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Oprava a údržba všetkých druhov striech,
odkvapových systémov  

a klampiarskych prvkov aj na ťažko
prístupných objektoch.

Práce vo výškach               0903 969 611   

REKONŠTRUKCIE
BYTOV   Bytových JADIER   Kúpeľní

Elektroinštalácie
JADRÁ a Kúpeľne do 5 dní 

BEZPLATNÉ obhliadky a ponuky
www.instavex.sk  0917 751 129

Zľavy až - 20% na práce a materiály 32
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DOMÁCE A MEDZINÁRODNÉ

 6542 2387
0905 616 329

NÁKLADNÁ DOPRAVA
EXPORTNÉ BALENIE

SKLADOVANIE
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Karol Mikláš

TEPOVANIETEPOVANIE

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

HĹBKOVÉHĹBKOVÉ

sedačky, postele,
koberce, kožené sedačky
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

AKCIA !!! POLIENKA
suchý smrek a borovica

POLIENKA aj GUĽATINA
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SBS

INFORMÁCIE NA:     0905 880 127

Práca v SBS?
Vykonávame kurzy pre prácu v SBS

 na adrese Bratislava, Kazanská 30
(Podunajské Biskupice) 

Možnosť zamestnania v celom Bratislavskom 
kraji, ale aj v iných regiónoch SR

 

Cena kurzu 127 € + správne poplatky 
Možnosť preplatenia cez Úrad práce
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Je veľmi ťažké sa v dnešnej dobe veľkých reklám orientovať tak, aby bol kupujú-
ci absolútne spokojný. Za kvalitu a účinnosť výrobkov �rmy KVATROFIN s.r.o. však 
hovorí veľký ohlas spokojných klientov, ktorí si nemôžu vynachváliť predovšetkým 
prípravky na podporu rastu vlasov. Preto sme sa spýtali zástupcov �rmy KVATROFIN 
s.r.o., aby nám povedali niečo bližšie o svojich výrobkoch.

R: Prosím Vás, môžete nám povedať niečo bliž-
šie o Vašich výrobkoch,  týkajúcich sa rastu 
vlasov?
K: Naša �rma sa zaoberá distribúciou účinnej 
vlasovej kúry proti vypadávaniu vlasov SALON 
TEXTURES, ktorá sa skladá z terapeutického šam-
póna a kondicionéra. Prípravky sa vyrábajú podľa 
prírodnej receptúry z BEVERLY HILLS v USA. Všetky 
výrobky samozrejme prešli klinickou atestáciou.
R: Čo hovoríte na neuveriteľný ohlas na vašu 
vlasovú kúru, ktorá podporuje rast vlasov?
K: Vlasová kúra SALON TEXTURES vďaka svo-
jej originálnej kompozícii dokáže za krátky 
čas (hovorí sa o leteckom účinku) vlasy vyživiť 
a ošetriť.  V mnohých prípadoch dochádza k 
novému rastu vlasov tam, kde sa už zmierili s 
plešinou. Výsledky sú, ako ste podotkli, takmer  
neuveriteľné.
R: Ako sa Vaša kúra aplikuje?
K: Aplikácia je veľmi jednoduchá, presný návod 

na použitie je priložený ku každej kúre. Pre ťažšie 
prípady u mužov a žien niekedy odporúčame pou-
žívať aspoň dve kúry po sebe!
R: A posledná otázka. Kde je možné zakúpiť 
Vaše výrobky a v akých cenových reláciách?
K: Keďže v súčasnosti nie je možné výrobky bežne 
získať v lekárňach, môže si každý zákazník príprav-
ky kúpiť alebo objednať u �rmy:  

KVATROFIN s.r.o. 
Lichardova 10, 909 01 Skalica
tel.: 034/664 74 35, www.vlasovakura.sk

 Terapeutický vlasový šampón stojí 23 € a kondi-
cionér 16 €, je odporúčané používať súčasne ako 
vlasovú kúru.

R: Ďakujem za rozhovor a želám Vám veľa úspe-
chov
pripravil M.K. 

STOP PADANIU 
VLASOV
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Slovenská Gra�a a.s.
Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava
výrobná spoločnosť v oblasti polygra�ckého priemyslu

PRIJME IHNEĎ
TLAČIAROV
ROBOTNÍKOV výroby expedície
NASTAVOVAČOV
KNIHÁROV
KNIHÁROV
SKLADNÍKOV
MECHANIKA

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

e-mail: kariera@gra�a.sk,  www.gra�a.sk 

Požiadavky:

Mzda od 820 € - 1 500 €
(z toho: základná zložka mzdy od 420 €, príplatky do 150 €)
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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 

Každý týždeň: Rača, Trnávka, 
Slovnaft, Vrakuňa, Dolné Hony, 
Podunajské Biskupice, Nové 
Mesto, Ružinov, Nivy, Staré 
Mesto, Vajnory
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»Predám RD v Budmeri-
ciach, 35 km od BA, 14 od 
TT. 6 izieb, 10á pozemok, 
podpivničený. Ihneď obýva-
teľný. Pohodlné parkovanie 
s viacerými autami. 0940 
554 356

