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TE
SLEDUJ
NÁS u

BRATISLAVSKO
západ

NÁTER: DVERÍ, OKIEN,
ZÁRUBNE, RADIÁTORY

Týždenne do 100 200 domácností

0905 621 229

16-0053
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book
na face

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

DOMÁCE A MEDZINÁRODNÉ

v Bratislave

STOP PADANIU
VLASOV

PONUKA NA PREDAJ

BYT ?

2. generačný RD v Tomášove, 20minút
od BA, 4+3 izby, garáž, pivnica, povala,
drevená koliba s grilom na záhrade,
bazén, terasa, voliery pre vtáctvo, alebo psov na oddelenej časti pozemku
iba za 339 000 €.

Obhliadky na čísle

0949 220 180

K: Aplikácia je veľmi jednoduchá, presný návod na použitie je priložený ku každej kúre.
Pre ťažšie prípady u mužov a žien niekedy
odporúčame používať 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 prípravky kúpiť alebo objednať u
firmy:
KVATROFIN s.r.o.
Lichardova 10, 909 01 Skalica
tel.: 034/664 74 35, www.vlasovakura.sk

PREDAJTE
HO VÝHODNE!

0949 220 180

36-0002

Spoločnosť PMP Montex s.r.o. poskytujúca služby v oblasti montáží, rekonštrukcií, opráv a údržby technologických celkov ako aj v oblasti modernizácie výrobných
zariadení a montáži a demontáži oceľových konštrukcií

HĽADÁ ZAMESTNANCOV

do trvalého pracovného pomeru na pracovné pozície
montér, potrubár, zámočník, zvárač, technik realizácie
PONÚKAME:
■ Mzdové ohodnotenie od 880 Eur/mesačne podľa skúseností a zručností
■ Možnosť kariérneho a ﬁnančného rastu
■ Absolvovanie certiﬁkovaných školení
■ Ubytovanie zabezpečené zamestnávateľom

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

POŽIADAVKY
■ Manuálna zručnosť
■ Ochota cestovať
■ Flexibilita a spoľahlivosť
■ Technické/strojárske vzdelanie
■ Anglický jazyk – pokročilý – platí
pre pozíciu technik realizácie

V prípade záujmu nám pošlite svoj životopis mailom na kariera@pmpmontex.sk.
Do predmetu správy uveďte názov pozície o ktorú máte záujem.
32-0048

R: Ďakujem za rozhovor a želám Vám veľa
úspechov
pripravil M.K.

CHCETE

PREDAŤ

Je veľmi ťažké sa v dnešnej dobe veľkých reklám orientovať tak, aby bol
kupujúci absolútne spokojný. Za kvalitu a účinnosť výrobkov firmy 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 firmy KVATROFIN s.r.o., aby nám povedali niečo bližšie
o svojich výrobkoch.
R: Prosím Vás, môžete nám povedať niečo bližšie o Vašich výrobkoch, týkajúcich
sa rastu vlasov?
K: Naša firma sa zaoberá distribúciou účinnej vlasovej kúry proti vypadávaniu vlasov
SALON TEXTURES, ktorá sa skladá z terapeutického šampóna 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
svojej 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?

Kontakt: 0918 454 003

32-0009-1

0903 969 611

www.imperioreal.sk

Práce vo výškach

Bratislava NON-STOP

32-0024

aj väčší počet kusov.

0905 838 226

bfacleaning.sk/nanosterile

DEZINFEKCIA PRIESTOROV
ÚČINNÁ 2 ROKY

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

ŠIJEME AJ NA MIERU

nanosterile.eu

Kontakt: PMP Montex s.r.o., Vlčie hrdlo 90, 821 07 Bratislava www.pmpmontex.sk
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52-0053

