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Subjektívne a objektívne

Tento rok to však naša výkonná moc
ľahké nemala, hneď po oficialitách – vlastne, asi už počas nich, si členovia vlády
navliekli hasičské uniformy a začali hasiť
katastrofu s menom pandémia na veľmi
blízkom obzore, takpovediac hneď za humnami. A to aj napriek nedisciplinovanosti
občanov a odporu väčšiny médií, ktoré
dnes píšu pravý opak toho, čo písali v marci
a v apríli, a to bez akejkoľvek hanby. Mnohí
spomedzi nás sú ako povestný doktor Jekyll
pán Hyde z novely škótskeho spisovateľa
Roberta Louisa Stevensona z roku 1886.
Ráno takí, večer onakí a v noci úplne iní. V
prípade zástupcov siedmej veľmoci je to tragédia, v súvislosti s občanmi – smutný fakt.
Mieša sa nám subjektívno s objektívnom. Teda na vysvetlenie – naše vlastné „dojmológie“ s okolnosťami faktov. A
horšie je, ak ani tie vlastné „dojmológie“
nie sme schopní mať, ale preberáme tie
cudzie ako sväté písmo, bez štipky racionality a poznania reality.
Je pravda, že mať vlastný názor aj
v dnešných dobách je iba púho-púha

trúfalosť, ak nie drzosť. Nosia sa názory
konformné, teda, prispôsobené sa prevažujúcim či dominantným názorom,
požiadavkám, normám, moci. A peniazom. A najmä úradníkom. Mnohým, žiaľ.
Takým tým v štýle „slúžiť a byť“.
Kto ich nemá, má smolu. V takejto
atmosfére objektivita vlastne zaniká ako
zrnko soli vo vaničke vody. Častokrát
sa o ňu už ani nesnažím,a j tak ju nikto
nechce ani počuť, ani čítať. A dokonca,
ešte stále sú aj takí, ktorí by ju najradšej
umlčali. Hoci aj nábojom v schránke, ale
to je už extrémne prirovnanie. Niekedy
stačia iba varovné a dobromyseľne znejúce varovania typu - „dávaj si pozor“, „váž
slová“, alebo im významovo podobné.
Takže sto dní vlády z môjho naozaj
subjektívneho pohľadu – všetko mohlo
byť aj horšie. Vzhľadom na pandémiu,
na to, v akom stave vláda prevzala štát,
štátnu kasu, mnohé inštitúcie.
Lenže – mohlo by to byť aj
lepšie. A na to lepšie asi čakáme všetci ako to povestné kura – veď viete na čo.
Uvidíme o ďalších
sto dní – s pozdravom a želaním v
lepšie časy

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

PALIVOVÉ
DREVO

POLIENKA aj GUĽATINA

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

16-0200

Vláda (a občania Slovenska spolu s ňou)
má za sebou sto dní od nástupu do funkcie a začiatku plnenia si svojej hlavnej
úlohy – vládnutia. Vládnutie je delegované spravovanie „vecí verejných“.

NOVÁ STK + EK
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Musím sa ozvať – vlastne - chcem sa ozvať
Článok, ktorý vyšiel v tomto periodiku 5. 6. 2020 a ktorý som napísala
pod názvom Škrtá sa všade, ale na
nulu?, mal nasledovný záver: „Tak
len toľko sa stalo tou sumou 0 eur pri
dotáciách zatiaľ len bratislavského
a žilinského kraja. - Legitimizoval
sa nezáujem o nezávislú kultúru... Hm. Chcela by som sa mýliť...!“
Dnes musím konštatovať, že sa
niečo obracia. Bratislavský a Trnavský
samosprávny kraj predsa len našiel
nejaké peniaze pre nezávislú kultúru
– že by som sa teda mýlila? – To zatiaľ
neviem, ale považujem však za dôležité
na túto skutočnosť reagovať, napísala
som v mene divadelníkov i iných aktérov obom županom list. Tu je:
„Vážený pán župan Droba,
ako Prezidentka Akadémie divadelných tvorcov si považujem za povinnosť tak, ako sme sa za Klub nezávislých divadelníkov na Vás obrátili
listom, keď ste ohlásili zrušenie Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy a
vyhlásili nezávislej kultúre 0 eur zareagovať aj teraz, keď sa tak vlastne vďaka
Vám i Nadácii Tatrabanky nestalo.
Vážený pán župan Viskupič,
dovoľte však poslať tento ďakovací mail aj Vám.
Rada by som obom Vám nielen v
mene nezávislých divadelníkov, ale v
mene všetkých nezávislých i zriaďovaných aktérov kultúry, poďakovala

za Váš signál, ktorý ste vyslali do spoločnosti tým, že ste nenechali padnúť
Vaše grantové schémy a umožnili ich
pokračovania. Sme divadelníci a silne
vnímame komunikačný kód. Pre nás
ste týmto Vaším gestom prijali nezávislú kultúru naspäť pod kultúrnu strechu
a vrátili do diskurzu o kultúrnom dianí.
Zostáva nám veriť, že teraz sa k tomuto Vášmu „kultúrnemu vyhláseniu“
pripoja aj ďalšie župy a kolegovia župani, verte, boli by sme im vďační.
Ešte raz ďakujem a verím, že týmto
sa náš dialóg o mieste nezávislej kultúry v spoločnosti len začína.“
A preto som vďačná regionálnym
novinám, že tento list ako začiatok dialógu o mieste nezávislej kultúry v kultúrnom dianí môžem sprostredkovať aj
širokej verejnosti. Čaká nás ešte dlhá
cesta, ale už sme na ňu vkročili...

