BRATISLAVSKO
západ

POLIENKA aj GUĽATINA

0917 649 213

16-0013

AKCIA !!! POLIENKA
suchý smrek a borovica

Týždenne do 100 200 domácností
Klasická zoznamovacia agentúra

VLASY
NEPADAJÚ

ˇ
 
-  
Sprostredkujem seriózne dámy od 30 do 60 rokov

HĹBKOVÉ

TEPOVANIE

DOMÁCE A MEDZINÁRODNÉ

6542 2387
0905 616 329

NÁKLADNÁ DOPRAVA
EXPORTNÉ BALENIE
SKLADOVANIE

www.

Zistili sme, že terapeutický vlasový šampón SALON TEXTURES a
kondicionér SALON TEXTURES predáva na Slovensku firma Kvatrofin
s.r.o. Ide o zrejme veľmi účinné a kvalitné výrobky, pretože Váš
kladný ohlas nie je vôbec ojedinelý! Avšak kvalita týchto výrobkov
nie je zadarmo - terapeutický šampón stojí 23 € a kondicionér 16 €.
Odporúča sa používať ich súčasne. Pre Vás aj pre ďaľších záujemcov
je tu adresa a telefón, kde si môžete výrobky objednať, alebo priamo
zakúpiť:

Karol Mikláš

sedačky, postele,
koberce, kožené sedačky
www.tepovaniekm.sk
tel.: 0949 85 11 10

10-0047

   

52-0061

52-0065

► Dáma 50+, 180cm vysoká, VŠ vzdelaná,
štíhlej postavy a športovo založená
► 82 ročný pán, podnikateľ, športovo založený
► Dáma 50+, plnoštíhlejšej postavy, miluje
záhradku a hubárčenie

Zo zahraničia som si priviezol prípravky SALON TEXTURES
proti vypadávaniu vlasov. S výrobkami som bol mimoriadne
spokojný, vlasy mi držia ako pribité, nevypadne ani vlások.
V rádiu som však počul už končiaci rozhovor s výhradným
dovozcom pre Slovensko, a preto mám pocit, že sa predávajú
aj v SR. Rád by som vedel, kde môžem túto kozmetiku u nás
kúpiť.
Mgr. Peter F. - čitateľ

bezstarostnykontajner.sk
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ONLINE

odvoz odpadu ?

BEZSTAROSTNÝ
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KVATROFIN s.r.o., Lichardova 10, 909 01 Skalica,

tel.: 034/664 74 35, www.vlasovakura.sk

PALIVOVÉ
DREVO

66-0003-3
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0905 621 229

16-0053

NÁTER: DVERÍ, OKIEN,
ZÁRUBNE, RADIÁTORY

č. 21 / 22. máj 2020 / 24. ROČNÍK

Akcia na vstavané skrine do 35%.
Dodanie od 3-15 dní. Záruka až 5 rokov.

 REKONŠTRUKCIE BYTOV
 VSTAVANÉ SKRINE, ŠATNÍKY
 BEZPEČTNOSTNÉ DVERE

0903/ 344 343

 INTERIÉROVÉ DVERE

Holíčska 7, Bratislava

 LAMINÁTOVÉ PODLAHY

 KUCHYNSKÉ LINKY NA MIERU
 PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE
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52-0066

Na predajňu je potrebné sa telefonicky objednať. Otváracie hodiny v BA:
Po: 10.00 - 12.00 h, 14.00 - 17.00 h, Ut - Štv: 10.00 - 12.00 h, 14.00 - 17.00 h
Pia: 10.00 - 12.00 h, 14.00 - 16.00 h,
So: 10.00 - 12.00 h

služby, reality

2

Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09

INZERCIA

Eva Horáková
0907 702 195
Mgr. Simona Psotná 0905 719 134
Silvia Vlasáková
0905 799 782
Distribúcia:
Radovan Janega
0907 887 362
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
DISTRIBÚCIA (100.200 domácností)
Každý týždeň: Dlhé Diely, Karlova Ves, Dúbravka, Lamač, Petržalka, Devínska Nová Ves, Devín,
Horský park, Záhorská Bystrica,
Rusovce, Jarovce, Čunovo, Koliba,
Kramáre

