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Týždenne do 49 930 domácností

Domáci trnavský predajca

033/5546 744 • 0905 313 421

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

08-00 TT01

-40%

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

maliarske práce
stierkovanie
sádrokartóny

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

0918 425 978

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

realizujeme.sk

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

01-0007 TT12

0915 261 120

regionpress.sk

www.
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A
TOP KVALIT
ŠIU
ZA NAJLEP
CENU

-40%

REZANIE BETÓNU
AKCIOVÉ CENY!

0908 447 006

39-0003 TT01

-40%

H
VÝROBA SEDACÍC
U!
SÚPRAV NA MIER

08-00 TT03

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

Najväčší výber
poťahových látok!

01-0 TT10

www.mamix.sk

REDAKČNÉ SLOVO / DOMÁCNOSŤ, STAVBA
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DISTRIBÚCIA (49.930 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

Listujúc v útlej knižočke sa dozvedám, že šťastím je pevné a úprimné
priateľstvo a tiež vedomie, že sme milovaní, ale je ním aj dobrý skutok či pocit
voľnosti a slobody. Rovnako čítam, že
šťastím je spôsob putovania po ceste
života alebo aj život sám, ako aj to, že
šťastie je všade a že sa začína premenou
nášho vnútra.
Je úchvatné, čo všetko dokáže nás
ľudí urobiť šťastnými a o to viac ma udivuje, že ak sa niekoho spýtate, či je šťastný, tak zvyčajne len pokrčí ramenami.
Akoby sme sa zabúdali tešiť z toho, že
po búrke svieti slnko, že večernú oblohu
rozžiarilo tisíce hviezd, že vzduch v lese
vonia po ihličí, že zurčí potok, že v parku spievajú vtáčence, že záhon zakvitol
voňavými kvetmi a po lúke lietajú pes-

trofarebné motýle.
Ak by sme sa snažili sformulovať
univerzálnu definíciu šťastia, pravdepodobne by sme neuspeli, pretože každého
z nás napĺňa pocitom šťastia niečo iné.
Šťastnými nás robia určité momenty, ale
aj ľudia, s ktorými zdieľame svoje životy,
práca, ktorá nás napĺňa či koníčky, ktorým sa venujeme. Pre niekoho je šťastím
možnosť urobiť šťastnými iných, starať
sa o chorých či núdznych.
Ak sa možno prestaneme za šťastím naháňať a plánovať, ako ho v budúcnosti dosiahneme, ale budeme si
viac všímať každodenný život, veci a
ľudí okolo seba a nebudeme to, že sme zdraví, že
môžeme chodiť do práce,
že máme priateľov, ktorí
nás podržia, rodinu,
ktorá nás miluje, vnímať ako samozrejmosť, zistíme, že
máme šťastia na
rozdávanie.

39-0 TT08

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Dostala som do daru netradičný kalendár. Pri každom dni je pripísaná
zaujímavá myšlienka. Dovedna ich je
tam 365. Vyriekli ich známe osobnosti, ale aj anonymní ľudia. Všetky však
majú jedno spoločné, a tým je šťastie.

» Renáta Kopáčová, redaktorka

PALIVOVÉ
DREVO

POLIENKA BUK, HRAB

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!
0917 649 213

Hviezdoslavova 3, Trnava

(vo dvore oproti gym. A. Merici)

KAMENÁRSTVO

033/55 13 185
0905 575 191

www.kasna.sk ï skoppo@gmail.com

BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

97.240
106.540
34.320
34.390
30.330
16.450
30.580
29.680
54.170
35.050
22.970
41.870
35.420
36.750
41.930
59.870
49.930
20.930

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
56.200
29.300
37.270
30.860
38.570
32.480
33.590
40.150
38.400
26.880
50.780

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

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

37.210
30.830
27.190
92.130
24.900
12.940
31.260
41.520
49.940
32.540

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

garancia
eny!!!
najnižšej c

Naše postele farebne zladíme so šatníkom!

AKCIA -30% DOVOZ ZDARMA

www.la c ko v a .e u • 0905 445 668
01-0010 TT11

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

KUCHYNE
-40% ŠATNÍKY

SERVIS OKIEN &
RENOVÁCIA EUROOKIEN
0948 144 844

MAĽOVANIE
STIERKOVANIE

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

01-0005 TT01

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

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

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

Skvelé
ceny na

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

VA - 30%
MOŽNÁ ZĽA DLAŽBY
YA
NA OBKLAD

0949 319 336

TT22-12-strana
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REKONŠTRUKCIA
bytového jadra
nakomplet.
0903 783 800

39-0007 TT01

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

01-0046 TT10

Pekárska 40/a
TRNAVA
trnavsko@regionpress.sk

28. marca 1854
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Šťastie ako dar

16-0046

TRNAVSKO
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Výročia a udalosti

Francúzsko vyhlásilo vojnu Rusku

TRNAVSKO

DOMÁCNOSŤ
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Malá kuchárka

Autorizované organizácie zodpovednosti výrobcov
E-cycling s. r. o. a SLOVMAS, a. s. týmto informujú:

s. r. o.

Predaj PC dosiek
ochrannej známky

Možno je to tak
Benzín drahší ako pivo
Ja som vedel,
že sa to raz stane
a teraz ma už nikto
z krčmy nedostane.

lexan@lexantrnava.sk • www.lexantrnava.sk

39-000 TT08

» bapka Blašková

Koniec byrokracie
Vybavíme vašu žiadosť
tak skoro, ako chcete,
len prineste potvrdenie,
že žiadne nepotrebujete.

