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SLEDUJ
NÁS u

BRATISLAVSKO
západ
NÁTER: DVERÍ, OKIEN,
ZÁRUBNE, RADIÁTORY

DOMÁCE A MEDZINÁRODNÉ

0905 621 229

REKONŠTRUKCIE

INZERCIA

t BYTOV t Bytových JADIER t Kúpeľní
t Elektroinštalácie
JADRÁ a Kúpeľne do 5 dní

0905 799 782
34-0106

www.renovacia-dveri.eu
Obhliadka,
poradenstvo
- renovácia dveri
a cenová
ponuka u Vás
- kľučky, zámky, sklo
doma - služba
- nové dvere a zárubne
zdarma !!!
- renovácia vstavaných skriň

NAŠE SLUŽBY PRE VÁS:

os
na roínzn
nov íkendov
počas v odu
na doh

KARLOVA VES - min. 7,30 EUR brutto za roznos
RUSOVCE - min. 25,00 EUR brutto za roznos
ZÁHORSKÁ BYSTRICA - min. 25 EUR brutto za roznos

+ príplatky: vačší počet strán novín, roznos letákov, náročnosť rajónu

obhliadky: 0905 605 934
prevádzka: 0948 288 791

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

94-0004-2

Odeská ulica 75, 821 06 Bratislava,

0917 751 129

Zľavy až - 20% na práce a materiály

HĽADÁ
KOLPORTÉROV
SKO
BRATISLAVzápad
Najčítanejšie regionálne noviny

renovacia@renovacia-dveri.eu

www.instavex.sk

32-0094

BEZPLATNÉ obhliadky a ponuky

66-0003-3

6542 2387
0905 616 329

NÁKLADNÁ DOPRAVA
EXPORTNÉ BALENIE
SKLADOVANIE

ia
redakc

Týždenne do 100 200 domácností

16-0053

Najčítanejšie regionálne noviny

book
na face

Slovenská Grafia a.s.

Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava

výrobná spoločnosť v oblasti polygrafického priemyslu

PRIJME IHNEĎ
TLAČIAROV
ROBOTNÍKOVóþvýrobyðexpedície
NASTAVOVAČOVþāôĉþąŭò÷ûøýøôú
KNIHÁROVEĉþāðġþąðĝþą
KNIHÁROVEāôĉðĝþą
SKLADNÍKOV
MECHANIKAÿþûĈöāðŷòúŭò÷Ăăāþùþą

 

Mzda od 820 € - 1 500 €

t[ESBWPUOÈTQÙTPCJMPTǸOBWâLPOQSÈDFWOPDJ
tWZVǏFOJFWPECPSFWâIPEPV OJFQPENJFOLPV

tel.: 02/4949 3854, 02/4949 3111
e-mail: kariera@grafia.sk, www.grafia.sk

52-0096-7

Bližšie informácie:

sedacka.sk
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94-00126

Ȓ%5$7,6/$9$Ȓ751$9$
Ȓ35$+$

(z toho: základná zložka mzdy od 420 €, príplatky do 150 €)

Požiadavky:

služby, gastro
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INZERCIA

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

Občianska
riadková
inzercia

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj

08 STAVBA

02 AUTO-MOTO / iné

09 DOMÁCNOSŤ

»Kúpim staré auto alebo
motocykel, aj náhradné
diely, trofeje a všetko od
motorizmu.
Tel. 0903 818 122

»Predám 2 dverovú viacúčelovú skriňu (vešanie, police). Cena dohodou
0908 880 728

03 BYTY / predaj
»Predám po kompletnej rekonštrukcii ešte neobývaný
3-izb byt v širšom centre
Malaciek, úplne zariadený,
samostatné energie, zateplená bytovka. Tel. 0905
320 880

04 BYTY / prenájom
»Prenajmem 3-izb byt v
širšom centre Malaciek, +
jedáleň, komora, veľká kupeľňa, 2x balkón, samost.
energie. Tel. 0905 320 880

05 DOMY / predaj
»Predám dom na celoročné
bývanie alebo chalupárčenie neďaleko Piešťan blízko
lyžiarskeho strediska Bezovec. 0915 621 704