»Kúpim byt v Bratislave 
0907 402 507
»Kúpim byt v Bratislave 
a okolí  0903 461 817
»40r.elektrikár hľadá pod-
nájom za protislužbu- 0944 
276 171 

»Predám 2 dverovú viacú-
čelovú skriňu (vešanie, po-
lice). Cena dohodou 0908 
880 728

»Predám skartovačku. Cena 
dohodou 0908 880 728 

»Vypratávanie nehnuteľ-
ností pozostalostí, zadar-
mo. Výmenou za nepotreb-
né veci 0904 967 430, 0910 
134 676
»Kúpim červenú krabičku 
od hodiniek Heuer zaplatím 
50 eur. Tel. 0944 137 683

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj        

05 DOMY / predaj   

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

02 AUTO-MOTO / iné          

03 BYTY / predaj     

04 BYTY / prenájom    

06 POZEMKY / predaj     

08 STAVBA    

07 REALITY / iné    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

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

»Elektroinštalácie 24 hod. 
Prípojky, práca s plošinou 
do 22m. Revízne správy. 
Vytyčovanie káblových po-
rúch. Pílenie stromov, orezy 
aj pod napätím. Projekto-
vanie, bleskozvody 0904 
466 149

»www.vodo-instalater.sk 
0903 557 127

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

»M a ľov k y - r ýc h le - č is to 
0905 723 981

»ZIMMERMANN 0905 54 74 76
»Matúš 0905 616 431

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

»Prídem k Vám 0910 363 014

»Predám byt č.108, Závod-
ná 3C, formou dobrovoľnej 
dražby, výmera 30,76m2. 
Vyvolávacia cena 70000 
Eur, min.príhoz 1000 Eur, 
účastník dražby musí zlo-
žiť draž.zábezpeku 15000 
Eur do zahájenia dražby. 
Dražba sa bude konať 
18.09.2020 o 10,00 hod., 
Nám.SNP 19, NÚ JUDr. Hor-
ňáková, Bratislava, 1. kolo. 
Tel.: 0903 452 448, 
Versteigerung, s.r.o.

Komerčná
riadková
inzercia

ELEKTROINŠTALÁCIE

ČISTENIE

PREPRAVA

KURZY

PREPRAVA

OKNÁ

REMESELNÍCI

VODA-KÚRENIE-PLYN

SŤAHOVANIE, DOPRAVA

MAĽBY-STIERKY-NÁTERY

OPRAVA PRAČIEK

PONUKA PRÁCE

OPRAVA ŠIJACÍCH STROJOV

REMESELNÍCI

REKONŠTRUKCIE

ČISTENIE

BEZPEČNOSŤ

OPRAVA CHLADNIČIEK

NEHNUTEĽNOSTI

Oslávte s nami tohoročnú úrodu a pri-
pomeňte si zvyky, ktoré v minulosti 
sprevádzali žatvu na dedine. 

Ukážky poľnohospodárskych prác a 
dožinkové slávnosti uvidíte v nedeľu 23. 
augusta 2020 v Múzeu slovenskej dediny 
počas podujatia Dožinky. V programe vy-
stúpia folklórne súbory Kýčera z Ochod-
nice a Turiec z Martina. Ich členovia 
predstavia zvyky, ktoré boli v minulosti 
zaužívané pri poďakovaní sa za úrodu. 
Folklórny súbor z Kysúc predvedie dožin-
kový sprievod a veselicu, FS Turiec do-
žinkovú zábavu a okrem toho naučí náv-
števníkov tancovať „sečkársky tanec“.

Návštevníci okrem iného uvidia 
ukážky niektorých poľnohospodárskych 
prác spojených so zberom a spracovaním 
obilia, ako mlátenie obilia na mláťačke, 
jeho čistenie na rajtári a rezanie slamy 
na sečku kosovou rezačkou. Vyskúšať 
si budú môcť napríklad mletie obilia na 
žarnove.

O 13.30 hod. sa v drevenom kostole z 
Rudna uskutočnia ev. a. v. služby Božie. 
Program bude trvať od 10.00 do 16.00 
hod. a organizátor si vyhradzuje právo na 
jeho zmenu. Podujatie bude prebiehať v 
zmysle protiepidemiologických opatrení 
vydaných Úradom verejného zdravot-
níctva SR. Prosíme Vás o trpezlivosť a 
pochopenie pri dodržiavaní opatrení a 
maximálneho počtu návštevníkov, ktorý 
je obmedzený.
Pozn.red.: Dožinky alebo zastarano 

obžinky (obidva výrazy môžu byť mužské-
ho rodu alebo ženského rodu) sú slávnosť 
na ukončenie žatvy. V mnohých európ-
skych aj mimoeurópskych krajinách má 
táto slávnosť dodnes náboženský charak-
ter, u nás ho stratila v 20. storočí. Slávnosť 
môže zahŕňať odváženie posledného sno-
pu z poľa, odovzdanie dožinkového venca 
a prianie (vinšovanie) hospodárovi. Potom 
nasledovala hostina s hudbou a tancom, 
kde sa tí najbližší stretli pri jednom stole 
a hudbu hral miestny hudobník. Niekedy 
ľudia vyšli von do záhrady a tancovali s 
dospelými, dokonca aj deti. Dožinkový ve-
niec sa schovával v hospodárstve do Via-
noc alebo až do nasledujúcej žatvy.

