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TRNAVSKO
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

AKCIA !!! POLIENKA
suchý smrek a borovica

POLIENKA aj GUĽATINA

PEDIKÚRA
MANIKÚRA

GEL LAK
Ivona Rakovická - 0907 742 877

Vajanského 31, Trnava

Prijímam nových klientov

25 ročná prax
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skúsený vyučujúci ponúka

(AJ U VÁS, AJ CEZ PRÁZDNINY)

Trnava a okolie

HODINY
AJ A NJ

0910 910 926
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PREDAJ
POKLÁDKA
ZÁMKOVEJ

DLAŽBY
Jozef Volek

Dolné Orešany 393
Tel.: 0903 257 443

DOSEKÁVANIE

A OBNOVA
PÍSMA

NA CINTORÍNE

KAMENÁRSTVO KNOR

ROBÍME IHNEĎ,

NEÚČTUJEME CESTU

0905 450 988
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www.kamenarstvoknor.sk

servis nákladných a osobných áut
príjme do trvalého pracovného pomeru

Bližšie informácie: 0905 611 324 (volať len v pracovné dni)

automechanika-technika pneuservisu
s nástupom ihneď - mzda 1000eur brutto
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vodičov kamiónov na vnútroštátnu
a medzinárodnú kamiónovú dopravu
aj brigádnicky na víkend, ideálne z Trnavy a okolia

mzda 1500eur netto
víkendová práca len v trnavskom regióne
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ZĽAVA 40%

STAVMAT - Zavarská 10F, Trnava
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ELEKTRIKÁR
Juraj Jamrich

0949 188 961

• elektroinštalácie
• rekonštrukcie
• el. prípojky
• opravy

výmeny
svietidiel,
vypínačov,

zásuviek...

0904 951 627

PRERÁBKY
BYTOV a DOMOV

NAKOMPLET
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Upečiem i zabezpečím 

prasiatka na pečenie
a bavorské kolená.

Pečiem v šamotovej peci.

Tel.: 0915 457 637
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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

Šéfredaktor: Ivan Brožík 

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   94.750 Bratislavsko Východ
Bz 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
Ga    31.290 Galantsko+Šaliansko
Hc    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
Ma    27.450 Malacko
nr   54.930 nitriansko
nz    34.140 novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
Pn    38.810 Piešťansko+NM+MY
Sc    27.920 Senecko
Se    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
Tn   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
zM    18.990 zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
Lc   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
Or   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
zV   39.560 zvolensko+DT+KA
zH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
za    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
Ge     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
Ke    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO      45.115 Prešovsko+SB
Sn    32.750 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 (46.550 domácností)
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RENOVÁCIA EUROOKIEN
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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

Slušnosť naruby

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Niekedy zažijete situácie, ktorých 
obraz vám nie a nie z hlavy vyšu-
mieť, ani po viacerých dňoch.

Prídem s vlastným autom pred 
vlastnú garáž na pozemok v prenájme, 
za ktorý platím ročne mestu nemalú 
sumu. Stojí tam iné auto, obsadené 
predné sedadlá. Dám taký ť̌uk” na 
klaksón, naozaj iba ťuk, aby mladík 
zdvihol hlavu do spätného zrkadla, nie 
trúbenie, iba ťuk. Mladík vyskočí - “ste 
nejaký hrubý”! Začne kázanie. Spýtam 
sa ho či pred mojou garážou plánuje 
dlho stáť, zatiaľ bez reakcie na to čo 
hovoril. Z jeho strany žiadne pardon, 
prepáčte, hneď idem.Nič. Iba - “No kým 
sa vybalím”. Takže ak vám niekto cudzí 
na vašom pozemku zablokuje vjazd do 
vašej garáže, vynadá vám, že ste hrubý, 
keď mu pripomeniete svoje práva. Oni 
to tak robia mnohí “športovci” z priľah-
lého športového areálu. Nevládzu chu-
dáci prejsť desať metrov peši od auta k 
bráne štadióna, aby na ňom potom v 
rámci silového tréningu prehadzovali 
pneumatiky od nákladného auta. Majú 
“športového ducha”, ani pardon, ani 
dobrý deň, rovno vám oznámia, že ste 
“hrubý”. A vybavené. Slušnosť naruby. 

Nezažívam to iba ja, je to trend. 

Arogancia a egoizmus, hrubosť, bezcit-
nosť. A taktiež sociálny primitivizmus. 
A športový duch? Kdeže, iba snobari-
na.patrí sa vyzerať ako športovec.

A tak sa dnes mnohí ospravedlňuje-
me tým, ktorí by sa mali ospravedlňo-
vať nám a mnohí nadávajú nám, hoci v 
podstate právo vynadať im je na našej 
strane. Slušnosť sa u nás akosi prevrá-
tila hore nohami. Slušnosť sa u nás 
považuje za slabosť. Za čosi podradné, 
ponižujúce. Za niečo, za čo sa treba 
hanbiť. Je totiž doba hrubých, silných, 
bezohľadných. Teda, ktosi nám ju tu 
zavádza. Ale ja odmietam.

Jednoducho to odmietam prijať ako 
daný stav a búrim sa. A neprekáža mi, 
ak ma niekto bude považovať za ne-
slušného iba preto, že si na slušnosť a 
medziľudskú úctu ešte stále akosi potr-
pím. V tomto smere sa fakt rád stanem 
hrubým hulvátom. A budem 
rád, ak nebudem sám.

Dajme sa spolu do 
boja proti novému, vraj 
“nehrubému” trendu...

Všetko dobré vám 
všetkým
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SŤAHOVANIE
0907 643 542 • www.stahovanie-ttrans.sk

bytov, domov, kancelárií

INZERCIA
0905 534 595
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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

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
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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
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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

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

MASÁŽE
A PEDIKÚRA
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V pohodlí
Vášho domova!

Objednávky:

0948 02 77 55
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Je leto, krásne slnečné leto. Slnéčko hreje až pály, 
zehrýva. Čúl je to tak, jako to v  lete má byt. Ket je 
leto, nech je leto a v zime nech je zima. Ket idem po 
ulici pozorujem krásne opálených ludzí, tento rok 
nepotrebujú solárium. Tento rok je to celkom prírod-
né, opálený ot slnéčka. Pri tem ale rozmýšlam dze 
k tejto barve kože došly. Pán do čírna opálený ot ko-
lén dole a na tele okolo týlka. To bude asi pracujúci 
na stavbe, v sade, na ulici, jednoducho venku. Tak 
som ho zaradzila. 

