
TT20-28-strana 1

 

Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 46 550 domácností 

TRNAVSKO

INZERCIA
0905 333 832

Č. 28 / 10. JÚL 2020 / 24. ROČNÍK

0
8

-0
 T

T
2

8

0948 25 25 250948 25 25 25

NOVÁ TAXI SLUŽBANOVÁ TAXI SLUŽBA

Advokátka
JUDr. Eva Koleničová

Poradenstvo, konzultácie a zastupovanie pred súdmi a inými orgánmi

verejnej správy v oblasti rodinného práva (rozvod manželstva, výživné,

vyporiadanie majetku, zverenie detí a súvisiace), občianskeho

a zmluvného práva ako aj v oblasti efektívneho vymáhania pohľadávok

Paulínska 20, 917 01 Trnava (Balakovo)
e-mail: eva.kolenicova@gmail.com             mobil: 0948 048 295

PRVÉ PORADENSTVO ZADARMO
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pokládka: • zámkovej dlažby
 • strojové/ručné ukladanie
zhotovenie: • plotov • trávnikov
 • závlah

Zámková dlažba
Zavarský

0905 580 848

dlazbazavarsky@gmail.com
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Termín navštevy si treba dohodnúť telefonicky.
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VETTER SLOVAKIA, spol. s r.o.

hľadá zamestnancov na pozíciu s nástupom ihneď

Mzda: 580 Eur/mesiac + odmeny.

Osobné pohovory od 8:00 do 14:00 hod., Hlohovec, Priemyselná 2

Info.: 0911 666 057

BALIČKA SUŠENÉHO OVOCIA
PRE PREVÁDZKU V HLOHOVCI
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8Štefánikova 21, Trnava

Pasáž MAX PLAZA
(oproti Domu svetla)
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V prípade, 
že máte podozrenie 

na koronavírus, konajte!

Pre verejnosť je dostupná 
infolinka pod taktovkou NCZI. 

Odborníci na čísle 0800 221 234 
odpovedajú na otázky 24 hodín 

denne, 7 dní v týždni.

K dispozícii sú aj - 
Úrad verejného zdravotníctva 

Slovenskej republiky – 0917 222 
682, novykoronavirus@uvzsr.sk

Nepretržite je k dispozícií 
call centrum:

Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva so sídlom 
v Trnave - 0905 903 053

Musíme sa s tým naučiť žiť

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Aj to zaznelo v milej, emotívnej a 
slušnej reakcii funkcionárov isté-
ho fotbalového klubu na kritiku zo 
strany hlavného hygienika i predse-
du vlády v súvislosti s absolútnym 
porušením všetkých nariadených a 
odporúčaných hygienických pravi-
diel organizovania spoločenských 
podujatí. 

Áno, s koronou sa treba naučiť žiť, 
to je pravda. Viacerí už majú skúsenosť 
aj s umieraním v súvislosti s ňou. Aj u 
nás. A tá prišla ešte skôr, ako tá, dru-
há, ktorú sa vraj “musíme naučiť”. No 
zdá sa, že sa vracia. Čísla z Talianska, 
Španielska, Nemecka, ale aj Bulharska 
a Chorvátska to dokazujú jasne. Graf 
nových nákaz v Chorvátsku už poma-
ly dosahuje úrovne z druhej dekády 
apríla. Bulharsko je na zozname rizi-
kových krajín a televízie nám ukazujú 
odlet rozjuchaných turistov aj s deťmi 
do Burgasu. Prečítajte si články a ko-
mentáre spred mesiaca, ako namietali 
mnohí “mienkotvorcovia” porušova-
nie ľudských práv vzhľadom na vtedy 
platné obmedzenia u nás. Predháňali 
sa v kritike vlády, premiéra, krízového 
štábu, odborníkov. Teraz mlčia. A čísla 
nám stúpajú. Nemusíme porovnávať 

ani tie z Chorvátska. Mimochodom, 
najzákladnejšie ľudské právo je právo 
na zdravie. Napríklad aj 88 ročného 
človeka, chorého na mnohé závažné 
diagnózy aj bez korony. A s tým sa pri-
oritne musíme naučiť žiť. S tým, že nie 
iba ja, ale sme tu aj my. Nie výlučne iba 
moje potreby a kratochvíle, ale aj my a 
naše zdravie.

Zostáva len čakať, kedy zas naše 
vládne špeciály začnú zvážať z dovo-
leniek ľahkovážnych (na náklady nás 
všetkých), kedy sa zas začne povinná 
karanténa a kedy sa zas novinári roz-
píšu o porušovaní ľudských práv. Len-
že - všetci tí akosi ignorujú všetky iné 
ľudské práva ako tie vlastné. V prípade 
vracajúcej sa pandémie ide takmer o 
úmyselný trestný čin. Aspoň v morál-
nom a etickom, ako aj civilizačnom, ak 
už nie rýdzo právnom zmysle.

Fakt sa s tým musíme 
naučiť žiť, ale trošku inak. 
Teda, oveľa zodpoved-
nejšie a ohľaduplnejšie, 
vážení!

