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Týždenne do 49 930 domácností

KOŽENÉ a ZIMNÉ
BUNDY

Frézovanie

TERAZ EŠTE
LACNEJŠIE!
€ zľava
-10na0každú
bundu

EXTRA

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

do konca novembra

PREDA J
MLÁDOK
DOMINANT

ZĽAVAEZ

od 1.3. 2023

9

NA STRANE č.

46-0030

01-0 TT44

OD Jednota, Trnava, 1. poschodie

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

10-0010

ER

predajňa presťahovaná
na 1. poschodie, vedľa papiernictva

www.mamix.sk
Rodinný dom, Okružné námestie č. 6, Trnava (smer Biely Kostol)
Ponúkame:
A
TOP KVALIT
- najväčší výber poťahových látok bez príplatku,
IU
A NAJLEPŠ
Z
- dovoz, vykládka a montáž ZDARMA,
CENU

- možnosť odvozu starej sedačky.

VÝROBA SEDAC
ÍCH
SÚPRAV NA MI
ERU!

a
vský predajc
Domáci trna

-40%

Výroba a dovoz ešte do Vianoc!

033/5546 744 • 0905 313 421

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

REDAKČNÉ SLOVO / SLUŽBY, ZDRAVIE

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

INZERCIA
Mgr. Jozef Belica
0905 534 595
Mgr. Branislav Kudri 0905 943 528
Matúš Vanta
0905 333 832
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Redaktorka: Renáta Kopáčová
spravodajstvott@regionpress.sk

DISTRIBÚCIA (49.930 domácností)
Každý týždeň:

Trnava, Biely Kostol, Bíňovce, Bohdanovce nad Trnavou, Boleráz, Klčovany, Borová, Brestovany, Horné Lovčice, Bučany,
Cífer, Dechtice, Dlhá, Dobrá Voda, Dolná
Krupá, Dolné Dubové, Dolné Lovčice,
Dolné Orešany, Horná Krupá, Horné Orešany, Hrnčiarovce nad Parnou, Jaslovské
Bohunice, Kátlovce, Košolná, Križovany
nad Dudváhom, Lošonec, Majcichov,
Malženice, Naháč, Opoj, Ružindol, Slovenská Nová Ves, Smolenice, Suchá nad
Parnou, Špačince, Šúrovce, Vlčkovce,
Voderady, Zvončín, Zavar, Trstín, Zeleneč,
Modranka

Žijeme v časoch, kedy je zvykom
všetko dosiahnuť rýchlo, najlepšie
hneď, bez väčšieho úsilia či námahy.
Život okolo nás beží vysokým tempom
a my sa snažíme držať s ním krok. Z našich životov sa celkom vytráca pokoj a
v každodennom zhone zabúdame spomaliť či vypnúť na chvíľu, vďaka čomu
potom podliehame nervozite, hnevu,
agresii.
Trpezlivosť prináša do našich
životov väčšiu harmóniu. Môže nám
pomôcť lepšie zvládať stres, ľahšie sa
vyrovnať s ťažkými životnými situácia-

V pohodlí
Vášho domova!
0948 02 77 55

Komplexná realizácia
Vašich predstáv
v exteriéri

Trpezlivý človek sa vyznačuje pokojnou mysľou a vytrvalosťou. Dokáže
konať s väčšou rozvahou a nepodlieha
tak ľahko hnevu či úzkosti, ak nejde
všetko hneď tak, ako si zaumieni či
predstavuje. Aj preto sa mu životom
ide o čosi ľahšie. Dobrou správou je, že
každý z nás sa môže k takejto ľahkosti
dopracovať, pretože trpezlivosť je zručnosť, ktorej sa dá naučiť,
bude to však vyžadovať
isté úsilie. Odmenou
nám môže byť zlepšenie
kvality nášho osobného i pracovného života, ako aj vzťahov s
ľuďmi okolo nás.

RASTAR spol. s r.o.

0905 651 584

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

NON - STOP 0905 351 406
www.krtkovaniezsk.sk

» Renáta Kopáčová, redaktorka

REZANIE BETÓNU

MASÁŽE
A PEDIKÚRA
Objednávky:

ZÁMKOVEJ DLAŽBY

39-0005 TT01

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

POKLÁDKA

mi, zvládnuť prekážky, ktoré nám život
postavil do cesty, stanoviť si nové ciele,
nájsť nové obzory. Je to práve trpezlivosť, vďaka ktorej sme schopní prečkať
aj ťažké časy a dočkať sa lepších dní.

01-0008 TT15

Pekárska 40/a
TRNAVA
trnavsko@regionpress.sk

Trpezlivosť je veľmi dôležitá ľudská
vlastnosť, ktorá sa, žiaľ, v dnešných
časoch príliš nenosí a je skôr považovaná za akúsi slabosť či neschopnosť okamžite reagovať a rýchlo konať, za akési odovzdanie sa osudu.
Nie je to však tak, alebo ako povedal
Otto František Babler: „Trpezlivosť
nie je apatia a neúčasť, ale naopak
úsilie a sústredenosť.“

AKCIOVÉ CENY!
0908 447 006

Obhliada s cenovou kalkulaciou do 24 h.

39-0003 TT01

Redakcia:

Trpezlivosť ruže prináša

08-00 TT02
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Upečiem i zabezpečím

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

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

Pečiem v šamotovej peci.
Tel.: 0915 457 637

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 ...

78-0018-1

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

Kompletné vyšetrenie a stanovenie Vašej diagnózy na najmodernejšom
diagnostickom biorezonančnom prístroji L.I.F.E. systém Quantum II.

41-18

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

01-000 TT14

prasiatka na pečenie
a bavorské kolená.

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

Stredné Slovensko
56.200
29.300
37.270
30.860
38.570
34.980
33.590
40.150
38.400
26.880
50.780

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

Východné Slovensko
BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

37.210
30.830
27.190
92.130
24.900
12.940
31.260
41.520
49.940
32.540

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL

0911 421 691
Suchovská 5, Trnava

EJ ČASTI
N
D
A
Z
O
D
A
S
E
M
PRESŤAHOVALI S

BUDOVY!

39-00 TT46

BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA
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Zariadenie pre seniorov v Šelpiciach prijíma nových klientov
Vytvorte svojim blízkym nový bezpečný
domov so všetkými službami.
Ponúkame kvalitné služby v oblasti
opatrovania, zdravotníctva a aj sociálnych
služieb v rámci vytvárania záujmovej
činnosti seniorom, veľmi pekné prostredie,
príjemný a kvalifikovaný personál,
rehabilitácie + lekár. Zariadenie
má kapacitu 40 lôžok, je bezbariérové.

www.pokora-no.sk • 0902 363 999 • dompreseniorov@gmail.com

96-0 TT16

Bez poradovníka a čakania. Tešíme
sa na Vašu návštevu! Cenník nájdete na webe.

HĽADÁM ĽUDÍ

Poľnohospodárske družstvo Trnava hľadá

Pozícia vhodná aj pre dôchodkyňu. 1000 Eur brutto.

VÝROBY v Seredi a v Šali
0905 410 960

Kontakt: 0918 371 560

96-0042-9 TT46

DO BETONÁRSKEJ

INFORMÁTORKU

KAMENÁRSTVO
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

0905 333 339

D
31
1991-2022

JESENNÁ AKCIA

Slovenský výrobca pomníkov
za dostupné ceny, s tradíciou od 1991

TT22-46 strana
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PROGRAM
KNIŽNICE
VÝVOJ ROCKOVEJ HUDBY

• hudobno-slovné pásmo o
žánri populárnej hudby

• určené pre žiakov 2. stupňa

ZŠ a študentov SŠ
• kontakt: 033/5511590, hudobne_oddelenie@kniznicatrnava.sk
• hudobné oddelenie, Ul. M.
Schneidera Trnavského 5

PREZENTÁCIE

• Informačná príprava pre

.2022

od 21.11. do 25.11

Fándlyho v Trnave
• Juraj Fándly, obyčajný farár z Naháča
• Michal Milan Harminc (1869 –
1954), architekt dvoch storočí
• Vyhľadávanie v elektronických informačných zdrojoch
• termín a tému podujatia je
potrebné vopred dohodnúť
• kontakt: bio@kniznicatrnava.sk, 033/5511782, kl.14

na nákup výživových doplnkov
a produktov NATURHOUSE
+ bezplatné váženie a meranie

(% telesného tuku, viscerálny tuk, metabolický vek, telesná voda, BMI).