Bycyglista, ten má na tele nakreslené krátke 
gate, pot kolená a tričko s krátkym rukávom. Ostat-
né má kakavové. Plavčíka friško poznáte, že má celé 
svalnaté telo jednako opálené až na malé plavky. 
Dajú sa poznat aj dovolenkáry ot mora (tento rok je 
ich menej) a to taký, čo bez pohybu dokážu hodzinu 
ležat na plážy. A čúl najnovší vidzíme otlačky rúžky 
na tváry, to spravyla korona, spolu ze slnéčkom. Je to 
zaujímavé až komické, ten čo nosí tento náhubek na 
zápascí má ho vytlačený tam. Ket to prehrmý bude-
me mat na čo spomýnat. 

Ešče jednu skupinu ludzí poznám a to tých, čo 
sa slnéčka boja. Sú býlý jak radzitel vápenky. Býlý 
až nezdravo býlý. Sedzá doma za 
zatáhnutýma roletáma a zavretý-
ma oknáma. Aby im tam nevešól 
any jeden jedziný slnečný lúč. 
A  to neny dobre, neny dobre 
any to opaluváný prehánat, šec-
ko z  mýru. Any sa mu vyhýbat. 
Šak nám dáva zdravý, silu a  vy-
tamýny. Porekadlo hovorý „ kde 
nechodí slnko, tam chodí 
lekár.“

Slnko-leto

» bapka Blašková

Retro: Radványi o Ružindole
Požiar síce zničil pol obce,

ale neplašte sa ako ovce
a neutekajte tam hneď,
stalo sa to v roku 1795.

Nebezpečná oslava
Rodinná oslava  

veštila pohromu,
mal som všetkých doma

a tam ani koru(o)nu.

Spi sladko
Večer som si ľahol skoro,

že sa dobre vyspím
a ráno mi na palci

ceduľka s menom visí.

Celonárodná diagnóza
Síce hluchý, 
ale počujem,

keď hovoríte to,
čo počuť chcem.

Po ceste do Chorvátska
Spomínam na časy

vízií a politických drám,
keď sme vážne plánovali 
stavať tunel ČSSR-Jadran.

Možno je to tak

» Eva Jarábková

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

0
1

-0
0

1
0

 T
T

2
1

3
9

1
2

0
0

0
0

9

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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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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Súkromná spoločnosť
prijme

(vysokoškolák,
MD, dôchodkyňa)
do novinového stánku 

v Smoleniciach 
na zastupovanie dovolenky,

PN, mzda 3,40 eur/hod. brutto

Bližšie informácie poskytneme v čase

od 8:00 do 15:00 h. (pon-pia)

na tel. č.: 0902 953 066

BRIGÁDNIKA

8
7
-0
0
1
30918 623 064



TT20-35-strana 5

ZAMESTNANIETRNAVSKO
5

0
1-
0
 T
T
3
7

Ak vás naša ponuka zaujala, kontaktujte nás:

WWW.BOGE-RUBBER-PLASTICS.COM

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.

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

PONÚKAME:
 1200 € hrubú mzdu vrátane príplatkov, prémií a bonusov
 (z toho základná hrubá mzda 685 €)

STROJÁRENSKÝ PRACOVNÍK

Hľadáme nových kolegov



a/-ku
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1  Auto-moto/predaj
» Predám škoda Yeti 1,2TSI, RV 2014, 
ťažné, 6500eur, 0902 157 620

2  Auto moto/iné

3  Byty/predaj

4  Byty/prenájom
» Prenájom zariadený 2i byt pri 
Maxe, 570eur, 0905 865 088
» Prenajmem 2izb byt v Trnave, 
0905 543 780
» Dám do prenájmu izbu, nealkoho-
lik, nefajčiar, 0948 014 213
» Hľadám prenájom 1izb byt v TT Pred-
nádražie, Judita Reháková, Brestovany, 
Vodárenská 32, 91927, tel: 0915 745 595
» Prenajmem 1izb. byt, 0918 367 492

5  DOMY/predaj 

6  POZEMKY/predaj

7  REALITY/iné

8  STAVBA

9  DOMÁCNOSŤ
» Za symbolickú cenu a odvoz pre-
dám fungujúcu 200l truhlicovú mraz-
ničku. 0944 405 285

10  ZÁHRADA a ZVERINEC
» Predám zajacov na zabitie aj na 
chov, očistím, 0948 014 213
» Predám obilie a malé balíky slá-
my, 0948 191 090

11  HOBBY a ŠPORT
» Kúpim hokejové kartičky sloven-
skej extraligy 0908 876 988
» Kúpim ľudové kroje 0902 708 047

12  DEŤOM

13  RÔZNE/predaj

14  RÔZNE/iné
» Za symbolickú cenu predám starší 
dámsky bicykel. 0944 405 285
» Predám sprchovú vaničku, 0948 014 213

15  HĽADÁM PRÁCU

  ZOZNAMKA
» SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ PRIATEĽA 
NA ZOZNÁMENIE 0940 642 703
» 44. ročný ženatý hľadá vydatú na 
veku nezáleží 0907 328 041
» 45 ročný ženatý hľadá vydatú na 
veku nezáleží 0907 328 041

Občianska
riadková
inzercia

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   

14 RÔZNE / iné    

13 RÔZNE / predaj    

12 DEŤOM    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

V RECFRUIT 2020 UKÁŽU, O ČOM 
TOČIA.

V sobotu, 1. augusta, bol ofi ciálne 
zahájený v poradí 4. ročník súťaže vo 
videotvorbe , ktorá tento rok prišla                   
s viacerými organizačnými a vizuálny-
mi zmenami.

Hneď v úvode organizačný tím vy-
zýva nadšencov fi lmu a videa, aby vy-
užili všetku svoju dostupnú techniku 
a snahu a čím skôr video prihlásili. 
Tento rok súťaž potrvá do 30.9.2020, 
a tak majú necelé 2 mesiace na tvorbu a 
postprodukciu videa na zadanú tému:     
„O čom točíš?“

Videomakeri musia okrem veku od 
12 do 26 rokov zachovať aj časovú sto-
páž od 30 sekúnd do 2 minút.

Po neistom období prekvapenie    
v podobe zmien

Aj súťaž RECfruit musela prekonať 
zložité obdobie obmedzení. Napokon 
však organizačný tím vyšiel von s ďal-
ším ročníkom a novinkami. Tou pod-
statnou je posudzovanie prác v dvoch 
kategóriách. Videá budú v súťaži 
rozdelené hranicou do a od 18 rokov 
(vrátane).

Od svojho organizátora, nitrian-
skej content marketingovej agentúry       
ContentFruiter, dostala súťaž aj nový 
šat – elegantný tmavý dizajn, ktorý      
sa pohráva so svetlom a tieňom.

Súťaž rozširuje možnosti spolu-
prác

Cieľom súťaže RECfruit je objaviť 
nové talenty a dať im príležitosť nájsť 
uplatnenie. Preto sa súťaž rozhodla 
ponúknuť videomakerom uzavretie 
spolupráce s konkrétnym sponzorom 
súťaže.

