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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
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0903 594 868

JOŽOVCI
• sťahovanie • likvidácie
• výnos • prenos nábytku

 ZŤP, dôch. -10%  

52
-0

13
1

ŠTARTUJEME KRÁĽOVSKY V KRÁĽOVSKOM ÚDOLÍ

KURZY BRIDŽU
PRE SENIOROV aj začínajúcich

HOTEL **** SOREA REGIA
Kráľovské údolie 6, Bratislava

tel. +421 2 3211 2870, www.sorea.sk/regia 

7.7.2022 - 14.00 - 17.00 hod. a každý ďalší pondelok v júli

0915 948 417
0905 758 469

PRIJMEME 
SPOĽAHLIVÉ  PANIE 

na upratovanie 
kancelárskych priestorov  

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

9
4
-0
0
4
4

52
-0
11
5

   Domáca starostlivosť

Vás doopatruje u Vás doma 
vo Vašom byte

Tel: 0948 110 582 
Email: doma@feminia.sk

??
?

DOBROVOĽNÁ DRAŽBA,
dňa 11.08.2022 o 11:00 hod. 

miesto konania: 

Zasadacia miestnosť, Hotel a Ubytovňa PRIM, 
Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava

INFO: Moja Dražobka s.r.o., 0902 535 183

predmet dražby:
byt č. 4, posch. 2, vchod Nerudova 14, súp. č. 3917, podiel 1/1, 
v k.ú. Trnávka, obec Bratislava-Ružinov a podiel na spol. 
čast. a zar. 4780/38240, LV č. 3151, pozemok parc. reg. C, 
parc. č. 14959/3, zastavaná plocha a nádvorie, výmera: 288 
m2, LV č. 3745, k.ú. Trnávka, obec Bratislava-Ružinov najniž-
šie podanie: 60 000,00 EUR, podlahová plocha: 47,80 m2

hľadá živnostníkov

 Elektrotechnik
minimálne na 1-2 mesiace pre prácu v Bratislave IV

 

   

Náplň práce
montáž a demontáž 
výrobných technológií
elektropráce na strojoch 
a zariadeniach
práce na elektrorozvodoch, 
rozvádzačoch, osvetlení,...

Požiadavky
odborná spôsobilosť 
v elektrotechnike - §22
oprávnenie na prácu 
na zdvíhacej plošine
prax aspoň 3 roky v obore

Kontakt: daniela.pucekova-extern@leadec-services.com 
- pre zaslanie životopisu 

tel. kontakt: 0902 900 557  - len pracovné dni
Po - Pi 7.00 - 15.00 hod.

Garantujeme minimálne 12,- €/hod, môže sa navýšiť podľa skúseností uchádzača
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hľadá živnostníkov

 Mechanik nastavovač
minimálne na 1-2 mesiace pre prácu v Bratislave IV

Kontakt: daniela.pucekova-extern@leadec-services.com 
- pre zaslanie životopisu 

tel. kontakt: 0902 900 557  - len pracovné dni
Po - Pi 7.00 - 15.00 hod.

 

   

Náplň práce
mechanická montáž a demontáž 
výrobných technológií
mechanické montáže a sprevádzkovanie 
príslušenstva k výrobným zariadeniam
mechanické úpravy výrobných 
technológií

Požiadavky
oprávnenie na prácu 
na zdvíhacej plošine
prax aspoň 3 roky v obore
oprávnenie na zváranie 
kovov výhodou

Garantujeme minimálne 12,- €/hod, môže sa navýšiť podľa skúseností uchádzača
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BRATISLAVA - RUŽINOV/ BAJKALSKÁ ULICA, 
upratovanie kancelárií 2 krát týždenne na 4 hod. od 16:00 hod, 

práca na brigádnicku zmluvu 
ponúkaný plat: 180 € netto/mesiac,

dostupnosť autobus             č .98, 74, 66, nástup možný IHNEĎ!

PRIJMEME UPRATOVAČKY

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

0917 649 213

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!

POLIENKA BUK, HRAB

1
0
-0
0
4
7

Karol Mikláš

TEPOVANIETEPOVANIETEPOVANIE

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

HĹBKOVÉHĹBKOVÉHĹBKOVÉ

sedačky, postele,
koberce, kožené sedačky
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SBS GUARDING s. r. o.

príjme strážnikov na prevádzky 

Bratislava (Billa)

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

Mzda: 3,80 €/h. netto 
Nástup ihneď.
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SBS GUARDING s. r. o.

príjme strážnikov na prevádzky 

Bratislava, LIDL Svornosti

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

Mzda: 3,80 €/h. netto 
Nástup ihneď.

