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Týždenne do 100 200 domácností

REKONŠTRUKCIE

REKONŠTRUKCIE BYTOV A DOMOV
OBKLADAČSKÉ PRÁCE

Telefón: 0905 279 067 www.stavbyhema.sk

94-0082

Najčítanejšie regionálne noviny

book
na face

t BYTOV t Bytových JADIER t Kúpeľní
t Elektroinštalácie
JADRÁ a Kúpeľne do 5 dní
www.instavex.sk

0917 751 129

Zľavy až - 20% na práce a materiály

A.I.I. Technické služby s. r. o.

52-0061



prijme ihneď

Ručný pracovník, KOSEC / PILČÍK - 580 € mes. brutto + osob. ohodnotenie

6542 2387
0905 616 329

NÁKLADNÁ DOPRAVA
EXPORTNÉ BALENIE
SKLADOVANIE

66-0003-3

94-0083

HOSPODÁR - 1.100 € mesačne brutto

%

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.

DOMÁCE A MEDZINÁRODNÉ

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

52-0063

VODIČ "C" - od 805 € mesačne brutto + osob. ohodnotenie

Základná zložka mzdy + príplatky
a ODMENY

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

VODIČ "B", "T" - 700 € mesačne brutto + osob. ohodnotenie

Letná údržba ciest a komunikácií v BA
0948 / 374 149, dispecing2@aii.sk

32-0064

BEZPLATNÉ obhliadky a ponuky

JÚN 2020

BRENO.sk

Akcia platí do 30. 6. 2020 alebo
do vypredania zásob. Za prípadné
tlačové chyby neručíme. Zobrazené
fotografie sú len ilustračné.
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Obšívanie
kobercov

Váš tovar Vám
dovezieme po celej SR

Kobe aj PVC Vám
Koberec
profesionálne nainštalujeme

inzerat-Breno-RegionPressSK-0620_207x137.indd 1

bytové PVC
b

ponúkame tiež v šírkach
ponúk

5m

-15
KUPÓN NA Z¼AVU
pri nákupe

%

Platí len do 30. 6. 2020!

Vz�ahuje sa iba na tovar v predajni.
Z�avy sa nes�ítavajú. Neplatí spätne, na služby,
na akciový tovar, ani na objednávku.

08.06.2020 13:41:04
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52-0001-1

už 8x na Slovensku

VÝPREDA J %

kobercov, PVC a vinylu

Regionpress SK 06/2020

veľký letný

máme

najväčší výber

šport / služby

Martinčekova 17
BRATISLAVA
bratislavsko@regionpress.sk

01 AUTO-MOTO / predaj
02 AUTO-MOTO / iné

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

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

INZERCIA

03 BYTY / predaj
»Predám 2 izbový byt s
predzáhradkou a parkovaním vo Vrakuni. Cena:
66.000 € 0940 325 088

Eva Horáková
0907 702 195
Mgr. Simona Psotná 0905 719 134
Silvia Vlasáková
0905 799 782

04 BYTY / prenájom

Distribúcia:
Radovan Janega
0907 887 362
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk

06 POZEMKY / predaj

Šéfredaktor: Ivan Brožík

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

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

05 DOMY / predaj
07 REALITY / iné

08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682

09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
»Predám brojlerové kurčatá
1-dňové a staršie. Tel. 0905
835 768

