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BRATISLAVSKO
západ

Č. 35 / 2. SEPTEMBER 2022 / 26. ROČNÍK

MALAKO
0911 871 719  • michaelmal@azet.sk

Čo robíme?
• okrasné záhrady
• fontány
• jazierka
• úprava záhrad
• okrasné dreviny
• chodníky
• závlahy

Čo robíme?
• realizácia stavby
• obvodové múry
• omietky/stierky
• maľovanie
• zateplovanie
• dlažby
• opravy
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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%  
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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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SBS GUARDING s. r. o.

prijme strážnikov na prevádzky 

Bratislava (Billa)

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

Mzda: 4,20 €/h. netto 
Nástup ihneď.
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SBS GUARDING s. r. o.

prijme strážnikov na prevádzky 

Bratislava, Danubia (Kaufland)

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

Mzda: 4,50 €/h. netto 
Nástup ihneď.

5
9
-0
3
1
7

5
9
-2
9
7

NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

0910 336 600 • 0905 655 414 
likvidovatazbest@gmail.com

ETERNITOVÝCH STRIECH

štandard 1200 x 800, 1200 x 1000

(aj poškodené). Ceny dohodou.

Odmena aj pre sprostredkovateľov.

Odkúpime vaše nadbytočné
zásoby drevených paliet EUR

Ponuky posielajte na kancelaria@paletakontakt.sk
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montáž - výmena
škridlové - plechové

výmena rýn
prístrešky - altánky

STRECHY

KROVY
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• víkendy doma
• destinácia CZ / SK / HU
  alebo Škandinávia
• plat dohodou

Tel.: 0901 714 410

Hľadáme vodiča

na MKD
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Karol Mikláš

TEPOVANIETEPOVANIETEPOVANIE

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

HĹBKOVÉHĹBKOVÉHĹBKOVÉ

sedačky, postele,
koberce, kožené sedačky
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MALIARSKE PRÁCE

BENÁTSKE STIERKY
0905 83 83 97
slavo.novota@gmail.com
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SERVIS
PLYNOVÝCH
KOTLOV 

Ročné revízie a servis kotlov Protherm

0902 233 400
info@serviskotlovmalacky.sk



2

REDAKČNÉ SLOVO / ZAMESTNANIE Najčítanejšie regionálne noviny
2

Eva Horáková   0907 702 195
Silvia Urbanovská   0905 799 782

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk

Každý týždeň: Dlhé Diely, Karlo-
va Ves, Dúbravka, Lamač, Petr-
žalka, Devínska Nová Ves, Devín, 
Horský park, Záhorská Bystrica, 
Rusovce, Jarovce, Čunovo, Koliba, 
Kramáre

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

bratislavsko@regionpress.sk

Redakcia: Martinčekova 17 
BRATISLAVA

INZERCIA

BRATISLAVSKO
západ

DISTRIBÚCIA (106.540 domácností)
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REMESELNÍCI
» Maľovky–stierky–obkla-
dy–omietky aj menšie prá-
ce 0940 384 665

REKONŠTRUKCIE

SLUŽBY

UPRATOVANIE

ČISTENIE

BEZPEČNOSŤ

ELEKTROINŠTALÁCIE

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

SŤAHOVANIE, PREPRAVA

PREPRAVA

OKNÁ

PARKETY

MAĽBY - STIERKY – NÁTERY
» Náter dverí, okien 0905 
621 229
» Maľovanie rýchlo a čisto 
0905 723 981
» Maľby, podlahy 0915 462 513