06 POZEMKY / predaj
»Predám SP 882 m2 v Gajaroch (9 km od Malaciek). Tel.
0905 320 880

10 ZÁHRADA A ZVERINEC
11 HOBBY A ŠPORT
»Kúpim hudobný nástroj.
Tel. 0903 416 726
»Kúpim rôzne starožitnosti,
staré hodiny, mince, fotograﬁe, trofeje.
Tel. 0903 416 726
»Kúpim hokejové kartičky
slovenskej extraligy
0908 876 988

12 DEŤOM
13 RÔZNE / predaj
»Predám skartovačku. Cena
dohodou 0908 880 728

sterilizaciavzduchu.sk

Komerčná
riadková
inzercia

dezinfekcia vzduchu v miestnosti
za prítomnosti ľudí bez produkcie ozónu

Kontakt: 0918 454 003

REMESELNÍCI
32-0009-1

BRATISLAVSKO
západ

Najčítanejšie regionálne noviny

Frézovanie

»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

komínov

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

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

ZĽAVAEZ

SŤAHOVANIE, DOPRAVA

ER

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

14 RÔZNE / iné

»Ma ľov k y - r ýc hle - č isto
0905 723 981

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

15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA

OPRAVA PRAČIEK

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

OPRAVA ŠIJACÍCH STROJOV
NEHNUTEĽNOSTI
27-0070

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

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

CHCETE SI PODAŤ INZERÁT ?

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

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

MAĽBY-STIERKY-NÁTERY

»Vypratávanie nehnuteľností pozostalostí, zadarmo. Výmenou za nepotrebné veci 0904 967 430,
0910 134 676

07 REALITY / iné
»Kúpim byt v Bratislave
a okolí 0903 461 817
»Kúpim garáž v Bratislave. Platba v hotovosti. Tel.:
0918 479 756
»Kúpim byt v Bratislave
0907 402 507
»40r. elektrikár hľadá podnájom za protislužbu
0944 276 171

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

ELEKTROINŠTALÁCIE

10-0049
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OPRAVA CHLADNIČIEK
OPRAVA PRAČIEK
VODA-KÚRENIE-PLYN
ZVIERATÁ
AUTO MOTO
PREPRAVA
OKNÁ
PREPRAVA
KURZY
ČISTENIE
PONUKA PRÁCE

POŠLITE SMS

REMESELNÍCI
REKONŠTRUKCIE
ČISTENIE
BEZPEČNOSŤ

2

služby, reality, zdravie

PROFESIONÁLNE PRANIE KOBERCOV

3

Z¼AVY
VÝRAkuZpeNnaÉd 2000 EUR

Pre veľký záujem o naše služby pranie kobercov
rozširujeme službu pre Bratislavu, a to v podobe
ODVOZU a DOVOZU priamo na adresu zákazníkovi.

pri ná

OVÝ LET
VÝHLIADAKRMO!
ZAD

OBJEDNÁVKY: +421 (0)905 869 836

Bratislava • Malacky

garážové brány
predokenné
rolety
ploty, brány

Služba je spoplatnená 9,90 € (jednorazovo) a obmedzená
na jeden deň v týždni, a to v utorok.

www.rolvex.sk
0905 485 891

32-0003-8

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

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

LETNÉ ZĽAVY

320007-11

Tel.: 0905 474 663 , Závodná 3, Bratislava
www.univerzaltrade.sk

0903 969 611

AKCIOVÉ CENY!

0908 447 006

VYŠETRENIE CELÉHO TELA

VYKONÁVA PROFESIONÁL S VYŠE 12 r. SKÚSENOSŤAMI V OBLASTI
BIO-DIAGNOSTIKY A PRÍRODNEJ LIEČBY TELA V SR aj V ZAHRANIČÍ

» DIAGNOSTIKA TRVÁ CCA 60 MINÚT A KLIENT JE IHNEĎ
OBOZNÁMENÝ S VÝSLEDKAMI
» DIAGNOSTIKA JE VHODNÁ AJ PRE DETI A SENIOROV
» ZISTÍME VŠETKY PRÍČINY VAŠICH
ZDRAVOTNÝCH PROBLÉMOV A RIEŠIME ICH !