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

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

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

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

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

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

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

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

01 AUTO-MOTO / predaj

04 BYTY / prenájom

REMESELNÍCI

02 AUTO-MOTO / iné

05 DOMY / predaj

»Kúpim doma robený traktor-starý samohyb. 0944
963 682

03 BYTY / predaj
»Predám 1 izb. byt v Bratislave Rači, ul. Pri Šajbách,
6.p.zo 6, kuchyňa - linka
do L je zväčšená o loggiu +
samostatná izba. Kúpeľňa
je spojená s WC. Výmera 36
m2, aj na úver. Cena 87 000
€. Parkovanie pred domom.
K bytu patrí pivnica. 0911
787 553 RK nevolať.
»Predám 2 izb. tehlový byt
so špajzou a balkónom, OV,
výmera 59 m2, Bratislavya
Ružinov - Nivy, Kulíškova
ul., možnosť parkovať vo
dvore. 3.posch.z 3, bez výťahu, pôvodný stav, okná
plastové. K bytu patrí veľká
pivnica o výmere 3,5 m2.
Dom je zateplený, vchod
zrekonštruovaný, vymenené sú aj stúpačky. 165 000
€, 0911 787 553 RK nevolať.
»Predám 3 izb. byt v BA
Ružinov, Ďatelinová ul., 64
m2, v cene je parkovacie miesto za rampou pri
dome, Loggia, francúzsky
balkón. Obývačka je prepojená s kuchyňou. 2x rrolldor. Byt sa nachádza na 1.
poschodí. /nie prízemie/.
Výška okien je cca 4 metre
od zeme. Novšia bytovka. K
bytu patrí pivnica a parkovacie miesto.Cena 175 000,Eur. Kľúče v RK. Obhliadky
0911 787 553 RK nevolať.
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06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
»Kúpim garáž v Bratislave.
Platba v hotovosti 0918 479
756
»Kúpim stavebný pozemok
v Bratislave vhodný na
stavbu rodinného domu.
Nie RK 0918 479 756
»Kúpim byt v Bratislave
0907 402 507
»Kúpim väčší alebo menší
byt v Bratislave 0918 479
756
»Kúpim byt v Bratislave
a okolí 0903 461 817

Oprava a údržba všetkých druhov striech,
odkvapových systémov
a klampiarskych prvkov aj na ťažko
prístupných objektoch.

Práce vo výškach

0903 969 611

32-0035-2

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Komerčná
riadková
inzercia

»KOSENIE KROVINOREZOM
0919 177 337

ELEKTROINŠTALÁCIE
»Elektroinštalácie 24 hod.
Prípojky, práca s plošinou
do 22m. Revízne správy.
Vytyčovanie káblových porúch. Pílenie stromov, orezy
aj pod napätím. Projektovanie, bleskozvody 0904
466 149

08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682

SŤAHOVANIE, DOPRAVA
»JOŽOVCI – sťahovanie,
likvidácie, výnos, prenos
nábytku. ZŤP, dôch – 10%
0903 594 868

09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
11 HOBBY A ŠPORT
»Kúpim akordeón, heligónku, husle. 0915 876 860
»Kúpim staré hodinky mince bankovky knihy odznaky
0903 753 758

12 DEŤOM
13 RÔZNE / predaj
14 RÔZNE / iné
15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA

POŠLITE SMS

»Maľovky–stierky–obklady
–omietky aj menšie práce
0940 384 665
»GLAZOVANIE VANÍ. 30 rokov
prax, 5 rokov záruka. Cena
70 €. Tel.: 0904 267 926
www.glazovanievani.estranky.sk

SLUŽBY

MAĽBY-STIERKY-NÁTERY

HĽADÁME A KÚPIME
NEHNUTEĽNOSTI

»Ma ľov k y - r ýc hle - č isto
0905 723 981
»Maľby, podlahy 0915 462
513

OPRAVA CHLADNIČIEK

Využite obdobie prerušenia dražieb nehnuteľností
na riešenie Vašej situácie, nebude trvať večne

»ZIMMERMANN 0905 54 74
76
»Matúš 0905 616 431

Sme renomovaná obchodná spoločnosť podnikajúca
dlhodobo v tejto oblasti a ponúkame viacero možností,
ako túto Vašu situáciu vyriešiť ešte pred dražbou s využitím
našich technických, právnych a ﬁnančných služieb.

V prípade záujmu nás kontaktujte na
tel.č. 0907 121 212 resp. na
e-mailovej adrese reality2@dimarko.sk

OPRAVA PRAČIEK
52-0063

Martinčekova 17
BRATISLAVA
bratislavsko@regionpress.sk

Občianska
riadková
inzercia

»MAX–NONSTOP
VŠETKY
TYPY PRÁČOK 02/63 83
02 51, 0903 971 472, 0918
741 618

OPRAVA TV, ELEKTRO

nanosterile.eu

»TV Servis u Vás 62 41 08 07,
0905 846 710

bfacleaning.sk/nanosterile

ZVIERATÁ

DEZINFEKCIA PRIESTOROV
ÚČINNÁ 2 ROKY

AUTO MOTO

Bratislava NON-STOP

PREPRAVA

Kontakt: 0918 454 003

PREPRAVA

NEJDE VÁM
BIZNIS?

