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TOP KVALITA

ZA NAJLEPŠIU

CENU

TOP KVALITA

ZA NAJLEPŠIU

CENU
Veľká

superakcia

-40%

Veľká

superakcia

-40%

www.mamix.skwww.mamix.sk
Rodinný dom
Okružné námestie č. 6
Trnava (smer Biely Kostol)

Domáci trnavský predajca

Najväčší výber
poťahových látok!

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

033/5546 744 • 0905 313 421033/5546 744 • 0905 313 421

-40%-40%
-40%-40%

-40%-40%

VÝROBA SEDACÍCH

SÚPRAV NA MIERU!
VÝROBA SEDACÍCH

SÚPRAV NA MIERU!

Dovoz, vykládka
a montáž novej

sedačky ZDARMA
+ možnosť odvozu

starej sedačky!

Dovoz, vykládka
a montáž novej

sedačky ZDARMA
+ možnosť odvozu

starej sedačky!
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1Hrubé stavby RD, základové dosky, murovanie
S T A V E B N É  P R Á C E

+421 944 409 220

ZSS SVETLO-
Domov pre seniorov

Tel.: 033/554 54 33, 0903 450 944 • Email: svetlo.no@gmail.com
Web: www.svetlotrnava.sk • Facebook: PATRIK SVETLO

Františkánska 2, 917 01, Trnava

POSKYTUJE CELOROČNÚ
SOCIÁLNU SLUŽBU

Voľné miesta pre klientov!
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VÝKUP NEHNUTEĽNOSTÍ DO 48 HODÍN

Lukáš Jánoška
0905 178 274

Zabezpečím pre vás 
bezstarostný predaj 

nehnuteľnosti
a hypotéku na mieru.

www.mezeireality.sk

ZATEKÁ
VÁM

PLOCHÁ
STRECHA?

ZATEKÁ
VÁM

PLOCHÁ
STRECHA?

N E M U S Í ! ! !
(garáže - terasy)

0918 088 867
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RECYKLÁCIA
AUTOMOBILOV

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

Odvoz auta zadarmo
GA SA HC LV NR NZ PE PN BN NM TO TT ZH ZC BS.

0915 261 120
Už nemusíte chodiť na dopravný inšpektorát,

my všetko odhlásime za Vás.
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• 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 pä 
• Odľahčenie bolestivých a citlivých miest na nohách
• Odborná starostlivosť o chodidlá
  s oddychom a relaxom pri masážach

Medi Pedi
medicínska pedikúra

Miriam Danielová
- Odborný pedikér

Medicínska
pedikúra

...z lásky k nohám

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
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8033/55 32 613-615
Priemyselná 9, Trnava

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

22 ročné skúsenosti s opravou vozidiel Ford

AUTO J&J

- servisné prehliadky so zápisom do elektronickej servisnej knižky - pre zn. FORD
- údržba a opravy vozidiel
- klimatizácia - oprava, plnenie, dezinfekcia
- ťažné zariadenie - dodanie, montáž
- poistné udalosti - obhliadky,
   oprava /zmluvný servis pre všetky poisťovne/
- oprava karosérie, lakovanie
- originálne náhradné diely FORD
- náhradné diely - všetky značky vozidiel

www.autojj.sk

sme tu pre vás!

30
rokov

TOTÁLNY VÝPREDAJ
KOŽENÉ BUNDYKOŽENÉ BUNDY
Dámske kožené bundy

teraz už od 149 Eur -50%-50%až do

OD Jednota, Trnava,
2. poschodie
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INZERCIA

 

TRNAVSKO

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

Redaktorka: Renáta Kopáčová
spravodajstvott@regionpress.sk

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

trnavsko@regionpress.sk

Redakcia: Pekárska 40/a
TRNAVA

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   97.240 Bratislavsko Východ
BZ  106.540 Bratislavsko Západ
DS  34.320 Dunajskostredsko
GA  34.390 Galantsko+Šaliansko
HC  30.330 Hlohovecko+Sereďsko
KM  16.450 Komárňansko
LV  30.580 Levicko
MA  29.680 Malacko
NR  54.170 Nitriansko
NZ  35.050 Novozámocko
PK  22.970 Pezinsko
PN  41.870 Piešťansko+NM+MY
SC  35.420 Senecko
SE  36.750 Senicko+Skalicko
TO  41.930 Topoľčiansko+PE+BN
TN  59.870 Trenčiansko+DCA+IL
TT  49.930 Trnavsko
ZM  20.930 Zlatomoravsko

BB    56.200 Banskobystricko+BR
KY  29.300 Kysucko=CA+KM
LI  37.270 Liptovsko=LM+RK
LC    30.860 Lučenecko+VK+PT
MT    38.570 Martinsko+TR
OR    32.480 Oravsko=DK+NO+TS
PB    33.590 Považsko=PB+PU
PD     40.150 Prievidsko
ZV    38.400 Zvolensko+DT+KA
ZH  26.880 Žiarsko+ZC+BS
ZA  50.780 Žilinsko+BY

BJ  37.210 Bardejovsko+SK+SP
GE  30.830 Gemersko = RV+RS+RA
HU  27.190 Humensko=VT+SV+ML
KE  92.130 Košicko
KS  24.900 Košicko okolie
SL   12.940 Ľubovniansko
MI  31.260 Michalovsko+TV+SO
PP  41.520 Popradsko+KK
PO  49.940 Prešovsko+SB
SN  32.540 Spišsko+LE+GL

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

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

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

DISTRIBÚCIA (49.930 domácností)
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0911 421 691
Suchovská 5, Trnava

Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, 917 31 Trnava

Informácie o prenájmoch na tel. č. 033/590 35 18.
Ponuky je potrebné poslať poštou alebo osobne

na sekretariát školy v zalepenej obálke s označením
„Prenájom“ do 13.05.2022 do 12,00 hod.

- učebňa 32 m2 + 20 m2 priestory príslušenstva
- kancelária 8 m2 + 20 m2 priestory príslušenstva
- parkovisko 40 m2
- spoločenskú miestnosť 358 m2
  + 20 m2 priestory príslušenstva
- stomatologická ambulancia 21 m2
  + 10 m2 priestory príslušenstva

DÁVA DO PRENÁJMU
NEBYTOVÝ PRIESTOR
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MASÁŽE
A PEDIKÚRA
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V pohodlí
Vášho domova!

Objednávky:
0948 02 77 55
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ul. pri Kalvárii 25A, Trnava033/552 15 20, 0905 96 54 48

w
w

w.markbal.sk

ve
ľko

ob
chod obalových materiálov a papiera

TAŠKY
PAPIEROVÉ
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15NON - STOP 0905 351 406

profesionálne čistenie a monitoring
kanalizácie • čistenie lapačov tuku

•KRTKOVANIE•

www.krtkovaniezsk.sk

Termín navštevy si treba dohodnúť telefonicky.
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SOŠ obchodu a služieb Trnava

Bližšie na: www.sosos-trnava.sk

má zámer prenajať nebytové
priestory a bytový

priestor (služobný byt)
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SERVIS OKIEN &
RENOVÁCIA EUROOKIEN

info@renovaciaeurookien.sk | www.renovaciaeurookien.sk
info@servisokientrnava.sk | www.servisokientrnava.sk

PONÚKAME - žalúzie, sieťky, oprava
žalúzií a sieťok, plastové a hliníkové role�,

sklá, tesnenia, parape�, kovania a iné.
RENOVUJEME - drevené okná, dvere, brány,

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

0948 144 844
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a.s. Špačincea.s. Špačince
919 51, tel.: 0902 956 501

odpredá dòa 13. 5. 2022 t. j. v piatok
v èase od 7:00 do 13:00 hod. 

Pri odbere nad 100 ks je cena za 1 kg/1,70 Eur vrátane DPH

živé brojlerové
kurèatá

Cena
za 1 kg

vrátane
DPH.1,75€ vrátane
DPH.1,75€Cena

za 1 kg
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KAMENÁRSTVO

Bratislavská cesta 45
oproti Drevoma, Mikona

TRNAVA

0905 333 339
Po - Pia: 10:oo - 16:oo

každá párna sobota: 9:oo - 12:oo

NAJŠTÝLOVEJŠIA PREDAJŇA
S VYSTAVENÝMI POMNÍKMI:

Príďte nakúpiť ešte za MINULOROČNÉ CENY!

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

DOPRAVA ZADARMO

JARNÁ AKCIA -35%
ZĽAVY PRE SENIOROV
ZĽAVY PRE SENIOROV

31
1991-2022

Kuričky Nosivé 
rôznej farby 8-12-15-18 týž
Kuričky nosivé 14-týždňové
Nosnice pred znáškou 20-týždňové
Brojlerové kačice 1-14 dňové
Mulard Kačice - Káčere 1-14 dňové
Húsatá Landeské 1-14 dňové
Morky Biele BIG-6   6-8 týždňové

Predaj rastovej a znáškovej kŕmnej zmesi

Kuričky Nosivé 
rôznej farby 8-12-15-18 týž
Kuričky nosivé 14-týždňové 
Nosnice pred znáškou 20-týždňové 
Brojlerové kačice 1-14 dňové
Mulard Kačice - Káčere 1-14 dňové
Húsatá Landeské 1-14 dňové
Morky Biele BIG-6   6-8 týždňové

Predaj rastovej a znáškovej kŕmnej zmesi

Ponúka na predaj: (pri galante)
hydinárska farma topoLnica

Rozvoz zabezpečíme

0905 551 499 • 031/781 15 63 • www.hydinarskafarma.sk
Hydinárska farma Topoľnica

7,90 €/ks
6,90 €/ks

Aktuálne platí 

do vypredania zásob
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9. mája 1974
bolo otvorené pražské metro 

Výročia a udalosti
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Volakedy stavaly chlapci svojím frajírkam pred 
domom máj. Bolo to v noci a tajne pret prvým má-
jom. Čúl sa to už robý ináč. Obec postavý máj na 
námescí pre šeckých obyvatelov. Na Slovensku je to 
tradýcija. Any naša obec neny výnimka a roky to ro-
byla kým nedošla tá korona. A vtedy sa dva roky sta-
val máj tajne, bez dzivákov. Pár hasičov ho postavilo 
večer pret prvým májom. No tento rok sa to vrácilo 
do normálnych kolají. V poslednú aprílovú slnečnú 
sobotu sa na námescí zešla skoro celá dzedzina. 

Hasiči, za pomoci omladziny, postavily máj 
a  školkárske dzecúrence na lúke pod ným krásne 
tancuvaly a spívaly. Blyskla sa aj naša folklórna sku-
pina Blavanka. Aj ket dva roka nevystupuvaly, neza-
budly any spívat, any to, jako sa oblýka krásny kroj 
v  kerém sa nám predvédly. Po temto zážitku boly 
tri velké kotle guláša, vínko a pre dzeci malinovka 
a slatkosci. Pri dychovke sa spívalo a tancuvalo do 
tmavej noci. Šecko natáčaly na kameru, aby bol dó-
kaz, že to naozaj tak bolo. 