11 HOBBY A ŠPORT
12 DEŤOM
13 RÔZNE / predaj

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

»Predám prikrývku 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

Sto rokov futbalu v Považskej Bystrici
Futbal sa tu začal hrať v letnom období roku 1920 (údaj z archívu Univerzitnej knižnice v Bratislave uvádza v tejto súvislosti dátum „20. jún
1920“), keď jedným z propagátorov
populárneho športu bol Imrich Weiner-Kráľ, počas parížskych štúdií
hráč Racing-clubu, neskôr uznávaná osobnosť slovenského výtvarného umenia.
Už v spomenutý deň mala Považská Bystrica svoje mužstvo, avšak prvý
oficiálny zápas odohrala pod názvom
ŠK proti celku Gymnázium Trenčín 17.
mája 1921 a vyhrala 3:1 (góly zaznamenali Lečko, Orovan, Weiner). Korienky
futbalu v meste pod Manínom boli „zasadené”.
Ako najpamätnejšie sa zapísali do
považskobystrickej futbalovej histórie
stretnutia so Slaviou Praha na čele s
ostrostrelcom Bicanom v prvom povojnovom ligovom ročníku 1945 - 1946 a
hoci Považania doma podľahli zošívaným 1:5, diváci si prišli na svoje. Neskôr
potom roku 1962 v druholigovom dueli
prekvapujúco zvíťazil Spartak Považská Bystrica v Trnave 5:0 (Šimko 3, Dubiel, Brunovský). Senzačný výsledok sa
zrodil pri Váhu roku 1963, keď domáci
zdolali vtedy slávnu Duklu Praha vo
4. kole Československého pohára 2:1
gólmi Čakajdu a Senku. V zostave Pražanov nechýbal v tej dobe svetoznámy
Masopust. V tom čase zavítal na Pova-

NÁTER: DVERÍ, OKIEN,
ZÁRUBNE, RADIÁTORY
0905 621 229

Komerčná
riadková
inzercia

žie klub Ipswich Town z Anglicka (1:3).
Po tomto priateľskom stretnutí hostia z
Ostrovov uznanlivo kvitovali sympatický výkon a slušné správanie domácich
futbalistov.
Ak by sme však túto futbalovú
Storočnicu hodnotili len v skratke, so
vzostupmi i pádmi, v týchto peripetiách bolo by zaiste hriechom nepripomenúť Považskú Bystricu ako neoficiálneho majstra Slovenska v roku 1939,
potom v povojnových rokoch v I. československej lige (1945 - 1946 a kvôli reorganizáciám súťaží v rokoch 1948, 1949).
Naposledy hrala Bystrica pod názvom
TJ ZVL v najvyššej súťaži v ročníku
1989 - 1990.
Momentálne pôsobí klub pod názvom MŠK Považská Bystrica v III. lige-Západ a pred pandémiou figuroval v
tabuľke na druhom mieste. Nedočkaví
fanúšikovia by svojich už radi videli
v II. lige, kde by (historicky) aj malo
mužstvo patriť. V minulosti tu pôsobili
i také futbalové veličiny, ako boli napríklad Reimann, bývalý reprezentačný
brankár,
olympionik Pajerchin,
reprezentant
Kukučka, Sliacky,
Kivoň, Čakajda,
Rebro a ďalší.

REMESELNÍCI
»Maľovky–stierky–obklady
–omietky aj menšie práce
0940 384 665

SLUŽBY
»KOSENIE ZÁHRAD 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

VODA-KÚRENIE-PLYN
»Vodoinštalatér 0904 307
824
»www.vodo-instalater.sk
0903 557 127

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

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

» Ján Borčányi
športový publicista

OPRAVA CHLADNIČIEK
»Matúš 0905 616 431

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

14 RÔZNE / iné
15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA
»Deduško vozíčkar sebestačný hľadá štíhlu kamošku do 50r 0944079494
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INZERCIA

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

VODA-KÚRENIE-PLYN
ZVIERATÁ
AUTO MOTO
PREPRAVA
OKNÁ
92-0013

Redakcia:

Občianska
riadková
inzercia
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PREPRAVA
KURZY
ČISTENIE
PONUKA PRÁCE
OPRAVA ŠIJACÍCH STROJOV
REMESELNÍCI
REKONŠTRUKCIE
ČISTENIE
BEZPEČNOSŤ
PREPRAVA
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zamestnanie, zdravie, služby

Prijmeme dve dôchodkyne na upratovanie
kancelárskych priestorov v Záhorskej Bystrici.

výrobná spoločnosť v oblasti polygrafického priemyslu

PRIJME IHNEĎ
TLAČIAROV
ROBOTNÍKOVóþąŭāþñĈ
NASTAVOVAČOVþāôĉþąŭò÷ûøýøôú
KNIHÁROVEĉþāðġþąðĝþą
KNIHÁROVEāôĉðĝþą