S pozdravom veľa 
šťastia
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DLHY ?  SÚDY ?  DRAŽBY ?
Vaše finančné problémy vyrieši

FINANČNÁ OCHRANA   0905 638 627

VONKAJŠIE ŽALÚZIEVONKAJŠIE ŽALÚZIE
0907 713 015

NAJLEPŠIA CENA NA TRHU
servis.udrzba.okien@gmail.com
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NON - STOP 0905 351 406

profesionálne čistenie a monitoring
kanalizácie • čistenie lapačov tuku

•KRTKOVANIE•

www.krtkovaniezsk.sk
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25 rokov
na trhu!SERVIS, OPRAVA A NASTAVENIE OKIEN A DVERÍ

OKNÁ a DVERE - plastové, hliníkové
ŽALÚZIE, rolety, siete proti hmyzu
KLIMATIZÁCIE - do bytu, domu, kancelárie...
www.chcemklimu.sk

Bližšie inf.:

033/599 1898
www.sose-trnava.edupage.sk
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SOŠ elektrotechnická,
Sibírska 1, Trnava

zverejňuje

Zámer prenechať
majetok do nájmu
formou priameho
nájmu č. 2/2020

MAĽOVANIE
STIERKOVANIE
0903 783 800
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Farba a zakrývanie (interiéru) GRÁTIS

OPRAVA
•automatické

práèky
•elektrospotrebièe
•plynospotebièe
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033/5549 016
0915 756 849

12. júla 1940    
bol v Londýne vytvorený tzv. Inšpektorát česko-slovenského le-
tectva; v Duxforde vznikla 310. stíhacia peruť.

Výročia a udalosti

Ponúkam inštalatérske a rekonštrukčné práce

 v rodinných domoch, novostavbách, bytoch

VODA • PLYN • KÚRENIE
KANALIZÁCIA

0903 709 520
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ÚZIEÚZIE

kanalizácie • čistenie lapačov tuku

•KRTKOVANIE•

0944 007 968

KOSENIEKOSENIE
trávy a pozemkov

• vysádzanie trávy

• čistenie pozemkov

0
8
-0
 T
T
2
6

bezkonkurenčné ceny

vybavenie objednávky do 2 hodín

ŠTRK

PIESOK

MAKADAM

HLINA

OKRASNÉ

KAMENIVO

ŠTRK

PIESOK

MAKADAM

HLINA

OKRASNÉ

KAMENIVO

Strojárenská 4, Trnava

ŠTRKOVŇA TRNAVA

0905 626 048
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+ DOPRAVA
+ DOPRAVA
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KAMENÁRSTVO

Bratislavská cesta 45
oproti Drevoma, Mikona

pri hlavnej ceste
Bíňovce

Trnava

0905 333 339
Stretnutie na tejto predajni si dohodnite telefonicky

Predajne s vystavenými pomníkmi:

Najväčší výrobca a predajca žuly

za dostupné ceny na Slovensku od roku 1991
LETNÉ AKCIE AŽ DO -35%

ZĽAVY PRE SENIOROV

Po - Pia: 9:30 - 16:30 | Sobota: 9:00 - 13:00

VODA • PLYN • KÚRENIE
KANALIZÁCIA
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Hovorý sa, že do si neváži malé penáze, nezaslúži 
si velké. Stará pravda, vekáma overená, též hovorý, 
že „babka k babce, budú kapce“. Toto šecko nechá-
pu tý, kerý scú  zrušit jedno a dvojcentovky. No našli 
sa aj taký boháči, kerý scú zrušit aj petcentovky. No 
šak zahodzme šecky drobné a nechajme len papýro-
vé penáze. A najmenší penáz bude pet evrov. To už 
len bude paráda! Potom budeme mat lahké budeláre, 
to bude jedziná výhoda. Ale smola bude jak zrušá tý 
drobáky obchodnýci, též šeci čo od nás berú penáze 
budú zdražuvat. 

A to verte, že budú, lebo šecko sa tahá hore, aj 
ceny. Volakedy boly ešče menšé penáza jako čúl a 
nykemu to nevadzilo. Boly to halíre a to v hodnote 
1, 3, 5,10, 25....Za halír zme v papírnýctve dostaly 
výkres, alebo milimetrový papýr. Za 3, lízatko. Za 5 
obálku, alebo papýrový uhlomer, za 10 šuménku, 
alebo slanú paličku, též malý zošit, alebo krajíček 
chleba. Za 25 halírov peknú, velkú, ručne urobenú 
žemlu, alebo zme mohly telefonuvat z automatu. Čúl 
za 5 centov kúpite rožek, ale mosí byt v akciji, ináč 
stojí 7-8. Ket zrušá 1,2,a 5 centovky, to obyčajný, furt 
menší a menší rožek bude stát 10 centov? A mléko 
evro? Ja sa vozím po Trnave za 7 cen-
tov, potom bude stát autobus 10? 

Vačina cén v obchode, aby 
to vyzíralo lacnejší končí na 99 
centov. Potom to bude celé evro. 
Matika nepuscí, ide len a len 
o hromadné zdražuváný, na čo 
doplacíme my, čo otáčame v hrsci 
každý cent a my si tý drobáky aj vá-
žime. Šak porádna gazdzi-
ná pre pérko aj plot presko-
čí. ( Jak ešče vládze).

Drobáky

» bapka Blašková

Pečte s nami
Hlásili v správach včera,

že sa bude overovať
diplomovka Dr. Oetkera.

Ktovie čo nás čaká
Korona, komáre, kliešte

všetko začína na ká,
zatiaľ, čo ostatné písmená,

ešte preveruje NAKA.

Máme veľké nič 
Že nám v minulosti 

vlastne nechýbalo nič,
ukazovali to v telke

a opäť ho máme, ale veľké.

Téma duševného zdravia
V národe rezonuje téma,

že len čo skončila karanténa,
také uvoľnenie vzniklo,

že všetkých doma nemá nikto.

Akcia „vyčisti chlievik“
Stonásobne sa mi to vráti,

nebudem predsa sedieť 
doma,

keď môžem ísť čistiť 
chlievik,

do prírody, s kamarátmi.