Dožinky

» Slovenské národné múzeum v Martine
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PROFESIONÁLNE PRANIE KOBERCOV

www.pranie-kobercov.sk
PO-PI 9:00 - 18:00

Pre veľký záujem o naše služby pranie kobercov 
rozširujeme službu pre Bratislavu, a to v podobe 

ODVOZU a DOVOZU priamo na adresu zákazníkovi.

OBJEDNÁVKY: +421 (0)905 869 836
Služba je spoplatnená 9,90 € (jednorazovo) a obmedzená  

na jeden deň v týždni, a to v utorok.
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NAŠE SLUŽBY PRE VÁS:
- renovácia dveri
- kľučky, zámky, sklo 
- nové dvere a zárubne
- renovácia vstavaných skriň
 

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

renovacia@renovacia-dveri.eu

www.renovacia-dveri.eu
Obhliadka, poradenstvo a cenová ponuka u Vás doma - služba zdarma !!!

INZERCIa
0905 799 782
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• Stavba
   teplovzdušných
   krbov a teplovzdušných rozvodov
• Vložkovanie komínov
• Rekonštrukcia starých komínov
• Obhliadka
  komína zdarma
www.kominicek.sk
0905 702 276 • 0917 850 155 

Frézovanie
komínov

ZĽAVA
NA NEREZ
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VÝROBA A OPRAVA

+ rolety na balkóny, loggie, 
strešné okná, markízy,

vonkajšie rolety a sieťky proti hmyzu

02/555 66 222, 0905 484 224
Bilíkova 16, Bratislava

www.roletynicol.sk

ROLIET
ZÁCLONŽALÚZIÍ 
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Žalúzie, sieťky, rolety aj hliníkové

UNIVERZAL TRADE s.r.o.

LETNÉ  ZĽAVY

Tel.: 0905 474 663 , Závodná 3, Bratislava
E-mail: okna@univerzaltrade.sk

www.univerzaltrade.sk

NAJLEPŠIE CENY U NÁS

PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE

51
-0
05
9

Vzorkovňa: Pezinok, Hrnčiarska 25
Mobil: 0905 493 088, 0948 493 088

E-mail: cevarom25@gmail.com
Otvorené: po-pia: 1000 - 1700 h
www.cevarom.sk

Vzorko
Mobi
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wVONKAJŠIE

ŽALÚZIE

ROLETY
ZipScreen

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

ROLETY
ZipScreen
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sterilizaciavzduchu.sk

Kontakt: 0918 454 003 

dezinfekcia vzduchu v miestnosti
za prítomnosti ľudí bez produkcie ozónu 
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Kontakt:  0911 202 158 

JEDNODUCHÁ
PRÁCA

v Čechách

nástupný bonus 200 € netto
zabezpečené ubytovanie 
preplácaná doprava 
rôzne pozície  – operátor výroby
                               – skladník
                               – balič
výkonnostné a dochádzkové bonusy
mzda – 6 € až 9 € brutto / hod. 
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Kontakt:  0914 343 412 

DLHODOBÁ
BRIGÁDA !
Devínska Nová Ves

Hľadáme ľudí na:
upratovanie kancelárskych priestorov

v Devínskej Novej Vsi
s nástupom od 1. 9. 2020 

Práca na 3 zmeny 

Mzda 4,50 €  brutto / hod.

 – 06:00 - 14:00 hod. 
– 14:00 - 22:00 hod.
– 22:00 - 06:00 hod.
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A.I.I. Technické služby s. r. o. 
prijme ihneď

Letná údržba ciest a komunikácií v BA 
0911 / 721 409, recepcia@aii.sk

Základná zložka mzdy + príplatky
 a ODMENY

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

 VODIČ "C" -  od 805 € mesačne brutto 
+ osob. ohodnotenie
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Upratovanie školy na 3 hodiny denne / Pondelok až Piatok / 
od 14:00 dostupnosť električka:               č. 3             č.75 , 

nástup možný ihneď

HĽADÁME UPRATOVAČKY

Volajte od 09:00 hod do 16:00 hod. na 0905 659 555
alebo 0905 756 560, prípadne píšte na praca@euclean.sk

Bratislava - Krasňany / Rača, 
práca na privirobenie, ponúkaný plat: 320,- EUR  čisté

PRACUJ 
V ČESKEJ REPUBLIKE

0908 914 180
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ, TURNUSY, ZÁLOHY

OPERÁTOR VÝROBY
OBSLUHA VZV
ZVÁRAČ CO2
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

BILLA Bratislava Mzda: 3,3330 €/h. brutto 

Kaufland Bratislava Mzda: 3,9996 €/h. brutto 

0948 948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

Nástup ihneď.

94
-0

12
10905 758 469 

0905 877 690 

PRIJMEME 
SPOĽAHLIVÉ  PANIE 

na upratovanie 
kancelárskych priestorov  

od 17 hod. do 20 hod.
Plat: 4,80 € / hod. brutto

bratislavsko@regionpress.sk

Oslovujte efektívne:
Lokálne oslovenie zákazníkov 
vo vašich mestských èastiach

Nejde Vám biznis?

