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Týždenne do 46 550 domácností
Domáci trnavský predajca

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

-40%

Najväčší výber
poťahových látok!

H
VÝROBA SEDACÍC
U!
SÚPRAV NA MIER

-40%

A
TOP KVALIT
ŠIU
ZA NAJLEP
CENU

-40%

033/5546 744 • 0905 313 421

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

08-00 TT01

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

01-0 TT10

www.mamix.sk

VA - 30%
MOŽNÁ ZĽA DLAŽBY
YA
NA OBKLAD

0949 319 336

MAĽOVANIE
STIERKOVANIE

SERVIS OKIEN &
RENOVÁCIA EUROOKIEN
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.

0903 783 800

08 TT35

REKONŠTRUKCIA
bytového jadra
nakomplet.

info@renovaciaeurookien.sk | www.renovaciaeurookien.sk
info@servisokientrnava.sk | www.servisokientrnava.sk
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01-0007 TT10

0948 144 844

01-0005 TT01

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

39-0007 TT01

REKONŠTRUKCIE

REDAKČNÉ SLOVO / DOMÁCNOSŤ, STAVBA

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
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

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

Hviezdoslavova 3, Trnava

- riečne:

na betónovanie a potery 0-22, 0-4
triedené: 4-8, 16-22, 22-63
- drvený dolomit: frakcie: 0-4, 4-8, 20-32, 0-63
na spevnené plochy, zásypové kamenivo,
podklad pod zámkovú dlažbu

•PREDAJ PIESKU
•DOPRAVA - vrátane drobného rozvozu
TOVAR VÁŽIME NA CERTIFIKOVANEJ MOSTOVEJ
VÁHE, ŽIADNY PREDAJ ODHADOM MNOŽSTVA!

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

Najväčší výber
kuchýň
do bauringu!

garancia
eny!!!
najnižšej c

Naše postele farebne zladíme so šatníkom!

Termín navštevy si treba dohodnúť telefonicky.

39-00 TT01

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

39-0011 TT09

•PREDAJ KAMENIVA

033/55 13 185
0905 575 191

KUCHYNE
-40% ŠATNÍKY

KVALITA, ZA KTOROU SI STOJÍME > ZÁRUKA 5 ROKOV

na
4 4 va
8

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

www.kasna.sk ï skoppo@gmail.com
Skvelé
ceny na

bch

Mikovíniho 7 • Trnava

» Renáta Kopáčová, redaktorka

(vo dvore oproti gym. A. Merici)

ww

BEMAT

spol. s r. o.

www.sose-trnava.edupage.sk

PAPIEROVÉ

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

08-0033 TT06

INZERCIA

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

V týchto dňoch uplynuli dva
roky od prvého potvrdeného prípadu koronavírusu v našej krajine. Aj
vtedy sme sa všetci vystrašení a netušiaci, čo nás čaká, zomkli a bez zaváhania pridali ruku k dielu. Každý
ako vedel a bez nároku na odmenu.
Niektorí šili rúška a odnášali ich na
oddelenia do nemocníc, do domovov
sociálnych služieb či vešali na ploty
a kľučky bytových domov, aby si ich
odtiaľ vzali tí, čo to potrebovali. Ďalší
zabezpečovali nákupy pre seniorov a
chorých, ktorí museli zostať niekoľko dní v karanténe. Mnohí zdravotníci ale aj vojaci, policajti, úradníci
či dobrovoľníci sa pravidelne počas
víkendov zapájali do testovania nás
všetkých.

033/599 18 75

TAŠKY

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

KAMENÁRSTVO
KAM-LA s. r. o. vzorková predajňa
Kátlovce v budove pošty

AKCIA -30% DOVOZ ZDARMA

www.la c ko v a .e u • 0905 445 668

01-0046 TT10

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

Zámer prenechať
majetok do nájmu formou
priameho nájmu č. 4/2022

Ešte sme sa ani poriadne nestihli spamätať z koronakrízy a už
čelíme ďalšej výzve. Udalosti uplynulých dní poznačili naše životy.
Vojna na Ukrajine nás hlboko zasiahla. Zhrození a plní strachu sme napriek všetkému ihneď po vypuknutí
ozbrojeného konfliktu zmobilizovali
všetky svoje sily a pustili sa bez zaváhania do pomoci svojim susedom.
Ľuďom ťažko skúšaným vojnou otvárame bez očakávania odmeny či
uznania svoje domovy, organizujeme
zbierky, koncerty, ponúkame vľúdne
slovo aj útechu. Každý sa zapája, ako
môže a tá človečina, čo
z toho srší, je vskutku
chytľavá. Želám si,
aby nám vydržala čo
najdlhšie.

p
ul. 3
03

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Je fascinujúce, ako sa my Slováci
dokážeme vo vypätej situácii spojiť. Obdivujem ten zápal, s ktorým
sa púšťame do pomoci iným a to
napriek tomu, že sami zažívame
ťažké časy.

markb
wo.d obalových materiálova

veľko
o

Pekárska 40/a
TRNAVA
trnavsko@regionpress.sk

SOŠ elektrotechnická,
Sibírska 1, Trnava zverejňuje

01-0010 TT01

Redakcia:

Som na nás pyšná

k
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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

39-00 TT01
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ZAMESTNANIE, SLUŽBY

TRNAVSKO

3

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

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

Mi ko v í n i ho 7 • Trna va

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

Miesto výkonu práce: Bra�slava

- riečne:

na betónovanie a potery 0-22, 0-4
triedené: 4-8, 16-22, 22-63
- drvený dolomit: frakcie: 0-4, 4-8, 20-32, 0-63
na spevnené plochy, zásypové kamenivo,
podklad pod zámkovú dlažbu

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

•PREDAJ PIESKU
•DOPRAVA - vrátane drobného rozvozu

08-0020 TT08

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

08-0033 TT06

TOVAR VÁŽIME NA CERTIFIKOVANEJ MOSTOVEJ
VÁHE, ŽIADNY PREDAJ ODHADOM MNOŽSTVA!

