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Viac vo vnútri!

Týždenne do 49 930 domácností

NEZÁVISLÝ SERVIS
PRE VOZIDLÁ - FORD - VÁM PONÚKA

servis a opravy osobných a dodávkových vozidiel všetkých značiek

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

SERVIS OKIEN &
RENOVÁCIA EUROOKIEN

AUTO

0948 144 844
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Bližšie na: www.sosos-trnava.sk

01-0005 TT01

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

má zámer prenajať
NEBYTOVÉ PRIESTORY

39-00 TT28

SOŠ obchodu a služieb Trnava

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.

Realizácia
kompletných
stavebných prác

J&J

033/55 32 613-615
Priemyselná 9, Trnava

HĽADÁME
ASISTENTKU

PEDIKÚRA
SILVIA

(OPATROVATEĽKU)
pre syna na domáce vzdelávanie.
Tvorivosť, trpezlivosť, záujem.
V rodinnom dome na dedine.

0907 629 756

39-0 TT18
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kombinovaná
mokrá | suchá
Hospodárska 53, TT

0948 549 772

od A po Z
0944 850 994

VY EVENTY
KCIE OSLA

Suchovská

cesta 12, Trn
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k
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www.chillp

Chystáte

39-0 TT28

FIREMNÉ A

s. r. o.

sa stavať ?
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lexan@lexantrnava.sk • www.lexantrnava.sk

39-000 TT08

63-108

Predaj PC dosiek
ochrannej známky
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V živote nie sme všetci obdarení rovnako, nerodíme sa do totožného prostredia a nemáme identické rodinné
zázemie, ale ani zhodné schopnosti.
Ako sa s tým popasujeme, to však v
konečnom dôsledku závisí len od nás.

PONÚKA NA PRENÁJOM

Sociálne prostredie, rodinu, výchovu, hodnoty, ktoré nám boli, prípadne
neboli vštepované, ale ani školu, učiteľov
či spolužiakov si v detstve jednoducho
nemáme možnosť vybrať. Nemôžeme teda
povedať, že všetci stojíme na rovnakej
štartovacej čiare.
Treba však myslieť aj na to, že hoci
niekto mal vynikajúce zázemie, rodinu,
ktorá mu bola vzorom či oporou, všemožne ho podporovala aj finančne zabezpečila, môže zlyhať, ak nebude na sebe
usilovne pracovať. A naopak aj človek,
ktorý nepochádza z rovnako podnetného či podporujúceho prostredia, nik sa o
jeho rozvoj príliš nezaujímal, nesnažil sa
zistiť, v čom spočívajú jeho prednosti, nevenoval sa mu, ak to nevzdá, ale príjme to
ako výzvu a zabojuje s nepriazňou osudu,

môže sa stať výborným ekonómom, nadaným lekárom, či šikovným remeselníkom,
ktorého budú ľudia vyhľadávať a vážiť si
ho, ale tiež môže byť dobrým partnerom
či rodičom, hoci on sám nič podobné nezažil.
Pravdou je, že každý človek musí hrať
s kartami, ktoré mu život rozdal. Som však
presvedčená o tom, že to, ako to napokon
s naším životom dopadne, záleží v konečnom dôsledku od toho, ako my sami
svoj život uchopíme a akú hru zahráme s
kartami, ktoré sme do vienka dostali. Ak
boli skvelé, vážme si to a nepremárnime
šancu stavať na pevných základoch, ak
boli zlé, nevzdajme to a zabojujme o seba, satisfakciou
a odmenou nám môže byť
aj vedomie, že „umenie
žiť nie je umením hrať s
dobrými kartami, ale
umením zahrať so
zlými kartami dobrú
hru.“ (Robert Louis
Stevenson)

NEBYTOVÉ PRIESTORY,
GARÁŽE, BUFET

01-0057 TT16

Redakcia:

Vziať život do vlastných rúk

Bližšie info: 033 / 555 51 15
www.spostt.edupage.org/text14/

•KRTKOVANIE•
profesionálne čistenie a monitoring
kanalizácie • čistenie lapačov tuku

NON - STOP 0905 351 406

01-0008 TT15

TRNAVSKO

Najčítanejšie regionálne noviny

www.krtkovaniezsk.sk

» Renáta Kopáčová, redaktorka

Výročia a udalosti
program Apollo: z Kennedyho vesmírneho strediska odštartoval
let Apollo 11, prvá misia, ktorej posádka pristála na Mesiaci

16. júla 1969

39-0 TT08

2

POŽIČOVŇA
ČISTIACEJ
TECHNIKY

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
0951 163 495 | Suchovská 12, Trnava
pozicovna.promaster.sk

veľko
o

bch

ww

markb
wo.d obalových materiálova

k
l.aspapiera

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
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16-0020
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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
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39-0011 TT09

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

39-00 TT25

• tepovače • podlahové automaty
• WAPky • vysávače • parné čističe

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

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

0911 421 691
Suchovská 5, Trnava

Východné Slovensko
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

39-00 TT01
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KAMENÁRSTVO
Príďte nakúpiť ešte za MINULOROČNÉ CENY!
NAJŠTÝLOVEJŠIA PREDAJŇA
S VYSTAVENÝMI POMNÍKMI:

TRNAVA
Bratislavská cesta 45
oproti Drevoma, Mikona

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

D
31
1991-2022

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

TT22-28-strana
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SPOLOČNOSŤ / SLUŽBY, ZAMESTNANIE

Milé pozvanie
Domáci pán sa z dverí
radostne na vás škerí,
že rodina je po obede,
alebo už aj po večeri.
Zbytočná prednáška
Z prednášky
o kleptománii
nič som si neodniesol
vlastne,
materiály premietali
na plátne
a pero som musel
mať vlastné.

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE

01-0004 TT01

10% ZĽAVA

549 €

0903 342 475

769 €

vymaľovanie
interiéru
pri výmene okien

rttrade@rttrade.sk

AKCIOVÉ CENY!

