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TRNAVSKO
KAMBEN
Jaslovské Bohunice

S nami CHYTRO PREKLENIETE bláznivé covidové
obdobie. Už nemusíte byť hrdinom, aby ste
zodpovedne zaistili príjem pre Vašu rodinu!

08-0001 TT01

kompletné
kamenárske
služby
0905 541 285

Dobrá a čistá práca a veľmi slušný ZÁROBOK!

08-0037 TT04

KAMENÁRSTVO

Týždenne do 46 550 domácností
08-0 TT08

Najčítanejšie regionálne noviny

Obľúbená práca v modernej a čistej prevádzke bez zápachu a hluku, s priemerným
zárobkom cca 5 €/hod (cca cca 133,-Kč/h pri dodržaní dochádzky a výkonu).
NAVYŠE stravné vo výške 120 Kč/deň! T.j. až cca 1000 € mesačne (so započítaním
diet). Výplata v hotovosti, zálohy každý týždeň. Prac. zmena 11 hod (denné a nočné).
Anticovidové podmienky zabezpečené! Bezpečné ubytovanie na dvojlôžkových izbách. Cestovné zo Žiliny až na ubytovňu zdarma. Práca vhodná pre ženy,
mužov aj páry. Nástup po 4.3.2021 alebo dohodou. Možnosť pracovať turnusovo ale aj
istota celoročnej práce, dôchodku aj na HPP. Každý, kto s nami chodí, vie, že držíme sľuby.
Viac na 0948 880 673 (stačí prezvoniť, zavoláme naspäť). Jobbees Outsourcing – tradične dobré zárobky u tradičných partnerov.

smarTTshop.sk
predajňa s pracovnými odevmi na ulici Jána Bottu 36

FFP2 0

samosterilizačné
s covid certiﬁkáciou

08-0127 TT07

RESP,7IR€ Á/ FTFOP3R2Y€

český výrobca RESPILON

REKONŠTRUKCIE

• BYTOV • Bytových JADIER • Kúpeľní
• Elektroinštalácie
JADRÁ a Kúpeľne do 5 dní

• elektroinštalácie
• rekonštrukcie
• el. prípojky
• opravy

južné Španielsko - najvyššia kvalita

MZDA OD 270KČ/hod

1 litrové balenie - 5 Eur
5 litrové balenie - 25 Eur

BLIŽŠIE INFORMÁCIE
NA BEZPLATNEJ LINKE:

0800 500 091

85_0145

0949 188 961

UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

01-0001 TT01

výmeny
svietidiel,
vypínačov,
zásuviek...

ZVARAČOV CO2
EN135, PRÁCA V ČR

Žofčík 0910 429 643

BEZHOTOVOSTNE A ZA NAJVÝHODNEJŠÍCH PODMIENOK
• opravy skiel pre klientov s havarijnou poistkou - ZDARMA • obhliadky pre všetky poistovne • najlepšie ceny a doživotná záruka

TT21-08-strana

AUTOSKLO
H&D

Priemyselná 1
www.autosklotrnava.sk
0907 600 895 • 033 5514 623
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01-0 T08

ELEKTRIKÁR

Juraj Jamrich

EXTRA
PANENSKÝ
OLIVOVÝ OLEJ

PRÍJMEME

od 2.3. 2021

7

NA STRANE č.

46-0003

0917 751 129

Zľavy až - 20% na práce a materiály

08-0013 TT03

www.instavex.sk

32-0014-4

01-0 TT06

BEZPLATNÉ obhliadky a ponuky

SLUŽBY, STAVBA, AUTO - MOTO

Chcete chovať hydinu?

033/55 13 185
0905 575 191

www.kasna.sk ï skoppo@gmail.com

AKCIA na farebné zákryty

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

DISTRIBÚCIA (46.550 domácností)
Každý týždeň:
Trnava, Biely Kostol, Bíňovce, Bohdanovce nad Trnavou, Boleráz,
Klčovany, Borová, Brestovany,
Horné Lovčice, Bučany, Cífer,
Dechtice, Dlhá, Dobrá Voda, Dolná Krupá, Dolné Dubové, Dolné
Lovčice, Dolné Orešany, Horná
Krupá, Horné Orešany, Hrnčiarovce nad Parnou, Jaslovské
Bohunice, Kátlovce, Košolná,
Križovany nad Dudváhom, Lošonec, Majcichov, Malženice, Naháč,
Opoj, Ružindol, Slovenská Nová
Ves, Smolenice, Suchá nad Parnou, Špačince, Šúrovce, Vlčkovce,
Voderady, Zvončín, Zavar, Trstín,
Zeleneč, Modranka

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

0910 902 635•0905 323 022

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

100% záruka kvality Sme tu pre Vás už 30 rokov

Zámková dlažba
Zavarský

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

0905 580 848
dlazbazavarsky@gmail.com

63-0018

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
Redaktorka: Renáta Kopáčová
spravodajstvott@regionpress.sk

www.kamenarstvo-bocan.sk

Naše postele farebne zladíme so šatníkom!

INZERCIA
Mgr. Jozef Belica
0905 534 595
Mgr. Branislav Kudri 0905 943 528
Matúš Vanta
0905 333 832

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

INZERCIA

Prenájom obchodných
priestorov
v Kamennom mlyne.
40 m2, 85 m2 alebo 125 m2.