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

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

32-0031

BEMAT

ELEKTROMONTÉR

KAMENÁRSTVO
Príďte nakúpiť ešte za MINULOROČNÉ CENY!
NAJŠTÝLOVEJŠIA PREDAJŇA
S VYSTAVENÝMI POMNÍKMI:

TRNAVA
Bratislavská cesta 45
oproti Drevoma, Mikona

Po - Pia: 10:oo - 16:oo
každá párna sobota: 9:oo - 12:oo

D
31
1991-2022

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

TT22-10-strana
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SPOLOČNOSŤ / STAVBA, SLUŽBY, ZAMESTNANIE

0908 447 006

39-0003 TT01

AKCIOVÉ CENY!

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

ZĽAVAEZ
78-0018-1

ER

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

REKONŠTRUKCIE
DOMOV A BYTOV
NA KĽÚČ

SME PRVÁ FIRMA,
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE

800

10% ZĽAVA
2300

449 €

1500

Na neskaj stačí, nazbýram a zaseky dodám. Tešte sa.

komínov

1500

Stáčí? Né? Tak dám ešče:
- Pri požiari nezhorel žiadny doktor, ani lekársky
personál. - Na Štedrý večer očkujeme len dopoludnia. - Aj môj priateľ je zdravotne chorý. - Dnes sa budeme rozprávať o zdražovaní peňazí. - V našom domove máme veľa
malých detí a to od šesť mínus.
- Organizácie končia rok s dlhom, ktorý potom ťahajú pred
sebou. - Ona načítava knihy pre
nepočujúcich.

REZANIE BETÓNU

499 €

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

0903 342 475

699 €

vymaľovanie
interiéru
pri výmene okien

rttrade@rttrade.sk

regionpress.sk

www.

• murárske, maliarske,
• vodoinštalačné,
• elektrikárske,
• sadrokartonárske,
• obkladačské,
• zatepľovačské
práce

0949 295 072

08-0 TT06

- Nie je tam nič, čo by sme tam nenašli. - Týka
sa to všetkých zahraničných cudzincov. - Váš výkon
je tá smotana na šľahačke. - Kuriatko treba odkostiť,
odkožiť a rozrezať na tri polovice. - Bola poľadovica,
dali si dolu topánky a tak prešli bez úrazu. - Na tristotreťom a poltom kilometri je havarovaný autobus.
- Ponúkame čerstvý bravčový rezeň bez mäsa a kostí. - Pri katastrofe nebol smrteľný úraz, len osobný,
ľudský. - Tieto stíhačky budú lietať nad slovenským
nebom. - Silvia, skús si vyhrnúť rameno. - Hádžu
tam všetko, sklo, aj umelé plasty. - V nádobe na použitý kuchynský odpad bol vyliaty motorový olej
- Podnikali sme v barmanstve, ale sme skrachovali.

Frézovanie

Najčítanejšie regionálne noviny

10-0010

Mali by sme sa šeci raduvat, že ide jar, ale dóvodov je velyce málo, tak vás scem trochu potešit
s tým, čo zaseky vyplodzily umelci a čo som pozbýrala. Máte to tu:

41-06

Očula, vydzela, čítala

1500

4

» bapka Blašková

Možno je to tak
Neodolateľný
Získal si skoro každú ženu,
stačilo ak rukou mávol,
nebol síce krásny, ale
finančne vyzeral zaujímavo.
Stará pravda
Proti starej pravde netreba sa búriť,
v zime treba s nimi piť
a bojovať v lete, keď netreba kúriť.

Prebudili sa šelmy
Keď študoval veterinu
to ešte vôbec nevedel,
že raz bude kastrovať
premnožené medvede.
Dočasnosť
Nemusíš sa na svadbu
parádiť,
naša láska nie je prvá,
čo bude kratšie trvať
ako dočasný pobyt cudzej
armády.

16-0020

Až potom
Budeme si vážiť všetko
čo roľníci dopestovať môžu,
keď zemiaky budú drahšie
jak norkový kožuch.


Máš voľný čas? Poznáš Trnavu? Chceš si zarobiť?
Do nášho tímu prijmeme:
na HPP aj brigádnicky. Mzda: 800 - 1200 €.

» Eva Jarábková

0905 613 572 • yellow@taxisluzbatrnava.sk

TT22-10-strana
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01-0009 TT01

•vodičov •dispečera/-ku

SLUŽBY, GASTRO, ZAMESTNANIE

SBS
LAMA SK

Medicínska
pedikúra

Miriam Danielová
- Odborný pedikér

36-0005

02 AUTO-MOTO / iné

404
Byty/prenájom
BYTY / prenájom

919 51, tel.: 0902 956 501

» Prenajmem garsonku v
RD.0902618021.
» Prenajmem 1izbový byt na
Hlinách, komplet zariadený,
zateplený balkón, samostatné
WC, tel. 0944564150
5 DOMY/predaj

odpredá dòa 18. 3. 2022 t. j. v piatok
v èase od 7:00 do 13:00 hod.

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

živé brojlerové
kurèatá
Cena

1,45€

za 1 kg

» Kúpim auto pokazené alebo
havarovane.mechanik tel 0903
517 742
303
Byty/predaj
BYTY / predaj

a.s. Špačince

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

...z lásky k nohám

0948 200 288

» Jazdené letné pneumatiky
s diskami. Barum 165/70 R13
79T za 100 eur 0949 805 128
dohoda možná
2 Auto moto/iné

05 DOMY / predaj

6 POZEMKY/predaj

06 POZEMKY / predaj

7 REALITY/iné

07 REALITY / iné

vrátane
DPH.