OKNÁ
32-0009-1

Redakcia:

Občianska
riadková
inzercia

CHCETE SI PODAŤ
INZERÁT ?

BRATISLAVSKO
západ

Najčítanejšie regionálne noviny

KURZY
ČISTENIE
PONUKA PRÁCE
OPRAVA ŠIJACÍCH STROJOV

KONTAKTUJ
T

REMESELNÍCI

bratislavsko@regionpress.sk

ČISTENIE

E NÁS

0905 719 134
2

REKONŠTRUKCIE
BEZPEČNOSŤ
PREPRAVA

bratislavsko západ

ZDRAVIE / SLUžBY
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komínov

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

ZĽAVAEZ

BRATISLAVSKO.sk

68-39

Frézovanie

Ovplyvňuje COVID-19 prístup k antidiabetickým liekom, inzulínu, či
zdravotníckym pomôckam?
Sledujte si, aby ste mali doma zásoby
svojich liekov a používaných zdravotníckych pomôcok minimálne na 1 mesiac. Výrobcovia uvádzajú,
že COVID-19 nemá v súčasnosti vplyv na súčasné výrobné a distribučné
schopnosti liekov pre diabetikov.

ER

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

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH

94-0064

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

10-0049

Čo je potrebné mať nachystané pri
kontakte s diabetológom?
Keď zavoláte, majte k dispozícii údaje
o nameraných hodnotách hladiny cukru
a ak si meriate ketolátky, tak aj ich výsle-

Čo mám robiť, aby sa zabránilo šíreniu COVID-19 v mojom dome - a čo
mám robiť, ak má vírus v domácnosti
niekto?
Všetkým hygienickým opatreniam je
potrebné venovať zvýšenú pozornosť,
hlavne umývaniu rúk a dezinfekcii povrchov. Ak má niektorý člen domácnosti
COVID-19 je diabetikovi najlepšie izolovať sa do samostatného bytu, či chaty.
Ak to nieje možné, o to viac je potrebné
chorému dať iba vyhradený priestor
v domácnosti.

41-0069

Ako prebieha diabetologické vyšetrenie počas tohto obdobia?
Vyšetrenia prebiehajú v súlade s Metodickým usmernením hlavného odborníka MZ SR pre diabetológiu, ktoré
sa upravuje podľa vývoja pandemickej
situácie. Všetci privítame, keď pravidelné kontroly budú môcť byť vykonávané,
ako sú diabetici zvyknutí u svojho lekára. V súčasnosti všetci diabetológovia
veľmi ochotne poradia po telefóne, mailom, alebo niektorí aj cez videohovory.
Ak si to situácia vyžiada, termín na kontrolu si dohodnete na presný deň a čas.

dok. Sledujte si svoju spotrebu tekutín,
majte prehľad, koľko tekutín za deň asi
vypijete alebo užijete. Sledujte a opíšte
čo najpresnejšie svoje príznaky – únava,
smäd, močenie, kašeľ, bolesť hrdla,...

41-0069

Aké sú príznaky a varovné signály
u diabetika, na ktoré musí dávať pozor?
Rovnaké ako u nediabetika - zvýšená teplota alebo horúčka, suchý kašeľ a
dýchavičnosť. Úvodné symptómy môžu
byť ale u diabetikov menej výrazné.
Diabetici v popísaných prípadoch mali
zriedkavejšie horúčku, tlaky na hrudníku alebo pocit skráteného dychu. Častejšie sa môžu vyskytnúť tráviace ťažkosti,
napínanie na vracanie a vracanie. Diabetik navyše môže spozorovať neočakávané rozkolísanie, alebo vzostup glykémií.

SLEDUJTE NÁS AJ NA FACEBOOKU

COVID -19 odpovede pre diabetikov

BZ 20-21 strana
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ROZHOVOR, ROZHOVOR
PRÁVNIK RADÍ, ÚRADNÉ
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Máme šancu, že nás pandémia zmení
k lepšiemu
Prof. Dr. Horst Opaschowski je nemecký futurológ a dáva nám ako
ľudstvu nádej. Verí, že sa začneme
upínať na iné, no spoločensky dávno známe hodnoty.
Pán Opaschowski, môžeme sa ako
spoločnosť poučiť z koronovej krízy?
„Áno, samozrejme. Táto kríza je jedinečná, pretože sa týka nás všetkých a klaNová skromnosť
„Celkovo zo strany ľudí vnímam silnú
neochotu rozhadzovať. A predpovedám, že to tak zostane aj dlhodobo.
Občania prehodnotia peniaze a potrebu. Zmení sa aj forma vlastníctva.
Bude väčší dopyt po prenajatom, ako
po vlastnom bývaní. Dalo by sa to nazvať novou skromnosťou. Zdieľanie
áut by mohlo byť atraktívnejšie ako
nákup automobilu so splátkami na
polovicu života. Spotrebitelia budú
opatrnejší ako predtým a rozvážnejší.
A to podstatné pre život budú ľudia
hľadať v inom a inde, ako doteraz.
Dúfam a verím v to.“
Horst Opaschowski