Bude sa to premýtat v našej obecnej telke, aby 
tú parádu vidzely aj tý, kerý tam nemohly, alebo 
nescely byt. Čúl už víte, jako sa staval máj v Jaslov-
ských Bohunicách a verým, že to tak 
bude pokračuvat a nygdo, nygdy 
nám to neprekazí. A  nakonec 
pykoška, pri dlhém májovém 
sprévode som začula, jako sa 
dámy a pány z Blavanky radzily 
jaké koláče napečú na Den maték 
Ukrajinkám bývajúcim u nás. A to 
je botka za tú slávu.

Už nebol tajný

» bapka Blašková

Májová čerešňa
Nerada sa vzdávam

májového sna,
no kým prikvitol pán,
odkvitla mi čerešňa.

Prirodzený nepriateľ
Aj keď si predátor, 

rýchlo upaľuj,
keď máš za pätami 

svoju bývalú.

Praktický výber
Chcela, aby ju počúval 
a zaviezol kam chce,

tak po dlhoročnej praxi
vyhral u nej šofér taxi.

Dobrá rada
Malé problémy 

riešte hneď na mieste
a malé šteňa nekupujte,
ak neviete ako narastie.

Nájsť to správne miesto
Rokovať za okrúhlym 

stolom
zdalo sa im málo,

tak sa usadili za okrúhly 
válov.

Možno je to tak

» Eva Jarábková
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ELEKTRIKÁR
Juraj Jamrich

0949 188 961

• elektroinštalácie
• rekonštrukcie
• el. prípojky
• opravy

výmeny
svietidiel,
vypínačov,

zásuviek...

REZANIE BETÓNU

0908 447 006
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• Stavba
   teplovzdušných
   krbov a teplovzdušných rozvodov
• Vložkovanie komínov
• Rekonštrukcia starých komínov
• Obhliadka
  komína zdarma
www.kominicek.sk
0905 702 276 • 0917 850 155 

Frézovanie
komínov

ZĽAVA
NA NEREZ

Do nášho tímu prijmeme:



na HPP aj brigádnicky. Mzda: 800 - 1 200 €.

Máš voľný čas? Poznáš Trnavu? Chceš si zarobiť?

0905 613 572 • yellow@taxisluzbatrnava.sk

•vodičov •dispečera/-ku•vodičov •dispečera/-ku
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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 - 

ŽALÚZIE
ROLETY
0904 237 414

výroba
oprava
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Občianska
riadková
inzercia

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera TT medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP TT 12 Predám kočík,
0987 654 321.

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. Upozornenie! Služba 
nefunguje u operátorov O2  
a 4ka. TIP 1: Ak chcete inzerát 
na viac týždňov, pošlite rov-
nakú sms toľkokrát, v koľkých 
týždňoch chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverej-
niť v ľubovoľných iných našich 
novinách, TT zameňte za skrat-
ku novín, ktorú nájdete na 
druhej strane vľavo dolu. Služ-
bu PlatbaMobilom.sk technic-
ky zabezpečuje ELET, s.r.o.

2  Auto moto/iné

» Kupim motocykle Jawa/

CZ/Babetta/Stadion/Pio-

nier/Simson aj iné..Slušne 

zaplatim. 0949 371 361 

» ČZ-JAWA Odkúpim 

Motocykel/Diely-SERIÓZNA 

DOHODA 0908205521 

8  STAVBA

» KÚPIM HAKI LEŠENIE. 

0907715027 

11  HOBBY a ŠPORT

» Predám pánsky bicykel 

Author Horizon, cena doho-

dou, tel: 0910619128

13  RÔZNE/predaj

» Predám dvojkolesovú 

káru 80eur, dvojkolesovú 

káričku 40eur, fúrik 30eur, 

murárske náradie záhrad-

nícke za symbolickú cenu, 

tel: 0904820312

  ZOZNAMKA

» SYMPATICKA 56 R HLADA 

PRIATELA NA ZOZNAMENIE 

0907277466

02 AUTO-MOTO / iné 

08 STAVBA 

11 HOBBY A ŠPORT 

13 RÔZNE / predaj 

16 ZOZNAMKA 

41-52

32-0034

e-mail: velcon@velcon.sk

19 ROKOV NA TRHU

47-006

Hľadáme UPRATOVAČKU
STREČNO 

Mzda od 3,5€/hod. v čistom + príplatky

Kontakt:  0907 171 888 / 0907 842 092
praca@traust.sk

16-0051

Kamenárstvo ADAM - RUŽA

0911 499 871
0940 098 504

vaskovicadam@gmail.com
fb: Kamenarstvo Adam ruza

AKCIA
APRÍL – MÁJ

2022

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

1 HROB: od 990 € 
2 HROB: od 1300 € 

DÔCHODCI A ZŤP
VÝRAZNÉ ZĽAVY NA VŠETKO

Radi Vás navštívime aj doma.

seriózne, kvalitne, bez zálohy, doprava ZDARMA
78-0114

Prijmeme pracovníkov SBS 
na obchodnú prevádzku v Trnave

Mzda od 4,38 €/hod. brutto

0903 221 681    corado@corado.sk

10-0064

Kamenárstvo Majstro 0910 444 002

1-hroby, 2-hroby žulové

Kompletné pomníky,
rekonštrukcie starších

a prepadnutých hrobov

www.kamenarstvomajstro.sk ZĽAVY PRE DÔCHODCOV

Lampáš a váza pri kompletnom
pomníku ZDARMA

ZĽAVA 35%
na všetky práceBEZ ZÁLOHY

Záruka 5 rokov

75-21

PD Hôrka nad Váhom, hydinárska farma

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

Predaj 13 a 18 týždňových  kuričiek DOMINANT
Bučany motorest  9. 5.
Vlčkovce                 9. 5.
Hrnčiarovce n. Parn.  9. 5.

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

Drahovce  9. 5.12.30 - 12.45 h.

0944 646 534

PLÁVAJÚCE
PODLAHY

- skladanie skrín
- montážne

domáce práce

montáž/pokládka
(vinyl)

78-0018-1
01-0010 TT11 -40% -40%

KUCHYNE
ŠATNÍKY

GARANCIA
NAJNIŽŠEJ CENY!

GARANCIA
NAJNIŽŠEJ CENY!

NAJVÄČŠÍ VÝBER
KUCHÝŇ

DO BAURINGU!

NAJVÄČŠÍ VÝBER
KUCHÝŇ

DO BAURINGU!

KVALITA, ZA KTOROU SI STOJÍME > ZÁRUKA 5 ROKOV

SKVELÉ CENY NA

Naše postele farebne zladíme so šatníkom! Naše postele farebne zladíme so šatníkom!
Hviezdoslavova 3, Trnava (vo dvore oproti gym. A. Merici)
033/55 13 185, 0905 575 191, www.kasna.sk • skoppo@gmail.com
Hviezdoslavova 3, Trnava (vo dvore oproti gym. A. Merici)
033/55 13 185, 0905 575 191, www.kasna.sk • skoppo@gmail.com

52-0001-37
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41-52

32-0034

e-mail: velcon@velcon.sk

19 ROKOV NA TRHU

Okresny úrad Trnava
Oproti železničnej stanici

MUDr. Igor Bukovský
18.5.2022 streda o 16.00

Prednáška:

„Jarná DETOXIkúra
tela aj duše.“

41-18

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 ...

Kompletnévyšetreniea 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:

52-0018

Realizujeme všetky 
stavebné práce

0940 129 289, www.kupelnejomi.sk,
kupelnejomi@gmail.com

Kompletné rekonštrukcie 
bytov a domov

41-06

SME PRVÁ FIRMA, 
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE

vymaľovanie
interiéru

pri výmene okien

10% ZĽAVA

499 €549 €

769 €
cena zahŕňa: demontáž, montáž, parapety,

žalúzie, murárske práce a DPH

0903 342 475      rttrade@rttrade.sk

15
00

15
00

1500

800

23
00

REKONŠTRUKCIA
bytového jadra
nakomplet.

MAĽOVANIE
STIERKOVANIE

0903 783 80008 TT35

POKLÁDKA
ZÁMKOVEJ DLAŽBY

0905 651 584 RASTAR spol. s r.o.39-0005 TT01

Komplexná realizácia
Vašich predstáv
v exteriéri

Komplexná realizácia
Vašich predstáv
v exteriéri

12. mája 1937
korunovácia britského kráľa Juraja VI. vo 
Westminsterskom opátstve 

Výročia a udalosti

www.regionpress.sk INZERCIA
0905 943 528
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65-004

75-25
87-0004

AIW - Práca pre opatrovateľky
    seniorov v Rakúsku 

Kritériá 
pre spoluprácu :

 opatrovateľský kurz a prax ·
  dobrá znalosť nemeckého jazyka ·

· vek 25 až 60 rokov
 

 • 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!

Zavolajte hneď a zmeňte
svoj život novou prácou

 0800 24 24 44
Jednoducho spolu prejdeme
všetky kroky k novej práci. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 

32-0002
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TRNAVSKO
Č. 18 / 6. MÁJ 2022 / 26. ROČNÍK

na doplnky k oknám!Super CENY

09
-1

5

...sieťky, žalúzie a iné

PRÍĎTE SI PRE V  PONUKE

AJ GARÁŽOVÉ

BRÁNY

V  PONUKE

AJ GARÁŽOVÉ

BRÁNY

39
-0

00
7 

TT
01

0949 319 336

MOŽNÁ ZĽAVA - 30%

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

REKONŠTRUKCIE

01
-0

00
7 

TT
18

Suchovská

cesta 12, Trnava

www.chillpoint.sk
39

-0
 T

T1
6

145

6. ročník

LETNÝ TÁBOR
Letný laser game tábor pre deti od 7 do 15 rokovVSTÚP DO CHILL POINT TÁBORA, KDE JE KAŽDÝ HRDINA

Termíny 2022

4. 7. - 8. 7. 18. 7. - 22. 7.

1. 8. - 5. 8. 15. 8. - 19. 8.

39
-0

 T
T0

8

39
-0

02
4 

TT
18

0908 530 253 • www.jmikolas.sk

Stavmiko s. r. o.

REKONŠTRUKCIA
BYTOVÝCH JADIER
KÚPEĽNÍ A VÝSTAVBA RD

REKONŠTRUKCIA
BYTOVÝCH JADIER
KÚPEĽNÍ A VÝSTAVBA RD
Predĺžená záruka

5 rokov!Predĺžená záruka

5 rokov!

0948 528 869

TRÁVNIKY

08
-0

 T
T1

7

na kľúčZÁHRADNÉ
A DOKONČOVACIE

 STAVEBNÉ PRÁCE
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Trnavská radnica spustila verej-
nú súťaž na realizátora obnovy 
Námestia SNP. Dôvodom rekon-
štrukcie je dlhodobo kritický stav 
spevnených povrchov, zelene par-
číka ako aj inžinierskych sietí, a v 
neposlednom rade celkový vzhľad 
námestia.