22. augusta 1785         
cisár Jozef II. vydal patent o zrušení nevoľ-
níctva v Uhorsku.

Výročia a udalosti 23. augusta 1939          
Sovietsky zväz a Nemecko uzatvorili pakt 
Ribbentrop-Molotov.

Výročia a udalosti

VIZItKY
0905 719 134
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Pracovnoprávne vzťahy majú okrem 
svojho základného charakteru, ktorým 
je vzťah medzi zamestnancom a zamest-
návateľom, ešte ďalší rozmer. 

Je ním možnosť možnosť pre zástupcov 
zamestnancov (ďalej len ako „Zástupcovia“) 
do inak výlučne súkromnoprávneho vzťahu 
medzi zamestnancom a zamestnávateľom, 
vstupovať a ho ovplyvňovať ho. Náš Zákon-
ník práce  pozná tri základné formy zastú-
penia pre účely kolektívnych pracovnopráv-
nych vzťahov. 

Odborová organizácia má najsilnejšie 
postavenie, pretože môže využívať formy 
spolurozhodovania, ktoré znamenajú, že 
v zákonom definovaných prípadoch musí 
získať zamestnávateľ súhlas odborovej orga-
nizácie, inak nebude jeho úkon mať právne 
účinky. 

Zamestnanecká rada je orgán, ktorý 
môže vzniknúť a pôsobiť u zamestnávateľa 
s minimálnym počtom päťdesiat zamest-
nancov a zastupuje všetkých zamestnancov 
zamestnávateľa. Samozrejme, ak popri sebe 
pôsobí zamestnanecká rada a odborová 
organizácia, má zamestnanecká rada ob-
medzené postavenie. Zároveň však platí, že 
ak by aj pôsobila u zamestnávateľa zamest-
nanecká rada osamotene, bude mať všetky 
oprávnenia odborovej organizácie okrem 
kolektívneho vyjednávania. 

V prípade ak má zamestnávateľ menej 
ako päťdesiat zamestnancov, ale minimál-
ne troch, vytvára sa možnosť pôsobenia 
zamestnaneckého dôverníka. Ten má úplne 
identické postavenie a rovnako tak oprávne-

nia, ako sa priznávajú zamestnaneckej rade. 
Zástupcovia sa na utváraní pracovných 

podmienok, môžu podieľať nasledujúcimi 
formami činnosti: spolurozhodovanie, pre-
rokovanie, právo na informácie a kontrolná 
činnosť. K tomu v prípade Odborovej orga-
nizácie treba ešte pridať právo na kolektívne 
vyjednávanie, to však je osobitne riešené v 
zákone č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjedná-
vaní. Spolurozhodovanie je forma účasti Zá-
stupcov kedy majú možnosť reálne ovplyvniť 
úkony zamestnávateľa tým, že sa musí do-
siahnuť ich súhlas. Zástupcom je ďalej dané 
právo obrátiť sa na zamestnávateľa a žiadať 
o informácie, ktoré sa týkajú hospodárskej 
a finančnej situácie. S touto činnosťou  ná-
sledne súvisí aj kontrolná činnosť, ktorá má 
viesť k tomu, aby Zástupcovia mali možnosť 
kontrolovať pracovné, sociálne a bezpeč-
nostné podmienky. A  následne navrhovať 
zamestnávateľovi zlepšenia v postavení 
zamestnancov. Činnosť Zástupcov  sa pova-
žuje za výkon práce podľa pracovnej zmluvy 
a  za takýto výkon samozrejme prináleží aj 
adekvátna mzda. S tým bezprostredne sú-
visí aj povinnosť zamestnávateľa poskytnúť 
Zástupcom pracovné voľno na ich činnosť, 
materiálno-technické zázemie a uhrádzať 
náklady spojené s takouto činnosťou. 

Kolektívne pracovnoprávne vzťahy

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

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

Slovenské národné múzeum v spolu-
práci s týždenníkoém REGIONPRESS 
vyhlásilo pátraciu hru Predmet �, 
pre všetky vekové skupiny, ktoré za-
ujíma kultúrne a prírodné dedičstvo 
Slovenska. 

Vyhrajte romantický víkend na zám-
ku, voľné vstupenky do múzeí SNM, hod-
notné výtvarné a umelecké diela či balík 
publikácií pre celú rodinu. Cestujte, spo-
znávajte a hrajte so Slovenským národným 
múzeom a týždenníkom REGIONPRESS 
do 30. septembra 2020.

S cieľom zvýšiť povedomie verejnos-
ti o význame národného kultúrneho 
a prírodného dedičstva na Slovensku, 
jeho ochrane a uchovávaní pre budúce 
generácie, Slovenské národné múzeum 
ukrylo vo svojich expozíciách v 18 mú-
zeách na celom Slovensku zaujímavé 
zbierkové predmety.

Návštevníci ich nájdu pod QR kód-
mi. V každej expozícii jeden predmet, 
ktorého originál múzeum spravuje 
vo svojich zbierkach. Možno je medzi 
tými, ktoré objavia, aj Predmet 0. Práve 
ten múzejníkom pomôže odpovedať na 
otázku: Aké hviezdy sa nachádzajú vo 
vašej domácnosti?