Možno je to tak

» Eva Jarábková

Zavarská 11, Trnava

KOMPLETNÉ REKONŠTRUKCIE

PREROBÍ VAŠE
BÝVANIE NA KOMPLET

centrum rekonštrukčných prác

033/5513 022
0902 904 711

www.rekomplett.sk

• tienaca technika
• garážové brány

• markízy

0915 251 869
info@rekomplett.sk

PLASTOVÉ - HLINÍKOVÉ
OKNÁ A DVERE

0910 728 870
okna@rekomplett.sk

rekomplett@rekomplett.sk

Ponúkaný sortiment sa môže realizovať spoločnosťou

• rodinné domy a bytové jadrá
• maliarske a murárske práce
• elektroinštalácie a LED svietidlá
• živicové kamenné koberce
• sadrokartón, zatepľovanie
• strechy (ploché)
• nábytok na mieru - kuchynské
  linky, vstavané skrine

• dvere - interiérové,
  bezpečnostné, protipožiarne
• Schlüter-Systems - nerezové žľaby
  izolácie, podlahové vykurovanie
• plyn, voda, kúrenie
• klimatizácie Carrier
• podlahy - laminátové,
  vinylové, drevené, korkové

3
9

-0
0

1
4

 T
T

2
1

1
6
-0
0
0
1

Coburgova 82/A • Trnava 917 02
www.cavojsky.sk • e-mail: cavojsky@cavojsky.sk

mobil: 0905 699 066
pevná linka: 033/381 81 34 0

1
-0

 T
T

0
4

OKNÁ•DVERE•PARAPETY•ŽALÚZIE•ROLETY•SIEŤKY

Do nášho tímu prijmeme:



na HPP aj brigádnicky. Mzda: 800 - 1200€.

Máš voľný čas? Poznáš Trnavu? Chceš si zarobiť?

0905 613 572 • yellow@taxisluzbatrnava.sk

•vodičov •dispečera/-ku
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a/-ku
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0911 421 691
Suchovská 5, Trnava
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HĽADÁME A PONÚKAME:

PRACUJ S NAMI
v kantíne v Logist ickom centre v  SEREDI

KONTAKTUJTE NÁS TELEFONICKY
+ 421  901  902 366  a lebo mai lom na
jaroslav.halasz@medusaser vices.sk

MIESTO VÝKONU PRÁCE:
S E R E Ď

PRIDAJTE SA DOTÍMU V STABILNEJGASTRONOMICKEJSPOLOČNOSTI!

PRÁCA
CEZ TÝŽDEN

A VÍKEND
NA 2 ZMENY

P O N Ú KA M E  T I E TO  B E N E F I T Y:
*  ZABEZPEČENÁ STRAVA
 A PITNÝ REŽIM
 (pol ievka,  h lavné jedlo,  šalát,  chl ieb)
*  ZAMESTNANECKÁ ZĽAVA 30 %
 VRÁMCI PREVÁDZOK MEDUSA
* ODBORNÉ ŠKOLENIA

KUCHÁR-VEDÚCI ZMENY

M E SAČ N E O D 1000 € + PRÍPLATKY

KUCHÁR

M E SAČ N E O D 800 €
+ PRÍPLATKY

POMOCNÁ SILA

M E SAČ N E O D 600 €
+ PRÍPLATKY

PB
wood

PÍLA DOLNÉ OREŠANY

• predaj palivového dreva
• smrekové pele kvalita A1
0940 621 251 • pavolbudai@gmail.com
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15 – 20% zľavy!!!
Servis klimatizácií – obhliadka zdarma

Výmena starších klimatizácií za nové 
+ rok servisu zdarma

Dodávka a montáž nových klimatizačných 
zariadení + rok servisu zdarma

Stáli klienti každý tretí servis zdarma !!!

Do konca júla 2020 - 20% zľava 
z celkových cien (dodávka a montáž alebo servis)

Do konca augusta 2020 - 15% zľava 
z cien montáže alebo servisu

Bližšie  informácie na: dodavkamontazVZT@azet.sk

1 Auto-moto/predaj

» 2 Auto moto/iné

» ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/
Diely-SERIÓZNA DOHODA. 
0908205521 
» CZ 175 JAWA 250 PIONIER STA-
DION, JAWA 90 SIMSON, KÚPIM 
TIETO MOTORKY. 0915215406 
» 3 Byty/predaj

» 4 Byty/prenájom

» Dám do prenájmu izbu + 
kuchynka + sprcha a práčovňa 
v RD vyvýšený suterén.
» Zn.: nefajčiar a úplný nealko. 
Seriózne jednanie. 0948014213
» 5 DOMY/predaj 

» 6 POZEMKY/predaj

» 7 REALITY/iné

» Garsonku kúpim. 090257068
» Kúpim pozemok v okolí TT, 
300 až 500m. 0904020434.
» 8 STAVBA

» 9 DOMÁCNOSŤ

» 10 ZÁHRADA a ZVERINEC

» Predam domaci cesnak 
0918571370 
» Predám zajacov na zabitie 
aj na chov, predám holubov 
chovné páry a mladé holuby na 
zabitie. 0948014213
» 11 HOBBY a ŠPORT

» Kúpim akordeón, heligónku, 
husle. 0915876860 
» 12 DEŤOM

» 13 RÔZNE/predaj

» Predám demižón 50 l aj s 
košom za 15 EUR. 0907241693 
» Predám zahraničné LP a SP 
platne.0907484730

» 14 RÔZNE/iné
» Kúpim staré odznaky, mince, 
vyznamenania, veci po voja-
koch a armáde, staré pohľadni-
ce a knihy. 0908707350
» Kúpim nárazníky vyrábané 
v Skloplast Trnava. Ponúknite. 
0911 113 012
» 15 HĽADÁM PRÁCU

» ZOZNAMKA

» 44r. muž ženatý, hľadá 
vydatú, na veku nezáleží, 
0907328041

Občianska
riadková
inzercia

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

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

01 AUTO-MOTO / predaj 

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj 

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné 

08 STAVBA 

09 DOMÁCNOSŤ 

10 ZÁHRADA A ZVERINEC 

11 HOBBY A ŠPORT 

12 DEŤOM 

13 RÔZNE / predaj 

14 RÔZNE / iné 

15 HĽADÁM PRÁCU 

16 ZOZNAMKA 
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 15. 7. 2020. 

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

splátky od 149 €

zimné záhrady 

splátky od 98 €

VYHRAJTE 400 €VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 35%
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www.hydinarskafarma.sk
hydinárska farma topolnica (pri galante)