RECfruit opäť pozýva všetky mla-
dé talenty, aby neváhali a verejnosti 
ukázali, o čom točia. Na porotcovské 
stoličky zasadnú aj nové mená. Ich 
odhalenie prebehne prostredníctvom 
profi lu na Facebooku a Instagrame        
@recfruit_sk.

Celoslovenská súťaž 
pre videomakerov je spustená
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Kamenárstvo ADAM - RUŽA

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

AKCIA
AUGUST – SEPTEMBER 

2020

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

1 HROB: od 990 € 
2 HROB: od 1300 € 

DÔCHODCI A ZŤP
VÝRAZNÉ ZĽAVY NA VŠETKO

Radi Vás navštívime aj doma.

seriózne, kvalitne,bez zálohy,doprava ZDARMA
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www.hydinarskafarma.sk
hydinárska farma topolnica (pri galante)

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

Ponúka

ROZVOZ

Zabezpeč
ímekrmivo pre nosnice,

rastová a znášková

• 8 - 14 týžd. nosnice - Mládky
• Mulard káčere na výkrm
• brojlerové kačice na výkrm

26. augusta 1920           
sme si pripomenuli 100.rokov od narodenia Williama Schiffera vy-
nikajúceho sochára, medailéra a výtvarníka zo Zvončína pri Trnave.

Výročia a udalosti

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.
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Umenie je na Veky.

BRUVO Slovakia

Plastové okná a dvere

pl
as

tov
é okná a dvere

KVALITA
 ‘A

’

Vyrobené na 

  Slovensku

TT

Priemyselná 5, 926 01 Sereď

031/701 25 26, info@bruvo.sk, www.bruvo.sk

Kvalita Bruva je veľmi viditeľná, cítite to do úplného detailu. 
BRUVO Slovakia vyrába plastové okná a dvere, ktoré si môžete 
vychutnávať rok za rokom... Každé okno, vyrobené z plastových 
profilov triedy “A”, má vo vnútri rámu štandardne oceľovú výstuž, 
čo zabezpečuje nulovú deformáciu. Maco bezpečnostné kovanie 
nedá dlhoprstým žiadne šance a je to takisto štandard každého 
okna a dverí. BRUVO Slovakia je viac ako plast. Nie... je to umenie, 
životný štýl, ktorý isto oceníte.
Kvalita má meno!
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NDF spol. s r.o. Trenčianska Teplá prijme väčší počet

VODIČOV na ZVOZ CUKROVEJ REPY
Obdobie september 2020 - január 2021 s možnosťou pokračovania v PP.

Mesačný plat 1000-1700 €. Bezplatné ubytovanie. 
Dochádzkový bonus až do výšky 200€.
Požiadavky: VP sk. C+E, KKV, TK, lek. prehl., psych. vyšetrenie vodiča.

Prax s vyklápacím návesom výhodou.

Info: 0902 924 400, praca@ndf.sk

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,

 podklad pod zámkovú dlažbu

�PREDAJ KAMENIVA

�PREDAJ PIESKU
�DOPRAVA - vrátane drobného rozvozu

0915 930 683, 0915 930 672, bemat@betos.sk
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TOVAR VÁŽIME NA CERTIFIKOVANEJ
MOSTOVEJ VÁHE

ŽIADNY PREDAJ ODHADOM MNOŽSTVA!
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s. r. o.

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

Predaj PC dosiek

ochrannej značky
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Požiadavky:
- časová flexibilita, ochota pracovať, samostatnosť, precíznosť
- vodičský preukaz sk. B, C, E
- záujemcovia musia vlastniť digitálnu kartu vodiča
- výhodou sú  potrebné náležitosti na vedenie vozidla
  (doklad o psych. spôsobilosti, doklad o zdravot. spôsobilosti vodiča)
- požadovaná prax – aspoň 6 mesiacov
Ponúkame:
- mesačné odmeny za pracovný výkon aj za odpracované dni
- odmeny za prevoz sliepok
- kvartálne a ročné odmeny za ,,neabsenciu“
- vernostné odmeny
- prídel hydiny a vajec za výhodné zamestnanecké ceny
- stravné lístky v hodnote 3,85€
Termín nástupu do práce: ihneď
Mzda: 1100,- až 2200,- Eur

Kontakt pre záujemcov: telefón: 0940 544 344
                                    e-mail: dominika.hyndicka@gmail.com

MACH HYDINA BUDMERICE s.r.o.
príjme pracovníka s nástupom ihneď

do trvalého pracovného pomeru na pozíciu:

VODIČA
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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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Prijmeme nových zamestnancov 
 

 

0800 500 091.
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KŠX-Delta príjme 
:

Miesto práce: 

Ubytovanie
+ stravné lístky

Kontakt: 0918 493 960
Mail: 

mhruby.idelta@gmail.com
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PRÁCA NA SLOVENSKU  
MONTÁŽNY PRACOVNÍK:

Mzda: 800 EUR

ELEKTROTECHNIK: 
Mzda: 832 EUR

VODIČ VZV: Mzda: 800 EUR

ZVÁRAČ CO2: 
Mzda: 930 EUR

 Miesto práce: 

Nové Mesto nad Váhom

UBYTOVANIE ZDARMA + 
STRAVNÉ LÍSTKY

Kontakt: 0918 493 960 

Mail: stajanslovakia@azet.
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tel: 0918/413582, 0904/881 418, 
 info@gsksro.sk

TPP 

 

TESÁROV
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Stavebná spoločnosť 
HOT BUILDING s.r.o.  
www.hotbuilding.sk

Prijmeme pracovníkov 
na pozície:
MONTÁŽNY PRACOVNÍK
(RAKÚSKO/NEMECKO )
MONTÁŽNIK OKIEN, DVERÍ  
ODVETRANÉ FASÁDY
PRESKLENNÉ FASÁDY  
SENDVIČOVÉ FASÁDY A HALY  
PRIEMYSELNÁ IZOLÁCIA  
ZÁMOČNÍK 
KOVOVÝROBA
0910 620 212   I  office@hotbuilding.sk

MZDA: 
2000€/ MES. + PRÉMIE
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AIW - Hľadáme opatrovateľky 
pre seniorov v Rakúsku! 