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

v Záhorskej Bystrici

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

36-0002

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

MEDIAN SK, s.r.o., spoločnosť
pre prieskum trhu, médií a verejnej mienky

Mzda od 820 € - 1 500 €

HĽADÁ
extérnych spolupracovníkov
PANELU

t[ESBWPUOÈTQÙTPCJMPTǸOBWâLPOQSÈDFWOPDJ
tWZVǏFOJFWPECPSFWâIPEPV OJFQPENJFOLPV

schopných realizovať jednoduché
projekty (vypĺňanie dotazníkov)

Bližšie informácie:
tel.: 02/4949 3854, 02/4949 3111

(el. meranie médií smartfónom)

Kremnická 6, 851 01 Bratislava V
02 / 208 508 14, e-mail: anketari@median.sk

Frézovanie

HĹBKOVÉ

Výmena tesnenia
a oprava
všetkých druhov
a typov

komínov

0903 791 159

10-0049

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

v Bratislave

www.tepovaniekm.sk
tel.: 0949 85 11 10

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

Domáci údržbár

POLIENKA aj GUĽATINA

ER

elektroinštalácia, voda,
zapojenie spotrebičov
montážne práce a drobné
opravy v domácnosti
kosenie krovinorezom
Bratislava a okolie, 0908 952 383

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

16. júna 1919

Výročia a udalosti

vznikla Slovenská republika rád.

18. júna 1815

bol v bitke pri Waterloo Napoleon Bonaparte definitívne porazený.

Stromová 16 - Kramáre

0905 662 407

320008 - 6

WWW.ZUBARVBRATISLAVE.SK
Pracujeme od 15.00 do 21.00 hod.
Ošetríme každého
aj bolestivých pacientov

LETNÉ ZĽAVY

39
1005
431

Žalúzie, sieťky, rolety aj hliníkové

Miesto konania dražby: Hotel Nivy Bratislava,
Líščie Nivy 422/3, 821 08 Bratislava
Najnižšie podanie:
87.300,00 €
Dátum konania dražby: 10.7. 2020
Čas konania dražby: 10.30 hod.

Ďalšie informácie emailom: info@maruniak.sk

BZ 20-24 strana
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NAJLEPŠIE CENY U NÁS
Tel.: 0905 474 663 , Závodná 3, Bratislava
E-mail: okna@univerzaltrade.sk

www.univerzaltrade.sk

32-0007-5

zastavaná plocha a nádvorie
záhrada
záhrada

0903 969 611

UNIVERZAL TRADE s.r.o.

Výmera /m2/

52-0072

3011
3012
3016/8

Druh pozemku

Práce vo výškach

PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE

DRAŽBA

Pozemky zapísané na LV č. 2959 vedenom Okresným
úradom Bratislava pre katastrálne územie Karlova Ves.

Parcelné číslo

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

32-0035-2

ZUBNÁ AMBULANCIA

09-81

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

príjme strážnikov na prevádzky

sedačky, postele,
koberce, kožené sedačky

PALIVOVÉ
DREVO

ZĽAVAEZ

SBS GUARDING s. r. o.

Karol Mikláš

TEPOVANIE

OKIEN

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

e-mail: kariera@grafia.sk, www.grafia.sk

52-0070

člen adMeter

Požiadavky:

36-0002

PANELU

10-0047

člen ONLINE

[UPIP[ÈLMBEOÈ[MPäLBN[EZPEû QSÓQMBULZEPû

33-0050

94-0087

Telefón: 0902 933 061, 0902 933 063

Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava

24-0020
24-0019

AJ VY CHCETE INZEROVAŤ?
BRATISLAVSKO@REGIONPRESS.SK

0905 758 469
0905 877 690

Slovenská Grafia a.s.
52-0026-2

Práca na 2 hodiny denne, 4x do týždňa v pracovných
dňoch v ranných alebo podvečerných hodinách.
Mzda od 6,20 do 7,- € / hod. v hrubom.
Nástup – júl 2020.
Volať v pracovné dni od 10 do 16 hod..