Najčítanejšie 
regionálne noviny
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REMESELNÍCI
» Náter dverí, okien 0905 
621 229
» Maľovky–stierky–obkla-
dy–omietky aj menšie prá-
ce 0940 384 665

REKONŠTRUKCIE
» Renovácia bytov 0910 774 
228
» KOSENIE KROVINOREZOM 
0919 177 337

UPRATOVANIE

ČISTENIE

BEZPEČNOSŤ

ELEKTROINŠTALÁCIE

VODA - KÚRENIE – PLYN
» www.vodo-instalater.sk 
0903 557 127

SŤAHOVANIE, PREPRAVA

PREPRAVA

OKNÁ

PARKETY

MAĽBY - STIERKY – NÁTERY
» Maľba 1 €/m2, stierka 3€/
m2 parkety 0905 204 032
» Maľby, podlahy 0915 462 
513

OPRAVA CHLADNIČIEK
» ZIMMERMANN 0905 54 
74 76

OPRAVA SPORÁKOV

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

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

OPRAVA  PÍSACÍCH STROJOV

OPRAVA  ŠIJACÍCH STROJOV

Komerčná
riadková
inzercia

REMESELNÍCI

OPRAVA TV, VIDEO, ELEKTRO

OPRAVA ŠIJACÍCH STROJOV

KRTKOVANIE

OPRAVA CHLADNIČIEK

OPRAVA  PÍSACÍCH STROJOV

REKONŠTRUKCIE

UPRATOVANIE

ČISTENIE

BEZPEČNOSŤ

ELEKTROINŠTALÁCIE

VODA - KÚRENIE – PLYN

MAĽBY-STIERKY-NÁTERY

PARKETY

OKNÁ

PREPRAVA

SŤAHOVANIE, PREPRAVA

OPRAVA SPORÁKOV

OPRAVA PRÁČIEK

NEHNUTEĽNOSTI

PÔŽIČKY

ZVIERATÁ

OZNAM

ÚČTOVNÍCTVO, MZDY

DOVOLENKA

PREDÁM

OPATROVANIE

AUTO-MOTO / predaj 1

AUTO-MOTO / iné 2

BYTY / predaj 3 

BYTY / prenájom 4
» Dám do prenájmu 3 izb. 
byt, komplet zariadený, 3 
balkóny, BA3 - Mikovíniho. 
Tel.: 0903 027 081
» Prenajmem 1 izbový byt v 
Dúbravke, cena aj s energia-
mi 450 €. Tel.: 0908 880 728

DOMY / predaj 5 

POZEMKY / predaj 6

REALITY / iné 7
» Kúpim byt v Bratislave 
0907 402 507
» Kúpim byt v  Bratislave 
a okolí 0903 461 817

STAVBA 8
» Kúpim haki lešenie.tel 
0908 532 682
» Kúpim haki lešenie. 0907 
715 027

DOMÁCNOSŤ 9

ZÁHRADA A ZVERINEC 10

HOBBY A ŠPORT 11
» Kúpim akordeón, heligon-
ku, husle, saxafón. 0915 
876 860

DEŤOM 12

ROZNE / PREDAJ 13

ROZNE / INÉ 14

HĽADÁM PRÁCU 15

ZOZNAMKA 16

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

03 BYTY / predaj     

04 BYTY / prenájom    

05 DOMY / predaj     

06 POZEMKY / predaj     

07 REALITY / iné    

08 STAVBA    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

09 DOMÁCNOSŤ    

13 RÔZNE / predaj    

Chcete si
podať inzerát?
Pošlite SMS na číslo 8866 
v tvare: RP medzera BV me-
dzera Číslo rubriky medzera 
Text inzerátu

Príklad:
RP BV 12 Predám kočík,
0987 654 321.

Spätnou SMS vám potvrdíme prija-
tie 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 operátorov O2 a 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms toľ-
kokrát, v koľkých týždňoch chcete 
inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť 
v ľubovoľných iných našich novi-
nách, BV zameňte za skratku no-
vín, ktorú nájdete na zadnej strane 
vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.
sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

Zvykne sa hovoriť, že chybovať je 
ľudské, odpúšťať božské. A ako po-
vedal taliansky psychiater Roberto 
Assagioli: „Bez odpustenia je život 
poháňaný nekonečným cyklom 
hnevu a túžby po odplate.“ Odpúš-
ťať by sme sa však mali naučiť nie-
len iným, ale aj samým sebe. Len 
tak sa môžeme pohnúť ďalej.