0905 333 832

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

POŽIČOVŇA TEPOVAČOV
0949 379 644

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

OREZY STROMOV S PLOŠINOU

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

0903 248 518 | wofis@wofis.sk

maliarske práce
stierkovanie
sádrokartóny

•KRTKOVANIE•
profesionálne čistenie a monitoring

0918 425 978

NON - STOP 0905 351 406
www.krtkovaniezsk.sk

01-0003 TT01

kanalizácie • čistenie lapačov tuku

08-0024 TT07

realizujeme.sk

88-0038

garancia
eny!!!
najnižšej c

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

Nosnice Morky Húsatá
Brojlery Káčatá Husokačky
01-0004 TT01

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

39-0 TT08

KUCHYNE
-40% ŠATNÍKY

PREDAJ
VO VAŠOM
OKRESE

Najväčší výber
kuchýň
do bauringu!
KVALITA, ZA KTOROU SI STOJÍME > ZÁRUKA 5 ROKOV

Skvelé
ceny na

01-0 TT04

Pekárska 40/a
TRNAVA
trnavsko@regionpress.sk

39-0 TT01

Redakcia:

(vo dvore oproti gym. A. Merici)

01-0 TT01

Hviezdoslavova 3, Trnava

TRNAVSKO

Najčítanejšie regionálne noviny

21-0 TT03
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KOMPLETNÁ
DODÁVKA STRECHY

príjme strážnikov
na obchodné prevádzky

v Trnave

MAĽOVANIE

850 € brutto/ mesiac
Nástup INHEĎ!
POS nutný!

0903 783 800

0948 066 491

TT21-08-strana
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Zakrývanie interiéru GRÁTIS

08-0004 TT01

STIERKOVANIE
36-0003

39-0008 TT01

0948 642 639

SBS
LAMA SK

Termín navštevy si treba dohodnúť telefonicky.
08-0 TT04

tesárske • pokrývačské
klampiarske práce
rekonštrukcie striech

NEHNUTEĽNOSTI, SLUŽBY

3

39-0 TT05

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

TT21-08-strana
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08-0002 TT05

30

SPOLOČNOSŤ / OKNÁ - DVERE, STAVBA, SLUŽBY

Najčítanejšie regionálne noviny
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Né, najde o dzeckú hru na schovávačku. To né!
To sa s nama takto zahrávajú výrobci a obchodnýci.
A že je to tak, vás presvečím ve vácerých prípadoch.
Máme tu prvý. Čerstvé vajcia, 20 kusov, trieda A,
krajina pôvodu: viď kód na vajci. Ale jako sa k temu
vajcu dostat to tam nepýšu. Vajcá sú na papírovém
plate, zakryté druhým a ešče na tem igelit. Tak to
neny možné ziscit. Krajina póvodu tajná.
Nula bodov. Vácerý výrobci sa za svoje výrobky
hambá? Ket máte na nem nápísané vyrobené v EU?
To je šikovný trik na nás kupujúcich. Nékerý ludé
stracily dóveru k zahranyčným potravynám - posypová sol, salmonelové vajcá, kurence, plesnyvé
maso... Též nékeré výrobky vydržá len den z nocu.
Šak sceme kupuvat slovenské výrobky, aj na tých
mosíme výrobcu hledat. Je to také tažké nalepyt tam
slovenskú zástavu?
Též dátum spotreby, alebo tam neny, alebo je
nečitatelný. No často sa stáva, že na tento dátum nalepá ščítek z cenovku. Skovaný- neskovaný, kúpiš?
Mám též pripomýnky ge popisu a zloženú tovaru,
ket je ve šeckých rečách, len v Slovenčine néééé.
A pikošku, aj tú mám a celkom zaujímavú. Kúpila
som si desku na WC a čuduj sa svete, mala dátum výroby a to rok,
mesác, den aj hodzinu. Zabalená bola v hodvábnem papýry
a k temu igelitový sakel, čo sa
žálbohu o chlebýku a rožkoch
povedat nedá.
Mosí nám chucit aj bez dátumu výroby a z otlačkáma prstov.
Takto sa skovávame.

k
l.aspapiera

markb
wo.d obalových materiálova
ESPIRATOR

Schovaný – neschovaný
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INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA
0905 333 832

PALIVOVÉ
DREVO
01-0006 TT01

POLIENKA BUK, HRAB

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

16-0027

4

» bapka Blašková

Možno je to tak

V Trnave sneh
Učitelia sú takí zažiadaní
za známkovaním žiakov,
že chcú začať hodnotiť
aj stavanie snehuliakov.

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

(pri galante)

krmivo pre nosnice rastová a znášková

ROZV
e
Zabezpečím

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

36-0006

Všetci na dne
Kríza vládne vo svete,
vždy niekomu biznis padne,
aj my dvaja s Ferom
sme každý večer na dne.

39-0 TT05

Už aby to bolo
Keď sa medveď na jar zobudí,
už tu bude vakcína
pre chorú planétu aj pre ľudí.

Kovošrot Ivsta

Prázdne kostoly
Už sa nebudeme dlho
beznádejne zhrýzať,
africkí šamani nás naučia
po kostoloch hvízdať.

s.r.o.

výhodné ceny
platba v hotovosti

VYKUPUJE

Podľa Gándhího
Nenásilnému odporu
ešte stále kde kto verí,
aj hladovka spoza dverí
sa už dlho na nás škerí.