» Viki Janoušková
nezávislá divadelníčka

KOVOŠROT VAŠIN, s.r.o.
zber - výkup autovrakov

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

• výkup kovového odpadu
a farebných kovov
• výkup papiera
Prevádzky: Čáry, Gbely (objekt tehelne)
0903 373 854, 0903 404 138
Facebook: Kovošrot Vašin Čáry

75-11

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

Odťahová služba zadarmo

46-0192

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

Poskytujeme doklad o likvidácii

63-0005

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

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

INZERCIA

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

0905 746 988
Výročia a udalosti
bol za menovú jednotkou USA jednomyseľne zvolený dolár.

6. júla 1785

Výročia a udalosti
začala prvá diaľková železničná trať pravidelnú prevádzku medzi
britskými mestami Birmingham a Liverpool.

4. júla 1837
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02 AUTO-MOTO / iné 2
auto-moto/iné
»Kúpiim traktor ZETOR alebo UNC v akomkoľvek stave.
Tel.: 0908 853 714
»Kúpim veterán škoda,
Jawa, Pionier a ostatné.
Tel.: 0918 383 828
»Kúpim starý Traktor aj Pásak Zeror 25, Zetor 15, Super
50 , Slaviu , Svobodu, staré
auto. Tel.: 0908 146 946
07 REALITY7 / iné
reality/iné
»Kúpime Vašu nehnuteľnosť na počkanie. Platba
v hotovosti. Tel.: 0944 630
600
08 STAVBA8
stavba
»Kúpim
haki
lešenie. Tel.: 0908 532 682.
09 DOMÁCNOSŤ
domácnosť
9
11 HOBBY
A ŠPORT 11
hobby
a šport
»Kúpim a dobre zaplatím
za zlaté mince Dukáty 1, 2,
5 a 10 z obdobia prvej ČSR a
ČSSR a iné zlaté a strieborné mince. Tel.: 0915 627 285
»Kúpim staré hodinky, mince, bankovky, knihy, odznaky. Tel.: 0903 753 758
»Kúpim ľudové kroje. Tel.:
0902 708 047
14 RÔZNE /14iné
rôzne/iné
»Kúpim vzduchovku. Tel.:
0910 419 469
16 ZOZNAMKA
zoznamka
16
»Muž ŤZP, 41 hľadá priateľku. Tel.: 0944 023 252

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

Rybárov vytláčajú z brehov vôd
Situácia na našich vodných nádržiach
na Slovensku je naozaj vážna. Potvrdilo to aj moje stretnutie s rybármi a vedením Slovenského rybárskeho zväzu
(SRZ) na Zemplínskej šírave.

podnety a výhrady rybárov, ktoré budeme
tlmočiť vedeniu SVP š.p., ale aj Ministrovi životného prostredia SR. Súčasný stav
sa musí zmeniť. Je potrebné, aby sporné
prenájmy pozemkov a zmluvy preverilo
nové vedenie Slovenského vodohospodárRybári, ktorí sa desiatky rokov starajú skeho podniku a Najvyšší kontrolný úrad
nielen o zarybňovanie, ale aj o čistotu, ko- SR. Bude potrebné zmeniť aj legislatívu a
senie a poriadok, sa postupne stávajú neže- interné smernice SVP, aby sme do budúclanými návštevníkmi. Tajomník Prezídia a nosti zabránili pochybným prenájmom
Rady SRZ Ján Kohút potvrdil, že podobné pozemkov v okolí vodných nádrží. Podľa
problémy majú rybári nielen na Šírave, ale môjho názoru by mali byť o plánovaných
aj na ďalších vodných tokoch a nádržiach prenájmoch dopredu informované všetky
na Slovensku.
dotknuté organizácie, nielen obce, v ktoSituácia sa podľa rybárov zhoršila rých katastri sa pozemky nachádzajú, ale aj
odkedy začal Slovenský vodohospodársky Slovenský rybársky zväz, Krajské a oblastpodnik (SVP) prenajímať pozemky v okolí né organizácie cestovného ruchu.
vodných nádrží súkromným firmám a podZároveň je neprípustné, aby rybárske
nikateľom. Niektoré verejné pláže a rybár- organizácie, ktoré niekoľko rokov žiadajú
ske miesta sa tak menia na privátne zóny, o prenájom pozemkov, boli zo strany štátu
ktorých nájomcovia častokrát znemožňujú doslova ignorované, a pritom sú uprednostprístup k vode nielen rybárom, ale aj re- ňované niektoré firmy - podnikatelia, ktorí
kreantom a turistom. Predseda Mestskej menia verejné pláže na privátne zóny, v
organizácie SRZ Michalovce Vladimír Šaffa ktorých obmedzujú pohyb a prístup nielen
potvrdil, že situácia zašla až tak ďaleko, že rybárom, ale aj širokej verejnosti.
rybári majú obavy aj o budúcnosť a kvalitu
organizovania rybárskych súťaží, ktoré si
vybudovali zvučné meno nielen na Slovensku, ale aj v strednej Európe – napríklad
medzinárodná súťaž Zemplínsky kapor,
Šíravský pleskáč a usporadúvanie detského
rybárskeho tábora, ktorý sa koná každoročne práve v stredisku Paľkov na Zemplínskej
šírave.
» Milan Potocký
Spolu s kolegom, poslancom NRSR
Poslanec NRSR (FB)
Vladom Zajačikom sme pozorne počúvali

