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BRATISLAVSKO
východ

BRATISLAVSKO.sk
PRIJMEME
SPOĽAHLIVÉ PANIE

0905 758 469
0905 877 690

Týždenne do 94 750 domácností

NÁTER: DVERÍ, OKIEN,
ZÁRUBNE, RADIÁTORY

DOMÁCE A MEDZINÁRODNÉ

6542 2387
0905 616 329

0905 621 229

66-0003-3

NÁKLADNÁ DOPRAVA
EXPORTNÉ BALENIE
SKLADOVANIE

94-0049

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

16-0053
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 PALIVOVÉ
DREVO

POLIENKA aj GUĽATINA

52-0061

0917 649 213

16-0172

AKCIA !!! POLIENKA
suchý smrek a borovica
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bezstarostnykontajner.sk
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odvoz odpadu ?
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www.renovacia-dveri.eu
Obhliadka,
poradenstvo
- renovácia dveri
a cenová
ponuka u Vás
- kľučky, zámky, sklo
doma - služba
- nové dvere a zárubne
zdarma !!!
- renovácia vstavaných skriň

NAŠE SLUŽBY PRE VÁS:
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obhliadky: 0905 605 934
prevádzka: 0948 288 791
Odeská ulica 75, 821 06 Bratislava,

renovacia@renovacia-dveri.eu
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služby, reality
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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 (94.750 domácností)
Každý týždeň: Rača, Trnávka,
Slovnaft, Vrakuňa, Dolné Hony,
Podunajské Biskupice, Nové
Mesto, Ružinov, Nivy, Staré
Mesto, Vajnory

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

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
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

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

03 BYTY / predaj

06 POZEMKY / predaj

»Predám 1 izbový byt s parkovaním a predzáhradkou
vo vrakuni. Cena: 66000€
0944 325 088
»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.

07 REALITY / iné

»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
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»Kúpim byt v Bratislave
0907 402 507
»Kúpim byt v Bratislave
a okolí 0903 461 817

08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682

09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
11 HOBBY A ŠPORT

HĽADÁME A KÚPIME
NEHNUTEĽNOSTI
Využite obdobie prerušenia dražieb nehnuteľností
na riešenie Vašej situácie, nebude trvať večne

SLUŽBY
»KOSENIE KROVINOREZOM
0919 177 337

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

ELEKTROINŠTALÁCIE

52-0063

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Komerčná
riadková
inzercia

»Kúpim staré hodinky mince bankovky knihy odznaky
0903 753 758

»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

VODA-KÚRENIE-PLYN

12 DEŤOM

»Vodoinštalatér 0904 307
824

13 RÔZNE / predaj

MAĽBY-STIERKY-NÁTERY

»Predám prikývku ušitú z
kožušín na gauč 190x160cm
a na 2 kreslá 60x160cm.
Tel.: 0902 679 183
»Predám mobilný slnečník
(na 5-tich kolieskach).
Tel.: 0902 679 183

»Ma ľov k y - r ýc hle - č isto
0905 723 981
»Maľby, podlahy 0915 462
513
92-0013

Martinčekova 17
BRATISLAVA
bratislavsko@regionpress.sk

Občianska
riadková
inzercia

14 RÔZNE / iné
»Kúpim domáce tkané plátno, vrecovinu, kroje, šatky,
sukne a starožitnosti.
0909 117 320

OPRAVA CHLADNIČIEK
»ZIMMERMANN 0905 54 74
76
»Matúš 0905 616 431

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

15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA

OPRAVA TV, ELEKTRO

POŠLITE SMS

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

OPRAVA PÍSACÍCH STROJOV
VODA-KÚRENIE-PLYN
ZVIERATÁ
AUTO MOTO
PREPRAVA

Frézovanie

OKNÁ
PREPRAVA

komínov

KURZY
ČISTENIE

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

PONUKA PRÁCE
OPRAVA ŠIJACÍCH STROJOV
REMESELNÍCI
REKONŠTRUKCIE

ZĽAVAEZ

ČISTENIE

NA NER

www.kominicek.sk
0905 702 276 • 0917 850 155
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BEZPEČNOSŤ
10-0049

Redakcia:

Občianska
riadková
inzercia

CHCETE SI PODAŤ
INZERÁT ?