železný šrot, meď,
mosadz, bronz, hliník,
nerez, olovo, autobatérie

likvidácia oceľových zariadení, paličské práce,
poskytnutie vlastnej dopravy a kontajnerov

TT21-08-strana

0905 613 007 • 0907 088 799
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01-0 TT02

» Eva Jarábková

781210004-1

PREVÁDZKY: • Špačince, Poľovnícka 11 • PD Malženice
Otváracie hodiny: Po-Pia: 8,00-16,oo hod. / Sobota: 8,00-12,00 hod. / Nedeľa: zatvotrené

STAVBA, SLUŽBY, POLITICKÁ INZERCIA

TRNAVSKO

5

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

VA - 30%
MOŽNÁ ZĽA DLAŽBY
YA
NA OBKLAD

0949 319 336

39-0007 TT01

REKONŠTRUKCIE
MAREC – APRÍL

Nový pomník do týždňa,
dvíhanie prepadnutých,
konzervácia proti machu
a plesni, brúsenie,
obnova písma.
BEZ ZÁLOHY

AKCIA -35 %

na kompletné žulové pomníky

32-0018

1-hroby, 2-hroby žulové
Zľavy pre dôchodcov

10-0041

KAMENÁRSTVO MAJSTRO 0910 444 002

Vo svete už COVID liečia, začnime
už konečne aj na Slovensku!

sk

CIA
JARNÁ AK
až -20%
66-0030

Volajte Zdarma: 0800 22 10 12

TT21-08-strana
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dom. Rovnako tragické je, že nemáme
štandardné postupy pre nemocnice a
mnohé nemocnice majú aj preto veľmi
zlé výsledky a mnoho mŕtvych.
Či sa dá robiť niečo lepšie? Dá sa.
Treba však normálne zodpovedne a manažérsky riadiť rezort a najmä komunikovať.
Marek Krajčí svoju funkciu nezvládol
a nezvláda. Nie je to nič osobné, ale kvôli jeho neschopnosti dnes zomierajú aj
tí, čo ešte mohli žiť! To sa musí zmeniť.

» Tomáš
Drucker

33-0012

Umývanie a náter fasád
Čistenie a náter striech

Slovensko je v boji s Covidom najhoršie na svete. Umierajú naši blízki,
nemocnice sú plné chorých na Covid a
liečba iných vážnych ochorení stojí bokom.
Žiaľ minister zdravotníctva Marek
Krajčí neurobil nič pre rázne zlepšenie
tejto vážnej situácie. Či mohol? Mohol.
Či vedel ako? Vedieť mal.
Dôvodov prečo sme najhorší je viacero. Jeden je veľmi dôležitý. Celý svet
už má štandardizované postupy ako
liečiť chorých na Covid od prvého počiatku ochorenia, od liečby u všeobecného lekára až po nemocnice. Postupy
sa neustále zlepšujú, prichádzajú nové
poznatky o rôznych vhodných liekoch
a všade na svete ich aplikujú do praxe.
Žiaľ náš minister nič takéto nezaviedol,
hoci odborníci na to naliehali už od leta.
A tak minister Krajčí radšej robí len komentátora štatistík o počtoch mŕtvych.
Fungujeme v chaose štýlu “pomôž si
sám”, “vyskúšaj sám”. Ani len netušíme, že príznaky ochorenia sa v závislosti od konkrétnej mutácie vírusu menia
a my často nerozpoznáme včas, že sme
chorí.
Ste pozitívny? Tak jediné čo viete,
že máte zostať doma a môžete sa začať liečiť sami. PREČO? Lebo nemáme
štandardné postupy pre lekárov v ambulanciách ako majú liečiť ľudí s Covi-

6

AUTO - MOTO, SLUŽBY

TT21-08-strana
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SLUŽBY, OKNÁ - DVERE, ZAMESTNANIE

7
Občianska
riadková
inzercia
101Auto-moto/predaj
AUTO-MOTO / predaj
202Auto
moto/iné / iné
AUTO-MOTO
» ČZ-JAWA Odkúpim
Motocykel/Diely- SERIÓZNA
DOHODA 0908205521
» KÚPIM MOPED ZNAČKY
JAWA STADION SIMSON
PIONIER MUSTANG STELA AJ
POKAZENÝ 0915215406
303Byty/predaj
BYTY / predaj
404
Byty/prenájom
BYTY / prenájom
505DOMY/predaj
DOMY / predaj
606POZEMKY/predaj
POZEMKY / predaj
707REALITY/iné
REALITY / iné
» Garsonku kúpim.
0902570685
» 1izb. byt kúpim.
0907158622
» Kúpim ornú pôdu aj podiely v okolí Trnavy. Platba
v hotovosti. 0951027982

STAVBA
808
STAVBA
DOMÁCNOSŤ
909DOMÁCNOSŤ
10
10ZÁHRADA
ZÁHRADAa ZVERINEC
A ZVERINEC
1111 HOBBY
HOBBYa AŠPORT
ŠPORT
» Kúpim ľudové kroje
0902708047
» Kúpim akordeón,
heligónku, husle, saxafón
0915876860
12
12DEŤOM
DEŤOM
13
13RÔZNE/predaj
RÔZNE / predaj
14
14RÔZNE/iné
RÔZNE / iné
» Kúpim triodyn 320 alebo
len rotor 0944634153
15
15HĽADÁM
HĽADÁMPRÁCU
PRÁCU

47-022

ZOZNAMKA
16
ZOZNAMKA

Chcete si
podať
inzerát?
Po� n� ��n�!