die pred nás základné otázky o živote, o
smrti, o utrpení, ale aj o podobách šťastia.
Nie je to také jednoduché teraz sa vrátiť
do bežného každodenného rytmu akoby
sa na prvý pohľad mohlo zdať a obávam
sa, že to ani možné nie je. Ľudia teraz zrejme prehodnotia priority. Nanovo si určia
to, čo je pre nich dôležité. Zdravie je zrazu najväčšie dobro, novými „svätými“ sú
sestry a lekári. Určite sa posunie spotrebiteľská orientácia, ktorú sme mali až do
vypuknutia pandémie. Po kríze sa ľudia
budú sami seba častejšie pýtať – čo je pre
mňa dôležité a bez čoho sa efektívne môžem zaobísť? „Prispôsobená spotreba“ by
mohla byť novým vzorcom šťastia.“
Možno z tejto krízy vyjdeme chudobnejší – ale teda nie nevyhnutne
nešťastnejší.
„Rozdiel je v tom, či je kríza vzdialená
– napríklad taká Fukušima niekde v Japonsku – alebo či sme všetci postihnutí.
Sused vedľa, rovnako ako ľudia na inom
kontinente. Vďaka tomu je kríza okamžite
hmatateľná. A z výskumu šťastia vychádza
určitý psychologický jav, ktorý hovorí: Ak
ostatní dostanú toľko, ako ja, potom som
šťastný. Ak mám aj ja 1 000 eur ako suseda, som spokojný. Ale ak dostanem 2 000
eur a suseda 3 000, nie som šťastný, aj keď

Foto: Prof. Dr. Horst Opaschowski
mám v ruke viac peňazí. Porovnávame sa.
A nezáleží na tom, či je to v Španielsku, Taliansku alebo vo Francúzsku. Všade majú
ľudia rovnaké problémy. To je jedinečnosť
tejto krízy, ktorú môžete porovnať iba s
druhou svetovou vojnou, do ktorej bola
zainteresovaná polovica sveta.”

na dno zo stavu slušnej prosperity. Nikto
to neočakával. Teraz vyvstáva otázka –
čo bude v budúcnosti znamenať „stále
lepšie“? Na takýto trend sú navyknuté
už celé generácie. Toto bude mať trvalý
vplyv. Ani hospodárstvo nemôže ísť zo
dňa na deň k lepšiemu. Možno z tejto
krízy vyjdeme chudobnejší. Ale nie nevyNaozaj si myslíte, že spoločenské hnutne nešťastnejší. Skôr by som to videl
zmeny budú trvať? Či sa po kríze ne- naopak.“
vrátime k normálu?
Zo zdroja Der SPIEGEL spracoval
„Dúfam v to. Táto kríza nás zniesla až
Ivan Brožík

Skončenie pracovného pomeru
z organizačných dôvodov

Štatutári viacerých
typov organizácií, pozor!

Zamestnávateľ môže skončiť pracovný nanca vyplývajúcich zo skončenia pracovpomer z organizačných dôvodov so za- ného pomeru dohodou z organizačných
mestnancom dvomi spôsobmi, a to, buď dôvodov, nárok sa odvíja od dĺžky pracovvýpoveďou z organizačných dôvodov, ného pomeru, odstupné najmenej v sume
ktorú sme rozoberali v predchádzajú- jedného násobku priemerného mesačného
com článku alebo dohodou o skončení zárobku, je v prípade, keď pracovný pomer
pracovného pomeru z organizačných zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov. V prípade, že pracovný
dôvodov.
Dohoda o skončení pracovného pomeru pomer zamestnanca trval najmenej dvadje dvojstranný úkon, ktorým na základe sať rokov a viac je zamestnávateľ povinný
zhodného prejavu vôle zamestnanca a za- poskytnúť odstupné vo výške najmenej päťmestnávateľa dochádza ku skončeniu pra- násobku priemerného mesačného zárobku.
Toto odstupné je zákonné minimum,
covného pomeru k určitému dňu. Vzhľadom
na to, že ide o dvojstranný právny úkon, ktoré musí zamestnávateľ poskytnúť s tým,
strany sa môžu dohodnúť na rôznych ďal- že zamestnávateľ si môže so zamestnancom
ších podmienkach skončenia pracovného nad rámec zákona dohodnúť v dohode o
pomeru a to aj nad rámec Zákonníku práce. skočení pracovného pomeru aj vyššie odDohoda o skončení pracovného pomeru stupné.
musí obsahovať obligatórne dve podstatné
V prípadoch, ak zamestnanec nesúhlasí
náležitosti, ktorými sú vzájomný súhlasný s uzatvorením dohody o skočení pracovprejav vôle účastníkov skončiť pracovný po- ného pomeru, je možné predpokladať, že
mer a deň skončenia pracovného pomeru. zamestnávateľ bude postupovať v zmysle
Ak by niektorá z týchto podstatných nále- ustanovení Zákonníka práce a pracovný
žitostí chýbala, dohoda by bola neplatná. pomer skonči výpoveďou zo strany zamestVzhľadom na to, že pracovný pomer sa návateľa z organizačných dôvodov. Prípady,
skončil z organizačných dôvodov, je potreb- kedy tak zamestnávateľ môže urobiť sme roné, aby tento dôvod bol v zmysle ustanove- zoberali v predchádzajúcom čísle.
ní Zákonníka práce v dohode o skončení
pracovného pomeru uvedený. Uvedenie organizačných zmien ako dôvodu skončenia
pracovného pomeru dohodou oprávňuje
následne zamestnanca na získanie odstup» Tím advokátskej kancelárie
ného.
V4 Legal, s.r.o.
Odstupné je jeden z nárokov zameste-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk

Budete totiž od 1. júna potrebovať
elektronický občiansky preukaz.
Týmto dňom Národná agentúra pre
sieťové a e-služby aktivuje elektronické schránky na doručovanie pre
subjekty a organizácie, ktoré nie sú
zapísané v Obchodnom registri Slovenskej republiky.
K tomuto kroku dôjde na základe
zákona o e-Governmente. Na vstup do
elektronickej schránky je potrebný aktivovaný elektronický občiansky preukaz s čipom a bezpečnostným osobným kódom. Ten budú potrebovať od 1.
júna 2020 štatutári organizácií tretieho
sektora, politických strán, cirkevných
organizácií, záujmových združení, veľvyslanectvá a ďalšie subjekty, ktorých
zoznam je dostupný na Ústrednom
portáli verejnej správy: https://www.
slovensko.sk/_img/CMS4/zoznam_nezapisanych_PO.pdf.
Ministerstvo vnútra upozorňuje,
že napriek obmedzenému režimu na
policajných oddeleniach dokladov
prijímanie, výdaj či aktivácia občianskych preukazov funguje v prijateľných čakacích dobách, keďže tento rok
sa kvôli pandémii nového koronavírusu v agende dokladov neprejavila tzv.
pasová sezóna, teda nával žiadateľov o
cestovné doklady.
V súčasnosti oddelenia dokladov
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fungujú päť dní v týždni. V pondelok,
utorok, štvrtok a v piatok od 8. do 14.
hodiny, v stredu od 10. do 16. hodiny.
O elektronický občiansky preukaz
či jeho aktiváciu možno požiadať na
ktoromkoľvek oddelení dokladov na
Slovensku. Výmena starého typu dokladu za elektronický je bezplatná, rovnako aktivácia občianskeho preukazu.
Vo vlastnom záujme je teda nanajvýš
vhodné využiť zostávajúci čas do začiatku uplatňovania nového spôsobu
komunikácie s vybranými subjektami
zo strany štátu.
Elektronické občianske preukazy
s čipom vydáva Slovenská republika
od decembra 2013. V súčasnosti je držiteľom platného elektronického OP 3,25
milióna občanov, pričom 62 percent,
teda vyše 2 milióny občanov, majú doklad aktivovaný, čiže majú prístup do
elektronickej schránky a môžu používať elektronické služby.

» red

bratislavsko západ

ekookienko / služby
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Výročia a udalosti
vznikol v Prešove najstarší futbalový klub na Slovensku Tatran Prešov,
vtedy pod názvom ETVE Prešov (Eperjesi Torna es Vivo Egyesület).

25. mája 1898

Druhé Štrbské pleso už nemáme

„Akékoľvek ďalšie zásahy do tohto územia sú veľmi závažným rozhodnutím a bez rešpektu k prírode môžu
lokalitu nezvratne poškodiť. Nemáme
žiadne druhé Štrbské pleso, preto si ho
musíme zachovať,“ vyhlásil Ján Budaj,
minister životného prostredia.
Ministerstvo životného prostredia prostredníctvom svojich štátnych
ochranárov vstúpi do procesov. Aj keď
ide o intravilán obce, zámery môžu
zasiahnuť napríklad aj cenné rašelinisko. Správa Tatranského národného
parku už dostala potrebné podklady a
vo svojom stanovisku bude plne hájiť
zachovanie prírodného bohatstva na
tomto území.
Minister životného prostredia
zároveň poverí zamestnancov sekcie