0908 447 006

PROFESIONÁLNE PRANIE KOBERCOV

39-0003 TT01

499 €

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

REZANIE BETÓNU

800

Stredná zdravotnícka
škola v Trnave

poskytne
do prenájmu
nebytový priestor
na prevádzkovanie
bufetu


HĽADÁME VODIČOV DO TAXISLUŽBY
Suchovská 12
917 01 Trnava
superluxe@superluxe.sk

Ak máš 21 rokov, rád šoféruješ,
otváracie hodiny: pondelok až piatok od 8:00 do 18:00 hod.
si komunikatívny a 0905
máš 869
chuť
www.pranie-kobercov.sk,
836, 0949 106 116
pracovať, tak sa pridaj k nám!
PD
Váhom, hydinárska
naHôrka
HPP ajnad
brigádnicky.
Mzda: 800 farma
- 1 200 €.
Predaj 20 týž. odchovaných kuričiek DOMINANT
0905motorest
613 572
7.15 - 7.30 h.
Bučany
18. 7.• yellow@taxisluzbatrnava.sk
8.00 - 8.15 h.
Vlčkovce 18. 7.
8.45 - 9.00 h.
Hrnčiarovce n. Parn. 18. 7.
12.30 - 12.45 h.
Drahovce 18. 7.
Tel: 0908 587 511, 032/ 779 81 33
mail:pdhorka@nextra.sk

www.szstt.edupage.org

MASÁŽE
A PEDIKÚRA
V pohodlí
Vášho domova!
Objednávky:

0948 02 77 55

01-0009 TT25

Deň turizmu
Turistické rekordy sa lámu,
dáš si turistickú salámu
a dva litre liehu na rany
ešte skôr, ako si sa poranil.

SME PRVÁ FIRMA,
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

08-00 TT02

Na poslednú chvíľu
Nepodarilo sa vám
objednať si last minut,
môžete doma v pohode
aspoň všetok chlast minúť.

ER

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

2300

Možno je to tak

• elektroinštalácie
• rekonštrukcie
• el. prípojky
• opravy

0949 188 961

ZĽAVAEZ

1500

» bapka Blašková

výmeny
svietidiel,
vypínačov,
zásuviek...

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

1500

Aj pykošku mám. Ve škole,
na rodyčovském združený, pany
učitelka vyčítala otcovy, že jeho
syn sa vulgárne vyjadruje. A otec,
že čo má robyt, ket ony sa tak doma
ze ženu vyprávajú. To nechám bez komentára.

komínov

32-0007-2

Pri takémto vyjadruváný si myslá, že sú velice
dospelý. Ket to očujem, opýtam sa, či si ráno umyly zuby a vypláchly ústa. Na to vysypú vulgarizmy.
Nevým, či doma vedzá, jako vyprávajú medzi kamarátma. Možná by im nejeden rodyč uščedril pohlavek. Neslušne sa chovat a vyjadruvat
nesvečí o múdrosci a inteligenciji
týchto mladých ludzí.

ELEKTRIKÁR

Juraj Jamrich

10-0010

To by šak nebolo ešče to najhoršé, vác ma ale
rozčuluje a mrzí to vulgárne a hrozné vyjadruváný
nékerých mladých ludzí. To sa any nedá očúvat. Jak
škaredo hreší muž, tak to neny pekné, any slušné
a zaujímavé, ale jak sa tak vyjadruje žena, to je prámo
hnus. A výsledek, naša mládeš, naša budúcnost, má
slovnýk z kerého sú použitelné len spojky a predložky.

Frézovanie

41-06

Máme krásnu reč, odbornýci hovorá, že slovenčina je lúbozvučná. Áno, má krásne slová, aj ket
nékeré sú pre cudzincov tažko vyslovytelné. Ale
slová, keré používajú naši mládežnýci, nepochopitelné, často skomolené, často nezmyselne skrácené
, alebo nepekne upravené sú nepochopitelné aj pre
Slovákov. My starší im už vóbec nerozumýme a medzi mládežu sa cícime jako v cudzine. Takéto výrazy
nenájdete v žádnem slovnýku any učebnyci.

Najčítanejšie regionálne noviny

75-21

Slovenčina naša

1500
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HĽADÁME VODIČOV DO TAXISLUŽBY
na HPP aj brigádnicky. Mzda: 800 - 1 200 €.

» Eva Jarábková

0905 613 572 • yellow@taxisluzbatrnava.sk

TT22-28-strana
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Ak máš 21 rokov, rád šoféruješ,
si komunikatívny a máš chuť
pracovať, tak sa pridaj k nám!

