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TOP KVALITA

ZA NAJLEPŠIU

CENU

TOP KVALITA

ZA NAJLEPŠIU

CENU

Veľká letná

akcia
platí do 15.8.2022

Veľká letná

akcia
platí do 15.8.2022

www.mamix.skwww.mamix.sk
Rodinný dom

Okružné námestie č. 6
Trnava (smer Biely Kostol)

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

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!

Domáci trnavský predajca

Suchovská cesta 12, Trnava

www.chillpoint.s
k
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FIREMNÉ AKCIE  OSLAVY  EVENTY

Upečiem i zabezpečím 

prasiatka na pečenie
a bavorské kolená.

Pečiem v šamotovej peci.

Tel.: 0915 457 637
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- Obklady a dlažby

- Pokládka

   zámkovej dlažby

- Zatepľovanie a ostatné

   stavebné práce

STAVEBNÉ
PRÁCE

0910 127 792
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Odborné výživové

poradenstvo na mieru

Odborné výživové

poradenstvo na mieru
v oblasti chudnutia, naberania

váhy, zosúladenia stravy

s diagnózou alebo špecifickou

životnou etapou

www.vyzivasrozumom.sk | 0908 504 598


J. Bo�u 29/A, Trnava

Erika Modrovská
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Strihám

aj detičky

bez objednania!

Strihám

aj detičky

bez objednania!

0907 43 66 55
0
1
-0

0
0
8
 T

T
1
5

NON - STOP 0905 351 406

profesionálne čistenie a monitoring
kanalizácie • čistenie lapačov tuku

•KRTKOVANIE•

www.krtkovaniezsk.sk
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0951 163 495 | Suchovská 12, Trnava

pozicovna.promaster.sk

• tepovače • podlahové automa�

• WAPky • vysávače • parné čističe

• tepovače • podlahové automa�

• WAPky • vysávače • parné čističe

POŽIČOVŇA
ČISTIACEJ
TECHNIKY

PEDIKÚRA
SILVIA
kombinovaná
mokrá | suchá

Hospodárska 53, TT
0948 549 772

0
1

-0
0

0
7

 T
T

2
7

0944 850 994

Realizácia

kompletných

stavebných prác

od A po Z
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 PREDAJ 
MLÁDOK

DOMINANT

od 8.8. 2022

NA STRANE č.5

PRIJÍMAME 
OPATROVATEĽKY

PRIJÍMAME 
OPATROVATEĽKY

Hľadáme ženy/mužov s odborným vzdelaním

v oblasti opatrovateľstva/zdravotníctva,

alebo s opatrovateľským/sanitárskym kurzom.

780 eur/mesiac * stravné lístky

* vzdelávanie a školenia * teambuildingy

Trnavská arcidiecézna charita

0948 367 081,  katarina.pazitkova@charita�.sk
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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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Kamenárstvo ADAM - RUŽA

0911 499 871
0940 098 504

vaskovicadam@gmail.com
fb: Kamenarstvo Adam ruza

AKCIA
AUGUST – SEPTEMBER

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.

R

seriózne, kvalitne,bez zálohy,doprava ZDARMA
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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
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ČÁRY
GBELY ( objekt tehelne )
HOLÍČ ( pri smaltovni )

Prevádzky: 
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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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ELEKTRIKÁR
Juraj Jamrich

0949 188 961

• elektroinštalácie
• rekonštrukcie
• el. prípojky
• opravy

výmeny

svietidiel,

vypínačov,

zásuviek...

Leto sa nám už pomaly prehuplo do 
druhej polovice, no stále nám ešte zo-
stáva dostatok času a pekných slneč-
ných dní na potulky Slovenskom. Obuj-
te si pohodlné topánky a dobrodružstvo 
sa môže začať.

Pri nedávnych potulkách lesmi Ma-
lých Karpát nám učarovalo miesto, ktoré 
dýcha históriou. Severne nad obcou Dobrá 
Voda neďaleko Trnavy sme v hustom lese 
natrafili na ruiny kedysi mocného Dobro-
vodského hradu.

Pod južnými svahmi Západných Ta-
tier stojí Múzeum liptovskej dediny Priby-
lina dokumentujúce ľudovú architektúru 
Liptova. Obdivovať tam môžete goticko-
-renesančný kaštieľ, jednotriednu školu s 
bytom učiteľa či expozíciu dobových úľov. 
V areáli pribudol aj nový náučný chodník s 
oddychovou zónou.

Na mapu zaujímavostí Košického 
samosprávneho kraja pribudla novinka 
v podobe geoturistického náučného chod-
níka. Prevedie vás po stopách baníkov a 
priblíži zachované pamiatky historického 
baníctva na Slovensku. Náučný chodník 
nájdete v banskom areáli na vrchu Roten-
berg – na Červenom vrchu pri obci Smol-
ník.

V blízkosti obcí Ochtiná a Slavošovce 
na Gemeri pribudol nový cyklochodník 
dlhý 11,2 kilometra, ktorý prepojil tieto obce 
s turisticky významnými lokalitami v oko-
lí – s Ochtinskou aragonitovou jaskyňou a 
Tunelom pod Homôlkou, známym tiež ako 

Slavošovský tunel. Trasa návštevníkov pri-
vedie aj k jednej z gotických perál Gemera, 
k Evanjelickému kostolu v Ochtinej.

Náučný chodník Zvonička začína v 
Novej Bani a na rovnakom mieste je aj jeho 
cieľ. Prísľubom skvelého zážitku je príjem-
ná prechádzka, úžasné výhľady, historická 
zvonička i pútnické miesto.

Pohorie Považský Inovec ukrýva 
mnoho pekných miest. Takým je aj 27 
metrov dlhá obojstranne priechodná jas-
kyňa Čertova pec, ktorá je zároveň naj-
starším doloženým jaskynným sídlom na 
území Slovenska. Nachádza sa pri obci 
Radošina, trochu bokom od cesty, pri hor-
skom prechode Havran.

Naplánujte si turistiku do pohoria 
Strážovských vrchov a nechajte sa očariť 
pôsobivou zrúcaninou Uhrovského hradu. 
Vypína sa nad obcou Uhrovské podhradie 
a odvážnejším ponúka i možnosť nocľahu 
za múrmi, ktoré dýchajú históriou.

Národný park Muránska planina 
nachádzajúca sa v západnej časti Slo-
venského rudohoria je jednou z najza-
chovalejších krasových ob-
lastí Slovenska. Nájdete 
tam viac ako 500 jaskýň 
a tiež sysľovisko Biele 
vody, kde môžete sle-
dovať jednu z najpo-
četnejších kolónií 
sysľa pasienkového 
na Slovensku.

Potulky Slovenskom

» Renáta Kopáčová, redaktorka

0
1

-0
1

4
3

TEPOVANIE A ČISTENIE AUTA
0949 379 644 www.medvedikcistotny.sk 

3. augusta 1708  
odohrala sa bitka pri Trenčíne stretnutie armád Františka II. Rákociho 
s cisárskou armádou pod vedením generála Siegberta Heistera.

Výročia a udalosti

INZERCIA
0905 333 832
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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

LETNÁ AKCIA -35%
ZĽAVY PRE SENIOROV

31
1991-2022
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EUROOKNÁ A DVERE
• HLINÍKOVÉ OKNÁ
• PLASTOVÉ OKNÁ
• Posuvné systémy
• Exteriérové
    žalúzie a doplnky
• Garážové brány

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

SERVIS OKIEN A DVERÍ

Informácie na tel. čísle: 0917 873 342Informácie na tel. čísle: 0917 873 342

PREDAJ

BETÓNOVÝCH ZMESÍ
PREDAJ

BETÓNOVÝCH ZMESÍ
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PREDAJ � DOVOZ

A ČERPANIE BETÓNU
PREDAJ � DOVOZ

A ČERPANIE BETÓNU

Základové dosky

na kľúč
za výhodné ceny!

Realizácia výkopov a betonáži
Zakladanie stavieb rodinných domov

Realizácia výkopov a betonáži
Zakladanie stavieb rodinných domov

STACIONÁRNE ČERPADLOSTACIONÁRNE ČERPADLO

PRIJMEME VODIČA
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0905 613 572 • yellow@taxisluzbatrnava.sk

Ak máš 21 rokov, rád šoféruješ,
si komunikatívny a máš chuť 
pracovať, tak sa pridaj k nám!
na HPP aj brigádnicky. Mzda: 800 - 1 200 €.

HĽADÁME VODIČOV DO TAXISLUŽBY

Lehota na predkladanie návrhov je do 26.08.2022 do 9:00 hod.

Podmienky OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 
sú zverejnené na webovej stránke vyhlasovateľa: 

https://www.vszp.sk/podmienky-sutaze/obchodne-verejne-sutaze.html

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., 
Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava – 
mestská časť Petržalka  ako vyhlasovateľ 
vyhlasuje podľa § 281 a nasl. zákona 
č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 
v znení neskorších predpisov  OBCHODNÚ 
VEREJNÚ SÚŤAŽ "Predaj nehnuteľnosti 
- TRNAVA" na predaj nehnuteľného 
majetku, ktorého je výlučným vlastníkom. 
Predmetom predaja je budova s pozemkami na  ulici A. Sládkoviča č. 6 v Trnave. 
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Úsmev malého dropca v kočárku, kerému trčá 
z  pusy dva - rty zúbky, je úchvatný a  nezabudnu-
telný. Aj štrbavý malý školáci majú svoje čaro. Len 
pohlad na takýchto dospelákov je už menej pekný. 
A  jak si všímam moc a  moc ich takých chodzí po 
mojem okolý. Jak sa móže taký človek usmývat, jak 
móže jest, jak móže ekzistuvat, jak vyprávat. Otvorý 
hubu a má tam tmu, alebo zuby jak noty na buben. 
Já vím, že náščeva u zubára je drahý podnyk, jednak 
je zubárov zúfalo málo a též nescú robyt pohotovost. 
Za nu sa cestuje fúru kilometrov. Volakedy, za 

mojich školských časov, mosela mat každá škola 
pridzeleného svojeho zubára. Tam zme chodzily 
povinne na prehlátky, ošetrený aj vyšetrený. Poho-
tovost bola v každém meste, aj ve vačšej dzedzine 
a šecko zadarmo. Čúl, ket ideme k zubárovy, naúčtu-
je nám váccifernú sumu. Ale sú aj ludé, kerý k zubá-
rovi vóbec nechodzá. Nékerý na to nemajú, nékerým 
je to fuk jako vypadajú a čo majú v hube. Any rodičé 
sa nesnažá dzeci učit na zubára. 
Šak zme šelijaký, jeden má zuby v poháry, druhý 

v kredenci, len né tam, dze patrá, teda v ústnej du-
cine. Jeden opčan vyprával, že dal za umelý chrup 
dvesto dvacat tisíc korún( doví kolko 
núl tam pridal) a   pritem chodzí 
štrbavý. Údajne sa do jeho huby 
nedajú spravyt žádne zuby. To 
neny pravda, do každej sa dajú 
spravyt, aj do psačéj papule, aj 
to som vydzela. Any havo nescel 
chodzit štrbavý. Ludé, berte si prí-
klat. Bude to pekné, že áno.

Jáj, tý zuby

» bapka Blašková

S odstupom
Úzke sú mi už aj cvičky,
nedodržala som odstup,
dva metre od chladničky.

Beztrestná krádež
Zdaňovali ma beztrestne 
ešte keď som bol mladý, 
tak teraz zdaňujem ja,

už ako starý člen vlády.

Recept na krásu
Víno síce stálo priveľa,

no podľa opitého priateľa,
som ešte nikdy

taká krásna nebola.

Cez vojnu iba vysoké
A dnes sa vláda

múdrych ľudí tak bojí ,
že začali zatvárať
aj základné školy.

Možno je to tak

» Eva Jarábková
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Recyklácia a vyradenie 
vozidla z evidencie

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 261 120

Už nemusíte chodiť na dopravný inšpektorát,
my všetko odhlásime za Vás.
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Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

OBJEDNÁVKY UŽ PRIJÍMAME

4,50 € / ks
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PLOCHÉ STRECHY

0908 701 103 | www.hydroizolacie-izoltim.sk

Obhliadka, poradenstvo

a cenová ponuka ZDARMA!

Komplexné služby v oblasti
hydroizolácií
a tepelných
izolácií.
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0903 657 414

0944 646 534

PLÁVAJÚCE
PODLAHY

- skladanie skrín
- montážne

domáce práce

montáž/pokládka

(vinyl)

INZERÁT,KTORÝ
PREDÁVA

0905 333 832
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 PREDAJ 
MLÁDOK

DOMINANT
od 8.8. 2022

0,5
0

králik s liečivom, nosnice, 
brojlery a kačice, bažant, ovce, 
kozy, ošípané, husi, morky, psy

vždy v PIATOK v týchto termínoch:

Hrnčiarovce n/P. . . . 9,00 hod.
Cífer . . . . . . . . . . . . . 9,20 hod.
Kaplná . . . . . . . . . . . 9,40 hod.
Igram . . . . . . . . . . . . 9,55 hod.
Čataj . . . . . . . . . . . . 10,10 hod.
Slov. Nová Ves . . . . 10,30 hod.
Voderady . . . . . . . . 10,45 hod.
Pavlice . . . . . . . . . . 11,00 hod.
Veľké Úľany . . . . . . 11,30 hod.
Sládkovičovo . . . . . 11,50 hod.
Veľká Mača . . . . . . 12,10 hod.

Majcichov. . . . . . . . 12,30 hod.
Opoj . . . . . . . . . . . . 12,45 hod.
Vlčkovce . . . . . . . . . 13,00 hod.
Križovany n/D . . . . 13,15 hod.
D. Lovčice . . . . . . . . 13,35 hod.
Brestovany . . . . . . 13,50 hod.
Bučany . . . . . . . . . . 14,05 hod.
Trakovice . . . . . . . . 14,20 hod.
Žlkovce . . . . . . . . . . 14,35 hod.
Červeník-zvonica. . . 14,50 hod.
Ratkovce . . . . . . . . 15,10 hod.

19.8. , 9.9. , 30.9. , 21.10. , 

11.11. , 2.12. 202219

vždy v ŠTVRTOK v týchto termínoch:

Šulekovo-Coop . . . . . 9,00 hod.
Horné Zelenice . . . . 9,15 hod.
Dolné Zelenice. . . . . 9,30 hod.
Siladice. . . . . . . . . . . 9,45 hod.
Šúrovce. . . . . . . . . . 10,00 hod.
Vinohrady n/V . . . . 10,20 hod.
Dvorníky. . . . . . . . . 10,40 hod.
Bojničky-Coop. . . . . 10,55 hod.
Zem. Sady . . . . . . . 11,15 hod.
Pata . . . . . . . . . . . . 11,30 hod.
Šoporňa . . . . . . . . . 11,45 hod.

Diakovce. . . . . . . . . 12,20 hod.
Tešedíkovo. . . . . . . 12,35 hod.
Vlčany. . . . . . . . . . . 12,50 hod.
Zemné . . . . . . . . . . 13,20 hod.
Komoča . . . . . . . . . 13,35 hod.
Andovce . . . . . . . . . 13,50 hod.
Palárikovo . . . . . . . 14,20 hod.
Dvory n/Žitavou . . 14,50 hod.
Bešeňov . . . . . . . . . 15,05 hod.
Veľké Lovce . . . . . . 15,20 hod.
Podhájska . . . . . . . 15,35 hod.

25.8. , 15.9. , 6.10. , 27.10. , 

17.11. 202228

vždy v STREDU v týchto termínoch:

Malženice. . . . . . . . . 9,00 hod.

Jaslovské Bohunice 9,20 hod.

Paderovce . . . . . . . . 9,40 hod.

Radošovce . . . . . . . 10,00 hod.

Katlovce . . . . . . . . . 10,20 hod.

Dechtice . . . . . . . . . 10,40 hod.

Naháč . . . . . . . . . . . 11,00 hod.

Horné Dubové . . . . 11,20 hod.

Dolné Dubové . . . . 11,40 hod.

Dolná Krupá. . . . . . 12,20 hod.

Horná Krupá . . . . . 12,40 hod.

Trstín . . . . . . . . . . . 13,00 hod.

Biňovce. . . . . . . . . . 13,20 hod.

Boleráz . . . . . . . . . . 13,40 hod.

Bohdanovce. . . . . . 14,00 hod.

Ružindol-trhovisko . 14,20 hod.

Bórová . . . . . . . . . . 14,40 hod.

Biely Kostol-pošta . 15,00 hod.

10.8. , 31.8. , 21.9. , 12.10. , 

2.11. , 23.11. 202212

vždy v PIATOK v týchto termínoch:

Cerová. . . . . . . . . . . . 9,00 hod.

Prievaly . . . . . . . . . . 9,15 hod.

Pl. Mikuláš-kostol . . . 9,35 hod.

Plavecké Podhradie 9,50 hod.

Sološnica . . . . . . . . 10,10 hod.

Rohožník . . . . . . . . 10,30 hod.
Kuchyňa . . . . . . . . . 11,00 hod.
Pernek . . . . . . . . . . 11,15 hod.

Vinosady . . . . . . . . 12,00 hod.

Dubová . . . . . . . . . . 12,20 hod.

Častá-trhovisko . . . . 12,35 hod.

Doľany . . . . . . . . . . 12,50 hod.
Štefanová . . . . . . . 13,05 hod.
Dlhá . . . . . . . . . . . . 13,20 hod.

Košolná . . . . . . . . . 13,35 hod.

Suchá nad Parnou. 13,50 hod.

Dolné Orešany. . . . 14,10 hod.

Horné Orešany. . . . 14,30 hod.

Lošonec . . . . . . . . . 14,50 hod.

Smolenice . . . . . . . 15,05 hod.

26.8. , 16.9. , 7.10. , 28.10. , 

18.11. 20224
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KAMENÁRSTVO MAJSTRO
Nové pomníky
Obnova starších hrobov
Obnova písmen (zlato/striebro)
Brúsenie hrobov
Chodníky

0910 444 002

VÝPREDAJ
KAMEŇA

za minuloročné ceny

www.kamenarstvomajstro.skZáruka 12 rokov

na nové

kompletné

pomníky
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0911 421 691
Suchovská 5, Trnava

1  Auto-moto/predaj
» Predám Škoda Octavia 1.6.mpi 
r.v.2009 najazdené 85000 km,gará-
žovaná, letné na elektrónoch a zim-
né na plechových diskoch kúpená v 
SR. Cena 7000 eur. Tel.0917 557 747 
Predám   OPEL CORSA, 1.2 benzin 16 
ventil, 59kW, r.v. 2010, auto ako nové 
kúpené na slovensku. Najazd 140 
tis. km, priem.spotreba 5 litrov , nové 
gumy, rozvody, spojka, nové ALU 
disky, čierna metalíza, LED denne 
svietenie. Auto je v reprezentatív-
nom stave, cena 4.400 eur, 0905 
943 528

2  Auto moto/iné
» ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Die-
ly-SERIÓZNA DOHODA 0908 205 521 

3  Byty/predaj

4  Byty/prenájom

8  STAVBA
» KUPIM HAKI LESENIE. 0907 715 027

9  DOMÁCNOSŤ

10  ZÁHRADA a ZVERINEC
» Predám obilie 0948 191 090 

11  HOBBY a ŠPORT
» Kupim ludove kroje 0902 708 047 

13  RÔZNE/predaj
» Predám velke kolobezky, este 
poctivej kontrukcie pre chlapov s 
velkymi kolesami, nie ako tie dnes-
ne chrastítka. Dohoda pri osobnom 
odbere 0905 943 528 
» Predam horsky MTB bike Kellys 
26ky kolesá, 24 rychlostí, novy stal 
350 eur, cena teraz 120 eur  tel. 0905 
943 528 

14  RÔZNE/iné
» Hľadám starobnú dôchodkyňu 
z TT na sprevádzanie.1 h 5.20.0908 
566 202.Vlastné auto výhodou. 

15  HĽADÁM PRÁCU 
 
 ZOZNAMKA
» 38 r hlada dievča na važny vztah 
0907 261 901 

Občianska
riadková inzercia

02 AUTO-MOTO / iné 

01 AUTO-MOTO / predaj          

03 BYTY / predaj     

07 REALITY / iné    

08 STAVBA    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

14 RÔZNE / iné    

13 RÔZNE / predaj    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

Chcete si
podať inzerát?

Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare:
RP medzera TT medzera Číslo 
rubriky medzera Text inzerátu

Príklad:
RP TT 12 Predám kočík,
0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme prija-
tie inzerátu a jeho cenu, ktorú vám 
vyúčtuje váš mobilný operátor. 
Cena je 0,60 € s DPH za každých 
začatých 30 znakov textu vášho 
inzerátu vrátane medzier. Nič iné 
neúčtujeme. Upozornenie! Služba 
nefunguje u operátora 4ka.
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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!
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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

VETERINÁRNA
AMBULANCIA

T. Tekela 7

0915 619 883

www.VeterinaTT.sk

MVDr. Juraj Bodo

Po-Pia: 15:30-19:30, So: 9:30-12:00
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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
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TALI TECH
elektrické kúrenie
zabezpečenie objektov
inteligentné domácnosti
kamerové systémy
prístupové systémy
zapojenie zariadení
revízie

0905 506 720

www.talitech.sk

ELEKTROINŠTALÁCIE



TT22-30-strana 7

RELAX / ZVERINEC, SLUŽBY, ZAMESTNANIETRNAVSKO
7

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

PRÍĎTE SI PRE V  PONUKE

AJ GARÁŽOVÉ

BRÁNY

V  PONUKE

AJ GARÁŽOVÉ

BRÁNY
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-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
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MALOTRAKTOR,

AGZAT, VARI,

bubnovú kosačku,

mulčovač

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 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 3
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REKONŠTRUKCIE
BYTOVÝCH JADIER
REKONŠTRUKCIE

BYTOVÝCH JADIER
DO 7 DNÍ

voda a elektroinštalácie obklady,
dlažby, parkety sádrokartón

rýchlo a kvalitne

ZĽAVA 20%ZĽAVA 20%
0917 374 566
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betón
anhydrit

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

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

0
8

-0
0

3
3

 T
T

0
6

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

BEMAT s
p
o
l.
 s

 r
. 
o
.

�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

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

BEMAT

- riečne:

 podklad pod zámkovú dlažbu

Mikovíniho 7 • Trnava
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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.s
k

sm
e tu pre vás!

30
rokov

MASÁŽE
A PEDIKÚRA

0
8

-0
0

 T
T

0
2

V pohodlí
Vášho domova!

Objednávky:

0948 02 77 55

Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
Sibírska 1

POTREBUJETE UBYTOVAŤ 

počas leta vaších 

zamestnancov a brigádnikov.

NA ŠKOLSKOM INTERNÁTE
UBYTOVANIE

Ubytovanie je bunkového �pu.

Bližšie informácie:
privalincova.lucia@zupa-�.sk, 033 599 18 98, 
richnakova.erika@zupa-�.sk, 033 599 18 51
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0944 812 994

 likvidácia odpadu, 
 kompletné búracie práce
 výškové práce do 14m
 maliarke a murárske práce
 čistenie pozemkov
 vypratávanie domov, bytov
 sťahovanie, preprava tovaru
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KÚPIM 
ORNÚ PÔDU 

V TRNAVE A OKOLÍ
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0903 360 600
zdenek79@orangemail.sk
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Tel:0905 267 750 TRNAVA
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SBS GUARDING s. r. o.

prijme strážnikov na obchodnú prevádzku 

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

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk 
0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

volať v pracovné dni od 9:00h do 16:00h

Kuričky Nosivé 
rôznej farby 8-12-15-18 týž
Kuričky nosivé 14-týždňové
Nosnice pred znáškou 20 - týždňové
Brojlerové kačice na výkrm
Mulard kačice na výkrm

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 na výkrm
Mulard kačice na výkrm

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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Viac vo vnútri!

TÉMA TÝŽDŇA
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Rys kedysi obýval 
celú Európu
Naša najväčšia mačkovitá šelma - rys 
kedysi obýval celú Európu, od seve-
ru po juh, dokonca vrátane Veľkej 
Británie či Írska. Zhruba v prvej po-
lovici 20. storočia však na väčšine 
kontinentu vyhynul. V Karpatoch sa 
však populácia rysa udržala. Mali by 
sme si vážiť to, že Slovensko je jedna 
z krajín, kde žije pôvodná populácia 
rysa ostrovida a robiť všetko preto, 
aby sme rysa v našej prírode ochrá-
nili. Ak dokážeme ochrániť migračné 
trasy rysa, môžeme pomôcť rysom 
šíriť sa zo Slovenska k susedom a ob-
sadzovať nové teritóriá v Európe.

Rysov ohrozuje pytliactvo, strata 
vhodného prírodného prostredia, rozši-
rujúca sa sieť ciest, ktoré križujú migrač-
né trasy šeliem a fragmentácia krajiny 
- teda rozdeľovanie prírodných území 
na stále menšie časti, ktoré od seba od-
deľujú cesty, diaľnice a ľudské obydlia. 
Rys sa v prírode môže dožiť 14 rokov, 
dlhodobý monitoring expertov však po-
tvrdzuje, že nezriedka miznú z teritória 
skôr práve kvôli spomínaným hrozbám.

Duch karpatského lesa
Medzi ochranármi má rys povesť „du-

cha karpatského lesa“, zahliadnuť ho vo 
voľnej prírode je veľmi ťažké, preto pri 
mapovaní jeho života a migrácie pomá-

hajú fotopasce. To, že je každý rys svo-
jou škvrnitosťou jedinečný, umožňuje 
podrobne sledovať život jednotlivých je-
dincov. Kým vidieť rysa je náročné, sám 
rys je verný svojmu menu „ostrovid“. Za 
denného svetla dokáže spozorovať myš 
vo vzdialenosti 70 metrov, zajaca na 300 
metrov a srnca na 500 metrov. Jeho zrak 
je vynikajúci aj v noci. Rovnako vynika-
júci je aj jeho sluch, zatiaľ čo čuch má o 
niečo horší ako psovité šelmy.

Rysy v ohrození
Každý z nás môže do istej miery pri-

spieť k ochrane rysa. „Podporte miestnu 
samosprávu, aby zmapované migračné 
trasy šeliem a ďalších živočíchov chrá-
nila pred obecnou zástavbou. Sledujte, 
čo sa deje vo vašej obci a ak poznáte 
podozrivý prípad pytliactva, hláste ho 
na polícii. A ak ste vodič, jazdite najmä 
za šera a v noci opatrne. Na cestu vám 
môže vyskočiť zver, pokojne aj rys, pre 
ktorého to môže byť osudný okamih. A 
sledujte našu prácu, pri ktorej mapuje-
me migračné trasy šeliem a usilujeme sa 
o ich zákonnú ochranu,“ hovorí Andrea 
Settey Hajdúchová zo Svetového fondu 
na ochranu prírody (WWF) Slovensko.

Zdroj informácií WWF Slovensko                                                   
ren

Podniknite výpravu vedúcu z Mu-
ránskej Huty na tretí najvyššie 
položený hrad na Slovensku. Zrú-
canina, kedysi mohutného hradu 
Muráň sa týči na skalnom brale 
Cigánka a poskytuje prekrásne vý-
hľady na Muránsku planinu, ale aj 
na majestátnu Kráľovu hoľu.

Východiskovým i konečným bodom 
vašej túry je obec Muránska Huta. Pri-
pravte sa na približne štvorhodinovú 
trasu v dĺžke 12 kilometrov, ktorá sa 
začína pri vodopáde Bobačka, známom 
tiež ako Hutnícky vodopád, ukrytom pri 
autobusovej zastávke nad obcou Mu-
ránska Huta. Odtiaľ prejdete pár metrov 
po ceste smerom do Muráňa, a potom 
odbočíte vpravo do lesa na červenú tu-
ristickú značku. Stúpaním vás chodník 
vyvedie na asfaltovú komunikáciu, po 
ktorej budete pokračovať vľavo. Po asi 
1 km vyjdete na rozľahlú náhornú plo-
šinu. Pri troche šťastia sa vám naskytne 
fascinujúci pohľad na bežiace alebo 
voľne sa pasúce polodivoké kone, nori-
ky muránske. Prejdete nádhernou prí-
rodnou scenériou Veľkej lúky až na jej 
opačný koniec. Tu, na rázcestí Piesky, 
zamierite na modrú trasu, ktorá vás 
do polhodinky privedie až k chate pod 
Muránskym hradom. Odtiaľ vás čaká 
kratší výstup k vstupnej bráne tretieho 
najvyššie položeného hradu na Sloven-
sku. V rozľahlom areáli hradu sa možno 

kochať z troch výhľadových bodov. Z 
jedného z nich do údolia Muránky i na 
mesto Revúca, z druhého na východnú 
časť planiny a majestátnu Kráľovu hoľu, 
z tretieho na skalné bralo Cigánka i str-
mé zrázy Poludnice. Cestou späť prej-
dete okolo Chaty pod hradom, odkiaľ 
po 200 metroch zmeňte smer doprava a 
držte sa žltého značenia, aby ste hneď 
v úvode mohli obdivovať vstup do We-
sselényiho jaskyne. Následne prejdete 
krásnou prírodnou rezerváciou Šiance 
až do štartu i cieľa vašej výpravy.

Opis trasy: Muránska Huta – Pod Ska-
lou – Veľká lúka – Piesky – Muránsky 
hrad – sedlo Predná hora – Muránska 
Huta

Náš tip: K Muránskemu hradu sa 
možno vybrať aj na elektrobicykloch z 
obce Muráň. Radi vám ich zapožičajú 
v obecnej cyklopožičovni. Pešo sa naň 
dostanete z rovnakej obce po červenej 
turistickej trase. Výstup s prevýšením 
555 m trvá v závislosti od kondície 80 až 
100 minút.                                                      ren

Z Muránskej Huty 
na Muránsky hrad

Rysica s mláďaťom. 
autor foto Staffan Windstrand WWF

Ak zavítate do oravského regió-
nu, tak preskúmajte aj Roháče. Sú 
považované za najkrajšiu časť Zá-
padných Tatier a ponúkajú ideálne 
podmienky na vysokohorskú tu-
ristiku. Je možné podnikať jedno-
duché prechádzky dolinami ale aj 
náročné hrebeňové túry. Nechajte 
sa inšpirovať.

Roháčske plesá
Trasa okolo Roháčskych plies patrí 

medzi najatraktívnejšie chodníky v 
Roháčoch. Cesta náučným chodníkom 
predstaví na ôsmych paneloch podrob-
nosti o najvzácnejších druhoch tunajšej 
fauny a flóry. Ide o stredne náročnú túru 
so zaujímavými scenériami. Výcho-
diskovým a cieľovým bodom je Zverov-
ka. Predpokladaný čas túry s prevýše-
ním 682 m je necelých šesť hodín.
Trasa: Zverovka - Roháčska dolina 
- Ťatliakova chata - Roháčske plesá - 
Spálená dolina - Roháčsky vodopád – 
Adamcuľa - Zverovka.

Ostrý Roháč
Ostrý Roháč je veľmi zaujímavý 

dvojvrcholový končiar. Podľa neho je 

aj označenie celej geografickej časti – 
Roháče. Ide o veľmi náročnú vysoko-
horskú túru s veľkým prevýšením a ná-
ročnými úsekmi, ktoré sú zabezpečené 
reťazami. Túra je vhodná len za dobré-
ho počasia. Východiskovým a cieľovým 
bodom je Zverovka. Predpokladaný čas 

túry s prevýšením 1 088 m je necelých 
deväť hodín.
Trasa: Zverovka chata - Látaná do-

lina – sedlo Zábrať – Rákoň – Volovec 
- Ostrý Roháč – Plačlivé - Smutné sedlo 
Smutná dolina - Ťatliakova chata - Ro-
háčska dolina - Zverovka chata.           ren

Roháče – turistika 
v prekrásnej prírode

Informácie a foto poskytla OOCR Klaster Orava / visitorava.sk

Zdroj informácií a foto Región Gemer
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Mesto Trnava zrušilo pred niekoľkými mesiacmi nájomné 
zmluvy s nájomcami garáží, ktorí mali svoje skolaudované 
garáže postavené na mestskom pozemku na uliciach Kor-
nela Mahra, Bedřicha Smetanu, Gejzu Dusíka, Bethove-
nova a Tajovského s tým, že na ich mieste má mesto iné 
plány. Minulý týždeň bolo medializované, že na ulici Kor-
nela Mahra na pozemkoch terajších garáží mesto pravde-
podobne postaví nájomné byty. Väčšinu obyvateľov Pred-
nádražia táto správa veľmi znepokojila, pretože sú proti 
akémukoľvek ďalšiemu nezmyselnému zahusťovaniu tejto 
časti mesta. Kvalita života sa im tu znížila aj bez toho. Do-
pravná infraštruktúra je doslova katastrofálna. Dostať sa v 
rannej špičke z tohto sídliska na druhý koniec mesta bez 
veľkého zdržania je prakticky nemožné. Nehovoriac o tom, 
že parkoviská obyvateľov Prednádražia sú počas pracov-
ných dní obsadené pracovníkmi susedného Úradu práce 
a iných susediacich úradov a inštitúcii, a tiež cestujúcimi 
železničnou a autobusovou dopravou, ktorí tam nechávajú 
svoje vozidlá.
Dôsledky zlej a nevyhovujúcej dopravnej infraštruktúry 
na tomto sídlisku najlepšie vidieť aj pri susednej Základ-
nej škole Kornela Mahra. V rannej a poobedňajšej špičke 
hrozí deťom idúcim pešo do školy veľké nebezpečenstvo, 
keďže autá privážajúce deti nerešpektujú žiadne bezpeč-

nostné opatrenia a často prechádzajú aj cez susediace tráv-
naté plochy. Ďalšie zahustenie tejto časti sídliska existujúce 
problémy ešte prehĺbia.

V súčasnosti už prebieha v IBV Kamenný mlyn územné 
konanie na výstavbu siedmych činžiakov na poli za Pred-
nádražím za železničnou traťou. Developer tam pripravuje 
ich výstavbu, keďže na predmetnom území sú už pripra-
vené elektrické rozvodne. Ak chce mesto stavať ďalšie 
nájomné byty v lokalite Trnava-západ, nech ich v rámci 
dohody s developerom postaví napríklad aj na tomto voľ-
nom priestore v rámci jednej z podmienok povolenia vý-
stavby nových siedmych činžiakov, a nie na zastavanom a 
zahustenom priestore, kde sa nachádzajú napríklad garáže 
a ďalšia využívaná funkčná infraštruktúra.

Združenie „Trnava pre každého“ odmieta plánované ruše-
nie garáží na dotknutých územiach na sídlisku Prednádra-
žie a tiež jeho ďalšie zahusťovanie, spočívajúce vo výstavbe 
nových bytových domov, nájomných bytov a pod. v su-
sedstve už vybudovaných bytových domov a občianskej 
vybavenosti.

Nové byty  v Trnave každoročne pribúdajú, na druhej stra-
ne však počet obyvateľov prihlásených na trvalý pobyt v 
našom meste rapídne klesá. Združenie „Trnava pre každé-
ho“ preto okrem zodpovednej výstavby nových bytových 
domov bude presadzovať pre každého Trnavčana s trvalým 
pobytom v Trnave vydanie karty Trnavčana s výraznými 
výhodami oproti návštevníkom nášho mesta.

Ján Jobb, člen TPK

Zahusťovanie sídliska na Prednádraží: 

Opäť si plní niekto svoje sny?
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Ak budete počas leta smerovať na se-
verovýchod Slovenska, tak v regióne 
Šariš môžete navštíviť veľa pekných 
miest. Zavítajte aj do Bardejova, kde 
vás isto nadchne známe Radničné 
námestie, či Bazilika sv. Egídia. Odtiaľ 
sa môžete vydať na potulky Barde-
jovskými kúpeľmi, ktorých história 
siaha až do roku 1247, prípadne pod-
niknúť výpravu na Zborovský hrad.

Mesto Bardejov píše svoju históriu 
od roku 1241, v súčasnosti patrí k najza-
chovalejším mestským obranným sys-
témom a svojim významom sa zaraďuje 

do európskeho fondu kultúrneho dedič-
stva. Mesto je založené na pravidelnom 
šachovnicovom pôdoryse. Jeho stred ke-
dysi tvorilo obdĺžnikové námestie, ktoré 
ako spoločensko-obchodné centrum v 
strede s radnicou lemovali z troch strán 
viacpodlažné meštianske domy na úz-

kych gotických parcelách. Na severnej 
strane takmer celý priestor námestia 
zaberá kostol sv. Egídia.

Bazilika sv. Egídia
Počiatky chrámu siahajú až do 13. 

storočia. Okolo roku 1206 sa na tomto 
mieste usadili cisterciánski mnísi z poľ-
skej Koprzywnice a založili tu kláštor 
zasvätený svätému Egídiovi. V priebehu 
storočí chrám prešiel mnohými zme-
nami i stavebnými rekonštrukciami a 
poškodili ho tiež požiare, zemetrasenia 
a bombardovanie. V roku 1990 pukli 
oba chrámové zvony – Urban a Ján a 
nahradené boli zvonom Jozefom pri prí-
ležitosti vyhlásenia chrámu za Baziliku 
minor. Medzi najcennejšie exponáty 
patria: Socha sv. Egídia z pôvodného 
hlavného oltára, Oltárna skriňa Oltára 
sv. Alžbety Uhorskej či Oltár Narodenia 
Pána (1480-1490), Oltár Ukrižovania s 
maľbou - Veraikon, liata bronzová krsti-
teľnica či Oltár Panny Márie, sv. Erazma 
a sv. Mikuláša. Interiér chrámu je zdo-
bený jedinečným súborom jedenástich 
neskorogotických krídlových oltárov z 
rokov 1460-1520.

Spoznajte Bardejovské kúpele
Potom, ako nasajete atmosféru his-

torického centra mesta Bardejov, zájsť 
môžete na potulky do Bardejovských 
kúpeľov a prechádzať sa po nádherne 
upravených parkoch či lesných chod-

níkoch. Kúpele sa nachádzajú 5km od 
mesta Bardejov a patria medzi najstaršie 
a najkrajšie na Slovensku. Pre ich prí-
rodnú liečivú vodu a nedotknutú príro-
du ich vyhľadávajú tisíce domácich a za-
hraničných návštevníkov. Nachádzajú 
sa uprostred prekrásnej prírody horné-
ho Šariša, sú preto ideálnym miestom na 
oddych a načerpanie nových síl. Nájdete 
tam kúpeľnú kolonádu, v ktorej je spolu 
osem liečivých minerálnych prameňov.

Výprava na Zborovský hrad
Neďaleko Bardejova blízko obce Zbo-

rov sa nachádza očarujúca zrúcanina 
hradu Zborov, nazývaného aj Makovica. 
Z Bardejovských Kúpeľov vedie k hradu 
náučný chodník, ktorý má dĺžku 8 km 
a 6 zastávok. Hrad postavili pravdepo-
dobne v 3. a 4. decéniu 14. storočia na 
ochranu uhorského pohraničia a ob-
chodnej cesty do Poľska. Prvá písomná 
správa o ňom pochádza z roku 1347. 
Hradná zrúcanina bola počas 1. svetovej 
vojny značne poškodená. 

Informácie a foto poskytla 
OOCR Šariš Bardejov

PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Navštívte Bardejov a hrad Zborov

Mesto Bardejov.

Hrad Zborov.
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Silan aviváž Silan aviváž 
rôzne druhyrôzne druhy
800ml800ml
j.c. 2,363 €/l

 2,19 2,19

11,,
8989
€€

 1,59 1,59

11,,
2929
€€

Dr.House prací prášok Dr.House prací prášok 
1.5kg 15 pracích dávok1.5kg 15 pracích dávok
j.c. 0,086 €/PD

j.c. 0,996 €/kg

Duck WC gél Duck WC gél 
rôzne druhyrôzne druhy
750ml750ml
j.c. 1,800 €/l

 1,99 1,99

11,,
3535
€€

 0,75 0,75

00,,
6565
€€

Toaletný papier Tento Toaletný papier Tento 
Economy 68mEconomy 68m

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 1.8.2022 DO 14.8.2022

 2,99

11,,
9999
€€

H&S šampón 400ml H&S šampón 400ml 
Classic CleanClassic Clean
j.c. 4,975 €/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 1.8.2022 
do 14.8.2022.

Kupón

174479

 3,19

1,,
49
€

Víno Náš sad Frizanté 
hruška 
0,75l
j.c. 1,986 €/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 1.8.2022 
do 14.8.2022.

Kupón

159461

 8,29 8,29

77,,
4949
€€

Šunka mäsiarska Šunka mäsiarska 
kg kg 
HyzaHyza

 43,90 43,90

3333,,
9090
€€

Súprava hrncov Oliver 
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 1.8.2022 
do 14.8.2022.

Kupón

171397

 3,99 3,99

33,,
3939
€€

Brikety Brikety 
2,5kg2,5kg
j.c. 1,356 €/kg

 3,95 3,95

22,,
1919
€€

Savo proti plesniam Savo proti plesniam 
500ml500ml
j.c. 4,380 €/l

TENTO PROPAGAČNÝ LETÁK OBSAHUJE 57%NÝ PODIEL POTRAVÍN VYROBENÝCH NA SLOVENSKU.

 18,90 18,90

1515,,
9090
€€

Panvica na gril Panvica na gril 
27x27cm27x27cm

 64,90 64,90

5959,,
9090
€€

Lehátko Smeraldo Lehátko Smeraldo 
biele plastovébiele plastové
72x189x96cm72x189x96cm

 1,90 1,90

00,,
9999
€€

Miska sklo s ušami Miska sklo s ušami 
550ml550ml

Tento propagačný leták 
obsahuje 69%ný podiel potravín 

vyrobených na Slovensku.

 6,90 6,90

55,,
9999
€€

Údený bok Údený bok 
kg kg 

 2,99 2,99

22,,
4949
€€

Kuracie štvrte Kuracie štvrte 
chladené chladené 
kgkg

 1,19 1,19

11,,
0000
€€

Nátierka krémová Nátierka krémová 
tofu natur, cesnak, pažítka tofu natur, cesnak, pažítka 
Luntner 140gLuntner 140g
j.c. 7,142 j.c. 7,142 €€/kg/kg

 1,09 1,09

00,,
8989
€€

Treska exkluzív Treska exkluzív 
140g140g
j.c. 6,357 j.c. 6,357 €€/kg/kg

 0,29 0,29

00,,
1919
€€

Nakladač na uhorky Nakladač na uhorky 
100g100g
j.c. 1,900 j.c. 1,900 €€/kg/kg

 0,69 0,69

00,,
4545
€€

Nanuk Zmrzka Nanuk Zmrzka 
čučoriedka, jahoda, malina, mangočučoriedka, jahoda, malina, mango  
biela a mliečna čokoládabiela a mliečna čokoláda
50ml50ml
j.c. 9,000 j.c. 9,000 €€/l/l

 3,99 3,99

22,,
9999
€€

Dezert hviezdy OrionDezert hviezdy Orion
308g308g
j.c. 9,707 j.c. 9,707 €€/kg/kg

 2,39 2,39

11,,
8989
€€

Cereálie Kubík Cereálie Kubík 
chocoballs, cini squre, coockieschocoballs, cini squre, coockies
500g500g
j.c. 3,780 j.c. 3,780 €€/kg/kg

 1,79 1,79

11,,
1919
€€

Sirup Jupí Sirup Jupí 
aloe vera, citrón, jahoda, malinaaloe vera, citrón, jahoda, malina
multi, pomaranč, lesná zmesmulti, pomaranč, lesná zmes
0,7l0,7l
j.c. 1,700 j.c. 1,700 €€/l/l

 1,09 1,09

00,,
7979
€€

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

j.c. 0,395 j.c. 0,395 €€/l/l

 0,69 0,69

00,,
4949
€€

Pivo Veľkopopovický kozelPivo Veľkopopovický kozel  
10% 0,5l pl.+ záloh k uvedenej 10% 0,5l pl.+ záloh k uvedenej 
cene za obal 0,15cene za obal 0,15€€

j.c. 0,980 j.c. 0,980 €€/l/l

 16,90 16,90

99,,
9090
€€

Váha digitálna osobná 
ECG OV 137 Glass
do 180kg

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 1.8.2022 
do 14.8.2022.

Kupón

181363
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Silan aviváž Silan aviváž 
rôzne druhyrôzne druhy

j.c. 2,363 

Dr.House prací prášok Dr.House prací prášok 
1.5kg 15 pracích dávok1.5kg 15 pracích dávok
j.c. 0,086 

j.c. 0,996 

Duck WC gél Duck WC gél 
rôzne druhyrôzne druhy

j.c. 1,800 

Economy 68mEconomy 68m

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

INZERCIA PLATÍ OD 1.8.2022 DO 14.8.2022

H&S šampón 400ml H&S šampón 400ml 
Classic CleanClassic Clean
j.c. 4,975 

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 1.8.2022 
do 14.8.2022.

Kupón

Víno Náš sad Frizanté 
hruška 
0,75l
j.c. 1,986 

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 1.8.2022 
do 14.8.2022.

Kupón

Šunka mäsiarska Šunka mäsiarska 
kg kg 
HyzaHyza

Súprava hrncov Oliver 
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 1.8.2022 
do 14.8.2022.

Kupón

Brikety Brikety 
2,5kg2,5kg
j.c. 1,356 

Savo proti plesniam Savo proti plesniam 
j.c. 4,380 

TENTO PROPAGAČNÝ LETÁK OBSAHUJE 57%NÝ PODIEL POTRAVÍN VYROBENÝCH NA SLOVENSKU.

Panvica na gril Panvica na gril 
27x27cm27x27cm

€€

Lehátko Smeraldo Lehátko Smeraldo 
biele plastovébiele plastové
72x189x96cm72x189x96cm

Miska sklo s ušami Miska sklo s ušami 

Tento propagačný leták 
obsahuje 69%ný podiel potravín 

vyrobených na Slovensku.

Údený bok Údený bok 
kg kg 

Kuracie štvrte Kuracie štvrte 
chladené chladené 

€€

Nátierka krémová Nátierka krémová 
tofu natur, cesnak, pažítka tofu natur, cesnak, pažítka 
Luntner 140gLuntner 140g
j.c. 7,142 j.c. 7,142 

Treska exkluzív Treska exkluzív 
140g140g
j.c. 6,357 j.c. 6,357 

Nakladač na uhorky Nakladač na uhorky 
j.c. 1,900 j.c. 1,900 

Nanuk Zmrzka Nanuk Zmrzka 
čučoriedka, jahoda, malina, mangočučoriedka, jahoda, malina, mango  
biela a mliečna čokoládabiela a mliečna čokoláda

j.c. 9,000 j.c. 9,000 

€€

Dezert hviezdy OrionDezert hviezdy Orion
308g308g
j.c. 9,707 j.c. 9,707 

Cereálie Kubík Cereálie Kubík 
chocoballs, cini squre, coockieschocoballs, cini squre, coockies

j.c. 3,780 j.c. 3,780 

Sirup Jupí Sirup Jupí 
aloe vera, citrón, jahoda, malinaaloe vera, citrón, jahoda, malina
multi, pomaranč, lesná zmesmulti, pomaranč, lesná zmes
0,7l0,7l
j.c. 1,700 j.c. 1,700 

2l+ záloh k uvedenej 2l+ záloh k uvedenej 
cene za obal 0,15cene za obal 0,15
j.c. 0,395 j.c. 0,395 

€€

Pivo Veľkopopovický kozelPivo Veľkopopovický kozel
10% 0,5l pl.+ záloh k uvedenej 10% 0,5l pl.+ záloh k uvedenej 
cene za obal 0,15cene za obal 0,15
j.c. 0,980 j.c. 0,980 

Váha digitálna osobná 
ECG OV 137 Glass
do 180kg

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 1.8.2022 
do 14.8.2022.

Kupón

INZERCIA PLATÍ OD 1.8.2022 DO 14.8.2022

 309,00 309,00

279279,,
0000
€€

Pračka Indesit Pračka Indesit 
energ.trieda Denerg.trieda D
naplň 5kg/1000ot./min.naplň 5kg/1000ot./min.

 319,00 319,00

289289,,
0000
€€

Chladnička ECG Chladnička ECG 
objem 184/84Lobjem 184/84L
energ.trieda Eenerg.trieda E

 71,90 71,90

6464,,
9090
€€

Ochladzovač vzduchu 
StrednPro 
príkon 80W, príkon 80W, 
funkcie ventilátor, zvlhčovač funkcie ventilátor, zvlhčovač 
ochladzovač ochladzovač 
a čistič vzduchua čistič vzduchu

Mikrosystém Vivax Mikrosystém Vivax 
CD, USB, AUX,Bluetooth,FMCD, USB, AUX,Bluetooth,FM

 79,90 79,90

6464,,
9090
€

 18,90 18,90

1212,,
9090
€€

Touster VivaxTouster Vivax
nelepivý povrchnelepivý povrch
výkon 750Wvýkon 750W

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  
tuner DVB-T/T2/C,32" (81 cm) tuner DVB-T/T2/C,32" (81 cm) 

 199,00 199,00

169169,,
0000
€

CKD MARKET OSLAVUJE 30 ROKOV, OSLAVUJTE S NAMI

 89,90 89,90

1313,,
9999
€€

Ventilátor Adler Ventilátor Adler 
príkon max.30Wpríkon max.30W

 209,00 209,00

149149,,
9999
€€

Gril plynový Hecht Fire Gril plynový Hecht Fire 
2 liatinový grilovací rošt2 liatinový grilovací rošt
2 regulovateľné horáky 2 regulovateľné horáky 
s výkonom 7 kWs výkonom 7 kW
hĺbka grilu 52 cmhĺbka grilu 52 cm

 399,00 399,00

359359,,
0000
€€

Pračka Beko Pračka Beko 
invertorový motorinvertorový motor
náplň 6kg/1200ot.minnáplň 6kg/1200ot.min
energ.trieda Denerg.trieda D

  

už od 0 € v hotovosti

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

sami si zvolíte dĺžku splácania 
Keď na splátky, 

tak jednoducho 

Rotavátor Hecht 761 Rotavátor Hecht 761 
motor HECHT OHVmotor HECHT OHV
Záber 40 cm. 4x4 kultivačné nožeZáber 40 cm. 4x4 kultivačné nože
priemer 26 cmpriemer 26 cm

Krb Čarobná pec červ. Krb Čarobná pec červ. 
výkon: 7,7 kWvýkon: 7,7 kW
dymové hrdlo 120 mmdymové hrdlo 120 mm
horný vývodhorný vývod 419,00 419,00