BRATISLAVSKO
východ

Najčítanejšie regionálne noviny

PREPRAVA

služby, zamestnanie
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94-0064

bratislavsko východ

VONKAJŠIE
ŽALÚZIE

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

bfacleaning.sk/nanosterile

DEZINFEKCIA PRIESTOROV
ÚČINNÁ 2 ROKY

Z-90, Z-70, C-80
T-80, F-80

32-0009-1

51-0059

Kontakt: 0918 454 003

0903 791 159

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

Bratislava NON-STOP

ROLETY
ZipScreen

OKIEN

10-0047

nanosterile.eu

www.cevarom.sk
w

Výmena tesnenia
a oprava
všetkých druhov
a typov

TEPOVANIE

0905 799 782
Vzorko
Vzorkovňa:
Pezinok, Hrnčiarska 25
Mobil: 0905 493 088, 0948 493 088
Mobi
EE-mail: cevarom25@gmail.com
Otvorené: po-pia: 1000 - 1700 h
O

Karol Mikláš

Práce vo výškach

0903 969 611

24-0020
24-0019

HĹBKOVÉ

32-0035-2

INZERCIA

Prenajmeme spevnenú plochu
30.000 m2 v priemyselnej zóne
Pezinok - Glejovka. V objekte je
nákladná váha a železničná vlečka.

HĽADÁ
KOLPORTÉROV

BRATISLAVvýchSKodO
Najčítanejšie regionálne noviny

16-0172

68-39

0901 708 070
pkprenajom@gmail.com

os
na roínzn
novas víkendov
poč
odu
na doh

STARÉ MESTO - min. 8,00 EUR brutto za roznos
VAJNORY - min. 15 EUR brutto za roznos
TRNÁVKA - min. 4 EUR brutto za roznos

41-0069

+ príplatky: vačší počet strán novín, roznos letákov, náročnosť rajónu
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INFO: 0907 887 362, Po - Pia od 8.30 do 16.30
dist.bratislavsko@regionpress.sk
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SPOLOČNOSŤ
spoločnosť,
zdravie, právnik radí

Najčítanejšie regionálne noviny

Nikdy to nesmie byť normálne!
„Keď mne zdochla koza, nech susedovi zdochnú aj dve!“ Poznáte
to. Obraz našej mentality, žiaľ, v
poslednom čase čoraz častejší. A
čoraz viac desivý v perspektíve
toho, čo nás v rámci medziľudských vzťahov ešte len čaká.

Hurá do zákopov!

Neviem, či je na to tá najlepšia chvíľa, ale pamätáte sa ešte na heslo „Spolu
to zvládneme“? Kam sa podelo po pár
týždňoch to „spolu“? Akosi priľahko
a prirýchlo ho vytlačilo slovo „ja“. Ja a
moje. Kopeme čoraz hlbšie zákopy, buSvetové médiá bijú na poplach. Naše dujeme okolo seba stále viac obranných
sa tejto téme nevenujú. Ľudia prechá- opevnení, na sociálnych sieťach nadáva
dzajú v rámci vzťahov medzi sebou do už každý na každého. Tí aktívnejší rýchakýchsi zákopových trvalých vojen, bez lo pochopili, že v tomto zmätku prišiel
ich vyhlásenia a bez nádeje, dokonca aj ich čas a agresívne si presadzujú svoje.
Svoje názory, svoje predstavy o živote,
bez chuti na prímerie.
svoje požiadavky, svoje dogmy.