Komu, čomu
Všetko zlé sa každému raz vráti,
veď aj z gramatických pádov,
najhorší býva datív.
Vrtkavé počasie
Pri správach o počasí,
pána fera,
ti už nikto nepovie
ani ako bolo včera.

83_0007

Študovaní inžinieri
Dlhé rady na hraniciach
nám veľmi život ničia,
načo sme roky študovali,
keď hlúposť, je bezhraničná.

• Do skupiny vyhradených výrobkov patria elektrozariadenia, batérie
a akumulátory, obaly, neobalové výrobky, vozidlá a pneumatiky.
• Na vyhradené výrobky sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, t. z., že
výrobca takéhoto výrobku je povinný plniť súbor povinností pre vyhradený
výrobok uvedený na trh SR. Tým je zabezpečené, že o vyhradený výrobok, resp.
vyhradený prúd odpadu bude postarané vo všetkých fázach jeho životného
cyklu.
• Financovanie triedeného zberu vyhradeného prúdu odpadu, vrátane
triedeného zberu zložiek komunálneho odpadu patriacich do vyhradeného
prúdu, znášajú výrobcovia v rámci systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov.
V prípade nedôsledného triedenia oddelene zbieraných zložiek komunálneho
odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, náklady
na triedený zber vyhradeného prúdu odpadu znáša obec.
• Každý môže predchádzať vzniku odpadu už pri rozhodovaní o kúpe nového
výrobku. Pre ochranu životného prostredia je dôležité, aby sme kupovali
výrobky, ktoré majú čo najmenej obalov, pokiaľ možno z rozložiteľných
materiálov, aby sme kupovali elektrozariadenia s najvyššou energetickou
triedou, pretože šetríme prírodné zdroje potrebné na výrobu elektrickej energie.
V prípade batérií a akumulátorov sa snažíme o používanie batérií s dlhou
životnosťou alebo využívame nabíjateľné akumulátory.
• Zakazuje sa do voľnej prírody ukladať akýkoľvek odpad. Batérie a akumulátory,
elektrozariadenia a odpadové pneumatiky sa nesmú vyhadzovať do komunálneho odpadu.
• Konečný používateľ môže odovzdať elektrozariadenia, batérie a akumulátory
na miestach spätného zberu a odpadové pneumatiky u distribútorov
pneumatík. Nakladanie s odpadom z obalov a neobalových výrobkov je určené
vo všeobecne záväznom nariadení obce.

Viac informácií nájdete na webových sídlach
www.e-cycling.sk a www.slovmas.sk.

08-0037 TT10

Bolo to dávno, vtedy mala malá kuchárka asi
9-10 rokov, čúl má rovných padesát. A je sčasne vydatá, matka dvoch dzecí. Povím vám, jak táto céra
mojej kamarátky, skoro zapálila činžák. Ket raz došla domov hladná jako vlk a dovédla si aj svoju kamošku, hledali, čo si zajedzá. Ket zbadala na stole
patizón, potešila sa a volala mame do roboty, jako si
ho má vysmažit. To bola v tem čase veliká novinka
a mama s otcom, horlivý záhratkáry ho vypestuvali
na záhrade. Katka dostala radu, že patizón má dat
do trojobalu ( múka, vajco, prézle), potom dat na
plotnu a na masci vysmažit. Malá kuchárka dzinu
umyla, osolila, pokrájala a obalila.
Na plotnu dala dve lyžice masci, na to patizón
a zapálila pot ným plyn. A čo sa nestalo, samozrejme mast aj patizón zbĺkol. Dzívka aj s kamarátku,
kerá jej pomáhala, sa velyce nalakaly. Horelo, dymylo, smrzelo. Duchaprítomná kamarátka skočila
k telefónu ( vtedy ešče bola pevná linka) a zavolala
svoju mamu. Tá okamžite dobehla, šak bývaly len ve
vedlajšém vchode ohrozeného činžáka. Šetko friško
zahasila, zhoretú dobrotu vyhodzila a vyluftuvala.
Potom na panvici vysmažila ten ostatný patizón
a dzívky nakŕmila.
Ket došla pani domu z roboty, velice sa „ tešila“, jako vyzíra
jejej kuchyna. Vymaluval hu
jej šikovný muž a ešče dlho
luftuvaly. Ale uvedomily si, že
to mohlo skončit aj horší. Činžák
v plamenoch, hasiči, sanitka...
Otvtedy Katka ždycky dá na plotnu
najskór panvicu, alebo hrnec a tak varý.



Máš voľný čas? Poznáš Trnavu? Chceš si zarobiť?
Do nášho tímu prijmeme:
na HPP aj brigádnicky. Mzda: 800 - 1 200 €.

