na
hry, v ktorých má verbálna zložka
podstatnejšiu úlohu. Deti nedokážu
ešte rozlíšiť nevedomosť od neschopnosti niečo správne vysloviť. Práve
preto sa dieťa s poruchou reči môže
stať terčom výsmechu. Dôležité
je tieto deti podchytiť a zabezpečiť
im včasnú logopedickú intervenciu
už v Materskej škole, aby sa neskôr v školskom prostredí úspešne
začlenili. Z tohto dôvodu riaditeľstvo
Spojenej školy, Beethovenova 27, Trnava otvára k 1.9.2022 v zrekonštruovaných priestoroch Spojenej školy
Špeciálnu materskú školu pre deti
s narušenou komunikačnou schopnosťou. ŠMŠ zabezpečuje výchovu
a vzdelávanie detí v predškolskom
veku zameranú na všestranný rozvoj
osobnosti dieťaťa, poskytuje prípravu
na povinnú školskú dochádzku realizovanú v základnej škole. V triede
bude maximálne 8 detí a logopedickú

intervenciu zabezpečí školský logopéd.
Súčasťou logopedickej intervencie
je „Tréning fonematického uvedomovania podľa D. B. Eľkonina“. Cvičenia
zamerané na rozvoj reči a korekciu reči
sú súčasťou edukačných aktivít. Deti,
ktoré absolvujú ŠMŠ pre deti s NKS
môžu pokračovať v plnení povinnej
školskej dochádzky na Základnej
škole pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, ktorá funguje
na škole už tri roky.
Prečo špeciálna materská škola?
Podľa školského zákona č.245/2008
Z. z. o zmene a doplnení niektorých
zákonov §94 odstavec 1) a 2.e)
a § 96 sa výchova a vzdelávanie
detí so zdravotným znevýhodnením,
kde patrí aj narušená komunikačná
schopnosť, uskutočňuje v špeciálnej
materskej škole.
Kontakt:
uhrikova.tatiana@gmail.com,
mob. č.: 0904 282 661
www.szsapstrnava.edupage.org
č. tel.: 033/533 19 89
Mgr. Tatiana Uhríková,
riad. Spojenej školy,
Beethovenova 27, Trnava

www.kamenarstvo-bocan.sk

Hviezdoslavova 309, Senica

ako organizačné zložky Spojenej školy, Beethovenova 27, Trnava.

63-003

Bocán s.r.o.,

5

predávame
montujeme
PROFESIONÁLNE PRANIE KOBERCOV

OHÝBAM
E
PLECHY

na ohýb

ačke

Suchovská 12
917 01 Trnava
superluxe@superluxe.sk

577 222 www.stresnekrytiny.sk
tel.: 0905
0905 598 924

78-0008-2

škridly plechové
klasické | trapézy | odkvapy | krovy | pur-panely | montované haly, domy

otváracie hodiny: pondelok až piatok od 8:00 do 18:00 hod.

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

TTzel22-08-strana 5
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Zelenečská 111, Trnava, tel.: 033/ 5531 806-809,812 záhrada: 0918 787 323, elektro: 0907 716 310

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

INZERCIA PLATÍ OD 28.2.2022 DO 13.3.2022
17.11.2021 sviatok zatvorené
Saláma Bochánek Madrid Párky cisárske

Káva Jacobs Sympatia
250g

Kupón

j.c. 7,560 €/kg

2,29
Cena po zľave:

1,89€

Kupón je možné uplatniť nakúpu
uvedeného tovaru výlučne v obchode
CKD market Trnava. Na jeden kupón
je možné zakúpiť len jeden kus tovaru. Kupón je potrebne odovzdať pri
pokladni skôr, ako bude tovar nablokovaný. Poškodený kupón, jeho fotokópia či falzifikát nebude akceptovaný.
Kupón nie je možné kombinovať s
inými zľavami a nie je možne ho zameniť za hotovosť. Kupón je nepredajný.
Tovar môže byť dostupný v obmedzenom množstve. Kupón je platný od
28.2.2022 do 13.3.2022.

