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TRNAVSKO
• opravy skiel pre klientov s havarijnou poistkou - ZDARMA • obhliadky pre všetky poistovne • najlepšie ceny a doživotná záruka

Priemyselná 1
www.autosklotrnava.sk
0907 600 895 • 033 5514 623

REKONŠTRUKCIE

KOMPLETNÁ
DODÁVKA STRECHY

t BYTOV t Bytových JADIER t Kúpeľní
t Elektroinštalácie
JADRÁ a Kúpeľne do 5 dní
0917 751 129

Zľavy až - 20% na práce a materiály

32-0014-2

08-0 TT04

BEZPLATNÉ obhliadky a ponuky

www.instavex.sk

08-0001 TT01

0948 642 639

AUTOSKLO
H&D

08-0013 TT03

BEZHOTOVOSTNE A ZA NAJVÝHODNEJŠÍCH PODMIENOK

tesárske • pokrývačské
klampiarske práce
rekonštrukcie striech
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KONTAJNERY
ODVOZ ODPADU 5 m , 7 m

osobná ochrana

ODVOZ ODPADU 5 m3 , 7 m3
• Odvoz odpadu – komunálny,
stavebný, záhradný
• Dovoz štrku, piesku, kame a
• Búracie práce
s odvozom odpadu

0917 102 255

39-1200003 TT01

VOSŤ
KĽÚČOVÁ POHOTO8
0903 668 66

NONSTOP

e
note a v City Aren
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sú zrušené a pres

Paulínska 20, OC Balakovo | 0950 777 111
www.sezamtrnava.sk | sezamtrnava@gmail.com
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kompletné
kamenárske
služby
0905 541 285

75-09

KAMBEN
Jaslovské Bohunice

Týždenne do 46 550 domácností
ka
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Nitr

KAMENÁRSTVO

08-0037 TT04
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Láska, charita, veľkorysosť, ochota
dávať, uskutočňovanie šľachetných myšlienok alebo činov, to vo všeobecnosti
je štedrosť. Teda, vidíme, štedrosť nie je
rozhadzovanie, s tým nemá nič spoločné.
Štedrosť je vyváženým stredom medzi
rozhadzovačnosťou a lakomstvom. Potlačená chamtivosť a egoizmus.
A práve kvôli tomuto sa v mnohých
prípadoch dnešný človek cíti zmätený,
pretože práve chamtivosť a egoizmus ho
často sprevádzajú na ceste k úspechu.
Štedrosť, ako všetky dobré city, je hodnota, ktorá sa pestuje od detstva a rodičia
sú už prvými učiteľmi štedrosti. Dôležitým znakom štedrosti by malo byť hlavne to, že sa nepraktizuje kvôli vďačnosti
alebo chvále, ale pre dobro ostatných.
Našou odmenou za štedrosť je potom
pocit šťastia a radosti. Štedrí môžeme byť
aj anonymne. V súčasnosti je však často
opak pravdou. Darovanie sa často opiera
o veľkú reklamu.
Mnohých ľudí život naučil, že štedrosť môže byť paradoxne aj veľmi skrom-

ná. A pritom poteší, pomôže, povzbudí,
podrží človeka v núdzi.
Doba nie je dobrá, všímavosť a prípadná následná pomoc je viac ako inokedy potrebná. Lebo mnohí povahovo
slabší ľudia skĺzavajú k hrubosti, násiliu i agresii, čím si chcú kompenzovať
podmienky, v ktorých momentálne žijú.
Často však to je iba zo zúfalstva. Aj preto sa treba asi viac zaujímať práve o túto
skupinu občanov, snažiť sa spoznať príčiny a najmä okolnosti, ktoré ju doviedli
do takéhoto pre ňu inak nie obvyklého
stavu. Už len počúvať oficiálne informácie si vyžaduje veľmi silné nátury, najmä,
ak s nimi neprichádzajú nejaké povzbudzujúce vízie. Ale iba chaos a beznádej,
strašenie a zákazy.
Skúsme to teda so štedrosťou tak,
ako je vyššie popísaná. Nič nestratíme.
Aj tak nikam nechodíme, naše výdavky
sú obmedzené na minimum.
Skúsme byť štedrí tam,
kde už nezvládajú ani to
minimum. Alebo tam, kde
nevyhnutne potrebujú ľudské slovo.
Vďaka vopred,
pekný týždeň vám
všetkým želá
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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
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33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

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

PONÚKAME PRÁCU V ČR
66-0030

•automatické
práèky
•elektrospotrebièe
•plynospotebièe

POLIENKA BUK, HRAB

AKCIA !!! POLIENKA
suchý smrek a borovica
0917 649 213

21-0 TT03

OPRAVA

PALIVOVÉ
DREVO

033/5549 016
0915 756 849

0$Ĕ29$1,(
Zakrývanie interiéru GRÁTIS

- VODIČ VZV

(V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME

INZeráT,
KTOrÝ
PreDáVA

VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY
BLIŽŠIE INFORMÁCIE
NA BEZPLATNEJ LINKE:

Hviezdoslavova 3, Trnava

(vo dvore oproti gym. A. Merici)

033/55 13 185

www.kasna.sk • skoppo@gmail.com 0905 575 191

KUCHYNE
-40% ŠATNÍKY
Skvelé
ceny na

KVALITA, ZA KTOROU SI STOJÍME > ZÁRUKA 5 ROKOV

67,(5.29$1,(
0903 783 800

UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

0800 500 091
08-0003 TT01

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

0903 248 518 | wofis@wofis.sk

08-0004 TT01

Stredné Slovensko

0949 379 644

Volajte Zdarma: 0800 22 10 12

OREZY STROMOV S PLOŠINOU

0948 860 404
simon.padys@gmail.com
PADYKOV

POŽIČOVŇA TEPOVAČOV

aŀ -20%

16-0014

BB
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Výroba a montáž
ocelových brán,
plotov, zábradlia,
kovaných dekoračných
ozdôb, schodov a pod.