» Eva Jarábková

0905 613 572 • yellow@taxisluzbatrnava.sk

TT22-12-strana
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•vodičov •dispečera/-ku

PRÍRODA / SLUŽBY, STAVBA

TRNAVSKO
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Chráňte sa pred kliešťami

sk

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

Volajte zdarma: 0800 22 10 12
66-96

Spolu s prebúdzajúcou sa prírodou sa Po návrate domov z prírody si musío slovo hlásia aj kliešte. Chráňte pred me dôkladne prekontrolovať celé telo.
Kliešť sa najčastejšie prisaje do vlasatej
nimi seba aj svojich blízkych.
časti hlavy, do slabín a podpazušia, za
Kliešte sú malé parazity a pre člo- uši, do podkolennej jamky a na intímveka predstavujú nebezpečenstvo naj- ne miesta.
Prisatého kliešťa vyberte správne –
mä v prípade, ak sú infikované, pretože
vtedy prenášajú nepríjemné ochorenia. odstraňujte ho pinzetou, ktorú pritlačte
Na Slovensku sa najčastejšie vyskytujú čo najbližšie ku koži. Vyťahujte ho podve z nich: lymská borelióza a kliešťo- maly, kývavým pohybom bez točenia.
vá encefalitída.
Najdôležitejšie je kliešťa nepoškodiť a
nerozmliaždiť. Treba vybrať celé telo aj
V bezpečí nie sme
s hlavičkou. Ak nemáte poruke dezinani v záhradách či parkoch
fekčný prostriedok z lekárne akým je
Kliešte sa vyskytujú v trávnatých lieh, či jódová tinktúra, použite prípraporastoch s výškou od dvadsať centi- vok s obsahom alkoholu. Ak sa nepometrov do jedného metra. Nájsť ich mô- darí odstrániť kliešťa celého, je vhodné
žeme v záhradách, v parkoch i v lesoch. vyhľadať zdravotnícku pomoc.
V posledných rokoch sa v dôsledku kli- Informácie poskytol Odbor epidemiológie
matických zmien dostávajú aj do vyša Referát komunikačný Úradu
ších zemepisných polôh, dokonca až
verejného zdravotníctva SR
do nadmorskej výšky nad 1000 metrov.
Striehnu na koncoch listov, na steblách
tráv alebo na vetvičkách prízemných
kríkov. Obľubujú najmä dubovo-hrabové lesy.
Pri potulkách prírodou by sme sa
mali vyhýbať miestam s vyšším predpokladom výskytu kliešťov, ktorými
sú okraje lesov, vysoké porasty tráv či
krovie. Je dobré zvoliť vhodné oblečenie pokrývajúce čo najväčšie časti tela,
najmä dlhé nohavice a ponožky. Vhodnejší je svetlý odev, na ktorom tohto
parazita skôr zbadáte. Zabúdať by sme
» ren
nemali ani na používanie repelentov.
foto autor JerzyGorecki pixabay

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
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SÚŤAŽ VO VARENÍ GULÁŠU
ktorá sa bude konať v Kamennom mlyne 9. 4. 2022
Na dobrú zábavu vám zahrajú
PROGRAM

Divochovci • Peter Kalapoš • City Boys Peter
9:00
10:00
12:00
13:00
15:00
15:30
18:30

štart súťažiacich družstiev
vystúpenie Petra Kalapoša
vystúpenie Dzivochovcov
odobratie vzoriek
vyhodnotenie súťaže
vystúpenie City Boys Peter
záver programu

• kolotoèe
• ma¾ovanie
na tvár
• skákacie hrady

ATRAKCIE PRE DE
TI
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.,

www.kamenarstvo-bocan.sk

Prihlásiť sa do súťaže môžete na tel.: 0907 144 939

39-0 TT36

Organizátor zabezpečí: drevo, chlieb, vodu, misky, lyžicky, v prípade potreby možnosť zapožičania kotlov.

01-0 TT12

ZAMESTNANIE
01-0 TT12

TRNAVSKO
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CHCETE CHOVAŤ HYDINU?

Môj Stannah,
moja sloboda

PREDAJ VO VAŠOM OKRESE

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

Sme tu pre Vás už 30 rokov!!!

24/7

Fre1

88-0020

www.matejovdvor.sk - 100% záruka kvality

Servis po celom
Slovensku

Cenovo dostupné riešenie pre každé schodisko
Stannah je svetovým lídrom na trhu stoličkových výťahov
5 rokov záruka vrátane bezplatného servisu – jedinečné na trhu
Pre priame, točité aj vonkajšie schodiská

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

0800 162 162

ah_03-2022_102x126_v2.indd 1

52-0002

Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku schodiska alebo
navštívte www.stannah.sk. Získajte 10% zľavu s týmto časopisom.

10.03.2022 16:47

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������
���TO, RÝCHL���������������
stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

0918 726 754
PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

87-0004

34-01

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia

8

SLUŽBY, STAVBA, ZAMESTNANIE
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KOŽENÉ BUNDY

Medicínska
pedikúra

Dámske kožené bundy
teraz už od 149 Eur

• 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

Miriam Danielová
- Odborný pedikér

-50%

až do

Hlavná 13, Špačince
0905 206 903
facebook.com/medipedi.eu.sk
miriamdanielova@gmail.com
www.medipedi.eu.sk
Otváracie hodiny
Pon-Pia: na objednávku
So-Ne:
zatvorené

...z lásky k nohám

OD Jednota, Trnava,
2. poschodie

01-0 TT12

medicínska pedikúra

TOTÁLNY VÝPREDAJ
01-0 TT04

Medi Pedi

Týždenne do 49 930 domácností

NEZÁVISLÝ SERVIS
PRE VOZIDLÁ - FORD - VÁM PONÚKA

regionpress.sk

www.

servis a opravy osobných a dodávkových vozidiel všetkých značiek

NY
Super CE
oknám!