- tvarované rúško - 5€
- skladané - 3€
- detské - 2,50€

Rúška
rôznej veľkosti
aj pre deti

83-0140

- 100% zdravotná bavlna
- strieborné vlákno
- zdravotná mäkká
gumička

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

52-0046

KVALITNÉ RÚŠKA

UBYTOVANIE

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

0905 758 469
0905 877 690

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

32-0035-1

ŠIJEME

PRIJMEME
SPOĽAHLIVÉ PANIE

94-0049

66-0003-3

6542 2387
0905 616 329

NÁKLADNÁ DOPRAVA
EXPORTNÉ BALENIE
SKLADOVANIE

sociálny labyrint, pápež františek
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BRATISLAVSKO
západ
Redakcia:

Martinčekova 17
BRATISLAVA
bratislavsko@regionpress.sk

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09

INZERCIA

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj
02 AUTO-MOTO / iné
03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
05 DOMY / predaj

Eva Horáková
0907 702 195
Mgr. Simona Psotná 0905 719 134
Silvia Vlasáková
0905 799 782

06 POZEMKY / predaj

Distribúcia:
Radovan Janega
0907 887 362
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk

»Kúpim garáž v Bratislave.
Platba v hotovosti 0918 479
756
»Kúpim stavebný pozemok
v Bratislave vhodný na stavbu rodinného domu. Nie RK
0918 479 756
»Kúpim väčší alebo menší
byt v Bratislave 0918 479
756
»Kúpim byt v Bratislave
0907 402 507
»Kúpim byt v Bratislave
a okolí 0903 461 817

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

07 REALITY / iné

08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682

09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
11 HOBBY A ŠPORT
»Kúpim staré hodinky mince bankovky knihy odznaky
0903 753 758

12 DEŤOM
Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

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

13 RÔZNE / predaj
14 RÔZNE / iné
»Kúpim staré odznaky, mince, vyznamenania, veci po
vojakoch a armáde, staré
pohľadnice a knihy. 0908
707 350

15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA
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Sociálna poisťovňa operatívne
Sociálna poisťovňa informuje zamestnávateľov a SZČO o platení poistného za mesiac marec aj priamo,
prostredníctvom SMS a e-mailu. Doteraz rozoslala okolo 500 tisíc mailov a sms správ všetkým subjektom,
ktoré majú v Sociálnej poisťovni
nahlásené aktuálne kontakty. Žiadosti sa začínajú prijímať prostredníctvom elektronického formulára.
Základnou podmienkou odkladu poistného je pokles čistého obratu
alebo príjmu z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 percent a viac.
Nárok na odklad platenia odvodov
si už teraz môžu podnikatelia uplatňovať vyplnením a odoslaním elektronického formulára, ktorý na tento účel
pripravila Sociálna poisťovňa a zverejnený je na jej webovej stránke tu: Čestné vyhlásenie.
Pre získanie rýchlejšej spätnej
väzby formou notifikácie o zapracovaní požiadavky je vhodné uprednostniť
webovú verziu formuláru a jeho elektronické odoslanie.
Ak niekto nedisponuje prístupom
k internetu, je možné využiť aj listinnú
podobu formuláru. Po vyplnení a podpísaní ho treba zaslať poštou na adresu
príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne, prípadne doručiť do schránky v jej
priestoroch.
Spôsob určenia poklesu čistého

obratu a poklesu príjmov z podnikania
a inej samostatnej zárobkovej činnosti
je určený nariadením vlády Slovenskej
republiky č. 76/2020 Z. z. z 9. apríla
2020 o spôsobe určenia poklesu čistého
obratu a príjmov z podnikania a z inej
samostatnej zárobkovej činnosti.
Sociálna poisťovňa zároveň upozorňuje, že čestné vyhlásenia na účely
odpustenia povinnosti platiť poistné
na sociálne poistenie za apríl 2020
môže prijímať až po splnení nasledujúcich podmienok-musí to schváliť
parlament, podpísať prezidentka SR a
uverejniť Zbierka zákonov SR. Splnenie
všetkých týchto náležitostí je možné
očakávať v týchto dňoch a až po splnení týchto náležitostí zákon nadobudne
platnosť a účinnosť.
Hneď ako sa tak stane, Sociálna
poisťovňa oznámi odvádzateľom poistného všetky potrebné skutočnosti
a spôsob, akým bude potrebné dokumenty prijímať.