TRNAVSKO
trnavsko@regionpress.sk

STAVBA, SLUŽBY, ZAMESTNANIE

0905 333 832 | 0905 943 528 | 0905 534 595

Mesto má Trnavčanom zarábať
Občianskemu združeniu Trnava pre každého (TPK) a jeho
lídrovi Braňovi Barošovi sa nedávno podarilo niečo, čomu
súčasné vedenie Trnavy už niekoľko rokov neprikladá
žiadnu dôležitosť. Nepochybne je veľmi príjemné vyjsť si
v sobotu večer alebo v nedeľu do mesta a dať si tam zmrzlinu, alebo kávu so zákuskom. Ale to je len únik zo smutnej
a stále viac ťaživej reality. Mesto nesmie iba míňať, ale
má predovšetkým vedieť zarábať a podnikať v prospech
svojich obyvateľov, aby si mali za čo tú zmrzlinu a kávu
kúpiť. Tak, aby im prinášalo úspory a vyššiu kvalitu života,
namiesto ďalšieho vyťahovania peňazí z peňaženiek.
Počas celého týždňa naše mesto trpí masívnymi dopravnými zápchami, ktoré sa stále zhoršujú vďaka nedokončenému obchvatu, ktorý, aj keby bol dokončený
hneď zajtra, je kapacitne poddimenzovaný. Treba začať
seriózne uvažovať o priepustnosti a bezpečnosti nášho
obchvatu, napríklad aj úpravou križovatiek na Zavarskej a Bučianskej ceste. Budúci nový primátor musí
osobne a skoro až na dennej báze komunikovať
na príslušnom ministerstve, aby presviedčal kompetentných. Cez Facebook sa obchvat postaviť nedá, ani statusmi
riadiť mesto.
A mestská hromadná doprava? Možno sa podarí do konca
horúčav namontovať do všetkých nových autobusov klimatizáciu. Je to síce drahšie než ju kúpiť vo výbave vozidla,
ale aspoň niečo.
Trnava pre každého a Braňo Baroš predviedli, ako sa nové
projekty vytvárajú a ako sa majú doťahovať až do konca.
TPK vytvorilo spojenie s opomínanou pýchou nášho
mesta – Materiálovo-technologickou fakultou STU. Na jej
pôde sa stalo spoluorganizátorom konferencie Inteligentná Trnava, venovanej nanajvýš aktuálnym témam rozvoja moderných miest. Svedčí o tom aj mimoriadna kvalita
pozvaných prednášateľov z oblastí akademického sektora,
priemyslu a verejnej správy, a to dokonca aj zo zahraničia.
O profesionalite a otvorenosti svedčí aj pozvanie zástupcov
mesta a VÚC na konferenciu, ktorá sa môže pochváliť mimoriadne vysokým záujmom zo strany odbornej aj laickej
verejnosti.
Súčasné vedenie mesta má ale svoj štýl a svoju víziu. Trnavčania sú pravidelne bombardovaní počítačovými vizualizáciami z dielne radnice, ale len málo z toho sa zrealizovalo, aj
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to nie vždy dopadlo dobre. Stačí si spomenúť na experimentálnu prístavbu školy na Bottovej ulici, v ktorej hygienik prednedávnom zakázal učiť, cyklotrasu na Študentskej,
po ktorej nechcú jazdiť cyklisti, nefunkčné parkovacie
automaty, chátrajúcu Pracháreň, alebo putovné mestské
trhovisko, na ktorom kupujúci nevedia nájsť svojich trhovníkov. A do tejto mizérie nepodarená parkovacia politika,
zvýšené mestské dane, bez súhlasu Trnavčanov zmenený
symbol mesta, vychádzajúci z jeho takmer 800-ročného erbu. A veselá perlička: fitness poradkyňa pre Trnavu
za 34 500€ bez prezentácie ďalších nákladov.
Namiesto toho kandidát Baroš predviedol Trnavčanom
v priamom prenose, ako by mohla vyzerať MHD budúcnosti v Trnave. Po náročných rokovaniach so slovenským výrobcom autobusov vznikol dvojdňový projekt prezentácie vodíkovej dopravy. Kvôli tomuto projektu si Braňo
Baroš urobil vodičský kurz a psychologické a zdravotné
testy, potrebné na šoférovanie autobusov a vozenie ľudí.
A ako to dopadlo? Krásny tichučký bezemisný vodíkový autobus (s klimatizáciou vo výbave) sme videli jazdiť plný ľudí
počas dvoch dní. Autobus prišli dokonca obdivovať aj rodiny s malými deťmi. Deti si možno oveľa viac uvedomovali
ako my dospelí, že sme sa stali svedkami historickej udalosti.
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Po prvý krát na Slovensku, a to práve v Trnave, vodíkový
autobus prevážal ľudí. Z hľadiska pokroku ide o prelomovú
vec nielen pre Trnavčanov, ale pre celé Slovensko.
A to zďaleka nie je všetko. Toto úsilie bude pokračovať.
Snaha o spoluprácu a vytvorenie konštruktívneho prepojenia medzi verejnou správou, akademickou obcou
a mestskou industriou prinesie vzájomne prospešnú
spoluprácu na takej úrovni, že z nej budú čerpať všetci
Trnavčania.
Vyzerá to tak, že Braňo Baroš a Trnava pre každého sa stali silným konkurentom aktuálnemu vedeniu radnice. Predvolebný boj sa začal. A občania rozhodnú, čo chcú viac. Či sedieť
na káve, pozerať si vizualizácie neexistujúcich projektov, zaplatené z ich daní, alebo vidieť primátora, riešiaceho reálne
problémy mesta v úzkej spolupráci s mestskou industriou,
akademickou obcou a verejnou správou na úrovni kraja
a ministerstiev (nevynímajúc spoluprácu s okolitými obcami). Primátora so srdcom, s technickým vzdelaním, ktorý sa
zo všetkých síl snaží zmierniť ich existenčné strachy a previesť Trnavčanov a Trnavu dnešnou krízou úspešne 21.
storočím.
Ľudia, nemajte obavy, Trnava má šancu znova rásť.
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Ako požiadať o inflačnú pomoc
a kto má na ňu nárok?

pracovníkov
Objekt je vhodný
aj pre dôchodcov.

0918 535 195

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

  

regionpress.sk

www.

Stredná zdravotnícka
škola v Trnave

KÚPIM

ORNÚ PÔDU
V TRNAVE A OKOLÍ

poskytne
do prenájmu 0903 360 600
zdenek79@orangemail.sk
bytový
priestor

PRIJMEM

muža / ženu

www.szstt.edupage.org

Ihneď prijmeme

P R E DAVAČ K U
do potravín. Prevádzka na Koniarekovej ulici.
2-zmenná prevádzka, 4,20 Eur/hod.

Koniarekova 3, Trnava

0905 895 908

» ren
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na objekt v Siladiciach.