- tlmiče
- výfukové potrubie

- prevádzkové kvapaliny
- pneumatiky

22 ročné skúsenosti s opravou vozidiel Ford
09-15

na doplnky k
...sieťky, žalúzie a iné

V PONUKE
AJ GARÁŽOVÉ
BRÁNY

AUTO

J&J

033/55 32 613-615
Priemyselná 9, Trnava

39-0 TT02

PRÍĎTE SI PRE

JARNÁ AKCIA - kontrola vozidla
- brzdový systém
- osvetlenie vozidla
- podvozok
- akumulátor
19,-Eur

0911 421 691

TTzel22-12-strana 1
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39-00 TT01

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

39-0011 TT09
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o
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markb
wo.d obalových materiálova

k
l.aspapiera

ww

78-0018-1

Suchovská 5, Trnava
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Tlačová správa

Úžasný príbeh bratov, ktorí svetu uľahčili obliekanie

reklamný článok

Ako vznikla konfekčná veľkosť?

ské róby, to všetko si nechávali ušiť
na mieru u krajčírov s tou najlepšou
povesťou. A potom prišiel šijací stroj.
Vynález, ktorý bratom z nášho príbehu
nahral doslova na smeč! Vďaka šijaciemu stroju mohli šiť krajčíri oblečenie
podstatne rýchlejšie, presnejšie a aj
elegantnejšie ako voľnou rukou. Clemens a August začali vo svojej firme
vyrábať viaceré veľkosti oblečenia pre
Úspech čaká na človeka, ktorý mužov aj ženy, ktoré si mohli okamžite
má veľký sen, verí mu a s nadše- zakúpiť a nemuseli tak čakať niekoľko
ním robí všetko pre to, aby mu týždňov či mesiacov. Navyše, toto obledal jasné kontúry, farbu, vôňu, čenie bolo podstatne lacnejšie a stalo
aby ho zhmotnil do skutočnej sa tak dostupné aj pre nižšie spoločenpodoby, ktorou šokuje svet. Toto ské vrstvy. Clemens a August sú vlastje skutočný príbeh dvoch bratov, ne priekopníkmi nakupovania, aké
Clemensa a Augusta, ktorí uľahči- poznáme dnes, keď si na seba obliekali nakupovanie oblečenia ľuďom me konfekčné veľkosti. Táto novinka
na celom svete. Možno o tom ne- spôsobila v Nemecku doslova prevrat.
August a Clemens Brenninkmeierovci, priekopníci konfekčných veľkostí oblečeviete, ale aj vám, ktorí práve číta- Každý chcel nakupovať v obchodoch
nia za dostupné ceny.
Foto: Archív spoločnosti C&A
te tieto riadky.
C&A! Na otvorení novej predajne v
Stuttgarte sa zhromaždili stovky ľudí a zákona s obuškami v rukách. O týchto tomkovia Clemensa a Augusta, vsádza
Životná cesta týchto bratov sa zača- netrpezlivo čakali na to, ako si z nej od- udalostiach dodnes svedčia historické v roku 2021 na hodnoty ako prirodzela v ich rodisku, v nemeckom meste nesú závideniahodné kúsky. Dav bol zábery, ktoré sa z otvorenia predajne nosť, rôznorodosť, udržateľnosť oblečenia, a tiež na ekológiu. Dbá však aj
Mettingen, neďaleko hraníc s Hona to, aby si ľudia okrem kvalitného
landskom. Obchodovanie mali v krvi
oblečenia odnášali z predajní aj zápo svojich predkoch, ktorí zanechali
žitok. Vďaka prehľadnosti a veľkému
rodinnú farmu a začali podnikať s
priestoru sa má zákazník cítiť príjembielizňou. Clemens a August sa ako
ne. Ako to však robia, že sú predajne
malí chlapci priučili remeslu a túžili
také upravené a tovar na nich vyzerá
si založiť vlastnú značku s oblečením.
tak dobre? No tak dobre. Prezradíme
Vyrábať chceli oblečenie, ktoré si zamivám to. Kusy oblečenia sa dostávajú na
luje celý svet! Ako čerství dvadsiatnici
predajňu krásne vyžehlené a navešané
zaklopali na dvere kancelárie ich otca.
na vešiakoch. Pre všetky predajne na
S nadšením mu predstavili podnikasvete ich takto pripravujú v distribučteľský plán a požiadali ho o pôžičku.
ných centrách. Oblečenie tam priveOtec prikývol a mladíci tak mohli vyzie kamión, zamestnanci ho vyberú
kročiť za ich odvážnym plánom. C&A
zo škatúľ, prechádza tunelom, kde
Brenninkmeijer – takto pomenovali
ho prefúka ventilátor a vyžehlí para a
spoločnosť, ktorá mala urobiť prevrat
z tunela tak vychádza v tip-top stave.
v textilom priemysle v Nemecku aj za
Na druhý deň si ho už môže zakúpiť
jeho hranicami.
zákazník na tisíc kilometrov vzdialenej
predajni. A presne takéto distribučné
Nápad, ktorý spôsobil mániu
centrum otvorila tento rok spoločnosť
Aby sme si vedeli predstaviť vtedajšiu spoločnosť, musíme si pripomenúť, Otvorenie predajní C&A bolo veľkou udalosťou. Pred obchodom sa zhromaždil v Trnave. Obsluhovať bude všetky preako sa ľudia začiatkom 19. storočia ob- dav ľudí, ktorí netrpezlivo čakali na prvý nákup.
foto archív spoločnosti C&A dajne C&A v Rakúsku, Slovinsku, Srbsku, Chorvátsku a Rumunsku. Bude to
liekali. Ich šatníkom vládla elegancia,
vôbec najmodernejšie centrum vybabyť pravým gentlemanom a dámou rozvášnený, niektorí ľudia sa do pre- zachovali.
vené inovatívnym distribučným systési však vyžadovalo veľa času a ešte dajne dokonca snažili dostať cez okná,
mom. Na skladnícke, administratívne
viac peňazí. Obleky, nohavice aj žen- a tak proti nim museli zasiahnuť muži Nevídaný úspech
Spoločnosť C&A sa rozširovala do a manažérske pozície spoločnosť príjďalších a ďalších miest. Prinášala stále me celkovo 250 nových zamestnancov.
nové a populárne nápady a získavala A vy môžete byť jedným z nich.
si srdcia svojich zákazníkov. Moderný
a kvalitný kabát si dámy zrazu mohli
zakúpiť za cenu priemernej týždennej mzdy robotníka, čo bola sotva
tretinová cena najlacnejšieho kabáta
Staňte sa súčasťou úspešného príu konkurencie. Značka C&A smerobehu značky C&A. Spoločnosť so
vala k vytýčenému cieľu. Zákazníkov
180-ročnou históriou si váži svojich
lákala na možnosť vrátenia tovaru,
zamestnancov, ponúka im slušnú
svoje predajne vybavila registračnými
mzdu a mnohé benefity. Chceš byť
pokladňami, ako prvé mali eskalátory,
našou skladníčkou, chceš byť nano najmä, ich návšteva bola zárukou
šim skladníkom? Pošli nám svoj
bohatého výberu oblečenia za bezkonživotopis mailom na sk-kariera@
kurenčnú cenu.
canda.com alebo zavolaj na číslo
C&A sa postupne rozšírila do dvad033/322 85 02. Spokojnosť našich
siatich európskych krajín, do Severnej
zamestnancov je našou najlepšou
a Južnej Ameriky aj do Ázie.
vizitkou.
Fotografia súčasného oblečenia – ľudia, rodina, ženy
Ako to robia?
foto archív spoločnosti C&A
Spoločnosť, ktorú dodnes vedú po-
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Nové PVC
okná a dvere
.
pre všetkých