CIA
JARNÁ AK

Západné Slovensko
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

Na výrobky
poskytujeme
s!
záruku a servi

Umývanie a náter fasád
ÎLVWHQLHD náter striech

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.
94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
42.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

KOVOVÝROBA
PADYKOV

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

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

01-0 TT01

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Po týždni opäť vitajte, milí čitatelia!
Minule sme si pripomenuli pokoru a
jej význam v živote človeka, a to ako
prvú cnosť. Dnes sa pristavíme pri
druhej – pri štedrosti.

01-0 TT01

Pekárska 40/a
TRNAVA
trnavsko@regionpress.sk

V prípade,
že máte podozrenie
na koronavírus, konajte!

85_0089

Redakcia:

Skromne o štedrosti

Najväčší výber
kuchýň
do bauringu!

garancia
eny!!!
najnižšej c

Naše postele farebne zladíme so šatníkom!
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VÝHODNÉ PLATOVÉ
PODMIENKY
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trnavsko

KAMENÁRSTVO
Predajne s vystavenými pomníkmi:

Bíňovce

pri hlavnej ceste

Trnava

Bratislavská cesta 45
oproti Drevoma, Mikona
O viac informácií volajte na t. č.

0905 333 339
1991-2021

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

UČEBNÉ OD

6456 H kad
erník

UČEBNÝ OD

Krajová špecialita
Voľakedy sme mali
jedálniček každý deň iný,
len v ostatnom čase
stále iba testoviny.
Na trati Trnava- Kúty
Ak chcete mať dlhý víkend
a nemáte inú, súrnu robotu,
sadnite na vlak Trnava- Kúty,
budú jazdiť stále ako v sobotu.
Už si nezabehám
Zastavil ma tvrdý príkaz
v parku za behu,
že už máme iba vajcia
z voľného výbehu.
Online záškoláctvo
Ak mali problém s dochádzkou
niektorí žiaci iba predtým,
tak teraz ho majú všetci,
nerómske aj rómske deti.
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KDE NÁS NÁJDETE?
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA OBCHODU A SLUŽIEB
LOMONOSOVOVA 2797/6, 918 54 TRNAVA
tel: +421 33 5521109 • E-mail: sulkova.darina@zupa-tt.sk
www.sosos-trnava.sk • sosostrnava.edupage.org
Facebook: Stredná odborná škola obchodu a služieb,
Lomonosovova 2797/6,91854,Trnava

39-001 TT01

Navalnyj
Aj keď sa Ruská spoločnosť
odvtedy veľmi zmenila,
vodcu im priviezli z Nemecka,
ako pred sto rokmi Lenina.
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» bapka Blašková

Možno je to tak

BOR

Y 3-ROČNÉ
3355 H stolá
r
3678 H inštal
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Pýtam sa, do to je, psíci, alebo dzeci? Nemám
nyšt proci týmto domácim miláčikom, ale aby maly
výhody proci dzecúrencom, to sa my nezdá celkom
normálne. Mosím priznat, že som mala psíka a bol
to člen našej rodziny. To aby ste vedzely, že k týmto
zvýratám necícim neprátelstvo. Ale nejde my do hlavy prečo, čúl v tejto hroznej dobe, móžu byt „psačé“
obchody otvorené a obchody z dzeckým oblečeným
né.
Šak ket psík nemá pelech, poslúži mu aj stará
deka, alebo vyradzený kabát. Šak ket psík nemá granule, v čase núdze mu poslúži aj „človečacá“ strava.
Ale ket vám dzíta vyroste z pančucháčov, alebo sa
nemescí do topánečék, jak to vyréšite? Ze starú deku
alebo kabátom určite né. Zbýrka po rodzine a kamarádoch, nedá sa, je zákaz vychádzaná. Ešče je jedna
možnost, ale tú šecky mamičky neovládajú. A to je
čtrikuváný, alebo šicí.
Tý, keré to nevedzá, nemajú any šancu ícit na
kurz, šak je pandémyja. Tak tý ščasnejšé, keré majú
šijacú mašinu, zeberú už nenosené šactvo ( nová látka sa kúpit nedá) postrihajú a šijú oblečený na svoje
ratolesci. Též pozbýrajú starú bavlnu, zeberú ihlice
a štrikujú, alebo hačkujú. Takto vyrobené oblečený, raz krajšé, raz
horšé, na chvílu poslúži. Ale jak
sa myne doma bavlna aj staršé
šaty, čo potom?
Potom budú naše dzeci holé?
A psíci v oblečkoch. Ja vým, že šikovná žena si vý poradzit v každej
situáciji, ale túto považujem za neréšitelnú.


Máš voľný čas? Poznáš Trnavu? Chceš si zarobiť?
Do nášho tímu prijmeme:
na HPP aj brigádnicky. Mzda: 800 - 1200€.

» Eva Jarábková

0905 613 572 • yellow@taxisluzbatrnava.sk
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•vodičov •dispečera/-ku

hlavu hore / služby, zamestnanie
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trnavsko
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AKCIOVÉ CENY!