Hľadajte, skenujte, študujte a po-
sielajte nájdené zbierkové predmety 
do SNM až do konca septembra 2020. 
Pokúste sa medzi nimi identifikovať 

Predmet 0. Pri svojich cestách po Slo-
vensku navštívte expozície múzeí SNM. 
V každej z expozícií nájdete indíciu, kto-
rá je označená logom hry s otáznikom. 
Umiestnená je vo vstupných priestoroch 
expozícií, ako aj na webe SNM na: www.
snm.sk/?predmet-0 Indícia vás navedie, 
ako sa dostať priamo ku QR kódu s vy-
braným zbierkovým predmetom.

Nasnímajte QR kód pomocou smar-
tfónu. Nájdený link si uložte. Môžete sa 
tak k linkom kedykoľvek vrátiť a prečítať 
si o týchto predmetoch zo zbierkového 
fondu múzea. Podmienkou účasti v hre je 
zozbieranie minimálne 10 predmetov na 
linkoch. Nakoniec zašlite v jednom e-ma-
ile linky všetkých nájdených predmetov 
na adresu: cmk@snm.sk. Medzi pred-
metmi vytipujte a označte Predmet �.

Nezabudnite doplniť svoje kontakt-
né údaje: meno, priezvisko, e-mail a tele-
fónne číslo. Výhercovia, ako aj Predmet 
0 a s ním odpoveď na otázku SNM budú 
známe prvý októbrový týždeň 2020.

Pátracia hra 
Slovenského národného múzea

» red

BRATISLAVSKO
Silvia Vlasáková  / e-mail: vlasakova@regionpress.sk  /  tel.: 0905 799 782
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Ministerstvo kultúry SR zabezpeči-
lo mimoriadnu pomoc pre nezávis-
lú kultúru. S ministerstvom financií 
pre ňu vyrokovalo takmer 11 milió-
nov eur. 

„Sú to mimoriadne - extra penia-
ze mimo rozpočtu rezortu kultúry. Ide 
o mimoriadnu pomoc pre nezávislú 
kultúru, špeciálne pre tých, ktorí pre-
padli cez sito doterajšej pomoci štátu,” 
povedala ministerka kultúry Natália 
Milanová.

To, že nezávislá kultúra nepatrí 
pod štát podľa ministerky kultúry ne-
znamená, že sa o ňu štát nemá starať. 
„Na tejto pomoci sme pracovali nie-
koľko mesiacov, no až teraz je všetko 
definitívne potvrdené. Nielen samotné 
extra peniaze z ministerstva financií, 
ale aj spôsob ich prerozdelenia,“ uvied-
la ministerka Milanová.

Ministerstvo kultúry na prerozde-
lenie takmer 11 miliónov eur do nezá-
vislej kultúry oslovilo verejnoprávne 
kultúrne fondy. Fondy majú dobre na-
stavené mechanizmy, existujúce štruk-
túry, navyše sú osvedčené a hlavne 
vedia pomerne rýchlo dostať peniaze 
k žiadateľom. Ide o Fond na podporu 
umenia, Fond na podporu kultúry ná-
rodnostných menšín a Audiovizuálny 
fond.

Najväčší balík pomoci – 9,5 milió-

na eur bude mať na starosti Fond na 
podporu umenia. Audiovizuálny fond 
prerozdelí 700 tisíc eur, ktoré sú urče-
né na sanáciu kín a podporu filmovej 
distribúcie. Zvyšných pol milióna eur 
rozdelí Fond na podporu kultúry ná-
rodnostných menšín. 

Väčšinu financií fondy poskytnú 
formou štipendií, pričom sa sústredia 
najmä na tých, ktorí prepadli sitom do-
terajšej pomoci.

„Od začiatku pandémie sme vide-
li, že na finančnú pomoc z ministerstva 
práce istá skupina ľudí pôsobiacich v 
kultúre nedosiahla. Išlo najmä o prob-
lém so súbehom SZČO a hoci aj sym-
bolických príjmov zo zamestnania. Ide 
napríklad aj o hudobníkov, ktorí pôso-
bia ako SZČO a zrušili sa im koncerty. 
Zároveň majú malé úväzky, napríklad 
učia na základnej umeleckej škole a 
práve preto nemohli požiadať o pomoc.

Mimoriadna pomoc 
nezávislej kultúre

» red
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POLÍCIA PÁTRA

 Akékoľvek informácie k hľadaným osobám môžete
poskytnúť na známom telefónnom čísle 158 

alebo na ktoromkoľvek útvare Policajného zboru.

BELOHORCOVÁ Jana– hľadaná osoba
Na 37-ročnú Janu Belohorcovú z Bratisla-
vy vydal Okresný súd v Bratislave príkaz na 
dodanie do výkonu trestu pre prečin krádeže.  
Menovaná sa zdržiava na neznámom mieste 
a doposiaľ sa nepodarilo zistiť miesto jej sú-
časného pobytu.

POLÁK Vladimír  – hľadaná osoba
Na 34 - ročného Vladimíra Poláka  z Bratisla-
vy vydal Okresný súd v Bratislave príkaz na 
dodanie do výkonu trestu  pre prečin marenia 
výkonu úradného rozhodnutia. Menovaný sa 
zdržiava na neznámom mieste a doposiaľ sa 
nepodarilo zistiť miesto jej súčasného pobytu.