environmentálneho hodnotenia, aby
preverili postup okresného úradu, na
ktorom proces posudzovania zmeny
územného plánu prebieha. V prípade
akýchkoľvek podozrení sa minister obráti na príslušné miesta.
V lokalite plesa sa zvažuje viacero
nových výstavieb, na stole majú úrady
desiatky návrhov od rôznych developerov. V prípade, ak kompetentní vydajú
povolenia, zmeniť sa môže územný
plán viacerých pozemkov a išlo by o
najväčšie zmeny za posledných 50 rokov. Medzi najvýraznejšiu výstavbu by
patrilo vybudovanie kabínkovej lanovky, ktorá by spojila železničnú stanicu
s areálom liečebného domu Helios a
následne aj s areálom FIS. Okrem iného
sa diskutuje o výstavbe novej zjazdovky, bytových domov, obchodov, športovísk, hotela či parkovísk. Tentokrát sa
to bez zásahu do prírody nezaobíde. Tá
ma byť dokonca veľmi zásadná.
Proti novým návrhom vystúpila
verejnosť na čele s mnohými odborníkmi. Územie sa môže dosť rýchlo znehodnitiť, až znetvoriť, a cesta späť už
nebude možná.

» red
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Minister životného prostredia Ján
Budaj vyzýva kompetentné inštitúcie, aby odložili svoje rozhodovanie
o zmene územného plánu Štrby vo
vzťahu k Štrbskému plesu. Práve
Štrbské pleso je vzácnou prírodnou
lokalitou a predstavuje erbové územie Vysokých Tatier. Navyše, voči
avizovaným developerským zámerom sa postavili aj miestni obyvatelia prostredníctvom petície.

5

viny

chuť jari,CHUŤ
škola,
hlavu hore
JARI
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Chutné zeleninové nátierky a šaláty plné vitamínov

Jar na tanieri

Po zime náš organizmus priam
prahne po vitamínoch. V týchto
dňoch nám však už nič nebráni v
tom, aby sme oprášili košík a vyrazili na trh nakúpiť sviežu jarnú zeleninu. Pripraviť si z nej môžeme chutné
nátierky či šaláty.
Na pultoch obchodov či u predajcov na
trhu je už v ponuke dostatok mladej jarnej
cibuľky, reďkovky, šalátov či pažítky. Využitie tejto chrumkavej zeleniny plnej vitamínov je v našej kuchyni mnohoraké a
príprava chutných šalátov či nátierok z nej
nezaberie veľa času. Prinášame zopár námetov v podobe jednoduchých receptov.

do uvarené vajcia, 1PL nasekanej pažítky, citrónovú šťavu a soľ na dochutenie,
reďkovku na zdobenie pokrájanú na kolieska

Postup: Maslo dáme do misky, necháme ho zmäknúť a následne vymiešame s
krémovým syrom a soľou. Na strúhadle
s väčšími slzičkami postrúhame umyté
reďkovky a na tvrdo uvarené vajíčka a pridáme do misky k vymiešanému maslu so
syrom. Ochutíme citrónovou šťavou. Nátierku podávame natretú na tmavý alebo
celozrnný chlieb. Ozdobíme nasekanou
pažítkou a kolieskami reďkovky.
ilustračné foto

Zemiakový šalát s reďkovkami
Suroviny: 500 g zemiakov, 3PL olivo- umyté a na kolieska nakrájané reďkovky.

autor RitaE pixabay

Nátierka s jarnou cibuľkou
Postup zálievka: Nivu pretlačíme cez
Suroviny: 1/2 zeleru, 4 mrkvy, 2 jarné vého alebo repkového oleja, 2PL jablčné- Zalejeme zálievkou, dobre premiešame a sitko, prípadne poriadne pomrvíme medzi
cibuľky, šťavu z polovice citróna, 250 g
tvarohu, 1 biely jogurt, soľ

Postup: Zeler a mrkvu najemno nastrúhame, jarnú cibuľku pokrájame
na kolieska, všetko vložíme do misky a
dôkladne premiešame. Pridáme šťavu
z citróna, tvaroh, biely jogurt a opäť premiešame. Dochutíme soľou. Podávame s
celozrnným chlebom, prípadne bagetou.

ho octu, 2 ČL horčice, 1ČL medu, 8 reďko- necháme odstáť. Šalát pred podávaním
viek, 2PL nasekanej pažítky, soľ, mleté posypeme nasekanou pažítkou.
čierne korenie