V Nedeľu Božieho milosrdenstva
19. apríla slávil pápež František svätú
omšu v rímskej Svätyni Božieho milosrdenstva neďaleko Vatikánu. Na rovnakom mieste celebroval pred 25 rokmi
pápež sv. Ján Pavol II., ktorý neskôr v
roku 2000 ustanovil sviatok Božieho
milosrdenstva na termín Druhej veľkonočnej nedele.
Pápež slávil omšu bez prístupu
verejnosti, len za účasti niekoľkých rehoľníčok z Kongregácie sestier milosrdného Ježiša, ktoré sa starajú o pútnickú
svätyňu.
„Minulú nedeľu sme slávili zmŕtvychvstanie Učiteľa, dnes sme svedkami
zmŕtvychvstania jeho učeníka,“ začal
homíliu pápež František. Poukázal
na to, ako Pán čakal na oneskoreného apoštola Tomáša, ktorý nakoniec
„predchádza ostatných učeníkov: neverí len v zmŕtvychvstanie, ale aj v bezhraničnú lásku Boha“.
Svätý Otec sa v závere homílie pozrel na konkrétnu výzvu k milosrdenstvu, pred ktorou stojí ľudstvo dnešnej
doby, poznačenej krízou pandémie:
„Teraz, zatiaľ čo myslíme na jedno

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

ELEKTROINŠTALÁCIE
»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

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

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

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

OPRAVA PRAČIEK

» SP

Neopusťme toho, kto zostal vzadu
„Rizikom je, že nás postihne ešte
horší vírus – vírus ľahostajného egoizmu“, upozornil pápež František
v Nedeľu Božieho milosrdenstva.
„Milosrdenstvo neopúšťa toho, kto
zostáva pozadu,“ zdôraznil Svätý
Otec.

Komerčná
riadková
inzercia

pomalé a namáhavé zotavovanie sa z
pandémie, vkráda sa práve toto nebezpečenstvo: zabudnúť na toho, kto zostal
pozadu. Rizikom je, že nás postihne ešte
horší vírus – vírus ľahostajného egoizmu. Prenáša sa počínajúc ideou, že život sa zlepšuje, ak je lepšie mne, že bude
dobre, ak bude dobre mne. Začína sa to
tu a dôjde to k selektovaniu osôb, k vyraďovaniu chudobných, k obetovaniu toho,
kto je pozadu, na oltári pokroku.“
„Nemyslime len na naše záujmy, na
záujmy jednej časti. Berme túto skúšku
ako príležitosť pripraviť zajtrajšok všetkých. Bez vyraďovania kohokoľvek. Pretože bez vízie celku nebude budúcnosti
pre nikoho.“ varoval pápež František.

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

VZDELANIE
OPRAVA SPORÁKOV
OPRAVA PRAČIEK
OPRAVA TV, ELEKTRO
OPRAVA PÍSACÍCH STROJOV
VODA-KÚRENIE-PLYN
OPRAVA TV, ELEKTRO
SŤAHOVANIE, DOPRAVA
ZVIERATÁ
AUTO MOTO
PREPRAVA
OKNÁ
PREPRAVA
KURZY
ČISTENIE
PONUKA PRÁCE
OPRAVA ŠIJACÍCH STROJOV
REMESELNÍCI
REKONŠTRUKCIE
ČISTENIE
BEZPEČNOSŤ

» Zdroj: Vatikánske správy
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PREPRAVA

služby

bratislavsko západ
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Akcia na vstavané skrine do 35%.
Dodanie od 3-15 dní. Záruka až 5 rokov.