PD Hôrka nad Váhom, hydinárska farma

Predaj 12-18 týždňových kuričiek DOMINANT

Objednávky:

STAV E B N É P R ÁC E

39-00 TT01

Hrubé stavby RD, základové dosky, murovanie
+421 944 409 220

75-21

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

Ružindol
Najnižšie podanie: 36 100,00 EUR

V pohodlí
Vášho domova!

0948 02 77 55

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

Rozostavaný rodinný dom

08-00 TT02

Termín navštevy si treba dohodnúť telefonicky.

Bučany motorest 28. 3.
Vlčkovce 28. 3.
Hrnčiarovce n. Parn. 28. 3.
Drahovce 28. 3.

DOBROVOĽNÁ DRAŽBA

MASÁŽE
A PEDIKÚRA

39-0 TT11

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)

52-0057

A DVERE
SKLADOVÉ OKNÁ
.
IHNEĎ K ODBERU

Termín konania dražby:
dňa 21.04.2022 o 10:00 hod.
Miesto konania dražby:
Malá konferenčná miestnosť,
v suteréne, Hotel Spectrum,
Vladimíra Clementisa 13, 917 01
Trnava.
Dražobná zábezpeka:
6 000,00 EUR
Predmet dražby: Rozostavaný rodinný dom bez súpisného čísla,
v obci Ružindol. Predmetom dražby sú tiež pozemky parcelné č. 646/1
a parcelné č. 648/10 o celkovej výmere 353 m2. Predmet dražby je
evidovaný na LV č. 1368, k.ú. Ružindol.

1x H

Základné priestorové pravidlo

1x H

pre umiestňovanie loga
od okolitých elementov
vychádza vždy z výšky
prvého písmena H.

Do tohto priestoru okolo loga

1x H

nič neumiestňujte.

52-0004-17

1x H

Kontakt: 0903 404 713
schmidt@heypay.sk, www.heypay.sk

SME PRVÁ FIRMA,
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE

800

0903 342 475

699 €

vymaľovanie
interiéru
pri výmene okien

rttrade@rttrade.sk

ELEKTRIKÁR

Juraj Jamrich
výmeny
svietidiel,
vypínačov,
zásuviek...

• elektroinštalácie
• rekonštrukcie
• el. prípojky
• opravy

16-0020

0949 188 961
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499 €

41-06

1500

10% ZĽAVA
2300

1500

1500

449 €

cena zahŕňa: demontáž, montáž, parapety,
žalúzie, murárske práce a DPH
75-19

TRNAVSKO

ŠKOLA, SLUŽBY
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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 28.3.2022 DO 10.4.2022
17.11.2021 sviatok zatvorené
Párky bravčové

Moscato DeLuxe Ice
0,75L

Kupón

j.c. 2,253 €/l

1,99
Cena po zľave:

1,69€

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
28.3.2022 do 10.4.2022.

181552

Jar tabletky

do umývačky riadu Plus
All in 1
100 ks
j.c. 0,199 €/ks

26,90
Cena po zľave:

19,

99

€

Zmeták+lopatka
+metlička

4,90
Cena po zľave:

3,00€

Odšťavovač Vivax AJ800
2 stupne odstreďovania
800W

55,00
Cena po zľave:

34,90€
j.c. 0,996 €/kg

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
28.3.2022 do 10.4.2022.

180981

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
28.3.2022 do 10.4.2022.