Postup na zálievku: Metličkou v miske vymiešame horčicu, ocot, med, soľ a
mleté čierne korenie a za stáleho miešania prilievame olej.
Postup na šalát: Zemiaky umyjeme,
vložíme do hrnca s vriacou vodou a uvaríme do mäkka. Po uvarení zo zemiakov
zlejeme vodu a necháme ich vychladReďkovková nátierka
Suroviny: 3 viazaničky reďkovky, 100 núť. Zemiaky zbavíme šupky, rozkrojíme
g masla, 3 ks krémového syra, 3 na tvr- na polovice a vložíme do misy. Pridáme

Výročia a udalosti
vznikol v Prešove najstarší futbalový klub na Slovensku Tatran Prešov,
vtedy pod názvom ETVE Prešov (Eperjesi Torna es Vivo Egyesület).

prstami, dáme do misky a vymiešame s
citrónovou šťavou dohladka. Pridáme majonézu, kyslú smotanu, prípadne biely jogurt,
worcesterskú omáčku, podľa potreby soľ.
Jarný šalát
s reďkovkami a pažítkou
Postup šalát: Šalát rozoberieme na
Suroviny na šalát: 2 ks hlávkového jednotlivé listy, opláchneme ich a nechášalátu, viazaničku reďkovky, 2 vajcia, 1PL me odkvapkať. Reďkovku pokrájame na
nasekanej petržlenovej vňate, 1PL nase- kolieska, vajcia na osminky. Šalátové listy
kanej pažítky
rozložíme na väčší tanier, na ne navrstvíSuroviny na zálievku: 150 g syra s me reďkovku aj vajcia, prelejeme pripravemodrou plesňou, 2PL citrónovej šťavy, nou zálievkou a posypeme petržlenovou
2PL majonézy, 125 ml kyslej smotany prí- vňaťou a pažítkou. Podávame s tmavým
padne bieleho jogurtu, 1 KL worcesterskej pečivom.
omáčky, soľ
PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Výročia a udalosti
Slováci Jozef Gabčík a Čech Jan Kubiš uskutočnili atentát na Heydricha.

25. mája 1898

27. mája 1942

Prvý stupeň
nastúpi dobrovoľne do škôl

Vstaň a choď

Od prvého júna sa opäť otvoria zák- minister školstva. Do materských škôl
ladné školy, do ktorých sa môžu vrá- sa budú môcť v prvom rade vrátiť deti
tiť žiaci prvého až piateho ročníka, zdravotníkov, policajtov, vojakov a
dochádzka však bude dobrovoľná.
tých, ktorí v čase koronakrízy zabezpečujú dôležité pozície, ale aj deti rodičov,
Škôlkari a prvostupniari budú pedagogických zamestnancov. Minismôcť stráviť jún v škole za prísnych ter školstva poznamenal, že zverejnepodmienok. Bez klimatizácie, iba vo ný bude pomocný materiál k otváraniu
svojej skupine a s rezervným rúškom v materských a základných škôl. Podľa
skrinke. O otvorení školy od 1. júna roz- neho aj otvorenie jaslí by sa mohlo stihhodne jej zriaďovateľ. Otvárať sa smú núť od 1. júna, ak nie, možno to bude o
škôlky, 1. stupeň a 5. ročník základ- týždeň neskôr.
ných aj špeciálnych škôl. V škôlke bude
Predseda vlády Igor Matovič posmieť byť v skupinách najviac 15 detí, v znamenal, že základné umelecké škoškolách najviac 20 žiakov na jednu trie- ly môžu vyučovať individuálne, teda
du. Pre žiakov, ktorí nepôjdu do školy, jedného žiaka. Bližšie podmienky,
a pre vyššie ročníky bude pokračovať za akých sa bude konať takéto vyučodištančné vyučovanie.
vanie, budú zverejnené v najbližších
Premiér Igor Matovič informoval, dňoch.
že od tohto dátumu sa môžu vrátiť aj
deti do materských škôl.
Minister školstva, vedy, výskumu a
športu Branislav Gröhling povedal, že
návrat do škôl bude sprevádzať viacero
hygienických a bezpečnostných opatrení. O tom, či sa škola alebo materská
škola otvorí, rozhodne zriaďovateľ.
„Rodičia budú môcť s deťmi zostať
doma, ak sa tak rozhodnú,“ povedal
» red