39-0014 TT01

0908 447 006

39-0013 TT01

REZANIE BETÓNU

•KRTKOVANIE•
profesionálne čistenie a monitoring
NON - STOP 0905 351 406
www.krtkovaniezsk.sk

0911 421 691

39-0006 TT01

Suchovská 5, Trnava
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kanalizácie • čistenie lapačov tuku

služby, bývanie, charita

trnavsko

7

=HOHQHðVNÂ7UQDYDWHO]ÂKUDGDHOHNWUR

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

,1=(5&,$3/$7®2''2

8YHGHQÞVRUWLPHQW RNUHPSRWUDYÎQDGURJÊULH MHPRìQÊ]DNÛSLĘSURVWUHGQÎFWYRPHVKRSXZZZFNGPDUNHWVN
WHOHIRQLFN\DOHERHPDLORPHOHNWURGRPÂFHSRWUHE\SDSLHUQLFWYRHOHNWUR#FNGPDUNHWVNWHOðÎVOR
]ÂKUDGQÂWHFKQLNDELF\NOHNUE\NDFKOHSUÎVOX{HQVWYRQÂUDGLH]ÂKUDGD#FNGPDUNHWVN
8YHGHQÊRSDWUHQLHSODWÎGRXYRĆQHQLDSDQGHPLFNÞFKRSDWUHQÎ
6SRUÂN0RUD

Konvektor Vivax
750W, 1250W,
2000W Turbo

kombinovaný el. iskra, Stop gas,
energ.trieda A,

&KODGQLðND:KLUOSRRO

2EHGÂU$GOHU$'

339,00

339,00

VLHĘRYÊQDSÂMDQLHGYRMNRPRURYÞ
Y\EHUDWHĆQÂ YQÛWRUQÂ QÂGRED
MHGORWHSOÊDìGR&

energ.trieda A+, objem 228/111L

GDUðHN
SOHFKQDSHðHQLH

25,90

239,00

19,90€

219, €
00

309,00€

12,99€

35,1¢.83(1$'€=®6.$-7(5(63,5¢725.6=$€3/$7®35(6(1,2529
1$'52.2962=¢.$=1®&.28.$5728&.'0$5.(79ï$6(2''2+2'
5HVSLUÂWRU))3.1

6ÛSUDYDKUQFRY2OLYHU

0,00

SODWÎSUHNVEDOHQLH
MF€/balenie

6X{LDNQDELHOL]HČ(FRQ

8 dielna

0,69€/ks

5HVSLUÂWRU))3.1
balenie 2ks

j.c. 1,98 €/balenie

329,00

36,90

0,99€/ks

25,90€

5RWDYÂWRU$/.20+
0RWRU%ULJJV 6WUDWWRQ(
=ÂEHUFP

.RVDðNDPRW$/.2&/$66,& 9HUWLNXWÂWRU$/.2&RPEL&DUH 'UYLð$/.2(DV\&UXVK/+
3UÎNRQ:
3$(',7,21
(&RPIRUW
5H]QÞV\VWÊPYDOFRYÞ

205,00

299,90€
20l

6,90€

0RWRU$/.2352=ÂEHUFP2EMHPNR{DO 3UÎNRQ:2EMHPNR{DO

329,00

6XEVWUÂWSUHYÞVHY
DPQRìHQLH

9,90

184,90€
6XEVWUÂW]ÂKUDGQÎFN\ +QRMLYR2UJDQLN
20l

j.c. 0,195 €/l

7,5kg

j.c. 1,053 €/kg

229,00

149,00

205,90€

129,90€

VNOHQÎN/$1,73/$67 &LEXĆDVDG]DðND
0,00
Štuttgart
9LWDYLD&DO\SVR Všetana,
500g
Rozmery: 195x232cm

j.c. 1,053 €/kg

MF€/l

1,89€

&LEXĆDVDG]DðND

Red Baron, Cupido, white globe
250g
j.c. 1,053 €/kg

229,00

4,29€

229,00

3,90€

229,00

7,90€

413,00

429,00

289,90€ 1,29€
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Textil odovzdáte
Nájdite svoj domov či miesto pre podnikanie uprostred prírody
už len na zbernom
dvore
Modré nádoby, ktoré na trnavských sídliskách aj v ďalších lokalitách mesta slúžili na zber použitého textilu, sa samospráva rozhodla
presunúť na zberné dvory.

Staré šatstvo, nepotrebný bytový
textil, topánky či doplnky k oblečeniu
nemusia skončiť na skládke. Namiesto
zmesového komunálneho odpadu patria do modrého kontajnera. Napriek špeciálnemu zatváraciemu mechanizmu sa
však tieto nádoby stávali častým terčom
vyberačov, ktorí vyhadzovali veci z kontajnerov von a nechávali v ich okolí neporiadok. Samospráva sa preto rozhodla
premiestniť modré kontajnery zo sídlisk
na zberné dvory. Na každom z nich budú
k dispozícii dve takéto nádoby.

Dajte veciam druhú šancu.
zdroj foto Pezibear pixabay

Čo do modrého kontajnera
patrí a čo nie

Do modrého kontajnera na textil môžete vložiť čisté odevy, obuv, doplnky
akými sú napríklad čiapky a opasky,
plyšové hračky, bytový textil – napríklad závesy či obliečky. Nevhadzujte
tam paplóny, vankúše, záclony, koberce
či znečistené a poškodené odevy. ren

Belvederka - vynimočné bývanie
v Kamennom mlyne
Ak túžite po živote uprostred prírody
a zároveň v príjemnej dostupnosti do
mesta, tak mestská rekreačná zóna
Kamenný mlyn je pre vás tou správnou voľbou. V rezidentskej časti Kamenného mlyna vyrastá nový projekt
Belvederka. Spája v sebe bývanie v
tejto lokalite s doposiaľ chýbajúcou
občianskou vybavenosťou. Výstavba
projektu trnavskej spoločnosti inpool, s.r.o. započala koncom septembra
2020. S kolaudáciou objektu počítajú
v druhej polovici tohto roka.
Spojenie bývania a vybavenosti prináša so sebou aj súčasné trendy smartcity, kedy je možné bývať a pracovať na
jednom mieste. Netreba tak dochádzať
za prácou na druhý koniec mesta. Klient
má v prípade záujmu možnosť na prízemí prevádzkovať vlastné podnikanie
a na poschodí bývať. Rekreačná zóna
Kamenný mlyn ponúka široké možnosti
oddychu. Nielen prechádzok v lesoparkoch, v okolí trnavských rybníkov, ale aj
korčuliarsky či bežecký okruh.