39-0005 TT02

NAJLEPŠIE CENY U NÁS
E-mail: okna@univerzaltrade.sk

BIO DIAGNOSTIKA

REZANIE BETÓNU

Žalúzie, sieťky, rolety aj hliníkové

0908 329 544

0917 682 729
AKCIA 30€

www.diagnostika.estranky.sk

99-0049-14

Práce vo výškach

UNIVERZAL TRADE s.r.o.

kozak.kopami@gmail.com

32-0035-3

PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE

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

62-0044

PONÚKAM
spracovanie komplexného
účtovníctva vrátane mzdovej
agendy, ako aj spracovanie
daňových priznaní. Cena dohodou.
16-0251

0901 708 070
pkprenajom@gmail.com

10-0023

bratislavsko západ

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

splátky od 98 €

splátky od 149 €

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

020
8. 2
31.

ssplátky
sp
plát
átkod
yo
od
d49€€
splátky

zimné záhrady

zasklievanie terás

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

E-mail: bratislavsko@regionpress.sk

BZ 20-35 strana
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63-0045

rámové
bezrámové

do
atia
y pl
Zľav

balkóny

pandémia / služby, súťaž

Výročia a udalosti
prijal slovenský snem zákon, ktorý vylúčil Židov z hospodárskeho
a sociálneho života.

3. septembra 1940

Červený semafor v Bratislave!!!
Hlavné mesto pristupuje k prvým
opatreniam, ktoré sa týkajú najzraniteľnejších obyvateľov.

ako sú ochranné prostriedky či hygienické potreby.
„Aktuálnej fáze epidémie prispôsobujeme aj režim práce na bratislavskom
V prvom rade posilňuje informačné magistráte.
Plošne dezinfikujeme úrad a posilpreventívne kampane smerované na
starších obyvateľov.
ňujeme pravidelné čistenie kľúčových
„Vzhľadom na veľké riziká spojené priestorov.
s možnosťou kolektívneho rozšírenia
Rovnako rušíme účasť na služobnového koronavírusu v zariadeniach ných cestách a väčších podujatiach,
sociálnych služieb zavádzame dočasne ako sú konferencie či semináre,“ uzavsprísnený režim v zariadeniach pre se- relo mesto.
niorov a zariadeniach opatrovateľskej
Informácie o aktuálnom stave
služby v zriaďovateľskej pôsobnosti ohľadne epidemického stavu sú zverejmesta, a to s platnosťou najskôr od 2. nené na adrese:
septembra,“ uvádza mesto.
https://bratislava.sk/sk/informaK aktuálnym opatreniam patrí do- cie-a-odporucania-k-novemu-korodávanie ochranných pomôcok a dezin- navirusu-a-ochoreniu-covid-19.
fekcie, dočasné obmedzenie návštev v
niektorých zariadeniach pre seniorov,
dočasné pozastavenie kolektívnych
aktivít, izolačné priestory a príprava
testovania kľúčových zamestnancov.
„Zároveň spúšťame prípravu karanténneho zariadenia pre ľudí bez domova a jeho zriadenie vyhodnocujeme
podľa toho, ako sa bude ďalej nová situácia vyvíjať,“ doplnilo mesto a dodalo, že mestský terénny tím zintenzívni
podporu sociálnych služieb a začne s
distribúciou nepotravinovej pomoci
» red
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Celoslovenská súťaž
pre videomakerov je spustená
V RECFRUIT 2020 UKÁŽU, O ČOM
TOČIA.

Od svojho organizátora, nitrianskej content marketingovej agentúry
ContentFruiter, dostala súťaž aj nový
V sobotu, 1. augusta, bol oficiálne šat – elegantný tmavý dizajn, ktorý
zahájený v poradí 4. ročník súťaže vo sa pohráva so svetlom a tieňom.
videotvorbe , ktorá tento rok prišla
Súťaž rozširuje možnosti spolus viacerými organizačnými a vizuálnyprác
mi zmenami.
Hneď v úvode organizačný tím vyzýva nadšencov filmu a videa, aby využili všetku svoju dostupnú techniku
a snahu a čím skôr video prihlásili.
Tento rok súťaž potrvá do 30.9.2020,
a tak majú necelé 2 mesiace na tvorbu a
postprodukciu videa na zadanú tému:
„O čom točíš?“
Videomakeri musia okrem veku od
12 do 26 rokov zachovať aj časovú stopáž od 30 sekúnd do 2 minút.
Po neistom období prekvapenie
v podobe zmien