Pri odbere nad 100 ks je cena za 1 kg/1,40 Eur vrátane DPH

01-0060 TT10

medicínska pedikúra

1050€ brutto/ mesiac
POS nutný! Nástup ihneď !

01-0 TT04

Medi Pedi

101Auto-moto/predaj
AUTO-MOTO / predaj

STROJNÍKA
na otočný kolesový bager

v Trnave
0948 181 008

Občianska
riadková
inzercia

HĽADÁ

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

príjme bezpečnostných
pracovníkov v obchodných
prevádzkach

• 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

5

01-00 TT07

TRNAVSKO

8 STAVBA

08 STAVBA

» KUPIM HAKI LESENIE.
0907715027
909
DOMÁCNOSŤ
DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA a ZVERINEC

10 ZÁHRADA A ZVERINEC

Zákusky od Zuzky

» Kúpim jelenie parožie za NAJLEPŠIU CENU! 0907456243
11 HOBBY a ŠPORT

Trnava

11 HOBBY A ŠPORT

torty, štrúdle, koláče

» Kupim ľudove kroje
0902708047
12
12DEŤOM
DEŤOM

83_0007

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.

13 RÔZNE/predaj

13 RÔZNE / predaj

» Kúpim pán.tangače obvod
pásu 0,90cm.na pol.0,45cm.
0911543758.
14 RÔZNE/iné

14 RÔZNE / iné

Objednávky: 0911 593 811
Nájdete nás na facebooku: ZakuskyodZuzkyTrnava

15
PRÁCU
15HĽADÁM
HĽADÁM
PRÁCU
ZOZNAMKA
16
ZOZNAMKA

PD Hôrka nad Váhom, hydinárska farma

» SYMPATICKA 56 R HLADA
PRIATELA NA ZOZNAMENIE
0940642703

Predaj 16- týždňových kuričiek DOMINANT

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

47-006

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

Chcete si
podať
inzerát?

75-21

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

TT22-10-strana

5

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 operátorov O2 a 4ka.

ZDRAVIE / SLUŽBY, ZAMESTNANIE

Preventívne užívanie
jódových tabliet sa neodporúča

Na nevhodnosť neuváženého užívania jódu upozornil na sociálnej sieti
aj Štátny ústav pre kontrolu liečiv a
rozhodne ho neodporúča. „Pri dlhodobom, prípadne nadmernom užívaní
jódu hrozia zdravotné riziká – napríklad vznik ochorení štítnej žľazy struma, hypo - alebo hypertyreóza, či
ohrozenie srdcovo-cievneho systému,“
varujú odborníci.
Na čo slúžia jódové tablety?
Na Slovensku je registrovaných viacero liekov s obsahom jódu v rôznych
formách. Napríklad vo forme tabliet
či roztoku. Jódové tablety slúžia ako
prevencia vstrebávania rádioaktívneho jódu do organizmu a sú určené na
použitie v prípade radiačnej havárie
alebo počas vyšetrenia v nukleárnej
medicíne. „Ich užívanie v iných prípadoch nepredstavuje pre človeka žiadny
benefit. V dlhodobom horizonte môže
ich užívanie viesť k depresii, nervozite,
impotencii či nespavosti,“ prízvukujú

Kamenárstvo ADAM - RUŽA
CIA

AK APRÍL
MAREC –22
20

odborníci.
Predzásobovanie sa
tabletami neodporúčajú
Štátny ústav zároveň upozorňuje, že
vytváranie neuvážených zásob liekov
v domácich lekárničkách môže viesť
k výpadkom daných liekov na trhu.
Následkom takejto situácie budú mať
pacienti, ktorí lieky naozaj potrebujú,
znemožnený prístup k liečbe. Rovnako
aj Ministerstvo zdravotníctva ľuďom v
tejto chvíli jednoznačne neodporúča sa
jódovými tabletkami predzásobovať.
„V prípade, že by hrozilo riziko, štát
v predstihu zabezpečí všetky potrebné kroky na ochranu obyvateľstva,“
uviedla hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová.

1 HROB: od 990 €
2 HROB: od 1300 €

●
●
●
●
●

seriózne, kv
alitne,
bez zá

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

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

sk

Umývanie a náter fasád
Čistenie a náter striech
RODINNÝCH A PANELOVÝCH DOMOV

Volajte zdarma: 0800 22 10 12
» ren

Ilustračné foto. autor foto Sztrapacska74 pixabay

TT22-10-strana
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V súvislosti s udalosťami na Ukrajine sa aj ľudia na Slovensku obávajú možnej radiácie a vo veľkom
nakupujú tabletky s obsahom jódu.
Odborníci varujú pred možnými
rizikami a užívanie týchto liekov z
preventívnych dôvodov neodporúčajú.
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Prevádzky:

0918 425 978

63-35

realizujeme.sk

•KRTKOVANIE•
profesionálne čistenie a monitoring

regionpress.sk

www.

MASÁŽE
A PEDIKÚRA
V pohodlí
Vášho domova!
Objednávky:

0948 02 77 55

08-00 TT02

01-0008 TT01

kanalizácie • čistenie lapačov tuku
www.krtkovaniezsk.sk

08-00 TT03

maliarske práce
stierkovanie
sádrokartóny

ČÁRY
GBELY ( objekt tehelne )
HOLÍČ ( pri smaltovni )

NON - STOP 0905 351 406

Najčítanejšie regionálne noviny

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

7

Akcia na šrotovné - platíme 50 € za auto
Odvoz auta zadarmo
GA SA HC LV NR NZ TT ZH ZM ZC BS.

OBJEDNÁVKY UŽ PRIJÍMAME

80-0008-5

Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

Už nemusíte chodiť na dopravný inšpektorát,
my všetko odhlásime za Vás.