VLČKOVÁ Katarína– hľadaná osoba
Na 39-ročnú Katarínu Vlčkovú  z Bratislavy 
vydal Okresný súd v Bratislave príkaz na do-
danie do výkonu trestu. Menovaná sa zdržia-
va na neznámom mieste a doposiaľ sa nepo-
darilo zistiť miesto jej súčasného pobytu.
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Výmena tesnenia
a oprava

všetkých druhov
a typov

OKIEN
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Prenajmeme spevnenú plochu
30.000 m2 v priemyselnej zóne
Pezinok - Glejovka. V objekte je

nákladná váha a železničná vlečka.
0901 708 070

pkprenajom@gmail.com

AJ VY CHCETE INZEROVAŤ? 
BRATISLAVSKO@REGIONPRESS.SK

25. augusta 1609           
Galileo Galilei predstavil svoj prvý ďale-
kohľad.

Výročia a udalosti

VIZItKY
0905 799 782
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Sezóna broskýň, sliviek, čučorie-
dok aj malín je na Slovensku v pl-
nom prúde. Doprajte si výborné 
koláče plné tohto chutného ovocia. 
Prinášame recepty.

Broskyňový koláč
Suroviny:

Na cesto: 2 tégliky bieleho jogurtu 
(2x150ml), 2 vajcia, 1 a 1/2 téglika kru-
picového cukru, 3 tégliky polohrubej 
múky, 1 prášok do pečiva, štipku soli, 
broskyne
Na posýpku: 100 g hrubej múky, 80 g 
masla, 80 g krupicového cukru (koláč je 
chutný aj bez posýpky)

Postup: Broskyne umyjeme, osuší-
me, prekrojíme na polovice a odkôst-
kujeme. V miske zmiešame jogurt, 
vajcia, cukor, múku, prášok do pečiva 
a soľ. Pripravené cesto rozotrieme na 
plech vyložený papierom na pečenie a 
poukladáme naň broskyne. Posypeme 
posýpkou, ktorú si pripravíme tak, že v 
miske zmiešame medzi prstami hrubú 
múku, maslo a krupicový cukor. Rúru 
vyhrejeme na 175 stupňov a pečieme 
zhruba 40 minút, záleží to od typu rúry.

Náš tip: Téglik z bieleho jogurtu, v 
ktorom budete odmeriavať múku a cukor 
si nielen umyte, ale aj dôkladne osušte, 
aby sa suroviny nelepili na jeho steny.

Slivkový koláč
Suroviny:

Na cesto: hrnček hladkej múky, hrnček 
detskej krupice, hrnček práškového 
cukru, hrnček mlieka, 1/2 hrnčeka oleja, 
1 ČL prášku do pečiva, 2 vajcia, slivky asi 
kilogram
Na posýpku: 100 g hrubej múky, 80 g 
masla, 80 g krupicového cukru, škorice 
podľa chuti

Postup: Slivky umyjeme, osušíme, 
prekrojíme na polovice a odkôstkujeme. 
V miske zmiešame hladkú múku, det-
skú krupicu, práškový cukor, mlieko, 
olej, prášok do pečiva a  vajcia. Pripra-
vené cesto rozotrieme na plech vylože-
ný papierom na pečenie a poukladáme 
naň slivky. Posypeme posýpkou, ktorú 
si pripravíme tak, že v miske zmiešame 
medzi prstami hrubú múku, maslo a 
krupicový cukor. Rúru vyhrejeme na 175 
stupňov a pečieme zhruba 40 minút, zá-
leží to od typu rúry.

Čučoriedkový koláč
Suroviny:

Na cesto: 2 hrnčeky polohrubej múky, 
1 hrnček cukru, 1 vrecko vanilkového 
cukru, 1 prášok do pečiva, 3 vajcia, 2 PL 
kakaa, 1/2 hrnčeka oleja, 1 hrnček mlie-
ka, 300g čučoriedok
Na náplň: 2 PL kryštálového cukru, 2 PL 
hladkej múky, 500g jemného tvarohu, 
500g kyslej smotany, 1 vrecko vanilko-
vého cukru, 1 vajce

Postup:
Náplň: V miske zmiešame tvaroh, smo-
tanu, vajíčko a cukor, na záver primie-
šame múku.
Cesto: Vo väčšej miske vymiešame 
metličkou vajíčka s cukrom, potom 
primiešame olej, mlieko a nakoniec 
múku zmiešanú s práškom do pečiva a 
kakaom. Polovicu cesta rozotrieme na 
plech vyložený papierom na pečenie, 
potom naň rozotrieme tvarohovú ná-
plň a na ňu poukladáme čučoriedky. 
Rovnomerne rozlejeme zvyšné kakaové 
cesto. Rúru vyhrejeme na 175 stupňov a 
pečieme zhruba 40 - 50 minút, záleží to 

od typu rúry.