O plánovanom termíne začiatku a 
dokončenia rekonštrukcie námestia 
SNP informuje Peter Purdeš z odboru 
územného rozvoja a koncepcií Mestské-
ho úradu v Trnave: „Po úspešnom vy-
súťažení dodávateľa stavby sa môže ob-
nova námestia začať na budúci rok. Pri 
optimistickom variante, že všetko pôjde 
ako má, odhadujeme dobu realizácie na 
jeden a pol roka. Z toho vyplýva, že naj-
skorší možný termín ukončenia stavby 
je do konca roka 2023.“ Predpokladaná 
hodnota komplexnej rekonštrukcie toh-
to verejného priestoru vrátane opráv 
unikátneho betónového mostného 
prekrytia Trnávky a pamätníka Víťaz-
stvo je viac ako 2,8 milióna eur.

Pamätník Víťazstvo 
otočia o 90 stupňov

Podľa informácií z trnavskej radnice, 
dostane Námestie SNP nové spevnené 

povrchy. Obnovy sa dočkajú inžinierske 
siete a pribudne nová zeleň. Pamät-
ník Víťazstvo otočia o 90 stupňov na 
základnú kompozičnú os v strede ná-
mestia a sochy Panny Márie a sv. Jozefa 
preložia na miesto pôvodného baroko-
vého mosta. Samospráva v rámci nové-
ho dopravného riešenia počíta s uzatvo-
rením prejazdu z Rázusovej na Andreja 
Žarnova popri evanjelickom kostole, 

čím vznikne pešia zóna. „Vďaka tomu 
sa utlmí doprava a posilní sa bezpečný 
a bezbariérový charakter lokality pre 
peších. Na tieto úpravy následne nad-
viaže projekt cyklotrasy na ulici Andreja 
Žarnova,“ informuje trnavská radnica.

Architektonický návrh je návratom k 
pôvodnej podobe námestia z 20-tych ro-
kov minulého storočia z dielne českého 
architekta Josefa Mareka.                      ren

Pamätník Víťazstvo otočia

Mesto zrekonštruuje
Námestie SNP

Takto by malo vyzerať Námestie SNP po obnove.                 zdroj foto mesto Trnava

Trnavčania aj návštevníci Malého 
Ríma sa môžu tešiť na Májový kvet 
2022. Podujatie od štvrtka 19. mája 
do nedele 22. mája od 8.00 h do 
18.00 h premení Trojičné námestie 
na obrovský pestrý kvetinový zá-
hon. Program doplnia hudobné 
koncerty, kvetinový sprievod i di-
vadlo.

Centrum Trnavy znovu rozkvitne 
nespočetným množstvom letničiek, tr-
valiek, okrasných drevín, zeleninových 
sadeníc a voňavých bylín. Kvetinový trh 
s desiatkami predajných miest ponúkne 
tradičný sortiment ako sú kvety, plan-
ty, priesady, kríky, stromčeky, bylinky, 
kaktusy, skalničky, okrasné dreviny, 
sukulenty alebo mäsožravé rastliny. 
Záujemcovia si budú môcť zakúpiť aj 
tekvicové jadierka, mak, rastlinné oleje, 
koreniny, ovocie, či zeleninu a v ponuke 
bude tiež doplnkový sortiment v podo-
be drevených výrobkov a hračiek, ale 
aj rôzne iné ručne vyrábané výrobky, 
kotlíky, záhradné grily, záhradná ke-
ramika, záhradkárske potreby, sušené 

kvety a výrobky z nich, med, sviečky, 
vosky, bylinkovú kozmetiku a prírodné 
mydlá. Návštevníci so záľubou tvoriť by 
si nemali nechať ujsť možnosť zúčastniť 
sa na rôznych workshopoch, ktoré prí-
du na rad v piatok, sobotu a nedeľu o 
14.00 h a 15.30 h.

Kvetinový sprievod aj koncerty
Potešenie na Májovom kvete zažijete 

aj vďaka hudobným koncertom, ktoré 
návštevníkov čakajú každý deň o 17.00 

h. Deťom sa zas isto bude páčiť, keď sa s 
nimi pripojíte v piatok o 10.00 h ku kve-
tinovému sprievodu a pozriete si s nimi 
divadlo Kráľovstvo na Povale v sobotu a 
nedeľu o 14.00.

Niečo aj pre chuťové poháriky
Počas Májového kvetu ponúkne 

gastro sektor rôzne dobroty. Chýbať 
nebudú šporheltníky, trdelníky, lokše, 
párance, grilované oštiepky či varená 
kukurica.                                                      ren

Centrum Trnavy rozkvitne pestrofarebnými kvetmi

Májový kvet už klope 
na dvere

MiniTrnava je späť
Projekt pod názvom Mesto detí sa 
po vynútenej prestávke spôsobe-
nej pandémiou koronavírusu toto 
leto opäť vráti do Trnavy. Od 6. do 
22. júla 2022 sa Mestský zimný šta-
dión znova premení na minimesto, 
v ktorom deti nájdu všetko, čo treba 
na skvelú prázdninovú zábavu.

Projekt funguje ako bezplatný den-
ný tábor v pracovných dňoch medzi 8. 
a 15. hodinou. Je určený deťom vo veku 
od 8 do 15 rokov. Netreba sa prihlasovať 
vopred, stačí prísť a pridať sa k hre na 
mesto: zaregistrovať sa na miniTrnav-
skej Matrike, získať titul na Univerzite, 
zamestnať sa cez Úrad práce napríklad 
v Markete, Novinách, Záhradníctve či 
v kreatívnych alebo remeselných diel-
ňach. MiniTrnavskí občania si potom 

svoju výplatu vyzdvihnú v Banke – vy-
pláca sa v špeciálnej mene trnka a pria-
mo v minimeste sa za ňu dá kúpiť niečo 
na pamiatku či pod zub. Na čelo miniTr-
navy si zvolia svojho ministarostu a mi-
nimestskú radu. „Veľmi sa tešíme, že sa 
s našimi miniTrnavčanmi konečne uvi-
díme a môžeme im opäť zabezpečiť kva-
litný a hodnotný prázdninový program,“ 
hovorí koordinátorka projektu Katarína 
Haršányiová z odboru školstva, mláde-
že a športu Mestského úradu v Trnave 
a dodáva, že v miniTrnave si môžu deti 
vytvoriť mesto podľa svojich predstáv a 
užiť si ho so všetkou slobodou a zároveň 
zodpovednosťou.

O ďalších podrobnostiach vás budeme 
priebežne informovať.                             ren

Školské pomôcky 
pre deti z Ukrajiny
Do komunitného centra Špitálik na 
trnavskej Hlavnej ulici môžu záu-
jemcovia prinášať školské pomôc-
ky pre deti odídencov z Ukrajiny.

Priniesť môžete batohy, školské tašky 
a peračníky, desiatové boxy a fľaše, malé 
aj veľké výkresy, farebné papiere, rysova-
cie pomôcky ako pravítka, kružidlá a veľ-
ké nožnice, zvýrazňovače, farebné perá 
a fixky, plastelínu, vodové a temperové 
farby, štetce, palety a obrusy na výtvar-
nú výchovu, tyčinkové lepidlá, zošity 
všetkých typov, dosky na zošity veľkosti 
A4, prezuvky pre deti od veľkosti 33 - 41 
a vrecká na prezuvky, tenisky s bielou 
podrážkou na telesnú výchovu.

Pomôcky môžete priniesť na adresu: 
Trnavská arcidiecézna charita, Komu-
nitné centrum Špitálik, Hlavná 43, dob-
rovoľnícka dielňa v podchode. Pomôcky 
preberajú denne od 8. do 15. hodiny.   ren

V lete na deti čaká MiniTrnava. 
zdroj foto mesto Trnava, autor matúš koprda

Ilustračné foto.                                                                                                zdroj foto pixabay
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Trnavská radnica spustila verej-
nú súťaž na realizátora obnovy 
Námestia SNP. Dôvodom rekon-
štrukcie je dlhodobo kritický stav 
spevnených povrchov, zelene par-
číka ako aj inžinierskych sietí, a v 
neposlednom rade celkový vzhľad 
námestia.

O plánovanom termíne začiatku a 
dokončenia rekonštrukcie námestia 
SNP informuje Peter Purdeš z odboru 
územného rozvoja a koncepcií Mestské-
ho úradu v Trnave: „Po úspešnom vy-
súťažení dodávateľa stavby sa môže ob-
nova námestia začať na budúci rok. Pri 
optimistickom variante, že všetko pôjde 
ako má, odhadujeme dobu realizácie na 
jeden a pol roka. Z toho vyplýva, že naj-
skorší možný termín ukončenia stavby 
je do konca roka 2023.“ Predpokladaná 
hodnota komplexnej rekonštrukcie toh-
to verejného priestoru vrátane opráv 
unikátneho betónového mostného 
prekrytia Trnávky a pamätníka Víťaz-
stvo je viac ako 2,8 milióna eur.

Pamätník Víťazstvo 
otočia o 90 stupňov

Podľa informácií z trnavskej radnice, 
dostane Námestie SNP nové spevnené 

povrchy. Obnovy sa dočkajú inžinierske 
siete a pribudne nová zeleň. Pamät-
ník Víťazstvo otočia o 90 stupňov na 
základnú kompozičnú os v strede ná-
mestia a sochy Panny Márie a sv. Jozefa 
preložia na miesto pôvodného baroko-
vého mosta. Samospráva v rámci nové-
ho dopravného riešenia počíta s uzatvo-
rením prejazdu z Rázusovej na Andreja 
Žarnova popri evanjelickom kostole, 

čím vznikne pešia zóna. „Vďaka tomu 
sa utlmí doprava a posilní sa bezpečný 
a bezbariérový charakter lokality pre 
peších. Na tieto úpravy následne nad-
viaže projekt cyklotrasy na ulici Andreja 
Žarnova,“ informuje trnavská radnica.

Architektonický návrh je návratom k 
pôvodnej podobe námestia z 20-tych ro-
kov minulého storočia z dielne českého 
architekta Josefa Mareka.                      ren

Pamätník Víťazstvo otočia

Mesto zrekonštruuje
Námestie SNP

Takto by malo vyzerať Námestie SNP po obnove.                 zdroj foto mesto Trnava

Trnavčania aj návštevníci Malého 
Ríma sa môžu tešiť na Májový kvet 
2022. Podujatie od štvrtka 19. mája 
do nedele 22. mája od 8.00 h do 
18.00 h premení Trojičné námestie 
na obrovský pestrý kvetinový zá-
hon. Program doplnia hudobné 
koncerty, kvetinový sprievod i di-
vadlo.