Kritériá 
pre spoluprácu :

· opatrovateľský kurz a prax
·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 

· vek 25 až 60 rokov

roko tro t k R kúsku
r r r k Č rv kríž

máme stále dostatok ponúk aj pre mužov
-dňov rnusy r kúsk živnosť

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

Volajte na bezplatné číslo 
0800 24 24 44

a dohodnite si stretnutie. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV

TO, RÝCHL

stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia
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TRNAVSKO
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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, kameňa
� Búracie práce
   s odvozom odpadu

Termín navštevy si treba dohodnúť telefonicky.
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0944 007 968

KOSENIEKOSENIE
trávy a pozemkov

• vysádzanie trávy • čistenie pozemkov
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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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UPRATOVANIE

www.trnava-upratovanie.sk

0910 718 705
www.trnava-upratovanie.sk

0910 718 705

bytov, vchodov,
kancelárskych
a komerčných
priestorov
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ČISTIAREŇ
PERIA

Vám ponúka výrobu
paplónov a vankúšov

na počkanie.

0902 848 368

Pri zimnom štadióne
v Trnave

od 17.8. do 30.9. 2020
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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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EXTRA
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Už o niekoľko dní zasadnú deti 
opäť do školských lavíc. Školský 
rok 2020/2021 sa začína 2.septem-
bra 2020. Dochádzka na vyučova-
nie je pre žiakov povinná.

Aktuálny školský rok bude z dôvodu 
šírenia ochorenia COVID- 19 špecific-
ký. Deti sa do škôl vracajú po viac ako 
piatich mesiacoch a zároveň ich čaka-
jú nové opatrenia aj nosenie rúšok. Pri 
prvom nástupe dieťaťa do materskej, 
základnej a strednej školy zákonný zá-
stupca predloží písomné vyhlásenie o 
bezinfekčnosti dieťaťa, znova ho pred-
loží, pokiaľ dieťa preruší dochádzku v 
trvaní viac ako 3 dni.

Nosenie rúšok aj zvýšená hygiena
Podľa opatrení, ktoré predstavil mi-

nister školstva Slovenskej republiky 
(SR) Branislav Gröhling, školy zabezpe-
čia, aby bola pri vstupe do budovy do-
stupná dezinfekcia rúk. Toalety musia 
byť vybavené mydlom a jednorazovými 
papierovými utierkami. „Upratovanie a 
dezinfekcia toaliet bude zabezpečená 
minimálne dvakrát denne, dôkladné 
čistenie všetkých miestností najme-
nej raz denne,“ upresnil šéf rezortu 
školstva. Počas prvých dvoch týždňov 
školského roka budú rúška v interiéri 
školy povinné pre žiakov druhého stup-
ňa základných škôl a stredoškolákov. 
Pre žiakov prvého stupňa základných 
škôl sú rúška odporúčané. Škola si 
na začiatku roka vyčlení jednu miest-
nosť určenú na bezprostrednú izoláciu 
žiaka, u ktorého sa vyskytnú príznaky 
ochorenia COVID-19, prípadne iného 
prenosného ochorenia. Ak dieťa, žiak 
alebo študent vykazuje známky ochore-
nia, bezodkladne si nasadí rúško. „Nik-
to s príznakmi infekcie dýchacích ciest, 
ktoré by mohli zodpovedať príznakom 
COVID-19, nesmie vstúpiť do priestorov 
školy. Ak žiak alebo študent vykazuje 
niektorý z príznakov, je nutné umiestniť 
ho do samostatnej miestnosti a kontak-
tovať zákonných zástupcov,“ popísal 
odporúčania Gröhling.

Školy nechcú zatvárať celoplošne
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 

a športu SR nechce z dôvodu šírenia 
koronavírusu zatvárať školy celoplošne. 
Preto vytvorilo manuál, ktorý stanovu-

je základné prevádzkové podmienky 
od materských až po vysoké školy po 
dobu trvania pandémie. Jednotlivé fázy 
popísal šéf rezortu školstva Branislav 
Gröhling. Zelená fáza predstavuje stav, 
kedy škola nemá žiadneho podozrivého 
ani pozitívneho žiaka či pedagóga. Oran-
žová fáza zachytáva situáciu, kedy má 
škola podozrivého žiaka alebo zamest-
nanca. Červená fáza obsahuje zoznam 
opatrení v prípade niekoľkých potvrde-
ných prípadov u žiakov alebo pedagóga. 
„Školy v zelenej fáze budú fungovať v 
štandardnom režime. Tie, v ktorých sa 
objaví podozrenie, budú musieť dodržia-
vať prísnejšie hygienické opatrenia. Žiaci 
zo škôl s červeným označením sa budú 
vzdelávať dištančne,“ vysvetlil minister 
školstva a dodal, že ministerstvo škol-
stva plánuje postupovať individuálne, 
podľa každého regiónu a situácie v ňom. 
„Regionálne úrady verejného zdravot-
níctva budú sledovať ohniská nákazy 
a na základe toho budú rozhodovať o 
opatreniach v danej oblasti. Na školách 
v rizikových oblastiach budú platiť prís-
ne opatrenia. Nechceme však zatvárať 
školy plošne. Počas troch mesiacov sme 
s cieľom minimalizovať nákazu zavreli 

školy a prešli si dištančnou výučbou. 
Myslím si, že rodičia, žiaci aj učitelia sa 
zhodnú, že toto obdobie stačilo a je na 
čase vrátiť sa do škôl v čo najnormálnej-
šom režime,“ podotkol minister.

Aká je pripravenosť 
trnavských škôl?

V stredu sa uskutočnila porada ria-
diteľov základných škôl v zriaďovateľ-
skej pôsobnosti Mesta Trnava, ktorej 
predmetom bola práve pripravenosť 
škôl na začiatok školského roka s ohľa-
dom na pandémiu. „Základné školy 
v pôsobnosti Mesta Trnava majú na-
kúpené všetky dezinfekčné a ochran-
né prostriedky,“ potvrdila Veronika 
Majtánová, hovorkyňa mesta. „Čo sa 
týka izolácie osôb s podozrením na 
COVID-19, väčšina škôl nemá s vyčle-
nením takýchto miestností problém. 
Alternatívou by mohlo byť prenechanie 
kabinetu, menej využívanej odbornej 
učebne alebo telocvične na tieto úče-
ly,“ uviedla V. Majtánová. Mesto Trnava 
podľa jej slov vydalo tiež riaditeľom škôl 
pokyny, aby sa dôkladne pripravili aj na 
možnosť opätovného zatvorenia škôl a 
potreby online vyučovania. Na jar tohto 
roka trnavská radnica urobila prieskum 
medzi rodičmi s cieľom zistiť, ako boli 
spokojní s výukou počas zatvorenia 
škôl. „Pokyny sme vydali v súlade so 
spätnou väzbou od rodičov školákov, 
ktorú nám zaslali v dotazníkoch. Každá 
škola má predplatené licencie na rôzne 
výukové programy, ktorých je na trhu 
viacero. Veríme, že ak by sa mimoriad-
na situácia zopakovala, budeme dobre 
pripravení,“ uzavrela V. Majtánová.