Každý pracovný deň
Františkánska 22, Trnava
0911 855 455

PROFESIONÁLNE PRANIE KOBERCOV

PRE DETI A MLÁDEŽ
VYTVOR VLASTNÝ KOMIKS

• vyhlásenie výsledkov výtvar-

nej súťaže pre deti do 15 rokov za
účasti porotcov Miroslava Regitka a Filipa Horníka
21. november o 15.00 - herňa

PEDIKÚRA

P r ip rav t e !s a
n a z im u

TÍNEDŽERSKÉ STRETKO
• téma: Komiks a animovaný film
25. november o 15.00 - herňa
STRETNUTIE DETÍ Z UKRAJINY

SILVIA

kombinovaná
mokrá | suchá

Naša ﬁrma vám ponúka:
• revízie kotlov a plynovodov,
• servis kotlov,
• montáž nových kotlov,
• čistenie komínov,
• čistenie vykurovacích systémov.

• príležitosť získať nové vedo-

mosti a spoznať nových priateľov
• pre ukrajinské deti od 6 – 10 rokov
• v spolupráci s Ligou pre duševné zdravie

• každá streda o 16.00 - herňa
• každý štvrtok o 14.00 - herňa

Hospodárska 53, TT

0948 549 772

ZAMESTNANIE

0911 765 912
mytech@mytech.sk | www.mytech.sk
Prijmeme do našej ﬁrmy elektrotechnika,
inštalatéra a kominára. Plat od 1200 € (iba na ŽL).

ARMOVŇA SEREĎ
Rýchla dodacia doba 0910 808 745

• oddelenie pre deti

» Eva Jarábková

www.kniznicatrnava.sk

REZANÁ KAPUSTA
0,70€/kg
0951 516 635

TT22-46 strana

Domáca (zimná)
v obci Žlkovce č. 119
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96-0 TT40

VÝSTAVA
TICHÉ PUTOVANIE

39-0011 TT09

ne, telefonicky 033/5511782, kl.14
alebo bio@kniznicatrnava.sk
23. november o 15.00 - študovňa

ЗУСТРІЧ ДІТЕЙ З УКРАЇНИ
• можливість отримати нові
знання та знайти нових друзів
• для українських дітей 6 – 10 років
• у співпраці з Лігою психічного
здоров’я
• щосереди о 16.00 - ігрова
кімната
• щочетверга о 14.00 - ігрова
кімната

bch

PAPIEROVÉ

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

SBS
LAMA SK
príjme bezpečnostných
pracovníkov na objekt
centrálny sklad

v Seredi
1 100 € brutto/ mesiac
Nástup 1.12.2022
POS NUTNÝ!

0948 336 573

36-0005

Náhodou
História je plná náhod
a hrá s nami takú ruletu,
že iba celkom náhodou,
je ľudstvo ešte stále tu.

TAŠKY
p
ul. 3
03

Sťahovaví vtáci
Jednu chybu to má,
kým vtáci z polí odleteli,
tí naši prelietaví
zostali sedieť doma.

markb
wo.d obalových materiálova

na
4 4 va
8

RÝCHLE DODANIE

• tvorivá dielňa pre deti a tínedžerov
• počet účastníkov obmedzený
• nahlasovanie záujemcov osob-

32-0007-2

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

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

ww

kami a ich deťmi
• téma: Zážitkové čítanie z knihy Sofia a tekvička
• vhodné pre deti 3+
22. november o 10.30 - herňa

veľko
o

• klubové stretnutie s mamič-

Suchovská 12
917 01 Trnava
superluxe@superluxe.sk

3D MODELOVANIE
Manželská geometria
Pozitívny pohľad
maj vždy v zálohe
prsteň na ruke je kruh
a nie guľa na nohe.

-15%

k
l.aspapiera

Možno je to tak

BLACK
FRIDAY

študentov stredných škôl

• 95 rokov Knižnice Juraja

MAMA KLUB

» bapka Blašková

VÝŽIVOVÁ PORADŇA

PONUKA PRE STREDNÉ ŠKOLY

59-0406

Malá šikovná vnučka mojích kamarádov chodzí do škólky. Šak rodyčé mosá chodzit do roboty,
lebo bez práce sú neny koláče. Mama s otcom robá
dlhší jak je otvorená škólka, tak hu z nej vybýrajú
starý rodyčé. Raz babka, raz dzetko. Malá frnda
ich hnet tahá na ihrisko, alebo do mesta.
Pri prechádzke zvedavá kočka nakúka do
každej otvorenej brány. Raz pot jednu bránu zakrúcila nosom, že to tam pekne voný. Vešly do
útulného bystra a vnučka si hnet objednala hranolky a „pivo“, tak hovorý malinovke. Lúby sa jej
tam, tak tam občas zájdu, babka na kávu a vnučka
na hranolky s „pivom“. Oblúbyly si hu tam, lebo je
veselá a zhovorčivá. Dovédla tam aj dzetka, lebo
on by tam sám netrafil, tak aj jemu ukázala „svoj
podnyk“. Tak bystro získalo malého aj velkého zákaznýka.
Objavyla aj peknú cukrárnu kde majú dzecký
kúcik a v nem upratovacú súpravu. Tam chodzí
na zmrzlinu a koláčik. Též tam opčas upratuje, aj
ket tam majú čisto, ona to ešče zdokonalý. Robotu
bere tak vážne, že sa na nej zákaznýci bavá. Už sa
vážne rozhodla, že ket bude velká, takú cukrárnu,
alebo také bystro si kúpy. Do teho
bystra sa ešče vrácim, mám
pykošku. Chlapček nevedzel
pochopit, že teta čašnýčka sa
každého pýta čo si prosí a aj
mu to donese.
Tak si objednal masný chleba s cibulu a obsluha mu to ze
smíchom donésla. Šak náš zákaznýk, náš pán.

úprava stravy a redukcia
hmotnosti pod odborným
dohľadom

39-0082 TT38

Náščevnýčka

08-0 TT08
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Stredná odborná škola elektrotechnická
vás pozýva na

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
02. 12. 2022
od 09:00

Energo je cesta ...
Študijné odbory:
- 2697 K mechanik elektrotechnik

- 2682 K mechanik počítačových sietí
- 3447 K graﬁk digitálnych médií
- 3693 K technik energetických zariadení budov
- 3778 K technik informačných
a telekomunikačných technológií

Učebné odbory:

- 2466 H 01 mechanik opravár

Te

- plynárenské zariadenia
- 2683 H 11 elektromechanik
- silnoprúdová technika

ším
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Kontakt: 033/599 18 51
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richnakova.erika@zupa-tt.sk
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ZAMESTNANIE
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Občianska
riadková inzercia