031 781 15 63, 0905 450 432, 0905 551 499

Ponúka

• 8 - 20 týžd. nosnice - Mládky
• 1-14 dňové brojlerové kačice
• 1-14 dňové mulard kačice
• 1-14 dňové mulard káčere
• 1-14 dňové landerské húsatá
• Mulard káčere na výkrm
• brojlerové kačice na výkrm

ROZVOZ

Zabezpeč
íme

krmivo pre nosnice,
rastová a znášková

REZANIE BETÓNU

0908 447 006
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NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

0949 188 661 • 0905 655 414 
likvidovatazbest@gmail.com

ETERNITOVÝCH STRIECH

14. júla 1933       
„Gleichschaltung“: v Nemecku boli zaká-
zané všetky politické strany okrem NSDAP.

Výročia a udalosti
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Komplexné služby 
zákazníkom sú pre nás 

samozrejmosťou

Poradenstvo
a individuálny prístup

Rezanie podlahovej 
krytiny na mieru

Obšívanie 
kobercov

Váš tovar Vám 
dovezieme po celej SR

Koberec aj PVC Vám 
profesionálne nainštalujeme
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BRENO.sk

facebook.com/koberce.breno.sk instagram.com/koberce_breno_sk

L 2020JÚL

60
L 2020JÚL

%

vo
up

Rezanie
kryt

e podlahovej
iny na mieru

 Obšívanie 
kobercov

Váš tovar Vám 
dovezieme po celej SR

Koberec aj PVC Vám
profesionálne nainštalujeme

facebook.kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk com/kooooberberbbbbbbbbbbbbbbbb ce.ce.brereeeeeeeeeeeeeeno.nonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn sk insnstagagaggaggagaggagagagggggggggramramramramramra .co.co.co.cc m/km/km/kmm/m/m/m/kmm/m/km/km/mm/mmm// obeobeobeobeobeobercercercercercerceeeeececeeeceeeeeeee_br_br_br_br_b_br__________ enoenoenoenoenoe _sk_sk_sk_sks_sk_sk_sk_sk_sk_sksskskskk

.skBRENO.-až Inšpirujte sa 
vo Vašej najbližšej 

predajni BRENO 
s najširším sortimentom 

podlahových krytín / 8x v SR 

- Bratislava, Dunajská Streda, 
Liptovský Mikuláš, Martin, 

Nitra, Trenčín, Trnava, Žilina

LETNÝ VÝPREDAJ
i t gggg /k/k/k/k/k bbbbb bbbbb kkkk

máme 

najväčší výber
kobercov, PVC a vinylu

bytové PVC 
ponúkame tiež v šírkach 5m

kusových kobercov ... veľký výber vzorov, rozmerov

     a farebných kombinácií

KUPÓN NA Z¼AVU

Platí len do 31. 7. 2020! 
Vz�ahuje sa iba na tovar v predajni. Z�avy 
sa nes�ítavajú. Neplatí spätne, na služby

na akciový tovar, ani na objednávku.

-15%

Re
gi

on
pr

es
s 

SK
 0

7/
20

20

pri nákupe

Kyselina močová je chemická látka, 
ktorú sa v tele prirodzene vytvára 
počas štiepenia látok, ktoré sa na-
zývajú puríny. Dokáže sa tvoriť aj 
v pečeni. Cirkuluje v krvi, kde ju aj 
meriame a zisťujeme jej hladinu. 

V súčasnosti sa hladine kyseliny mo-
čovej venuje zvýšená pozornosť, lebo sa 
postupne odkrýva jej súvis s mnohými 
inými ochoreniami, hlavne s:
• cukrovkou, 
• metabolickým syndrómom, 
• vysokým krvným tlakom, 
• ochorením srdca a ciev,
• ochorením obličiek. 

Zvýšená hladina kyseliny močovej 
býva následkom jej
• zvýšenej tvorby,
• zníženého vylučovania, 

• kombinácie oboch faktorov. 

Sledovanie hladiny kyseliny mo-
čovej je potrebné pri zisťovaní rizika 
ochorenia srdcovo-cievneho systému 
u diabetikov. Samotné zvýšenie kyseli-
ny močovej upozorňuje na riziko zhor-
šenia komplikácií cukrovky a/alebo 
zhoršením srdcovo-cievnych ochorení. 
Zvýšenú hladinu kyseliny močovej po-
čas života majú častejšie muži ako ženy.

U časti ľudí so zvýšenou 
hladinou kyseliny močo-
vej sa vyvinie dna.

Nabudúce si povieme 
o problémoch s kyseli-
nou močovou viac.

Problém s kyselinou močovou?

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
Diabetologička, odborníčka na poruchy 

metabolizmu a výživy

Veková kategória Hladina kyseliny močovej 
– urikémia [µmol/l]

Novorodenci pod 340

Dojčatá pod 220

Batoľatá pod 150

Deti pod 15 rokov Pod 390

Dospelí muži 180 - 420

Dospelé ženy 180 - 340

Referenčné populačné hodnoty kyseliny močovej v sére (v μmol/l) v priebehu života

Zdroj: https://www.alphamedical.sk
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INZERCIA
0905 333 832
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 20 ROČNÁ ZÁRUKA
 NAJLEPŠIA CENA
 ŽIADNA ZÁLOHA
 PRVOTRIEDNA

   KVALITA

NON STOP linka                           0944 720 932
 zameranie   odborné poradenstvo

 cenová kalkulácia na mieste  ZADARMO !!!