TEXT A FOTO: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Prípady ochorenia 
COVID-19 
pribúdajú aj 
v trnavskom kraji
Denne pribúdajú na Slovensku 
desiatky prípadov ochorenia CO-
VID-19. Nové prípady ľudí s ochore-
ním COVID-19 pribúdajú priebežne 
aj v trnavskom kraji a trnavskom 
okrese. 

Koronavírus v jednej z trnav-
ských materských škôl

Prípad koronavírusu sa v uplynu-
lom týždni vyskytol aj v materskej 
škole V Jame 27 v Trnave. Jedna osoba 
z pedagogického zboru mala pozitívny 
test na ochorenie COVID-19. Škôlka 
bola počas augusta otvorená, rodi-
čia detí sú postupne kontaktovaní zo 
strany Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva v Trnave. Informovala o 
tom Veronika Majtánová, hovorkyňa 
Trnavy. V súvislosti s druhou vlnou 
koronavírusu pripravuje trnavská sa-
mospráva zavedenie takzvaného CO-
VID semaforu. O podrobnostiach bude 
mesto informovať.

COVID-19 aj na Úrade TTSK
V súvislosti s pozitívnym výsledkom 

testu na ochorenie COVID-19 jednej zo 
zamestnankýň Úradu Trnavského sa-
mosprávneho kraja bolo otestovaných 
25 zamestnancov, ktorí s ňou prišli do 
priameho kontaktu. „Výsledok všet-
kých testov bol negatívny, a to aj pri 
opätovnom testovaní,“ informoval 
Jozef Viskupič, trnavský župan. Z pre-
ventívnych dôvodov, ešte pred vyhod-
notením testov, Úrad TTSK prikázal 
prácu na doma zamestnancom, ktorí s 
touto zamestnankyňou prišli do styku. 
Následne boli zamestnanci otestovaní 
a po poučení o dodržiavaní epidemio-
logických opatrení boli umiestnení do 
domácej karantény. „Úrad TTSK v prijí-
maní opatrení postupuje v spolupráci 
a podľa pokynov Regionálneho úradu 
verejného zdravotníctva v Trnave. V 
budove Úradu TTSK sú stále obme-
dzené návštevy verejnosti. Platia pro-
tiepidemiologické opatrenia vrátane 
merania teploty zamestnancov pri ich 
príchode do práce,“ doplnil župan. ren

námety a reakcie spravodajstvott@regionpress.sk

Minister školstva predstavil opatrenia

Deti opäť zasadnú do školských 
lavíc
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Ochorenie COVID-19 sa potvrdilo aj 
u jednej zo zamestnankýň Úradu 
TTSK. Zamestnankyňa bola identi-
fikovaná Regionálnym úradom ve-
rejného zdravotníctva v Trnave ako 
kontakt kontaktu pozitívne testova-
nej osoby, s ktorou sa zúčastnila na 
oslave.       autor foto renáta kopáčová 

Brány škôl sa opäť otvoria.

Čo znamená ROR? 
Všetky opatrenia z dielne ministerstva školstva majú smerovať k implemen-

tácii odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva SR založené na princípe ROR 
teda rúško-odstup-ruky/dezinfekcia. Ide o základnú a veľmi účinnú preven-

ciu, ktorou dokážeme seba a svoje okolie efektívne chrániť, a ktorými prispie-
vame k zamedzeniu šírenia ochorenia COVID-19. Rúška zabraňujú, aby človek, 

ktorý je potenciálne nakazený, šíril vírus ďalej do okolia. Prenosu ochorenia 
bránime rovnako dostatočným sociálnym odstupom i častým a dôkladným 

umývaním rúk. Neumytými rukami sa šíri až 80 % infekcií.
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0911 421 691
Suchovská 5, Trnava

REZANIE BETÓNU

0908 447 006
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Prenajmeme spevnenú plochu

30.000 m2 v priemyselnej zóne

Pezinok - Glejovka. V objekte je

nákladná váha a železničná vlečka.

0901 708 070
pkprenajom@gmail.com
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Bocán s.r.o., Hviezdoslavova 309, Senica

AKCIA 2020

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

Žulový komplet zákryt, gulaté hrany
s obkladom a veľká žulová tvarovaná tabuľa

s podložkou 

1-hrob od 1190  € • 2-hrob od 1390 €

0910 902 635•0905 323 022AK
CI
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y

RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA
- STAČÍ ZAVOLAŤ

ZADARMO: w
w

w
.k
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en
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Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa:
2-hrob od 2290 € • 1-hrob od 1590 €
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Sezóna broskýň, sliviek, čučorie-
dok aj malín je na Slovensku v pl-
nom prúde. Doprajte si výborné 
koláče plné tohto chutného ovocia. 
Prinášame recepty.

Broskyňový koláč
Suroviny:

Na cesto: 2 tégliky bieleho jogurtu 
(2x150ml), 2 vajcia, 1 a 1/2 téglika kru-
picového cukru, 3 tégliky polohrubej 
múky, 1 prášok do pečiva, štipku soli, 
broskyne
Na posýpku: 100 g hrubej múky, 80 g 
masla, 80 g krupicového cukru (koláč je 
chutný aj bez posýpky)
Postup: Broskyne umyjeme, osuší-

me, prekrojíme na polovice a odkôst-
kujeme. V miske zmiešame jogurt, 
vajcia, cukor, múku, prášok do pečiva 
a soľ. Pripravené cesto rozotrieme na 
plech vyložený papierom na pečenie a 
poukladáme naň broskyne. Posypeme 
posýpkou, ktorú si pripravíme tak, že v 
miske zmiešame medzi prstami hrubú 
múku, maslo a krupicový cukor. Rúru 
vyhrejeme na 175 stupňov a pečieme 
zhruba 40 minút, záleží to od typu rúry.
Náš tip: Téglik z bieleho jogurtu, v 

ktorom budete odmeriavať múku a cukor 
si nielen umyte, ale aj dôkladne osušte, 
aby sa suroviny nelepili na jeho steny.

Slivkový koláč
Suroviny:

Na cesto: hrnček hladkej múky, hrnček 
detskej krupice, hrnček práškového 
cukru, hrnček mlieka, 1/2 hrnčeka oleja, 
1 ČL prášku do pečiva, 2 vajcia, slivky asi 
kilogram
Na posýpku: 100 g hrubej múky, 80 g 
masla, 80 g krupicového cukru, škorice 
podľa chuti
Postup: Slivky umyjeme, osušíme, 

prekrojíme na polovice a odkôstkujeme. 
V miske zmiešame hladkú múku, det-
skú krupicu, práškový cukor, mlieko, 
olej, prášok do pečiva a  vajcia. Pripra-
vené cesto rozotrieme na plech vylože-
ný papierom na pečenie a poukladáme 
naň slivky. Posypeme posýpkou, ktorú 
si pripravíme tak, že v miske zmiešame 
medzi prstami hrubú múku, maslo a 
krupicový cukor. Rúru vyhrejeme na 175 
stupňov a pečieme zhruba 40 minút, zá-
leží to od typu rúry.