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

16-0172

PRIJMEME
SPOĽAHLIVÉ PANIE

3

16-0049

bratislavsko západ

ZDRAVIE
zdravie

4

Najčítanejšie regionálne noviny

Sezóna nebezpečných parazitov je tu
Myslíme
tým
predovšetkým
kliešte a komáre, obdobie ľudského parazitizmu nemá na rozdiel
od nich žiadne prestávky. Proti
tým prvým sa obrániť dá.

vy, psy a mačky. Hlavným prenášačom
je kliešť vo všetkých vývojových štádiách. Kliešťová encefalitída sa môže preniesť aj potravinami, infikovaným a tepelne nedostatočne upraveným kozím,
kravským či ovčím mliekom.

Päť prípadov kliešťovej encefalitídy
zaznamenal najnovšie Regionálny úrad Účinné, ale neskoro
verejného zdravotníctva v Banskej BysÚčinnou a bezpečnou ochranou proti
trici, a to najmä v okrese Brezno.
kliešťovej encefalitíde je očkovanie Op„V tomto regióne sú to štyri ochorenia na kliešťovú encefalitídu u dospelých osôb z rôznych lokalít okresu. Vo
Náš tip
všetkých prípadoch išlo o osoby, ktoré
Ak sa chcete v domácnosti zbaviť kokonzumovali čerstvý ovčí syr zo súkmárov, prerežte citrón na polovicu, do
romných salašov.“ Informovala o tom
polovičiek napichajte klinčeky. Môžete
hovorkyňa úradu Mária Tolnayová.
mať pokojne otvorené okná.
Pôvodcom kliešťovej encefalitídy je
vírus, ktorý dokáže prežiť u teplokrvných divých, ale i domácich zvierat,
ktoré sa dostávajú do kontaktu s prírodou či pasienkami, ako kozy, ovce, kraNajjednoduchšia zbraň
Prevarte liter vody a prisypte vrecúško
sušeného rozmarínu. Zmes nechajte
lúhovať, kým nevychladne. Potom prilejte lyžicu bieleho vínneho octu a skladujte v chladničke. Ak pôjdete do lesa,
len si postriekajte celé telo a máte od
parazitov zaručený pokoj.

timálne je začať s očkovaním v zimných
mesiacoch tak, aby v jarných mesiacoch
pri nástupe aktivity kliešťov už bola očkovaná osoba chránená dostatočnou
hladinou protilátok. K tomu je potrebné
podať minimálne dve dávky očkovacej
látky z celkovej trojdávkovej schémy. Na
to však je v už plnej sezóne neskoro.

Menší ako cent.

máre neznesú vône levandule, citrónu,
eukalyptu, citronely, geránia a klinčeMôžeme sa chrániť správnym ode- ka. Kliešťom prekáža geránium, levanvom prípadne použitím repelentov. duľa, lemongrass, čajovníkový olej a
Mlieko je nutné pred konzumáciou mäta.
prevariť alebo piť pasterizované. Repelenty pôsobia tak, že nás zbavia vône, Domáci repelent
ktorá by neželaný hmyz prilákala. KoPlátky citrónu, badián a klinčeky

Prevencia pred ochorením

varíme vo vode asi päť minút. Prídáme
kvietky z štyri až osem levanduľových
stoniek. Prilejeme jednu lyžicu Alpy.
Pridáme pol lyžice olivového oleja. Ak
máte éterický levanduľový alebo citrónový olej, pridajte pár kvapiek. Takto
pripravený repelent scedíme a nalejeme
do fľaštičky s rozstrekovačom.
red

33-0051

Pozor na riziká
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bratislavsko západ

pápež františek, právnik radí / služby

Môžeš mať železné zdravie,
ak však nemáš dôstojnosť...
Svätý Otec František už začal prijímať aj skupinové audiencie, ktoré boli počas obdobia pandémie
takmer tri mesiace zrušené. V piatok 29. mája prijal kardinála Felipeho Barbarina, emeritného arcibiskupa Lyonu, spolu s delegáciou
komunity s názvom Lazare.
Toto združenie, ktorého členovia sa
delia o svoje príbytky s bezdomovcami,
založil vo Francúzsku v roku 2011 laik
Étienne Villemain. Bol to práve on, ktorý Svätému Otcovi navrhol myšlienku
ustanoviť Svetový deň chudobných,
uviedol v svojom článku denník La
Stampa.
V dôsledku opatrení spojených s
pandémiou prišlo na stretnutie s pápežom len osem osôb, ostatní členovia
sa s ním však spojili prostredníctvom
videokonferencie, ktorá trvala viac než
hodinu.
Jednou z otázok, na ktoré odpovedal pápež, bola otázka o dôstojnosti
človeka, najmä s mentálnym postihnutím. „Môžeš byť ten najlepší športovec,
môžeš mať železné zdravie, ak však
nemáš dôstojnosť, je to nanič”, pretože
dôstojnosť je „podmienkou k dobrému
životu“. Je to „spôsob ako žiť pred Bohom a druhými“, „s celou tou vnútornou silou vyplývajúcou z toho, že si
Božím dieťaťom“ a zároveň i s pokorou.