 REKONŠTRUKCIE BYTOV
 VSTAVANÉ SKRINE, ŠATNÍKY
 LAMINÁTOVÉ PODLAHY
 BEZPEČTNOSTNÉ DVERE
 INTERIÉROVÉ DVERE

0903/ 344 343
Holíčska 7, Bratislava

 KUCHYNSKÉ LINKY NA MIERU
 PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE

Po: 10.00 - 12.00 h, 14.00 - 17.00 h, Ut - Štv: 10.00 - 12.00 h, 14.00 - 17.00 h
Pia: 10.00 - 12.00 h, 14.00 - 16.00 h,
So: 10.00 - 12.00 h

www.vstavaneskrine.com

52-0052

Na predajňu je potrebné sa telefonicky objednať. Otváracie hodiny v BA:

MAJSTERKO pre Vašu
domácnosė

ਅ montáž, demontáž nábytku, kuchynských
ých liniek
ਅ pokládka plávajúcej podlahy

0907 753 122

24-0041

ਅ montáž, demontáž interiérových a vchodových dverí
rí
ਅ montáž, demontáž batérií, WC, umývadiel
ਅ elektroinštalačné práce ਅ kosenie trávnikov, záhrad
d

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

splátky od 149 €

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%
RA 0 %
T
EX A 1 gion
AV : re
Ľ
Z d
kó

platnosť do 22.05.2020

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

63-0064

VYHRAJTE 400 €

WWW.PROGLANCESHOP.SK

Kancelárske, školské potreby, hygiena
BZ 20-17 strana
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52-0051

0948 787 777 | www.balkona.eu

.
020
4. 2
30.

splátky od 98 €

do
atia
y pl
Zľav

zimné záhrady

zasklievanie terás

služby
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Koronaman VYHODNOCUJE SÚŤAŽ
Pred necelým mesiacom sme vyzvali podnikateľov, ktorí sa nevzdávali a bojujú
s epidémiou korony aj ekonomicky, aby nám dali vedieť svoje nápady.

5

Sľúbili sme vybrať:
projektov

KTORÉ PODPORÍME
INZERCIOU
V HODNOTE

5 000

EUR

Dostali sme viac podnetov ako sme čakali a tak nám výber trval dlhšie. Odhodlanie a presvedčenie malých a stredných podnikateľov, ktoré
obsahovali tieto projekty, bolo veľmi motivačné. Podporu si zaslúžil každý jeden. Napokon sme však vybrali 5 projektov, ktorým sa budeme
venovať. Snažili sme sa zostaviť pestrý mix, ktorý obsahuje rôzne činnosti. Sú to tieto:

Dezinfekcia vozidiel ultrazvukom,
Design Technology, Poprad

Veríme, že podporou tohto projektu pomôžeme nielen
jednej ﬁrme, ale cez podporu zdravia a udržateľnosti
biznisu aj viacerých podnikateľov.

Študijné centrum BASIC, Senec

Zákaz osobného stretávania veľa biznisov doslova vypol. V prípade prechodu na online vzdelávanie a konzultácie je to naopak cesta, ako osloviť nových zákazníkov aj z oblastí, kde ste doteraz nepôsobili. Veríme, že
podpora pre senecké študijné centrum bude príkladom
a inšpiráciou aj pre ďalších.

Frézovanie

Spoločenská hra Kalórie,
Dom srdca Martin

Obmedzenie pohybu sa prejavilo u viacerých na váhe
a sekundárne aj na zdraví. Preto podporíme projekt, ktorý má nielen podnikateľský, ale aj zdravotný
rozmer.

Predajne konceptu Farmfoods,
AGROTRADE GROUP Rožňava

Značku a projekt Farmfoods vytvorili slovenskí
farmári, ktorých podporíme pri ich snahe dostať do
povedomia špičkové slovenské potraviny, vyrábané
bez konzervantov a „éčok“, ktorých sú priemyselne

vyrábané potraviny plné. Pre všetkých, čo sú kvôli vírusu doma a varia sebe aj deťom - nech jedia
zdravé potraviny.