39-0 TT28

O túto inflačnú dotáciu si môže požiadať
fyzická osoba s trvalým alebo prechodným
pobytom na území SR a:
- ktorá vykonávala osobnú asistenciu na
základe zmluvy o výkone osobnej asistencie
predloženej úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“) podľa osobitného predpisu v rozsahu najmenej 12 hodín v priebehu I.
štvrťroka 2022;
- za ktorú bol štát platiteľom poistného na
verejné zdravotné poistenie podľa § 11 ods.
7 písm. k) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona
č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (opatrovatelia,
ktorí nepoberajú peňažný príspevok na opatrovanie);
- za ktorú bol štát platiteľom poistného na
starobné poistenie, invalidné poistenie, a
poistného do rezervného fondu solidarity za
máj 2022 z dôvodu, že ide o fyzickú osobu,
ktorá sa riadne stará o dieťa s dlhodobo
nepriaznivým zdravotným stavom po dovŕšení šiestich rokov jeho veku s trvalým
pobytom na území SR najdlhšie do 18 rokov
jeho veku, ak nie je dôchodkovo poistená z
iného dôvodu, nebol jej priznaný predčasný
starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok

a nedovŕšila vek potrebný na nárok na starobný dôchodok. Splnenie podmienky žiadateľ
preukazuje potvrdením Sociálnej poisťovne.
- ktorá najneskôr v máji 2022 dovŕšila 62 rokov veku a v máji 2022:
- nie je poberateľom starobného dôchodku,
predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku,
- nie je poberateľom výsluhového dôchodku,
invalidného výsluhového dôchodku, vdovského výsluhového dôchodku, vdoveckého
výsluhového dôchodku alebo obdobnej dávky
zo zahraničia,
- nevykonáva činnosť, ktorá zakladá nárok
na príjem zo závislej činnosti, z podnikania
alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti.
Žiadosť o inflačnú dotáciu je možné
podať od 1. júna 2022 do 31. augusta 2022, s
výnimkou osoby starajúcej sa o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, ktorá môže o inflačnú dotáciu požiadať najneskôr
do 30. septembra 2022. Na žiadosti podané po
uvedených termínoch sa neprihliada.
Žiadateľ predkladá vyplnenú a podpísanú žiadosť s prílohami (ak sú relevantné)
úradu, v ktorého územnom obvode má
trvalý alebo prechodný pobyt. Žiadosť o inflačnú dotáciu možno podať aj elektronickými
prostriedkami bez kvalifikovaného elektronického podpisu, pričom v takomto prípade
už nie je potrebné doplniť žiadosť v listinnej
podobe.

01-0 TT24

Na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny
je možné požiadať o jednorazovú inflačnú
dotáciu v sume 100 eur, ktorá má slúžiť na
pokrytie zvýšených výdavkov na bývanie,
energie, stravu a podobne.

Prijmem
do SBS

na TPP alebo brigádu
do pohostinstva v Bínovciach,
na krátky a dlhý týždeň. Prax
výhodou, nie je podmienka.
Nástup možný ihneď. Mzda:
650 eur / 15 dní + stravné lístky
+ tringelty. Zo zaučením
nie je problém.
Bližšie informácie rád poskytnem:

0948 011 605

01-0 TT27
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Juraj Hnilica s kapelou Galantný jeleň
vystúpia uprostred prázdnin v Nitre

Počas letných prázdnin jeho kroky povedú aj do Nitry, kde pár rokmi
vystúpil ako hosť v rámci turné Pavla
Haberu a skupiny Team. Koncert, ktorý
Juraj Hnilica pred príchodom hlavnej
hviezdy večera odohral v už zaplnenom nitrianskom amfiteátri, bol plný
energie, emócií a skvelej hudby.
Juraj začal spievať ešte ako malý,
keď mal deväť rokov, a už na základnej
škole sa úspešne zúčastňoval rôznych
speváckych súťaží. Ešte popri pôsobení
v rockovej kapele Bačova Fujara nahral
ako predzvesť sólového albumu akustickú verziu pesničky Aká si krásna.
Na tvorbe videoklipu spolupracoval
s organizáciou Greenpeace, ktorá mu
poskytla unikátne zábery.

V roku 2014 uzrelo svetlo sveta päťskladbové EP s názvom Dovoľte mi
predstaviť sa Vám, ktoré sa stalo odrazovým mostíkom jeho terajšieho pôsobenia. Pozornosť širokého publika si
však pesnička Aká si krásna a ďalšie
jeho piesne získali až v roku 2015 vďaka
jeho úspešnému účinkovaniu v televíznej šou Česko Slovensko má talent. Odvtedy vydal tri albumy a jeho najnovším
hudobným počinom je nová, akustická
a emotívna verzia piesne Se skrývam,
ktorú zverejnil ku Dňu matiek.
Talentovaný hudobník, ktorému nechýba pokora a svojský prístup k životu a hudobnej kariére, nepatrí medzi
hviezdy rádiových playlistov či bulváru, no vďaka svojej tvorbe má pevnú
základňu fanúšikov, ktorá sa neustále
rozširuje. V Nitre sa v sobotu 30. júla
predstaví v obľúbenom podniku Music
a Cafe, kde si okrem samotného koncertu môžete vychutnať aj dobrú kávu
alebo čaj.
Vstupenky
na koncert
sú v predaji v sieti
Predpredaj.sk.
01-0128 TT26

Slovenský pesničkár a večný optimista Juraj Hnilica pôsobí na hudobnej
scéne už viac ako 20 rokov. Ako sám
tvrdí, „muzika je mojím poslaním a najviac si cením, keď prostredníctvom nej
môžem tešiť ľudí a šíriť do sveta pozitívne naladenie“.

autor:
Diana Kotesová

Firma v Hrnčiarovciach
nad Parnou hľadá

ZÁMOČNÍKOV
ZVÁRAČOV
MONTÁŽNIKOV
Nástup možný ihneď.
Práca na živnosť.
Ubytovanie vieme zabezpečiť.

VETERINÁRNA
AMBULANCIA

0905 825 088

T. Tekela 7
Po-Pia: 15:30-19:30, So: 9:30-12:00

0915 619 883
www.VeterinaTT.sk
MVDr. Juraj Bodo
Odborné výživové
poradenstvo na mieru
v oblasti chudnutia, naberania
váhy, zosúladenia stravy
s diagnózou alebo špecifickou
životnou etapou

www.vyzivasrozumom.sk | 0908 504 598

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA
0905 943 528
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MALOTRAKTOR,
AGZAT, VARI,
bubnovú kosačku,
mulčovač

8
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Týždenne do 49 930 domácností

Domáci trnavský predajca

Najväčší výber poťahových látok!