Nik z nás nie je neomylný a chyby 
či už väčšie alebo menšie robí každý z 
nás. Nie je dôležité a ani možné, aby 
človek nechyboval a rovnako nie je 
hanbou si chybu priznať. Prešľapom 
však je tváriť sa, že sa nestala, nepo-
učiť sa z nej a opäť ju opakovať. Ak 
sa však z našich chýb vieme poučiť, 
získavame tak nielen dôležité životné 
skúsenosti, vďaka ktorým sa v bu-
dúcnosti budeme vedieť rovnakým 
chybám vyvarovať, ale tieto naše omy-
ly nás dokonca nezriedka posúvajú 
vpred.

Častokrát sa zamýšľam nad tým, 
čo v niektorých ľuďoch vyvoláva to ne-
utíchajúce nutkanie kritizovať iných 
za ich činy, kde pramení tá ich potreba 
súdiť iných bez toho, aby poznali pra-
vú tvár vecí a udalostí. Prečo sú ochot-
ní vytvárať si vlastné závery bez toho, 

aby človeka skutočne poznali, spýtali 
sa ho na dôvody či príčiny jeho zlyha-
nia a súdia ľudí len na základe počuté-
ho, či vlastnej verzie toho, čo sa stalo. 
Prečo si myslia, že práve oni majú to 
právo niekoho odsudzovať?

Cesta životom je mnohokrát kri-
voľaká, namáhavá, náročná, tŕnistá 
a pretkaná mnohými neľahkými pre-
kážkami, ale je aj plná prekvapení, 
dobrodružstva, nových zážitkov a 
príjemných chvíľ. Neraz počas našej 
životnej púte pochybíme a, žiaľ, ne-
jestvuje spôsob, ako vrátiť daný oka-
mih späť a chybe sa vyhnúť. Tak to v 
živote skutočne nefunguje. Jediné, čo 
môžeme urobiť, je prijať fakt, že chyby 
robíme všetci. Jednoducho to patrí k 
životu. Myslím si, že aj vďaka našim 
pochybeniam zistíme, čo je v živote 
skutočne dôležité a že 
práve vďaka chybám, 
ktorých sa dopúšťa-
me, ak sme ochotní 
si ich pripustiť, 
p r e k o n á v a m e 
naše nedostatky 
a postupne sa 
stávame lepšími 
ľuďmi.

Chybovať je ľudské

» Renáta Kopáčová, redaktorka

Horúcich dní stále pribúda a tak nás 
to čoraz viac ťahá k vode. Skôr, než 
počas leta vyrazíme na kúpaliská či 
iné vodné plochy, odporúčajú odbor-
níci vopred si skontrolovať kvalitu 
vody.

Za kúpaciu sezónu je na Slovensku 
vo všeobecnosti považované obdobie 
od 15. júna do 15. septembra, kedy sa 
očakáva najväčší počet kúpajúcich sa. 
Začiatok skutočnej prevádzky kúpalísk 
je však každoročne ovplyvnený stavom 
ich pripravenosti, aktuálnym počasím 
a záujmom verejnosti. Rekreačné kú-
panie na Slovensku poskytujú jednak 
sezónne umelé ako aj celoročné umelé 
či prírodné kúpaliská.

Kvalitu vody si treba skontrolovať
„Počas kúpacej sezóny v spolupráci 

s príslušnými regionálnymi úradmi 
verejného zdravotníctva (RÚVZ) v SR 
zverejňujeme aktualizáciu stavu prí-
rodných vodných plôch a umelých 
kúpalísk počas kúpacej sezóny na 
týždennej báze, spravidla v piatok. Ak-
tuálnu kvalitu vody na kúpanie je dô-
ležité si skontrolovať, najmä ak ide o lo-
kality, ktoré nemajú prevádzkovateľa, 
alebo ktoré mali v minulosti problémy 

s kvalitou vody na kúpanie,” informo-
val Ing. Darko Babjak z Odboru hygie-
ny životného prostredia (OHŽP) SR. 
Doplnil tiež, že počas kúpacej sezóny 
sa obyčajne na Slovensku kontroluje s 
rôznou frekvenciou viac ako 80 prírod-
ných vodných plôch. „Okrem toho pri-
búda k 350 celoročne prevádzkovaným 
umelým kúpaliskám aj približne 200 
sezónnych zariadení,” dodal.