Projekt ponúka
priestranné a moderné byty

Komorný developerský projekt Belvederka prináša priestranné a moderne
riešené 4-izbové byty situované na druhom nadzemnom podlaží a obchodné
priestory na prízemí. Byty poskytujú
okrem komfortných plošných výmer
aj orientáciu obytných miestností na

V Kamennom mlyne vyrastá nový projekt Belvederka.
vizualizácia: inpool/Osusky Architekti
slnečné svetové strany, čo je bonusom
najmä v zimných mesiacoch. Orientácia izieb na juh a juhozápad poskytuje
výhľad na lesopark Kamenného mlyna
cez zasklené steny bytov počas celého
roka. Zelená kulisa bude dotvorená
atraktívnou zelenou fasádou s prvkami popínavej zelene. Zelené terasy s
nadštandardnými plochami 12 metrov
štvorcových prinášajú možnosti nielen
na komfortné posedenie rodiny, ale aj
ich prípadné využitie na zimné záhrady
ako rozšírenie celoročného obytného
prostredia bytov. „Niet pochýb o tom, že
Belvederka prinesie oživenie do vyhľadávanej rezidentskej zóny pri Kamennom mlyne. Nielen z pohľadu nových
služieb pre súčasných obyvateľov, ale
aj z architektonického hľadiska. Sme

presvedčení, že vzniká zaujímavý projekt, ktorý v sebe spojí pokojné bývanie
v peknom prostredí priľahlej zóny Kamenného mlyna a výborné podnikateľské príležitosti,” poznamenal Ivan Novotný zo spoločnosti inpool a dodal, že
sa im podarilo do Belvederky pritiahnuť
trnavskú Dobrú pekáreň, ktorá bude na
ploche viac ako 120 metrov štvorových
prevádzkovať svoj rozšírený koncept
potravín. „V ponuke budú ich remeselné pekárske výrobky, rýchle občerstvenie, mäsové, mliečne výrobky, zelenina
či ďalšie doplnkové produkty,” uzavrel
Ivan Novotný.
Viac informácií nájdete na
www.belvederka.sk,
e-mail: info@belvederka.sk.
Reklamný článok

Zápis do materských
škôl sa uskutoční
v máji
Župa zavádza motivačný program pre lekárov
Zápis do materských škôl sa v
Trnave uskutoční v čase od 1. 5.
do 31. 5. 2021. Informovalo o tom
mesto na svojom webe. Povinné predprimárne vzdelávanie si
bude musieť plniť dieťa, ktoré dosiahlo 5 rokov do 31. 8. 2021.

Podľa školského zákona bude povinné predprimárne vzdelávanie dieťa plniť
v obci, v ktorej má trvalý pobyt v spádovej materskej škole, ak zákonný zástupca pre dieťa nevyberie inú materskú
školu. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej
materskej škole, ak ho riaditeľ tejto materskej školy prijme na povinné predprimárne vzdelávanie. Spádové materské
školy pre jednotlivé časti a ulice mesta
Trnava budú určené vo všeobecne záväznom nariadení po aprílovom mestskom
zastupiteľstve. Povinné predprimárne
vzdelávanie bude dieťa plniť formou
pravidelného dochádzania do spádovej
materskej školy v pracovných dňoch v
rozsahu najmenej štyri hodiny denne.
Školský zákon umožňuje aj individuálne
vzdelávanie dieťaťa, ak o to zákonný zástupca písomne požiada riaditeľa materskej školy, do ktorej bolo dieťa prijaté na
povinné predprimárne vzdelávanie. ren

Podporiť chcú lekárov aj študentov medicíny
Trnavská župa sa chystá prilákať
do kraja nových a mladých lekárov.
Situáciu s nedostatkom všeobecných lekárov pre deti a dorast a pre
dospelých chce riešiť prostredníctvom motivačného programu.
Poslanci počas prvého tohtoročného Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) schválili nové
všeobecne záväzné nariadenie, na základe ktorého bude župa poskytovať
dotácie určené na prilákanie nových
a mladých lekárov do kraja. Podporiť
chcú aj študentov medicíny, aby sa špecializovali na povolanie všeobecného
lekára pre deti aj dospelých. „Priemerný vek lekárov v našej župe sa dlhodobo
zvyšuje. V prípade všeobecných lekárov
pre dospelých to je 55 a detských až 63
rokov. Rozhodli sme sa preto pripraviť
motivačný program na prilákanie nových a mladých lekárov do kraja. Dotáciami v celkovom objeme 400 tisíc
eur chceme na to vytvoriť podmienky,“
uviedol trnavský župan Jozef Viskupič.
Dodal, že ak sa začínajúci všeobecný

lekár rozhodne napríklad pre založenie
ambulancie, bude môcť od župy získať
dotáciu až do 20 tisíc eur. „Ambulancia,
v ktorej sa bude lekár pripravovať na
atestáciu, bude môcť požiadať o dotáciu päť tisíc eur, pričom samotný lekár
dostane navyše príspevok 700 eur k mesačnému platu,“ potvrdil župan.