0915 261 120

80-0007-1

4,00 € / ks

22

od 1. 03. do 31. 03. 20

33-0014

,90

TT22-10-strana
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EURO k EURU pre Ukrajinu
Ako vydavateľ novín, ktoré máte pred sebou,
nechceme stáť mimo. Po všetkých vlnách
pandémie a lockdownov a pri historicky najvyšších cenách vstupov (u nás ceny papiera)
si nemôžeme dovoliť veľké gestá. A podobne sú na tom naši klienti – menšie a stredné
podniky, ktoré tvoria drvivú väčšinu našich
klientov. Ale akékoľvek sú naše starosti, sú
zanedbateľné v porovnaní s tým, čo práve
teraz zažívajú naši ukrajinskí susedia. Preto
sme museli hľadať spôsob, ako im pomôcť.
Naša sila je v počtoch. Sme nielen vydavateľom najčítanejšieho týždenníka s najväčšou sieťou regionálnych novín, ale sme aj
vydavateľom s najväčším počtom klientov.
Preto sme sa inšpirovali príslovím „babka
k babce...“ a poprosili sme našich inzerentov,
aby spolu s nami prispeli obetiam ukrajinského konfliktu. Symbolickou sumou 1 euro
z každej faktúry. Ku každému takto získanému euru pridáme druhé euro my – vzdáme sa
časti našich tržieb. A keďže každý týždeň je
tých faktúr viac ako tisíc, máme potenciál dať
dokopy s našimi klientmi peknú sumu.
Eurá od našich klientov spolu s tými
od nás poputujú na účet ukrajinského Červeného kríža. Ten pomáha ľuďom v núdzi
aj priamo v epicentre bojov, uprostred toho

najväčšieho pekla, aké momentálne v Európe
jestvuje. Ak sa však v budúcnosti vyskytne
urgentnejší spôsob ako pomôcť obetiam vojny, budeme pomáhať aj inde. Vždy len humanitárne.
K našej iniciatíve sa už pridali prvé firmy
z nášho regiónu:
Ján Kurbel s.r.o., Sereď,
Lindner Mobilier s.r.o., Madunice,
Dom Dražieb s.r.o., Hlohovec,
Jobbees CS s.r.o.,
STONE INDUSTRY s.r.o.,
CKD market, s.r.o.

Trnavská arcidiecézna charita
Tel.: 0940 998 334
E-mail: dobrovolnictvo@charitatt.sk

Úprimne a zo srdca ďakujeme. Dúfame, že sa
pridajú aj ďalší.

Spoločnosť z TT

PRIJME ĽUDÍ NA ROZVOZ
A DISTRIBÚCIU KNÍH

Obraciame sa však teraz aj na Vás, našich
čitateľov. V tejto náročnej dobe si musíme
pomáhať navzájom, preto Vás chceme poprosiť, aby ste ani vy nezabudli na podporu
regionálnych firiem, malých a stredných podnikateľov z Vášho okolia. Bežnými nákupmi, objednaním služieb. Namiesto e-shopu,
podporte ľudí vo svojom okolí. Ak budeme
držať spolu, dokážeme veľké veci a ani tie
najsilnejšie a najbezohľadnejšie veľmoci nás
nezlomia. Tak, ako to v týchto dňoch dokazuje ukrajinský ľud.

Požadujeme vlastné auto,
ponúkame zárobok
200-250 € týždenne.

0904 996 772

Zostaňme spolu, pomáhajme a pomáhajme
si navzájom.
Tím REGIONPRESS a klienti

TT22-10-strana
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83-0090

S hrôzou sledujeme vojnu na Ukrajine.
Celé generácie sme nepoznali nezmyselné zabíjanie a ničenie. Teraz ich máme
v tesnej blízkosti.

10

DOMÁCNOSŤ
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CHCETE CHOVAŤ HYDINU?
PREDAJ VO VAŠOM OKRESE

www.matejovdvor.sk - 100% záruka kvality

75-25

Sme tu pre Vás už 30 rokov!!!

19 ROKOV NA TRHU
88-0020

0902 466 448 ● 0902 606 436 ● 0902 692 290
od 9.00 do 15.00 hod.

Predaj a servis
kanadských
a amerických víriviek
po celom Slovensku
www.virivkyonline.sk

e-mail: velcon@velcon.sk
66-94

info@virivkyonline.sk

32-0034

0949 444 033

JAROSLAV HUDEC - DOMÁCE POTREBY
ŽELEZIARSTVO

Z Ľ AVA

20%

Navštívte domáce potreby na prízemí OD Jednota. Vždy v piatok nakúpite tovar so zľavou 20%.
(Platí pri nákupe nad 3 €). Na tovar v akcii sa nevzťahuje 20% zľava.

TT22-10-strana
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01-0 TT10

OD Jednota, Trojičné nám. 9, Trnava, 0905 839 555 | 0903 408 695, www.hudec.eu

GASTRO

Najčítanejšie regionálne noviny
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AIW - Práca pre opatrovateľky
seniorov v Rakúsku
• pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní
• máme stále ponuky aj pre mužov!
• 14-dňové turnusy, rakúska živnosť
• sme partnerom rakúskeho Červeného kríža

Honorár 1 200 až 1 800 € brutto / 15 dní

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Kritériá
pre spoluprácu :

Zavolajte hneď a zmeňte
svoj život novou prácou

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

Jednoducho spolu prejdeme
všetky kroky k novej práci.