Pripravenosť jednotlivých vod-
ných plôch a kúpalísk na kúpaciu se-
zónu 2022 si môžete pozrieť tu: https://
bit.ly/pripravenost-KS-2022 a či je voda 
naďalej vyhovujúca, si môžete každý 
týždeň overiť na webe: https://bit.ly/
KS-aktualny-stav-2022

Kúpacia sezóna sa začala

» ren
Ilustračné foto. zdroj foto egmuri pixabay

2. júla 1995  
Ján Pavol II. navštívil Prešov a modlil sa Akatist s gréckokatolíc-
kymi veriacimi

Výročia a udalosti

3. júla 1988  
americký krížnik USS Vincennes zostrelil civilné dopravné lietadlo 
Airbus A300 spoločnosti Iran Air

Výročia a udalosti
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- 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

NAŠE SLUŽBY PRE VÁS:
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PRIJME IHNEĎ

Požiadavky:
• zdravotná spôsobilosť na výkon práce v noci 

• vyučenie v odbore výhodou, nie podmienkou 

Bližšie informácie: 

tel.: 02/4949 3853, 02/4949 3854, 02/4949 3111 
e-mail: kariera@grafia.sk,  www.grafia.sk 

Mzda vrátane príplatkov do 200 € a základnej zložky mzdy od 580 € - 900 €

Mzda:           od 950 € - 1 550 €

Benefity:    13. a 14. mzda

• mimoriadne a jubilejné odmeny 
• hlavné jedlo zdarma v závodnej jedálni

•  TLAČIAROV

•  ROBOTNÍKOV do výroby, expedície a lisovne

•  NASTAVOVAČOV orezových liniek

•  KNIHÁROV - zoraďovačov, rezačov

•  MECHANIKOV polygrafických strojov

•  ELEKTRO
•

NIKA, ELEKTRIKÁRA

•
   

pozície robotníkov a knihárov sú vhodné aj pre ženy

Slovenská Grafia a.s.
Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava
výrobná spoločnosť v oblasti polygrafického priemyslu

EXPEDIENTA
SKLADOVÉHO ÚČTOVNÍKA VÝROBY
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Nadšene zachytávate každý za-
ujímavý úkaz, na ktorý počas dňa 
natrafíte? Okamihy všedné i ne-
všedné? Prihláste sa do súťaže Cesta 
svetla určenej zanieteným fotogra-
fom amatérskym i profesionálnym, 
bez ohľadu na vek, či záujmy. Únia 
nevidiacich a slabozrakých Sloven-
ska vyhlásila už jej 18. ročník.

Cieľom Cesty svetla je prostredníc-
tvom fotografií priblížiť verejnosti prob-
lematiku ľudí so zrakovým postihnutím 
alebo fenomén svetla. Súťažiť môže kto-
koľvek. Stačí riadne vyplniť a podpísať 
prihlášku a následne ju do 30.9.2022 
odoslať na e-mail cestasvetla@unss.sk.

Súťaží sa v troch kategóriách: 
Zrakové postihnutie, Fenomén svetla a 
Mladý fotograf do 15 rokov.

„Tematika súťažných snímok musí 
priamo alebo nepriamo súvisieť s prob-
lematikou ľudí so zrakovým postih-
nutím alebo fenoménom svetla, podľa 
toho autor svoje práce zaradí do 1. alebo 
2. kategórie. V 3. kategórii môžu byť fo-
tografie z obidvoch oblastí. Vek účast-
níkov tejto kategórie sa ráta ku dňu 
uzavretia súťaže, teda do 30. 9. 2022, 

to znamená, že k tomuto dátumu ne-
smú prekročiť vek 15 rokov,“ objasňuje 
Eliška Fričovská, PR manažérka ÚNSS 
a dodáva, že do jednej kategórie môže 
autor prihlásiť najviac štyri fotografie, 
celkovo môže poslať maximálne dva-
násť snímok. „Odborná porota zasadne 
21. októbra 2022. Výsledky súťaže budú 
uverejnené na webovej stránke Únie 
nevidiacich a slabozrakých Slovenska, 
www.unss.sk, kde zároveň nájdete 
podrobnejšie informácie o súťaži i pri-
hlášku,“ uzatvára Eliška Fričovská.