,
vodných

AUTO-MOTO / predaj
101Auto-moto/predaj
» ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely-SERIÓZNA DOHODA 0908 205 521
» 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 reprezentatívnom stave, cena
4.400 eur, 0905 943 528
REALITY / iné
707REALITY/iné
» Garsonku kupim.0902 570 685
» Predám v lukratívnej časti mesta Trnava nehnutelnosť vhodnú
na podnikanie. Volaľ po 14 hod na
0905 783 436
STAVBA
808STAVBA
» Kúpim Haki lešenie. 0907 715 027
DOMÁCNOSŤ
909DOMÁCNOSŤ
10ZÁHRADA
ZÁHRADA
A ZVERINEC
10
a ZVERINEC
» Predám pošt.holuby štandard,
rôzne farby tel.0907 119 735
» Predám zajacov - chovné samice,aj samca (vhodné aj na zabitie).
Zároveň predám poštové holuby štandard, aj výkon. 0948 014 213.
HOBBY
A ŠPORT
1111 HOBBY
a ŠPORT
» Kupim ludove kroje 0902 708 047
» Predam horsky MTB bike Kellys
26ky kolesá, 24 rychlostí, novy
stal 350 eur, cena teraz 120 eur
tel. 0905 943 528
13RÔZNE/predaj
RÔZNE / predaj
13
» Predám velke kolobezky, este
poctivej kontrukcie pre chlapov
s velkymi kolesami, nie ako tie
dnesne chrastítka. Dohoda pri
osobnom odbere 0905 943 528
14RÔZNE/iné
RÔZNE / iné
14
» Hľadám starobnú dôchodkyňu z TT na sprevádzanie vo
večerných hodinách od 17.45 do
20.45 3 4 krát do týždňa.Vlastné
auto výhodou 0902 419 756
» Ponúkam prácu 1x mesačne,
upratovanie RD Špíglsál. Podmienky: veľmi zodpovedná a
pracovitá osoba, odmena: 8-10
eur / hod. Tel: 0911 808 262
15HĽADÁM
HĽADÁM
PRÁCU
15
PRÁCU
16
ZOZNAMKA
ZOZNAMKA
» 60r. VŠ, vraj sympaťák, spoločenský, zcestovaný, nadovšetko
milujúci more a angličtinu sa rád
zoznámi so seberovnou a skromnou ženou. Tel: 0911 808 262
» SYMPATICKA 56 R HLADA PRIATELA NA ZOZNAMENIE 0907 277 466
» 48 rocna hlada muza do 59 rokov na vazny vztah 0914 190 920
» 46 rocny Ženaty hlada Kamaratku aj starsiu 0907 328 041
» 39 r sympatak hlada dievča na
važny vztah 0907 261 901
09-108

TRNAVSKO
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Občianska
riadková inzercia
AUTO-MOTO / predaj
101Auto-moto/predaj
» ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely-SERIÓZNA DOHODA 0908 205 521
» 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 reprezentatívnom stave, cena
4.400 eur, 0905 943 528

V PONUKE
AJ GARÁŽOVÉ
BRÁNY

PRÍĎTE SI PRE

Super CENY

09-15

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

SERVIS OKIEN &
RENOVÁCIA EUROOKIEN

VÝKUP STARÝCH AUTOBATÉRIÍ

Cena bateriek
od 0,65 €/kg

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.
01-0005 TT01

Volajte:

.
obnom dovoze
Cena platí pri os
e.
ím
eč
zp
be
za
kg
Zvoz od 100

0905 964 632 | 031/789 86 28

AKCIA

0,80
králik s liečivom, nosnice,
brojlery a kačice, bažant, ovce,
kozy, ošípané, husi, morky, psy

od 1.3. 2023

Akcia platí do 28.2. 2023.

vždy v ŠTVRTOK v týchto termínoch:
28

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.

vždy v STREDU v týchto termínoch:

18.11. , 9.12. 2022
20.1. , 10.2. , 3.3. 2023

23.11. , 14.12. 2022
25.1. , 15.2. , 8.3. 2023

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.

12

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.

TT22-46 strana
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10ZÁHRADA
ZÁHRADA
A ZVERINEC
10
a ZVERINEC
» Predám pošt.holuby štandard,
rôzne farby tel.0907 119 735
» Predám zajacov - chovné samice,aj samca (vhodné aj na zabitie).
Zároveň predám poštové holuby štandard, aj výkon. 0948 014 213.

13RÔZNE/predaj
RÔZNE / predaj
13
» Predám velke kolobezky, este
poctivej kontrukcie pre chlapov
s velkymi kolesami, nie ako tie
dnesne chrastítka. Dohoda pri
osobnom odbere 0905 943 528

17.11. , 8.12. 2022
19.1. , 9.2. , 2.3. 2023

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.

ZDARMA

Kože vykupujeme vysušené, bez hláv a nožičiek. Cena koží sa môže meniť.

4

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.

PREDA J
MLÁDOK
DOMINANT

DOMÁCNOSŤ
909DOMÁCNOSŤ

HOBBY
A ŠPORT
1111 HOBBY
a ŠPORT
» Kupim ludove kroje 0902 708 047
» Predam horsky MTB bike Kellys
26ky kolesá, 24 rychlostí, novy
stal 350 eur, cena teraz 120 eur
tel. 0905 943 528

3 kg KRMIVA

14RÔZNE/iné
RÔZNE / iné
14
» Hľadám starobnú dôchodkyňu z TT na sprevádzanie vo
večerných hodinách od 17.45 do
20.45 3 4 krát do týždňa.Vlastné
auto výhodou 0902 419 756
» Ponúkam prácu 1x mesačne,
upratovanie RD Špíglsál. Podmienky: veľmi zodpovedná a
pracovitá osoba, odmena: 8-10
eur / hod. Tel: 0911 808 262
15HĽADÁM
HĽADÁM
PRÁCU
15
PRÁCU
16
ZOZNAMKA
ZOZNAMKA
» 60r. VŠ, vraj sympaťák, spoločenský, zcestovaný, nadovšetko
milujúci more a angličtinu sa rád
zoznámi so seberovnou a skromnou ženou. Tel: 0911 808 262
» SYMPATICKA 56 R HLADA PRIATELA NA ZOZNAMENIE 0907 277 466
» 48 rocna hlada muza do 59 rokov na vazny vztah 0914 190 920
» 46 rocny Ženaty hlada Kamaratku aj starsiu 0907 328 041
» 39 r sympatak hlada dievča na
važny vztah 0907 261 901
46-0030

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.

za každých 20 ks ko
ží

>> Auto bude stáť na stanovišti alebo Obecným úradom 10 minút <<

19

vždy v PIATOK v týchto termínoch:
2.12. 2022
13.1. , 3.2. , 24.2. , 17.3. 2023

STAVBA
808STAVBA
» Kúpim Haki lešenie. 0907 715 027
96-0001 TT36

0948 144 844

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

REALITY / iné
707REALITY/iné
» Garsonku kupim.0902 570 685
» Predám v lukratívnej časti mesta Trnava nehnutelnosť vhodnú
na podnikanie. Volaľ po 14 hod na
0905 783 436

Najčítanejšie regionálne noviny

SOŠ elektrotechnická,
Sibírska 1, Trnava zverejňuje

SBS GUARDING s. r. o.
prijme strážnikov na prevádzky

Trnava (LIDL)
Mzda: 4,20 € / h. netto
Nástup ihneď.
Volať v pracovné dni od 9:00h do 16:00h

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

Zámer prenechať
majetok do nájmu formou
priameho nájmu č. 6/2022

033/599 18 75
www.sose-trnava.edupage.sk

39-0 TT45

ZAMESTNANIE, SLUŽBY, REALITY

36-0003 TT45

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

VA - 30%
MOŽNÁ ZĽA DLAŽBY
YA
NA OBKLAD

0949 319 336

39-0007 TT01

REKONŠTRUKCIE

SKLADNÍK
5,56 € / hod.
> stravné lístky v hodnote 4,80 €
> 13. plat do výšky 700 €
> príplatky nad rámec zákona
> bezplatná doprava z viacerých smerov
> vernostná odmena pri pracovnom výročí
> príspevok za odporučenie zamestnanca
> príspevok do III. piliera
> mesačná prémia do výšky 10% základnej mzdy
> multisport karta

PRACA@FMLOGISTIC.COM T: 0918 800 464, 0918 498 837

96-0012 TT37

10
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ZAMESTNANIE

TRNAVSKO

11

Od decembra zvyšujeme mzdy o 10 %
Hľadáme nových kolegov:

STROJÁRENSKÝ PRACOVNÍK
pozícia vhodná aj pre ženy
PONÚKAME:
- od 1 300 € hrubú mzdu vrátane príplatkov, prémií a bonusov
(z toho základná hrubá mzda 800 €),
- 13. a 14. plat.
PONÚKAME:
» Stabilné a perspektívne pracovné
miesto v medzinárodnej spoločnosti
» Zaujímavé ﬁnančné ohodnotenie
» Strava za výhodnú cenu

» Príspevok na dopravu
» Dochádzkový bonus
» Doplnkové dôchodkové sporenie
» Zaujímavý sociálny program

Ak vás naša ponuka zaujala, kontaktujte nás:
BOGE Elastmetall Slovakia, a. s., Strojárenská 5, 917 02 Trnava alebo na e-mail:
personalne@boge-rubber-plastics.com. Viac informácií nájdete na www.profesia.sk.