22 119 0011
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Diabetici a sezóna ovocia a zeleniny
Zelenina patrí k hlavným zdrojom živín v ľudskej potrave. Obsahuje veľké
množstvo vitamínov, minerálov a
vlákniny. Ovocie má v sebe množstvo
živín, vlákninu, vitamíny, či minerálne látky. Obsahuje aj veľké množstvo
antioxidantov a fytonutrientov.
Aj preto či už ovocie, alebo zelenina
rozhodne patria aj do bežnej stravy diabetikov. V sezóne o to viac. Treba si zapamätať iba zopár maličkostí.
Ovocie nás láka, je príjemným osviežením. Najlepšou voľbou ovocia sú jablká, čierne slivky, ale teraz sú vhodné aj
marhule či broskyne – a v lete najmä čučoriedky. Toto drobné modré ovocie podľa výskumov zlepšuje citlivosť organizmu
na inzulín, čo znamená, že bunky sú viac
vnímavé voči vlastnej tvorbe. Vhodné je
aj exotické ovocie, ako sú napríklad banány (v rozumnom množstve), grapefruit, pomaranč, mango, guava, či papája.
Vyhnite sa konzumácií konzervovaného
ovocia, ktoré obsahuje sladký sirup, alebo
sladených džúsov. Dobrou voľbou nie je
ani kupované želé, džem, či zaváraniny,
ktoré obsahujú pridaný cukor. Najlepšie
je pripraviť si džem doma z čerstvého ovocia. Existujú špeciálne a chutné receptúry
na zaváranie aj pre diabetikov – často dokonca úplne bez potreby pridávať cukor.
Zo zeleniny je jednoznačným favoritom brokolica. Má pestré uplatnenie v
studenej i teplej kuchyni. Pre svoju nízku energetickú hodnotu je vhodná pri

redukčných programoch, pomáha pri
odvodňovaní a pravidelnom vyprázdňovaní. Na jej prípravu nepotrebujete tuk.
Kombináciou zeleného hrášku a žltej
kukurice spestrite servírované jedlo na
tanieri.
Glykémiu vám negatívne neovplyvní,
keď si konzumované množstvo správne
započítate do počtu SJ v jedle na dávku inzulínu. Inak - každá strukovina má nízky
glykemický index - pomalú odpoveď na
glykémiu a preto je vyslovene vhodná pre
diabetikov. Strukoviny môžu nahradiť aj
porciu mäsa, lebo rovnako sú bohatým
zdrojom rastlinných bielkovín. S porovnaním so živočíšnymi bielkovinovými
potravinami však neobsahujú cholesterol
a nasýtené tuky.
Uhorka má tiež nízky GI rovnako ako
ostatná listová a niektoré druhy koreňovej zeleniny. Je bohatá na minerálne
látky, vitamíny a vodu. Chutí surová a
je mimoriadne vhodná pre diabetikov
pri liečbe inzulínovým analógom, aby si
medzi hlavnými jedlami mohli oklamať
žalúdok, zahnať hlad a pritom neriskujú,
že sa im zvýši glykémia.
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Kvalitné tepelné čerpadlá
so zárukou až 8 rokov.
Veľká úspora peňazí
a času.
Poskytneme pomoc
pri vybavovaní štátnej
dotácie, ktorá je do
výšky 3400,- €.

www.zatopime.cz
+421 905 471 325

41-0015

Občianska
riadková
inzercia

SPRAVODAJSTVO / BÝVANIE, SLUŽBY

Kamenárstvo ADAM - RUŽA
AKCIA

UST
JÚL – AUG
2020

1 HROB: od 990 €
2 HROB: od 1300 €
●
●
●
●
●

seriózne, kv

al

itn
Nové pomníky - žula, terazzo
bez zálohy e,
doprava ZD ,
Krycie dosky, sekanie písma
ARMA
Rekonštrukcie starých hrobov
Obnova písma - brúsenie pomníkov strojovo
Dlažba, betónové chodníky

DÔCHODCI A ZŤP
VÝRAZNÉ ZĽAVY NA VŠETKO
0911 499 871, 0904 610 406
vaskovicadam20@gmail.com
Radi Vás navštívime aj doma.

16-0028
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BÝVANIE

piešťansko

-61%

3x

• -10% ZA RÝCHLU OBJEDNÁVKU
• -10% PRE SENIOROV A ZŤP
• TOP VÝMENA OKIEN
DO 10 DNÍ OD ZAMERANIA

BONUS

GARANCIA NAJNIŽŠEJ CENY V REGIÓNE

V tejto dobe
vám vyjdeme
v ústrety
aj cenami
PROFESIONÁNA
PRÁCA S RÚŠKAMI

AKCIA

AKCIA

GARÁŽOVÉ
BRÁNY za
ve¾koobchodné
ceny!