Cesta svetla je realizovaná vďaka 
finančnej podpore Ministerstva kultúry 
SR.

Jozef Chromiak: Spod šapitó III (Cesta 
svetla 2021, 1. miesto v kat. Fenomén svetla)

Prihláste sa 
do súťaže Cesta svetla

» red
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Predaj Vlasového Elixíru Medika Expert 
možný aj vo Vašej prevádzke:

Bližšie informácie na tel. č.: 0904 552 345

Africké dovolenkové destinácie sa 
v posledných rokoch tešia veľkej ob-
ľube aj u Európanov, teda aj u turis-
tov zo Slovenska. Najnovšie pribudla 
vďaka cestovnej kancelárii Hydrotour 
na dovolenkovú mapu ďalšia unikát-
na krajina plná farieb, kontrastov                          
a jedinečných zážitkov – Senegal.

Do Senegalu sa lieta priamo z Bra-
tislavy, a to od apríla do júla, preto 
ak dnes uvažujete o letnej dovolenke, 
možno Vás inšpirujú nasledujúce riad-
ky venované práve čarovnému Senega-
lu.  Zažite vďaka cestovnej kancelárii 
Hydrotour Afriku, zažite Senegal a jeho 
výnimočnosť na vlastnej koži. V prvom 
rade Vás tam čakajú veľmi príjemní, 
priateľskí ľudia. Terranga – to je typic-
ká senegalská pohostinnosť a stretnete     
sa s ňou na každom kroku.   

Senegal sa nachádza na západe 
Afrického kontinentu. Atlantický 
oceán obmýva západné brehy Senega-
lu a vytvára tak viac ako 500 km nád-
herného pobrežia. Senegal je vďaka 
tropickej klíme a príjemnej teplote mora 
i vzduchu vhodný na návštevu po celý 
rok. Priemerná ročná teplota vzduchu 
dosahuje 30-32 stupňov, ale zažijete tu 
aj 40-ky. 

Neopakovateľné zážitky majú tu-
risti, ktorí radi leňošia na pláži či pri 
bazénoch, avšak predovšetkým tí, ktorí 
radi spoznávajú nové miesta, pamiatky, 
históriu, kultúru či rôznorodú gastro-
nómiu. Všadeprítomná dobrá nálada, 
hudba, tanec, tradičné bubny a k tomu 
unikátna a rozmanitá príroda sú garan-
ciou príjemne strávenej dovolenky pre 
všetky vekové kategórie.  Okrem pobre-
žia Atlantiku si v Senegale môžete po-
zrieť bažiny s mangrovníkmi, mohutné 
rieky či plantáže baobabov. Strom ba-
obab sa považuje za symbol Senegalu, 
charakterizuje silu a dlhovekosť. Naj-
staršie senegalské baobaby dosahujú 
vek až 1000 rokov.  Niektoré sú dokonca 
posvätné a do ich kmeňov pochovávali 
rozprávačov príbehov, tzv. griotov. 

Čo Vás čaká na exotickej dovo-
lenke v Senegale? Nezabudnuteľná 
exotická dovolenka v srdci Afriky, nové 
moderné hotely s exkluzívnymi all in-
clusive službami, unikátne pieskové 

pláže, zábava, zážitkové výlety, pestrá 
a chutná africká kuchyňa a, samozrej-
me, veselí animátori a skúsení dele-
gáti, ktorí sa postarajú o Váš program                          
a zároveň sú doslova nabití informá-
ciami a znalosťami o Senegale. 

PRAKTICKÉ INFO: 
Vstup do Senegalu je umožnený 

všetkým osobám, ktoré sa preukážu:
- negatívnym výsledkom PCR testu, 

ktorého čas odberu nie je starší ako 72 
hodín pred vstupom do Senegalu

- alebo preukázaním sa certifikátom 
o plnom zaočkovaní, ak od poslednej 
dávky uplynulo viac ako 7 dní pri 2-dáv-
kových vakcínach

- alebo preukázaním sa certifikátom 
o plnom zaočkovaní, ak od poslednej 
dávky uplynulo viac ako 28 dní pri 
1-dávkových vakcínach

Všetci cestujúci sa musia preukázať 
cestovným pasom s minimálnou dobou 
platnosti viac ako 6 mesiacov po ná-
vrate zo Senegalu. Osoby mladšie ako             
2 roky sú oslobodené od PCR testov                                                                              
a preukázania potvrdenia o očkovaní.