OPRAVA CHLADNIČIEK

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 STROJO

Komerčná
riadková
inzercia

REMESELNÍCI

SLUŽBY

KLIMATIZÁCIE

ČALÚNENIE

OPRAVA TV, VIDEO, ELEKTRO

OPRAVA ŠIJACÍCH STROJOV

KRTKOVANIE

OPRAVA CHLADNIČIEK

VZDELANIE / KURZY

OPRAVA PC

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

OPATROVANIE

AUTO-MOTO / predaj 1

AUTO-MOTO / iné 2

BYTY / predaj 3 

BYTY / prenájom 4

DOMY / predaj 5 

POZEMKY / predaj 6

REALITY / iné 7
» Kúpim byt v Bratislave 
0907 402 507

STAVBA 8
» Kúpim haki lešenie.tel 
0908 532 682

DOMÁCNOSŤ 9

ZÁHRADA A ZVERINEC 10

HOBBY A ŠPORT 11

DEŤOM 12

ROZNE / PREDAJ 13

ROZNE / INÉ 14

HĽADÁM PRÁCU 15

ZOZNAMKA 16

Občianska
riadková
inzercia

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 
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 operátorov O2 a 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uve-
rejniť v ľubovoľných iných na-
šich novinách, BV zameňte za 
skratku novín, ktorú nájdete 
na zadnej strane vľavo dolu. 
Službu PlatbaMobilom.sk tech-
nicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

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    
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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 € - 1 600 €

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

•  ELEKTRONIKOV, ELEKTRIKÁROV

•  EXPEDIENTA
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

5. septembra 1960  
Muhammad Ali získal v boxe zlatú medailu na letných olympij-
ských hrách v Ríme

Výročia a udalosti

„Nepoznám na svete nič iné, čo by 
malo toľko sily ako slovo. Niekedy 
napíšem jedno a pozerám sa naň, až 
kým nezačne žiariť,“ povedala Emi-
ly Dickinson.

Slová – vedia rozjasniť deň, povzbu-
diť, pohladiť, liečiť, spôsobiť radosť, ale 
aj uraziť, zneistiť, odradiť, zarmútiť a 
zraňovať. Niekedy im prikladáme zby-
točne väčší význam, ako v skutočnosti 
majú, inokedy ich vnímame možno 
oveľa menej, ako by si zaslúžili. Slová – 
tie mocné čarodejky.

Slová, či už napísané alebo vyriek-
nuté, môžu mať veľkú silu a v rukách 
tých, ktorí ich vedia správne používať, 
predstavujú obrovskú moc. Majstri slo-
va, napríklad spisovatelia, ich doká-
žu ukladať tak prekrásne, že ich diela 
nadchýnajú tisíce ľudí po celom svete 
a obratní politici dokážu vďaka nim do-
konca zmanipulovať celé národy.

Vždy majme na pamäti, že slová, 
ktoré vyslovíme, dokážu urobiť náš ži-
vot a život ľudí okolo nás lepším alebo 

horším. Vhodne zvolené slová vedia 
zachrániť nejednu situáciu. Niekedy 
môžu slová, ktoré vyriekneme, toho 
druhého hlboko raniť a neraz je veľmi 
ťažké vziať ich späť, pretože rana, kto-
rú spôsobili na duši, je príliš hlboká. 
Inokedy dokážu naše slová pôsobiť 
ako živá voda, zahriať pri srdci, dostať 
iného človeka z najhoršieho či zlepšiť 
mu deň. Stačí pozdrav spojený s milým 
úsmevom, pochvala či zopár slov uzna-
nia.

Zvykne sa hovoriť „dvakrát meraj 
a raz strihaj“ a podobne by tomu malo 
byť aj v prípade slov, ktoré vychádzajú 
z našich úst. Radšej sa na 
chvíľku stíšme, narátajme 
v duchu do päť a až potom 
tasme zbrane. Najskôr 
myslime, až potom ho-
vorme. A vtedy, keď si 
to okolnosti vyžadujú 
a môžeme naše slo-
vá použiť ako liek, 
nešetrime nimi.

Vážme slová

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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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
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SBS GUARDING s. r. o.

prijme strážnikov na prevádzky 

Bratislava, Pekná cesta

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

Mzda: 4,20 €/h. netto 
Nástup ihneď.
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Prijmeme pracovníkov SBS 
v Bratislave

Mzda od 4,38 €/hod. brutto

0903 221 681    corado@corado.sk
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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
Nástup ihneď. POS/osvedčenie o absolvovaní 
kurzu OS - NUTNÉ! 

REZANIE BETÓNU

0908 447 006
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VÝKUP PALIET
P.T.C., spol. s r.o.