133814

Savo
2l

Kupón

j.c. 0,995 €/l

3,49
Cena po zľave:

1,

99

€

Kupón je možné uplatniť nakúpu
uvedeného tovaru výlučne v obchode
CKD market Trnava. Na jeden kupón
je možné zakúpiť len jeden kus tovaru. Kupón je potrebne odovzdať pri
pokladni skôr, ako bude tovar nablokovaný. Poškodený kupón, jeho fotokópia či falzifikát nebude akceptovaný.
Kupón nie je možné kombinovať s
inými zľavami a nie je možne ho zameniť za hotovosť. Kupón je nepredajný.
Tovar môže byť dostupný v obmedzenom množstve. Kupón je platný od
28.2.2022 do 13.3.2022.

82795

Misa zapekacia
5.2l

Kupón

11,90
Cena po zľave:

7,90€

Skúšačka napätia VT211
M0003B
jednosmerné a striedavé napätie
6 V, 12 V, 24 V, 50 V, 120 V
230 V, 400 V

17,90
Cena po zľave:

10,

90

j.c. 0,996 €/kg

€

Kupón je možné uplatniť nakúpu
uvedeného tovaru výlučne v obchode
CKD market Trnava. Na jeden kupón
je možné zakúpiť len jeden kus tovaru. Kupón je potrebne odovzdať pri
pokladni skôr, ako bude tovar nablokovaný. Poškodený kupón, jeho fotokópia či falzifikát nebude akceptovaný.
Kupón nie je možné kombinovať s
inými zľavami a nie je možne ho zameniť za hotovosť. Kupón je nepredajný.
Tovar môže byť dostupný v obmedzenom množstve. Kupón je platný od
28.2.2022 do 13.3.2022.

166670

kg

7,90

5,79€

500g
mrazené

čokoláda, vanilka
90g Agro Tami

j.c. 2,180 €/kg

1,50

Kupón

ilustračný obrázok

Termix
j.c. 3,667 €/kg

0,36

3,39€

Vifood pol. instatná
kura, hov., kura pikant
60g
j.c. 4,833 €/kg

0,39

0,33€

0,29€

guľatá
1kg

originál, pomaranč, čokoláda, oriešok
200g

horká
90g

Ryža Bask

1,49

Dezert Belgian Truflé
j.c. 10,450 €/kg

2,99

Čokoláda študentská pečať
j.c. 4,333 €/kg

0,79

1,19€

2,09€

0,39€

perlivý, neperlivý, jemne perlivý
1,5l

Rizling vlašský, Muller Thurgau
Veltlínske zelené
Frankovka modrá 0,75l

0,5l fľaša

Rajec

j.c. 0,327 €/l

0,59

Villa víno Rača
j.c. 3,720 €/l

3,30

Pivo Kelt 10%
j.c. 0,660 €/l

0,45

0,49€

2,79€

0,33€

rôzne druhy
1l 20 pracích dávok

rôzne druhy
1l

Lavend./Rosemary, Bergamont/ginger
650ml

Rex gél
j.c. 0,099 €/PD

3,95

1,99€
Bref WC gél
rôzne druhy
700ml

2,20

Aviváž Kuschelweich

2,59

7l

j.c. 0,249 €/ks

2,59

záhradnícky 10L

2, €

Forma
5,90na pečenie

90
3
2, , € €
4,90
90

2,29

8ks

Toaletný papier Tento

20cm

3,90
49

j.c. 2,600 €/l

1,69€

1,99€

Forma na pečenie

Jar

1,99€

1,39€
24cm

174022

5,59

1,09€

j.c. 1,986 €/l

Kupón je možné uplatniť nakúpu
uvedeného tovaru výlučne v obchode
CKD market Trnava. Na jeden kupón
je možné zakúpiť len jeden kus tovaru. Kupón je potrebne odovzdať pri
pokladni skôr, ako bude tovar nablokovaný. Poškodený kupón, jeho fotokópia či falzifikát nebude akceptovaný.
Kupón nie je možné kombinovať s
inými zľavami a nie je možne ho zameniť za hotovosť. Kupón je nepredajný.
Tovar môže byť dostupný v obmedzenom množstve. Kupón je platný od
28.2.2022 do 13.3.2022.