až 15 tisíc eur. O pridelení dotácií bude na
individuálnej báze rozhodovať sedemčlenná komisia zložená z troch krajských
poslancov, členov zdravotníckej komisie,
a po jednom zástupcovi Odboru zdravotníctva Úradu TTSK, Odboru financií
Úradu TTSK, Regionálnej lekárskej komory Trnava a Asociácie zdravotných poisťovní SR. Detaily poskytovania dotácií
z rozpočtu kraja na rozvoj zdravotníctva
Ambulancie budú školiacimi
v Trnavskom kraji budú upravené vo
pracoviskami
O dotácie v odhadovanej výške päť tisíc výzve, ktorá by mala byť zverejnená už
eur budú môcť žiadať ambulancie, ktoré čoskoro.
ren
budú školiacimi pracoviskami pre lekárov pripravujúcich sa na atestáciu v odboroch všeobecné lekárstvo pre deti a dorast a pre dospelých. Pre nich samotných
je pripravený bonus k mzde až do výšky
8400 eur ročne. Začínajúci všeobecní lekári budú mať možnosť získať príspevok
na založenie a vybavenie ambulancie v
maximálnej výške 20 tisíc eur. Podporované bude aj preberanie ambulancií po
všeobecných lekároch odchádzajúcich
do dôchodku lekármi-špecialistami, ktorí sa rozhodnú ďalej vo svojej praxi veno- Trnavská župa chce do kraja prilákať
vať všeobecnému lekárstvu, a to sumou 5 lekárov. zdroj foto Semevent pixabay
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Frézovanie

komínov

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

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

PRÍĎTE SI PRE

NY
Super CE
oknám!

V PONUKE
AJ GARÁŽOVÉ
BRÁNY

01-0 TT05

08-0006 TT01

09-07

na doplnky k
...sieťky, žalúzie a iné

ER

10-0007

68-12

ZĽAVAEZ

SBS
LAMA SK
príjme strážnikov
na obchodné prevádzky

v Trnave
0948 066 491

36-0003

47-022

850 € brutto/ mesiac
Nástup INHEĎ!
POS nutný!

4 izbové byty na predaj

Viac info: 0905 593 808, www.belvederka.sk
PONUKY PRÁCE

OSTRAVA

OD 700€ - 900€ / NETTO/MESIAC
- OPERÁTOR VÝROBY
- OBSLUHA VZV
- ZVÁRAČ CO2

01-0 TT04

Novostavba
Kamenný mlyn
ZABEZPEČÍME
A ZAPLATÍME
VÁM

COVID
TEST

- možnosť pracovať na živnosť
- ubytovanie zabezpečené

HRADEC KRÁLOVE
145 KČ/ NETTO HODINA
- OPERÁTOR VÝROBY
- ubytovanie zabezpečené

TT21-05-strana
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VIAC INFO NA TEL. ČÍSLACH:

0800 500 091 - BEZPLATNÁ LINKA
+420 702 193 121
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Príbeh ovládačov
Stavali sme zimnú záhradu s troma bránu a ušli mu psi. Technik behal po
oknami na streche. K trom oknám streche, telefonoval kolegom, ale nedasme dostali 9 ovládačov aj s baterka- rilo sa. Nakoniec našiel riešenie. Odbemi. 3 okná – deväť ovládačov.
hol do auta a priniesol iný ovládač – už
jedenásty. Tento funguje ináč, mohlo
Zisťoval u obchodného zástupcu, či by to ísť. A išlo. Pripadal som si ako na
sa ovládanie nedá nejako zjednodušiť. dispečingu jadrovej elektrárne, ale tri
Navrhol mi aplikáciu v mobile, s ktorou okná sa dali otvoriť aj zatvoriť. Nič si
sa budú dať ovládať všetky okná. Prišiel z toho nerobte, povedal. V jednom múďalší ovládač, aj s dvoma káblami – eu- zeu máme 60 okien, tak si predstavte to
rópskym a britským. Už som mal desať množstvo ovládačov. Vozíme ich vo fúovládačov a obchodník ma upozornil, že riku. Vedel som si to predstaviť. Mám 11
si mám opatrovať aj tých deväť, keby sa ovládačov a tri okná, veľa káblov a batéten centrálny pokazil. Dobre mi poradil. rií. Je to ale provizórne riešenie, technik
Centrálne riadenie sa nepokazilo, ale sľúbil, že prinesie ďalší ovládač.
nefungovalo už od začiatku. Aplikácia
Mali sme vo Varíne stolára. Vedel
v tablete síce ukazovala rôzne funkcie, vyrobiť na mieru drevené okno. Dnes
markízy sa dali stiahnuť a vytiahnuť, nám korporácia privezie gobálne okná
ale okná sa nedali otvoriť. Večer sa za- z komponentov zo Slovenska, Česka,
tiahli rolety samé od seba a ráno sa zase Maďarska a Dánska. Vraj „zelená“ a
zasa začali otvárať. Začal som mať pocit, „inteligentná“ firma
ako v horore o inteligentnom dome, keď Velux z Dánska. Ďadom ovládal jeho majiteľa. Spojil som sa kujem technikovi aj
s firmou, že to nefunguje a prišiel tech- riaditeľovi Jurajovi
nik. Bojoval s tým tri hodiny a nepoda- z ich slovenského
rilo sa. Nakoniec prestalo riadne fungo- závodu, že po 4 mevať aj tých deväť pôvodných ovládačov. siacoch otvoríme
Každý zrazu riadil niečo iné – ako v tom okná.
horore. Technik nás upokojoval, že sa
nič nedeje. U jedného klienta to vraj
bolo horšie – ovládač na okná otvoril
» Ján Košturiak