Čučoriedkový koláč
Suroviny:

Na cesto: 2 hrnčeky polohrubej múky, 
1 hrnček cukru, 1 vrecko vanilkového 
cukru, 1 prášok do pečiva, 3 vajcia, 2 PL 
kakaa, 1/2 hrnčeka oleja, 1 hrnček mlie-
ka, 300g čučoriedok
Na náplň: 2 PL kryštálového cukru, 2 PL 
hladkej múky, 500g jemného tvarohu, 
500g kyslej smotany, 1 vrecko vanilko-
vého cukru, 1 vajce
Postup:

Náplň: V miske zmiešame tvaroh, smo-
tanu, vajíčko a cukor, na záver primie-
šame múku.
Cesto: Vo väčšej miske vymiešame 
metličkou vajíčka s cukrom, potom 
primiešame olej, mlieko a nakoniec 
múku zmiešanú s práškom do pečiva a 
kakaom. Polovicu cesta rozotrieme na 
plech vyložený papierom na pečenie, 
potom naň rozotrieme tvarohovú ná-
plň a na ňu poukladáme čučoriedky. 
Rovnomerne rozlejeme zvyšné kakaové 
cesto. Rúru vyhrejeme na 175 stupňov a 
pečieme zhruba 40 - 50 minút, záleží to 

od typu rúry.

Malinovo-čučoriedkový koláč
Suroviny:

Na cesto: 120g hladkej múky, 100g ovse-
nej múky, 70g práškového cukru, 1 vaj-
ce, 150g masla, 150g čučoriedok, 150g 
malín
Na náplň: 250g mascarpone, 2 vajcia, 
60g práškového cukru

Na polevu: 30g kryštálového cukru, 
30ml vody, 1ČL citrónovej šťavy, 60g 
malinového lekváru
Postup: V miske zmiešame obe 

múky, cukor, jedno vajce a na kocky 
nakrájané maslo. Vypracujeme hladké 
cesto, zabalíme ho do potravinovej fólie 

a odložíme na 30 minút do chladničky.
Zatiaľ v miske vyšľaháme jedno vaj-

ce s cukrom a postupne pridáme syr 
mascarpone.

Pripravíme si okrúhlu koláčovú for-
mu s priemerom 28cm. Z chladničky vy-
berieme cesto, vyvaľkáme ho, vložíme 
do formy, popicháme vidličkou a dáme 
predpiecť na 10 minút do rúry vyhriatej 
na 180 stupňov. Cesto vyberieme z rúry 
a necháme päť minút odležať. Následne 
naň nanesieme pripravenú náplň a pe-
čieme ešte približne 15 minút.

Kým koláč vychladne, nachystáme si 
polevu. Do hrnca dáme kryštálový cu-
kor, vodu a citrónovú šťavu, privedieme 
k varu a pridáme malinový lekvár. Varí-
me približne 10 minút, aby sme získali 
hustý sirup. Ten prepasírujeme cez sitko, 
vrátime ho do hrnca a ďalšie dve minúty 
povaríme. Ešte horúcu polevu nalejeme 
na koláč, vrch posypeme ovocím, vloží-
me do chladničky a necháme stuhnúť.

Malinový koláč
Suroviny: 60g zmäknutého mas-

la, 100g krupicového cukru, 4 vajcia, 

500g tvarohu, 160g polohrubej múky, 
1/2 balíčka prášku do pečiva, 4PL kryš-
tálového cukru, 300ml vody, 1 balíček 
vanilkového cukru, 5 plátkov želatíny, 
800g malín
Postup: V miske vymiešame maslo 

s cukrom, potom pridávame za stáleho 
miešania po jednom vajcia, ďalšie vajce 
pridáme, až keď je to predchádzajúce do 
cesta dobre zapracované. Potom primie-
šame tvaroh a na záver múku zmiešanú 
s práškom do pečiva. Pripravené cesto 
rozotrieme na plech vyložený papierom 
na pečenie a vložíme do rúry vyhriatej 
na na 175 stupňov. Pečieme zhruba 40 - 
50 minút, záleží to od typu rúry a nechá-
me vychladnúť.

Zatiaľ si pripravíme želatínu tak, že 
plátky želatíny vložíme do misky so stu-
denou vodou a necháme napučať. Do 
hrnca vlejeme 300ml vody, pridáme 4PL 
kryštálového cukru a uvaríme sirup, do 
ktorého ešte na záver primiešame va-
nilkový cukor a odstavíme. Do sirupu 
vložíme želatínu, necháme rozpustiť 
a chvíľu vychladnúť. Na vychladnutý 
korpus pokladieme rovnomerne maliny 
a zalejeme želatínou. Vložíme do chlad-
ničky a necháme stuhnúť.
Náš tip: Koláčik je výborný aj z mie-

šaného ovocia, fungujú napríklad mali-
ny a jahody ale aj čučoriedky.

Čučoriedkové mafiny
Suroviny: 250 g hladkej múky, 2 a pol 

ČL prášku do pečiva, 120 g práškového 
cukru, 1 balíček vanilkového cukru, 1/4 
ČL soli, 150 g čučoriedok, 2 vajcia, 200 
ml plnotučného mlieka, 80 g roztopené-
ho a schladeného masla
Postup: V miske zmiešame hlad-

kú múku, prášok do pečiva, práškový 
cukor, vanilkový cukor, soľ. V druhej 
miske vymiešame vajcia s plnotučným 
mliekom a maslom. Pridáme do sypkej 
zmesi a spolu ešte premiešame. Na zá-
ver zľahka primiešame čučoriedky.

Plech na mafiny si vystelieme košíč-
kami určenými na pečenie mafinov a 
tie následne do 3/4 naplníme priprave-
ným cestom. Pečieme v rúre vyhriatej 
na 180 stupňov 25 až 30 minút, podľa 
rúry.
STRANU PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Vyčarujte chutné a svieže dobroty

Letné koláče plné ovocia

Mafiny potešia najmä deti.                                             foto autor congerdesign pixabay

Voňavý broskyňový koláč na nedeľné popoludnie s rodinou. 
foto autor almapapi pixabay

Malinový koláč môžete ešte ozdobiť šľahačkou.        foto autor juttazeisset pixabay
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Hviezdoslavova 3, Trnava (vo dvore oproti gym. A. Merici) 033/55 13 185
0905 575 191
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KUCHYNE
ŠATNÍKY garancia

najnižšej ceny!!!