OBNOVA STRIECH
 ETERNITOVÝCH  PLECHOVÝCH

 PLOCHÝCH  KANADSKÝ  ŠINDEĽ

RODINNÝCH DOMOV, PANELÁKOV A BYTOVIEK

BEZ DEMONTÁŽE !
SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY

BITÚMENOVOU LEPENKOU

VYKONÁVAME OPRAVY:
KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV

obnova plochých striech technológiou COPERNIT
min. záruka 20 rokov

NAJLEPŠIA
CENA

NA TRHU
už 10 rokov

Slovenská
firma

6
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Termíny: 16.8 - 22.8. | 30.8 - 5.9.

6.9 - 12.9. | 13.9 - 19.9.2020 a neskôr

Dovolenka na 7 dní / 6 nocí s plnou

penziou a bohatým programom 

iba za 192€ / 1 nepracujúca osoba !!

Možnosť aj cez REKREAČNÉ POUKAZY

Rezervácie: 0918 494 494
0905 978 920, 0918 591 942
Oravský Podzámok č. 396, lokalita Zábava 

www.oravskahoraren.sk

POZOR!! Penzión *** Oravská horáreň

poskytuje pobyty s DOTÁCIOU 50€
pre dôchodcov!!
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Vstavané skrine

na splátky

®

www.lk-servis.sk

0918 531 177
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Pešia zóna
Hlavná 15

pre všetky
vekové kategórie
bikiny, tankiny, celé plavky
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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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ELEKTRIKÁR
Juraj Jamrich

0949 188 961
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KONTAJNERYKONTAJNERY
ODVOZ ODPADU 5 m3, 7 m3ODVOZ ODPADU 5 m3, 7 m3

0917 102 2550917 102 255

• Odvoz odpadu – komunálny, 
   stavebný, záhradný
• Dovoz štrku, piesku, kame a
• Búracie práce
   s odvozom odpadu

EXTRA
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Aké by to bolo leto bez poriadnej 
grilovačky. Ak sa aj vy  chystáte 
vytiahnuť a očistiť gril, rozžeraviť 
uhlíky a pustiť sa do prípravy chut-
ných špecialít, nechajte sa inšpiro-
vať. Prinášame osvedčené rady na 
kvalitné grilovanie a tipy na skvelé 
pochúťky.

Dnes sa griluje všade, v záhradách, 
na chatách i na lúkach, dokonca i na 
sídliskových dvoroch. Skôr ako sa pus-
títe do samotného grilovania, venujte 
pozornosť príprave grilu ale aj výberu 
kvalitných surovín.

Hygiena je dôležitá
Základom kvalitného grilovania je 

čistý gril. Je potrebné ho vymiesť a rošt 
dôkladne očistiť drôtenou kefou. Vhod-
né je pri grilovaní používať masívny lia-
tinový rošt, ktorý optimálne akumuluje 
teplo z ohniska.
Náš tip: Ak máte v pláne grilovať väč-
šie kusy mäsa, zvážte použitie otočné-
ho grilu. Vďaka jeho otáčaniu sa mäso 
pečie rovnomerne, pričom sa neustále 
zvlhčuje vlastnou šťavou a zostane tak 
skutočne lahodné a šťavnaté.

Vyberte kvalitné uhlie 
alebo drevo

Na grilovanie je vhodné dubové, 
bukové či brezové drevo. Ak sa preň 
rozhodnete, nikdy nepoužívajte drevo 
zhnité alebo lakované. V prípade, že 
zvolíte drevené uhlie, kupujte to, ktoré 
neobsahuje aditíva.
Náš tip: Pri rozpaľovaní uhlia nepou-
žívajte chemické podpaľovače. Uhlie, z 
ktorého si pripravíte pahrebu by malo 
byť čisté, s povlakom bieleho popola.

Dodržujte vhodnú teplotu
Suroviny určené na grilovanie uk-

ladajte na rošt vtedy, keď sú uhlíky 
rozžeravené do červena, ale nehoria 
plameňom. Pokúste sa dosiahnuť stred-
nú teplotu. Pri vysokej teplote sa môže 
marináda pripaľovať a to nie je pre chuť 
a kvalitu grilovaných pokrmov žiadúce. 
Tiež pamätajte na to, že čím sú grilova-
né potraviny mäkšie, tým nižšiu teplotu 
potrebujú.

Náš tip: Správnu teplotu pahreby si 
môžete ľahko otestovať. Podržte ruku vo 
výške približne 12 centimetrov nad gri-
lom. Ak majú uhlíky tú správnu teplotu, 
udržíte ruku nad grilovacou plochou 5 
až 7 sekúnd. Ak by ste ju tam udržali 
kratšie, je teplota privysoká.

Nepodceňte výber 
a prípravu surovín

Na grilovanie sa hodí hovädzie ste-
hno, bravčová krkovička či panenka, 
kuracie prsia bez kože, kuracie krídel-
ká ale aj vykostené kuracie stehná. Z 
rýb siahnite po čerstvom lososovi ale-
bo tuniakovi. Zo zeleniny sa osvedčila 
cuketa, baklažán, kukurica, paprika 
aj paradajky. Svoje miesto na grile si 
však získava aj ovocie. Výborne sa ho-
dia broskyne či slivky. Všetky suroviny 
je vhodné pred grilovaním marinovať. 
Pokrmy tak získajú na chuti.
Náš tip: Suroviny pripravené na grilo-
vanie vyberte z chladničky dve hodiny 
pred grilovaním, aby dosiahli izbovú 
teplotu. Po tom, ako mäso vyberiete z 
grilu, nechajte ho ešte pár minút ulože-
né na teplom mieste, až potom ho krá-
jajte a podávajte.