Ďalšou témou bolo - odpúšťať, aby
nám bolo odpustené. Naučiť sa to niekedy trvá i celý život, preto je dôležité
postupovať s pokojom a pokorou, až
kým sa nám neuzdraví srdce, vysvetlil
pápež. Naopak, ako ďalej zdôraznil,
nenávisť a zášť sú „zlým bohatstvom“.
Treba žiť „s Evanjeliom v ruke a v srdci“, „život kresťana musí byť svedectvom“.
Pri stretnutí sa hovorilo aj o dôležitosti chudoby srdca, a to aj u kňazov a
zasvätených osôb. Členovia združenia
Lazare položili pápežovi otázku, či by
mohli otvoriť svoj dom aj vo Vatikáne.
Svätý Otec im odporúčal modliť sa za
to. Na záver všetkým odporúčal reflektovať nad otázkou: „Akým spôsobom
odpovedáme na veľkodušnosť a lásku,
ktorú sme prijali?“

» Zdroj: Vatikánsky rozhlas
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Vlastníctvo nebytových priestorov
Vlastníctvo nebytových priestorov
je upravené rovnako, ako vlastníctvo bytov, zákonom č. 182/1993 Z. z.
o vlastníctve bytov a nebytových
priestorov (ďalej len ako „Zákon“).
Nebytovým priestorom rozumieme
miestnosť alebo súbor miestností, ktoré
sú určené na iné účely ako na bývanie,
pričom je podstatné zdôrazniť, že nebytovým priestorom nie je príslušenstvo
nebytového priestoru a ani spoločné
časti a zariadenia domu ako napríklad
chodby, schodiská a podobne. Nebytovým priestorom sú najčastejšie kancelárske a skladovacie priestory, alebo
priestory ako predajne či prevádzkarne
podnikov.
S vlastníctvom nebytového priestoru sú rovnako, ako s vlastníctvom bytu,
spojené aj spoluvlastnícke podiely
na spoločných častiach a zariadeniach
stavby, v ktorej je nebytový priestor
umiestnený a veľmi často aj spoluvlastnícky podiel na pozemku, na ktorom je
predmetná stavba postavená. Okrem
toho k vlastníctvu prináleží taktiež
vlastníctvo príslušenstva nebytového
priestoru.
Vlastníctvo k nebytovému priestoru sa prevádza a nadobúda, okrem iného, na základe Zmluvy o prevode vlastníctva k nebytovému priestoru. Okrem
podstatných náležitostí zmluvy podľa
Občianskeho zákonníka, musí takáto
zmluva obsahovať aj iné podstatné ná-
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ležitosti, ktorými sú presná špecifikácia
nebytového priestoru. To znamená, že je
potrebné uviesť, kde sa nebytový priestor
nachádza, teda vymedziť jeho umiestnenie adresou, súpisným číslo stavby,
poschodím a číslom nebytového priestoru, a taktiež špecifikovať pozemok, na
ktorom je stavba postavená. Ďalej je
potrebné uviesť popis jeho príslušenstva
a jeho rozlohu v m2. Okrem týchto údajov je potrebné vymedziť aj prevádzaný
spoluvlastnícky podiel na spomínaných
spoločných častiach a spoločných zariadeniach, prislúchajúcich k nebytovému
priestoru. Napokon je potrebné uviesť
aj prípadný spoluvlastnícky podiel na
pozemku, resp. pozemkoch. Rovnako,
ako pri vlastníctve bytov, je potrebné
k zmluve priložiť pristúpenie k zmluve
o správe, resp. k zmluve o spoločenstve
vlastníkov, a taktiež potvrdenie o neevidovaní nedoplatkov predávajúceho ku
dňu prevodu.
Zmluva v dvoch vyhotoveniach je
spolu s vyhlásením správcu, resp. predsedu spoločenstva a dokladom o zaplatení správneho poplatku vo výške 66,00
EUR, prílohou návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.