181271

kg

Kupón

181057

Bravčová krkovička
s kosťou

kg

kg

5,99

5,99

4,99

4,89€

4,99€

mrazené Hyza
750g

francúzska, mexická, škvarková, tataráčik kačacia, husacia
100g
105g Hamé

ilustračný obrázok

Kurací polievkový balíček Nátierka Lunter
j.c. 1,320 €/kg

1,19

j.c. 6,900 €/kg

0,89

3,99€
Paštéta
j.c. 7,523 €/kg

1,19

0,99€

0,69€

0,79€

tradičné sladené mlieko
397g

Natur Product
900g

soľ,sézam
80g

Salko

j.c. 4,256 €/kg

2,49

Med včelí kvetový
j.c. 4,322 €/kg

4,90

Dupetky
j.c. 7,375 €/kg

0,85

1,69€

3,89€

0,59€

neperlivá voda 1,5l
+ záloh k uvedenej
cene za obal 0,15€
0,15€

2L + záloh k uvedenej
cene za obal 0,15€
0,15€

550ml pl.+ záloh k uvedenej cene
za obal 0,15€
0,15€

Lucka dojčenská
j.c. 0,326 €/l

0,79

Kofola
j.c. 0,375 €/l

1,09

Pivo Corgoň 10%
j.c. 1,000 €/l

0,59

0,49€

0,75€

0,55€

44ks rôzne druhy

750ml

650ml

Lenor tablety
j.c. 0,243 €/ks

13,29

Aviváž Tesori d´Oriente
j.c. 2,920 €/l

2,69

Jar Extra+
j.c. 3,062 €/l

2,59

10,69€ 2,19€

1,99€

ocot, vodný kameň
750ml

rôzne farby

Pulirapid
j.c. 3,453 €/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
28.3.2022 do 10.4.2022.

Saláma šunková

3,50

Toaletný papier
Zewa DeLuxe 8ks
j.c. 0,336 €/ks

3,69

2,59€

2,69€

8 dielna

V ponuke rôzne druhy substrátov
20L

Súprava hrncov Oliver

Substrát pre výsev a množenie
j.c. 0,210 €/l

43,90

4,60

33,90€ 4,19€
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Odkvapkávač Classic

7,90

5,50€

ponuke
semená
na výsev
a jarné
cibuľoviny

AUTO
SLUŽBYDO 10.4.2022
INZERCIA PLATÍ
OD- MOTO,
28.3.2022

TRNAVSKO

TV ORAVA

Konvica ECG blue

Kulmofén Concept

uhlopriečka 32" (81 cm) HD ready green, objem 1L
LED TV,DVB-T/T2/C
príkon 1100 W

199,00

Dolce Gusto Krups

výkon 400W

tlak 15 barov
príkon 1600W

19,90

14,90

Rúra el. ECG Stainless Sporák Mora
4 ohrevy, gril, objem 48l
Príkon rúry: 2000 W

429,00

5

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

129,00

389,00

179,00€ 11,90€

15,90€ 35,90€ 109,00€ 369,00€

energ.trieda B, 8kg bielizne

objem 184/84L
energ.trieda F

Sušička VIVAX

Pračka Vivax

Chladnička ECG

6kg/1200ot
energ. trieda E

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

alebo

te
trí
e
š
u

269,00

249,00

539,00

539,00

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 28.3.2022 do 10.4.2022.

89€

388,90

266,00€ 229,00€ 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

Rotavátor el. HECHT 745

Rotavátor AL-KO MH 360

Rotavátor Worcraft WPLM112 Rotavátor Vari Terra XP-200 Drvič AL-KO MH 2500 SLICE

154,99€

799,00

299,00

Príkon: 1500W
Záber: 40cm

299,00

Motor: ALKO 139cm3
Záber: 36cm

279, €
00

Rotavátor el. Hecht 738

+ kolesá
Typ motoru: 4-taktný
Šírka záberu: 700 - 1 000 mm

motor XP 200 A, 4-takt, záber 8cm
1 rýchlosť vpred

Príkon: 2500W
Max. priemer konára: 40mm

499, €

499, €

155,00€

Vyžínač AL-KO GT 2000

Plotostrih AL-KO HT 2000, Kalové čerpadlo AL-KO
Akumulátor: 20V (2,5Ah)
DRAIN 7500
Dĺžka lišty: 45cm, batéria

124,99

00

00

124,99

príkon 1000W
záber 36,5 cm

124,99

124,99€
Kosačka el. AL-KO CLASSIC 3.25 E Kosačka mot. AL-KO EASY 4.20 P-S
Príkon: 1000W, Záber: 32cm
Objem koša: 30l

Motor: ALKO TECH 140
Záber: 42cm, Objem koša: 50l

87,90€

219,00€

239,00

94,90

Akumulátor: 20V (2,5Ah), batéria
a nabíjačka je súčasťou balenia

115,00

Kosačka mot. AL-KO EASY 4.60 SP-S
Motor: ALKO TECH 140, Záber: 46cm
Objem koša: 60l, Pojazd: 1 rýchlosť

a nabíjačka je súčasťou balenia

Príkon: 450W, Max. výtlak: 6m

106, €

49,90€

115,00

106, €
90

90

53,90

290,00

269,00€

Vertikutátor AL-KO Combi Care 38 E Vertikutátor mot. AL-KO Combi Care 38 P Sporák Elegant