299299,,0000
€€

Sporák Alfa 55 biely Sporák Alfa 55 biely 
ľavý, pravý, výkon 5 kW, dymovod 120 mm ľavý, pravý, výkon 5 kW, dymovod 120 mm 
vrchný a bočný vývodvrchný a bočný vývod

 499,00 499,00

475475,,0000
€€

Sporák Fiko Okonom 75 Deluxe Sporák Fiko Okonom 75 Deluxe 
pravý výkon 3,5 až 10,5 kWpravý výkon 3,5 až 10,5 kW
dymovod 120 mmdymovod 120 mm 184,99 184,99

739739,,0000
€€

E-bike KELLYS TYGON R50E-bike KELLYS TYGON R50
 2999,00 2999,00

26992699,,0000
€€

Kladivo vrtacie HR 2470BX40 Kladivo vrtacie HR 2470BX40 
príkon 780W, sila príklepu 2.3Jpríkon 780W, sila príklepu 2.3J

Drvič el.MH 2500 SliceDrvič el.MH 2500 Slice
2500W, priemer konára 40mm2500W, priemer konára 40mm 349,00 349,00

155155,,0000
€€

Traktor UJ 22 HP-P3 Deluxe Traktor UJ 22 HP-P3 Deluxe 
motor 4 - takt, Briggs&Stratton Intek 7220 Seriesmotor 4 - takt, Briggs&Stratton Intek 7220 Series
zdvihový objem 656 cm³,  záber 102 cmzdvihový objem 656 cm³,  záber 102 cm
objem koša 320 lobjem koša 320 l

 319,00 319,00

279279,,
0000
€€

Sporák Mora Sporák Mora 
el. rúra, plynové horákyel. rúra, plynové horáky
stop gas, el. iskrastop gas, el. iskra
energ.trieda A energ.trieda A 
+ darček plech + darček plech 
na pečeniena pečenie

 184,99 184,99

129129,,9999
€€

 434,00 434,00

399399,,
0000
€€

Chladnička Whirlpool Chladnička Whirlpool 
6. zmysel, energ.trieda E6. zmysel, energ.trieda E
objem 228/111 lobjem 228/111 l

Traktor LT2 NR92 Cub Cadet Traktor LT2 NR92 Cub Cadet 
motor Cub Cadet OHV, výkon: 439 cmmotor Cub Cadet OHV, výkon: 439 cm33

objem koša: 240 lobjem koša: 240 l
šírka záberu 92 cm šírka záberu 92 cm  629,00 629,00

22692269,,9090
€€

Bicykel KELLYS CLIFF 90Bicykel KELLYS CLIFF 90
 599,00 599,00

539539,,0000
€€

E-bike DEMA IMPERIA 5E-bike DEMA IMPERIA 5
 2089,99 2089,99

18791879,,0000
€€

E-bike DEMA E-SILENCEE-bike DEMA E-SILENCE
 1149,99 1149,99

10351035,,0000
€€

Bicykel LAPIERRE SENSIUM 2.0Bicykel LAPIERRE SENSIUM 2.0
 1099,90 1099,90

989989,,0000
€€

 629,00 629,00

44984498,,0000
€€

 314,90 314,90

287287,,9090
€€

Prívesný vozík
Prívesný vozík

v hodnote 259
v hodnote 259€€

zadarmo.zadarmo.

 259,00 259,00

229229,,
0000
€€

Mraznička Orava Mraznička Orava 
objem 103L, energ.trieda F objem 103L, energ.trieda F 

Prívesný vozík
Prívesný vozík

v hodnote 259
v hodnote 259€€

zadarmo.zadarmo.

Bicykel KELLYS VANITY 70Bicykel KELLYS VANITY 70
 649,99 649,99

589589,,0000
€€

Bicykel KELLYS SPIDER 10Bicykel KELLYS SPIDER 10
 469,00 469,00

419419,,0000
€€

Bicykel DEMA ENERGY 1Bicykel DEMA ENERGY 1
 499,99 499,99

449449,,0000
€€
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Na brehoch Bodrogu, kde divoká ve-
getácia skutočne pripomína zelený 
prales, pribudla turistická novinka 
v podobe oddychového bodu pre 
cyklistov a vodákov. Nachádza sa 
neďaleko nedávno zrekonštruované-
ho Rákócziho kaštieľa v obci Borša a 
poskytuje miesto na táborenie a od-
počinok pre tých, ktorí majú chuť ob-
javovať nové miesta na mape Košic-
kého kraja, v slovensko–maďarskom 
pohraničí.

Návštevníci tohto prekrásneho kúta 
našej vlasti sa môžu tešiť na smart od-
dychový bod pre cyklistov a vodných 

turistov na malých plavidlách. „Bude 
im poskytovať vyčlenený a udržiavaný 
priestor pre táborisko priamo pri rieke 
Bodrog s kapacitou 20 stanov, vodný 
blok s toaletami a sprchami zvlášť pre 
mužov a zvlášť pre ženy s kapacitou 
40 osôb, zriadenú požičovňu kanoe a 
kajakov a samoobslužný servisný bod 
pre cyklistov na dolno-zemplínskych 
cyklotrasách,“ priblížil Rastislav Trnka, 
predseda Košického samosprávneho 
kraja.

Navštívte krásny vynovený 
Kaštieľ Rákóczi

V obci Borša, rodisku jednej z najvý-
raznejších postáv slovenskej aj maďar-
skej histórie, Františka II. Rákócziho, 
môžete tiež navštíviť zrekonštruovaný 
kaštieľ veľkej architektonickej aj historic-
kej hodnoty, ktorý sa stal lákadlom pre 
domácich aj zahraničných návštevníkov 
a taktiež dejiskom rôznych podujatí.

Zemplín ponúka veľa 
pekných zákutí

Pre vnímavého turistu, ktorý sa ni-
kam neponáhľa, skrýva región dolného 
Zemplína množstvo krásnych zákutí a 

človekom nedotknutých miest. Na tieto 
kvality územia a na veľké možnosti trá-
venia voľného času, láka do tejto loka-
lity aj výkonná riaditeľka Košice Región 
Turizmus Lenka Vargová Jurková: „Zbe-
ratelia zážitkov si určite prídu na svoje 
aj pri žulovom obelisku označujúcom 

najnižší bod Slovenska, na vodnej zážit-
kovej ceste v obci Oborín, či pri mŕtvom 
ramene Tajba, ktoré je jedným z mála 
útočísk korytnačky močiarnej u nás.

Informácie a foto poskytla KOCR 
Košice Región Turizmus

PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Navštívte krásny vynovený kaštieľ v obci Borša

Objavte Bodrog - neobjavenú 
Amazonku Košického kraja

Rieka Bodrog.

Kaštieľ v obci Borša.
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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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• 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
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8

s. r. o.

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

Predaj PC dosiek

ochrannej známky
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Obhliada s cenovou kalkulaciou do 24 h.
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ul. pri Kalvárii 25A, Trn
ava033/552 15 20, 0905 96 54 4
8

w
w

w
.markbal.sk

ve
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od obalových materiálov a papiera
TAŠKY

PAPIEROVÉ

REZANIE BETÓNU

0908 447 006
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1AKCIOVÉ CENY!

Termín navštevy si treba dohodnúť telefonicky.
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0905 333 832

INZERCIA