kg

7,19

6,89€

Kuracie pečienky

Bravčové karé s kosťou

kg

Substrát univerzálny
+Truhlík Garden 2ks
+Miska pod truhlík Garden 2ks

7,45

5,90€
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Hrniec tlakový Allegro

22,90

17,90€

V ponuke
semená
na výsadbu

SLUŽBY,OD
STAVBA,
AUTO - MOTO
INZERCIA PLATÍ
28.2.2022
DO 13.3.2022

TRNAVSKO

Vysávač ETA

Žehlička Eta

69,90

24,90

regulácia, 700W

Vákuovačka Gallet

príkon 2200W

príkon 110W

59,90

Gril Orava
2200W

Umývačka Vivax
šírka 45cm, 9 súprav
energ.trieda E

Sporák Mora

7

energ.trieda A, sklokeramická
varná doska,el. rúra, 220W

89,90

299,00

369,00

Sušička VIVAX

Pračka Vivax

Pračka Indesit

249,00

229,00

279,00

59,90€ 19,90€ 44,90€ 75,90€ 259,00€ 349,00€
Mraznička Orava

Chladnička ECG

objem 103L, energ.trieda F

Chladnička Romo

objem 171/42L
energ.trieda E

259,00

objem chl. 205L/mr. 159L
energ.trieda E,
predĺžená záruka
4 roky len za 9,90€
9,90€

269,00

539,00

energ.trieda B, 8kg bielizne

6kg/1000ot, hĺbka 40cm
energ.účinnosť A+

náplň 5kg/1000otmin.
energ.trieda D

229,00€ 239,00€ 499,00€ 266,00€ 199,00€ 239,00€
Keď na splátky,
ho
tak jednoduc

už od 0 € v hotovosti
sami si zvolíte dĺžku splácania
Platí pri splnení podmienok Home Credit Slovakia, a. s.

CKD MARKET OSLAVUJE 30 ROKOV, OSLAVUJTE S NAMI

Rotavátor el. HECHT 738
Príkon: 1000W, Záber: 36,5cm

124,99

124, €

Rotavátor mot. HECHT 746

Rotavátor Tera Vari XP140

299,00

439, €

Motor: MTD 382 7,1kW, Záber: 92cm, Objem koša:
240l, Prevodovka: transmatik 6 stupňov

motor XP 200 A, 4-takt, záber 80cm,
1 rýchlosť vpred

2099,00€

Motor: 4-takt 150cm3, Záber: 60cm

299, €

99

90

799,00

4-takt, záber 60cm, počet nožov 4

00

Rotavátor Vari Terra XP-200

799,00

499, €
00

Kosačka robotická ALKO
Robolinho 450 W
Plne automaticky kosí plochy
až do 450 m²

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

299,00

799,00

259, €
00

599,00€

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

135,00

119,90€

Kosačka traktorová MTD SMART RE 125
prívesný vozík v hodnote
259€€ ZADARMO
259

2990,00

stierací
získajtevyhrajte
a
žreb
.000€
až 200

Vertikutátor mot. AL-KO Combi
Care 38 P Comfort

motor AL-KO 144 F,
Šírka záberu: 38 cm frézovanie / 37
prevzdušňovanie, 5 polôh, kôš 55l