Sporák Thorma Okonom 75 DeLuxe

135,00

768,00

Príkon: 1300W, Záber: 38cm

Motor: ALKO 144F, Záber: 38cm

355,00

129, €

10 výkon 7 kW, biely, krémový ľavý, pravý

159,99

na tuhé palivo, výkon 7kW, biely ľavý, pravý

329, €

499, €

739,00€

E-bike DEMA IMPERIA 5

Bicykel KELLYS CLIFF 90

Bicykel KELLYS CLEA 90

Bicykel MODET 24

1949, €

559, €

559, €

279,99€

00

00

Vertikutátor AL-KO Combi Care 36 E

00

Príkon: 1500W, Záber: 36cm

179,00

159,00€
2089,99

00

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

599,00

00

599,00

00

329,90

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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Externé maturity 202(0)2
Prvé zhodnotenie externých a písomných maturít

22 122 0059

Máme za sebou prvý maturitný polčas –
externú a písomnú formu maturitných
skúšok, ktoré sú zadávané centrálne. Aj
keď na výsledky si ešte počkáme, už teraz
môžeme konštatovať, že nám priniesli aj
negatívne aj pozitívne poznatky.
Začnem negatívom. Tým je podľa mňa
nesporne použitie testov z roku 2020 bez
úpravy. Na začiatku školského roka keď
bolo rodičovské združenie, tak na stretnutí OZ Semafor so zástupcami rodičov
z jednotlivých tried som sa vyjadril, že
som jednoznačne za konanie maturitných skúšok, ale dúfam, že sa nestane,
že NUCEM vytiahne nepoužité testy
z pred dvoch rokov (hovoril som to aj
na porade na ministerstve). Žiaľ, stalo sa.
Informácie o tom, že to tak môže byť začali prenikať už pár dní pred maturitami,
ale oficiálne to nám riaditeľom oznámili
mailom v piatok 11.3. popoludní. Napriek vysvetleniu ministerstva, že zadania kontrolovalo 15 odborníkov a nenašli
v tých zadaniach problém, ktorí by súčasní
maturanti mohli mať, či argumentom, že
cieľové požiadavky sa predsa nezmenili,
to považujem za profesionálnu chybu, najmä z psychologického hľadiska. Podľa mňa
mali byť testy jednoznačne pripravené nanovo, pretože komunikácia ministerstva
voči maturantom bola iná a nie je to férové
voči maturantom. Keby sme my na škole
vytiahli na internú časť maturít zadania
z roku 2020, kde by sme neopravili ani dátum, tak by nás inšpekcia „zožrala“. Ale aj
napriek tomuto, z môjho pohľadu profesionálneho prešľapu, verím, že to celkovo
nedopadne zle.
Sú však aj pozitíva. Najskôr fakt, že sa
maturity konajú. Nebudem sa opakovať
z predchádzajúcich mojich blogov zdôvodňovaním, ale je to mimoriadne dôležité pre súčasných aj budúcich maturantov

PROFESIONÁLNE PRANIE KOBERCOV

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

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

32-0007-2

Suchovská 12
917 01 Trnava
superluxe@superluxe.sk

TTzel22-12-strana 6

(osobne som rád, že môžem našich štvrtákov
po dvojročnej pauze opäť oslovovať maturanti). Dôležitý je ale aj iný fakt. Že
študenti boli postavení so svojimi vedomosťami pred zrkadlo externého nezávislého celoslovenského skríningu. Jednak
je externé nezávislé testovanie podľa mňa
mimoriadne dôležité v súčasnom školstve
(ak sa koná na každej škole objektívne), ale
najmä mnohým nám, študentom i školám,
ukáže obraz s určitou vypovedateľnou hodnotou, aj keď je veľká škoda, že nie s aktualizovanými testami. Keďže učím maturantov viem, že niektorí majú obraz o svojich
vedomostiach a pozícii v systéme končiaceho stredoškolského vzdelávania a vstupu
do sveta práce, či vysokoškolského štúdia,
značne nadhodnotený. A preto pohľad do
reality je mimoriadne dôležitý. Môže ešte
veľa napraviť pred druhým maturitným
polčasom, vstúpením do seba a svedomitejšou prípravou naň. Sebavedomie je v živote
dôležité, ak je zdravé, ale pokora tiež. Život
a prax sa s nikým nehrá a my máme na to
študentov pripraviť. A bez takýchto skúseností to nejde. Pozitívom je i fakt, že u nás
vykonali písomné skúšky všetci maturanti
a tak nikto nemusí ísť na náhradný termín
a myslím si, že po organizačnej stránke sme
na škole túto časť zvládli bez problémov,
za čo patrí vďaka všetkým zainteresovaným.
Takže externé testy sa zabalili a poslali
na nezávislé hodnotenie a slohy sa rozdajú našim učiteľom na opravu a budeme
s napätím čakať výsledky z prvého polčasu. Teraz je čas, aby sme si v „kabíne“
prebrali plusy a mínusy a stanovili taktiku
na druhý polčas. Ja do neho vstupujem stále
s nádejou a miernym optimizmom.
Ing. Peter Papík, riaditeľ SPŠ dopravná
Trnava, Študentská 23

SLUŽBY, STAVBA, ZAMESTNANIE

TRNAVSKO

Frézovanie

7
Občianska
riadková
inzercia

Oznam pre členov ČZ Trnava

komínov

Dozorný výbor Členskej základne Trnava pri COOP
Jednota Trnava SD, pozýva všetkých svojich členov na

VÝROČNÚ ČLENSKÚ SCHÔDZU

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

202Auto
moto/iné / iné
AUTO-MOTO
» ČZ-JAWA Odkúpim
Motocykel/Diely-SERIÓZNA
DOHODA 0908205521
» Kupim motocykle Jawa/
CZ/Babetta/Stadion/Pionier/Simson aj iné..Slušne
zaplatim. 0949 371 361

10-0010

ER

Na Vašu účasť sa teší

Dozorný výbor, Členská základňa Trnava
pri COOP Jednote Trnava, SD

01-0 TT12

ktorá sa uskutoční dňa 6. apríla 2022 (streda) o 16,00 hod.
v priestoroch jedálne spoločnosti Lefrox group s.r.o.,
Obchodný dom Jednota na 3. poschodí,
Trojičné námestie 9, Trnava, za dodržania všetkých
hygienických opatrení vzhľadom k súčasnej situácii.