OKNÁ ZA

1/3

BEZ

KONKURENÈNÉ

• NOVÝ PROFIL
81 mm
• 7-KOMOROVÝ
ZA CENU
5-KOMOROVÉHO

• KVALITNÉ PLASTOVÉ OKNÁ
• INTERIÉROVÉ DVERE
• AKCIE NA NOVOSTAVBY
• 3-SKLO ZA CENU 2-SKLA
• VONKAJŠIE ŽALÚZIE, MARKÍZY
• UVÁDZACIE CENY
• GARANCIA ÚSPOR, NÁKLADOV
NA ENERGIE

CENY
OKIEN

0918 500 492

Malacky • Senica • Skalica • Zohor • Partizánske • Topo¾èany

PREDOKENNÉ
ROLETY,
VONKAŠIE
ŽALÚZIE
za
A MARKÍZY najlepšie

ceny
v regióne

Dolina 975/55, Brezová pod Bradlom
www.top-okna.sk • oknozahorie@azet.sk
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Pre objavnú turistiku po Slovensku Premlčanie
Ministerstvo dopravy spúšťa nové Spiš, prejsť bicyklom popri rieke Moravlakové spojenia v regiónoch Slo- va, objavovať krásy Slovenského rudovenska. Fungovať budú od 4. júla horia či históriu našich hradov.
Ministerstvo dopravy dlhodobo
počas celej letnej sezóny a pomôžu
opätovne naštartovať cestovný ruch presadzuje zavedenie nových vlakov
u nás.
počas letnej sezóny na Slovensku.
Dôvodom je tiež fakt, že dokážu zvidiNové sezónne vlaky sú jedným z teľniť a podporujú rozvoj samotných
projektov, ktoré súčasné vedenie rezor- regiónov. V nasadených vlakov bude
tu dopravy v spolupráci s oblastnými platiť klasické cestovné vrátane všetorganizáciami CR realizuje prioritne na kých zliav bezplatnej prepravy pre vypodporu domáceho cestovného ruchu brané skupiny cestujúcich podľa stanona Slovensku, ktorý patrí k najdôleži- veného cestového poriadku.
tejším prierezovým odvetviam nášho
Ak sa chystáte na cestu bicyklom
hospodárstva.
a plánujete použiť aj vlak, najskôr si
„Som veľmi rád, že spúšťame nové preštudujte prepravné podmienky u
sezónne vlaky, ktoré nám pomôžu jednotlivých prepravcov. Dozviete sa v
zviditeľniť nové turistické destinácie a nich okrem iného aj to, že ak plánujete
možno aj málo známe lokality na Slo- skupinový výlet, je lepšie prepravcovi
vensku. Chceme, aby ľudia mali mož- ozvať sa skôr ako vo chvíli nástupu do
nosť spoznávať naše regióny a práve vlaku aj s bicyklami.
tieto sezónne vlaky považujem za spojenie príjemného s užitočným. Zároveň
všetkých vyzývam, aby túto možnosť
využili a vyskúšali, pretože som presvedčený, že Dovolenka na Slovensku
je dobrý nápad,“ uviedol minister dopravy Andrej Doležal.
Nové sezónne vlaky prioritne smerujú do nových turistických oblastí aj
s ohľadom na podporu cykloturistiky.
Rezort dopravy v spolupráci s organizáciami cestovného ruchu vyberali
miesta ich prevádzky tak, aby dokázali
verejnosť niečím výnimočným osloviť.
Návštevníci tak budú môcť spoznávať
» red

Kedy sa premlčí nárok vyplývajúci zo sa premlčacia lehota prerušuje a spočíva.
záväzku podľa Obchodného zákonníVeľmi podstatnou skutočnosťou pri
ka ? Aké má premlčanie dôsledky a ako premlčaní je uplatnenie námietky premlpostupovať v prípade, že je záväzok čania dlžníkom. Súd totiž na premlčanie
alebo pohľadávka premlčaná?
neprihliada z úradnej povinnosti (teda
automaticky), ale len na námietku dlžPremlčanie je zákonom č. 513/1991 Zb. níka. Po vznesení námietky premlčania
Obchodný zákonník (ďalej len ako „Ob- dlžníkom je dlžník oprávnený odmietnuť
chodný zákonník“) všeobecne upravené plnenie, súd nemôže uložiť žalovanému
v ustanovení § 397. Všeobecná premlčacia povinnosť takúto pohľadávku splniť.
lehota je podľa Obchodného zákonní- Spolu s pohľadávkou zaniká aj jej prísluka 4 roky. Predstavuje podstatný rozdiel šenstvo, ako úroky a úroky z omeškania.
oproti úprave premlčania v Občianskom Nemožným sa stane aj vzájomné započízákonníku, kde je stanovená všeobecná tanie pohľadávok. Dlžník síce môže zápremlčacia lehota len 3 roky. Obchodný zá- väzok dobrovoľne splniť, plnenie nebude
konník môže pre jednotlivé zmluvné typy bezdôvodný obohatením, ako pri preklúzií
ustanovovať špecifické (spravidla kratšie) (zániku práva), avšak súd ho k uvedenému
dĺžky premlčacích lehôt. V prípade, že zaviazať nemôže.
Vaša spoločnosť vystavila napríklad faktúPremlčanie je veľmi častým spôsoru inej spoločnosti, povedzme za dodanie bom celkového nesplnenia záväzku. Potovaru, pričom túto faktúru Váš obchodný kiaľ sa chcete vyhnúť vzneseniu námietky
partner neuhradil ani po splatnosti, odo premlčania, odporúčame Vám nečakať
dňa nasledujúceho po dátume, ktorý bol s uplatnením svojho práva na súde. Postanovený ako deň splatnosti predmetnej kiaľ ste dlžníkom, vznesenie námietky
faktúry, je prvým dňom omeškania Váš- premlčania voči premlčanej pohľadávke je
ho dlžníka. Od tohto dňa začína zároveň najkratší a najefektívnejší spôsob zániku
plynúť 4 ročná premlčacia lehota, pretože Vášho dlhu. Po vznesení námietky premltento deň je prvým dňom, kedy je možné čania je preto už len na dohode strán, aký
uplatniť Vašu pohľadávku na súde. Inými postup ďalej zvolia.
slovami, pokiaľ si pohľadávku neuplatníte
na súde žalobou do 4 rokov od začiatku
omeškania dlžníka, pohľadávka sa premlčí. Uvádzame, že predmetná lehota je lehotou hmotnoprávnou, a teda žaloba musí
» Tím advokátskej kancelárie
byť súdu doručená najneskôr posledný deň
V4 Legal, s.r.o.
predmetnej lehoty. Podaním žaloby na súd
e-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk

63-0097

Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie
kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba

0948 300 988

61_0166

STROJOVÉ
POTERY

NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

0949 188 661 • 0905 655 414
likvidovatazbest@gmail.com

KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE
10% ZĽAVA
320 €

480 €

vymaľovanie
interiéru
pri výmene okien
41-0022

WWW.REGIONPRESS.SK

370 €

cena zahŕňa: demontáž, montáž, parapety,
žalúzie, murárske práce a DPH
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59-238

ETERNITOVÝCH STRIECH

SME PRVÁ FIRMA,

RELAX + ZDRAVIE, BÝVANIE

piešťansko
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

splátky od 149 €

Vasco da Gama vyplával na prvú priamu
európsku výpravu do Indie.

8. júla 1497

zanikla Slovenská republika rád.

Výročia a udalosti

7. júla 1919

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

Výročia a udalosti
sa začala Bitka o Britániu – Luftwaffe začala útočiť na britské konvoje v prielive La Manche.

10. júla 1940
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63-0045

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 35%
0948 787 777 | www.balkona.eu

.
020
7. 2
15.

splátky od 98 €

do
atia
y pl
Zľav

zimné záhrady

zasklievanie terás

zdravie
TIP NA VÍKEND
/ služby
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Vsaďte na kvalitné suroviny a dôslednú hygienu

Je tu čas letných grilovačiek

Aké by to bolo leto bez poriadnej
grilovačky. Ak sa aj vy chystáte
vytiahnuť a očistiť gril, rozžeraviť
uhlíky a pustiť sa do prípravy chutných špecialít, nechajte sa inšpirovať. Prinášame osvedčené rady na
kvalitné grilovanie a tipy na skvelé
pochúťky.
Dnes sa griluje všade, v záhradách,
na chatách i na lúkach, dokonca i na
sídliskových dvoroch. Skôr ako sa pustíte do samotného grilovania, venujte
pozornosť príprave grilu ale aj výberu
kvalitných surovín.

Náš tip: Správnu teplotu pahreby si
môžete ľahko otestovať. Podržte ruku vo
výške približne 12 centimetrov nad grilom. Ak majú uhlíky tú správnu teplotu,
udržíte ruku nad grilovacou plochou 5
až 7 sekúnd. Ak by ste ju tam udržali
kratšie, je teplota privysoká.

Nepodceňte výber
a prípravu surovín

Na grilovanie sa hodí hovädzie stehno, bravčová krkovička či panenka,
kuracie prsia bez kože, kuracie krídelká ale aj vykostené kuracie stehná. Z
rýb siahnite po čerstvom lososovi alebo tuniakovi. Zo zeleniny sa osvedčila
cuketa, baklažán, kukurica, paprika
Hygiena je dôležitá
Základom kvalitného grilovania je aj paradajky. Svoje miesto na grile si
čistý gril. Je potrebné ho vymiesť a rošt však získava aj ovocie. Výborne sa hodôkladne očistiť drôtenou kefou. Vhod- dia broskyne či slivky. Všetky suroviny
né je pri grilovaní používať masívny lia- je vhodné pred grilovaním marinovať.
tinový rošt, ktorý optimálne akumuluje Pokrmy tak získajú na chuti.
Náš tip: Suroviny pripravené na griloteplo z ohniska.
Náš tip: Ak máte v pláne grilovať väč- vanie vyberte z chladničky dve hodiny
šie kusy mäsa, zvážte použitie otočné- pred grilovaním, aby dosiahli izbovú
ho grilu. Vďaka jeho otáčaniu sa mäso teplotu. Po tom, ako mäso vyberiete z
pečie rovnomerne, pričom sa neustále grilu, nechajte ho ešte pár minút uložezvlhčuje vlastnou šťavou a zostane tak né na teplom mieste, až potom ho krájajte a podávajte.
skutočne lahodné a šťavnaté.

Vyberte kvalitné uhlie
alebo drevo

Na grilovanie je vhodné dubové,
bukové či brezové drevo. Ak sa preň
rozhodnete, nikdy nepoužívajte drevo
zhnité alebo lakované. V prípade, že
zvolíte drevené uhlie, kupujte to, ktoré
neobsahuje aditíva.
Náš tip: Pri rozpaľovaní uhlia nepoužívajte chemické podpaľovače. Uhlie, z
ktorého si pripravíte pahrebu by malo
byť čisté, s povlakom bieleho popola.

Dodržujte vhodnú teplotu

Suroviny určené na grilovanie ukladajte na rošt vtedy, keď sú uhlíky
rozžeravené do červena, ale nehoria
plameňom. Pokúste sa dosiahnuť strednú teplotu. Pri vysokej teplote sa môže
marináda pripaľovať a to nie je pre chuť
a kvalitu grilovaných pokrmov žiadúce.
Tiež pamätajte na to, že čím sú grilované potraviny mäkšie, tým nižšiu teplotu
potrebujú.