Keby sa tak Gándhí nemýlil

„Myslíme si, že to je nenávisť, no v
skutočnosti je to strach.“ (Mahátma
Gándhí) Všetci sme mali a mnohí ešte
stále máme strach. A mali by si to uvedomiť aj tí mladší. Najviac nakazených
koronavírusom na Slovensku sme mali
v skupine ľudí v strednom aktívnom
veku, medzi 30 a 50 rokmi života. To je
„Nenávisť môžeme poraziť iba tým, že
rozšírime priestor pre lásku a úctu k
sebe navzájom.“
(Zuzana Čaputová)
zároveň skupina, ktorá ako prvá odložila rúška, zaplnila nákupné centrá, domáha sa uvoľniť všetko a žiada to čoraz
agresívnejšie a čoraz viac druhých pri
tom obmedzuje.

Zneužitie nešťastia

To znie naozaj dosť bezcharakterne
a najmä odpudzujúco. Sme toho však
svedkami. Médiá žijú z tragédií, katastrof,
krutostí či bolesti a občania, ktorí ich sledujú, sa rýchlo učia. Z toho sa totiž naozaj
dá žiť. A veľmi dobre. A prah spoločen- slovenskej ekonomiky, aby nebola
skej zodpovednosti sa znížil na úroveň do budúcna závislá iba na počte vypodlahy. Argumentom sa stáva krik, dav.
Občas aj hystéria, umne niekým v pozadí
„Nemôže si nikto myslieť, že obmevyvolávaná u labilnejších jedincov.
dzovaním slobodného pohybu a práv
O čom je spoločenská debata
iných a braním si za rukojemníkov
Je teraz dôležitá popularita polinevinných ľudí, bude beztrestne zístických strán? Je teraz dôležité, kto
kavať pre seba akékoľvek výhody.“
povedie o pol roka nejakú politickú
(Igor Matovič)
stranu? Je dôležité, kto si s kým ako
nerozumie? Alebo by bolo vhodnejšie robených automobilov, nebodaj ako
zaoberať sa tým, ako a kde viac dopes- nastoliť právo a poriadok v morálne,
tovať potravín, ako zmeniť charakter eticky, právne, ekonomicky, kultúrne

ilustr. foto
a najnovšie už aj zdravotne ťažko skúšanom Slovensku?

Pomýlený trend

Neuberáme sa normálnym smerom
a nemali by sme zostať iba divákmi,
alebo, mizernými komentátormi. Začíname sa topiť v bahne vzájomnej nenávisti. Prestávame rozlišovať. Otupujú sa
naše zmysly. Slabnú naše city. Nepočúvame sa , štekáme na seba, začíname
hrýzť. Nechceli sme ešte pred tromi mesiacmi dokázať SPOLU čosi iné?
red

Každá epidémia sa raz skončí

Ohlásenie živnosti

Uvoľňovanie opatrení môže znamenať aj vážne riziko zvýšenia
nákazy. Preto je veľmi žiaduce,
aby sa opatrenia uvoľňovali postupne.

Živnosť je jedným zo základných foriem podnikania v Slovenskej republike. Na jej vykonávanie je potrebné
ju ohlásiť. Ako a komu sa ohlasuje začatie podnikania na živnosť ? Aké poznáme druhy živností ? Koľko to stojí ?