Do čarovného Senegalu priamo z Bratislavy

» text a foto ZK
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SBS GUARDING s. r. o.

príjme strážnikov na prevádzky 

Bratislava, Pekná cesta (Lidl)

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

Mzda: 4 €/h. netto 
Nástup ihneď.
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SBS GUARDING s. r. o.

príjme strážnikov na prevádzky 

Bratislava, Petržalka

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

Mzda: 4,00 €/h. netto 
Nástup ihneď.

3
6
-0
0
0
3

SBS GUARDING s. r. o.

príjme strážnikov na obchodnú prevádzku 

v Záhorskej Bystrici (s ubytovaním)

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk
volať v pracovné dni od 9:00h do 16:00h

Mzda: 4,00€/h. netto
POS NUTNÝ! Nástup ihneď.

Hoci ste možno navštívili Piešťany 
viackrát a myslíte si, že vás v známom 
kúpeľnom meste už nemá čo prekva-
piť, môže byť opak pravdou. Až ko-
mentovaná prehliadka mesta so sprie-
vodcom vám ukáže, aké rôzne ďalšie 
poklady Piešťany ešte ukrývajú.

Príležitosť, aká sa neodmieta. Aj tak 
by sme pokojne mohli nazvať možnosť 
absolvovať v Piešťanoch prehliadky mes-
ta spolu so sprievodcom. Vďaka tomu 
spoznáte kúpeľné mesto detailnejšie a 
zároveň sa dozaista oboznámite aj s no-
vými lokalitami, z ktorých si do budúcna 
budete vedieť vybrať svoju obľúbenú. 
Môžete si vybrať hneď z niekoľkých dru-
hov prehliadok – či už bude zameraná na 
všeobecnú históriu mesta Piešťany, alebo 
špecificky, napríklad na históriu miestnej 
elektrárne či Domu umenia. Ak milujete 
prírodu, odporúčame veľmi zaujímavú a 
atraktívnu prezentáciu ornitológa.

Spoznajte mesto Piešťany 
a Kúpeľný ostrov

Počas Prehliadky mesta Piešťany 2022, 
ktorá je pre všetkých účastníkov zdarma, 
navštívite aj Kúpeľný ostrov a s lokalitou 
sa dôkladne zoznámite. Program je vhod-
ný tak pre individuálnych návštevníkov, 
ako aj pre organizované skupiny žiakov, 
študentov či dôchodcov, maximálne do 
počtu 45 ľudí. Zahŕňa v sebe prehliadku 
najdôležitejších historických a archi-
tektonických pamiatok s výkladom a 

rovnako tak profesionálneho miestneho 
sprievodcu, ochutnávku termálnej vody 
a pravých kúpeľných oplátok pri Napo-
leonskych kúpeľoch či rôzne rady a tipy 
od miestnych. Dozviete sa napríklad, čo 
robiť po prehliadke, kam možno zájsť ale-
bo čo by ste mali ešte vidieť. Prehliadka 
sa začína stretnutím pri Fontáne Príbeh 
prameňov v centre mesta a pokračuje 
Mestským parkom, Grand hotelom Ró-
nai/Liečebný dom Slovan/, Kursalonom 
Kúpeľnou dvoranou, Penziónom Zelený 
strom, Hotelom Nárožny, Kolonádovým 
mostom, Sochou Barlolámača, Sochou 
Ľudovíta Wintera, Hotelom Thermia 
Palace, Kúpeľnými domami Napoleon 
I.-III., Kúpeľným parkom, Kúpeľným do-
mom Pro Patria, termálnymi jazierkami, 
Kúpaliskom Eva a voliérami s pávmi.

Termíny prehliadok: piatok, 1. júla 
2022 o 16.30 h, piatok, 15. júla 2022 o 16.30 h.

Miesto stretnutia: Fontána Príbeh 
prameňov, Winterova ulica, Piešťany

Informácie a foto poskytla 
OOCR Rezort Piešťany

Objavujte nepoznané tajomstvá Piešťan

» ren

Pestovanie byliniek si už získalo za po-
sledné roky na Slovensku veľa priaz-
nivcov. Miesto si našli na našich bal-
kónoch, terasách i v záhradách. Vieme 
ich však správne zberať, uskladňovať 
a používať? Keďže zber niektorých z 
nich sa už začal, prinášame zopár rád.