Myslite aj na svoje zdravie

Ak grilujete na príliš silnom ohni a
dyme, vznikajú pri príprave vašich pokrmov zdraviu škodlivé látky. Ak pozorujete na jedle príliš tmavé a spálené
časti, rozhodne ich pred konzumáciou z
pokrmov odstráňte.
Náš tip: Vyhnúť sa horiacemu tuku
môžete aj tak, že budete pri grilovaní
používať na to určené perforované misky. Oceníte ich aj pri príprave mäkších
druhov zeleniny, ktorá by sa inak mohla
pripaľovať.

Pripravte si predjedlo,
hlavné jedlo aj zákusok

Užite si príjemnú letnú grilovačku.
olejom. Hotové strúčiky cesnaku vytlačíme zo šupky a natrieme na chlieb.
Osolíme a okoreníme.

Marinované kuracie krídelká

Suroviny: 500 g kuracích krídel, dva
strúčiky cesnaku, lyžicu medu, mleté
čierne korenie, lyžicu olivového oleja,
lyžicu sójovej omáčky, podľa potreby soľ
a citrónová šťava na ochutenie
Postup: Kuracie krídelká umyjeme v
studenej vode, osušíme kuchynskou
papierovou utierkou a vložíme do misNezabudnite!
Na gril neukladajte surové mäso
vedľa toho, ktoré už prešlo tepelnou
úpravou. To platí aj v prípade pracovnej dosky či používaného náradia.
Vyčleňte si zvlášť náradie na surové a
osobitne na už hotové mäso.

ky s marinádou a poriadne ňou potrieme každé krídelko. Necháme odležať
Suroviny: 2 celé hlávky cesnaku, soľ, minimálne dve hodiny, alebo cez noc
mleté čierne korenie, olivový olej, chlieb v chladničke. Potom už len grilujeme a
Postup: Každú hlávku cesnaku zaba- vychutnávame.
líme do alobalu a grilujeme 45 minút. Marináda: V sklenej miske zmiešame
Potom na grile opečieme krajce chleba a dva strúčiky pretlačeného cesnaku, lynásledne každý pokvapkáme olivovým žicu medu, mleté čierne korenie, lyžicu
olivového oleja, lyžicu sójovej omáčky,
soľ a citrónovú šťavu.
Náš tip: Ak by bola marináda príliš
hustá, zriediť ju môžete vodou.

jogurt, soľ, olej, mleté čierne korenie,
ďalšie korenia podľa chuti, mätu - môžete ju nahradiť vašimi obľúbenými bylinkami.
Náš tip: Mäso na grile neotáčajte vidličkou ale pomocou klieští. Zabránite tak
vytekaniu šťavy z mäsa.

Grilované broskyne s marcipánom

Suroviny: 8 broskýň, 100 g marcipánu,
125 g mascarpone, 50 g maslových sušienok, lupienky mandlí
Postup: Umyté broskyne prekrojíme na
polovice a odkôstkujeme. Položíme ich
na gril a počkáme, kým nie sú horúce.
Potom do každej polovičky vtlačíme

Chlieb s grilovaným cesnakom

Kuracie steaky v jogurte

Marinované kuracie krídelká sú klasikou.

foto autor davyart pixabay

foto autor pexels pixabay

Suroviny: 600 g kuracích pŕs, 3 lyžice
bieleho jogurtu, lyžičku soli, 2 lyžice oleja, mleté čierne korenie, zmes vášho obľúbeného korenia, lyžicu sekanej mäty
Postup: Kuracie prsia umyjeme v studenej vode, osušíme kuchynskou papierovou utierkou a vložíme do misky
s marinádou tak, aby ňou bol pokrytý
každý plátok mäsa. Necháme odležať
minimálne dve hodiny, alebo cez noc
v chladničke. Potom už len grilujeme a
vychutnávame.
Marináda: V sklenej miske zmiešame

PN20-27_strana-
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Zelenina sa veľmi hodí aj na prípravu špízov. Ak zvolíte kombináciu s
mäsom, použite menšie kúsky mäsa
a väčšie kusy zeleniny, budú hotové
súčasne. foto autor RitaE pixabay
guľku z marcipánu, na to dáme kôpku
mascarpone a vrch posypem podrvenými maslovými sušienkami a mandľovými lupienkami. Naplnené broskyne
vrátime späť na gril a pečieme, kým sa
mascarpone nezačne topiť.
Náš tip: Pri grilovaní broskýň môžete
použiť perforované misky. Bude sa vám
pracovať lepšie a broskyne sa nepripečú.
STRANU PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

RELAX + ZDRAVIE

piešťansko
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www.hotel-hubert.sk
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KVALITNÉ
VIZITKY 0905 746 988
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Viac informácií na tel.:

0905 746 988

Výročia a udalosti
druhá svetová vojna: začala sa najväčšia tanková bitka v histórii –
Bitka v Kurskom oblúku.

5. júla 1943

Výročia a udalosti
v Bratislave uskutočnili prvú transplantáciu srdca v strednej Európe a
v poradí 24. na svete (54-ročná pacientka krátko po operácii zomrela).

9. júla 1968
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Nie je spánok ako spánok

Skvelý nápoj na horúce dni

Ak túžime po naozaj kvalitnom spánku, posteľ by mala byť iba na spanie,
nemala by byť príliš teplá, samozrejme, ani príliš studená a tiež je dôležité
spať v správnom čase.