Cieľom súťaže RECfruit je objaviť
nové talenty a dať im príležitosť nájsť
uplatnenie. Preto sa súťaž rozhodla
ponúknuť videomakerom uzavretie
spolupráce s konkrétnym sponzorom
súťaže.
RECfruit opäť pozýva všetky mladé talenty, aby neváhali a verejnosti
ukázali, o čom točia. Na porotcovské
stoličky zasadnú aj nové mená. Ich
odhalenie prebehne prostredníctvom
profilu na Facebooku a Instagrame
@recfruit_sk.

Aj súťaž RECfruit musela prekonať
zložité obdobie obmedzení. Napokon
však organizačný tím vyšiel von s ďalším ročníkom a novinkami. Tou podstatnou je posudzovanie prác v dvoch
kategóriách. Videá budú v súťaži
rozdelené hranicou do a od 18 rokov
(vrátane).

BRATISLAVSKO

Silvia Vlasáková / e-mail: vlasakova@regionpress.sk / tel.: 0905 799 782
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49-0036
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bratislavsko západ

zdravie / služby, relax

5

Znížme si stravou krvný cukor
Sme po dovolenkách, sme prejedení
a dokonca – podľa poznatkov obchodníkov sme prejedení výsostne
nezdravo.

je červený a treba ho konzumovať aj s
blanitými šupinami medzi „mesiačikmi“. Mimochodom, ak si do čistej vody,
ktorou hasíte smäd, pridáte pravidelne
trochu šťavy z citróna, tak isto si robíte,
Pohľad na hladiny cukru pri ran- aj keď krátkodobo, iba dobre.
Neverili by ste, čo dokáže škorica
nom meraní nalačno asi nikoho v týchto dňoch neteší. Nemusí však zostať iba a preto napríklad jablčný čaj so škoripri ňom. Stačí naozaj málo. Pomohli by cou je takmer zázrak. Škorica dokáže
prechádzky, ale komu sa teraz, unave- glykémiu nielen znížiť, ale zabráni aj
nému, po dovolenke, aj chce?
jej väčším výkyvom počas dňa. Pozor
Takže – žiadne biele pečivo, chlieb však, nepreháňať. Čajová lyžička škoriobmedzene a iba ak tmavý, ražný. To cového prášku na deň je tak asi horná
by malo byť automatické. Čo najviac bezpečná hranica.
obmedziť potraviny pripravené z bieÚčinný je aj chróm, ale ten umelý
lej múky. Naopak, zvýšiť príjem tých, v podobe výživového doplnku z lekárktoré majú vyšší obsah vlákniny. Ne- ne vám bude najskôr asi nanič a ak to
rozpustnú vlákninu nájdete napríklad preženiete s dávkou, skôr vám ublíži.
v semienkach, celozrnnom pečive, ce- Chróm preto konzumujte vo vajíčkach,
lozrnných cestovinách a ryži, rozpust- v brokolici – to je fakt výborný pomocnú zas v ovsených vločkách, jablkách, ník zdraviu, v orechoch, v hnedej ryži,
fazuli. Pacientom s diabetom druhého nájdete ho aj v syre a v zemiakoch – na
typu urobí dobre návyk na jablčný ne však zas pozor, pretože obsahujú aj
ocot. A to dve až štyri polievkové lyži- škrob.
ce jablčného octu denne. Z jablkového
octu si môžete spraviť nápoje alebo si
ho pridať do šalátov. Jablčný ocot by ste
ale nemali piť samotný, buď si ho pridajte už do spomínaného jedla alebo
ho zrieďte s vodou. Ak však máte cukrovku 1. typu, tak sa jablčnému octu
radšej vyhnite.
Grapefruit nie je u nás príliš obľúbené ovocie, ale pri jeho dennej pravidelnej komunikácii dosiahnete významný pokles glykémie. Najvhodnejší
» red

HĹBKOVÉ

Konzílium epidemiológov pri ministerstve zdravotníctva neodporúča
cestovanie do zahraničia a zdôrazňuje potrebu dodržiavania základných hygienických opatrení.

sedačky, postele,
koberce, kožené sedačky

TEPOVANIE
Bratislava

'LVSHĀLQJ6.