Potulný kováč Ladislav Gulyas,
Sládkovičovo

Zrušenie festivalov, jarmokov a ostatných verejných podujatí, ale aj zatvorenie škôl zrušilo šancu
na prezentáciu viacerým remeselníkom. Umelecký
kováč aktívne hľadá spôsoby, ako dostať jeho remeslo k ľuďom aj v dobe pandémie a keďže to bude
príklad aj mnohých ostatných, radi ho v tom podporíme.

Aj Vy chcete inzerovať? bratislavsko@regionpress.sk

komínov

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

ZĽAVAEZ

33-0039

10-0049

ER

NA N
www.kominicek.sk
0905 702 276 • 0917 850 155
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hlavu hore / reality, služby

Nehrá sa futbal ani hokej. Ľudia
nemôžu radiť trénerom a hráčom.
Tak riešia koronavírus. Tisíce “expertov” diskutujú v médiách aká
stratégia boja s vírusom je najlepšia.

re nám. Objavovať v druhých ľuďoch
talenty a pomáhať ich rozvíjať, robí
dobré tomuto svetu.
Máme na výber - rozvíjať negativizmus alebo pomáhať dobru. Na
úradoch v štáte je dnes veľa spolupracovníkov mafiánov, nášľapných mín,
Mnohí analytici, kritici a experti časovaných bômb a sabotáží. Zlodeji
akoby si nevšimli, že vo svete zúri by sa radi vrátili. Buďme citliví, rozpandémia a zomierajú tisíce ľudí. vážni a trpezliví.
Prestaňme preto hysterčiť, viesť
Jeden vševedko nedávno napísal, že
jediná reálna alternatíva je, že sa bu- kaviarenské reči a sústreďme sa na
deme musieť zmieriť s istým počtom spoločné ciele. Máme šancu zachráľudských obetí padlých na oltár hos- niť veľa životov, vyčistiť krajinu od
veľkých zlodejov a vrátiť kľúče od
podárskej záchrany.
Pán novinár, choďte do prvej našej ekonomiky na Slovensko - keď
línie, a padnite za hospodársku zá- sa zameriame na domácich podnikachranu. Čo to je? Návrat do pôvodné- teľov a inovátorov a začneme merať
ho stavu? Nechápete, že tento svet a hrubý národný produkt.
Keď opustíme preteky v raste
spôsob nášho života a hospodárenia
musíme zásadne zmeniť? Nikto dnes spotreby a výroby.
nevie, aké sú správne kroky proti víKeď začneme jeden na druhom
rusu. Je to čierna labuť, nepoznaná, hľadať to dobré. Musíme sa na svet
neočakávaná a s nepredvídateľný- po koronavíruse začat pozerať z úplmi následkami. To, čo sa nám jeden ne inej perspektívy. Milton Friedman
deň javí ako dobré, sa môže ukázať kedysi povedal, že
nesprávne. Nečakajme jasnú a pre- iba kríza prináša
myslenú stratégiu. Je to experimen- skutočnú zmenu,
tovanie.
keď sa nemožné
Zažívam zázraky uzdravenia stáva nevyhnutľudí, ktorí k nám do Dobrého pastiera ným. Máme šancu,
prichádzajú z ulice. Viete prečo? Lebo aj napriek koronoexistuje kňaz, ktorý ich prijme takých vým experakí sú, hľadá na nich niečo dobré a tom.
dáva im šancu to rozvinúť. Hľadať
chyby na druhých robí niekedy dob» Ján Košturiak

HĹBKOVÉ

TEPOVANIE

POLIENKA aj GUĽATINA

• borovica 20 € / m
• dub, agát tenký
24 € / m
• dub, agát hrubý
31 € / m

sedačky, postele,
koberce, kožené sedačky

Najsuchšie drevo je zo
zimnej ťažby, neváhajte!
0917 649 213

PALIVOVÉ
DREVO

Karol Mikláš

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

0904 177 808

10-0024

PALIVOVÉ
DREVO

10-0047

Koronoví experti
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16-0128

GLAZÚROVANIE
VANÍ
25

0903 405 588
0905 983 602

0907 332 761
0915 324 286

94-0052

rokov
„Už
od ﬁrmy“
MOLNÁR

Bernolákovo, Senecká cesta 142

Štúdio Škerák, Krajná 76, Šamorín

tel.: 0911 754 726

www.ﬁremneruska.sk
FB: @ﬁremneruska

Firemné rúška.sk

47-063

- dvojvrstvové bavlnené rúška s vlastným logom
- ručne šité v krajčírskej dielni
- elastická gumička
- vhodné na viacnásobné použitie
- možnosť prať na 600C
- sterilne balené