Najväčší výber

kuchýň

do bauringu!

www.kasna.sk ï skoppo@gmail.com

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

Naše postele farebne zladíme so šatníkom!
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 31. 8. 2020 

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

splátky od 149 €

zimné záhrady 

splátky od  €

VYHRAJTE 400 €VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%

splátky od 98 €spspsppppspspspsppppspspspspspsspspspspsspspspspspspsssppplllllllllllllllllllllátáátátátáátátátáátttátátááttkkkkkkkkkkkkkkkkkkkky oyy oooooy oy oy oy oy oy oy oy oy oy y oy y oy oy ooy oy oy oy oyy oyy ooyyyyyyyyy ddddddddddddddd  ddd  d dd  d d d dd d  dd dd  dd  €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€splátky od 49 €

balkóny rámové
bezrámové
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WELLNESS UBYTOVANIE KONGRESS REŠTAURÁCIA

Wellness a Relax centrum Palárikovo
LUXUS A ŠIROKÉ SPEKTRUM MOŽNOSTÍ KTORÉ VÁS NEOMRZIA

Hosťom je k dispozícii oddychový bazén
s rôznymi atrakciami , tri druhy sáun,

fitness centrum a masáže. V priestoroch
relax centra sa nachádza aqua bar, v ktorom 

si je možné pochutnať na dobrej káve a 
širokej ponuke alko a nealko drinkov.

Ponúkame možnosť ubytovania v novo
zariadenom, modernom penzióne

s príjemnou atmosférou plnou ticha a 
pohody. Objekt po celkovej rekonštrukcii 

poskytuje vhodné ubytovanie aj tým
najnáročnejším klientom.

Do pozornosti dávame novo zrekonštru-
ovanú kongresovú miestnosť, ktorá je ako 

stvorená na usporiadanie rôznych akcií, ako 
napríklad školenia, semináre, obchodné 

stretnutia, workshop, kurzy a iné spoločen-
ské podujatia.

Návštevníkom ponúkame možnosť
stravovania v našej reštaurácii. Každý týždeň 

je od pondelka do piatka k dispozícii
obedové menu.

Remeselnícka 702/2, 941 11 Palárikovo
tel.: 0907 988 632 | 0905 990 272 | 035/649 31 44

e-mail: info@wellnesspalarikovo.sk

www.wellnesspalarikovo.sk

Svadby, rodinné oslavy

3. septembra 1940           
prijal slovenský snem zákon, ktorý vylúčil Židov z hospodárskeho 
a sociálneho života.

Výročia a udalosti
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4. septembra 2005            
sa začala stavba Mosta Apollo v Bratisla-

ve.

Výročia a udalosti

V lesoch neďaleko malebnej juhoslo-
venskej dedinky Sucháň v okrese Veľký 
Krtíš sa ukrýva azda najnevšednejší hu-
dobný nástroj na Slovensku, takzvaný 
Trúbiaci kameň. 

Je to sopečná skala s dvomi otvormi na 
vrchnej strane. Pri správnom fúknutí do 
jedného z otvorov sa ozve silné, prenikavé 
zatrúbenie, ktoré sa rozlieha po všetkých 
okolitých dolinách. Len málokto však do-
káže na skalu správne zatrúbiť, obyčajným 
fúknutím sa tón nevylúdi.

Trúbiaci kameň používali podľa poves-
ti v dávnych dobách Turci, ktorí ním zvolá-
vali svojich ľudí z rabovačiek po okolí, preto 
sa balvan niekedy nazýva i Tureckou píšťa-
lou. Podľa inej verzie slúžil naopak domáce-
mu obyvateľstvu, ktoré ho rozozvučiavalo 
na výstrahu pred blížiacimi sa pohanmi.

Trúbiaci kameň je andezitová skala 
s dĺžkou cca 3,5 m, výškou 2,5 m a šírkou 
jeden meter. V skale súj dva otvory, vyse-
kané číslice ( 1794 resp. 1194) a vysekaná 
mapka terénu. Po fúknutí do horného otvo-
ru vychádza z druhého otvoru zvuk, ktorý 
sa rozlieha po širokom okolí. Artefakt je 
nepriamym dôkazom prítomnosti Turkov 
v Honte. Podľa niektorých indícií bolo ta-
kýchto kameňov v regióne viac a tvorili 
ojedinelú signalizačnú sústavu. Druhý, 
ešte nedokončený trúbiaci kameň bol totiž 
objavený neďaleko tamojšieho Ondrejcov-
ho lazu.

Ťažké je zodpovedne vyhlásiť či ide 
v prípade trúbiacich otvorov v kameni o 

hračku prírody, alebo odômyselný ľudský 
výtvor. K záhadám nevšedného hudob-
ného nástroja možno napokon pripočítať 
i tajuplný obrazec a číslice, ktoré doň pred 
stáročiami niekto vytesal. Trúbiaci kameň 
každoročne priláka celkom dosť turistov, a 
to nielen zo Slovenska, ale i zo zahraničia.

Niektorí si na ňom chcú aj zatrúbiť, no 
nedarí sa im to, hoci sa popis trúbenia na-
chádza na informačnom paneli.

Vzácny kameň je od obce vzdialený pri-
bližne osem kilometrov. Leží v časti zvanej 
Zabre. Pre turistov ho sprístupnili v roku 
1999. Ku kameňu vedie náučný chodník po 
zelenej značke. Trasa je vhodné aj pre cyk-
listov. Chodníky lemujú informačné panely 
s faktami a legendami.

Zvedavci na Zabroch obdivujú nie-
len kameň, ale i neďalekú studňu. Volá sa 
Turčianka a vraj v nej kedysi umreli dvaja 
tureckí vojaci.

Kameň, ktorý nie každému zatrúbi

» ib

Aj vy si každý deň lámete hlavu 
nad tým, čo pribaliť rodinke na 
desiatu alebo čo rýchle pripraviť 
vašim hladošom na večeru? Priná-
šame recepty na chutné nátierky 
na chlieb či pečivo.

Syrová nátierka s paprikou
Suroviny: 250g tvrdého syra vhodné-

ho na strúhanie, 3 papriky rôznych fa-
rieb - zelená, červená, žltá, 150g šunky, 
100g majonézy, 100g bieleho jogurtu, 
soľ a korenie podľa chuti
Postup: Papriky umyjeme, rozkrojí-

me na štvrtiny, odstránime z nich jad-
rince a potom pokrájame na malé štvor-
čeky. Rovnako pokrájame aj šunku. Syr 
na hrubo postrúhame. Do misky vloží-
me majonézu a vymiešame ju s jogur-
tom. Pridáme papriku, šunku a syr. Ná-
tierku podľa chuti osolíme a okoreníme.