355,00

329,00€

Vertikutátor mot. Stiga SVP 40G

Čepradlo kalové ALKO DRAIN 7500 Kladivo vŕtacie MAKITA HR2470

Brúska uhlová MAKITA GA5030ER

84,90

53,90

68,90

motor Briggs&Stratton
záber 40cm, 50l kôš

Príkon: 450W, Výtlak: 6m

Príkon: 780W, Sila príklepu: 2,4J

159,99

Príkon: 720W, Priemer kotúča: 125mm

49, €

124, €

57,90€

E-bike DEMA IMPERIA 5

Bicykel KELLYS CLIFF 90

Bicykel ALPINA ECO LT10

Bicykel MODET 24

1949, €

539, €

419, €

279,99€

559,00€

2089,99

00

90

ielektrob
pri kúpe ajte stierací
cykla získa vyhrajte
žreb
.000€
až 200

599,00

00

90

459,00

00

329,99

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

MASÁŽE
A PEDIKÚRA
V pohodlí
Vášho domova!

0948 02 77 55

78-0018-1

Objednávky:

Tel:0905 267 750 TRNAVA

08-00 TT02

HODINOVÁ AUTODIELÒA

www.hodka.sk
FB, Insta: Hodka.sk
Coburgova 82C, Trnava

0905 143 222

08-0 TT04

Samoobslužný autoservis
Samooprava áut
Krátkodobý a dlhodobý
prenájom
Čistenie auta
vysávanie, tepovanie

PALIVOVÉ
DREVO

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!
0917 649 213

16-0005

POLIENKA BUK, HRAB

75-18

0905 651 584

68-09

RASTAR spol. s r.o.

39-0 TT08

Komplexná realizácia
Vašich predstáv
v exteriéri

39-0005 TT01

ZÁMKOVEJ DLAŽBY

www.regionpress.sk
sieť 39
regionálnych
novín
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WWW.REGIONPRESS.SK

ELEKTRIKÁR

Pomôžeme Vám

Juraj Jamrich
výmeny
svietidiel,
vypínačov,
zásuviek...

určiť príčinu a závažnosť Vašich chorôb a doporučíme Vám liečbu:

41-18

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 ...

TTzel22-08-strana 10

• elektroinštalácie
• rekonštrukcie
• el. prípojky
• opravy

0949 188 961

01-0004 TT01

Kompletné vyšetrenie a stanovenie Vašej diagnózy na najmodernejšom
diagnostickom biorezonančnom prístroji L.I.F.E. systém Quantum II.

POLITICKÁ INZERCIA, OKNÁ - DVERE

TRNAVSKO

TRNAVSKO
trnavsko@regionpress.sk
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0905 333 832 | 0905 943 528 | 0905 534 595

BALKÓNY • TERASY • PRÍSTREŠKY
rámové
bezrámové

zasklievanie terás

splátky od 49 €

splátky od 98

€

splátky od

VÝHODNÉ JARNÉ ZĽAVY !

ZIMNÉ

ZÁHRADY
.........................
splátky od

bioklimatické pergoly

prístrešky

splátky od 14
149
9€
splátky od

99 €

VYHRAJTE 400 €

149 €

Ku každej objednávke darček

Možnosť splátok s 0% úrokom

|
Kontakt: 0948
787 777
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www.balkona.eu

63-30

balkóny
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DISTRIBÚCIA (46.550 domácností)
Každý týždeň:
Trnava, Biely Kostol, Bíňovce, Bohdanovce nad Trnavou, Boleráz,
Klčovany, Borová, Brestovany,
Horné Lovčice, Bučany, Cífer,
Dechtice, Dlhá, Dobrá Voda, Dolná Krupá, Dolné Dubové, Dolné
Lovčice, Dolné Orešany, Horná
Krupá, Horné Orešany, Hrnčiarovce nad Parnou, Jaslovské
Bohunice, Kátlovce, Košolná,
Križovany nad Dudváhom, Lošonec, Majcichov, Malženice, Naháč,
Opoj, Ružindol, Slovenská Nová
Ves, Smolenice, Suchá nad Parnou, Špačince, Šúrovce, Vlčkovce,
Voderady, Zvončín, Zavar, Trstín,
Zeleneč, Modranka

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

Západné Slovensko
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

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

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

Stredné Slovensko
50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

Východné Slovensko
33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
48.090
32.750

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL

39-0 TT02

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN
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