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

e-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk

KONCENTRÁT
koncentrát zdravia
ZDRAVIA
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Slovenská tradičná bryndza nie je iba
pochutina na halušky
Syr, ktorý svojimi účinkami na
zdravie nemá prakticky konkurenta. Práve sme v období, v ktorom
dosahuje najvyššie kvalitu, stojí za
to ho konzumovať. Švajčiari sú hrdí
na svoj ementál, Taliani na parmezán, Francúzi majú roquefort, my
na Slovensku sme právom hrdí na
bryndzu.

pasienky spásajú v našej prírode, dokážu transformovať zložky pastvy do mlieka. Vďaka tomu sa bryndza zaraďuje
medzi funkčné potraviny, čo znamená,
že jej konzumácia má priaznivé účinky
na ľudské zdravie.

Májová je celé leto

Za najzaujímavejšiu sa vo všeobecnosti považuje takzvaná májová brynBohaté a rôznorodé zloženie bylín dza. Ovce sa vyháňajú na pasienok
slovenských pasienkov má priaznivý a koncom apríla a bryndza sa tak začína
dokázaný vplyv na cenné zloženie ov- robiť v máji. Jarné mladé pasienky majú
čieho mlieka, z ktorého sa vyrába kva- fantastické zloženie bylín, ktoré sa dostáva až do mlieka. Vysokú kvalitu si
však bryndza zachováva celý vegetačný
Slovenská bryndza
rok, preto už máme aj chovy, ktoré proMá schválené chránené zemepisné
dukujú ovčie mlieko celoročne.
označenie Európskou úniou a môže
sa vyrábať iba z mlieka získaného
Tvrdý zrejúci syr
na Slovensku. Klasická bryndza sa
Pod pojmom bryndza sa historicmôže vyrábať aj zo zmesi ovčieho a
ky myslí rozdrvený tvrdý zrejúci syr z
kravského syra, je ale dobré vedieť,
ovčieho mlieka a neskôr aj ako jemno
že musí obsahovať najmenej 50
pomletý a osolený vykysnutý a vyzretý
percent ovčieho hrudkového syra.
ovčí hrudkový syr. Jeho vôňa a chuť je
Niektoré bryndze sú ocenené aj
lahodná, príjemne kyslá po ovčom syre,
„Značkou kvality“. Zväz chovateľov
mierne pikantná a slaná. Obsah soli je
oviec a kôz na Slovensku vydáva aj
certifikáciu s logom „Zlatá ovca –
100 percent ovčie“, ktorej účelom je
Slováci a bryndza
zviditeľniť poctivých spracovateľov
Slováci spotrebujú na obyvateľa
slovenskej bryndze.
0,6 kilogramu bryndze ročne. Na
výrobu takéhoto množstva bryndze
je potrebných približne 2,3 litra
litná bryndza. Nie je len chutná, ale aj
ovčieho mlieka. Na Slovensku sa
zdraviu prospešná. Je klenotom medzi
chová takmer 330 000 oviec,
syrmi, je to slovenské biele zlato.
ktoré ročne dokážu vyprodukovať
približne 13 500 ton ovčieho mlieka.
Stimuluje imunitu
Ročná výroba bryndze na Slovensku
Konzumácia slovenského syra brynpredstavuje približne 4 000 ton.
dza má priaznivý vplyv na imunitný
systém. Už jeden gram bryndze obsahuje viac ako miliardu živých probiotic- oproti iným syrom len dve percentá,
kých kultúr viac ako dvadsiatich druhov teda toľko, ako aj v bežných potravibaktérií mliečneho kvasenia. Ani grécke nách. Bryndzu u nás konzumovali naši
jogurty sa jej v tomto nevyrovnajú. Tieto predkovia dlhé stáročia a v minulosti
mimoriadne vlastnosti slovenskej bryn- tvorila hlavnú súčasť nášho jedálnička.
dze na Slovensku sú spôsobené najmä
botanickou pestrosťou pasienkov, ktoré Takmer ako liek
sú podľa výskumov pestrejšie ako napríBryndza chráni pred onkologickými
klad alpské pasienky. Ovce, ktoré tieto ochoreniami a osteoporózou. Účinne