Centrum Trnavy znovu rozkvitne 
nespočetným množstvom letničiek, tr-
valiek, okrasných drevín, zeleninových 
sadeníc a voňavých bylín. Kvetinový trh 
s desiatkami predajných miest ponúkne 
tradičný sortiment ako sú kvety, plan-
ty, priesady, kríky, stromčeky, bylinky, 
kaktusy, skalničky, okrasné dreviny, 
sukulenty alebo mäsožravé rastliny. 
Záujemcovia si budú môcť zakúpiť aj 
tekvicové jadierka, mak, rastlinné oleje, 
koreniny, ovocie, či zeleninu a v ponuke 
bude tiež doplnkový sortiment v podo-
be drevených výrobkov a hračiek, ale 
aj rôzne iné ručne vyrábané výrobky, 
kotlíky, záhradné grily, záhradná ke-
ramika, záhradkárske potreby, sušené 

kvety a výrobky z nich, med, sviečky, 
vosky, bylinkovú kozmetiku a prírodné 
mydlá. Návštevníci so záľubou tvoriť by 
si nemali nechať ujsť možnosť zúčastniť 
sa na rôznych workshopoch, ktoré prí-
du na rad v piatok, sobotu a nedeľu o 
14.00 h a 15.30 h.

Kvetinový sprievod aj koncerty
Potešenie na Májovom kvete zažijete 

aj vďaka hudobným koncertom, ktoré 
návštevníkov čakajú každý deň o 17.00 

h. Deťom sa zas isto bude páčiť, keď sa s 
nimi pripojíte v piatok o 10.00 h ku kve-
tinovému sprievodu a pozriete si s nimi 
divadlo Kráľovstvo na Povale v sobotu a 
nedeľu o 14.00.

Niečo aj pre chuťové poháriky
Počas Májového kvetu ponúkne 

gastro sektor rôzne dobroty. Chýbať 
nebudú šporheltníky, trdelníky, lokše, 
párance, grilované oštiepky či varená 
kukurica.                                                      ren

Centrum Trnavy rozkvitne pestrofarebnými kvetmi

Májový kvet už klope 
na dvere

MiniTrnava je späť
Projekt pod názvom Mesto detí sa 
po vynútenej prestávke spôsobe-
nej pandémiou koronavírusu toto 
leto opäť vráti do Trnavy. Od 6. do 
22. júla 2022 sa Mestský zimný šta-
dión znova premení na minimesto, 
v ktorom deti nájdu všetko, čo treba 
na skvelú prázdninovú zábavu.

Projekt funguje ako bezplatný den-
ný tábor v pracovných dňoch medzi 8. 
a 15. hodinou. Je určený deťom vo veku 
od 8 do 15 rokov. Netreba sa prihlasovať 
vopred, stačí prísť a pridať sa k hre na 
mesto: zaregistrovať sa na miniTrnav-
skej Matrike, získať titul na Univerzite, 
zamestnať sa cez Úrad práce napríklad 
v Markete, Novinách, Záhradníctve či 
v kreatívnych alebo remeselných diel-
ňach. MiniTrnavskí občania si potom 

svoju výplatu vyzdvihnú v Banke – vy-
pláca sa v špeciálnej mene trnka a pria-
mo v minimeste sa za ňu dá kúpiť niečo 
na pamiatku či pod zub. Na čelo miniTr-
navy si zvolia svojho ministarostu a mi-
nimestskú radu. „Veľmi sa tešíme, že sa 
s našimi miniTrnavčanmi konečne uvi-
díme a môžeme im opäť zabezpečiť kva-
litný a hodnotný prázdninový program,“ 
hovorí koordinátorka projektu Katarína 
Haršányiová z odboru školstva, mláde-
že a športu Mestského úradu v Trnave 
a dodáva, že v miniTrnave si môžu deti 
vytvoriť mesto podľa svojich predstáv a 
užiť si ho so všetkou slobodou a zároveň 
zodpovednosťou.

O ďalších podrobnostiach vás budeme 
priebežne informovať.                             ren

Školské pomôcky 
pre deti z Ukrajiny
Do komunitného centra Špitálik na 
trnavskej Hlavnej ulici môžu záu-
jemcovia prinášať školské pomôc-
ky pre deti odídencov z Ukrajiny.

Priniesť môžete batohy, školské tašky 
a peračníky, desiatové boxy a fľaše, malé 
aj veľké výkresy, farebné papiere, rysova-
cie pomôcky ako pravítka, kružidlá a veľ-
ké nožnice, zvýrazňovače, farebné perá 
a fixky, plastelínu, vodové a temperové 
farby, štetce, palety a obrusy na výtvar-
nú výchovu, tyčinkové lepidlá, zošity 
všetkých typov, dosky na zošity veľkosti 
A4, prezuvky pre deti od veľkosti 33 - 41 
a vrecká na prezuvky, tenisky s bielou 
podrážkou na telesnú výchovu.

Pomôcky môžete priniesť na adresu: 
Trnavská arcidiecézna charita, Komu-
nitné centrum Špitálik, Hlavná 43, dob-
rovoľnícka dielňa v podchode. Pomôcky 
preberajú denne od 8. do 15. hodiny.   ren

V lete na deti čaká MiniTrnava. 
zdroj foto mesto Trnava, autor matúš koprda

Ilustračné foto.                                                                                                zdroj foto pixabay

0903 992 854
obchod@sessler.sk

Pri Kalvárii 17
Trnava

Terasa s výh¾adom na park s kapacitou 70 miest,
k dispozícii gril s posedením pre 20 osôb.

S kapacitou 160 osôb, so salónikom. Sála je vhodná
na rôzne typy osláv, svadby a konferencie.

História sladovne siaha do 18. storoèia. Výroba sladov
v sladovni je založená na starej tradícii.

Dve bowlingové dráhy, biliardové stoly,
šípky a hracie automaty.

Možnosś zakúpenia výrobkov Pivovaru a Sladovne
SESSLER: pivo a destiláty, slad, chme¾ a kvasinky.
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REŠTAURÁCIA

PODNIKOVÁ PREDAJÒA

KONGRESOVÁ SÁLA

BOWLING

SLADOVÒA SESSLER

PIVOVAR

PIVNÉ KÚPELE

UBYTOVANIE

obsahujú množstvo ingrediencií.
Masáže, fínska a infra-sauna.

Bezbariérový prístup,
klimatizované izby.

ponúka možnosś koèovného varenia
a nechaś si uvariś “pivo na mieru”.

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

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

- 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 KAMENIVA

•PREDAJ PIESKU
•DOPRAVA - vrátane drobného rozvozu

Mikovíniho 7 • Trnava

0915 930 683, 0915 930 672, bemat@betos.sk
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TOVAR VÁŽIME NA CERTIFIKOVANEJ MOSTOVEJ
VÁHE, ŽIADNY PREDAJ ODHADOM MNOŽSTVA!
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- 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 KAMENIVA

•PREDAJ PIESKU
•DOPRAVA - vrátane drobného rozvozu

Mikovíniho 7 • Trnava
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PNEUMATIKY
CEZ e-shop
+ TERMÍN DO SERVISU

ONLINE!

63
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ČÁRY
GBELY ( objekt tehelne )
HOLÍČ ( pri smaltovni )

Prevádzky: 
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 2,99 2,99

22,,3939€€

Kuracie krídla Kuracie krídla 
gril chladené gril chladené 
kgkg

 6,90 6,90

55,,2929€€

Gril mix taška Gril mix taška 
600g600g
j.c. 8,817 j.c. 8,817 €€/kg/kg

 11,90 11,90

88,,9999€€

Marlenka medová Marlenka medová 
800g800g
j.c. 11,237 j.c. 11,237 €€/kg/kg

 2,69 2,69

22,,1919€€

Kuchárek Kuchárek 
500g 500g 
ThymosThymos
j.c. 4,380 j.c. 4,380 €€/kg/kg

Silan Silan 
1,2l 1,2l 
j.c. 2,158 €/l

 3,90 3,90

22,,5959€€
 9,99 9,99

77,,8989€€

Persil Persil 
2,925kg/45 pracích dávok2,925kg/45 pracích dávok
j.c. 0,175 €/PD

j.c. 0,996 €/kg

Domestos WC čistič Domestos WC čistič 
750ml750ml
j.c. 1,853 €/l

 1,99 1,99

11,,3939€€

 2,29 2,29

11,,1919€€

Šalát Šalát 
parížsky, vlašský, pikantný parížsky, vlašský, pikantný 
400g 400g 
PretoPreto
j.c. 2,975 j.c. 2,975 €€/kg/kg

 6,90 6,90

44,,9999€€

Popradská káva Espresso Popradská káva Espresso 
zrnková zrnková 
500g500g
j.c. 9,980 j.c. 9,980 €€/kg/kg

 0,69 0,69

00,,4949€€

Cestoviny Giana Cestoviny Giana 
nevaječné kolienka, penne, vretienka,nevaječné kolienka, penne, vretienka,
špagety, fliačky, tarhoňa špagety, fliačky, tarhoňa 
400g400g
j.c. 1,225 j.c. 1,225 €€/kg/kg

 0,39 0,39

00,,2929€€

Oravská voda Oravská voda 
jemná 1,5l jemná 1,5l 
+ záloh k uvedenej + záloh k uvedenej 
cene za obal 0,15cene za obal 0,15€€
j.c. 0,193 j.c. 0,193 €€/l/l

 0,59 0,59

00,,4949€€

Pivo Corgoň pl.10% Pivo Corgoň pl.10% 
0.55L + záloh k uvedenej 0.55L + záloh k uvedenej 
cene za obal 0,15cene za obal 0,15€€
j.c. 0,890 j.c. 0,890 €€/l/l

 1,99 1,99

11,,6969€€

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

 7,90 7,90

66,,5959€€

Špekačky Špekačky 
80% mäsa 80% mäsa 
kgkg

 2,19 2,19

11,,6969€€

Lilien Lilien 
tekuté mydlo tekuté mydlo 
1l1l

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

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

INZERCIA PLATÍ OD 9.5.2022 DO 22.5.2022

 29,90

1919,,9999€€

Jar tabletky 
do umývačky riadu platinum yellowdo umývačky riadu platinum yellow
125 ks125 ks
j.c. 0,160 €/ks

Cena po zľave:Cena po zľave:

Kupón je možné uplatniť nakúpu 
uvedeného tovaru výlučne v obchode 
CKD market Trnava. Na jeden kupón 
je možné  zakúpiť len jeden kus tovaru. 
Kupón je potrebne odovzdať pri po-
kladni skôr, ako bude tovar nablokova-
ný. Poškodený kupón, jeho fotokópia 
či falzifikát nebude akceptovaný. Ku-
pón 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 9.5.2022 
do 22.5.2022.

Kupón

168312

 14,90

9,,99€

Metaxa 5* 38% 
0,7l
j.c. 14,271 €/l

Cena po zľave:Cena po zľave:

Kupón je možné uplatniť nakúpu 
uvedeného tovaru výlučne v obchode 
CKD market Trnava. Na jeden kupón 
je možné  zakúpiť len jeden kus tovaru. 
Kupón je potrebne odovzdať pri po-
kladni skôr, ako bude tovar nablokova-
ný. Poškodený kupón, jeho fotokópia 
či falzifikát nebude akceptovaný. Ku-
pón 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 9.5.2022 
do 22.5.2022.

Kupón

50295

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 po-
kladni skôr, ako bude tovar nablokova-
ný. Poškodený kupón, jeho fotokópia 
či falzifikát nebude akceptovaný. Ku-
pón 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 9.5.2022 
do 22.5.2022.