Je medzi nami veľa ľudí, ktorí sa točia
okolo seba. Študujú, hľadajú, čo je
pre nich dobré, sústredia sa na seba
a nemajú odvahu niečo poriadne
urobiť. Jozefovi Boh povedal: „Vstaň,
vezmi si so sebou dieťa i jeho matku, ujdi do Egypta (Mt, 13,20),“ alebo
„Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho
matku a choď do izraelskej krajiny
(Mt, 20,20).“ Na inom mieste sa píše:
„Vstaň a choď, tvoja viera ťa uzdravila“ (Lk 17,19) alebo „Vstaň, vezmi si
lôžko a choď!“ (Mt, 9,6).
Slovo vstaň znamená aj prebudiť sa,
vstať z mŕtvych alebo vyjsť z hrobu. Potrebujeme sa niekedy prebudiť zo svojich
vlastných predstáv, pohodlia, lenivosti,
strachu a neschopnosti konať. Po slove
vstaň pokračujú Boh alebo Ježiš často
slovom choď - vyber sa na cestu, rozbehni sa do sveta, postav sa prekážke, ktorá
ti stojí v ceste.
Ježiš nás volá k proaktivite a inováciám. Všetko sa začína vierou v to, čo
nám hovorí. Musíme byť najskôr citliví
k tomu, aby sme počuli jeho hlas. Vstať
znamená opustiť svoju komfortnú zónu.
Slovo choď nás nabáda k prvému kroku.
Zdá sa mi, že pribúdajú ľudia, ktorí
majú problém „vstať a ísť.“ Nemyslím v
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nasledovaní Krista, ale aj v bežnom živote. Mladí ľudia sa ma niekedy pýtajú
ako začať podnikať a ja som ešte neprišiel na inú odpoveď ako je - začať. Mnohí
sa nevedia rozhýbať a urobiť krok k manželstvu a založeniu rodiny. Nehovorím,
že by sme mali robiť veci rýchlo a bez
rozmyslu, ale skutočný svet poznávame
iba tým, že vstaneme a vykročíme. Skutočnú prácu sa nenaučíme z kníh a prednášok, ale iba z toho, že ju budeme robiť.
Máme dnes štyridsaťročné deti,
ktoré sedia pri mame za pecou a premýšľajú nad svojim životom a jeho zmyslom.
Ich matkám by som poradil aby im prestali posluhovať a povedali im: „Postav
sa na vlastné nohy a choď do sveta.“
Len tým, že prekonáme obmedzenia zo
svojho pohodlia a strachu dokážeme
objaviť svoj skutočný talent a povolanie.
Sme povolaní obohatiť
tento svet, nie vysedávať na mieste ako
nemocní a malomocní. Slová vstaň a
choď nám hovorí Boh.
On pozná našu cestu a postará
sa aj o našu
ochranu.

» Ján Košturiak

spravodajstvo / zamestnanie, služby

PRIJMEME
SPOĽAHLIVÉ PANIE

0905 758 469
0905 877 690

94-0049

na upratovanie
kancelárskych priestorov
od 17 hod. do 20 hod.
Plat: 4,80 € / hod. brutto

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

v Záhorskej Bystrici

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

počas odu
na doh

RUSOVCE - min. 24,00 EUR brutto za roznos
DÚBRAVKA - min. 6,96 EUR brutto za roznos
ČUŇOVO - min. 9 EUR brutto za roznos
+ príplatky: vačší počet strán novín, roznos letákov, náročnosť rajónu

- pomocné práce v logistike BA 4 € / hod. (brutto) len muži
- pomocné práce v tlačiarni BA 3,60 € / hod. (brutto) muži + ženy
+ príplatky za prácu v noci a cez víkend a sviatok
BEZ UBYTOVANIA

NÁSTUP MOŽNÝ IHNEĎ!

Kontakt: 0902 626 696, office@spotjob.sk

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

v Bratislave
Mzda: 3,3330 €/h. brutto
Nástup ihneď.
0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

49-0021

INFO: 0907 887 362, Po - Pia od 8.30 do 16.30
dist.bratislavsko@regionpress.sk

BRIGÁDA V BA IHNEĎ

32-0058

Najčítanejšie regionálne noviny

os
na roínzn
nov víkendov

36-0002

HĽADÁ
KOLPORTÉROV

SKdO
BRATISLAVzápa

36-0002

Mzda: 3,3330 €/h. brutto
Nástup ihneď.

BRATISLAVSKO@REGIONPRESS.SK
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

splátky od 149 €

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%

Chcete chovať hydinu?

PREDAJ VO VAŠOM OKRESE
Nosnice
Brojler y
Mor ky
Káčatá
Húsatá
Husokačky

Objednávky:
www.matejovdvor.sk
0902 466 448
0902 606 436
0902 692 290
100% záruka kvality
Sme tu pre Vás už 30 rokov

ODLOŽTE SI NÁŠ INZERÁT
HYDINU PONÚKAME CELOROČNE

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������
���TO, RÝCHL���������������
stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

0918 726 754
PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM
Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia
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63-0077

0948 787 777 | www.balkona.eu

VYHRAJTE 400 €

34-0002-3

splátky od 98 €

atia .
y pl
0
Zľav . 6. 202
do 1

zimné záhrady

zasklievanie terás