Malinovo-čučoriedkový koláč
Suroviny:

Na cesto: 120g hladkej múky, 100g ovse-
nej múky, 70g práškového cukru, 1 vaj-
ce, 150g masla, 150g čučoriedok, 150g 
malín
Na náplň: 250g mascarpone, 2 vajcia, 
60g práškového cukru

Na polevu: 30g kryštálového cukru, 
30ml vody, 1ČL citrónovej šťavy, 60g 
malinového lekváru

Postup: V miske zmiešame obe 
múky, cukor, jedno vajce a na kocky 
nakrájané maslo. Vypracujeme hladké 
cesto, zabalíme ho do potravinovej fólie 

a odložíme na 30 minút do chladničky.
Zatiaľ v miske vyšľaháme jedno vaj-

ce s cukrom a postupne pridáme syr 
mascarpone.

Pripravíme si okrúhlu koláčovú for-
mu s priemerom 28cm. Z chladničky vy-
berieme cesto, vyvaľkáme ho, vložíme 
do formy, popicháme vidličkou a dáme 
predpiecť na 10 minút do rúry vyhriatej 
na 180 stupňov. Cesto vyberieme z rúry 
a necháme päť minút odležať. Následne 
naň nanesieme pripravenú náplň a pe-
čieme ešte približne 15 minút.

Kým koláč vychladne, nachystáme si 
polevu. Do hrnca dáme kryštálový cu-
kor, vodu a citrónovú šťavu, privedieme 
k varu a pridáme malinový lekvár. Varí-
me približne 10 minút, aby sme získali 
hustý sirup. Ten prepasírujeme cez sitko, 
vrátime ho do hrnca a ďalšie dve minúty 
povaríme. Ešte horúcu polevu nalejeme 
na koláč, vrch posypeme ovocím, vloží-
me do chladničky a necháme stuhnúť.

Malinový koláč
Suroviny: 60g zmäknutého mas-

la, 100g krupicového cukru, 4 vajcia, 

500g tvarohu, 160g polohrubej múky, 
1/2 balíčka prášku do pečiva, 4PL kryš-
tálového cukru, 300ml vody, 1 balíček 
vanilkového cukru, 5 plátkov želatíny, 
800g malín

Postup: V miske vymiešame maslo 
s cukrom, potom pridávame za stáleho 
miešania po jednom vajcia, ďalšie vajce 
pridáme, až keď je to predchádzajúce do 
cesta dobre zapracované. Potom primie-
šame tvaroh a na záver múku zmiešanú 
s práškom do pečiva. Pripravené cesto 
rozotrieme na plech vyložený papierom 
na pečenie a vložíme do rúry vyhriatej 
na na 175 stupňov. Pečieme zhruba 40 - 
50 minút, záleží to od typu rúry a nechá-
me vychladnúť.

Zatiaľ si pripravíme želatínu tak, že 
plátky želatíny vložíme do misky so stu-
denou vodou a necháme napučať. Do 
hrnca vlejeme 300ml vody, pridáme 4PL 
kryštálového cukru a uvaríme sirup, do 
ktorého ešte na záver primiešame va-
nilkový cukor a odstavíme. Do sirupu 
vložíme želatínu, necháme rozpustiť 
a chvíľu vychladnúť. Na vychladnutý 
korpus pokladieme rovnomerne maliny 
a zalejeme želatínou. Vložíme do chlad-
ničky a necháme stuhnúť.

Náš tip: Koláčik je výborný aj z mie-
šaného ovocia, fungujú napríklad mali-
ny a jahody ale aj čučoriedky.

Čučoriedkové mafiny
Suroviny: 250 g hladkej múky, 2 a pol 

ČL prášku do pečiva, 120 g práškového 
cukru, 1 balíček vanilkového cukru, 1/4 
ČL soli, 150 g čučoriedok, 2 vajcia, 200 
ml plnotučného mlieka, 80 g roztopené-
ho a schladeného masla

Postup: V miske zmiešame hlad-
kú múku, prášok do pečiva, práškový 
cukor, vanilkový cukor, soľ. V druhej 
miske vymiešame vajcia s plnotučným 
mliekom a maslom. Pridáme do sypkej 
zmesi a spolu ešte premiešame. Na zá-
ver zľahka primiešame čučoriedky.

Plech na mafiny si vystelieme košíč-
kami určenými na pečenie mafinov a 
tie následne do 3/4 naplníme priprave-
ným cestom. Pečieme v rúre vyhriatej 
na 180 stupňov 25 až 30 minút, podľa 
rúry.
STRANU PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Vyčarujte chutné a svieže dobroty

Letné koláče plné ovocia

Mafiny potešia najmä deti.                                             foto autor congerdesign pixabay

Voňavý broskyňový koláč na nedeľné popoludnie s rodinou. 
foto autor almapapi pixabay

Malinový koláč môžete ešte ozdobiť šľahačkou.        foto autor juttazeisset pixabay
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Pripomeňme si spolu posledné ho-
diny slobody na území bývalého 
Československa a pripomeňme si 
“zásluhy” súdruhov boľševikov 
na budovaní demokratúry na ich 
spôsob. Ten problém je totiž nad-
časový. 

V júni 1968 sa na území Českoslo-
venska konalo veľké vojenské cvičenie 
vojsk Varšavskej zmluvy (VZ) pod ná-
zvom Šumava. Odchod vojsk sa neustá-
le predlžoval a z krajiny odišli až na 
prelome júla a augusta. Rozmiestnili sa 
pozdĺž severnej a východnej hranice a 
čakali na ďalšie rozkazy. Tie prišli v noci 
20. augusta 1968. 