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera TT medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu

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

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

h��
M��� 9 ���
n�!
��
�
č�p�v���h

Mikovíniho 22 | 0915 081 775
IG: _wine.time_

39-0 TT03

TRNAVSKO

TT21-08-strana
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STAVBA, SLUŽBY
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X NANO
SPURTE
OR
RESPIRÁT P2 NR
V100 FF
MASKA

NANO CARBON FFP
2 M, L
VK RESPIPRO
RESPIRÁTOR FFP
RE
2 M, L

V ponuke
nuke

ANTIGÉNOVÉ
ÉNOVÉ aj
PROTILÁTKOVÉ TESTY
www.lekarenplus.sk

85_0143

�������������������������

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
ANTRACIT

farba
BIELA

Zvýhodnená cena
na tieto farby

kd

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

TT21-08-strana

HLINÍK v DREVODEKORE, ZLATÝ DUB a ORECH
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87-0007

farba
ANTRACIT

,
mete.tam
a
i
v
a
t
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KONTAJNERY

AUTODOPRAVA

0911 051 189

0914 378 167 / 0905 904 844

08-0 TT08

ODVOZ STAVEBNÉHO ODPADU
KONTAJNERY NA PRISTAVENIE 5m/7m
DOVOZ KAMEŇA, BETÓNU, HLINY 6/9/13 TON
SKLÁPAČE S HYDRAULICKOU RUKOU 6/9 TON
PALETOVÝ TOVAR, PLOCHA PRE 9 EUROPALIET
08-0 TT06

8734¤,3)B¤537>-2,4)å*A
• osadenie obrubníkov,
žľabov, palisád
• spevnenie lôžka

Týždenne do 46 550 domácností

POKLÁDKA

0905 651 584

08-0 TT08

RASTAR spol. s r.o.

Frézovanie

komínov



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

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

0905 613 572 • yellow@taxisluzbatrnava.sk

01-0005 TT01

•vodičov •dispečera/-ku

ZĽAVAEZ

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

ER

ejšie
Najčítan
ne
regionál
noviny

0911 421 691

39-0006 TT01

Suchovská 5, Trnava

TTzel21-08-strana 1

INZERCIA
0905 333 832

10-0007

Komplexná realizácia
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V Trnave pribudlo
mobilné odberové
miesto

Trnavský samosprávny kraj otvoril
mobilné odberové miesto kontajnerového typu na svojej Strednej
zdravotníckej škole v Trnave. Fungovať bude šesť dní v týždni vrátane sobôt.
Nové mobilné odberové miesto sa
nachádza na Daxnerovej 6, ale vstup
do areálu školy je možný od čerpacej
stanice na Nobelovej ulici. Testovanie
antigénovými testami na ochorenie
Covid-19 bude prebiehať v pondelok až
piatok od 10.00 do 18.00 h a v sobotu
od 8.00 do 16.00 h, pričom testovanie
antigénovými testami budú vykoná-

Nové odberové miesto nájdete na
Strednej zdravotníckej škole v Trnave.
zdroj foto TTSK
vať pedagógovia a žiaci zdravotníckej
školy. Nechať sa bezplatne otestovať v
župnom mobilnom odberovom mieste
môže každý aj bez objednania. „Pre
zvýšenie komfortu našich obyvateľov
sa bude čoskoro možné na testovanie
vopred objednať,“ potvrdil trnavský
župan Jozef Viskupič. Možnosť objednania sa na konkrétny dátum a čas
bude fungovať cez formulár na korona.
gov.sk.
ren

Galéria priblíži
umenie na webe
i na sociálnych
sieťach
Nakoľko sú dvere galérií momentálne zatvorené, rozhodla sa
Galéria Jána Koniarka v Trnave
priblížiť ľuďom umenie prostredníctvom fotografií a videí.
Galéria Jána Koniarka pripravila na
začiatku roku 2021 pre svojich návštevníkov nové výstavy. Prvou z nich
je retrospektívna výstava slovenského maliara a grafika Juliána Fila pod
názvom Filozofia gesta pri príležitosti
100. výročia jeho narodenia. Ďalšou
výstavou je výber z aktuálnej tvorby
slovenského maliara Adama Šakového pod názvom Nerast a treťou je výstava Margaréta Petržalová – Make it
nonchalant, ktorá predstavuje súčasné smerovanie v tvorbe tejto autorky.
Možnosť vzhliadnuť jednotlivé výstavy ponúkne galéria záujemcom
na svojej webovej stránke a na sociálnych sieťach, kam bude postupne pridávať fotografie i videá z jednotlivých
výstav.
ren
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Veľkokapacitné očkovacie centrá v Trnave

Zaočkovali prvých 2330 ľudí
Trnava má aktuálne už dve veľkokapacitné očkovacie centrá. Jedno
zriadila trnavská župa v priestoroch
Strednej zdravotníckej školy. Ďalšie
pre potreby trnavskej nemocnice vybudovalo mesto Trnava v priestoroch
Mestskej športovej haly na Rybníkovej ulici.

Trnavská župa zorganizovala počas
uplynulého víkendu v očkovacom centre na trnavskej Strednej zdravotníckej
škole očkovanie proti ochoreniu Covid-19 a v spolupráci s ambulantným
personálom v ňom prvou dávkou zaočkovali 2330 učiteľov a zamestnancov kritickej infraštruktúry do veku 55
rokov. „Som veľmi rád, že sa nám podarilo zorganizovať a bez problémov
zvládnuť očkovanie takmer 2.500 ľudí
v našom pilotnom veľkokapacitnom
očkovacom centre. Cieľom tohto víkendu bolo v praxi vyskúšať jeho model,“
uviedol trnavský župan Jozef Viskupič.
Župa tak získala cenné informácie o
kapacite centra. „Ak existuje databáza
s informáciami o záujemcoch o očkovanie, priepustnosť centra je 300 ľudí
za hodinu. Ak sa záujemcovia musia
registrovať na mieste, je to približne 120
ľudí za hodinu,“ objasnil župan. V reálnej situácii bola vyskúšaná aj funkčnosť
a synchronizácia databáz a informačných systémov, či logistika a dezinfekcia priestorov.