Kupón

 19,90

1111,,9090€€

Vaha osobná ECG 
OV1821 
black slim design
max nosnosť 180 kg

Cena po zľave:Cena po zľave:

169449

 0,69 0,69

00,,4545€€

Nanuk Zmrzka Nanuk Zmrzka 
50ml v belgickej horkej a mliečnej čoko-50ml v belgickej horkej a mliečnej čoko-
láde, v maline, mangu, v horkej poleve láde, v maline, mangu, v horkej poleve 
čučoriedka, jahoda čučoriedka, jahoda 
j.c. 9,000 j.c. 9,000 €€/kg/kg

 35,90

2929,,9090€€

Súprava hrncov Polpo 
8 dielna

Cena po zľave:Cena po zľave:

Kupón je možné uplatniť nakúpu 
uvedeného tovaru výlučne v obchode 
CKD market Trnava. Na jeden kupón 
je možné  zakúpiť len jeden kus tovaru. 
Kupón je potrebne odovzdať pri po-
kladni skôr, ako bude tovar nablokova-
ný. Poškodený kupón, jeho fotokópia 
či falzifikát nebude akceptovaný. Ku-
pón 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 9.5.2022 
do 22.5.2022.

Kupón

178591

 4,90 4,90

33,,3030€€

ZmetákZmeták
+lopata+metlička+lopata+metlička

 3,29 3,29

22,,6565€€

Chante Clair Chante Clair 
odmasťovač, kúpeľňaodmasťovač, kúpeľňa
625ml625ml
j.c. 4,240 €/l

15.4.2022 sviatok zatvorené

ilustračný obrázokilustračný obrázok

 0,99 0,99

00,,7979€€

Miska sklo s ušami Miska sklo s ušami 
550ml550ml

 97,00 97,00

8989,,9090€€

Záhon vyvýšený Záhon vyvýšený 
120x60x50cm (bez podlahy) 120x60x50cm (bez podlahy) 
materiál: smrekové drevo materiál: smrekové drevo 
hrúbka obvodových dosiek: 3 cmhrúbka obvodových dosiek: 3 cm

 39,90 39,90

3434,,9090€€

Kameň grilovací Kameň grilovací 
40x30cm40x30cm

INZERCIA PLATÍ OD 9.5.2022 DO 22.5.2022

 259,00 259,00

229229,,0000€€

Pračka Vivax SLIM
1200ot.min/6kg1200ot.min/6kg
energ.trieda A +++energ.trieda A +++

 89,90 89,90

2424,,9090€€

Jednoplatnička Orava 
príkon 1500Wpríkon 1500W

Mikrosystém Vivax  Mikrosystém Vivax  
CD/MP3/WMA, USB, CDCD/MP3/WMA, USB, CD

 79,90 79,90

6565,,9090€
 48,90 48,90

3636,,9090€€

Gril Vivax Gril Vivax 
príkon 1800Wpríkon 1800W
nepriľnavý povrch nepriľnavý povrch 

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.

Tel. Orava Tel. Orava 
DVB-T/T2/C, HDMI, USBDVB-T/T2/C, HDMI, USB
ED obrazovka s veľkosťou 60 cmED obrazovka s veľkosťou 60 cm

 199,00 199,00

179179,,0000€

CKD MARKET OSLAVUJE 30 ROKOV, OSLAVUJTE S NAMI

 77,90 77,90

6464,,9090€€

Mikrovlnka ECG Mikrovlnka ECG 
objem 20l, výkon 700Wobjem 20l, výkon 700W

 269,00 269,00

279279,,0000€€

Sušička Vivax Sušička Vivax   
8kg prádla8kg prádla
energ.trieda Benerg.trieda B

  

už od 0 € v hotovosti

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

sami si zvolíte dĺžku splácania 
Keď na splátky, 

tak jednoducho 

Kosačka el. WOLF GARTEN Kosačka el. WOLF GARTEN 
A 340 EA 340 E
Príkon: 1400W, Záber: 34cmPríkon: 1400W, Záber: 34cm
Objem koša: 35lObjem koša: 35l 629,00 629,00
129129,,9090€€

Kosačka traktorová MTD Kosačka traktorová MTD 
OPTIMA LG 200 HOPTIMA LG 200 H
Motor: MTD 20,2HP, Záber: 107cm Motor: MTD 20,2HP, Záber: 107cm 
mulčovacia sadamulčovacia sada
prívesný vozík v hodnote prívesný vozík v hodnote 
259259€€ zadarmo zadarmo 519,00 519,00
24292429,,0000€€

Vertikutátor el. AL-KO Vertikutátor el. AL-KO 
Combi Care 36 ECombi Care 36 E
Príkon: 1500W, Záber: 36cmPríkon: 1500W, Záber: 36cm

 179,00 179,00
159159,,0000€€

Odrážadlo DEMA BEEP PVAOdrážadlo DEMA BEEP PVA
 43,99 43,99
3939,,9090€€

Čerpadlo benzínové ALKO BMP 14001Čerpadlo benzínové ALKO BMP 14001
Výkon: 1,7kW, Sacia hĺbka: 6mVýkon: 1,7kW, Sacia hĺbka: 6m
Max. výtlak: 36mMax. výtlak: 36m

 219,00 219,00
189189,,0000€€

Štvorkolka SELVO 41000 Li-EBŠtvorkolka SELVO 41000 Li-EB
 189,99 189,99
27992799,,0000€€

Vozík invalidný skladací SELVO Vozík invalidný skladací SELVO 
i4500i4500 184,99 184,99
13901390,,0000€€

Bicykel ALPINA ECO C10Bicykel ALPINA ECO C10

 379,00 379,00
340340,,0000€€

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

E-bike KELLYS TYGON R50E-bike KELLYS TYGON R50

 2999,00 2999,00
27992799,,0000€€

Krovinorez ALKO BC 400 BKrovinorez ALKO BC 400 B
Výkon: 1,25kW Výkon: 1,25kW 
šírka záberu: šírka záberu: 
Cievka 41 cm / Nôž 25 cmCievka 41 cm / Nôž 25 cm

Kosačka mot. MTD SMART 46 SPBSKosačka mot. MTD SMART 46 SPBS
Motor: Briggs & Stratton 450E, Záber: 46cm, Motor: Briggs & Stratton 450E, Záber: 46cm, 
Objem koša: 60l, PohonObjem koša: 60l, Pohon

Kosačka mot. MTD SMART 53 SPBSKosačka mot. MTD SMART 53 SPBS
Motor: Briggs & Stratton 750EXMotor: Briggs & Stratton 750EX
Záber: 53cm, Objem koša: 70lZáber: 53cm, Objem koša: 70l
PohonPohon

 349,00 349,00
325325,,0000€€

Kosačka traktorová MTD Kosačka traktorová MTD 
SMART RE 125SMART RE 125
Motor: MTD 12,5HP, Záber: 92cmMotor: MTD 12,5HP, Záber: 92cm
Objem koša: 240lObjem koša: 240l
prívesný vozík v hodnote prívesný vozík v hodnote 
259259€€ zadarmo zadarmo 299,00 299,00
20992099,,0000€€

 369,00 369,00

339339,,0000€€

Pračka Electrolux  
6kg/1000ot.6kg/1000ot.
energ. trieda Denerg. trieda D

 209,00 209,00
179179,,0000€€

Kupón

181288

 319,00 319,00

289289,,0000€€

Chladnička ECG Chladnička ECG 
objem 184/84Lobjem 184/84L
energ.trieda Fenerg.trieda F

 539,00 539,00

6969,,9090€€

Kosačka Vari FM 3310 Kosačka Vari FM 3310 
výkon 1000W, záber 31cmvýkon 1000W, záber 31cm
objem koša 28lobjem koša 28l

Set chladnička ECGSet chladnička ECG
+kosačka Vari 3310 +kosačka Vari 3310 

 388,90 388,90

299299,,9090€€

Kupón je možné uplatniť nakúpu uvedeného tovaru vý-
lučne 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 9.5.2022 do 22.5.2022.

alebo
ušet

ríte
 

89€

Vertikutátor mot. AL-KO Vertikutátor mot. AL-KO 
Combi Care 38 PCombi Care 38 P
Motor: ALKO 144F, Záber: 38cmMotor: ALKO 144F, Záber: 38cm

 355,00 355,00
329329,,0000€€

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

Kosačka aku WOLF GARTEN Kosačka aku WOLF GARTEN 
LYCOS 40/340 MLYCOS 40/340 M
Akumulátor: 40V (5,0Ah), Záber: 34cm Akumulátor: 40V (5,0Ah), Záber: 34cm 
Objem koša: 35lObjem koša: 35l

Kosačka aku WOLF GARTEN Kosačka aku WOLF GARTEN 
LYCOS 40/370 MLYCOS 40/370 M
Akumulátor: 40V (5,0Ah), Záber: 37cm Akumulátor: 40V (5,0Ah), Záber: 37cm 
Objem koša: 40lObjem koša: 40l 629,00 629,00
439439,,9090€€

 629,00 629,00
359359,,9090€€

druhý akumulátor druhý akumulátor 
2,5Ah zdarma2,5Ah zdarma

 429,00 429,00
399399,,0000€€

druhý akumulátor druhý akumulátor 
2,5Ah zdarma2,5Ah zdarma
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 2,99 2,99

22,,3939€€

Kuracie krídla Kuracie krídla 
gril chladené gril chladené 
kgkg

 6,90 6,90

55,,2929€€

Gril mix taška Gril mix taška 
600g600g
j.c. 8,817 j.c. 8,817 €€/kg/kg

 11,90 11,90

88,,9999€€

Marlenka medová Marlenka medová 
800g800g
j.c. 11,237 j.c. 11,237 €€/kg/kg

 2,69 2,69

22,,1919€€

Kuchárek Kuchárek 
500g 500g 
ThymosThymos
j.c. 4,380 j.c. 4,380 €€/kg/kg

Silan Silan 
1,2l 1,2l 
j.c. 2,158 €/l

 3,90 3,90

22,,5959€€
 9,99 9,99

77,,8989€€

Persil Persil 
2,925kg/45 pracích dávok2,925kg/45 pracích dávok
j.c. 0,175 €/PD

j.c. 0,996 €/kg

Domestos WC čistič Domestos WC čistič 
750ml750ml
j.c. 1,853 €/l

 1,99 1,99

11,,3939€€

 2,29 2,29

11,,1919€€

Šalát Šalát 
parížsky, vlašský, pikantný parížsky, vlašský, pikantný 
400g 400g 
PretoPreto
j.c. 2,975 j.c. 2,975 €€/kg/kg

 6,90 6,90

44,,9999€€

Popradská káva Espresso Popradská káva Espresso 
zrnková zrnková 
500g500g
j.c. 9,980 j.c. 9,980 €€/kg/kg

 0,69 0,69

00,,4949€€

Cestoviny Giana Cestoviny Giana 
nevaječné kolienka, penne, vretienka,nevaječné kolienka, penne, vretienka,
špagety, fliačky, tarhoňa špagety, fliačky, tarhoňa 
400g400g
j.c. 1,225 j.c. 1,225 €€/kg/kg

 0,39 0,39

00,,2929€€

Oravská voda Oravská voda 
jemná 1,5l jemná 1,5l 
+ záloh k uvedenej + záloh k uvedenej 
cene za obal 0,15cene za obal 0,15€€
j.c. 0,193 j.c. 0,193 €€/l/l

 0,59 0,59

00,,4949€€

Pivo Corgoň pl.10% Pivo Corgoň pl.10% 
0.55L + záloh k uvedenej 0.55L + záloh k uvedenej 
cene za obal 0,15cene za obal 0,15€€
j.c. 0,890 j.c. 0,890 €€/l/l

 1,99 1,99

11,,6969€€

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

 7,90 7,90

66,,5959€€

Špekačky Špekačky 
80% mäsa 80% mäsa 
kgkg

 2,19 2,19

11,,6969€€

Lilien Lilien 
tekuté mydlo tekuté mydlo 
1l1l

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

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

INZERCIA PLATÍ OD 9.5.2022 DO 22.5.2022

 29,90

1919,,9999€€

Jar tabletky 
do umývačky riadu platinum yellowdo umývačky riadu platinum yellow
125 ks125 ks
j.c. 0,160 €/ks

Cena po zľave:Cena po zľave:

Kupón je možné uplatniť nakúpu 
uvedeného tovaru výlučne v obchode 
CKD market Trnava. Na jeden kupón 
je možné  zakúpiť len jeden kus tovaru. 
Kupón je potrebne odovzdať pri po-
kladni skôr, ako bude tovar nablokova-
ný. Poškodený kupón, jeho fotokópia 
či falzifikát nebude akceptovaný. Ku-
pón 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 9.5.2022 
do 22.5.2022.