Prvé intervenčné vojská vstúpili na 
územie Československa zhruba hodinu 
pred polnocou. Vojenskú okupáciu vy-
konali Armádne skupiny A, B a C. 

Tri smery úderu
Skupina A, ktorú tvorili sovietske 

a poľské jednotky, začala nástup z 
priestoru Legnice – Krakov (Poľsko) a 
postupovala v smere na severnú Mora-
vu a do severozápadných Čiech. Časť vo-
jenských jednotiek postupovala cez tzv. 
Moravskú bránu na územie Slovenska 
do priestoru Žiliny a Trenčína. 

Skupina B (jednotky ZSSR a NDR), 
vstúpili na územie ČSSR z Görlitzu, 
Žitavy (Zittau), Drážďan a Klingentha-
lu (NDR) a postupovali na Prahu a do 
priestoru mesta Klatovy.

Skupina C, zložená zo sovietskych, 
maďarských a bulharských jednotiek, 
postupovala z priestoru maďarského 
Győru v niekoľkých smeroch na Tren-
čín, Banskú Bystricu, Košice, Prešov a 
Michalovce. 

Hlavný prúd smeroval na Bratislavu 

a ďalej cez územie južnej Moravy do 
priestoru Klatovy. Sovietske vojská, do-
plnené bulharskými jednotkami, tiež 
postupovali z priestoru ukrajinského 
mesta Užhorod teritóriom východného 
Slovenska v smere Košice – Banská Bys-
trica.

Obrovská vojenská sila
Na zabezpečenie “hladkého priebe-

hu” najväčšej vojenskej operácie v Eu-
rópe od skončenia druhej svetovej vojny 
bolo nasadených dovedna 800 lietadiel, 
šesťtisíc tankov, dvetisíc diel a špeciálne 
raketové jednotky. Dodnes sa rozchá-
dzajú údaje o nasadených vojakoch, ich 
počet sa udáva od 300 do 750 tisíc.

Koniec Pražskej jari
V Československu na desiatky ro-

kov zavládla demokracia pod dozorom 
okupačný, neskôr už iba Sovietskych 
vojsk. Dočasný pobyt sovietskych vojsk 
v ČSSR trval takmer 23 rokov. Odsun 
sovietskych vojsk z jednotlivých miest, 
ktoré na území bývalého Českosloven-
ska ostali po ich príchode v auguste 
1968, sa naplnil 27. júna 1991.

Občania Československa sa až po 
8350 dňoch čakania na koniec oku-
pácie ich vlasti, ktorá sa začala počas 
pamätnej noci z 20. na 21. augusta 
1968, dočkali odchodu sovietskych 
vojsk.                                                                    ib

SPOLOČNOSŤ Najčítanejšie regionálne noviny

Na večnú pamiatku tých, ktorí vzdorovali

Oficiálne stanovisko najvyšších štátnych predstaviteľov vtedajšieho 
Československa, ktoré sa ráno 21. augusta 1968 nepretržite vysielalo v 
Československom rozhlase a televízii až do násilného prerušenia ich 
vysielania.
„Včera, dňa 20. augusta 1968, okolo 23. hodiny večer prekročili vojská Zväzu 
sovietskych socialistických republík, Poľskej ľudovej republiky, Nemeckej demo-
kratickej republiky, Maďarskej ľudovej republik a Bulharskej ľudovej republiky  
štátne hranice Československej socialistickej republiky. Stalo sa tak bez vedomia 
prezidenta republiky, predsedníctva Národného zhromaždenia ČSSR, predsed-
níctva vlády a prvého tajomníka Ústredného výboruKomunistickej strany Česko-
slovenska  a bez vedomia týchto orgánov...“
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VODIČ VZVVODV
++ PRACOVNÍK  ++ ÍÍKKKKRACOVNÍKRACOVNÍPP NNRARR OO NNVVAARRRRPP KOVNÍK

LOGISTIKY YY MÔŽE VÝŠKOU PLATU  

PORAZIŤ AJ
PRACOVNÍKA BANKY!!!  

VZV školíme zdarma
Uchádzač, ktorý zavolá v termíne
do 31.08.2020, obdrží náborový bonus
vo výškevo výške

100 EUR!
 
 

  

Bezplatné linky
0800 500 002
0800 500 502
0800 500 520

EURO    personal
Personálna & pracovná agentúra
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 31. 8. 2020 

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

splátky od 149 €

zimné záhrady 

splátky od 98 €

VYHRAJTE 400 €VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%

prijme do pracovného
pomeru:

Miesto výkonu práce:
Devínska Nová Ves (BA)

e-mail: praca@schnellecke.com   
  tel.: 0800 144 140
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Vodič LKW od 835 € brutto 
+ variabilná zložka min. 160€ + ďalšie prémie 

Vodič VZV / retrak / ťahač od  790 € brutto 

od  790 € brutto 

+ variabilná zložka min. 160 € + ďalšie prémie

Pracovník montáže
+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie

+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie
od  790 € brutto Skladový pracovník

Prijmeme nových zamestnancov 
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0800 500 091.
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