TT22-46 strana

01-0 TT43

WWW.BOGE-RUBBER-PLASTICS.COM

11

12
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Schodiskový výťah
Starla vo farbe Stone.
*

%
10
ZĽAVA

-

Platí do 30.11. 2022

CENA
KOMFORT
STR1

FUNKČNOSŤ

Starla: voľba klientov číslo 1
Náš schodiskový výťah Starla bol naším bestsellerom v
roku 2021 a naši klienti ho považujú za výrobok s
najlepším pomerom ceny a kvality v danej kategórii.
Vhodné pre rovné a
zakrivené schody

BEZPLATNÉ ČÍSLO

0800 162 162

40-0028

*Ponuka sa nekumuluje s inými zľavami a kampaňami.

75-58

Získajte bezplatnú ponuku ešte
dnes, bez záväzkov.
Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na zakúpenie
stoličkového výťahu peňažný príspevok od štátu.

Rýchla a čistá
inštalácia

52-0003

Rôzne možnosti
prispôsobenia

12

RELAX, PRE DETI, OKNÁ - DVERE
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Týždenne do 49 930 domácností

ELEKTRIKÁR

posteľové a matracové
centrum

Termín navštevy si treba dohodnúť telefonicky.

montáž - výmena
škridlové - plechové
výmena rýn
prístrešky - altánky

01-0007 TT40

39-00 TT01

SKVELÉ CENY NA

meranie vhodnosti matracov
dekou X-SENSOR pre zdravší spánok

STRECHY
KROVY

0948 107 877

NA JVÄČŠÍ VÝBER
KUCHÝŇ
DO BAURINGU!

KUCHYNE
ŠATNÍKY-40%

01-0010 TT11

GARANCIA
NA JNIŽŠEJ CENY!

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

OD Jednota, Trojičné námestie č.9, Trnava na 1. poschodí

NEZÁVISLÝ SERVIS
PRE VOZIDLÁ FORD
VÁM PONÚKA

KVALITA, ZA KTOROU SI STOJÍME > ZÁRUKA 5 ROKOV

Naše postele farebne zladíme so šatníkom!

ŠTVRTOK 1. 12. 2022 od 11.00 hod. do 17.00 hod.

08-0020 TT46

0949 188 961

75-19

• elektroinštalácie
• rekonštrukcie
• el. prípojky
• opravy

40-0154

výmeny
svietidiel,
vypínačov,
zásuviek...

01-0004 TT01

Juraj Jamrich

servis a opravy osobných a dodávkových
vozidiel všetkých značiek

EUROOKNÁ A DVERE

SOŠ elektrotechnická,
Sibírska 1, Trnava vyhlasuje

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

Obchodnú verejnú súťaž:

Bližšie informácie a podklady na:
033/599 1898
a na www.sose-trnava.edupage.sk

22 ročné skúsenosti s opravou vozidiel Ford
39-0 TT45

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

16-0102

SERVIS OKIEN A DVERÍ

Nájom nebytových
priestorov a súvisiacich
priľahlých pozemkov

- 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

AUTO

TTzel22-46 strana 1

J&J

www.autojj.sk

033/55 32 613-615
Priemyselná 9, Trnava

39-0 TT32

Bližšie na: www.sosos-trnava.sk

39-00 TT46

SOŠ obchodu a služieb Trnava

má zámer prenajať
NEBYTOVÉ PRIESTORY

SPOLOČNOSŤ
DEŤOM, SLUŽBY,
ZAMESTNANIE

2
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námety a reakcie spravodajstvott@regionpress.sk

Bezplatné dlhové
poradne
Pomoc ľuďom so zvládaním dlhov je
dostupnejšia. Na Slovensku funguje
už všetkých 46 pobočiek Bezplatných dlhových poradní. Občania ich
nájdu v mestách, kde pôsobia úrady práce, sociálnych vecí a rodiny.
Od začiatku roka pomohli poradne
vyše 2 500 klientom a ich rodinám.
Dlhové poradne boli vytvorené s cieľom pomôcť práve ľuďom v ťažkej finančnej situácii, ktorí sa nachádzajú v začarovanom kruhu dlhov. Poradenstvo s
odborníkmi im pomôže pochopiť ich zložitú situáciu a nájsť možnosti riešenia.
Odborníci z radov právnikov, ekonómov a psychológov pokrývajú všetky
aspekty problémov dlžníkov, čo je kľúčovým predpokladom pre efektívne a
komplexné riešenie dlhovej situácie.
Psychologické poradenstvo v súvislosti
so zvládaním ťažkej finančnej situácie
často absentuje v dlhovom poradenstve,
ktoré poskytuje tretí sektor. Pod vplyvom
psychickej záťaže spôsobenej ťažkou
finančnou situáciou sa mení správanie
dlžníka a hrozí mu sociálne vylúčenie.
Na tento problém štátne bezplatné dlhové poradne kladú veľký dôraz.
V snahe skvalitniť právne, ekonomické a psychologické poradenstvo sa
konalo 1. celoslovenské stretnutie odborníkov Bezplatných dlhových poradní
na Štrbskom Plese. Poradcovia na workshope zdieľali konkrétne skúsenosti ako
aj osvedčené postupy pri riešení rozmanitých situácií klientov, ktorým sa dlhy
vymkli z rúk. „Každý klient je individuálny a potrebuje pri riešení svojej dlhovej situácie špecifický prístup. Zároveň

V Trnave postavia športovú akadémiu pre mladé talenty

Na Prednádraží vyrastie
hokejová hala
Župa plánuje vytvoriť špičkovú športovú akadémiu, ktorá bude slúžiť na
výchovu mladých talentov. Trnavský
samosprávny kraj napreduje v príprave výstavby a je tesne pred získaním územného rozhodnutia.
Moderná hokejová hala so zelenou
strechou vyrastie na Prednádraží a
bude fungovať v rámci župnej trnavskej
strednej športovej školy. Pôjde o doteraz najväčšiu investíciu župy do športovej infraštruktúry. „V spolupráci so
Slovenským zväzom ľadového hokeja
máme záujem vychovať nové generácie
hokejistov a hokejistiek. Pripravovať ich
na výnimočné športové výkony, hru v
duchu fair-play i rolu v spoločnosti,“
uviedol trnavský župan Jozef Viskupič s
tým, že predpokladaná hodnota stavebných prác je viac ako 10 miliónov eur.
Župa na projekt získala príspevok od
vlády Slovenskej republiky.

Budova bude
energeticky nenáročná
Hokejová hala bude okrem hlavnej
zápasovej ľadovej plochy obsahovať
aj menšiu tréningovú plochu, šatne,
wellness centrum, posilňovňu, triedy,
či zázemie pre pedagógov a trénerov.
Budova vyrastie na nevyužívaných po-

V Trnave postavia hokejovú akadémiu pre mladé talenty.
zemkoch pri župných SPŠ stavebnej D.
S. Jurkoviča a SOŠ obchodu a služieb a
bude energeticky nenáročná, využijú sa
aj fotovoltaické panely. Vznikne pri nej
aj vlastné parkovisko určené pre viaceré
druhy dopravných prostriedkov.
Projekt je realizovaný v rámci
viacročného plánu župy na výstavbu

zdroj foto TTSK

a modernizáciu telocviční a športovísk
pri 13 stredných školách vo všetkých
okresoch. Je tiež výsledkom spolupráce medzi vládou Slovenskej republiky,
Slovenským zväzom ľadového hokeja
a samosprávnymi krajmi. Na Slovensku
vznikne osem takýchto hokejových akadémií, po jednej v každom kraji.
ren

Mesto Trnava spustilo pilotný projekt

Uzamykateľné kontajnery
zdroj foto stevepb pixabay
však existujú overené postupy ako riešiť
tie-ktoré situácie a preto som rád, že sme
mali príležitosť osobne si odovzdať informácie, vedomosti a skúsenosti na prakticky orientovanom workshope,“ uvádza
manažér Národného projektu Bezplatné
dlhové poradne Ladislav Šutý a dodáva:
„vďaka tejto vzájomnej výmene skúseností bude bezplatné poradenstvo pre
ľudí s dlhmi ešte efektívnejšie“.
„Okrem prevencie pred opätovným
upadnutím do dlhovej špirály, poradne
majú za cieľ posilňovanie finančnej gramotnosti ako aj právneho povedomia
zadlžených ľudí,“ informuje rezort práce,
sociálnych vecí a rodiny na svojej webovej stránke. Ide o Národný projekt, ktorý
sa realizuje prostredníctvom Európskeho
sociálneho fondu v rámci Operačného
programu Ľudské zdroje. Kontakty na
všetky pobočky v SR a ďalšie informácie
nájdete na: www.pomahamedlznikom.sk
ako aj na Facebooku https://www.facebook.com/BezplatneDlhovePoradne
ren

Mesto Trnava spustilo pilotný projekt, v rámci ktorého chce overiť
ako bude v praxi fungovať elektronický čipový uzamykateľný systém
na polopodzemných kontajneroch.
Radnica chce týmto spôsobom
predchádzať takzvanej odpadovej
turistike a ide teda o to, aby kontajnery využívali len ľudia, ktorí žijú v
príslušných bytových domoch.
Aktuálne prebieha projekt na Šafárikovej 1 až 15. Každá domácnosť pritom
dostala zdarma jeden čip, ktorým dokážu otvoriť všetky nádoby na papier,
plast, sklo aj komunálny odpad. Čip
bude môcť v dohľadnej dobe získať podľa informácií z trnavskej radnice každý
člen domácnosti za mierny poplatok.
„Inteligentné uzamykanie je na rozdiel
od oplotených stojísk vkusným a jednoduchým riešením, ktoré odradia takzvaných odpadových turistov z iných častí
mesta od vyhadzovania svojho odpadu
do nádob, ktoré im neprináležia,“ hovorí Dominika Slezáková z referátu verejnoprospešných služieb na Mestskom
úrade v Trnave. „To, že sú kontajnery
prístupné, neznamená, že sú určené ko-

Uzamykateľný systém na polopodzemných kontajneroch.
mukoľvek. Mesto sa rozhodlo vyskúšať
pilotný projekt vo vybranej lokalite na
základe evidovaných sťažností od obyvateľov na ľudí využívajúcich kontajnery napriek tomu, že nebývajú v príslušných bytovkách,“ dodáva.

Ako inteligentný zámok funguje
Obyvateľ sídliska získa malý čipový
kľúč, ktorý používa pri otváraní viek na
kontajneroch. „Systém nevyžaduje ma-
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zdroj foto trnava.sk

nuálnu registráciu, nových užívateľov
je možné priradiť na diaľku a okamžite
im aktivovať prístup ku konkrétnym
nádobám a stojiskám. Online platforma
poskytuje aj dáta o počte otvorení odpadových nádob. Zámky nie sú napojené
na elektrickú sieť, fungujú na baterky. Tie umožňujú na diaľku spravovať
prístupy a ich garantovaná výdrž je až
stotisíc otvorení kontajnera,“ informuje
radnica na svojej webovej stránke. ren
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VÝROBA A PREDA J
STAVEBNÉHO REZIVA
0918 361 701
pilamolnar@gmail.com

96-0141

Areál
poľnohospodárskeho
družstva
247 Siladice

LIKVIDÁCIA AZBESTU
zo striech
a exteriérových priestorov

ZA VÝHODNÉ CENY!

0918 361 701, 0907 752 282
96-0141

strechymolnar@zoznam.sk
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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 21.11.2022 DO 4.12.2022
17.11.2022 SVIATOK ZATVORENÉ

Saláma Bochánek Madrid

Šunka mäsiarska

kg

Bravčové plece bez kosti

kg

8,29

kg

8,99

5,59

Filety Pangasius
1kg
mrazené

7,29

7,49€

7,99€

4,59€

6,39€

Chlieb hviezdičkový

Palmarin

Tatárska omáčka delikátna

Jacobs Velvet Gold

krájaný balený
600g Penam

250g

405ml
Hellmanns

j.c. 3,160 €/kg

j.c. 1,983 €/kg

180g Crema
j.c. 25,500 €/kg

j.c. 3,185 €/kg

1,39

0,99

2,69

5,69

1,19€

0,79€

1,29€

4,59€

Perník Mikuláš

Cukríky Nimm2

Čokoláda Milka

Arašidy

j.c. 6,555 €/kg

j.c. 8,300 €/kg

j.c. 3,950 €/kg

60g

soft red fruit, mix fruit, smileg, apple
90g

j.c. 4,333 €/kg

0,49

Oreo, Toffee
300g

0,99

3,19

pražené nelúpané
200g Ensa

0,99

0,39€

0,59€

2,49€

0,79€

Coca cola, Zero

Pivo Gambrinus fl.10%

Víno Koreň

Vodka Zubrowka biela 37,5%

1,75l
+ záloh k uvedenej
cene za obal 0,15€
0,15€

0.5l

Frankovka rosé, Veltlínske zelené
0,75l

j.c. 0,780 €/l

0,5l

j.c. 12,380 €/l

j.c. 3,986 €/l

j.c. 0,565 €/l

1,39

0,49

0,99€
Dr.House
prací prášok 60 pracích dávok
orchidea, univerzál, color
9kg

3,90

0,39€
Aviváž Luxury

argan, primavera, swett, tiffany
900ml

7,99

2,99€
Fixinela
500ml

j.c. 2,780 €/l

j.c. 2,211 €/l

6,19€

Dr.House krémový čistič
actív, aloe vera, lemon
500ml

Toaletný papier Harmasan
Soft 8x19m 3vrstvový
j.c. 0,286 €/ks

j.c. 2,380 €/l

j.c. 0,117 €/PD

8,49

2,49

1,56

1,39

2,59

6,99€

1,99€

1,39€

1,19€

2,29€

Sušiak na bielizeň Econ

Dóza na koláče

Forma na tortu

Svietnik 5LED

Bábika Bára

16m

2posch.
40x28x17,8cm

15,90

12,90

11,90€

8,90€

v ponuke priemer
24cm, 26cm, 28cm

0,69
od

27.5x6.5x39.5 cm

21,90

30cm
V ponuke rôzne
druhy hračiek

2,99

3,90€ 17,90€ 4,90€

Tento propagačný leták obsahuje 38%ný p

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
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Tel. ORAVA LT-847

LED A140TC, 32" (81 cm)
DVB-T/T2/C

219,00

AM/FM/SW, Mp3, USB
a SD karty,kazety

napájanie: 1x 1,5V (AAA)

24,90

55,90

175,00€ 46,90€ 9,99€
Mikrovlnka ETA
0209 9000
700W, objem 20l

79,90

5

Rádio Ricatech PR1980 Zastrihávač obočia Adler Žiarovky vianočné šišky Konvektor Strend Pro Vákuovačka Vivax
farebné 50 LED, príkon 3,6 W
VS120
Ghettobl
CR 2934
EO 008
750 W/1250 W/2000 W
+ turbo ventilátor