Kupón

168312

 14,90

9,,99€

Metaxa 5* 38% 
0,7l
j.c. 14,271 €/l

Cena po zľave:Cena po zľave:

Kupón je možné uplatniť nakúpu 
uvedeného tovaru výlučne v obchode 
CKD market Trnava. Na jeden kupón 
je možné  zakúpiť len jeden kus tovaru. 
Kupón je potrebne odovzdať pri po-
kladni skôr, ako bude tovar nablokova-
ný. Poškodený kupón, jeho fotokópia 
či falzifikát nebude akceptovaný. Ku-
pón 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 9.5.2022 
do 22.5.2022.

Kupón

50295

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 po-
kladni skôr, ako bude tovar nablokova-
ný. Poškodený kupón, jeho fotokópia 
či falzifikát nebude akceptovaný. Ku-
pón 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 9.5.2022 
do 22.5.2022.

Kupón

 19,90

1111,,9090€€

Vaha osobná ECG 
OV1821 
black slim design
max nosnosť 180 kg

Cena po zľave:Cena po zľave:

169449

 0,69 0,69

00,,4545€€

Nanuk Zmrzka Nanuk Zmrzka 
50ml v belgickej horkej a mliečnej čoko-50ml v belgickej horkej a mliečnej čoko-
láde, v maline, mangu, v horkej poleve láde, v maline, mangu, v horkej poleve 
čučoriedka, jahoda čučoriedka, jahoda 
j.c. 9,000 j.c. 9,000 €€/kg/kg

 35,90

2929,,9090€€

Súprava hrncov Polpo 
8 dielna

Cena po zľave:Cena po zľave:

Kupón je možné uplatniť nakúpu 
uvedeného tovaru výlučne v obchode 
CKD market Trnava. Na jeden kupón 
je možné  zakúpiť len jeden kus tovaru. 
Kupón je potrebne odovzdať pri po-
kladni skôr, ako bude tovar nablokova-
ný. Poškodený kupón, jeho fotokópia 
či falzifikát nebude akceptovaný. Ku-
pón 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 9.5.2022 
do 22.5.2022.

Kupón

178591

 4,90 4,90

33,,3030€€

ZmetákZmeták
+lopata+metlička+lopata+metlička

 3,29 3,29

22,,6565€€

Chante Clair Chante Clair 
odmasťovač, kúpeľňaodmasťovač, kúpeľňa
625ml625ml
j.c. 4,240 €/l

15.4.2022 sviatok zatvorené

ilustračný obrázokilustračný obrázok

 0,99 0,99

00,,7979€€

Miska sklo s ušami Miska sklo s ušami 
550ml550ml

 97,00 97,00

8989,,9090€€

Záhon vyvýšený Záhon vyvýšený 
120x60x50cm (bez podlahy) 120x60x50cm (bez podlahy) 
materiál: smrekové drevo materiál: smrekové drevo 
hrúbka obvodových dosiek: 3 cmhrúbka obvodových dosiek: 3 cm

 39,90 39,90

3434,,9090€€

Kameň grilovací Kameň grilovací 
40x30cm40x30cm

INZERCIA PLATÍ OD 9.5.2022 DO 22.5.2022

 259,00 259,00

229229,,0000€€

Pračka Vivax SLIM
1200ot.min/6kg1200ot.min/6kg
energ.trieda A +++energ.trieda A +++

 89,90 89,90

2424,,9090€€

Jednoplatnička Orava 
príkon 1500Wpríkon 1500W

Mikrosystém Vivax  Mikrosystém Vivax  
CD/MP3/WMA, USB, CDCD/MP3/WMA, USB, CD

 79,90 79,90

6565,,9090€
 48,90 48,90

3636,,9090€€

Gril Vivax Gril Vivax 
príkon 1800Wpríkon 1800W
nepriľnavý povrch nepriľnavý povrch 

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.

Tel. Orava Tel. Orava 
DVB-T/T2/C, HDMI, USBDVB-T/T2/C, HDMI, USB
ED obrazovka s veľkosťou 60 cmED obrazovka s veľkosťou 60 cm

 199,00 199,00

179179,,0000€

CKD MARKET OSLAVUJE 30 ROKOV, OSLAVUJTE S NAMI

 77,90 77,90

6464,,9090€€

Mikrovlnka ECG Mikrovlnka ECG 
objem 20l, výkon 700Wobjem 20l, výkon 700W

 269,00 269,00

279279,,0000€€

Sušička Vivax Sušička Vivax   
8kg prádla8kg prádla
energ.trieda Benerg.trieda B

  

už od 0 € v hotovosti

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

sami si zvolíte dĺžku splácania 
Keď na splátky, 

tak jednoducho 

Kosačka el. WOLF GARTEN Kosačka el. WOLF GARTEN 
A 340 EA 340 E
Príkon: 1400W, Záber: 34cmPríkon: 1400W, Záber: 34cm
Objem koša: 35lObjem koša: 35l 629,00 629,00
129129,,9090€€

Kosačka traktorová MTD Kosačka traktorová MTD 
OPTIMA LG 200 HOPTIMA LG 200 H
Motor: MTD 20,2HP, Záber: 107cm Motor: MTD 20,2HP, Záber: 107cm 
mulčovacia sadamulčovacia sada
prívesný vozík v hodnote prívesný vozík v hodnote 
259259€€ zadarmo zadarmo 519,00 519,00
24292429,,0000€€

Vertikutátor el. AL-KO Vertikutátor el. AL-KO 
Combi Care 36 ECombi Care 36 E
Príkon: 1500W, Záber: 36cmPríkon: 1500W, Záber: 36cm

 179,00 179,00
159159,,0000€€

Odrážadlo DEMA BEEP PVAOdrážadlo DEMA BEEP PVA
 43,99 43,99
3939,,9090€€

Čerpadlo benzínové ALKO BMP 14001Čerpadlo benzínové ALKO BMP 14001
Výkon: 1,7kW, Sacia hĺbka: 6mVýkon: 1,7kW, Sacia hĺbka: 6m
Max. výtlak: 36mMax. výtlak: 36m

 219,00 219,00
189189,,0000€€

Štvorkolka SELVO 41000 Li-EBŠtvorkolka SELVO 41000 Li-EB
 189,99 189,99
27992799,,0000€€

Vozík invalidný skladací SELVO Vozík invalidný skladací SELVO 
i4500i4500 184,99 184,99
13901390,,0000€€

Bicykel ALPINA ECO C10Bicykel ALPINA ECO C10

 379,00 379,00
340340,,0000€€

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

E-bike KELLYS TYGON R50E-bike KELLYS TYGON R50

 2999,00 2999,00
27992799,,0000€€

Krovinorez ALKO BC 400 BKrovinorez ALKO BC 400 B
Výkon: 1,25kW Výkon: 1,25kW 
šírka záberu: šírka záberu: 
Cievka 41 cm / Nôž 25 cmCievka 41 cm / Nôž 25 cm

Kosačka mot. MTD SMART 46 SPBSKosačka mot. MTD SMART 46 SPBS
Motor: Briggs & Stratton 450E, Záber: 46cm, Motor: Briggs & Stratton 450E, Záber: 46cm, 
Objem koša: 60l, PohonObjem koša: 60l, Pohon

Kosačka mot. MTD SMART 53 SPBSKosačka mot. MTD SMART 53 SPBS
Motor: Briggs & Stratton 750EXMotor: Briggs & Stratton 750EX
Záber: 53cm, Objem koša: 70lZáber: 53cm, Objem koša: 70l
PohonPohon

 349,00 349,00
325325,,0000€€

Kosačka traktorová MTD Kosačka traktorová MTD 
SMART RE 125SMART RE 125
Motor: MTD 12,5HP, Záber: 92cmMotor: MTD 12,5HP, Záber: 92cm
Objem koša: 240lObjem koša: 240l
prívesný vozík v hodnote prívesný vozík v hodnote 
259259€€ zadarmo zadarmo 299,00 299,00
20992099,,0000€€

 369,00 369,00

339339,,0000€€

Pračka Electrolux  
6kg/1000ot.6kg/1000ot.
energ. trieda Denerg. trieda D

 209,00 209,00
179179,,0000€€

Kupón

181288

 319,00 319,00

319319,,0000€€

Chladnička ECG Chladnička ECG 
objem 184/84Lobjem 184/84L
energ.trieda Fenerg.trieda F

 539,00 539,00

6969,,9090€€

Kosačka Vari FM 3310 Kosačka Vari FM 3310 
výkon 1000W, záber 31cmvýkon 1000W, záber 31cm
objem koša 28lobjem koša 28l

Set chladnička ECGSet chladnička ECG
+kosačka Vari 3310 +kosačka Vari 3310 

 388,90 388,90

319319,,0000€€

Kupón je možné uplatniť nakúpu uvedeného tovaru vý-
lučne 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 9.5.2022 do 22.5.2022.

alebo
ušetríte 

69,90 €

Vertikutátor mot. AL-KO Vertikutátor mot. AL-KO 
Combi Care 38 PCombi Care 38 P
Motor: ALKO 144F, Záber: 38cmMotor: ALKO 144F, Záber: 38cm

 355,00 355,00
329329,,0000€€

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

Kosačka aku WOLF GARTEN Kosačka aku WOLF GARTEN 
LYCOS 40/340 MLYCOS 40/340 M
Akumulátor: 40V (5,0Ah), Záber: 34cm Akumulátor: 40V (5,0Ah), Záber: 34cm 
Objem koša: 35lObjem koša: 35l

Kosačka aku WOLF GARTEN Kosačka aku WOLF GARTEN 
LYCOS 40/370 MLYCOS 40/370 M
Akumulátor: 40V (5,0Ah), Záber: 37cm Akumulátor: 40V (5,0Ah), Záber: 37cm 
Objem koša: 40lObjem koša: 40l 629,00 629,00
439439,,9090€€

 629,00 629,00
359359,,9090€€

druhý akumulátor druhý akumulátor 
2,5Ah zdarma2,5Ah zdarma

 429,00 429,00
399399,,0000€€

druhý akumulátor druhý akumulátor 
2,5Ah zdarma2,5Ah zdarma
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V Malých Karpatoch pribudli nové turistické trasy.