Myslite aj na svoje zdravie
Ak grilujete na príliš silnom ohni a 

dyme, vznikajú pri príprave vašich po-
krmov zdraviu škodlivé látky. Ak pozo-
rujete na jedle príliš tmavé a spálené 
časti, rozhodne ich pred konzumáciou z 
pokrmov odstráňte.
Náš tip: Vyhnúť sa horiacemu tuku 
môžete aj tak, že budete pri grilovaní 
používať na to určené perforované mis-
ky. Oceníte ich aj pri príprave mäkších 
druhov zeleniny, ktorá by sa inak mohla 
pripaľovať.

Pripravte si predjedlo, 
hlavné jedlo aj zákusok

Chlieb s grilovaným cesnakom
Suroviny: 2 celé hlávky cesnaku, soľ, 
mleté čierne korenie, olivový olej, chlieb
Postup: Každú hlávku cesnaku zaba-
líme do alobalu a grilujeme 45 minút. 
Potom na grile opečieme krajce chleba a 
následne každý pokvapkáme olivovým 

olejom. Hotové strúčiky cesnaku vy-
tlačíme zo šupky a natrieme na chlieb. 
Osolíme a okoreníme.

Marinované kuracie krídelká
Suroviny: 500 g kuracích krídel, dva 
strúčiky cesnaku, lyžicu medu, mleté 
čierne korenie, lyžicu olivového oleja, 
lyžicu sójovej omáčky, podľa potreby soľ 
a citrónová šťava na ochutenie
Postup: Kuracie krídelká umyjeme v 
studenej vode, osušíme kuchynskou 
papierovou utierkou a vložíme do mis-

ky s marinádou a poriadne ňou potrie-
me každé krídelko. Necháme odležať 
minimálne dve hodiny, alebo cez noc 
v chladničke. Potom už len grilujeme a 
vychutnávame.
Marináda: V sklenej miske zmiešame 
dva strúčiky pretlačeného cesnaku, ly-
žicu medu, mleté čierne korenie, lyžicu 
olivového oleja, lyžicu sójovej omáčky, 
soľ a citrónovú šťavu.
Náš tip: Ak by bola marináda príliš 
hustá, zriediť ju môžete vodou.

Kuracie steaky v jogurte
Suroviny: 600 g kuracích pŕs, 3 lyžice 
bieleho jogurtu, lyžičku soli, 2 lyžice ole-
ja, mleté čierne korenie, zmes vášho ob-
ľúbeného korenia, lyžicu sekanej mäty
Postup: Kuracie prsia umyjeme v stu-
denej vode, osušíme kuchynskou pa-
pierovou utierkou a vložíme do misky 
s marinádou tak, aby ňou bol pokrytý 
každý plátok mäsa. Necháme odležať 
minimálne dve hodiny, alebo cez noc 
v chladničke. Potom už len grilujeme a 
vychutnávame.
Marináda: V sklenej miske zmiešame 

jogurt, soľ, olej, mleté čierne korenie, 
ďalšie korenia podľa chuti, mätu - mô-
žete ju nahradiť vašimi obľúbenými by-
linkami.
Náš tip: Mäso na grile neotáčajte vidlič-
kou ale pomocou klieští. Zabránite tak 
vytekaniu šťavy z mäsa.

Grilované broskyne s marcipánom
Suroviny: 8 broskýň, 100 g marcipánu, 
125 g mascarpone, 50 g maslových su-
šienok, lupienky mandlí
Postup: Umyté broskyne prekrojíme na 
polovice a odkôstkujeme. Položíme ich 
na gril a počkáme, kým nie sú horúce. 
Potom do každej polovičky vtlačíme 

guľku z marcipánu, na to dáme kôpku 
mascarpone a vrch posypem podrvený-
mi maslovými sušienkami a mandľo-
vými lupienkami. Naplnené broskyne 
vrátime späť na gril a pečieme, kým sa 
mascarpone nezačne topiť.
Náš tip: Pri grilovaní broskýň môžete 
použiť perforované misky. Bude sa vám 
pracovať lepšie a broskyne sa nepripečú.
STRANU PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Vsaďte na kvalitné suroviny a dôslednú hygienu 

Je tu čas letných grilovačiek

Užite si príjemnú letnú grilovačku.                                        foto autor davyart pixabay

Marinované kuracie krídelká sú klasikou.                              foto autor pexels pixabay

Nezabudnite!
Na gril neukladajte surové mäso 

vedľa toho, ktoré už prešlo tepelnou 
úpravou. To platí aj v prípade pra-

covnej dosky či používaného náradia. 
Vyčleňte si zvlášť náradie na surové a 

osobitne na už hotové mäso.

Zelenina sa veľmi hodí aj na prípra-
vu špízov. Ak zvolíte kombináciu s 
mäsom, použite menšie kúsky mäsa 
a väčšie kusy zeleniny, budú hotové 
súčasne.       foto autor RitaE pixabay
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chrbtice a kĺbov, reumatizmu, artrózy, osteoporózy, cukrovky, pankreasu,
prostaty, vysokého krvného tlaku, sexuálnej disfunkcie, psychických porúch,
migrény, depresie, úzkosti, nervového systému, lymfatického systému,
cievnych problémov, alergénov, toxínov, baktérií, vírusov, plesní ...

Kompletné vyšetrenie a stanovenie Vašej diagnózy na najmodernejšom
diagnostickom biorezonančnom prístroji L.I.F.E. systém Quantum II.
Pomôžeme Vám
určiť príčinu a závažnosť  Vašich chorôb a doporučíme Vám liečbu:

Spanie š130x250cm

SEDACIE SÚPRAVY NA MIERUSEDACIE SÚPRAVY NA MIERU ADRESA PREDAJNE
TRNAVA, TRSTÍNSKA 9

0907 787 089
www.zarpa.sk

 

 2110,- EUR -  AKCIA 1690 1490
ROZMERY: 200/320/215cm 

AKCIA

ZDARMA
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SME PRVÁ FIRMA, 
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE

vymaľovanie
interiéru

pri výmene okien

10% ZĽAVA

339 € 389 €

499 €
cena zahŕňa: demontáž, montáž, parapety,

žalúzie, murárske práce a DPH
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

AKCIA !!! POLIENKA
suchý smrek a borovica

POLIENKA aj GUĽATINA

Hviezdoslavova 3, Trnava (vo dvore oproti gym. A. Merici) 033/55 13 185
0905 575 191

-40%
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KUCHYNE

ŠATNÍKY garancia

najnižšej ceny!!!