29,90

64,90

55,80

19,90€ 44,90€ 49,90€

Sporák Mora K868AS Pračka Vivax WFL 120615 Pračka AEG LTN6G261C Mraznička Orava
plynové horáky, Stop Gas, el rúra 1200ot.min/ objem 6kg
náplň 6kg/1200ot.min,
FRO240AW
12 programov, 70L, energ.trieda A energ.trieda E
energ.trieda D
objem 182L,
energ.trieda F

predĺžená záruka
na 3 roky
len za 4,99€
po registrácii

389,00

279,00

4 funkcie, 120W

499,00

Chladnička ECG ERB
21800 WF

objem 204l/84l, energ.trieda F

129,00

359,00

65,90€ 369,00€ 259,00€ 479,00€ 349,00€ 329,00€
Príklad splácania Home Credit: Pri výške čerpania z revolvingového úveru 399,00 €, výške splátky 39,90 €, dobe trvania splátkového programu 11 mesiacov do 20. dňa v mesiaci, v ktorom je splatná
posledná splátka, je ročná úroková sadzba 14,31 %, RPMN 15,15 %, celková suma splatná spotrebiteľom 438,90 €. Príklad je vypočítaný za predpokladu, že čerpanie sa uskutoční 15. 11. 2022, úhrada
prvej splátky je 20. 2. 2023 a splatnosť poslednej splátky je 20. 12. 2023. Hodnoty sa vzťahujú iba k čerpaniu úveru rozloženému do splátkového programu a nezohľadňujú ďalšie prípadné transakcie
a poplatky splácané štandardným spôsobom podľa podmienok Vašej úverovej zmluvy.
Ilustratívny výpočet pre revolvingový úver na základe požiadaviek zákona:
Pri úverovom rámci 1 200 € je ročná úroková sadzba 26,28 %, RPMN 33,07 %, celková suma splatná spotrebiteľom 1 388,70 € a mesačné splátky sú postupne uvedené za jednotlivé mesiace: 127,77 €,
125,58 €, 123,39 €, 121,20 €, 119,01 €, 116,82 €, 114,63 €, 112,44 €, 110,25 €, 108,06 €, 105,87 €, 103,68 €. Viacej na www.homecredit.sk. Konkrétna ponuka sa môže od prezentovanej líšiť. Ponuka nie
je verejný prísľub a platí pri splnení podmienok Home Credit Slovakia, a.s., ktorý je poskytovateľ ﬁnančných služieb.

Vysávač lístia HECHT 3000

Píla reťazová HECHT 45

314,90

54,99€

124,99€

Kachle THORMA
FLENSBURG

Sporák ELEGANT NEW

Sporák OMEGA KUZINE

Kosačka traktorová STIGA ESTATE Rotavátor HECHT 761
Motor: HECHTOSLAVUJE
OHV 150cm , Záber: 40cm
CKD MARKET
384 M
3

2.099,00

1.999,00€

287,90€

Príkon:
3000W, ObjemOSLAVUJTE
vaku: 45l
Výkon:
2,7HP, Dĺžka lišty: 40cm
30 ROKOV,
S NAMI
2.390,00
2.390,00

vozík
Prívesný 259€
te
v hodno rmo.
zada

Kachle THORMA
KERPEN II hnedý
Výkon: 2,5-7,5kW
Výhrevnosť: 48-124m3
Dymovod: 120mm

398,00

Výkon: 3,5-10,5kW
Výhrevnosť: 82-205m3
Dymovod: 120mm

269,00

biely, krémový
Výkon: 5kW
Dymovod: 120mm
ľavý, pravý

1.999,00

499, €
00

219, €

390, €

Skrutkovač aku MAKITA DDF453SYE

Kladivo vŕtacie MAKITA HR2470BX40 Brúska uhlová MAKITA GA5030R

00

Akumulátor: 2x 18V (1,5Ah)
nabíjačka v cene výrobku

187,90

00

Príkon: 780W, Sila príklepu: 2,3J

184,90

Príkon: 720W, Priemer kotúča: 125mm

71,99

Výkon: 9,3kW
Dymovod: 130mm
ľavý, pravý

759,00

599,00€
E-bike DEMA E-SILENCE 26

1.149,00

129, €

58, €

1.029,00€

Bicykel KENZEL LORETA 5

Bicykel DEMA ENERGY 3

Bicykel KELLYS ARC 30

E-bike DEMA TERRAM 5

233,00

549,99

1.099,00

2.099,99

109, €
90

199, €
00

99

469, €
00

90

939, €
00

1.890,00€

podiel potravín vyrobených na Slovensku.

D
D market
market sisi vyhradzuje
vyhradzuje právo
právo úpravy
úpravy cien
cien vv závislosti
závislosti od
od vývoja
vývoja dodávateľsko-odberateľských
dodávateľsko-odberateľských podmienok.
podmienok. Neručíme
Neručíme za
za sortiment
sortiment aa cenový
cenový nesúlad
nesúlad letákov
letákov našich
našich partnerov.
partnerov.
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Vlašský orech - výživa pre mozog
a ochrana srdca
Je tu sezóna vlašských orechov. Sú
chutné a zdravé a tak si ich doprajme. Poďakuje sa nám náš mozog i
srdce.

Môžu byť tiež pomocníkom v spomalení progresu Alzheimerovej choroby.

Srdcovo-cievne ochorenia
Vlašské orechy pomáhajú znižovať
hladinu cholesterolu, riziko arteriosklerózy a infarktu. Mali by ich preto
pravidelne konzumovať najmä ľudia,
ktorých trápia srdcovo-cievne ochorenia, pri hrozbe infarktu alebo po jeho
prekonaní. „Z viacerých výskumov
bolo dokázané, že pravidelná konzumácia orechov aspoň za hrsť denne
znižuje riziko infarktu až o polovicu“,
hovorí Mgr.Klinčáková, vedúca odboru
podpory zdravia Regionálneho úradu
verejného zdravotníctva Bratislava.

Cukrovka i rakovina
Pre vysokú nutričnú hodnotu a nízky obsah uhľohydrátov sú vlašské orechy veľmi prospešné pre ľudí trpiacich
cukrovkou. Obsahujú však aj bioaktívne látky ako sú fytosteroly, gamatoferol, omega 3 mastné kyseliny a rôzne
antioxidačné polyfenoly, ktorým sa
pripisujú protirakovinové účinky.
Informácie poskytol Odbor podpory
zdravia RÚVZ Bratislava

Duševné zdravie
Vlašské orechy zlepšujú duševnú
Vlašské orechy ľudstvo pozná už výkonnosť a navracajú rovnováhu nertisícky rokov. V rímskej ríši bol orech vovej sústavy, a preto by ich mali jesť
zasvätený bohu Jupiterovi a odtiaľ aj aj študenti a duševne pracujúci ľudia,
pochádza jeho latinský názov Juglans- ktorých trápi depresia, stres či podrážjovis glans - Jupiterov žaluď.
denosť.

SBS
LAMA SK

ČÁRY
GBELY ( objekt tehelne )
HOLÍČ ( pri smaltovni )

prijme bezpečnostných
pracovníkov
na obchodné prevádzky

» ren
zdroj foto LubosHouska pixabay
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1 000 € brutto/ mesiac
Nástup ihneď ! POS nutný!

0914 333 342

36-0005 TT45

v Trnave
63-35

Výživa pre mozog
Vlašské orechy sú významnou potravou pre mozog najmä pre ich obsah
esenciálnych mastných kyselín, lecitínu, fosforu a vitamínu B6. Štúdie u
seniorov potvrdzujú, že ich pravidelná
konzumácia výrazne prispieva k zlepšeniu pamäte a mozgových funkcií.