ZĽAVAEZ

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

101Auto-moto/predaj
AUTO-MOTO / predaj

303Byty/predaj
BYTY / predaj

BYTY / prenájom
404Byty/prenájom
DOMY / predaj
505DOMY/predaj
POZEMKY / predaj
606POZEMKY/predaj
REALITY / iné
707REALITY/iné
808STAVBA
STAVBA
» KUPIM HAKI LESENIE.
0907715027
909DOMÁCNOSŤ
DOMÁCNOSŤ
10
a ZVERINEC
10 ZÁHRADA
ZÁHRADA
A ZVERINEC

Prevádzky:

ČÁRY
GBELY ( objekt tehelne )
HOLÍČ ( pri smaltovni )

1111 HOBBY
HOBBYa ŠPORT
A ŠPORT
12
12 DEŤOM
DEŤOM
13
13 RÔZNE/predaj
RÔZNE / predaj
14
14 RÔZNE/iné
RÔZNE / iné

63-35

15
15 HĽADÁM
HĽADÁMPRÁCU
PRÁCU

16ZOZNAMKA
ZOZNAMKA
» SYMPATICKA 56 R HLADA
PRIATELA NA ZOZNAMENIE
0940642703
» 46 rocny Ženaty hlada
Kamaratku aj Starsiu 0907
328 041

Chcete si
podať
inzerát?
Kompletné vyšetrenie a stanovenie Vašej diagnózy na najmodernejšom
diagnostickom biorezonančnom prístroji L.I.F.E. systém Quantum II.

Pomôžeme Vám

určiť príčinu a závažnosť Vašich chorôb a doporučíme Vám liečbu:

chrbtice a kĺbov, reumatizmu, artrózy, osteoporózy, cukrovky, pankreasu,
prostaty, vysokého krvného tlaku, sexuálnej dysfunkcie, psychických porúch,
migrény, depresie, úzkosti, nervového systému, lymfatického systému,
cievnych problémov, alergénov, toxínov, baktérií, vírusov, plesní ...
41-18

www.regionpress.sk
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sieť 39
regionálnych
novín

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.

STAVBA, SLUŽBY, NEHNUTEĽNOSTI

Redaktorka: Renáta Kopáčová
spravodajstvott@regionpress.sk
DISTRIBÚCIA (49.930 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

12-mesaèné
nosnice
Cena

•PREDAJ KAMENIVA

•PREDAJ KAMENIVA

1,50€

- 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

- 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, vrátane
zásypové kamenivo,
podklad pod zámkovú dlažbu
DPH.

za 1ks

•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

•PREDAJ
Pri odbere
nadPIESKU
100 ks je cena za 1 ks/1,30 Eur vrátane DPH
•DOPRAVA - vrátane drobného rozvozu

Súkromná spoločnosť prijme

STRECHY

predávame
0915 930 683, 0915 930 672, bemat@betos.sk
montujeme
Zlavy
OHÝBAM
E
TOVAR VÁŽIME NA CERTIFIKOVANEJ MOSTOVEJ
VÁHE, ŽIADNY PREDAJ ODHADOM MNOŽSTVA!

ž do

na krytiny a

BRIGÁDNIKOV

PLECHY

- 50%

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.

na ohýb

ačke

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

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

výroba
oprava

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

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

ŽALÚZIE
ROLETY

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

97.240
106.540
34.320
34.390
30.330
16.450
30.580
29.680
54.170
35.050
22.970
41.870
35.420
36.750
41.930
59.870
49.930
20.930

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

0904 237 414
POKLÁDKA
ZÁMKOVEJ DLAŽBY

Komplexná realizácia
Vašich predstáv
v exteriéri

Stredné Slovensko
56.200
29.300
37.270
30.860
38.570
32.480
33.590
40.150
38.400
26.880
50.780

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

RASTAR spol. s r.o.

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

kanalizácie • čistenie lapačov tuku

01-0 TT12

37.210
30.830
27.190
92.130
24.900
12.940
31.260
41.520
49.940
32.540

0905 651 584

•KRTKOVANIE•
profesionálne čistenie a monitoring

Východné Slovensko

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

spol. s r. o.

A VÝKOPOVEJ ZEMINY
- skládka priamo v Trnave

01-0135 TT12

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

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

78-0008-3

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

Mikovíniho 7 • Trnava

odpredá dòa 2. 4. 2022 t.j. v sobotu
•LIKVIDÁCIA
STAVEBNÝCH
v èase od
7:00 doODPADOV
14:00 hod.

01-0075 TT12

INZERCIA

Mikovíniho 7 • Trnava

39-0005 TT01

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

951 04 Ve¾ký Lapáš, tel.: 0902 951 109
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NON - STOP 0905 351 406
www.krtkovaniezsk.sk

01-0008 TT01
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REGIONPRESS, s.r.o.
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trnavsko@regionpress.sk

08-0033 TT06
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01-00 TT12
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