Najväčší výber

kuchýň

do bauringu!

www.kasna.sk • skoppo@gmail.com

Skvelé
ceny na
KVALITA, ZA KTOROU SI STOJÍME > ZÁRUKA 5 ROKOV

Naše postele farebne zladíme so šatníkom!
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j.c. 9,475 €/l
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j.c. 2,211 €/l

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
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37,
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€
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3499,
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€

Traktor Challenger MJ 102-22 

Traktor UJ 24 HP-P3 Starjet DeLuxe 

 135,00

1749,
00
€

Traktor Stiga Estate 2084 

€
€

€

 339,00

319,
00

€

 2399,00

2199,
00

€

Traktor T13-93.7 comfort Solo 

Traktor T22-103.9 Comfort 
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€
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14,
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 999,99

899,00€

 

 2999,00

2149,00€

  

 3099,00

2599,00€

  

už od 0 € v hotovosti

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

sami si zvolíte dĺžku splácania 
Keď na splátky, 

tak jednoducho 
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Počas horúcich letných dní hľa-
dáme asi všetci možnosti, ako sa 
čo najlepšie schladiť a osviežiť. 
Okrem pobytu pri vode nám dob-
re padnú osviežujúce nápoje. Ďal-
šou výbornou voľbou sú nanuky 
ale aj možno o čosi menej známe 
sorbety. 

Chystáte domácu oslavu či letnú pár-
ty? Pripravte doma chutné limonády, 
smoothie, nanuky, zmrzlinu či sorbety z 
čerstvých a kvalitných surovín. Blízky i 
priatelia to istotne ocenia.

Sorbet z červeného melóna
Suroviny: 120 ml vody, 500 g červené-

ho melónu, 3 PL práškového cukru, 1 ČL 
nastrúhanej citrónovej kôry

Postup: Vodu zmiešame s cuk-
rom, citrónovou kôrou a varíme kým 
sa cukor nerozpustí. Potom necháme 
vychladnúť. Zatiaľ zbavíme melón ja-
dierok, nakrájame ho na malé kúsky a 
rozmixujeme. Rozmixovanú zmes zmie-
šame s vychladnutou cukrovou vodou 
a vložíme do chladničky. Po hodine 
preložíme sorbet do nádoby vhodnej na 
mrazenie a vložíme  do mrazničky. Mra-
zíme aspoň 4 hodiny, pričom každú pol-
hodinu zmes premiešavame vidličkou. 
Podávame v miskách zdobený lístkami 
mäty alebo medovky.

Malinový sorbet
Suroviny: 250 ml vody, 500 g malín, 

250 g práškového cukru, 1 ČL čerstvej 
citrónovej šťavy

Postup: Vodu zmiešame s cukrom a 
zahrievame kým sa cukor nerozpustí. 
Potom do hrnca k sirupu vsypeme ma-
liny a varíme ich za stáleho miešania 
až kým sa rozvaria a vznikne malinové 
pyré. To následne scedíme do misky 
tak, aby sa tam nedostali zrniečka. Ne-
cháme vychladnúť. Potom vmiešame 
citrónovú šťavu a misku vložíme do 

chladničky. Po hodine preložíme sorbet 
do nádoby vhodnej na mrazenie a vlo-
žíme do mrazničky. Mrazíme aspoň 4 
hodiny, pričom každú polhodinu zmes 
premiešavame vidličkou. Podávame na 
tanierikoch zdobený malinami a lístka-
mi mäty alebo medovky.

Náš tip: Ak je sorbet určený dospe-
lým, môžete doň tesne pred podávaním 
primiešať pár kvapiek malinového liké-
ru.

Čučoriedkové nanuky
Suroviny: 250 g čučoriedok, 150 g 

kryštálového cukru, 150 ml vody, šťava 
z polovice citróna

Postup: Z vody a kryštálového cukru 
uvaríme na miernom ohni hustý cukro-
vý sirup a necháme vychladnúť. Potom 
sirupom zalejeme čučoriedky, pridáme 
tiež citrónovou šťavu a rozmixujeme 
ponorným mixérom. Zmes nalejeme do 
nádobiek určených na výrobu nanukov 
a uložíme ich aspoň na tri hodiny do 

mrazničky.
Náš tip: Ak nanuky pred podávaním 

krátko podržíte pod horúcou tečúcou 
vodou, budú sa vám ľahšie vyberať z 
formičiek.

Banánová zmrzlina
Suroviny: 5 banánov, 3 lyžice grécke-

ho jogurtu, 2 lyžice arašidového masla
Postup: Deň vopred zbavíme banány 

šupy, nakrájame ich na kolieska a dáme 
do mrazničky. Na druhý deň vložíme 
ešte zmrazené banány spolu s arašido-
vým maslom a gréckym jogurtom do 
mixéru a všetko dohladka vymixujeme. 
Môžeme ihneď podávať, prípadne odlo-
žiť do mrazničky na neskôr.

Dezert so zmrzlinou a ovocím
Suroviny: 1000 g zmrzliny podľa váš-

ho výberu – hodí sa vanilková prípadne 
mascarpone, 6 bielkov, 300 g kryštálo-
vého cukru, 1 ČL vínneho octu, bobuľo-
vé ovocie, sušienky a mleté pistácie na 
ozdobenie

Postup: Z bielkov vyšľaháme sneh. 
Počas šľahania k nim po lyžičkách 
pridávame cukor a po kvapkách ocot. 
Šľaháme, kým nevznikne pevná pena. 
Naplníme ňou cukrárske vrecko, alebo 
sáčok, ktorému sme odstrihli jeden rož-
tek.