Nejde Vám biznis?
Oslovujte efektívne:
Lokálne oslovenie zákazníkov
vo vašich mestských èastiach

bratislavsko@regionpress.sk

Tie najlepšie
vizitky preVáš
biznis
• profesionalita
• skúsenosti
• odbornosti

0905 719
719 134
134
0905

BZ 20-35 strana
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781200009

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

POLIENKA aj GUĽATINA

10-0047

Île-de-France a Mayotte, ďalej Belgicko,
Malta, v Holandsku Noordholland a
Sudholland, v Írsku Midlands a Mid-East, v Dánsku Midtjylland, vo Veľkej
Británii Grampian a v Estónsku Tartumaa a Harju Maakond.
„Už známe heslo ROR – rúško, odNovinka je pre školákov. Odbornístup, hygiena rúk, sú základné veci, ci sa zhodli na tom, aby nosenie rúšok
ktoré je treba dodržiavať pri ochrane v triedach v prvých dvoch týždňoch
pred ochorením COVID-19 a nemali by školského roka bolo povinné pre žiakov
sme na to zabúdať,“ povedal minister druhého stupňa základných škôl a štuzdravotníctva Marek Krajčí. Odborní- dentov stredných škôl. Naďalej nebude
ci sa zhodli aj na zákaze podujatí nad povinné v triedach pre predškolské za1000 ľudí vrátane športových akcií od riadenia a prvý stupeň základných škôl.
septembra do októbra. Zákaz má platiť
Nosenie rúšok prvé dva týždne má u
aj pre interiérové hromadné podujatia detí veľký význam, pretože sú v prípade
nad 500 ľudí a akcie po 23.00 h s výnim- nákazy zväčša bezpríznakové, čo znakou svadieb.
mená, že ochorenie môžu nevedomky
„Práve od prvého septembra dôjde k prenášať aj na iné osoby, resp. rizikové
veľkej socializácii detí a študentov, čo je skupiny ľudí. Prekryté horné dýchacie
živná pôda na zvýšenú aktivitu vírusu. cesty sú významnou prevenciou, prePreto sme sa rozhodli zakázať hromad- tože tým zabraňujeme explozívnemu
né podujatia nad 1000 účastníkov v ex- šíreniu vírusov v kolektíve a výrazne ho
teriéri, v interiéri nad 500 účastníkov,“ spomaľujeme.
povedal minister Krajčí.
Obmedzenie budú mať aj kúpaliská
a aquaparky, plán je nastaviť kapacity
na maximálne 50 percent návštevníkov.
Cieľom je zamedziť nadmernej koncentrácii ľudí. Do aktuálneho zoznamu
rizikových regiónov patria v Česku Praha, v Chorvátsku Vukovarsko-sriemska
župa, a Splitsko-dalmatínska župa, v
Poľsku Sliezske vojvodstvo a Malopoľské vojvodstvo, Španielsko, vo Francúzsku Provence-Alpes-Côte d’Azur,
» red

PALIVOVÉ
DREVO

Karol Mikláš

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

Vtipy
týždňa
»

Pán doktor, je to v poriadku, keď sa môj synček
veľa hrá v piesku?
- Samozrejme! Cibrí sa tým
predstavivosť a šikovnosť.
- No vidíte! A jeho manželka sa chce s ním dať k vôli
tomu rozviesť.

» Viete prečo sa Janko
Hraško nesmie sprchovať?
- Lebo by naklíčil.
» V škole sa rozprávajú
dvaja prváčikovia:
- Ešte 56 rokov a ideme do
dôchodku.
»

- Ja chcem opicú, kričí
malý Paľko v zoologickej
záhrade.
- Načo by ti bola tá malá
opička? - pýta sa ocko.
- Kvôli pokusu, chcem sledovať, ako sa mení na človeka.