39-0004 TT01

krmivo pre nosnice rastová a znášková

ROZV
e
Zabezpečím

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

36-0006

na
4 4 va
8

39-0011 TT04

ww
R veľkoobch

FFP2

0,78€ Tr
/5 ri Kalv
52 árii 25A, 96 5
15 20, 0905

Ponúka na predaj:
8 - 20 týž. Mládky
Nosničky rôznej farby
OZ

(pri galante)

- 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

39-0 TT01

REKONŠTRUKCIE

MASÁŽE
A PEDIKÚRA

39-0 TT05

Bocán s.r.o., Hviezdoslavova 309, Senica

AKCIA február 2021
1-hrob od 1190 € • 2-hrob od 1390 €
Žulový komplet zákryt, gulaté hrany
s obkladom a veľká žulová tvarovaná tabuľa
s podložkou

Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa:
2-hrob od 2250 € • 1-hrob od 1550 €

chodníky okolo hrobu, MONTÁŽ, doprava, zameranie,
ZADARMO: váza,
svietnik, záruka 36 mesiacov
RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA
- STAČÍ ZAVOLAŤ

TT21-05-strana
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0910 902 635•0905 323 022

www.kamenarstvo-bocan.sk

SLUŽBY

63-0018

Objednávky:

0948 02 77 55

AKCIA na farebné zákryty

V pohodlí
Vášho domova!

08-0011 TT01

781210004-1

ZDARMA!

hydinárska farma topoLnica

k
l.aspapiera

ZAMESTNANIE

markb
wo.d obalových materiálova
ESPIRATOR

p
ul. 3
03

KOMPLETNÉ SPRACOVANIE 0902 091 704
ÚČTOVNÍCTVA, SERIÓZNE ikuctovnictvo@gmail.com

OBEDOVÉ MENU

mci TT
Rozvoz jedál v rá
o TT
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m
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a do 10

zamestnanie, služby
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Inšpirujte sa vo Vašej najbližšej
predajni BRENO alebo v našom e-shope
s najširším sortimentom podlahových krytín:
Bratislava, Dunajská Streda, Liptovský Mikuláš,
Martin, Nitra, Trenčín, Trnava, Žilina

bytové

 

PVC

!

ponúkame
tiež
v šírkach

   " 

Komplexné služby zákazníkom sú pre nás samozrejmosťou

Poradenstvo
a individuálny prístup

R
Rezanie
podlahovej
kkrytiny na mieru

O
Obšívanie
kkobercov

5m

máme

najväčší
n

výber

kobercov, PVC
ko
a vinylu

V tovar Vám
Váš
ddovezieme po celej SR

8v SRx

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

e-shop/24 h.

K
Koberec
aj PVC Vám
pprofesionálne nainštalujeme

Akciaa platí
Ak
Akci
platí do 2
28.
8. 2.. 2021
2021
2
alebo do vypredania zásob.
Za prípadné tlačové chyby neručíme.
Zobrazené fotografie sú len ilustračné.

inzerat-Breno-RegionpressSK-2102_207x137.indd 1

-15
KUPÓN NA Z¼AVU
pri nákupe

%

Platí len do 28. 2. 2021!

Nevz�ahuje sa na akciový a zlacnený tovar,
na služby, na tovar na objednávku. Nie je
možné uplatni� spätne. Z�avy sa nes�ítajú.
Kupón platí na predajni aj v e-shope.

26.01.2021 20:35:59
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POSLEDNÁ
ŠANCA!

12
4
ZDRAVIE Z HERBÁRA

Pripravte
si jablkové čipsy
doma

Ak máte nadbytok úrody jabĺk, alebo len chcete pripraviť niečo chutné
a zdravé pre svoju rodinku, pustite
sa do sušenia. Ak objavíte jeho čaro,
budete si môcť užívať chutné ovocie
plné vitamínov až do ďalšej úrody.
Príprava ovocia na sušenie

Na sušenie si vyberajte dozreté a zdravé
plody. Dobre ich poumývajte a osušte. Pripravte si misku s vodou a pridajte do nej
trošku kyseliny citrónovej. Z ovocia odstráňte jadrovníky a nakrájajte ho na plátky hrubé od 2 do maximálne 4 mm a tie
ihneď vkladajte na pár minút do pripravenej misky s vodou. Plátky následne osušte
a môžete sa pustiť do samotného sušenia.

Náš tip:
Čím budú plátky tenšie, tým budú
čipsy chrumkavejšie.

Sušenie ovocia

Spôsobov ako sušiť ovocie je viacero a
tým najjednoduchším je použiť sušičku
na ovocie. Bez problémov to však zvládnete aj bez nej.

Sušenie na vzduchu

Plátky ovocia poukladajte v jednej vrstve na podnos vystlaný papierom na pečenie a ten položte na slnečný okenný parapet, prípadne radiátor. Takto sušte ovocie
približne tri až štyri dni, pričom plátky
počas sušenia obráťte aj na druhú stranu.