Očkovať chcú aj na poliklinikách

Župa má v prípade vakcinácie plány,
vďaka ktorým by mali pribudnúť aj niektoré polikliniky, kde by sa obyvateľom
kraja vo veku viac ako 55 rokov podávali
vakcíny. „Na očkovanie širokej verejnos-

V očkovacom centre na zdravotníckej škole zaočkovali 2330 ľudí. zdroj foto TTSK
ti sa pripravujeme tak, aby sme odbremenili nemocnice po priestorovej a najmä personálnej stránke. Ďakujem preto
lekárom a zdravotným sestrám z ambulancií za ochotu pomôcť nám dostať očkovanie bližšie ku všetkým obyvateľom.
Očakávame, že sa dodávky vakcín zvýšia
v priebehu marca a apríla,“ avizoval župan Viskupič. Ambulantní lekári a sestry
sa môžu prihlasovať na pomocsockovanim@trnava-vuc.sk s uvedením svojho
mena, priezviska, obchodného mena,
telefónneho čísla, emailovej adresy a
okresu, v ktorom pôsobia.

Mesto chce pomôcť
trnavskej nemocnici

Veľkokapacitné očkovacie centrum
zriadilo v priestoroch Mestskej športo-

vej haly v uplynulých dňoch aj mesto
Trnava. Jeho denná kapacita je podľa
informácií primátora mesta Petra Bročku dimenzovaná na 1800 očkovaných
a v prípade potreby je možnosť jej navýšenia. „Fakultnej nemocnici sme už
odovzdali aj 11 kusov počítačov, ktoré
budú môcť používať počas administratívnej časti vakcinačného procesu,“
uviedol primátor. Dodal tiež, že mesto
je pripravené zabezpečiť kompletnú koordináciu pohybu osôb a zabezpečenia
centra, podporovať financovanie jeho
chodu a personálne pokryť registračný
proces priamo na mieste pred vakcináciou. „Fakultnej nemocnici stačí zabezpečiť medicínsku časť a s tým súvisiace
procesy,“ uzavrel primátor Bročka.
PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

„Vakcína je sloboda“ - píše sa nad vchodom do divadla

Trnavské divadlo motivuje ľudí k očkovaniu
Trnavské divadlo Jána Palárika už
počas prvej vlny pandémie tešilo
obyvateľov Trnavy citátmi známych spisovateľov a dramatikov,
ktoré viseli nad vchodom do divadla. Aj počas druhej vlny pandémie
divadlo pokračuje s motivačnými
citátmi, no pridáva k nim nový odkaz „Vakcína je sloboda“.
Na budove divadla budú počas nasledujúcich dní opäť umiestnené známe i menej známe výroky svetových
literátov, ktoré sa budú meniť každé dva
týždne, pričom každý citát bude podčiarknutý mottom „Vakcína je sloboda“.
Divadlo sa v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom týmto spôsobom
snaží povzbudzovať ľudí, aby sa nechali
očkovať proti ochoreniu COVID-19.

života bez obmedzení,“ hovorí Tatiana
Kulíšková, herečka Divadla Jána Palárika v Trnave. Zapojením sa do kampane
propagujúcej benefity očkovania sa divadlo snaží poukázať na to, že očkovanie je riešením, na ktoré sme všetci dlho
čakali. „Naše životy sa opäť môžu vrátiť
do normálu len vtedy, keď budeme dôverovať odborníkom a faktom, nie keď
budeme podliehať emóciám,“ dodá-

va herečka. Súčasťou kampane budú
okrem citátov na budove divadla aj
krátke videá zverejnené na sociálnych
sieťach trnavského divadla, v ktorých
sa jeho herci podelia o svoj názor na
očkovanie.
Kampaň odštartoval citát Victora
Huga „Aj tá najtmavšia noc sa končí
svitaním“ a zamyslením sa herečky Tatiany Kulíškovej.
ren

„Vakcína je sloboda“

„Vakcína je sloboda je vyjadrením
túžby vrátiť sa do života, ktorý sme viedli pred vypuknutím pandémie, teda do

Trnavské divadlo pokračuje s motivačnými citátmi, no pridáva k nim nový odkaz
„Vakcína je sloboda“.
zdroj foto DJP v Trnave
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY
rámové
bezrámové

zasklievanie terás

zasklievanie zádverí

zimné záhrady

do
atia
y pl
Zľav

balkóny

15.
3. 2

splátky od 98 €

VYHRAJTE 400 €

ŠPECIÁLNE ZĽAVY MAREC 2021 AŽ DO 50%

63-36

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

AKCIOVÉ CENY!

16-0001

0908 447 006

39-0013 TT01

REZANIE BETÓNU

461210027

Kamenárstvo ADAM - RUŽA
AKCIA

PRÍL
MAREC0–21A
2

1 HROB: od 990 €
2 HROB: od 1300 €

seriózne, kv
alitne,
bez zá

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

DÔCHODCI A ZŤP
VÝRAZNÉ ZĽAVY NA VŠETKO
0911 499 871, 0940 098 504
vaskovicadam20@gmail.com
Radi Vás navštívime aj doma.
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16-0039

0948 787 777 | www.balkona.eu

splátky od 149 €

splátky od 99 €

021

ssplátky
sp
plát
átky
d49€€€
splátky
odood

býVanie, Služby, zVerinec
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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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.XSÔQ

MF€/l

2,29
&HQDSR]ĆDYH

1,89€

.XSyQ MH PRåQp XSODWQLĢ QDN~SX
XYHGHQpKRWRYDUXYêOXþQHYREFKRGH
&.'PDUNHW7UQDYD1DMHGHQNXSyQ
MHPRåQp]DN~SLĢOHQMHGHQNXVWRYDUX
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]ĐDYDPLDQLHMHPRåQHKR]DPHQLĢ]D
KRWRYRVĢ.XSyQMHQHSUHGDMQê7RYDU
P{åH E\Ģ GRVWXSQê Y REPHG]HQRP
PQRåVWYH.XSyQMHSODWQêod 
GR