» redakcia

16-0251

Pripravme sa na september

recepty
RECEPTY
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Syrová, vajíčková, s cesnakom či paprikou – stačí si vybrať

Chutné a sýte nátierky na každý deň

Aj vy si každý deň lámete hlavu
nad tým, čo pribaliť rodinke na
desiatu alebo čo rýchle pripraviť
vašim hladošom na večeru? Prinášame recepty na chutné nátierky
na chlieb či pečivo.
Syrová nátierka s paprikou

Suroviny: 250g tvrdého syra vhodného na strúhanie, 3 papriky rôznych farieb - zelená, červená, žltá, 150g šunky,
100g majonézy, 100g bieleho jogurtu,
soľ a korenie podľa chuti
Postup: Papriky umyjeme, rozkrojíme na štvrtiny, odstránime z nich jadrince a potom pokrájame na malé štvorčeky. Rovnako pokrájame aj šunku. Syr
na hrubo postrúhame. Do misky vložíme majonézu a vymiešame ju s jogurtom. Pridáme papriku, šunku a syr. Nátierku podľa chuti osolíme a okoreníme.

Fazuľová nátierka s orechmi

Suroviny: 250g konzervu bielej fazule
v slanom náleve, 4 lyžice panenského
olivového oleja, soľ, korenie, 2 strúčiky
cesnaku, hrsť vlašských orechov.
Postup: Vlašské orechy posekáme
na kúsky. Strúčiky cesnaku pretlačíme.
Fazuľu vylejeme na sito, prepláchneme
studenou vodou a necháme odkvapkať.
Do mixéru vsypeme fazuľu, pridáme
olivový olej a dôkladne vymixujeme na

nátierku. Nátierku preložíme do misky
a ochutíme cesnakom. Na záver zľahka
vmiešame orechy.
Náš tip: Ak nemáte po ruke mixér,
môžete použiť pučidlo na zemiaky.

Mrkvová nátierka
s ovsenými vločkami

Suroviny: 150g smotanovo tvarohového syra typu lučina, 50g bieleho jogurtu, 2 mrkvy, 2PL ovsených vločiek,
1PL repkového oleja, tekvicové jadierka
Postup: Mrkvu umyjeme, očistíme
a na hrubo postrúhame. Na panvicu
dáme olej a mrkvu na ňom asi 5 minút
podusíme. Necháme vychladnúť. Do
misky vložíme syr a vymiešame ho s
jogurtom. Primiešame ovsené vločky a
mrkvu. Pred podávaním posypeme tekvicovými jadierkami.

Syrová nátierka
s pečeným cesnakom

Suroviny: 200g syra s modrou plesňou, 200g smotanovo tvarohového syra
typu lučina, 3PL bieleho jogurtu, hlavička cesnaku, korenie a cukor podľa chuti
Postup: Rúru zohrejeme na stredne
vysokú teplotu. Hlavičku cesnaku zabalíme do alobalu a pečieme pol hodinu.
Necháme vychladnúť a potom strúčiky
vytlačíme zo šupky a popučíme vidličkou. Syr s modrou plesňou pretlačíme

autor safran7 pixabay

ilustračné foto
cez hrubé strúhadlo do misky. Vymiešame ho so syrom lučina a jogurtom. Pridáme cesnak a dochutíme podľa chuti
korením a štipkou cukru.

Vajíčková nátierka s avokádom

Suroviny: 1 avokádo, 2 vajcia, 2PL
bieleho jogurtu, citrónovú šťavu, soľ a
korenie podľa chuti
Postup: Vajíčka uvaríme na tvrdo,
necháme vychladnúť a potom pokrája-

me na malé štvorčeky. Avokádo rozkrojíme na polovice, pomocou lyžice z neho
vyberieme dužinu. Do misky vložíme
dužinu z avokáda, popučíme ju vidličkou a pokvapkáme citrónovou šťavou.
Pridáme pokrájané vajcia a jogurt. Dochutíme soľou a korením.
Všetky nátierky môžete podávať s
chlebom alebo pečivom.
Pripravila: RENÁTA KOPÁČOVÁ

33-0058

viny
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Nežná električka a návrat do minulosti
Výstava N89-Cesta k slobode je
tiež k dispozícii návštevníkom na Bratislavskom hrade až do 31.januára 2021.

bol do zahraničia unesený syn prezidenta
Michal Kováč ml..

1. septembra

štátny sviatok SR - Deň Ústavy SR.