Sušenie v rúre na pečenie

Ovocie poukladajte na plech vystlaný
papierom na pečenie a sušte v rúre pri
teplote 50 stupňov Celzia, pričom dvierka rúry nechajte pootvorené. Takto bude
sušenie trvať s prestávkami približne je-

spravodajstvo

Najčítanejšie regionálne noviny
námety a reakcie spravodajstvott@regionpress.sk

Oslávte sviatok zaľúbených
sladkými srdiečkami
Valentínsky pozdrav, nežný kvietok, lahodná maškrta, či romantický
večer pri sviečkach. Sviatok svätého
Valentína onedlho zaklope na dvere
a mnohí sa už zamýšľajú nad tým,
ako ho stráviť čo najpríjemnejšie či
najoriginálnejšie. Čo tak pripraviť
svojej láske valentínsku pochúťku v
podobe sladkého srdiečka? Prinášame dva chutné recepty.
Stará známa pravda „Láska ide cez
žalúdok“, iste platí aj na Valentína.
Jedlo dokáže potešiť ale aj očariť či zlepšiť náladu. Aj vďaka jedlu môžete zažiť
s partnerom príjemné chvíle. No a aby
bol váš valentínsky večer sladký, prinášame recept na sladkú maškrtu.

Zlepované srdiečka s jahodami
Budeme potrebovať:
na cesto: 4 vajcia, 1 balíček vanilkového cukru, 100g práškového cukru,
100ml oleja, 100ml mlieka, 160g hladkej
múky, 1 KL kypriaceho prášku do pečiva
na dokončenie: šľahačka, jahodový
džem, jahody
Postup:
Na prípravu cesta vyšľaháme vajcia s
vanilkovým cukrom a práškovým cukrom elektrickým ručným šľahačom na
najvyššom stupni do peny. Striedavo pridávame olej, mlieko a múku zmiešanú s
kypriacim práškom a zľahka vmiešame
do vaječnej zmesi. Hladké cesto vylejeme na plech vyložený papierom na pečenie a uhladíme. Vložíme do predhriatej
rúry a pečieme - elektrická rúra: 180 °C,
teplovzdušná rúra 160 °C, plynová rúra
stupeň 3. Doba pečenia asi 20 minút.
Po upečení vyklopíme korpus na pa-

zdroj foto Jill Wellington pixabay
pier na pečenie posypaný práškovým
cukrom. Papier, na ktorom sme korpus
piekli stiahneme a korpus necháme vychladnúť.
Z cesta formičkou povykrajujeme srdiečka. Polovicu srdiečok potrieme džemom či obľúbeným krémom, na ne položíme zvyšné srdiečka, spojíme a ozdobíme
šľahačkou, ovocím a jedlými kvietkami
prípadne farebnou cukrovou posýpkou.

1/2 hrnčeka bieleho jogurtu, 2 hrnčeky
polohrubej múky, 2 lyžičky kypriaceho
prášku do pečiva, 1/3 hrnčeka oleja,
štipka soli
na omáčku: 200 g kompótovaných čerešní alebo iného ovocia podľa výberu,2
lyžice krupicového cukru, 2 lyžice vanilkového pudingového prášku

Postup:
V mlieku rozšľaháme žĺtky a jogurt,
pridáme preosiatu múku zmiešanú s
kypriacim práškom a olej. Premiešame
a nazáver vmiešame bielky, ktoré sme
vyšľahali so štipkou soli. Hotové cesto
pečieme vo vaflovači v tvare srdiečok.
Polovicu čerešní dáme do hrnca,
pridáme cukor, zalejeme 250 ml vody,
v ktorej sme rozmiešali pudingový prášok, a za stáleho miešania povaríme 2

autor foto1: armendes pixabay
den až dva dni. Priebežne rúru na niekoľko hodín vypnite, ovocie skontrolujte,
aby sa nespálilo a po čase rúru opäť zapnite. Doba sušenia závisí od množstva
prestávok aj od hrúbky plátkov ovocia.

Sviatok svätého Valentína

Sviatok sv. Valentína sa slávi
každoročne 14. februára po celom
svete. Svätý Valentín bol kňaz, lekár
a neskôr svätec. Je považovaný za
patróna snúbencov a zamilovaných.

Skladovanie

Po vysušení plátky ovocia vložte do
vzduchotesnej nádoby, prípadne papierového vrecka či plátenej tašky. Skladujte
na chladnom tmavom mieste, napríklad
v komore alebo v suchej pivnici. Takto
vám vydržia aj do nasledujúcej sezóny.

Použitie

Plátky sušeného ovocia si môžete dopriať ako sladkú maškrtu, prípadne ich
použiť na spestrenie a ochutenie müsli
zmesí.
TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Vafle s čerešňovou omáčkou
Budeme potrebovať:
na cesto: 1 hrnček mlieka, 3 vajcia,

zdroj foto congerdesign pixabay
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minúty. Odstavíme, necháme mierne
vychladnúť, vmiešame zvyšné čerešne.
Vafle naservírujeme na tanieriky, polejeme omáčkou, posypeme cukrom a
ozdobíme napríklad čerstvými bylinkami, hodí sa mäta či medovka.
TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ

služby, zamestnanie

trnavsko

3,80 € / ks
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Rozvoz objednávok
7ä24+,ª/#/'
zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA
801210005

pondelok - sobota: 10oo - 18oo
nedeľa: zatvorené

Mikovíniho 22 | 0915 081 775
IG: _wine.time_

39-0 TT03

7
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PROFESIONÁLNE PRANIE KOBERCOV

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

PB PÍLA DOLNÉ OREŠANY

ELEKTRIKÁR

wood

• predaj palivového dreva
• smrekové pelety kvalita A1

• elektroinštalácie

výmeny
• rekonštrukcie
svietidiel,
,
vypínačov • el. prípojky
zásuviek... • opravy

01-0001 TT01

0949 188 961

0940 621 251 • pavolbudai@gmail.com

01-0 TT01

Juraj Jamrich

2-0002-2

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

01-0006 TT01

Suchovská 12
917 01 Trnava
superluxe@superluxe.sk

Výročia a udalosti
v Paríži boli nainštalované prvé verejné telefóny na vlakových staniciach

6. februára 1901

TT21-05-strana
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Výročia a udalosti
Ján Luxemburský bol korunovaný za českého kráľa

7. februára 1311

gastro

Najčítanejšie regionálne noviny
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trnavsko

Občianska
riadková
inzercia
AUTO-MOTO / predaj
101Auto-moto/predaj
AUTO-MOTO
202Auto
moto/iné / iné
» KÚPIM MOPED ZNAČKY JAWA
STADION PIONIER MUSTANG
SIMSON STELA AJ POKAZENÝ
0915 215 406
BYTY / predaj
303Byty/predaj
BYTY / prenájom
404Byty/prenájom
DOMY / predaj
505DOMY/predaj
» Predám NOVOSTAVBU 4 iz. RD
v obci Dvorníky mimo hlavnej
cesty. 0917 634 375 RK nevolať
POZEMKY / predaj
606POZEMKY/predaj
» Na Mudronovej v PN 3ár so stavebným povolením 0903 251 592
REALITY / iné
707REALITY/iné
» Garsonku kúpim. 0902 570 685
» 1izb. byt kúpim. 0907 158 622
STAVBA
808STAVBA
DOMÁCNOSŤ
909DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA
ZÁHRADA
A ZVERINEC
10
a ZVERINEC
HOBBYa ŠPORT
A ŠPORT
1111 HOBBY
» Kúpim staré odznaky po vojakoch,
partizánoch, hasičoch. 0907 910 755
» Kúpim ľudové kroje 0902 708 047
12 DEŤOM
DEŤOM
12

zamestnanie, služby
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HOTEL KOLIBA - Kamenný mlyn
12. februára 2021
rozvoz k vám domov od 16:00 do 20:00 hod.
13. februára 2021
predaj v hoteli Koliba od 8:00 do 12:00 hod.

13 RÔZNE/predaj
RÔZNE / predaj
13

15 HĽADÁM
HĽADÁM
PRÁCU
15
PRÁCU
16ZOZNAMKA
ZOZNAMKA
» SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE 0944 724 181

Chcete si
podať inzerát?
Pošlite SMS na číslo 8866
v tvare: RP medzera TT medzera Číslo rubriky medzera
Text inzerátu
Príklad:
RP TT 12 Predám kočík,
0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme prijatie inzerátu a jeho cenu, ktorú vám
vyúčtuje váš mobilný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za každých
začatých 30 znakov textu vášho
inzerátu vrátane medzier. Nič iné
neúčtujeme. Upozornenie! Služba
nefunguje u operátora 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac
týždňov, pošlite rovnakú sms toľkokrát, v koľkých týždňoch chcete
inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť
v ľubovoľných iných našich novinách, TT zameňte za skratku novín,
ktorú nájdete na zadnej strane
vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.
sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

Klobása
8,00€/kg
Tlačenka
6,50€/kg
Jaternička
4,50€/kg
Krvavnička
4,50€/kg
Zabíjačková kaša
4,50€/kg
Zabíjačková kapustnica 3€/p
Lalok
5,00€/kg
Huspenina
3,00€/porcia

Objednávky na tel. è.:
033/533 4 4 59, 090 7 1 4 4 939
TT21-05-strana
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39-0 TT05

14 RÔZNE/iné
RÔZNE / iné
14
» Hľadám starobnú dôchodkyňu
na sprevádzanie 0902 419 756

služby, bývanie
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Chcete chovať hydinu?

PREDAJ VO VAŠOM OKRESE

Nosnice
Brojler y
Mor ky
Káčatá
Húsatá
Husokačky

100% záruka kvality

Sme tu pre Vás už 30 rokov

88-0025

Objednávky:
www.matejovdvor.sk
0902 466 448
0902 606 436
0902 692 290

AIW - Práca pre opatrovateľky
seniorov v Rakúsku
- ov

r

r r

yr k k ž
rk

Č rv

ť
X NANO
SPURTE
OR
RESPIRÁT
V100
MASKA
FFP2 NR

kríž

pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní

RESPIRÁTOR 3M™
AURA™ 9320
+ FFP2

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Kritériá
pre spoluprácu :

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

· opatrovateľský kurz a prax
· dobrá znalosť nemeckého jazyka
· vek 25 až 60 rokov

Volajte na bezplatné číslo

V ponuke aj

a dohodnite si pohovor.

ANTIGÉNOVÉ TESTY

www.lekarenplus.sk

85_0090

Facebook: aiwsk



32-001-1

www.aiw.sk

0800 24 24 44

TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE
S
Pripravte sa na leto už teraz a využite JARNÉ ZĽAVY
Y

ANTRACIT
7016

� OBJEDNAVKY@MONTTER.SK

HNEDÁ
8003

BIELA
9016

HNEDÁ
8017

farba
BIELA

Zvýhodnená cena
na tieto farby

farba
ANTRACIT

kde p

Materiály:
HLINÍK, DREVO
PRÍSTREŠKY - TERASY - RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLEN
ZASKLENIE - TIENENIE NA STRECHY - SKLENENÉ STRECHY - STAVEBNÉ PRÁCE

www.montter.sk 0919 365 022 N O V IN K A

TT21-05-strana

HLINÍK v DREVODEKORE, ZLATÝ DUB a ORECH
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87-0007

farba
ANTRACIT
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m
a
i
v
a
St otrebujete.