133814

.XSÔQ

2,19
&HQDSR]ĆDYH

0,

89

€

.XSyQ MH PRåQp XSODWQLĢ QDN~SX
XYHGHQpKRWRYDUXYêOXþQHYREFKRGH
&.'PDUNHW7UQDYD1DMHGHQNXSyQ
MHPRåQp]DN~SLĢOHQMHGHQNXVWRYDUX
.XSyQ MH SRWUHEQH RGRY]GDĢ SUL SRNODGQLVN{UDNREXGHWRYDUQDEORNRYDQê 3RãNRGHQê NXSyQ MHKR IRWRNySLD
þL IDO]L¿NiW QHEXGH DNFHSWRYDQê .XSyQQLHMHPRåQpNRPELQRYDĢVLQêPL
]ĐDYDPLDQLHMHPRåQHKR]DPHQLĢ]D
KRWRYRVĢ.XSyQMHQHSUHGDMQê7RYDU
P{åH E\Ģ GRVWXSQê Y REPHG]HQRP
PQRåVWYH.XSyQMHSODWQêod 
GR

3,50
&HQDSR]ĆDYH

2,50€

5,

99

FKODGHQÊ
kg

2,19

1,49€

99

€

€

3ROLHYNRYÞNXUDFÎEDOÎðHN 0OLHNR0DGHWD
J
+\]D
PUD]HQÊ

+DOX{N\]HPLDNRYÊ

WUYDQOLYÊ
O

1,15

VORYHQVNÊ
NJ

0,59

2,50

0,89€

0,45€

1,89€

.XFKÂUHNEXMÔQ

&RUQIODNHV

ïRNROÂGD{WXGHQWVNÂSHðDĘ

MF€/kg

MF€/kg

MF€/kg

]HOHQLQRYÞVOHSDðÎKRYÅG]Î
80g

0,69

J
Bonavita

POLHðQDPDUKXĆDVONDUDPHO]Â]YRU
JUHSJ

1,19

1,89

0,49€

0,79€

0,89€

'UREðHNGRMðHQVNÂYRGD

)HUQHW6WRFNFLWUXV

0RYLQRYÎQR7ÛìED'HYÎQ

MF€/l

MF€/l

O

O

7UDPÎQðHUYHQÞ6DXYLJQRQ
O
MF€/l

164423

0,59

0RS
SORFKÞ

Kuracie štvrte

NJ
Hyza

6,59

7,99

5,

lXQNDPÅVLDUVND

MF€/kg

%RQ\DYLYÂì
O6SULQJ

kg

.XSÔQ

.XSyQ MH PRåQp XSODWQLĢ QDN~SX
XYHGHQpKRWRYDUXYêOXþQHYREFKRGH
&.'PDUNHW7UQDYD1DMHGHQNXSyQ
MHPRåQp]DN~SLĢOHQMHGHQNXVWRYDUX
.XSyQ MH SRWUHEQH RGRY]GDĢ SUL SRNODGQLVN{UDNREXGHWRYDUQDEORNRYDQê 3RãNRGHQê NXSyQ MHKR IRWRNySLD
þL IDO]L¿NiW QHEXGH DNFHSWRYDQê .XSyQQLHMHPRåQpNRPELQRYDĢVLQêPL
]ĐDYDPLDQLHMHPRåQHKR]DPHQLĢ]D
KRWRYRVĢ.XSyQMHQHSUHGDMQê7RYDU
P{åH E\Ģ GRVWXSQê Y REPHG]HQRP
PQRåVWYH.XSyQMHSODWQêod 
GR

122664

7,79

3,60

0,29€

5,49€

2,99€

3HUVLO'XR&DSV

Cif P&S

Axe

NXFK\ČDNÛSHĆČD
PO

PO

SUDFÎFKGÂYRN/DYHQGHU
MF€/PD

MF€/l

MF€/l

5,99

3,49

2,99

3,49€

2,35€

1,99€

5HVSLUÂWRU))3.1

7UXKOÎN*DUGHQ 1,69
FP

0, €/ks
1, €
7UXKOÎN*DUGHQ
1,39
5HVSLUÂWRU))3.1
Pri nákupe nad 10€ 2,19
26,90 1,19€
7UXKOÎN*DUGHQ 1,19
získajte respirátor 1kus
59
90 99
,
,
0
€/ks
€, €
za 0,01€.
&LEXĆDVDG]DðND
6DGERYÊ]HPLDN\
SODWÎSUHNVEDOHQLH
MF€EDOHQLH

SODWÎSUHNVEDOHQLH
MF€EDOHQLH

PlatíXZMLZæQ\MüW^bÄSIbníckej karty CKD Market
IXZM[MVQWZW^VIL
ZWSW^WL!PWLQVa

57

FP

6XEVWUÂW%DONRQLD
O

MF€/l

3,49

0

FP

9{HWDQDlWXWJDUW
J

RGURG\VNRUÊ5HG6FDUOHW9LYDOGL
RGURG\VXSHUVNRUÊ5LYLHUD
VWUHGQHVNRUÊ6XQLWD7DOHQWLQH9LNWRULD VWUHGQHVNRUÊ(VPHHQHVNRUÊ$JULD
NJ
NJ

MF€/kg

19

39

3,00€
6DGERYÊ]HPLDN\
MF€/kg

14,99

8,90

8,90

1,89€

4,90€

7,99€
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7HO9LYD[

XKORSULHðNDt FP 
DVBT , T2, s2

249,00

5ÂGLRUHWUR2UDYD
AM/FM, MP3, USB,

.RQYHNWRU9LYD[

:::7XUER

33,90

2EHGÂU$GOHU

6LHĘRYÊQDSÂMDQLH
Y\EHUDWHĆQÂYQÛWRUQÂQÂGRED
MHGORWHSOÊDìGR&

00,90

25,90

5RERW*UDWXV

.RQYLFD%RWWL

H[WUDVLOQÞPRWRUVSUÎNRQRP
:VWUÛKDGOÂPLH{DGOÂ
objem 5,5L,
]ÂUXNDURNRYSRUHJLVWUÂFLL

O:

379,00

14,90

189,00€ 29,90€ 19,90€ 12,99€ 9,90€
6SRUÂN0RUD

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

GDUðHNSOHFKQDSHðHQLH

3UDðND(&*

3UDðND=DQXVVL

NJQÂSOČRWPLQ
energ.trieda A++

0UD]QLðND2UDYD

NJQÂSOČRWPLQ
energ.trieda A++

379,00€
&KODGQLðND:KLUOSRRO

HQHUJWULHGD$REMHP/

329,00

5

energ.trieda A+
objem 228/111L
/HVV)URVWV\VWÊP

239,00

209,00

229,00

359,00

219,00€

189,00€ 299,00€ 209,00€ 309,00€

8WLüI^aPTÄ}Sa½>B;:XZMLIRVMXW\ZI^ÐVU×æ]XZMLÄ^IČXZWL]S\a^ZWb[IP]VM^aPV]\VàKPæQ^W\VàKPXW\ZQMJbÄSIbVÐSIVWVIRUÇXW\ZI^QVaILZWOÌZQ]3ÝXW]SWVSZÌ\VMPW^àZWJS]^aRILZ]RM[ÝPTI[æMXZM>Ä[[XúĀI[XWUMV]\ÌSZQ\ÌZQ]U7JRMLVÄ^SaWSZMU
XW\ZI^ÐVILZWOÌZQMRMUWæVÌbZMITQbW^IČ\MTMNWVQKSaITMJWMUIQTWUMTMS\ZWLWUÄKMXW\ZMJaXIXQMZVÐK\^WMTMS\ZW(KSLUIZSM\[S
!ITMJWbÄPZILIbÄPZILÄ\MKPVQSIJQKaSTMSZJaVÄZILQMbIPZILI(KSLUIZSM\[S!  

Keď na splátky,
ho
tak jednoduc

už od 0 € v hotovosti
sami si zvolíte dĺžku splácania
Platí pri splnení podmienok Home Credit Slovakia, a. s.

Kosačka el. AL-KO CLASSIC 3.25 E .RVDðNDPRW$/.2&/$66,& 9HUWLNXWÂWRU$ONR&RPEL&DUH( 5RWDYÂWRU$/.20+
3UÎNRQ:
3UÎNRQ:
0RWRU%ULJJV 6WUDWWRQ(
3$(',7,21
=ÂEHUFP
2EMHPNR{DO
=ÂEHUFP
2EMHPNR{DO

0RWRU$/.2352
=ÂEHUFP
2EMHPNR{DO

84,90

205,00

78,90€

349,00

119,90

'UYLð$/.2(DV\&UXVK/+
3UÎNRQ:
5H]QÞV\VWÊPYDOFRYÞ

229,00

189,90€ 109,00€ 309,00€ 205,90€

6NOHQÎN/$1,73/$679LWDYLD&DO\SVR 3DUHQLVNR+(&+76(('%('
5R]PHU\[FP

GRY\SUHGDQLD]ÂVRE

5R]PHU\[FP

3ÎODUHĘD]RYÂ$/.2%.6
9ÞNRQN:
'ĄìNDOL{W\FP

3ORWRVWULK$/.2+7%DVLF
3UÎNRQ:
'ĄìNDOL{W\FP

-30%

413,00

289,90€

ïHUSDGORNDORYÊ$/.2'5$,1
&ODVVLF

69,99
309,00

47,99€

129,00€

$NXPXOÂWRU[9 $K

3UÎNRQ:
3ULHPHUNRWÛðDPP

6NUXWNRYDðDNX0$.,7$'')5)(% %UÛVNDXKORYÂ0$.,7$*$5

3UÎNRQ:
0D[YÞWODNP

53,90

289,90

49,90€

249,90€

2GUÂìDGOR'(0$%((3$,5

139,00

%LF\NHO.(//<6&/,))

69,99

57,90€

%LF\NHO.(//<663,'(5

74,90

64,90€

.ODGLYRYĐWDFH0$.,7$+5%;
3UÎNRQ:6LODSUÎNOHSX-

169,90

144,90€

(OHNWURELF\NHO'HPD
(&DUPHQ
3RKRQ%DIDQJ

64,99

59,90€

449,00

419,00€

559,00

509,00€
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ZDRAVIE Z HERBÁRA

Cvikla ako liek

Mnohí cviklu či červenú repu považujú za elixír života. Pravdou je, že
táto zelenina obsahuje veľa zdraviu
prospešných látok a preto by sme
na jej konzumáciu rozhodne nemali zabúdať. Nakoľko ju na pultoch
našich predajní nájdeme počas celého roka, mali by sme ju zaradiť
pravidelne do svojho jedálnička.
Liečivé účinky červenej repy

Cvikla očisťuje náš organizmus a má
pozitívny vplyv na tvorbu červených
krviniek, na pevnosť kostí aj väzivových tkanív. Cvikla obsahuje sodík,
draslík, vápnik ale aj horčík či železo,
ďalej tiež betaín a kremík. Z vitamínov
je to vitamín C a vitamíny skupiny B.
Veľkým plusom tejto zeleniny je vysoký obsah kyseliny listovej a vlákniny.