Prevádzky:

TRNAVSKO

ZDRAVIE / SLUŽBY
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Zákonné prehliadky
u urológa sú dôležité

www.hodinarstvoemili.sk
SNP 3, Hlohovec

OC Galéria, TESCO, Trnava

96-0180 TT46

VODOTESNOSŤ
VÝMENA BATÉRIE
VŠETKY DRUHY OPRÁV

85_1320

Ministerstvo zdravotníctva SR aj ten- preventívne prehliadky. Vyzývam aj touto rok podporilo celosvetovú kampaň to cestou mužov, aby na prehliadky u uroMOVEMBER, ktorá je venovaná pre- lóga určite chodili a skontrolovali si svoje
zdravie. Kampaň MOVEMBER považujem
vencii vzniku rakoviny prostaty.
za veľmi dôležitú aj preto, lebo šírením
Aj pri tomto ochorení je najdôleži- osvety a informácií o rakovine prostaty
tejším faktorom liečby jeho zachytenie je možné zachrániť mnoho životov. Skov počiatočnom štádiu – včas zachytené rý záchyt ochorení je menej psychicky a
ochorenia sú liečiteľné. Karcinóm prosta- finančne náročný tak pre človeka, ako aj
ty je po karcinóme pľúc a hrubého čreva pre zdravotnícky systém. Za môjho funtretím najčastejším malígnym ochorením govania na rezorte zdravotníctva budú
u mužov. Je známe, že rakovina prostaty takéto kampane podporované.“
„V rámci vstupných vyšetrení u
postihuje najmä starších mužov – až v
80% sa prejavuje u mužov nad 65 rokov. pacientov s karcinómom prostaty sa
Podľa informácií Národného onkologic- štandardne využíva neinvazívna diagkého inštitútu (NOI) žije na Slovensku nostika, pričom na Slovensku máme 13
celkovo 9000 ľudí s touto diagnózou a pracovísk nukleárnej medicíny, z toho 9
podľa odhadov NOI za rok 2021 eviduje- pracovísk je vybavených moderným hybme takmer 2800 nových prípadov. V roku ridným prístrojom SPECT/CT. Šesť praco2020 na toto ochorenie zomrelo približne vísk nukleárnej medicíny má k dispozícii
aj najmodernejšiu diagnostickú modalitu
600 mužov.
Rezort zdravotníctva zdôrazňuje používanú v onkológii, hybridný prístroj
dôležitosť absolvovania urologickej pre- pozitrónovej emisnej tomografie. Na 3 prahliadky v rámci zákonného zdravotného coviskách je možné absolvovať vyšetrenie
poistenia - u mužov nad 50 rokov s peri- s rádiofarmakom špeciálne vyvinutým
odicitou raz za 3 roky a u mužov nad 40 ro- pre špecifické indikácie cielenej diagnoskov veku s výskytom karcinómu prostaty tiky u karcinómu prostaty (Ga-PSMA). Už
v prvostupňovom príbuzenstve – raz za 3 čoskoro NOI predstaví slovenskú verziu
pacientskej príručky o rakovine prostaty,
alebo 2 roky podľa hodnôt PSA.
Vladimír Lengvarský, minister zdra- ktorá bude vhodnou formou informovať o
votníctva uviedol: „Onkologické ochore- tomto ochorení, prevencii a možnostiach
nia sú druhou najčastejšou príčinou úmr- liečby,“ informuje rezort zdravotníctva na
tí na Slovensku. Musíme klásť väčší dôraz svojej webovej stránke.
na prevenciu – či už na skríningy alebo
» ren
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Mimoriadna výstava
v Slovenskom múzeu máp
V múzeu máp sprístupnili prvú špecializovanú výstavu na tému Vojenská história. Vystavujú unikátne
mapy z medzivojnového obdobia, či
kartografickú súpravu, ktorú v bojoch
potreboval každý dôstojník. Vojenské
zbierkové predmety si môžu návštevníci vyskúšať v Slovenskom múzeu
máp do 15. decembra.

kurátorka múzea, Andrea Farkašová a
dodáva: „Interaktivitu a možnosť vystavené exponáty obdivovať nielen zrakom,
ale aj hmatom sme chceli ponechať aj v
prípade novej výstavy. Za sprístupnenie
vystavených historických exponátov a
komplexnosť výstavy patrí veľké poďakovanie Klubu vojenskej histórie Dolina.“
Slovenské múzeum máp je síce
priestorovo menšie múzejné zariadenie,
Slovenské múzeum máp je známe avšak s nadregionálnym významom.
svojou interaktivitou a zážitkovou expo- Návštevníkov upúta nielen svojím zbierzíciou. Počas trvania výstavy v múzeu kovým fondom, ale aj novodobými výmáp je možné exponáty chytiť do ruky, dobytkami najnovších technológií. K
či si ich dokonca aj obliecť. Reálne uni- virtuálnemu pieskovému modelu krajiformy štyroch vojakov či repliky zbraní si ny, či modernému leteckému simulátoru
návštevník môže pokojne vyskúšať.
pribudla aj nová interaktívna výstava.
„Keďže chceme, aby sa k nám návštevníci vracali, podarilo sa nám vytvoriť
prvú tematickú výstavu v našom múzeu,
ktorá je zameraná na vojenskú históriu. Stála expozícia sa pred pár dňami
zmenila na výstavu uniforiem, zbraní či
unikátnych vojenských máp. Môže tak
prilákať aj tých návštevníkov, ktorí by za
všeobecnou kartografiou či geografiou k
nám neprišli. Preto veríme, že táto výstava nadchne aj tých, ktorí si kartografiu
» ren
s vojenskou praxou nespájajú,“ hovorí
zdroj foto Slovenské múzeum máp

KAMENÁRSTVO MAJSTRO
63-0171

VÝPREDAJ
KAMEŇAny

za minuloročné

ce

www.kamenarstvomajstro.sk

VÝMENA
KRYTÍN
Tel.: 0948 893 282

PREDAJ • DOVOZ
A ČERPANIE BETÓNU

STACIONÁRNE ČERPADLO
40-0007

opravy starých
striech

Základové dosky
na kľúč
!
vý
za hodné ceny

Realizácia výkopov a betonáži
Zakladanie stavieb rodinných domov

REALITY

P R E DA J
MESÍ
B E T Ó N O V ÝC H Z
Informácie na tel. čísle:

0917 873 342

Kristián Lörinc Autodoprava s.r.o. | Vinohrady nad Váhom 5, 925 55 | 0905 811 608

96-0080

Záruka 12 rokov objednávky
na nové kompletné pomníky na rok 2023

444 002

10-0064

Nové pomníky, chodníky
0910
Obnova starších hrobov
Obnova písmen (zlato/striebro)
Brúsenie hrobov
Pracujeme až do -5°C Prijímame

Tamaškovičova 17, Trnava

3-izbový byt * Trnava
DRAŽBA
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80-0236

Vyvolávacia cena: 147 000,- € Zábezpeka: 30 000,- €
Termíny obhliadok: 15.11.2022 15:00 hod., 25.11.2022 15:00 hod.
Termín a miesto dražby: 01.12.2022 o 10:00 hod.
M. Sch. Trnavského 6, Trnava, v aukčnej sieni
nachádzajúcej sa v pivničných priestoroch budovy č. 6
Ko ntakt: 0 911 620 317, w w w. d u p o s. s k

01-0069 TT46

3-izbového bytu č. 68 na Čajkovského ulici v Trnave, na 7. p. o výmere 66,64 m2, v bytovom dome
súp. č. 6332, vchod č. 45 na parc. č. 1635/76 s podielom 139/10000 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
bytového domu so súp. č. 63325 a k pozemku na parc. č. 1635/76, kat. územie Trnava, okres Trnava

SLUŽBY, ZAMESTNANIE
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SBS RAVI s.r.o.

Recyklácia a vyradenie
vozidla z evidencie

prijme na TPP/Dohoda
pracovníka/pracovníčku SBS
Miesto výkonu práce Sereď
Nástup ihneď

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.