MESTO TRNAVA INFORMUJE:
6

Trnavu bude na vybraných online 
a offline výstupoch samosprávy 
zastupovať logo, ktoré tvorí pís-
meno T (v dlhšej verzii celý názov 
mesta) v kráľovskej modrej farbe 
so zlatou korunkou. Odkazuje tým 
na fakt, že Trnava sa ako prvá na 
našom území stala slobodným 
kráľovským mestom. 

Toto logo je súčasťou novej vizuálnej 
identity, ktorú Trnava doteraz ako jedno 
z mála krajských miest v takejto ucelenej 
podobe nemala. Vizuálna identita zahŕ-
ňa nielen logo, ale aj unikátne farby a ich 
kombinácie, písmo, grafické elementy a 
ich kompozíciu a ďalšie prvky spolu s 
pravidlami ich používania. Víťazný ná-
vrh vzišiel z verejnej súťaže, ktorú mesto 
vyhlásilo koncom minulého roka. O jej 
výsledku rozhodla odborná komisia.

Súčasťou novej identity je tiež slogan 
„Mesto, kde sa žije kráľovsky“. Pripomí-
na jednak slávnu históriu Trnavy a zá-

roveň ju charakterizuje ako miesto, kde 
vládne príjemná a živá atmosféra.

Samozrejme, Mesto Trnava bude na-
ďalej používať aj modro-žltý erb s kole-
som a jeho modifikáciu s hlavou Krista 
a korunou. Každý z týchto uvedených 
prvkov má svoje pevné miesto vo vizu-
álnej komunikácii mesta.

S kráľovským logom Trnavy sa bude-
me stretávať na podujatiach, na propa-
gačných materiáloch, sociálnych sie-
ťach, v mestských inštitúciách a pod. V 
pláne sú aj zaujímavosti ako oblečenie, 
tašky či rôzne doplnky nesúce Téčko so 
zlatou korunkou, ktoré potešia nielen 
lokálpatriotov.              info: mesto Trnava

Vizuálnu identitu Trnavy 
po novom doplní aj logo

Nové logo a slogan. zdroj mesto trnava

Dobrovoľníci, 
opäť máte šancu 
spraviť niečo
pre Naše Mesto
Aj tento rok sa zapájame do najväč-
šieho podujatia firemného dobrovoľ-
níctva na Slovensku s názvom Naše 
Mesto. V piatok 10. júna venujeme svoj 
čas verejnoprospešným aktivitám. 
Jednotlivci aj firmy, ktoré chcú v rámci 
spoločenskej zodpovednosti umožniť 
svojim zamestnancom zúčastniť sa, 
sa môžu prihlásiť do 24. mája na web-
stránke www.nasemesto.sk. 

Vybrať sa dá z nasledovných aktivít:
• Obnova náteru na školskom plote a
hracích plôch na betóne v MŠ na Nar-
cisovej ulici

• Obnova náteru na školskom plote v
MŠ na Jiráskovej ulici 
• Čistenie v Parčíku na Družbe
• Čistenie oddychovej zóny Štrky
• Čistenie Parku Janka Kráľa
• Čistenie na Koniarekovej ulici
• Popoludnie v Zariadení pre seniorov

                  info: mesto Trnava

Predstavia návrh 
podzemného 
parkovacieho 
domu Na hlinách
Pozývame vás na verejné stretnutie, 
na ktorom sa dozviete bližšie infor-
mácie o pripravovanom projekte par-
kovacieho domu Na hlinách. Autormi 
návrhy podzemného objektu obyvate-
ľom predstavia podrobnosti tohto rie-
šenia a budú odpovedať na ich otázky. 

Stretnutie sa uskutoční vo štvrtok 
19. mája o 17.00 h v telocvični základ-
nej školy na Námestí Slovenského uče-
ného tovarišstva.  info: mesto Trnava

Chcete podporiť 
skvelý projekt? 
Mesto Trnava vyhlasuje výzvu na 
predloženie sponzorských ponúk 
k projektu miniTrnava, ktorá otvo-
rí svoje brány od 6. do 22. júla 2022 
na Mestskom zimnom štadióne. 

Ide o jedinečný letný program pre 
deti vo veku od 8 do 15 rokov, ktoré sa 
budú hrať na mesto so všetkým, čo k 
nemu patrí. V minulých ročníkoch 
navštívilo miniTrnavu viac než 15 
návštevníkov denne. Ak máte záujem 
o sponzoring tohto projektu, viac in-
formácií nájdete na webstránke mini.
trnava.sk.                      info: mesto Trnava

Zmena klímy sa týka nás všetkých. 
Je treba hovoriť o nej a podniknúť 
potrebné kroky, aby sme jej dopa-
dy zmiernili čo najviac – kvôli nám 
aj budúcim generáciám.

Na Slovensku sme lídrom v opatre-
niach zameraných na adaptáciu na kli-
matické zmeny a oslovujeme aj laickú 
verejnosť, aby prispela svojimi pripo-
mienkam a nápadmi. 

Pripravujeme pre vás sériu troch dis-
kusií pod názvom Občianske zhromaž-
denie. Uskutočnia sa v stredu 1. júna 
od 16.00 do 19.30 h, v utorok 7. júna od 
16.00 do 19.30 h a v sobotu 18. júna od 
9.00 do 19.00 h v centre mesta. Účasť 
na nich bude honorovaná čiastkou 100 
eur. 

Účastníkom môže byť každý vo veku 
nad 18 rokov, kto býva na jednej zo 43 
vyžrebovaných ulíc v Trnave (ich zo-
znam je uvedený nižšie). Stačí sa do 16. 
mája zaregistrovať na webstránke www.
linkfree.me/trnava-klima alebo alebo 
na čísle 0951 920 798 (v pracovných 
dňoch od 10.00 do 14.00 h). vybraných 
záujemcov budeme kontaktovať.

Nie je dôležité, aby ste v tejto téme 
boli odborníkmi. Zaujímajú nás vaše 
potreby a návrhy na aktivity, ktoré mô-
žete spoločne zrealizovať na to, aby sme 
čo najlepšie čelili dopadom zmeny klí-
my, ako sú najmä extrémne horúčavy a 
suchá.

Partnermi Mesta Trnava pri projekte 
občianskeho zhromaždenia sú združe-
nia Človek za klímu a PDCS. 

Zoznam vyžrebovaných ulíc, 
ktorých obyvatelia sa môžu stať 
účastníkmi občianskeho zhro-
maždenia:

Andreja Žarnova, Bočná, Bosniacka, 
Bratislavská, Čajkovského, Dobšinského, 
Invalidská, Jasná, Jiráskova, Komenské-
ho, Kvetná, Lipová, Ludvika van Beetho-
vena, Lúčna, Malženická cesta, Martina 
Benku, Maxima Gorkého, Námestie Joze-
fa Herdu, Ostravská, Parašutistov, Par-
ková, Pásová,  Pekárska, Pekná, Petra 
Pázmaňa, Petzvalova, Pri kalvárii, Raj-
čurská, Rudolfa Dilonga, Rudolfa Vrbu, 
Ružindolská, Seredská, Sladovnícka, 
Slnečná, ŠM Dolina, Štefana C. Parráka, 
Študentská, Štúrova, Tatranská, Ustian-
ska, Veterná, V jame, Zelenečská 

info: mesto Trnava

Staňte sa súčasťou prvého občianskeho 
zhromaždenia v Trnave

 zdroj foto mesto Trnava

Trnava má ďalšie moderné polopod-
zemné kontajnery, najnovšie ich 
mesto vybudovalo na Saleziánskej, 
Veternej, Rovnej a Poštovej. Nadzem-
ná časť týchto kontajnerov je na všet-
kých stojiskách kruhového pôdorysu. 
Staré smetné nádoby budú z týchto 
lokalít v krátkej dobe odstránené.

Výhody polopodzemných kontajne-
rov oproti starým smetným nádobám 
spočívajú predovšetkým v ich oveľa 
väčšej kapacite. Majú päťnásobne väčší 
objem než bežné smetiaky na zmesový 
odpad a zmestí sa do nich trikrát viac 

skla. Vďaka tomu sa šetrí životné prostre-
die a finančné prostriedky mesta. Polo-
podzemné riešenie taktiež efektívnejšie 
chráni obsah kontajnera pred hlodavca-
mi a inými zvieratami. Odpadky nerozfú-
ka ani vietor a neporovnateľne lepší je aj 

vzhľad stojísk. Okrem toho sú polopod-
zemné kontajnery vybavené senzormi, 
ktoré snímajú stav ich naplnenia, čím sa 
zefektívni zvoz odpadu. Zámerom mesta 
je ich postupná inštalácia na všetkých 
sídliskách.                     info: mesto Trnava

Pribudli ďalšie polopodzemné 
kontajnery

 zdroj foto mesto Trnava
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

splátky od 98 € splátky od 99 €

prístrešky

splátky od 99 €splátky od 49 €

VYUŽITE PRED ZDRAŽENÍM 
ŠPECIÁLNE ZĽAVY !  VYHRAJTE 400 €

balkóny rámové
bezrámové zimné záhrady 

splátky od 149 €

 Zľavy platia do 15. 5. 2022

  5500%%
až do
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s. r. o.

lexan@lexantrnava.sk • www.lexantrnava.sklexan@lexantrnava.sk • www.lexantrnava.sk

Predaj PC dosiek
ochrannej známky

V Malých Karpatoch pribudli nové turistické trasy.

MESTO TRNAVA INFORMUJE:
6

Trnavu bude na vybraných online 
a offline výstupoch samosprávy 
zastupovať logo, ktoré tvorí pís-
meno T (v dlhšej verzii celý názov 
mesta) v kráľovskej modrej farbe 
so zlatou korunkou. Odkazuje tým 
na fakt, že Trnava sa ako prvá na 
našom území stala slobodným 
kráľovským mestom. 

Toto logo je súčasťou novej vizuálnej 
identity, ktorú Trnava doteraz ako jedno 
z mála krajských miest v takejto ucelenej 
podobe nemala. Vizuálna identita zahŕ-
ňa nielen logo, ale aj unikátne farby a ich 
kombinácie, písmo, grafické elementy a 
ich kompozíciu a ďalšie prvky spolu s 
pravidlami ich používania. Víťazný ná-
vrh vzišiel z verejnej súťaže, ktorú mesto 
vyhlásilo koncom minulého roka. O jej 
výsledku rozhodla odborná komisia.