VYKUPUJEME POUŽITÉ:
europalety, štandardné palety 800x1200 mm, atypické 

palety 1000x1200 mm, chemické palety: CP1, CP2, 
CP3, GITTERBOXY, plastové H1, prepravky E2

adresa skladu: Hrachová 4, Bratislava-Prievoz 821 05
                        Pri Šajbách 1, Bratislava-Rača 831 06 

kontakt: +421 903 780 382, 02/ 43 19 12 15

Novú mestskú atrakciu, ktorou 
bude replika obliehacieho zariade-
nia v životnej veľkosti, začnú stavať 
už začiatkom septembra v blízkosti 
trnavských hradieb. Jej slávnostné 
odhalenie bude počas jarmočného 
víkendu. 

Projekt historickej rekonštrukcie 
obliehacieho zariadenia má za cieľ 
popularizovať a zatraktívniť turistom 
a obyvateľom Trnavy mestské opevne-
nie. „Týmto projektom by sme chceli 
zviditeľniť hradby mesta Trnavy, ktoré 
patria medzi najzachovalejší fortifikač-
ný systém v Európe. Sme vo fáze prípra-
vy a následnej inštalácie obliehacieho 
zariadenia nazývaného trebuchet, 
ktorý v stredoveku slúžil ako vrhač ka-
meňov a využíval protizávažie. Predlo-
hou pre tvorbu bol zákres tohto druhu 
katapultu z knihy Bellifortis zostavenej 
Konrádom Kyeserom von Eichstadt pri-
bližne v roku 1405,“ hovorí Alexander 
Prostinák, zastupujúci riaditeľ Oblast-
nej organizácie cestovného ruchu Tr-
nava Tourism a dodáva, že na základe 
remeselno-historického výskumu bol 
zhotovený nákres trebuchetu, ktorý 
má dĺžku osem metrov a šírku i výšku 
päť metrov. „Z ohľadu na bezpečnosť 
zariadenie nebude plne funkčné, av-
šak našou snahou je, aby bolo dobovo 
čo najvernejšie. Inštalovať ho v centre 

Trnavy začneme už začiatkom septem-
bra,“ prezrádza Alexander Prostinák. 
Katapult bude podľa jeho slov umiest-
nený na zelenej ploche na Hlbokej ulici 
v blízkosti severovýchodnej veže mest-
ských hradieb. Jeho slávnostné odhale-
nie bude v sobotu 10. septembra o 15.30 
h. v rámci podujatia Jarmočný víkend v 
Trnave.

Čo je trebuchet
Trebuchet je druh obliehacieho stro-

ja alebo aj vrhač kameňov. Rozkvet 
veľmi dobre chránených hradov vyvo-
lal potrebu výroby mimoriadne výkon-
ného stroja schopného rozbiť hradné 
múry a vrhať strely dostatočne vysoko 
a ďaleko. Prakom sa dali vrhať strely 
značnej veľkosti. Tiež sa občas ako 
strely používali mŕtve kone či kravy, 
alebo dokonca mŕtvoly, ktoré sa strieľa-
li do hradov a miest, aby rozniesli rôzne 
choroby.

V Trnave postavia osemmetrovú 
repliku stredovekého katapultu

» ren
3D model katapultu. 

zdroj foto: Región Trnava, Agentúra Hector
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ČÁRY
GBELY ( objekt tehelne )
HOLÍČ ( pri smaltovni )

Prevádzky: 
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Silvia Urbanovská: 0905 799 782
BRATISLAVSKO

urbanovska@regionpress.sk



BZ22-35 strana 5

SPRAVODAJSTVO / SLUŽBY, ZDRAVIEBRATISLAVSKO západ
5

Školský rok sa začína a vy si láme-
te hlavu nad tým, čo pribaliť školo-
povinným ratolestiam na desiatu? 
Vsaďte na nátierky. Ich príprava nie 
je náročná, dobre zasýtia a deti si 
pochutia. Prinášame tri osvedčené 
recepty plné zdravých surovín.