▪ Hodinová mzda: 3,70 € / netto
+ gastro + ďalšie odmeny
▪ Preukaz odbornej spôsobilosti podmienkou

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

0915 261 120

52-0132

Kontakt: 0908 986 420, 0905 375 594
Mail: michal.sivak@ravi.sk

80-0007

TRNAVSKO
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8
OD Jednota, Trnava, 1. poschodie

www.stara-trnava.sk

01-0 TT45

predajňa presťahovaná na 1. poschodie, vedľa papiernictva

Klampiarstvo FIDLER s.r.o. v Seredi
ako prvá špecializovaná
predajňa výrobkov K&J&G

ﬁdler@klampiarﬁdler.sk • 0905 869 408, 031/789 45 54
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96-0181

- klampiarske práce
E
M
E
M
H
J
C
Ý
PRI
N
A
- predaj a montáž
OV
K
I
F
I
L
V
VA
O
K
C
N
A
škridlaplechu
N
T
S
E
Predajňa:
ZAM
Čepenská 3081/119
od slovenského výrobcu
SEREĎ
- falcovaná krytina na mieru
Otvorené:
Po-Pia 7.00 -16.00
- výroba proﬁlov na mieru
SO 8.00 - 12.00

SLUŽBY, ZAMESTNANIE
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Prijmeme pracovníkov
SBS

v Trnave

SME PRVÁ FIRMA, KTORÁ
NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ
Vonkajšie hliníkové rolety
PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE
800

10% ZĽAVA

579 €

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

0903 342 475

799 €

vymaľovanie
interiéru
pri výmene okien

rttrade@rttrade.sk

41-0006

2300

1500

1500

529 €

1500

0948 116 981 corado@corado.sk

78-0261

Mzda od 4,38 €/hod. brutto

KAMENÁRSTVO KAJAL

40-0031

WWW.REGIONPRESS.SK

tel.:

0948 312 754, 0948 665 377

• Objednávky berieme do konca
novembra za staré ceny na rok 2023
• Pri podpísaní objednávky vám
zaobstaráme náhrobný kameň
bez zvyšovania cien na rok 2023.


HĽADÁME VODIČOV DO TAXISLUŽBY

Platba možná
aj s platobnou kartou.

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

0905 613 572 • yellow@taxisluzbatrnava.sk

01-0009 TT25

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

Celý ponúkaný sortiment nájdete na:
Kamenosocharstvo Kajal

zdroj foto TTSK

36-0006

Otvorené: po-pia: 08.00-17.00
so: 08.00-18.00, v nedeľu po dohode

Navštívte parný mlyn
v Dolných Salibách

DVERE DO
KAŽDEJ VANE

www.DvereDoVane.sk
0950 593 026

68-005

16-0020

Montáž do každej vane,
za 8 hodín bez búrania.

47-006

ejšie
Najčítan
ne
regionál
noviny
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Reštaurácia Trnavský Dvor
Zelenečská 16, Trnava

Denné menu

21.11.2022 –27.11.2022

r
u
E
6
U
N
E
CENA M
u
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t
vr á
Pondelok
21.11.
6€

8€ VIP MENU
Utorok
22.11.

6€

8€ VIP MENU
Streda
23.11

Fazuľová polievka s údeným mäsom /A1/
150 g 1. Bravčový zapekaný rezeň so syrom, zemiaková kaša, uhorka /A1,7/
150 g 2. Kurací gyros, ryža, šalát, cesnakový dressing /A1,7/
300 g 3. Cestovinový šalát s jogurtom a paradajkami /A1,3,7/
300 g 4. Čínske rezance so zeleninou /A1/
150 g 5. Vysmážaný kurací rezeň, ryža, šalát /A1,3/
150 g 6. Vysmážaný bravčový rezeň, ryža, šalát /A1,3/
200 g 7. Vysmážaný syr, varené zemiaky, tatarka /A1,3,7/
300 g 8. Cviklové rizoto s tofu syrom a rukolou /A1,7/
Šampiňónová zasmažená polievka so zemiakmi /A1/
150 g 1. Vysmážaný kurací rezeň, ryža, šalát /A1,3/
150 g 2. Bravčové dusené na hrášku, opekané zemiaky /A1/
300 g 3. Listový šalát so šunkou, dressing, syr, toast /A1,3,7/
300 g 4. Zapekaná brokolica, paradajkový šalát /A1,3,7/
150 g 5. Vysmážaný kurací rezeň, zemiaky, šalát /A1,3/
150 g 6. Vysmážaný bravčový rezeň, zemiaky, šalát /A1,3/
200 g 7. Vysmážaný syr, varené zemiaky, tatarka /A1,3,7/
150 g 8. Bravčové steak na hubovom kréme, hranolky, obloha /A1,7/
Vývar s niťovkami /A1,3,7,9/
150 g 1. Bravčové varené, chrenová omáčka, knedľa /A1,7/
150 g 2. Pečená klobása, hrachová kaša, chlieb /A1/
200 g 3. Pečený heik, cesnaková marináda, chlieb, baranie rohy /A1,4/
300 g 4. Zemiakové pirohy s cibuľkou /A1,3,7/
150 g 5. Vysmážaný kurací rezeň, ryža, šalát /A1,3/
150 g 6. Vysmážaný bravčový rezeň, ryža, šalát /A1,3/

6€
8€ VIP MENU

200 g 7. Vysmážaný syr, varené zemiaky, tatarka /A1,3,7/
150 g 8. Hovädzie líčka, zeleninové ragú, ryža /A1/

Štvrtok
24.11.

Šošovicová polievka s paprikou /A1/
150 g 1. Bravčový Gordon Bleu, zemiaky, šalát /A1,3,7/
150 g 2. Pečené bravčové pliecko, kapusta, knedľa /A1/
300 g 3. Penne so šunkovou omáčkou a syrom /A1,3,7/
300 g 4. Dukátové buchty s vanilkovým krémom /A1,3,7/
150 g 5. Vysmážaný kurací rezeň, zemiaky, šalát /A1,3/
150 g 6. Vysmážaný bravčový rezeň, zemiaky, šalát /A1,3/
200 g 7. Vysmážaný syr, varené zemiaky, tatarka /A1,3,7/
120 g 8. Grilovaný encián, zemiaky, brusnice /A1,7/

6€

8€ VIP MENU
Piatok
25.11.

6€

8€ VIP MENU

Zemiaková kyslá polievka /A1,7/
150 g 1. Bravčový steak, šťuchané zemiaky, dip /A1,7/
150 g 2. Kurací ﬁlet s kapari omáčkou, tarhoňa /A1,3,7/
300 g 3. Francúzske zemiaky, uhorka /A1,3,7/
300 g 4. Cesnakové langoše so syrom /A1,3,7/
150 g 5. Vysmážaný kurací rezeň, ryža, šalát /A1,3/
150 g 6. Vysmážaný bravčový rezeň, ryža, šalát /A1,3/
200 g 7. Vysmážaný syr, varené zemiaky, tatárska omáčka /A1,3,7/
150 g 8. Panenka obalená v slaninke na stroganov omáčke, ryža /A1/

26.11., 27.11.
Sobota, Nedeľa Vývar s niťovkami /A1,3,7,9/
6€
150g 1. Vysmážaný kur./bravč. rezeň, zemiaky, šalát

Vysvetlivky k alergénom sú na prevádzke. Zmena jedálneho lístku vyhradená. Váha mäsa je udávaná v surovom stave.

info@trnavskydvor.sk | objednávky na tel.č. 0901 71 71 61 | www.trnavskydvor.sk
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Západné Slovensko
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

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

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

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

56.200
29.300
37.270
30.860
38.570
34.980
33.590
40.150
38.400
26.880
50.780

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

Východné Slovensko
BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

37.210
30.830
27.190
92.130
24.900
12.940
31.260
41.520
49.940
32.540

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL
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