Použitie

Cvikla je výborná surová, varená aj
pečená. Zo surovej si môžete pripraviť
šťavu či smoothie. Odborníci však radia konzumovať ju skôr tepelne upravenú. Po tom ako cviklu umyjete pod
tečúcou vodou, varte ju v dostatočnom
množstve vody asi hodinu alebo pečte rovnako dlho zabalenú v alobale,
ktorý ste potreli olejom. Po schladení
ju očistite od šupky a môžete pridávať
strúhanú do šalátov, alebo na plátky
nakrájanú ako prílohu ku grilovanému
i pečenému mäsu alebo k syrom.

Cviklovo-jablkové smoothie
plné vitamínov
Budeme potrebovať: 1 menšiu cviklu

(môže byť uvarená), 1 mrkvu, 1 jablko,
citrónovú šťavu z polovice citróna, 500
ml vody, med podľa chuti – môžete vynechať

Postup: Cviklu, mrkvu aj jablko ošúpeme a jablko zbavíme jadrovníkov.

zdroj foto: Ajale pixabay
Všetko nakrájame na malé kocky. Vložíme do mixéra a pridáme citrónovú
šťavu a vodu. Všetko spolu rozmixujeme. Na záver môžeme podľa potreby
pridať med a ešte raz rozmixujeme.

Použitie rastlinných mliek je všestranné

Rastlinné mlieka si vyrobíte
hravo aj doma
Ovsené, mandľové či kokosové – ktoré z nich si vyberiete? Rastlinné mlieka sú vhodnou voľbou nielen pre
ľudí trpiacich alergiou na bielkovinu
kravského mlieka, či vegánov, ale pre
všetkých, ktorí si chcú spestriť svoj
jedálniček. A hoci ich dnes už bez
problémov zakúpite vo väčšine predajní s potravinami, zvládnete si ich
jednoducho a rýchlo vyrobiť aj doma.
Použitie rastlinných mliek je veľmi
všestranné. Dajú sa piť samotné, pripravovať z nich môžete tiež rôzne nápoje,
koktaily či smoothie, ale skvelé sú aj
do polievok, omáčok či do kaší. Na ich
výrobu budete okrem rastlinnej zložky
potrebovať kvalitný mixér, vodu a husté
plátno, prípadne sitko.

Mandľové mlieko

Jeden hrnček lúpaných mandlí cez
noc namočte do vody. Ráno sceďte,
potom vložte do mixéra, pridajte štyri
hrnčeky vody a rozmixujte dohladka.
Preceďte cez plátno, prípadne sitko. Získate tak nielen mlieko, ale aj mandľovú
drť. Tú môžete použiť na výrobu domácej mandľovej nátierky či ako prísadu
pri pečení koláčov.

Náš tip:
Pripravte si ovocné smoothie
s mandľovým mliekom
Suroviny: 1/2 hrnčeka mandľového
mlieka, 1 banán, 1/2 hrnčeka ananásu,
1/2 hrnčeka manga, 1/2 hrnčeka jahôd
Postup: Všetko ovocie očistíme, nakrájame na menšie kúsky a vložíme do
mixéra. Zalejeme mandľovým mliekom
a dôkladne rozmixujeme na hladké
smoothie. Prelejeme ho do vyššieho pohára a ihneď podávame.

Prípravu rastlinného mlieka zvládnete aj doma.

Kokosové mlieko

Dva hrnčeky strúhaného kokosu
vložte do mixéra, pridajte štyri hrnčeky
horúcej nie však vriacej vody a rozmixujte dohladka. Preceďte cez plátno,
prípadne sitko. Získate tak nielen mlieko, ale aj kokosovú drť. Tú môžete použiť pri pečení ako prísadu do koláčov.

200 ml vody, 200 ml kokosového mlieka, 1/2 PL medu, orechy a ovocie podľa
chuti
Postup: Vločky dáme variť do vody.
Keď sa časť vody odparí, prilejeme kokosové mlieko, necháme zovrieť a varíme za stáleho miešania na miernom
ohni kým nezískame kašu požadovanej
konzistencie. Na záver ochutíme medom a ozdobíme ovocím, prípadne nasekanými orechmi.

Náš tip:
Pripravte si kašu
s kokosovým mliekom
Suroviny: 100 g ovsených vločiek, Pripravte si zmrzlinu
s kokosovým mliekom
Suroviny: zrelé mango, banán, kokosové mlieko
Postup: Mango ošúpeme, vykôstkujeme a nakrájame na kocky, banán
nakrájame na plátky. Takto pripravené
ovocie dáme do vrecka a vložíme do
mrazničky.

Na druhý deň zmrazené ovocie vyberieme, dáme do mixéra a počas mixovania pridávame vychladené kokosové
mlieko podľa toho, akú konzistenciu
zmrzliny chceme dosiahnuť.

Pozor

Cviklu by nemali konzumovať ľudia trpiaci obličkovými kameňmi či
nízkym krvným tlakom. Rovnako nie
je vhodná ani pre tých, ktorí bojujú s
kolísavou hladinou cukru v krvi.
Ak sa rozhodnete pre pitie cviklovej
šťavy, zozačiatku ju pite zriedenú s vodou v pomere jeden diel šťavy a desať
dielov vody. Postupne môžete podiel
vody znižovať.
TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ

autor foto Imoflow pixabay

Ovsené mlieko

100g jemných ovsených vločiek nasypte do mixéra, zalejte štyrmi hrnčekmi studenej vody a nechajte pol hodiny
rozmočiť. Následne mixujte asi štyri minúty dohladka

Z rastlinného mlieka si môžete pripraviť aj domácu zmrzlinu.
autor foto silviarita pixabay
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Po príprave mlieka ho ihneď skonzumujeme alebo uchovávame v uzavretej
nádobe v chladničke najviac do druhého dňa.
TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ
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