87-0012

Facebook: aiwsk

32-0002

www.aiw.sk

0800 24 24 44

TT22-10-strana
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Týždenne do 46 550 domácností

Nové PVC
okná a dvere
.
pre všetkých SKLADOVÉ OKNÁ A DVERE

PRÍĎTE SI PRE

Super CENY

.
IHNEĎ K ODBERU

09-15

0940 648 845 | www.bazarokien.sk | e-mail:info@bazarokien.sk

01-0 TT10

Trstínska cesta 15 /A (nachádzame sa v areáli fy. BEGA, predaj kameňa)

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

V PONUKE
AJ GARÁŽOVÉ
BRÁNY

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

Nové PVC
okná a dvere
.
pre všetkých SKLADOVÉ OKNÁ A DVERE
.
IHNEĎ K ODBERU

Obec Ružindol

týmto verejne oznamuje,
že má záujem prenajať svoj majetok:

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

NEBYTOVÉ PRIESTORY

30

AUTO

0949 188 961

TTzel22-10-strana 1

39-0 TT08

• elektroinštalácie
• rekonštrukcie
• el. prípojky
• opravy

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

0905 651 584

39-0005 TT01

ZÁMKOVEJ DLAŽBY

01-0004 TT01

výmeny
svietidiel,
vypínačov,
zásuviek...

033/55 32 613-615
Priemyselná 9, Trnava

POKLÁDKA

ELEKTRIKÁR

Juraj Jamrich

J&J

39-0 TT02

39-0 TT10

s

na adrese Hlavná 8/21, Ružindol, a to formou Obchodnej verejnej súťaže. Všetky potrebné informácie
a podklady je možné získať z podmienok Obchodnej
verejnej súťaže, ktoré sú k dispozícii na Úradnej tabuli
obce Ružindol, na Obecnom úrade obce Ružindol
a na webovom sídle obce www.ruzindol.sk.

01-0007 TT11

NEZÁVISLÝ SERVIS
PRE VOZIDLÁ - FORD - VÁM PONÚKA

s!

0940 648 845 | www.bazarokien.sk | e-mail:info@bazarokien.sk

01-0 TT10

Trstínska cesta 15 /A (nachádzame sa v areáli fy. BEGA, predaj kameňa)

25 rokov

SERVIS, OPRAVA A NASTAVENIE OKIEN A DVERÍ na trhu!
0903 794 548 f.masaryk@gmail.com

2
Vyrazte
za kultúrou
Po uvoľnení opatrení je marcový
kalendár podujatí plný umenia
i divadla. V Trnave prebieha magická výstava svetelných projekcií, chystajú prehliadky trnavského divadla, ako aj predstavenie s
názvom Vesmíro pre deti.
Výstava v Synagóge

V priestoroch Synagógy - Centra súčasného umenia sa od začiatku marca
koná výstava s názvom Perspektívy
svetla. Jej autor, český umelec Pavel
Korbička, pracuje s priestorom a svetlom a návštevníkov prenesie do futuristického fantasy sveta. Súčasťou
jeho prezentácie je vizuálne zaujímavý
svetelný labyrint, inštalácia z bielych
neónov aj laserová projekcia. Výstava
bude prebiehať až do 24. apríla a je prístupná v pracovné dni od 9.00 do 17.00
hod. A v nedeľu od 13.00 do 18.00 hod.

Prehliadky divadla s historikom

Do Zrkadlovej sály Divadla Jána Palárika v Trnave sa bežný návštevník
len tak ľahko nedostane. V sobotu 19.
marca sa však budú konať bezplatné
komentované prehliadky zrekonštruovanej sály s historikom a architektom
Petrom Hudákom. Ten sa podieľal na
celkovej obnove divadelnej budovy a
návštevníkom povie viac o histórii a
priebehu rekonštrukcie spolu so Simonou Jurčovou zo Západoslovenského
múzea. Organizátor odporúča bezplatnú rezerváciu na www.djp.sk z dôvodu
obmedzeného počtu návštevníkov v
jednej skupine.

Divadelné predstavenia
v Malom Berlíne

Výnimočné divadelné predstavenia
čakajú divákov tento mesiac v kultúrnom centre Malý Berlín. Už v pondelok 14. marca tu trnavské amatérske
divadlo DEMOscéna odohrá reprízu
predstavenia Čo ohľadom čoho? „V
marci sme zaradili do programu aj interaktívne predstavenie so živou hudbou pre menších divákov s názvom

Pre deti nachystali divadelné predstavenie.
zdroj foto KC Malý Berlín
Vesmíro. Je vhodné pre všetky deti od
piatich rokov, ktoré chcú vedieť, čo
bolo skôr: sliepka či vajce?,“ hovorí
Michal Klembara, riaditeľ kultúrneho
centra Malý Berlín. Predstavenie sa
uskutoční 20. marca o 16.00 hod.
Zdroj informácií Región Trnava
SPRACOVALA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

INFORMÁCIE
Z MESTA
SPRAVODAJSTVO

Najčítanejšie regionálne noviny
námety a reakcie spravodajstvott@regionpress.sk

Pribudnú miesta pre autá na trnavských sídliskách

V Trnave vyrastú parkovacie
domy
Problémy s nedostatkom parkovacích miest na trnavských sídliskách, chce trnavská radnica riešiť
aj vybudovaním parkovacích domov. Jeden by mal vyrásť na Linčianskej, ďalší na Hlinách.
Mesto Trnava v súčasnosti organizuje
verejnú súťaž na dodávateľa stavby parkovacieho domu na Ulici generála Goliana, vrátane zabezpečenia kompletnej
projektovej dokumentácie. Predpokladaná hodnota diela je 1 036 950 eur.
„Ak bude súťaž úspešná, stavba parkovacieho domu by sa mohla začať po
spracovaní projektovej dokumentácie,“
informuje trnavská radnica na svojom
webe. Zámerom mestskej samosprávy
je vo vymedzenom priestore bývalých
zberných surovín vybudovať ľahký
montovateľný a demontovateľný modulárny neuzatvorený objekt, ktorým sa
rozšíria súčasné parkovacie kapacity o
jednu úroveň nad jestvujúce parkovacie
plochy s kapacitou do 100 parkovacích
miest. „Parkovacie plochy budú slúžiť
pre obyvateľov sídliska ako aj ostatných obyvateľov mesta a návštevníkov
obytného súboru, keďže v predmetnom
území je stále dopyt po voľných parkovacích miestach,“ píše sa v zadaní pre
verejné obstarávanie. Mesto má v tomto
prípade záujem o inštaláciu takzvaných
dočasných parkovacích konštrukcií,

Podobne by mohol vyzerať modulárny parkovací dom na Linčianskej.
zdroj foto mesto Trnava
ktoré by mohli byť v budúcnosti v prípade potreby demontované, s možnosťou
ich premiestnenia na iné miesto v rámci
mesta, podľa potreby.