Bryndzová pizza so slaninou
pôsobí proti civilizačným ochoreniam,
ako je atopický exém, alergická nádcha,
astma, cukrovka či roztrúsená skleróza. Pri fermentácii ovčieho syra vzniká
pravotočivá kyselina mliečna. Táto kyselina je pre črevo „požehnaním“. Choroboplodné baktérie nemajú rady kyslé
prostredie. Pravotočivá kyselina mliečna tak bráni tomu, aby bolo hrubé črevo
osídlené „zlými“ baktériami. Bryndza je
bohatým zdrojom aminokyseliny glutamín, ktorá pomáha udržiavať hrubé
črevo zdravé. Bryndza sa osvedčila aj
pri prevencii rakoviny hrubého čreva,
tráviacich problémoch, alergických
ochoreniach či pri posilňovaní imunity.
V 100 g slovenskej bryndze je takmer
také množstvo CLA, aké sa nachádza
v jednej tablete zahraničného komerčného prípravku, ktorý si ľudia kupujú
za nie zanedbateľnú cenu v našich le-

lu líniu. Bryndza sa dá jesť na raňajky,
obed či večeru. Dá sa použiť na prípravu
tradičných jedál, ako sú halušky či pirohy, alebo aj populárnym spôsobom na
pizzu či k zeleninovým šalátom. Z bryn„Česť za česť a bryndzu za
peniaze.“
Slovenské príslovie
dze sa vyrábajú rôzne nátierky alebo sa
konzumuje samostatne.

Pred druhou vlnou

Bryndza svojím priaznivým vplyvom
na imunitný systém môže zohrávať dôležitú úlohu aj pri prevencii v boji proti
stále aktuálnej hrozbe pandémie koronavírusu. Jej konzumáciou tak môžete ochrániť seba a svojich blízkych.
Mliečne baktérie bryndze majú kľúčo-

Koncentrát zdravia
kárňach, na základe masívnej reklamy
o účinkoch CLA na ľudský organizmus
v masmédiách.

Poklad na jedálenskom stole

vý význam z hľadiska dozrievania a regulácie imunitného systému a prevencie proti alergickým ochoreniam. Majú
aj antioxidačné účinky, keď vychytávajú reaktívne formy kyslíka poškodzujúFitness syr
Bryndza sa môže pre svoj priaznivý ce dôležité štruktúry buniek čo môže
účinok na zdravie hrubého čreva stať viesť k vzniku rôznych degeneratívneoceniteľným pomocníkom pre tých, nych ochorení vrátane Alzheimerovej
ktorí chcú schudnúť alebo si udržať štíh- choroby.
ib
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„Na čiernych životoch záleží...“
Povedal to Michael Jordan. Americká basketbalová legenda Michael
Jordan počas najbližších desiatich
rokov venuje 100 miliónov dolárov
organizáciám bojujúcim za rasovú
rovnoprávnosť a sociálnu spravodlivosť.
Na sociálnych sieťach vysvetlil, že
prostriedky majú pomôcť „zabezpečiť
rasovú rovnosť, sociálnu spravodlivosť
a lepší prístup na vzdelanie“.
„Na čiernych životoch záleží. Toto
nie je kontroverzné vyhlásenie. Až kým
nebude odstránený rasizmus, ktorý je
v ľuďoch hlboko zakorenený a umožňuje zlyhávanie inštitúcií tejto krajiny,
dovtedy budeme odhodlane brániť a
zlepšovať životy čiernych ľudí,“ uvádza
sa tiež v Jordanovom stanovisku. Päťdesiatsedemročná niekdajšia hviezda
Chicaga Bulls v NBA je aktuálne majiteľom klubu Charlotte Hornets. Má
aj vlastnú obchodnú značku, ktorá
spolupracuje so známym výrobcom
obuvi a tá venuje na rovnaké ciele ako
Jordan ďalších 40 miliónov USD počas
najbližších štyroch rokov. Už krátko po
vražde Jordan vyhlásením reagoval na
úmrtie Georga Floyda v Minneapolise,
ktorý zomrel 25. mája počas zatýkania,
keď jeden z policajtov kľačal na jeho
krku až kým Afroameričana nezadusil.
„Cítim veľký smútok a bolesť. Chápem
aj frustráciu všetkých ľudí. Stojím na
strane tých, ktorí sú proti rasizmu a