Nátierka z tekvice hokkaido
Suroviny: tekvicu hokkaido, kyslú 

smotanu, soľ, čierne korenie, tymián, 
citrónovú šťavu
Postup: Tekvicu hokkaido umyjeme 

a dužinu vyberieme, následne tekvicu 
nakrájame na kocky, uložíme na plech, 
polejeme olejom a pečieme v rúre pri-
bližne 15 až 20 minút. Upečenú tekvicu 
vložíme do misky a roztlačíme vidlič-
kou, prípadne rozmixujeme. Dochu-
tíme soľou, čiernym korením, kyslou 
smotanou, citrónovou šťavou a bylin-
kami podľa chuti.
Náš tip: Ak chcete, aby bola nátierka 

celkom jemná, odstráňte z tekvice po 
upečení šupku, až potom mixujte.

Mrkvová nátierka 
s ovsenými vločkami
Suroviny: 150g smotanovo tvaro-

hového syra, 50g bieleho jogurtu, 2 
mrkvy, 2PL ovsených vločiek, 1PL rep-
kového 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 podáva-
ním posypeme tekvicovými jadierka-
mi.

Syrová nátierka s paprikou
Suroviny: 250g tvrdého syra vhod-

ného na strúhanie, 3 papriky rôznych 
farieb - zelená, červená, žltá, 150g šun-
ky, 100g majonézy, 100g bieleho jogur-
tu, soľ a korenie podľa chuti
Postup: Papriky umyjeme, rozkro-

jíme na štvrtiny, odstránime z nich 
jadrince a potom pokrájame na malé 
štvorčeky. Rovnako pokrájame aj šun-
ku. Syr na hrubo postrúhame. Do mis-
ky vložíme majonézu a vymiešame ju 
s jogurtom. Pridáme papriku, šunku 
a syr. Nátierku podľa chuti osolíme a 
okoreníme.

Chutné nátierky, ktoré zasýtia

» ren
zdroj foto pixabay

Slivky sú nielen chuťovo výbor-
né ovocie, ale taktiež sú zdrojom 
množstva zdraviu prospešných ži-
vín. Je čas ich dozrievania a tak si 
ich doprajme čo najviac.

Slivky pochádzajú z oblasti Kau-
kazu, no dnes sú rozšírené po celom 
svete. Najrozšírenejším druhom v Eu-
rópe je slivka domáca - listnatý strom, 
ktorého plody majú oválny tvar, modrú 
až modrofialovú šupku, zelenkastú du-
žinu a kôstku. Existuje veľa poddruhov 
slivky domácej, ktoré sa líšia tvarom, 
veľkosťou i farbou.

Účinky na zdravie
Slivky sú bohaté na vitamín C, pro-

vitamín A a vitamíny skupiny B, z 
minerálov napríklad draslík, horčík 
či fosfor. Obsahujú aj vlákninu, kto-
rá vytvára pocit plnosti a napomáha 
zabezpečovať zdravý pohyb tráviace-
ho traktu. „Navyše slivky obsahujú i 
zlúčeninu sorbitol, ktorý má laxatívne 
účinky, čím pomáhajú pri zápche“, ho-
vorí MUDr Šranková z Poradne zdravia 
Regionálneho úradu verejného zdra-
votníctva Bratislava. Slivky obsahujú 
i polyfenolové zlúčeniny, ktoré majú 
antioxidačné schopnosti. 

Zber a použitie
Zrelé slivky by mali byť na dotyk 

mierne poddajné, nie tvrdé ani príliš 
mäkké. Môžeme ich skladovať v chlad-

ničke a tie tvrdšie môžeme ponechať 
dozrievať v papierovom vrecúšku pri 
izbovej teplote. Spotrebovať je ich treba 
v priebehu niekoľkých dní.

Slivky konzumujeme samostatne, 
ale vhodné sú napríklad aj ako dopl-
nok do šalátov. Pripraviť z nich môže-
me omáčky k mäsu, či upiecť chutné 
koláče. Pripraviť sa z nich dajú šťavy a 
vhodné sú i na konzervovanie, výrobu 
destilátov a džemov.

Všimli ste si?
Pri zbere či nákupe sliviek je často 

vidieť, že ich šupka je pokrytá či skôr 
zaprášená ľahkým bielym povlakom. 
Tento povlak pomáha chrániť ovocie, 
napríklad pred infekciami a pomáha 
predchádzať strate vody.

Informácie poskytol 
Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva Bratislava

Slivky – zdravé ovocie z našich záhrad

» ren
zdroj foto congerdesign pixabay
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
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stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia