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

VÝROBA SEDAC
ÍCH
SÚPRAV NA MIE
RU!
hydinárska farma topoLnica

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

prijme strážnikov na obchodnú prevádzku

prasiatka na pečenie
a bavorské kolená.

v Trnave (Lidl) Mzda: 4,20€/h. netto.
POS NUTNÝ! Nástup ihneď.
36-0003

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk
0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk
volať v pracovné dni od 9:00h do 16:00h

Hydinárska farma Topoľnica

Rozvoz zabezpečíme

Upečiem i zabezpečím

SBS GUARDING s. r. o.

Termín navštevy si treba dohodnúť telefonicky.

Kuričky Nosivé
rôznej farby 8-12-15-18 týž
Kuričky nosivé 14-týždňové 6,90 €/ks
Nosnice pred znáškou 20 - týždňové 7,90 €/ks
atí
Brojlerové kačice na výkrm
Aktuálne pl sob
ia zá
an
ed
pr
vy
do
Mulard kačice na výkrm
Predaj rastovej a znáškovej kŕmnej zmesi
0905 551 499 • 031/781 15 63 • www.hydinarskafarma.sk

36-0008

Dovoz, vykládka
a montáž novej
sedačky ZDARMA
+ možnosť odvozu
033/5546 744 • 0905 313 421 starej sedačky!

(pri galante)

Pečiem v šamotovej peci.
Tel.: 0915 457 637

01-000 TT14

-40%

A
TOP KVALIT
ŠIU
ZA NAJLEP
CENU

01-0 TT26

Veľká letná
superakcia

Ponúka na predaj:

Prevádzky:
39-00 TT01

ČÁRY
GBELY ( objekt tehelne )
HOLÍČ ( pri smaltovni )

Stavmiko s. r. o.

REKONŠTRUKCIA

SKVELÉ CENY NA

KUCHYNE
ŠATNÍKY-40%

npress.sk
www.regio

KVALITA, ZA KTOROU SI STOJÍME > ZÁRUKA 5 ROKOV

REKONŠTRUKCIE
VA - 30%
MOŽNÁ ZĽA DLAŽBY
YA
NA OBKLAD

0949 319 336

GARANCIA
NA JNIŽŠEJ CENY!

39-0007 TT01

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

NA JVÄČŠÍ VÝBER
KUCHÝŇ
DO BAURINGU!

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
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01-0010 TT11

0908 530 253 • www.jmikolas.sk

39-0024 TT18

KÚPEĽNÍ A VÝSTAVBA RD
ruka
á
z
á
n
e
ž
ĺ
d
e
Pr
5 rokov!

63-35

BYTOVÝCH JADIER

2
Ako si bezpečne
užiť leto
Počet prípadov ochorenia Covid-19 vo svete opäť postupne
narastá a ich zvýšené počty zaznamenáva aj Slovensko. Rezort
zdravotníctva v tejto súvislosti
zverejnil desať odporúčaní konzília odborníkov, ktoré vychádzajú
z doteraz efektívnych opatrení a
ktoré nám môžu pomôcť chrániť
seba aj svoje okolie:
1. Pri príznakoch sa otestujme:

V prípade príznakov akéhokoľvek
ochorenia horných dýchacích ciest s
príznakmi nádchy, kašľa, bolesti hrdla
s teplotou, ostaňme doma, ochorenie
„vyležme“ a neroznášajme infekciu.
Urobme si samotest. V prípade ťažšieho stavu kontaktujme svojho lekára,
ktorý môže indikovať potrebu PCR
testovania.

2. Používajme rúško či respirátor:

Na miestach s vysokou koncentráciou ľudí, ako sú, napríklad, kultúrne
podujatia, odletové a príletové haly,
čakárne a podobne, používajme rúško
či respirátor (aj keď to platné pravidlá
neprikazujú).

3. Zvýšme opatrnosť pri cestovaní: Prekrývajme si ústa a nos respirá-

torom počas cesty lietadlom, vlakom
alebo autobusom.

4. Dodržujme odstup: Vyhýbajme
sa kontaktu s cudzími ľuďmi, držme si
odstup aspoň dva metre.

5. Vyhnime sa objímaniu: Pri

stretnutiach so známymi sa neobjímajme a nebozkávajme. Podajme si
len ruky.

6. Nezabúdajme na umývanie
rúk: Dodržiavajme hygienické opat-

renia – často si umývajme a dezinfikujme ruky, prípadne používajme
rukavice.

7. Zaočkujme sa proti COVID-19:

Odporúčame kompletnú očkovaciu
schému - dve dávky vakcíny a posilňovaciu dávku.

8. Chráňme najzraniteľnejších:

Ochraňujme predovšetkým najzraniteľnejšie skupiny ľudí, správajme
sa zodpovedne k starším a k ľuďom s
oslabenou imunitou. Pred kontaktom
s nimi, najmä po návrate z dovoleniek,
sa otestujme, používajme respirátor
alebo aspoň rúško.

9. Povinný respirátor: Dôsledne dodržiavajme povinnosť nosenia respirátorov v zdravotníckych zariadeniach,
lekárňach, a sociálnych zariadeniach.
10. Je potrebná opatrnosť: Buďme
k sebe ohľaduplní, opatrní a nevystavujme sa zbytočnému riziku. A to aj v
prípade, že sme ochorenie prekonali
alebo nepatríme k rizikovým skupinám.
ren
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námety a reakcie spravodajstvott@regionpress.sk

Rodičom aj zamestnancom ponúknu miesta inde

Z materskej školy má byť
zariadenie pre seniorov
Trnavská radnica plánuje postaviť
nové zariadenie sociálnych služieb
pre seniorov. Stáť by malo na mieste
terajšej Materskej školy na Narcisovej
ulici, ktorá má aktuálne dve triedy.
„Výber lokality súvisí aj s faktom, že
vo Vajslovej doline žijú prevažne starší
obyvatelia. Prijímanie detí do tejto škôlky sa postupne utlmí, nové žiadosti pre
deti z okolia by mali byť adresované materským školám na Jiráskovej, Maxima
Gorkého a na Limbovej ulici,“ uviedla
Veronika Majtánová, hovorkyňa mesta
Trnava. Rodičia detí, ktoré momentálne túto škôlku navštevujú, sa podľa
radnice nemusia obávať, že ich nebudú
mať kde umiestniť. „Zatiaľ sme len v
prípravnej fáze a prevádzka materskej
školy bude fungovať v bežnom režime
aj v školskom roku 2022/2023. Nové deti
nebude prijímať až na posledný rok svojej činnosti. Rodičom aj zamestnancom
ponúkneme miesta v iných materských
školách,“ povedal vedúci odboru školstva, mládeže a športu mestského úradu Michal Špernoga.

Na mieste terajšej Materskej školy na Narcisovej ulici by malo vyrásť nové zariadenie sociálnych služieb pre seniorov.
autor foto renáta kopáčová

va financovať z eurofondov, má poskytovať kompletnú starostlivosť tridsiatim
klientom odkázaným na pomoc inej
osoby. Umiestňovaní budú v dvojlôžkových izbách s bezbariérovým sociálnym
zariadením a klimatizáciou. Úmyslom
Mesta Trnavy je výstavba modernej budovy, v ktorej budú aplikované zelené“,
teda energeticky úsporné technológie
a zariadenia, ako sú napríklad vzduchotechnika a chladenie, tepelné čerBenefitom má byť aj komunitný padlo, vegetačné strechy, vsakovanie
dažďových vôd do podložia a podobne.
charakter zariadenia
Nové zariadenie opatrovateľských O klientov sa bude starať desať zdravotslužieb, ktoré chce mestská samosprá- ných sestier, štyri opatrovateľky a jeden

sociálny pracovník, prípravu stravy zabezpečí štvorčlenný personál a čistotu v
dome dve upratovačky. Aby bolo možné
v prípade potreby bez meškania klientom poskytnúť pomoc, nebude chýbať
interný kamerový systém a signalizačné zariadenie na privolanie personálu.
Samozrejmosťou bude aj pripojenie na
internet.
Nesporným benefitom okrem moderného zariadenia a nových priestorov
bude podľa radnice aj jeho komunitný
charakter, ktorý podporí inklúziu ľudí
s potrebou dlhodobej a paliatívnej starostlivosti.
ren

Práce by chceli spustiť ešte v tomto roku

Most v Horných Orešanoch
čaká rekonštrukcia
Správa a údržba ciest Trnavského
samosprávneho kraja zverejnila
súťažné podklady na verejné obstarávanie na rekonštrukciu mosta v Horných Orešanoch. Súťaž sa
rozbieha po druhýkrát z dôvodu
odstúpenia pôvodného zhotoviteľa od zmluvy. Predpokladaná
hodnota zákazky je 522-tisíc eur.
Ambíciou kraja je začať s realizáciou rekonštrukcie ešte v tomto
kalendárnom roku.

Most cez potok Parná v Horných Orešanoch bol postavený v roku 1969 a má
12,5 metra. Nachádza sa na ceste II. triedy číslo II/502. Podľa diagnostiky z marca 2021 je v zlom stave. Vzhľadom na nefunkčnú izoláciu dochádza k zatekaniu
a degradácii jeho nosnej konštrukcie.
Cieľom rekonštrukcie je zmodernizovať
nosnú konštrukciu, mostný zvršok a
zároveň vybudovať systém odvodňovania, čím sa predĺži životnosť objektu a
zvýši bezpečnosť účastníkov premávky.
„Zhotoviteľ, ktorého sme vysúťažili ešte

Most v Horných Orešanoch chcú opraviť.
minulý rok, napokon odstúpil od zmluvy ešte predtým, ako nastúpil na práce.
Keďže chceme začať s rekonštrukciou
mosta čo najskôr, rozbehli sme opakované verejné obstarávanie. Aktualizovali sme predpokladanú hodnotu
zákazky, ktorá stúpla o 127-tisíc eur a
vyšplhala sa na 522-tisíc eur,“ povedal
trnavský župan Jozef Viskupič.

TTzel22-28-strana 2

zdroj foto TTSK
Krajskí poslanci na svojom júnovom
zasadnutí schválili zmenu rozpočtu, ktorou navýšili rozpočet na rekonštrukcie
ciest a mostov v tomto roku o 3 milióny
eur. Reagovali tak na rastúce ceny stavebných materiálov, čo sa týka aj mostu
v Horných Orešanoch. Celkovo tak bude
mať župa na modernizáciu cestnej infraštruktúry 18,6 milióna eur.
ren
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PLÁVAJÚCE ELEKTROINŠTALÁCIE
PODLAHY

TALI TECH

montáž/pokládka
(vinyl)

elektrické kúrenie
zabezpečenie objektov
inteligentné domácnosti
kamerové systémy
prístupové systémy
zapojenie zariadení
revízie

- skladanie skrín
- montážne
domáce práce

0944 646 534

0905 506 720

75-19

www.talitech.sk

PALIVOVÉ
DREVO

BEMAT

spol. s r. o.

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!
0917 649 213

16-0116

POLIENKA BUK, HRAB

78-0018-1

Mik ovíniho 7 • Trnava

Recyklácia a vyradenie
vozidla z evidencie

•PREDAJ KAMENIVA
- 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

Autorizovaný spracovateľ - Piec auto s.r.o.

Akcia na šrotovné - platíme 30 € za auto
Odvoz auta zadarmo
GA SA HC LV NR NZ PE PN BN NM TO TT ZH ZC BS.