Na Hlinách pribudne
cez tristo parkovacích miest

Parkovací dom s predpokladanou
kapacitou tristo až tristopäťdesiat
parkovacích miest plánuje postaviť
mestská samospráva aj vo vnútrobloku Na hlinách. Situovaný by mal byť v
podzemí a nad jeho strechou vznikne
park s oddychovými zónami a ihriska-

mi. Zmluvná cena diela je 429 600 eur.
Na realizáciu stavby sa bude mesto
uchádzať o finančný príspevok z eurofondov. „Vďaka novej topológii vnútrobloku a svahu, ktorý zakrýva stavbu,
nebude parkovací dom na povrchu
viditeľný. Jeho konfigurácia bude automobilistom umožňovať dobrý prehľad
pri hľadaní parkovacieho miesta a zo
všetkých miest bude dobrý prístup k
výťahom a schodiskám, vyhovujúci aj
ľuďom so zníženou schopnosťou pohybu,“ píše trnavská radnica na svojom
webe.
TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Charita hľadá ďalšie finančné zdroje

Práce na novom centre napredujú
Po štyroch mesiacoch od začiatku
výstavby trnavského Centra pomoci človeku už stoja jeho obvodové múry. Budova v centre mesta, v ktorej Trnavská arcidiecézna
charita poskytne sociálne služby
ľuďom bez domova, má byť do leta
pod strechou.

Na ulici v Trnave žije podľa záznamov viac ako tristo ľudí bez domova.
Trnavská arcidiecézna charita denne
poskytuje sociálne služby viac ako päťdesiatim z nich. „Nové centrum sme naprojektovali tak, aby sme dokázali pomôcť viacerým a tiež, aby naša pomoc
bola ešte efektívnejšia,“ hovorí riaditeľ
Trnavskej arcidiecéznej charity Miroslav Dzurech.

ďalších potravín, individuálne poradenstvo a skupinové aktivity, ako aj tri strediská osobnej hygieny pre ženy, mužov
a imobilných ľudí. Zväčšená kapacita
prinesie podľa garantky Centra pomoci človeku Márie Altoffovej aj skvalitnenie služieb. „Vznikne tu priestor pre
intenzívnejšiu prácu s ľuďmi, ktorí sa
na ulici ocitli náhle a ešte nestratili pracovné návyky. Zapojíme ich do činnosti
centra, pomôžu aj pri jeho upratovaní.
Takáto terapia prácou v kombinácii s
poradenstvom a pomocou pri hľadaní
práce prinášajú veľkú šancu pre rýchly
návrat do väčšinovej spoločnosti,“ vysvetľuje Altoffová. V dostatočne veľkých
priestoroch budú mať pracovníci centra
zároveň možnosť pracovať s klientmi
individuálne, a teda aj s lepším výsledkom. Charita bude môcť zároveň využiť
služby externého právnika, finančného
poradcu, či študentov z viacerých odborov, ktorí budú v centre vykonávať prax.

Výstavba trnavského Centra pomoci
človeku. zdroj foto Trnavská arcidiecézna charita

časť z celkových výdavkov financuje z
vlastného rozpočtu. „Už dnes sa nám
ukazuje, že náklady sa podstatne naNové priestory budú väčšie
výšia, aj preto hľadáme podporu a ďalTrnavská arcidiecézna charita ešte v
šie zdroje na dofinancovanie výstavby.
minulom roku poskytovala služby pre
Zvládnuť ju do úspešného konca je pre
ľudí bez domova v pôvodnom nízkoprahovom centre, ktoré stálo na rovnakom Hľadajú zdroje na dofinancovanie nás najväčšou tohtoročnou výzvou a
mieste, ako to vznikajúce. Nové priestoI keď na výstavbu Centra pomoci zároveň jednou z najväčších výziev v
ry budú podstatne väčšie, vzniknú v človeku získala Trnavská arcidiecézna histórii nášho pôsobenia,“ dodáva Minich miestnosti pre výdaj polievky a charita podporu z eurofondov, veľkú roslav Dzurech.
ren
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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
00 h.
každý štvrtok od 10:00 do 12:
sk/dqeh
nk.
s://l
http
:
dka
hlia
pre
lna
Virtuá
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s maturitou:

GASTRO, RELAX
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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 14.3.2022 DO 27.3.2022
17.11.2021 sviatok zatvorené
Šunka mäsiarská

Káva Jacobs Velvet
200g

Kupón

j.c. 9,725 €/kg

4,99
Cena po zľave:

3,89€

Cif tablety do umývačky
riadu
All in one 26 ks citrus
j.c. 0,142 €/ks

4,69
Cena po zľave:

3,

69

€

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
14.3.2022 do 27.3.2022.

130278

Kupón

Kupón je možné uplatniť nakúpu
uvedeného tovaru výlučne v obchode
CKD market Trnava. Na jeden kupón
je možné zakúpiť len jeden kus tovaru. Kupón je potrebne odovzdať pri
pokladni skôr, ako bude tovar nablokovaný. Poškodený kupón, jeho fotokópia či falzifikát nebude akceptovaný.
Kupón nie je možné kombinovať s
inými zľavami a nie je možne ho zameniť za hotovosť. Kupón je nepredajný.
Tovar môže byť dostupný v obmedzenom množstve. Kupón je platný od
14.3.2022 do 27.3.2022.