Pamätáme si ho ešte z čias zájazdov
do niekdajšej Nemeckej demokratickej republiky – Eisskaffee. Káva
niekedy som zmrzlinou, inokedy
„iba“ s ľadom. Po našom ľadová
káva na množstvo spôsobov.

dovú kávu so zmrzlinou alebo šľahačkou. Aj táto podoba ľadovej kávy má na
Slovensku veľa priaznivcov.
Ak nemáte základ pripravený a
máte chuť na rýchlu ľadovú kávu, potom sa dá malé množstvo teplej silnejšej kávy vymiešať či vymixovať spolu
Ľadová káva má základné surovi- s ľadom a potom preliať tekutinu do
ny vodu, kávu smotanu. Ak si chceme pohára s už pripraveným množstvom
pochutnať, tak aj zmrzlinu, ale to už je ľadu, vychladenej vody či mlieka.
kalorická bomba a nie je to najvhodnejChutný chladený kávový nápoj
ší nápoj pre diabetikov. Naopak - vodo- možno pripraviť aj z instantnej kávy vá ľadová káva neobsahuje mlieko ani „nesky“. Primerané množstvo nesky
smotanu, preto si ju môžu dovoliť piť i na pohár vyšľaháme s malou dávkou
vegáni.
ľadovej vody do peny, pridáme mlieko
Príprava je maximálne jednodu- či smotanu (stačí aj ľadová voda), pár
chá. Dôležitá je kvalitná kávová zmes. kociek ľadu, alebo zmrzlinu.
Nalejeme určitý pomer studenej vody
A ako na tú zmrzlinu, ak ju nemácez už namletú kávu a necháme ju 20 me? Môžete mať zmrazené malé kocky
hodín pri izbovej teplote lúhovať. Ná- ľadu s kávou. Dáte do mixéra, zalejete
sledne sa oddelí kávová usadenina šľahačkou, osladíte, rozmixujete a kápomocou kávového filtra. Prefiltrovaný vová zmrzlina je za pár minút na svete.
nápoj dáme schladiť. Neponáhľajme
sa, studená voda uvoľňuje z kávovej
zmesi jej chute a vône pomalšie ako
horúca voda. Výsledkom je silná a lahodne chutná káva, ktorá sa servíruje
s ľadom.
U nás sa bežne ľadová káva pripravuje jednoducho – z čerstvého silného
espressa preliateho cez niekoľko kociek
ľadu. V Portugalsku sa napríklad ľadová káva dolieva citrónovou šťavou, v
Rakúsku sa dochucuje rumom alebo
likérom. Milovníci hustejších, sladších
nápojov obvykle viac vyhľadávajú ľa» red

33-0051

nadýchané prikrývky. Ďalej je to potom
dobré zatemnenie miestnosti, žiadna rozsvietená stolná lampička nad hlavou, ale
ani rušivé svetlo. Biele svetlo z monitorov
spoľahlivo naruší hladinu melatonínu
vo vašom tele, a to si potom „myslí“, že
Skutočnosť, že spoločnosť sa dá roz- je deň. Preto nemôžete zaspať a ráno sa
deliť na skoré a neskoré spánkové typy, prebúdzate unavení. Aspoň hodinu pred
je tak isto normálna, ako to, že niektorí odchodom spať by ste nemali pozerať
ľudia nosia topánky s veľkosťou 36 a iní televíziu, manipulovať s mobilom, pracos veľkosťou 46. Mali by sme sa však vzdať vať na počítači.
tradičného chápania a poznania spánku.
Chodievajte spávať aj vstávajte v priNaše vnútorné hodiny sú iba zriedka bližne rovnakom čase. Skúste dodržiavať
presne nastavené na 24 hodinový denný obvyklý biorytmus, čas odchodu spať a
a nočný cyklus. U niektorých ľudí sú dni čas budenia aj počas voľných dní. Pred
o niečo kratšie, u iných o niečo dlhšie. spaním je tiež dobré naše telo zahriať a
Naše hlavné hodiny ovplyvňuje priro- upokojiť. S tým vám pomôže vhodný bydzené denné svetlo. Intenzívne reagujú linkový čaj. Najlepšími bylinkami je pri
na modré svetlo, ktoré sa vyskytuje hlav- tejto príležitosti harmanček, medovka,
ne za denného svetla. Čím väčšej dávke mučenka, šafran či ľubovník.
denného svetla je človek vystavený, tým
Mimochodom, ľudia, ktorí chodia
lepšie jeho telo kompenzuje nepresnosti spávať skôr a vstávajú skôr, sú obvykle
vnútorných hodín. Aj preto ľudia, pracu- cez deň mentálne aj fyzicky oveľa výkonjúci v uzavretých zatienených a perma- nejší, ako tí, ktorí chodia spať a vstávajú
nentne umelo osvetlených priestoroch neskoro, hoci obe skupiny spia rovnako
mávajú problém so svojimi vnútornými dlho.
hodinami. A následne so spánkom a jeho
kvalitou.
Prípravy na spánok a takzvaná uspávacia rutina je veľmi podobná tej, ktorú
mamičky praktizujú so svojimi najmenšími ratolesťami. Je dôležité presné stanovenie času, kedy pôjdete spať a tento
čas dodržiavať. Pred spaním vás dobre
upokojí sprcha. K ďalším bodom patrí
» red
dobre vyvetraná spálňa a prevzdušnené,
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Chôdza je najlepšia lekárnička
„Chôdza je jedným z najlepších
spôsobov, ako sa dostať do ideálnej
fyzickej aj psychickej formy“, tvrdí
Írsky výskumník, neurológ Shane
O‘Mara a vysvetľuje, ako prechádzky ovplyvňujú svaly, obehový systém a naše mozgy.