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

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

0905 799 782

0905 758 469
0905 877 690

94-0121

Celý september (otvorenie sa uskutoční 3. septembra) bude v Bratislave
pri historickej budove SND odstavená
československá retro električka typu
Tatra K2, ktorá tentokrát poslúži ako
netradičný výstavný priestor. Bude mať
polep dobových plagátov z novembra
1989, návštevníci v nej nájdu aj noviny,
ktoré im objasnia udalosti Nežnej revolúcie a priblížia atmosféru revolučných
dní.
Sprievodný program pripravilo
SNM-Historické múzeum v spolupráci s
Dopravným podnikom Bratislava, a.s.,
Múzeom mesta Bratislavy a Klubom
priateľov mestskej hromadnej a regionálnej dopravy, o.z. Do roku 1989 sa
návštevníci budú môcť v električke vrátiť až do 30.9.2020, cez pracovný týždeň
od 13-18 hod. a cez víkend od 10-18 hod.

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

v Záhorskej Bystrici

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

VIZITKY

A.I.I. Technické služby s. r. o.

príjme strážnikov na prevádzky

prijme ihneď

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

0905 799 782

75-11

» red

36-0002

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

SBS GUARDING s. r. o.

VODIČ "B", "T" - 700 € mesačne brutto

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

+ osob. ohodnotenie

VODIČ "C" - od 805 € mesačne brutto
+ osob. ohodnotenie
Letná údržba ciest a komunikácií v BA
0911 / 721 409, recepcia@aii.sk

Základná zložka mzdy + príplatky
a ODMENY

94-0125

36-0002

Nástup ihneď.

BKIS hľadá kuriča - údržbára

Viac info: na 02/59 103 179 a
j.kubovicova@bkis.sk
www.bkis.sk

nástu

91-0094

obsluha kotlov vyhradeného tech.
zariadenia V. triedy na plyn
prevádzka kotolne
drobné údržbárske práce

63-121

p

IHNED
32-0091

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

Výročia a udalosti

31. augusta 1995

94-00124

Slovenské národné múzeum-Historické múzeum pripravilo k svojej aktuálnej výstave N89 - Cesta
k slobode netradičný sprievodný
program.
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AIW - Hľadáme opatrovateľky
pre seniorov v Rakúsku!

Prijmeme nových zamestnancov
ALàȴ/àK>àMLWȝ@FR

,-ß/ǳ1,/à3ș/, 6
, 0)2%à373
73ǳ/ȴà!,

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

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní

3ȢELAKiàMI>QL?Kià
MLAJFBKHV àAIELAL?Țà
MOȚ@> àQȢȇABKKià
WȚILEV àSȢMI>QVà
K>ȵ>P àR?VQLS>KFB
W>?BWMBȵBKi

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

47-095

Facebook: aiwsk

32-0001-3

www.aiw.sk

0800 24 24 44

a dohodnite si stretnutie.

85_0589

PRÁCA NA SLOVENSKU
MONTÁŽNY PRACOVNÍK:
Mzda: 800 EUR
ELEKTROTECHNIK:
Mzda: 832 EUR
VODIČ VZV: Mzda: 800 EUR
ZVÁRAČ CO2:
Mzda: 930 EUR
Miesto práce:
Nové Mesto nad Váhom
UBYTOVANIE ZDARMA +
STRAVNÉ LÍSTKY
Kontakt: 0918 493 960
Mail: stajanslovakia@azet.

85-0505

3F>@àFKCLà
K>à?BWMI>QKBGàIFKHB

0800 500 091.
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TESÁROV
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Ubytovanieà7"/*à
+ stravné lístky
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Kontakt: 0918
85_0543

u࢙1-m-ি;lझ"!ĺ࢙v|rro7o_o7;ĺ
tel: 0918/413582, 0904/881 418,
l-bѴĹ info@gsksro.sk

Mail:

493 960

mhruby.idelta@gmail.com

ÿ,6TO, RÝCHL2DEH]%Ô5$1,$
stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

0918 726 754
85_0590, I 61- 0215

"|-;0m࢙vroѴoࣂmov}rubfl;

TPP Ŋѵ

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
63¥71ª='9,+187,(32'/¢+
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PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM
Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia
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