170224

Forma na bábovku
22cm

Kupón

4,49
Cena po zľave:

3,00€

Jednoplatnička Botti
TM-HS02
1500W

24,90
Cena po zľave:

15,90€
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
14.3.2022 do 27.3.2022.

176564

Kupón

Kupón je možné uplatniť nakúpu
uvedeného tovaru výlučne v obchode
CKD market Trnava. Na jeden kupón
je možné zakúpiť len jeden kus tovaru. Kupón je potrebne odovzdať pri
pokladni skôr, ako bude tovar nablokovaný. Poškodený kupón, jeho fotokópia či falzifikát nebude akceptovaný.
Kupón nie je možné kombinovať s
inými zľavami a nie je možne ho zameniť za hotovosť. Kupón je nepredajný.
Tovar môže byť dostupný v obmedzenom množstve. Kupón je platný od
14.3.2022 do 27.3.2022.

162238

kg

6,59

Párky s teľacím mäsom
kg

6,49

5,99€

5,89€

450g

250g

Masť domáca
j.c. 2,866 €/kg

1,90

Kuracie stehná horné
chladené
kg

3,19

ilustračný obrázok

Hera classic
j.c. 1,960 €/kg

0,69

2,19€

Jogurt Holandia gazdovský
jahoda, čokoláda
200g
j.c. 1,950 €/kg

0,55

1,29€

0,49€

0,39€

10kg vrece

Cessi nevaječné
400g

biela, červená sterilizovaná
800g p.p.480g

Zemiaky neprané
j.c. 0,399 €/kg

5,90

Kolienka, vretienka, penne Fazuľa
j.c. 1,475 €/kg

0,79

j.c. 3,520 €/kg

2,09

3,99€

0,59€

1,69€

slnečnicový
1l

malina, jahoda, grep 1,5L
+ záloh k uvedenej
cene za obal 0,15€
0,15€

0,7l SN

Olej Vénusz

2,49

Magnésia Red
j.c. 0,460 €/l

0,89

Vodka extra jemná 38%
j.c. 9,985 €/l

8,90

2,15€

0,69€

6,99€

1.5kg 20 pracích dávok

900ml

500ml

Bonux 3v1
j.c. 0,105 €/kg

Bonux

3,95

1.1l 20 pracích dávok
j.c. 0,105 €/l

2,09€

Plienky Pampers
PantsGP S5 rôzne druhy

19,99

Jar

j.c. 1,769 €/l

2,29

1,59€

Toaletný papier Q Soft
8ks Coco

j.c. 0,224 €/ks

2,39

14,99€ 1,79€
Dóza na koláče
3 poschodia

15,90

11,90€

Substrát univerzálny
záhradnícky 20L

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

7,45

5,90€
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Cif Power&Shine
j.c. 5,180 €/l

3,49

2,59€

Mlynček na strúhanku,
orechy

9,90

7,90€

Hojdačka záhr. Panama

kovová konštrukcia, 170 x 110 x 153 cm
nosnosť: 220 kg

7,45

69,90€

SLUŽBY,OD
DOMÁCNOSŤ,
STAVBA
INZERCIA PLATÍ
14.3.2022
DO 27.3.2022

TRNAVSKO

Tel. Vivax LED Smart TV Konvica Botti
WiFi, DVBT2, S2
uhlopriečka 123 cm (49")

Sporák Mora

1800W, 1,8L

399,00

el. iskra, Stop Gas
multifunkčná rúra
energ.trieda A

259,00

14,90

Mraznička Beko

5

Rúra el. ECG Stainless Umývačka Vivax

objem 350 l
energetická trieda E

4 ohrevy, gril, objem 48l
Príkon rúry: 2000 W

429,00

šírka 45cm, 9 súprav
energ.trieda E

129,00

299,00

349,00€ 9,90€

279,00€ 373,00€ 109,00€ 259,00€

energ.trieda B, 8kg bielizne

objem 184/84L
energ.trieda F

Sušička VIVAX

Pračka Vivax

Chladnička ECG

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

Kosačka Vari FM 3310 Set chladnička ECG
výkon 1000W, záber 31cm
+kosačka Vari 3310
objem koša 28l

alebo

te
trí
e
š
u

229,00

249,00

539,00

539,00

89€

388,90

Kupón

Kupón je možné uplatniť nakúpu uvedeného tovaru výlučne v
obchode CKD market Trnava. Na jeden kupón je možné zakúpiť len jeden kus tovaru. Kupón je potrebne odovzdať pri pokladni skôr, ako bude tovar nablokovaný. Poškodený kupón, jeho
fotokópia či falzifikát nebude akceptovaný. Kupón nie je možné
kombinovať s inými zľavami a nie je možne ho zameniť za hotovosť. Kupón je nepredajný. Tovar môže byť dostupný v obmedzenom množstve. Kupón je platný od 14.3.2022 do 27.3.2022.

266,00€ 199,00€ 319,00€ 69,90€ 299,90€
Keď na splátky,
ho
tak jednoduc

181288

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

Kosačka traktorová MTD SMART RE 125 Kosačka robotická ALKO
Motor: MTD 382 7,1kW, Záber: 92cm, Objem koša: Robolinho 450 W
240l, Prevodovka: transmatik 6 stupňov
Plne automaticky kosí plochy
až do 450 m²