Fazuľová nátierka s orechmi
Suroviny: 250g konzervu bielej fazule 

v slanom náleve, 4 lyžice panenského 
olivového oleja, soľ, korenie, 2 strúčiky 
cesnaku, hrsť vlašských orechov.
Postup: Vlašské orechy posekáme 

na kúsky. Strúčiky cesnaku pretlačíme. 
Fazuľu vylejeme na sito, prepláchneme 
studenou vodou a necháme odkvapkať.
Do mixéru vsypeme fazuľu, pridáme 
olivový olej a dôkladne vymixujeme na 

nátierku. Nátierku preložíme do misky 
a ochutíme cesnakom. Na záver zľahka 
vmiešame orechy.
Náš tip: Ak nemáte po ruke mixér, 

môžete použiť pučidlo na zemiaky.

Mrkvová nátierka 
s ovsenými vločkami
Suroviny: 150g smotanovo tvaroho-

vého syra typu lučina, 50g bieleho jo-
gurtu, 2 mrkvy, 2PL ovsených vločiek, 
1PL repkového oleja, tekvicové jadierka
Postup: Mrkvu umyjeme, očistíme 

a na hrubo postrúhame. Na panvicu 
dáme olej a mrkvu na ňom asi 5 minút 
podusíme. Necháme vychladnúť. Do 
misky vložíme syr a vymiešame ho s 
jogurtom. Primiešame ovsené vločky a 
mrkvu. Pred podávaním posypeme tek-
vicovými jadierkami.

Syrová nátierka 
s pečeným cesnakom
Suroviny: 200g syra s modrou ples-

ňou, 200g smotanovo tvarohového syra 
typu lučina, 3PL bieleho jogurtu, hlavič-
ka cesnaku, korenie a cukor podľa chuti
Postup: Rúru zohrejeme na stredne 

vysokú teplotu. Hlavičku cesnaku zaba-
líme do alobalu a pečieme pol hodinu. 
Necháme vychladnúť a potom strúčiky 
vytlačíme zo šupky a popučíme vidlič-
kou. Syr s modrou plesňou pretlačíme 

cez hrubé strúhadlo do misky. Vymieša-
me ho so syrom lučina a jogurtom. Pri-
dáme cesnak a dochutíme podľa chuti 
korením a štipkou cukru.

Vajíčková nátierka s avokádom
Suroviny: 1 avokádo, 2 vajcia, 2PL 

bieleho jogurtu, citrónovú šťavu, soľ a 
korenie podľa chuti
Postup: Vajíčka uvaríme na tvrdo, 

necháme vychladnúť a potom pokrája-

me na malé štvorčeky. Avokádo rozkrojí-
me na polovice, pomocou lyžice z neho 
vyberieme dužinu. Do misky vložíme 
dužinu z avokáda, popučíme ju vidlič-
kou a pokvapkáme citrónovou šťavou. 
Pridáme pokrájané vajcia a jogurt. Do-
chutíme soľou a korením.

Všetky nátierky môžete podávať s 
chlebom alebo pečivom.

Pripravila: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Syrová, vajíčková, s cesnakom či paprikou – stačí si vybrať

Chutné a sýte nátierky na každý deň

ilustračné foto                                                                                         autor safran7 pixabay
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Obec Dobrá Voda 

v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zák. č. 513/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov a § 281 a nasl. Obch. zákonníka 

vyhlasuje verejné obchodné súťaže 

na predaj nehn. majetku. Vyhlásenie 

a podmienky OVS sú zverejnené na:

www.obecdobravoda.eu/sk/

REALITY
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ŠTÚROVO  Sobieskeho 4 
03 759 30 33   0918 513 270 
sturovo@slovaktual.sk

www.slovaktual.sk/akciaAkcia platí na laminované plastové okná Slovaktual PASIV od 15.8. do 15.9.

ŠŠTÚROVO

u t v o a ok a ska t

sklo a u vo skla
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4Akcia platí na laminované plastové okná Slovaktual PASIV od 15.8. do 15.9.2020

TRNAVA
M.P.V. spol. s r.o., Šrobárová č. 2 (oproti cukrovaru)

tel.: 0902 950 717, 0903 218 798, tel./fax: 033/534 10 08

e-mail: trnava1@slovaktual.sk, trnava2@slovaktual.sk

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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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

PAPIEROVÉ

TAŠKY
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Stredná zdravotnícka

škola v Trnave

Info: www.szstt.edupage.org

UČEBŇU
A PRÍSLUŠENSTVO

zverejňuje zámer
prenajať

nebytové priestory
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ako exkluzívny predajca projektu s názvom Terra Opoy si Vás 
dovoľuje informovať o spustení predpredaja bytov v obci Opoj.

NAJRÝCHLEJŠÍ PREDAJ

NEHNUTEĽNOSTÍ

www.casmar.sk

Viac info. Peter Markovič 0948 636 000

Príďte si pozrieť virtuálnu realitu daných bytov 
k nám do realitnej kancelárie so sídlom na ulici 

Paulínska 19 v Trnave.

Príďte si pozrieť virtuálnu realitu daných bytov 
k nám do realitnej kancelárie so sídlom na ulici 

Paulínska 19 v Trnave.

VIRTUÁLNA 

REALITA!!VIRTUÁLNA 

REALITA!!

V ponuke máme:
-jednoizbové byty v počte 11 ks od výmer cca 33 m po 45 m + balkón od výmer 3 m – 19 m , 
  ( od 56 641,20 eur ),
-dvojizbové byty v počte 49 ks od výmer cca 44 m po 56 m + balkón od výmer 6 m až po 77 m terasy, 
  (od 76 591,80 eur ),
-trojizbové byty v počte 7 ks od výmer cca 64 m po 78 m + balkón od výmer 6 m – až po 49 m terasy. 
  ( od 106 872 eur ),
-štvorizbový byt v počte 1 ks o výmere 111,32 m + terasa o výmere 87,06 m, ( 184 392 eur ).
 
K dispozícií je 36 garážových parkovacích státí v cene 7 500 eur a 52 vonkajších parkovacích státí 
v cene 3 500 eur + možnosť dokúpenia pivničných kobiek .
 
Viac o projekte nájdete na : https://www.byvanieopoj.sk/lokalita/ 

Začiatok výstavby najneskôr október 2020
Kolaudácia – do konca roka 2021  
Novovzniknutá lokalita v obci Opoj ponúka bývanie pre tých, ktorí majú radi pokojné prostredie, 
ale súčasne chcú byť v blízkosti mesta.
V areály objektu bude výsadba zelene, detské ihrisko a potraviny.
Celý objekt je bezbariérový.

Daná lokalita disponuje výbornou 
napojenosťou na Diaľnicu D1 a R1. 

Rovnakou výhodou je aj blízkosť 
krajských miest : Trnava (do 5 km), 

Nitra ( 40 km ), 
Bratislava ( 50 km ).www.byvanieopoj.sk www.byvanieopoj.sk 