proti násiliu v našej krajine. Máme toho
dosť,“ vyhlásil niekdajší basketbalista.
Michael Jordan sa narodil 17. februára 1963 v Brooklyne. Je považovaný za
najlepšieho hráča basketbalu v histórii.
Svoju basketbalovú kariéru začal na
Univerzite of North California at Chapel
Hill, kde bol v sezónach1981 - 1982 vyhlásený za najlepšieho univerzitného
nováčika na východe USA. Za univerzitu hral ešte dva roky. Roku 1983 vyhral
Naismithov pohár pre najlepšieho hráča a o rok neskôr aj Woodenov pohár.
V roku 1984 opustil univerzitu a stal sa
profesionálnym hráčom Chicago Bulls
v NBA. V roku 1984 vyhral letné olympijské hry v Los Angeles.
Vrcholovú časť svojej kariéry odohral v tíme Chicago Bulls, neskôr sa
stal spolumajiteľom Washington Wizards a nečakane zaň v rokoch 2001 –
2003 nastúpil ako hráč.

» red

Zelené slovenské lesy
potrebujú viac koní
Lesy SR ako jediné na svete zabezpečujú plemenný chov plemena
norika muránskeho. Kone z tohto
chovu sú využívané najmä na prácu
v lese.

tohto chovu, ale aj lepšie zaplatiť ľudí,
ktorí s týmito koňmi v našich lesoch
pracujú a budú pracovať. Je to ťažká
práca na sedem dní v týždni. Musíme
preto podporiť aj stredné školstvo.“
zdôraznil Ján Mičovský, minister pôdo„Dnešný človek si zvykol počítať hospodárstva a rozvoja vidieka SR.
konské sily pod kapotou. Myslím, že
Mladé kone už od veku dvoch mesa budeme musieť vrátiť k inému spô- siacov chodia na pastvu vzdialenú niesobu, k rátaniu konských síl v našich koľko kilometrov s prevýšením 100-300
lesoch. Verím, že k tomu prispeje aj m. Od jedného roka až do dospelosti sú
obdobie, ktoré práve prežívame. Musí- kone od mája do októbra na vonkajších
me sa vrátiť k prameňom a skutočným pastvinách, kde sú celé obdobie vystahodnotám a k nim živá konská sila, vené vonkajším poveternostným podktorá sprevádza človeka po tisícročia, mienkam. Denne chodia za vzdialenou
jednoznačne patrí,“ povedal Ján Mi- pastvou a v noci sú ustajnené v ohračovský, minister pôdohospodárstva a dách bez prístreškov. Takéto náročné
rozvoja vidieka SR.
podmienky zvyšujú odolnosť ich orga„Kone z nášho chovu sú využíva- nizmu. To je dôležitým predpokladom
né predovšetkým na prácu v lese. Do pri ich využití pri práci v lese.
dnešného dňa sme odchovali celkovo 3 893 koní. Venujeme sa nielen ich
zdravotnej starostlivosti, ale aj výchove a tréningu. Naše noriky sú unikátne
tým, že sú väčšinu roka vo voľnej prírode.“ Chov bol založený v roku 1950 na
Muránskej planine. Ako šľachtiteľský
chov bol uznaný v roku 1995. Od roku
1997 je chráneným chovom a génovou
rezervou norika muránskeho.
„Do našich lesov potrebujeme viac
koní, pretože si to vyžaduje šetrné, prírode blízke hospodárenie v lesoch. Musíme dať viac peňazí nielen do podpory
» red
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