prívesný vozík v hodnote
259€€ ZADARMO
259

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

299,00

Vertikutátor HECHT 1420
Príkon: 1500W
Záber: 32cm

124,99

105,99€

2099,00€

799,00

599,00€

259, €

Rotavátor elektrický HECHT 745

Rotavátor Tera Vari XP140

799,00

Drvič STIGA BIO MASTER 2200

Píla reťazová STIGA SE 1814 Q

439, €

Rotavátor Vari Terra XP-200

139,00

355,00

2990,00

stierací
získajtevyhrajte
žreb a 000€
.
až 200

Príkon: 1500W
Záber: 40cm

299,00

4-takt, záber 60cm, počet nožov 4

00

154,99€

00

Príkon: 2200W
Max. priemer konára: 40mm

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

799,00

124,99

499,00€

125, €

Rosič motorový WPSR202

Brúska uhlová MAKITA GA5030ER

Kladivo vŕtacie MAKITA HR2470

84,90

68,90

159,99

Rotavátor el.Hecht 738
príkon 1000W
záber 36,5 cm

105,00€
Výkon: 1,65kW, Objem nádrže: 14l
Max. horizontálny dosah: 12m

146,90€

E-bike DEMA OMEGA

2089,99

1939, €
00

Príkon: 720W, Priemer kotúča: 125mm

Príkon: 780W, Sila príklepu: 2,4J

89,00€
Skrutkovač aku MAKITA DF457DWE

Akumulátor: 2x 18V (1,5Ah

166,90

57, €

119, €

138,90€

Bicykel KELLYS VANITY 70

Bicykel KELLYS SPIDER 70

Bicykel DEMA VITTA 26

589, €

589, €

269,00€

90

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

90

Príkon: 1800W
Dĺžka lišty: 35cm

649,00

00

90

649,00

00

289,99

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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Hviezdoslavova 309, Senica

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

63-003

Bocán s.r.o.,

Najčítanejšie regionálne noviny

www.kamenarstvo-bocan.sk

SLUŽBY, STAVBA, ČUJTE.SK, OPLATÍSA.SK

6

29,90 €
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SPOLOČNOSŤ / ZAMESTNANIE, OKNÁ - DVERE

TRNAVSKO

7

Skauti sú pripravení
pomáhať Ukrajine
v skautských priestoroch klubovní, chát
a podobne. Východoslovenská skautská
oblasť je v úzkom kontakte s ukrajinskými skautmi.

Monitorujú situáciu na hraniciach
Slovenský skauting dočasne vytvoril
vysunuté pracovné pôsobisko Ústredia
Slovenského skautingu na východnom
Slovenský skauting zaktivizoval Slovensku, v obci Juskova Voľa. Bude tak
svoju dobrovoľnícku iniciatívu Skautská môcť bližšie monitorovať situáciu na hraslužba. Tá organizuje a usmerňuje dob- ničných priechodoch a v táboroch a pružrovoľnícke aktivity skautov a skautiek ne reagovať na danú situáciu a potreby
zamerané na zmiernenie vplyvu kríz, dobrovoľníkov. „Ako jedna z najväčších
na pomoc ľuďom v núdzi a na prevenciu mládežníckych organizácií na Slovensku
predvídateľných kríz. „Chceme pomôcť a sme sa rozhodli využiť svoje znalosti z obpodporiť už vymyslené a fungujúce akti- lasti výchovy a programu pre deti a mlávity. V tejto súvislosti Slovenský skauting dež a poskytnúť ich priamo ukrajinským
nadviazal spoluprácu s organizáciami deťom v núdzových táboroch. Tvoríme
Kto pomôže Ukrajine a Človek v ohro- jednoduché aktivity a hry s cieľom tieto
zení,“ uviedla Lucia Tóthová z Ústredia deti zabaviť a vytrhnúť ich z myšlienok
Slovenského skautingu. Dobrovoľníkov na aktuálnu situáciu v ich krajine,“ preposielajú do terénu pomáhať s koordiná- zradila Lucia Tóthová.
ciou na slovensko-ukrajinských hraniciach a v táboroch. „V súčasnosti sa naši
dobrovoľníci nachádzajú na hraničných
priechodoch Vyšné Nemecké, Ubľa a v
táboroch v Humennom a vo Vranove nad
Topľou,“ dodala L. Tóthová. Na lokálnej
úrovni pomáhajú nižšie organizačné
zložky v mestách a obciach naprieč celým
Slovenskom s triedením materiálnych Dobrovoľník Vyšné Nemecké.
zbierok a ich logistikou, poskytovaním
autor foto Richard Dvorský
krízového ubytovania pre ľudí z Ukrajiny
» ren
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Slovenský skauting obnovil iniciatívu
Skautská služba, aby mohol pomáhať
v čase vojny na Ukrajine. Dobrovoľníkov posiela aj do terénu. Zameriavajú
sa na program pre ukrajinské deti v
núdzových táboroch. Pomáhajú tiež
s koordináciou na slovensko-ukrajinských hraniciach.

SLUŽBY, ŠKOLA, AUTO - MOTO

8

TRNAVSKO
Pekárska 40/a
TRNAVA
trnavsko@regionpress.sk

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

INZERCIA

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

POLIENKA BUK, HRAB
HODINOVÁ AUTODIELÒA

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

ako organizačné zložky Spojenej školy, Beethovenova 27, Trnava.

16-0046

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!
0917 649 213

75-19
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Základná škola s materskou školou pre deti a žiakov
s narušenou komunikačnou schopnosťou,
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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

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

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

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

Súkromná spoločnosť prijme

BRIGÁDNIKOV
do trafík v Trnave, práca na krátky - dlhý týždeň (12 hod.),
soboty a nedele, minimálny zárobok 4,40 Eur/hod. brutto
+ zákonom stanovené príplatky.
Práca vhodná aj pre vysokoškolákov, MD, dôchodkyne.

Bližšie informácie poskytneme
v čase od 8:00 do 15:00 hod. (pondelok - piatok)
na tel. čísle: 0911 068 443.

01-00 TT10

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

PROFESIONÁLNE PRANIE KOBERCOV

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

Suchovská 12
917 01 Trnava
superluxe@superluxe.sk
otváracie hodiny: pondelok až piatok od 8:00 do 18:00 hod.

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