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

08-0033 TT06

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

33-0036

0915 261 120

•PREDAJ PIESKU
•DOPRAVA - vrátane drobného rozvozu
80-0007-2

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

•LIKVIDÁCIA STAVEBNÝCH ODPADOV
A VÝKOPOVEJ ZEMINY
- skládka priamo v Trnave
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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 18.7.2022 DO 31.7.2022
TENTO PROPAGAČNÝ LETÁK OBSAHUJE 57%NÝ PODIEL POTRAVÍN VYROBENÝCH NA SLOVENSKU.

Párky bravčové

Moscato de luxe Ice
0,75l

Kupón

j.c. 2,120 €/l

1,99
Cena po zľave:

1,59€

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
18.7.2022 do 31.7.2022.

181552

Cif tablety do umývačky
All in 1 26ks

Kupón

j.c. 0,140 €/ks

4,69
Cena po zľave:

3,

65

€

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
18.7.2022 do 31.7.2022.

170224

Pekáč Duo
smalt 7l

Kupón

19,90
Cena po zľave:

14,90€

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
18.7.2022 do 31.7.2022.

178973

5,99

Šunka chlebíčková

kg

7,09

5,99€

kg

500g
MELISA

Bravčové plece bez kosti

Saláma Chopok

kg

4,99€

10,90

ilustračný obrázok

Cestoviny Paw Patrol
j.c. 3,380 €/kg

5,39

1,99

9,49€

Marináda tekutá

med zázvor, cesnak bylinky, kura
80g
Vitana
j.c. 8,625 €/kg

0,89

4,49€

1,69€

0,69€

1l

100g
Maspoma

čierna čerešňa, jahoda, kokos/čokoláda,
limeta citrón
900ml

Ocot Hels 8%

Nakladač na uhorky
j.c. 1,900 €/kg

0,69

0,29

Zmrzlina Prima
j.c. 2,766 €/l

3,49

0,53€

0,19€

2,49€

jablko, jahoda, malina, melón
0,5l + záloh k uvedenej
cene za obal 0,15€
0,15€

sýtený, jemne sýtený, nesýtený 1,5l
+ záloh k uvedenej
cene za obal 0,15€
0,15€

0,5l fľ.+ záloh k uvedenej
cene za obal 0,13€
0,13€

Kubík Water
j.c. 0,900 €/l

0,85

Rajec

j.c. 0,300 €/l

0,59

Pivo Smädný Mních 10%
j.c. 0,720 €/l

0,59

0,49€

0,45€

0,36€

3.305l 110pracích dávok uni

rôzne druhy
900ml

čistič kúpelňa, kuchyňa
500ml

Waschkönig prací gél
j.c. 0,045 €/ks

5,99

4,99€

Timotei šampón
400ml

j.c. 5,975 €/l

Tento propagačný
leták obsahuje 57%ný
podiel potravín
vyrobených
na Slovensku.
j.c. 0,996 €/kg

kg

2,80

2,39€

Pasirák plastový

17,90

6,99€

Luxury aviváž
j.c. 2,100 €/l

2,49

Dr. House
j.c. 3,980 €/l

2,79

1,89€

1,99€

Aroma
2ks

obdĺžnik 262x175x51cm

Domestos WC blok

Bazén nafukovací

j.c. 1,225 €/ks

2,99

2,45€

Forma na nanuky
4ks rozmer 12,5x8x11cm

1,90

1,49€

TTzel22-28-strana 4

39,90

36,90€

Pohár Twist
315ml/6ks
j.c. 0,330 €/ks

5,90

1,98€

RELAX
STAVBA
INZERCIA PLATÍ
OD/ SLUŽBY,
18.7.2022
DO 31.7.2022

TRNAVSKO

Lapač hmyzu Adler

38,90

priemer 30cm, výkon 42W
3 rýchlosti, oscilácia

80W, 3 nastaviteľné módy

Príkon 245 W
Počet sušiacich plat 12
Nastaviteľný termostat,

89,90

22,90

5

Sušička Ovocia Concept Rúra el. Orava Elektra X2 Mraznička Vivax

Ventilátor Strend Pro Klimaktor Strend Pro

objem 142L
energ.trieda F

dve varné platne
7 funkciii pečenia
gril

179,00

259,00

Chladnička ECG

Chladnička ECG

299,00

329,00

71,90

31,90€ 17,90€ 64,90€ 64,90€ 159,00€ 219,00€
Sporák Mora elektrický Sporák Mora
Pračka Vivax
energ.trieda A, 4 plynové horáky energ.trieda E
sklokeramický
s poistkami STOP GAS
objem 6kg/1000ot.min
energ.trieda A
+darček plech
na pečenie a záruka
na 5 rokov zadarmo
po registrácii

Pračka Whirlpool
energ.trieda E
náplň 5kg /1000ot./min.

objem rúry 62l
+ darček plech na pečenie,
záruka 5rokov zadarmo
po registrácii

79,90

269,00

279,00

energ.trieda E
objem chl. 171L/42L

299,00

objem 204L/84L
energ.trieda F

269,00€ 259,00€ 219,00€ 279,00€ 269,00€ 289,00€
Keď na splátky,
ho
tak jednoduc

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

CKD MARKET OSLAVUJE 30 ROKOV, OSLAVUJTE S NAMI

Kosačka traktor. MTD 60RDE Minirider

motor MTD, Výkon:196 cm3, Šírka záberu: 60 cm
objem koša 150 l
ter 5l
+ kanisvýmenu
a
90
n
j
ole
zdarma

629,00

1629, €

Kosačka traktor. Stiga 384 M
motor 4-takt, Stiga ST350
výkon motora 5,8kW, záber 84cm
objem koša 200l

629,00

2099, €
00

Kosačka traktor.Vari RL84M

vozík
Prívesný 259€
te
o
n
v hod rmo.
zada

motor GGP 7500, výkon motora 7,2kW
vozík
záber 84cm, zberný kôš 240l
Prívesný 259€
te
o
n
hydrostatická prevodovka
v hod rmo.
zada

629,00

2299,00€

Kosačka aku Al-Ko 3.22 Li

Kosačka mot. AL-KO Comfort 46.0 SP-B Kosačka mot.MTD Smart 46 SPBS

289,00

419,00

nabíjačka AL-KO 32.2 Li Easy Bo Flex., objem 35l
záber 32cm
ulátor
+ akumene
vc

259, €
00

motor Briggs&Stratton Series 500 E, výkon 2,0 kW
záber 46 cm, objem koša 60 l

motor: Briggs & Stratton 450 E-Series
Výkon: 2,0 kW, šírka 46 cm, objem koša 60 l

398, €

329, €

00

Sporák Fiko Okonom 75 Deluxe Sporák Dominant 70
pravý výkon 3,5 až 10,5 kW
dymovod 120 mm

184,99

739,00€

ľavý, pravý biely Výkon: 6,3 kW
dymovod 120 mm, horný
bočný a zadný vývod

899, €
00

349,00

00

E-bike KELLYS TYGON R50

349,00

3149,00€

Sporák Regular 46 De Luxe

ľavý, pravý výkon 5 kW, dymovod 120 mm
horný alebo bočný vývod

189,99

559,00€

bicykel KELLYS CLIFF 90

1879, €

539,00€

2089,99

2699, €

Motor: Briggs&Stratton Intec 7160 V2
k
výkon 9,1 kW , objem koša 300l Prívesný vozí9€
5
2
te
o
n
Šírka záberu:103 cm
v hod rmo.
Prevodovka: Hydrostat
zada

E-bike DEMA IMPERIA 5

2999,00

00

Kosačka traktor.Alko T-16-103.7

00

599,90

bicykel DEMA ENERGY 5

bicykel KELLYS SPIDER 30

bicykel DEMA TIGRA 3

bicykel DEMA LUGO

bicykel KELLYS WASPER

559, €

469, €

429, €

299, €

259,00€

619,99

00

519,00

00

469,99

00

329,99

00

289,00

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.

TTzel22-28-strana 5

STAVBA, GASTRO, OKNÁ - DVERE, SLUŽBY

6

betón
anhydrit

Najčítanejšie regionálne noviny

PRÍĎTE SI PRE

Super CENY

09-15

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

V PONUKE
AJ GARÁŽOVÉ
BRÁNY

01-0 TT24

tel.: 0905 239 036 | j.dvorak@alas.sk

Zákusky od Zuzky

KAMENÁRSTVO MAJSTRO

0910 444 002
Nové pomníky
Obnova starších hrobov
Obnova písmen (zlato/striebro)
VÝPREDAJ
Brúsenie hrobov
KAMEŇA
na nové
Chodníky
uloročné ceny

Záruka 12 rokov

kompletné
pomníky

za min

www.kamenarstvomajstro.sk

10-0064

Betonárne Trnava

Trnava

torty, štrúdle, koláče
Maličká cukrárska výroba v Trnave.
Výroba poctivých domácich zákuskov,
ťahaných štrúdlí, toriet, koláčov
a slaného pečiva z kvalitných
surovín. Chute starých dobrých
časov, aj moderné dezerty.
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Objednávky: 0911 593 811
Nájdete nás na facebooku: ZakuskyodZuzkyTrnava

STAVBA, SLUŽBY

TRNAVSKO

EUROOKNÁ A DVERE

ETERNITOVÝCH STRIECH
0910 336 600 • 0905 655 414
likvidovatazbest@gmail.com

Redakcia:

• HLINÍKOVÉ OKNÁ
• PLASTOVÉ OKNÁ
• Posuvné systémy
• Exteriérové
žalúzie a doplnky
• Garážové brány

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

INZERCIA

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

SERVIS OKIEN A DVERÍ

» Odkúpim od vás starú
zaprášenú motorku.
0951233787
» ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely-SERIÓZNA DOHODA
0908205521
» Kupim motocykle Jawa/
CZ/Babetta/Stadion/Pionier/
Simson aj iné..Slušne zaplatim. 0949 371 361

Trnava, Suchovská 5
mob.: 0911 391 426, 0902 469 252
info@eurokepro.sk, www.eurokepro.sk

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 -

ŽALÚZIE
ROLETY

BYTY / predaj
303Byty/predaj
404Byty/prenájom
BYTY / prenájom
808STAVBA
STAVBA

0904 237 414

10
a ZVERINEC
10 ZÁHRADA
ZÁHRADA
A ZVERINEC

Pekárska 40/a
TRNAVA
trnavsko@regionpress.sk

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

16-0102

» Predám Škoda Octavia
1.6.mpi r.v.2009 najazdené
85000 km,garážovaná, letné
na elektrónoch a zimné na
plechových diskoch kúpená
v SR. Cena 7000 eur. Tel.0917
557 747
202Auto
moto/iné / iné
AUTO-MOTO

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Redaktorka: Renáta Kopáčová
spravodajstvott@regionpress.sk

01-0075 TT12

101Auto-moto/predaj
AUTO-MOTO / predaj

TRNAVSKO

NAJLACNEJŠIA

59-272

Občianska
riadková
inzercia

7

» PREDÁM ŠTEŇATÁ BERNSKÝ
SALAŠNÍCKY PES 0951446485
» Predám napárené samice
zajacov, zároveň predám zajaca- samca. 0948/ 014 213.

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

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

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

14
14 RÔZNE/iné
RÔZNE / iné

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

Západné Slovensko

15
PRÁCU
15 HĽADÁM
HĽADÁM
PRÁCU

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

ZOZNAMKA
16 ZOZNAMKA
» 38 r hlada dievča na važny
vztah 0907261901
» SYMPATICKA 56 R HLADA
PRIATELA NA ZOZNAMENIE
0907277466

Chcete si
podať
inzerát?

BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

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

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

41-18

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.

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

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

REALITY, MÓDA, SPOLOČNOSŤ

Najčítanejšie regionálne noviny

01-0007 TT28

:
33-0044

8
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