Plech vyložíme papierom na peče-
nie. Z bielkovej peny nastriekame na 
plech krúživým pohybom kolieska v 
tvare snehových pusiniek s priemerom 
asi 7 cm. Vložíme do rúry a pečieme pri 
teplote 140°C asi 40 minút. Po upeče-
ní budú mať pusinky pevný povrch a 
mäkké vnútro. Necháme ich vychlad-
núť. Podávame na dezertom tanieriku 
zdobené kopčekom obľúbenej zmrzliny, 
bobuľovým ovocím a mletými pistácia-
mi a medzi prstami podrvenými sušien-
kami.
STRANU PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Aké by to bolo leto bez nanukov, zmrzliny či skvelých dezertov 

Osviežujúce dobroty na horúce 
dni

Nanuky potešia najmä deti.                                                    foto autor silviarita pixabay

Malinový sorbet môžete podávať aj ako dezert.     foto autor shuettner890 pixabay

Osviežujúca limonáda s bobuľovým 
ovocím.     foto autor silviarita pixabay

Domáce nápoje 
plné ovocia 
Pravdaže nie je asi nič lepšie, 
ako uhasiť smäd čistou vodou. 
Aj podľa odborníkov je obyčajná 
voda najlepšou voľbou. Po nej na-
sleduje stolová minerálna voda s 
obsahom sodíka do 100 mg na li-
ter, potom bylinkové čaje, ovocné 
čaje alebo šťavy či ovocné limoná-
dy. Prinášame zopár tipov na prí-
jemné letné osvieženie v podobe 
domácich limonád a smoothie.

Limonáda s mätou a ovocím
Suroviny: liter vody, šťavu z 1 citró-

na, lyžicu hnedého cukru alebo medu, 
mätu, bobuľové ovocie na dozdobenie 
podľa vlastného výberu - vhodné sú 
maliny, černice aj čučoriedky

Postup: Vodu nalejeme do džbánu 
a rozmiešame v nej cukor alebo med. 
Mätu dôkladne umyjeme a osušíme. 
Do vody primiešame šťavu z citróna a 
lístky mäty. Limonádu podávame v po-
hároch naplnených bobuľovým ovo-
cím a dozdobených bylinkami.

Smoothie s melónom, 
banánom a malinami

Suroviny: 300 g červeného melóna, 
banán, 100 g malín

Postup: Červený melón pokrájame 
na menšie časti a vložíme do mixéra. 
Pridáme banán zbavený šupy a umyté 
maliny. Všetko dobre rozmixujeme.

Miešaný nápoj 
s bazovým sirupoma

Suroviny: na jeden pohár potrebu-
jeme 3 cl bazového sirupu, 8 lístkov 
mäty, nealkoholické šumivé

Postup: Pohár naplníme ľadom a 
pridáme 3 cl bazového sirupu a zopár 
lístkov mäty. Dolejeme nealkoholic-
kým šumivým a premiešame lyžičkou.
Náš tip: Ak budete nápoj servírovať do-
spelým, môžete nealkoholické šumivé 
zameniť za sekt.

Smoothie si môžete pripraviť z kom-
binácií rôznych druhov ovocia či ze-
leniny, podľa vlastnej chuti. 

foto autor silviarita pixabay
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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

VÝHODNÉ CENY
OKIEN A DOPLNKOV

hľadá zamestnancov na pozíciu

Mzdové podmienky:

Nástupný plat 1300.- eur/brutto/ mesiac
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2

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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BEMAT, spol. s r. o.

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

Mikovíniho 7 • Trnava

- 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,

•PREDAJ KAMENIVA

•PREDAJ PIESKU
•DOPRAVA - vrátane drobného rozvozu

0915 930 683, 0915 930 672, bemat@betos.sk
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TO AR ŽIME A ERTI I O A E
MOSTO E  E

ŽIA Y PRE A  O A OM M OŽST A
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ORZAN S.r.o.ORZAN S.r.o.

•zámočnícke práce
•kované oplotenia
•z prof. od švajč.
  firmy JANSEN 
•montáž nadsvetlíkov
•nerezové dvere,
   zábradlia
•výroba oceľových 
  okien a dverí 
•protipožiarne
  uzávery
•zimné záhrady

Prevádzka:
Špačince, 
Družstevná ul. 23 
tel.: 033/5573 558
0905 615 048
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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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Kamenárstvo ADAM - RUŽA

0911 499 871, 0904 610 406
vaskovicadam20@gmail.com

AKCIA
JÚL – AUGUST 

2020

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

1 HROB: od 990 € 
2 HROB: od 1300 € 

DÔCHODCI A ZŤP
VÝRAZNÉ ZĽAVY NA VŠETKO

Radi Vás navštívime aj doma.

seriózne, kvalitne,bez zálohy,doprava ZDARMA
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ul. pri Kalvárii 25A, Trnava033/552 15 20, 0905 96 54 4
8
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w.markbal.sk
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od obalových materiálov a papiera

PAPIEROVÉ

TAŠKY

INZERÁT,KTORÝ
PREDÁVA
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RADOVÉ
RODINNÉ DOMY

NA PREDAJ
033 55 83 566www.vysielaccc.sk |

+ 

+ POKOJ DEDINY

+ 2 PARKOVACIE MIESTA

+ UNIKÁTNY DIZAJN DOMU

+ NADŠTANDARDNÝ POZEMOK

ŠTÝLOVÉ BÝVANIE

BEZ STAROSTÍ

4
1
-7

8


	TT20-28-strana.pdf
	TTzel20-28 strana-.pdf