Súčasťou novej identity je tiež slogan 
„Mesto, kde sa žije kráľovsky“. Pripomí-
na jednak slávnu históriu Trnavy a zá-

roveň ju charakterizuje ako miesto, kde 
vládne príjemná a živá atmosféra.

Samozrejme, Mesto Trnava bude na-
ďalej používať aj modro-žltý erb s kole-
som a jeho modifikáciu s hlavou Krista 
a korunou. Každý z týchto uvedených 
prvkov má svoje pevné miesto vo vizu-
álnej komunikácii mesta.

S kráľovským logom Trnavy sa bude-
me stretávať na podujatiach, na propa-
gačných materiáloch, sociálnych sie-
ťach, v mestských inštitúciách a pod. V 
pláne sú aj zaujímavosti ako oblečenie, 
tašky či rôzne doplnky nesúce Téčko so 
zlatou korunkou, ktoré potešia nielen 
lokálpatriotov.              info: mesto Trnava

Vizuálnu identitu Trnavy 
po novom doplní aj logo

Nové logo a slogan. zdroj mesto trnava

Dobrovoľníci, 
opäť máte šancu 
spraviť niečo
pre Naše Mesto
Aj tento rok sa zapájame do najväč-
šieho podujatia firemného dobrovoľ-
níctva na Slovensku s názvom Naše 
Mesto. V piatok 10. júna venujeme svoj 
čas verejnoprospešným aktivitám. 
Jednotlivci aj firmy, ktoré chcú v rámci 
spoločenskej zodpovednosti umožniť 
svojim zamestnancom zúčastniť sa, 
sa môžu prihlásiť do 24. mája na web-
stránke www.nasemesto.sk. 

Vybrať sa dá z nasledovných aktivít:
• Obnova náteru na školskom plote a
hracích plôch na betóne v MŠ na Nar-
cisovej ulici

• Obnova náteru na školskom plote v
MŠ na Jiráskovej ulici 
• Čistenie v Parčíku na Družbe
• Čistenie oddychovej zóny Štrky
• Čistenie Parku Janka Kráľa
• Čistenie na Koniarekovej ulici
• Popoludnie v Zariadení pre seniorov

                  info: mesto Trnava

Predstavia návrh 
podzemného 
parkovacieho 
domu Na hlinách
Pozývame vás na verejné stretnutie, 
na ktorom sa dozviete bližšie infor-
mácie o pripravovanom projekte par-
kovacieho domu Na hlinách. Autormi 
návrhy podzemného objektu obyvate-
ľom predstavia podrobnosti tohto rie-
šenia a budú odpovedať na ich otázky. 

Stretnutie sa uskutoční vo štvrtok 
19. mája o 17.00 h v telocvični základ-
nej školy na Námestí Slovenského uče-
ného tovarišstva.  info: mesto Trnava

Chcete podporiť 
skvelý projekt? 
Mesto Trnava vyhlasuje výzvu na 
predloženie sponzorských ponúk 
k projektu miniTrnava, ktorá otvo-
rí svoje brány od 6. do 22. júla 2022 
na Mestskom zimnom štadióne. 

Ide o jedinečný letný program pre 
deti vo veku od 8 do 15 rokov, ktoré sa 
budú hrať na mesto so všetkým, čo k 
nemu patrí. V minulých ročníkoch 
navštívilo miniTrnavu viac než 15 
návštevníkov denne. Ak máte záujem 
o sponzoring tohto projektu, viac in-
formácií nájdete na webstránke mini.
trnava.sk.                      info: mesto Trnava

Zmena klímy sa týka nás všetkých. 
Je treba hovoriť o nej a podniknúť 
potrebné kroky, aby sme jej dopa-
dy zmiernili čo najviac – kvôli nám 
aj budúcim generáciám.

Na Slovensku sme lídrom v opatre-
niach zameraných na adaptáciu na kli-
matické zmeny a oslovujeme aj laickú 
verejnosť, aby prispela svojimi pripo-
mienkam a nápadmi. 

Pripravujeme pre vás sériu troch dis-
kusií pod názvom Občianske zhromaž-
denie. Uskutočnia sa v stredu 1. júna 
od 16.00 do 19.30 h, v utorok 7. júna od 
16.00 do 19.30 h a v sobotu 18. júna od 
9.00 do 19.00 h v centre mesta. Účasť 
na nich bude honorovaná čiastkou 100 
eur. 

Účastníkom môže byť každý vo veku 
nad 18 rokov, kto býva na jednej zo 43 
vyžrebovaných ulíc v Trnave (ich zo-
znam je uvedený nižšie). Stačí sa do 16. 
mája zaregistrovať na webstránke www.
linkfree.me/trnava-klima alebo alebo 
na čísle 0951 920 798 (v pracovných 
dňoch od 10.00 do 14.00 h). vybraných 
záujemcov budeme kontaktovať.

Nie je dôležité, aby ste v tejto téme 
boli odborníkmi. Zaujímajú nás vaše 
potreby a návrhy na aktivity, ktoré mô-
žete spoločne zrealizovať na to, aby sme 
čo najlepšie čelili dopadom zmeny klí-
my, ako sú najmä extrémne horúčavy a 
suchá.

Partnermi Mesta Trnava pri projekte 
občianskeho zhromaždenia sú združe-
nia Človek za klímu a PDCS. 

Zoznam vyžrebovaných ulíc, 
ktorých obyvatelia sa môžu stať 
účastníkmi občianskeho zhro-
maždenia:

Andreja Žarnova, Bočná, Bosniacka, 
Bratislavská, Čajkovského, Dobšinského, 
Invalidská, Jasná, Jiráskova, Komenské-
ho, Kvetná, Lipová, Ludvika van Beetho-
vena, Lúčna, Malženická cesta, Martina 
Benku, Maxima Gorkého, Námestie Joze-
fa Herdu, Ostravská, Parašutistov, Par-
ková, Pásová,  Pekárska, Pekná, Petra 
Pázmaňa, Petzvalova, Pri kalvárii, Raj-
čurská, Rudolfa Dilonga, Rudolfa Vrbu, 
Ružindolská, Seredská, Sladovnícka, 
Slnečná, ŠM Dolina, Štefana C. Parráka, 
Študentská, Štúrova, Tatranská, Ustian-
ska, Veterná, V jame, Zelenečská 

info: mesto Trnava

Staňte sa súčasťou prvého občianskeho 
zhromaždenia v Trnave

 zdroj foto mesto Trnava

Trnava má ďalšie moderné polopod-
zemné kontajnery, najnovšie ich 
mesto vybudovalo na Saleziánskej, 
Veternej, Rovnej a Poštovej. Nadzem-
ná časť týchto kontajnerov je na všet-
kých stojiskách kruhového pôdorysu. 
Staré smetné nádoby budú z týchto 
lokalít v krátkej dobe odstránené.

Výhody polopodzemných kontajne-
rov oproti starým smetným nádobám 
spočívajú predovšetkým v ich oveľa 
väčšej kapacite. Majú päťnásobne väčší 
objem než bežné smetiaky na zmesový 
odpad a zmestí sa do nich trikrát viac 

skla. Vďaka tomu sa šetrí životné prostre-
die a finančné prostriedky mesta. Polo-
podzemné riešenie taktiež efektívnejšie 
chráni obsah kontajnera pred hlodavca-
mi a inými zvieratami. Odpadky nerozfú-
ka ani vietor a neporovnateľne lepší je aj 

vzhľad stojísk. Okrem toho sú polopod-
zemné kontajnery vybavené senzormi, 
ktoré snímajú stav ich naplnenia, čím sa 
zefektívni zvoz odpadu. Zámerom mesta 
je ich postupná inštalácia na všetkých 
sídliskách.                     info: mesto Trnava

Pribudli ďalšie polopodzemné 
kontajnery

 zdroj foto mesto Trnava
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Horné Lovčice, Bučany, Cífer, 
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Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   97.240 Bratislavsko Východ
BZ  106.540 Bratislavsko Západ
DS  34.320 Dunajskostredsko
GA  34.390 Galantsko+Šaliansko
HC  30.330 Hlohovecko+Sereďsko
KM  16.450 Komárňansko
LV  30.580 Levicko
MA  29.680 Malacko
NR  54.170 Nitriansko
NZ  35.050 Novozámocko
PK  22.970 Pezinsko
PN  41.870 Piešťansko+NM+MY
SC  35.420 Senecko
SE  36.750 Senicko+Skalicko
TO  41.930 Topoľčiansko+PE+BN
TN  59.870 Trenčiansko+DCA+IL
TT  49.930 Trnavsko
ZM  20.930 Zlatomoravsko
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LI  37.270 Liptovsko=LM+RK
LC    30.860 Lučenecko+VK+PT
MT    38.570 Martinsko+TR
OR    32.480 Oravsko=DK+NO+TS
PB    33.590 Považsko=PB+PU
PD     40.150 Prievidsko
ZV    38.400 Zvolensko+DT+KA
ZH  26.880 Žiarsko+ZC+BS
ZA  50.780 Žilinsko+BY

BJ  37.210 Bardejovsko+SK+SP
GE  30.830 Gemersko = RV+RS+RA
HU  27.190 Humensko=VT+SV+ML
KE  92.130 Košicko
KS  24.900 Košicko okolie
SL   12.940 Ľubovniansko
MI  31.260 Michalovsko+TV+SO
PP  41.520 Popradsko+KK
PO  49.940 Prešovsko+SB
SN  32.540 Spišsko+LE+GL
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pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.
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Umývanie a náter fasád

Čistenie a náter striech
RODINNÝCH A PANELOVÝCH DOMOV

    Volajte zdarma: 0800 22 10 12
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PROFESIONÁLNE PRANIE KOBERCOV

Suchovská 12
917 01 Trnava

superluxe@superluxe.sk

www.pranie-kobercov.sk, 0905 869 836, 0949 106 116 
otváracie hodiny: pondelok až piatok od 8:00 do 18:00 hod.
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Hľadám
KRAJČÍRKU
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0948 081 090
a pomocnú silu

KVALITNÉ
KŔMNE ZMESY
A POTREBNÉ DOPLNKY PRE HYDINU

– NOSNICE V DOMÁCOM CHOVE

cena od 11,5
0€/25kg

balenie

Smolenice +421 905 927 301

KVALITNÉ KŔMNE ZMESY
A POTREBNÉ DOPLNKY PRE HYDINU

– NOSNICE V DOMÁCOM CHOVE

cena od 11,5
0€/25kg

balenie

0905 927 301
Smolenice
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!

POLIENKA BUK, HRAB

 

  

  

drobné opravy,
údržbárske práce,
skladanie nábytku,
opravy elektroinštalácií...

drobné opravy,
údržbárske práce,
skladanie nábytku,
opravy elektroinštalácií...
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Bocán s.r.o., 

AKCIA máj 2022

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

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

Hviezdoslavova 309, Senica

ZĽAVY až do 35%
Po-Pia: 8.00 - 15.30. hod.

Certi�kát

0910 902 635•0905 323 022
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