Aj keď je už možné chodiť do obchodov, je na každom jednotlivcovi,
aby si zvážili, či do nich aj nevyhnutne potrebuje ísť. Čím viac budeme
prísni na seba, tým je väčšia pravdepodobnosť, že epidémiu zvládneme s
minimálnymi alebo malými následkami. Najzraniteľnejšie skupiny musia chrániť seba a ostatní spoločne
seba a ich.
V súčasnosti máme v rukách
prevenciu pred prípadnou druhou
vlnou ochorenia. Z minulosti vieme,
že keď opatrenia pri iných nákazách
neboli dostatočné, alebo sa uvoľnili
veľmi rýchlo, bola druhá vlna masívna a v oblastiach, kde si boli istejší,
následky druhej vlny boli iba o málo
menšie ako v prvej. Platí, že tento rok
bude lepšie dovolenkovať doma, najlepšie na vlastných záhradách alebo
chatách, alebo proste doma. S epidémiou sa ale budeme musieť naučiť
žiť, vírus ešte v Európe bude rizikom
nákazy dlhšiu dobu.
Dodržujte preto naďalej sociálnu
vzdialenosti medzi ľuďmi minimálne
jeden meter, lepšie dva metre. Nedotýkajte sa takzvanej T zóny na tvári
(čelo, nos, ústa) neumytými rukami.

Často si umývajte ruky – platí stále.
Ak si ich nemôžete umyť, noste pri
sebe dezinfekčný roztok, aspoň s obsahom alkoholu 60-90 percent.
Každý druh rúška chráni svojho
nositeľa a aj jeho okolie. Rúška si pravidelne meňte, niekoľkokrát denne.
Pri kašli alebo kýchaní je zakrývanie
úst a nosa civilizovanou samozrejmosťou.
Podporujte obranyschopnosť
organizmu stravou - dostatkom čerstvého ovocia a zeleniny, dostatkom
rýb v strave. Jedzte iba tepelne spracované potraviny. Pravidelne sa vystavujte slnečným lúčom a doprajte
si pohyb vonku.
Používajte rukavice, ak sa dostanete na miesta s vysokým rizikom –
v dopravných prostriedkoch, alebo
pri dotyku s nákupnými vozíkmi
alebo košíkmi. Často vetrajte, dajte si
vyčistiť klimatizáciu.
Súčasnosť je pre každého z nás
nová skutočnosť. Ale pravdou je, že
každá epidémia sa raz skončí, skončili sa všetky v histórii.
Skončí sa aj táto. Ako,
to závisí aj od nás všetkých.
To znamená – od
VŠETKÝCH.

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

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

V prvom rade je potrebné uviesť, že
rozlišujeme tri druhy živností: voľné,
viazané a remeselné. Na vykonávanie
voľnej živnosti nie je potrebná žiadna
odborná kvalifikácia. Ich znenie nie je
vymedzené zákonom, no Ministerstvo
vnútra SR vydalo zoznam odporúčaných názvov voľných živností. Viazané živnosti sú činnosťami, na ktoré je
potrebné preukázať kvalifikáciu alebo
prax v odbore. Sú uvedené v prílohe č.
2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (ďalej len „Zákon“)
spolu s podmienkami na ich výkon.
Poslednou skupinou živností sú remeselné živnosti. Tie sú uvedené v prílohe
č. 1 Zákona a taktiež je na ich výkon
potrebná odborná spôsobilosť, ktorá
sa preukazuje výučným listom alebo
iným dokladom o ukončení príslušného učebného alebo študijného odboru.
Živnosť môže ohlásiť ako fyzická,
tak aj právnická osoba. Živnosť sa ohlasuje prostredníctvom na to určeného
tlačiva alebo elektronického formulára
na príslušnom okresnom úrade, odbore živnostenského podnikania v postavení jednotného kontaktného miesta
(ďalej len „JKM“), alebo elektronicky,
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cez portál slovensko.sk Na ohlásenie
živnosti fyzickej osoby je potrebné doložiť výpis z registra trestov, doklady
preukazujúce odbornú spôsobilosť vás
alebo vášho zodpovedného zástupcu,
ak takého máte (v tom prípade bude
potrebné doložiť aj jeho súhlas s výkonom tejto funkcie). Ďalej je potrebné
doložiť aj doklad preukazujúci oprávnenie užívať nehnuteľnosť ako miesto
podnikania.
JKM vás spolu s ohlásením živnosti prihlási ako fyzickú osobu aj do
zdravotnej poisťovne, u správcu dane
a taktiež do sociálnej poisťovne. Súčasne vám pridelí aj IČO. JKM je povinné
vám zo zákona vydať živnostenské
oprávnenie do troch pracovných dní
od jeho úplného ohlásenia a zaplatenia
správneho poplatku, ktorý je 5,00 EUR
za každú ohlasovanú voľnú živnosť a
15,00 EUR za každú remeselnú alebo
viazanú živnosť. V prípade, že si živnosť ohlásite elektronicky, je ohlásenie
voľných živností bezplatné a správny
poplatok za ohlásenie remeselných či
viazaných živností je len 7,50 EUR za
každú ohlasovanú živnosť.

» Tím advokátskej kancelárie
V4 Legal, s.r.o.

e-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk
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Pocta hlavy štátu národným parkom A čo tak bicykel využiť aj inak?
Prezidentka Zuzana Čaputová vyzvala ľudí, aby zvýšili záujem o
ochranu našich národných parkov.
Príroda sa pre mnohých stala útočiskom v čase najťažšej pandémie
a stále sa teší zvýšenému záujmu,
skonštatovala prezidentka.
A práve preto by sme jej mali našu
vďaku dať najavo zvýšenou starostlivosťou o ňu. „Národné parky sú
najvýznamnejším prírodným dedičstvom, aké máme. Aj našich deväť
národných parkov dnes (24. 5. - pozn.
red.) oslavuje svoj európsky deň. Naša
príroda sa pre mnohých z nás stala
útočiskom v čase najťažšej pandémie
a teší sa stále zvýšenému záujmu. Odnesme si z tejto skúsenosti to dobré a
zvýšme aj záujem o ochranu našich
jedinečných území. Tieto klenoty jednak prichyľujú tisíce vzácnych druhov živočíchov a rastlín, ale súčasne
ponúkajú ľuďom priestor na oddych a
relax. Máme veľkú príležitosť podporiť
a zachovať našu pýchu Slovenska, kde
ochrana prírody bude mať svoje nezameniteľné miesto. Všetko najlepšie!“
Napísala prezidentka Zuzana Čaputová na sociálnej sieti.

Národné parky Slovenska sú najcennejšie prírodné územia Slovenskej
republiky. V súlade s európskymi i svetovými kritériami plnia dve základné
úlohy: zachovanie vzácnej prírody a
jej sprístupnenie pre realizáciu voľnočasových aktivít. Na území Slovenska
sa nachádza deväť národných parkov.
Ide o rozsiahlejšie územie, spravidla s
výmerou nad 1 000 ha, prevažne s ekosystémami podstatne nezmenenými
ľudskou činnosťou alebo v jedinečnej
a prirodzenej krajinnej štruktúre, tvoriace nadregionálne biocentrá a najvýznamnejšie prírodné dedičstvo, v
ktorom je ochrana prírody nadradená
nad ostatné činnosti.
Na území národného parku platí
tretí stupeň ochrany. Znamená to, že
pohyb v ňom je pre cyklistov a turistov
možný iba po vyznačených chodníkoch a trasách, nesmie sa tam táboriť,
zakladať oheň (aj celoročne), vykonávať napríklad horolezectvo či skalolezectvo.
Tak isto sa v Národnom parku nesmú rozširovať nepôvodné druhy, zbierať rastliny vrátane ich plodov správať
sa hlučne či dokonca organizovať poľovačky.

Zareagovali na to veľmi pružne niektorí výrobcovia, nateraz žiaľ iba menších a menej známych značiek. Avšak
ukazuje sa, že trafili do čierneho.
Na nemeckom trhu už je celkom
Na jednomiestnom bicykli nie je do- slušná ponuka viacosobových bicykvolená jazda viacerým osobám. A iba lov, prípadne bicyklov doslova náosoba staršia ako 15 rokov môže viesť kladných. Tie využívajú najmä kuriéosobu mladšiu ako 10 rokov buď na po- ri, ale aj poštoví doručovatelia. Takto
mocnom sedadle na prepravu dieťaťa vyrobené bicykle majú minimálnu
s pevnými opierkami na nohy, alebo v nosnosť vyššiu ako dvesto kilogramov,
prívesnom vozíku určenom na prepra- sú vybavené dodatočnými bezpečnostvu detí, prípadne na detskom bicykli nými prvkami, vystuženým a predĺpevne spojeným tyčou s vodiacim bi- ženým rámom, aby na ňom na mieste
cyklom.
obvyklom pre zadný nosič mohla byť
Lenže, čo ak sa na výlet chcú vy- napríklad detská dvojsedačka, alebo
brať napríklad dvaja dospelí, prípadne miesto pre dospelého aj s dieťaťom.
aj rodičia s dieťaťom?
„Kapitán“ vozidla sedí na prostriedku,
Najmä v mestách sa naučilo z pre- bicykel riadi a poháňa. Zadní pasažieventívnych dôvodov veľa ľudí presedlať ri sa na šliapaní nepodieľajú, pohonu
z hromadnej dopravy na bicykle. Ale aj pomáha elektromotor, ktorý už dnes je
rodinné či priateľské výlety do prírody na bicykloch takmer samozrejmosťou.
po pribúdajúcich veľmi dobre zjazd- Celkovej hmotnosti sú prispôsobené aj
ných cyklotrasách čoraz viac lákajú. brzdy.
A ako sa zdá, aj pre viac turistov stačí
jeden bicykel.
» red
Nielen bicykel je bicykel. Podľa
predpisov je to aj trojkolka, viackolka a viacsedadlový bicykel (tandem).

» red

Výročia a udalosti
bola korunovaná kráľovná Alžbeta II., ktorá je kráľovnou Spojeného kráľovstva,
Kanady, Austrálie, Nového Zélandu a ďalších častí spoločenstva Commonwealth.

2. júna 1953

Výročia a udalosti
zomrel Mikuláš Galanda, slovenský maliar, grafik a ilustrátor
(* 1895).

5. júna 1938

Bernolákovo, Senecká cesta 142

41-0069

0907 332 761
0915 324 286
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Voňavé rastlinky ochutia naše pokrmy a prospejú zdraviu

Bylinky v našej kuchyni

Pestovanie byliniek si už získalo
za posledné roky na Slovensku
veľa priaznivcov. Miesto si našli na
našich balkónoch, terasách i v záhradách. Vieme ich však správne
zberať, uskladňovať a používať?
Priaznivé účinky byliniek na náš organizmus poznali už naše staré mamy
a pri ich správnom používaní dokážeme
nimi nielen dochutiť a prevoňať pripravované pokrmy či nápoje ale aj posilniť
naše zdravie.

Zbieranie byliniek

Mrazenie byliniek

Vhodnými bylinkami na mrazenie
sú napríklad petržlenová vňať, kôpor,
mäta, pažítka, šalvia či medovka. Bylinky pred mrazením dobre umyte a
osušte. Ich listy alebo vňať môžete
zmraziť vcelku tak, že ich vložíte do
vreciek určených na mrazenie potravín.
Ďalšou možnosťou mrazenia byliniek
Náš tip:
Do nádobky určenej na výrobu kociek ľadu vložte celé lístky mäty či
medovky, tie vám potom výborne
poslúžia pri príprave chutných nápojov.

Na zber byliniek je vhodný košík,
prípadne textilné či papierové vrecko.
Zbierajte ich za suchého počasia a dbajte na to, aby ste zbierali len zdravé rastliny. Kvety trhajte cez obed a vňať ešte
pred odkvitnutím rastliny.

je ich zaliatie vodou. Bylinky v takom
prípade vložte do plastových téglikov
alebo nadrobno posekajte a vložte do
formičiek na ľad.

Uskladnenie byliniek

Využitie byliniek v našej kuchyni

Bylinky čo najskôr po zbere spracujBylinky môžete využiť pri príprate, pričom voliť môžete medzi dvoma ve rozličných pokrmov, ktoré vďaka
spôsobmi ich uskladnenia – sušením
a mrazením. Do niektorých jedál sa bez
problémov dajú použiť sušené bylinky, ale sú i také pokrmy či nápoje, kde
lepšie vyniknú, ak nemáme po ruke
čerstvé, práve tie mrazené, pretože si zachovajú nielen svoju prirodzenú farbu
a svieži vzhľad, ale aj väčšinu zdraviu
prospešných látok.

foto autor congerdesign pixabay

Bylinky zbierame za suchého počasia.

ne dochutia tiež rôzne osviežujúce Medovka
nápoje. Chýbať by nemali ani na griJej lístky majú citrónovú vôňu a výborne sa hodia najmä do nápojov, ale
osviežiť môžu aj chuť rôznych šalátov či
omáčok.

Pažítka

Pažítka vonia podobne ako cibuľa, je
však jemnejšia. Ochutí nátierky, šaláty i
cestoviny so syrovou omáčkou. Do varených pokrmov ju pridávajte až po ich
dokončení, nevarte ju.

Sušenie byliniek

Bylinky sušte na teplom, suchom a
dobre vetranom mieste. Určite sa vyhnite priamemu slnku. Jednotlivé rastliny
rozložte na sito alebo ich sušte v menších trsoch zavesené. To, že je už bylinka suchá a pripravená na uskladnenie
zistíte tak, že sa jej stonky ľahko lámu.
V takom prípade bylinky vložte do dobre Lístky mäty či medovky vám výborne poslúžia pri príprave chutných osviežujúuzatvárateľnej nádoby a skladujte na su- cich nápojov.
foto autor ThorstenF pixabay
chom a tmavom mieste. Väčšinu z nich
môžete potom používať počas celého nim získajú výbornú chuť i vôňu. lovačke.
roka, až kým nebudete mať novú úrodu. Hodia sa k mäsu, zelenine ale výbor-

Bazalka

Bazalka sa používa do omáčok, šalátov i polievok. Ochutí tiež marinády a
zálievky. Veľmi dobre sa hodí k paradajkám či baklažánu a pravdaže k cestovinám. Do varených jedál ju pridávajte až
tesne pred ich dokončením, aby nestratila svoju vôňu.

Petržlen

V kuchyni má naozaj všestranné použitie. Pridávajte ho však až do hotových
pokrmov. Hodí sa k vareným zemiakom
aj dusenej zelenine. Pridáva sa do zeleninových polievok a rôznych pomazánok.

Rozmarín

Aróma rozmarínu je veľmi výrazná a
preto to s jeho množstvom príliš nepreháňajte. Táto bylinka sa hodí najmä pri
príprave pečeného či grilovaného mäsa.

Šalvia

Jej lístky sa hodia najmä pri príprave
jedál z bravčového mäsa a rýb. Použiť
ju môžete aj na ochutenie omáčok či
nátierok. Stačí jej veľmi malé množstvo,
častokrát jeden až dva lístky, ktoré môžete mraziť v nádobkách na výrobu ľaKôpor
dových kociek podobne ako medovku
Kôpor sa hodí pri príprave pečených či mätu.
rýb ako aj na dochutenie omáčok či zeleninových šalátov. Tiež sa uplatní pri Tymian
nakladaní zeleniny. Nemal by prejsť vaVyužijete ho pri príprave pečeného
rom a preto ho do varených jedál pridá- mäsa, rýb, dusenej zeleniny a omáčok.
vajte až na záver.
Nezabúdajte naň ani pri grilovaní mäsa,
rýb a zeleniny. Zväčša sa požíva sušený.

Mäta

V našej kuchyni majú bylinky rozmanité využitie. foto autor StockSnap pixabay

Pre jej výraznú mentolovú vôňu využite mätu na ochutenie zeleninových šalátov, dusenej zeleniny, pečeného mäsa,
rýb, marinád a zálievok. Svoje miesto
nájde aj pri výrobe dezertov, zmrzliny a
osviežujúcich nápojov, ktoré nielen dochutí, a prevonia ale aj krásne ozdobí.

6

Oregano

Môžete ním v jedlách nahradiť majorán. Hodí sa do pokrmov z mletého
mäsa, pri príprave pizze, zemiakových
či zeleninových placiek, ale aj omáčok
podávaných k cestovinám.
STRANU PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ
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AJ VY CHCETE INZEROVAŤ? BRATISLAVSKO@REGIONPRESS.SK

SBS
Práca v SBS?

BRIGÁDA V BA IHNEĎ

- 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

Kontakt: 0902 626 696, office@spotjob.sk

32-0058

BEZ UBYTOVANIA

NÁSTUP MOŽNÝ IHNEĎ!

SBS GUARDING s. r. o.

MIKULEC Martin – hľadaná osoba
Po 42-ročnon Martinovi Mikulecovi z Bratislavy
je vyhlásené pátranie ako po obvinenej osobe
zo závažnej trestnej činnosti. Menovaný sa zdržiava na neznámom mieste a doposiaľ sa nepodarilo zistiť miesto jeho súčasného pobytu.

v Bratislave

Cena kurzu 127 € + správne poplatky
Možnosť preplatenia cez Úrad práce

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

36-0002

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

HĽADÁME PANI
NA UPRATOVANIE

HORIZONTÁR
CNC

Sklad Nemecko 2800 € /mes.
Drevár Rakúsko 3500 € /mes.

Bližšie informácie v pracovných hodinách
od 9.00 do 15.30 hod.

info@c-group.sk 0903 431 350

49-0021

52-0049-2

85_0335

0905 880 127

3000 EUR/mesačne Brutto

Odmena: 230,- € Eur brutto / mesačne

0910 962 664

INFORMÁCIE NA:

PRIJMEME
Mäsiarov (Rakúsko)

kancelárie v Bratislave – Patrónka
Výkon: popoludní, 2 hod.
5 prac. dní v týždni

Kontakt:

na adrese Bratislava, Kazanská 30
(Podunajské Biskupice)
Možnosť zamestnania v celom Bratislavskom
kraji, ale aj v iných regiónoch SR

príjme strážnikov na prevádzky

Akékoľvek informácie k hľadaným osobám môžete
poskytnúť na známom telefónnom čísle 158
alebo na ktoromkoľvek útvare Policajného zboru.

Vykonávame kurzy pre prácu v SBS

94-0075

LACKOVIČ Mário – hľadaná osoba
Na 31-ročného Mária Lackoviča z Bratislavy
vydal Okresný súd v Bratislave príkaz na dodanie do výkonu trestu. Menovaný sa zdržiava
na neznámom mieste a doposiaľ sa nepodarilo
zistiť miesto jeho súčasného pobytu.

85_0182

VÁLEK Milan – hľadaná osoba
Na 49-ročného Milana Váleka z Bratislavy vydal
Okresný súd v Bratislave príkaz na dodanie do
výkonu trestu. Menovaný sa v mieste trvalého
bydliska nenachádza a doposiaľ nie je známe
miesto jeho súčasného pobytu.
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

splátky od 149 €

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%
0948 787 777 | www.balkona.eu

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

HĽADÁME

BRIGÁDNIKOV

NA PREDAJ MELÓNOV

88-0051

Dôchodcov, študentov...
0902 606 436, 0902 692 290

BV 20-22 strana
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63-0076

splátky od 98 €

Životopisy zaslať na mail:
gazdovske.produkty@gmail.com

atia 0.
y pl
2
Zľav 5. 6. 20
do 1

zimné záhrady

zasklievanie terás