syndrómu. Podľa štúdií by sa odporúčalo najmenej 7 500 krokov počas dňa.
Vraj však tiež platí – doprajte si o 5 000
krokov denne viac ako doteraz a ste na
bezpečnej ceste.
Shane O’Mara. Shane je profesorom
experimentálneho výskumu mozgu
na Trinity College v Dubline. Tvrdí, že
Podľa neho aj aj 5 000 krokov (pri- ľudské senzory fungujú najlepšie, keď
bližne štyri kilometre) chôdze v prírode sú v pohybe. Kráčanie má podľa neho
navyše od obvyklých pohybových pra- mnohé výhody, ľudia, ktorí viac krácovných činností môže mať pre našu čajú trpia menej často depresiou, sú
kondíciu veľký význam.
otvorenejší. Výhodou kráčania oproti
O‘Mara hovorí, že hoci sa obvykle ostatným cvičeniam je to, že je ľahko
cítime nie v pohode, dokonca až zle či dostupné, je možné ho jednoducho
hrozne, úplne bez energie, na vyčerpa- zakomponovať do dennej rutiny a nič
né telo i unavený mozog je jednoduchý špeciálne k nemu netreba.
liek. Prechádzka. Nemusí byť každý
deň, aj štyri kilometre chôdze – asi hodinka týždenne v prírode dokážu telo
zásobiť potrebnou energiou na zvládanie krízových stavov nášho fyzična či
duševna. Jeho kniha „Šťastie z chôdze“
vyšla v marci 2020, pôvodné vydanie
vyšlo v roku 2019 s názvom „Chvála
chôdzi“ . Sám Shane O‘Mara nachodí
denne okolo 13000 krokov. A robil tak
aj v čase najprísnejších protipandemických opatrení v Írsku.
Podľa neho existuje niekoľko veľmi dobrých štúdií zo Spojených štátov,
ktoré posudzujú počet prejdených krokov denne. Ak kráčate denne menej ako
5 000 krokov, máte sklon k sedavému
životnému štýlu a máte vyššie riziko
srdcových chorôb alebo metabolického
» red, zdroj – Der Spiegel

-,+2(à-/ǳ!ßà3àȴ/

OSTRAVA ̞àà,-ß/ǳ1,/à3ș/, 6
ŠTETÍNà̞à73ǳ/ȴ&à+àȅ&3+,0ʈ
*)"à ,)ß0)3à̞à3,"&ȴà373 à/ß1/(
3%,"+^à-)1, +^à-,"*&ß+(6 à
2 61,3+&ßà7 ß7-ßȴß+^ à
*,ȅ+,0ʈà7ǳ),%àà+"ȴ0,3

0800 500 091

SBS GUARDING s. r. o.
85_0429

444 (,0+1/2(1ß/ 0(

0905 746 988

NEJDE VÁM
BIZNIS?

KONTAKTUJ
T

E NÁS

piestansko@regionpress.sk
0905 746 988

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

ejšie
Najčítan
ne
regionál
noviny

SBS
LAMA SK
príjme strážnikov
na obchodné prevádzky

v Novom Meste
nad Váhom
Nástup 01.07.2020!
800 € brutto/ mesiac

0948 066 491

SBS GUARDING s. r. o.

INZERCIA

BILLA Piešťany Mzda: 3,3330 €/h. brutto
Kaufland Piešťany Mzda: 3,9996 €/h. brutto
Nástup ihneď.

0905 746 988
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príjme strážnikov na prevádzky

0948 219 522 • vaclav.papala@guarding.sk
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36-0002

0905 746 988

VIZITKY

v Beckove
36-0002

LETÁKY

príjme strážnikov na prevádzky

36-0001

BEZPLATNÁ LINKA:

zdravie / služby
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ZĽAVA

0944 113 140

13 120 0243

25%

AIW - Práca - Opatrovanie
seniorov v Rakúsku!

" #
!  
  

t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
tmámestále dostatok ponúk aj pre mužov
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Kritériá
pre spoluprácu :

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

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

Volajte na bezplatné číslo

OBNOVA STRIECH

0800 24 24 44

a dohodnite si stretnutie.

Facebook: aiwsk

!"#$$$%#!

www.aiw.sk

  #  
)'  %   !
&   !  
! '  #  %
 $ ()! 

Slovenská
firma

NAJLEPŠIA
CENA
NA TRHU
už 10 rokov

t ETERNITOVÝCH t PLECHOVÝCH
t PLOCHÝCH t KANADSKÝ ŠINDEĽ
RODINNÝCH DOMOV, PANELÁKOV A BYTOVIEK

BEZ DEMONTÁŽE !

VYKONÁVAME OPRAVY:
KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV
obnova plochých striech technológiou COPERNIT
min. záruka 20 rokov

ka



0944 720 932

t 20 ROČNÁ ZÁRUKA
t NAJLEPŠIA CENA
t ŽIADNA ZÁLOHA
t PRVOTRIEDNA
KVALITA
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t zameranie t odborné poradenstvo
t cenová kalkulácia na mieste ZADARMO !!!

NON STOP lin

87-0046

SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY
BITÚMENOVOU LEPENKOU