Priaznivé účinky byliniek na náš or-
ganizmus poznali už naše staré mamy a 
pri ich správnom používaní dokážeme 
nimi nielen dochutiť a prevoňať pripra-
vované pokrmy či nápoje ale aj posilniť 
naše zdravie.

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

Uskladnenie byliniek - Bylinky čo 
najskôr po zbere spracujte, pričom vo-
liť môžete medzi dvoma spôsobmi ich 
uskladnenia – sušením a mrazením. Do 
niektorých jedál sa bez problémov dajú 
použiť sušené bylinky, ale sú i také po-
krmy či nápoje, kde lepšie vyniknú, ak 
nemáme po ruke čerstvé, práve tie mra-
zené, pretože si zachovajú nielen svoju 
prirodzenú farbu a svieži vzhľad, ale aj 
väčšinu zdraviu prospešných látok.

Sušenie byliniek - Bylinky sušte na 
teplom, suchom a dobre vetranom mies-
te. Určite sa vyhnite priamemu slnku. 
Jednotlivé rastliny rozložte na sito alebo 
ich sušte v menších trsoch zavesené. To, 

že je už bylinka suchá a pripravená na 
uskladnenie zistíte tak, že sa jej stonky 
ľahko lámu. V takom prípade bylinky 
vložte do dobre uzatvárateľnej nádoby a 
skladujte na suchom a tmavom mieste. 
Väčšinu z nich môžete potom používať 
počas celého roka, až kým nebudete mať 
novú úrodu.

Mrazenie byliniek - Vhodnými bylin-
kami na mrazenie sú napríklad petržle-
nová vňať, kôpor, mäta, pažítka, šalvia či 
medovka. Bylinky pred mrazením dobre 
umyte a osušte. Ich listy alebo vňať mô-
žete zmraziť vcelku tak, že ich vložíte do 
vreciek určených na mrazenie potravín. 
Ďalšou možnosťou mrazenia byliniek je 
ich zaliatie vodou. Bylinky v takom prí-
pade vložte do plastových téglikov alebo 
nadrobno posekajte a vložte do formičiek 
na ľad.
Náš tip: Do nádobky určenej na výro-

bu kociek ľadu vložte celé lístky mäty či 
medovky, tie vám potom výborne poslú-
žia pri príprave chutných nápojov.

Ako na zber a uskladnenie byliniek

» ren
autor foto congerdesign pixabay
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MALOTRAKTOR,

AGZAT, VARI,

bubnovú kosačku,

mulčovač
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Cenovo dostupné riešenie pre každé schodisko

Môj Stannah,
moja sloboda

Stannah je lídrom na svetovom trhu so schodiskovými výťahmi.

MYL1

24/7
Servis na
Slovensku

5-ročná záruka so servisom v cene - jedinečná na trhu!
Zákaznícka podpora 24 hodín denne, 7 dní v týždni,
kdekoľvek v krajine.

Táto ponuka platí do 15/07/2022. Nekumuluje sa s inými zľavami a ponukami

AK UVEDIETE 
TENTO ČASOPIS,
ZÍSKATE
10 % ZĽAVU0800 162 162

Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na 
zakúpenie stoličkového výťahu peňažný 
príspevok od štátu.

Zavolajte zadarmo
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www.virivkyonline.sk

0949 444 033
info@virivkyonline.sk

����������������
luxusných víriviek 

po celom Slovensku
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Rezervácie: 0918 591 942
info@oravskahoraren.sk, www.oravskahoraren.sk

Penzión *** Oravská horáreň
Oravský Podzámok č. 396, lokalita Zábava

Rekreačné 
poukazy v cene 

272 €/ osoba a pobyt.

Tešíme sa na stretnutie s vami!

PENZIÓN ***
ORAVSKÁ HORÁREŇ

Mimoriadna
LAST minute DOVOLENKA

222 € 
1 nepracujúci dôchodca

iba za Cena zahŕňa: 
5 x plná penzia
5 x ubytovanie 
1 x  celodenný výlet

+ BONUSY 
a bezplatné 
služby!!!Voľné termíny:

1. 8. – 6. 8.
8. 8. – 13. 8.

22. 8. – 27. 8.
29.8. - 3.9.

5.9. - 10.9. a neskôr. 

na 6 dní/ 5 nocí 
so Štátnou účelovou dotáciou 

pre dôchodcov
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