odosielame do troch pracovných dní

BZ 20-17 strana
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záhrada, verejné zdravotníctvo, ekonomika
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Nové karanténne nariadenia

Otváranie ekonomiky

Úrad verejného zdravotníctva vydal s
účinnosťou od 20. apríla nové karanténne opatrenia, zamerané na prevenciu šírenia epidémie.

Vláda predstavila občanom postupnosť krokov pri otváraní ekonomiky.
Ak sa situácia bude po stránke priemerného prírastku nakazených občanov vyvíjať dobre, to znamená, že v
priemere nepribudne denne viac ako
100 nákaz, bude sa pokračovať podľa
plánu v tabuľke.

Všetky osoby, ktoré prídu zo zahraničia, pôjdu do povinnej štátnej karantény.
Výnimky platia pre niektoré skupiny –
napríklad tehotné ženy, osoby nad 75 rokov, osoby s vážnymi zdravotnými problémami, „pendleri“, vodiči a posádky
nákladnej dopravy s cieľom zásobovať
SR a podobne.
Všetkým osobám, ktoré od 20. apríla 2020 od 7.00 hod. vstupujú na územie
Slovenskej republiky, sa nariaďuje izolácia v zariadeniach určených štátom na
dobu nevyhnutnú na vykonanie laboratórnej diagnostiky ochorenia COVID-19
a následne po zistení negatívneho výsledku sa tejto osobe nariaďuje domáca
izolácia v celkovej súhrnnej dobe 14 dní.
Po dobu domácej izolácie podľa predchádzajúcej vety sa táto nariaďuje i osobám
žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti.
Všetkým osobám, ktoré od 20. apríla 2020 od 7.00 hod. vstupujú na územie
Slovenskej republiky sa nariaďuje, aby
bezprostredne po návrate do Slovenskej
republiky oznámili túto skutočnosť a to
telefonicky alebo elektronicky poskyto-

27. apríla 2014

vateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý
poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým má uzatvorenú dohodu
o poskytovaní zdravotnej starostlivosti
alebo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú
starostlivosť v špecializačnom odbore
pediatria, a s ktorým má dieťa uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej
starostlivosti. Osoby, ktoré nemajú na
území Slovenskej republiky uzatvorenú takúto dohodu sú povinné oznámiť
umiestnenie do izolácie miestne príslušnému lekárovi samosprávneho kraja.
Všetkým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo pediatria
sa nariaďuje, aby všetkým osobám, ktoré
v období od 20. apríla 2020 od 7.00 hod.
vstúpili na územie Slovenskej republiky,
vrátane osôb, ktoré s touto osobou žijú v
spoločnej domácnosti, vystavili PN z dôvodu karantény pre COVID-19.
Opatrenie sa nevzťahuje na osoby,
ktoré sú v ňom uvedené ako výnimky.
Ich presná špecifikácia je na webovej
stránke Úradu verejného zdravotníctva
SR.

Ak počet infikovaných občanov
prekročí denný priemer 150, uzavrie
sa to, čo bolo otvorené v predchádzajúcom kroku.
Ak bude počet infikovaných nad
200, možno podľa vysvetlenia očakávať úplné uzavretie všetkého – okrem
lekární, potravín a drogérií.

» red

» Zdroj: ÚVZ SR

Výročia a udalosti

Výročia a udalosti
sa v Československu odohrala akcia P – likvidácia gréckokatolíckej
cirkvi.

28. apríla 1950
ZÁHRADA

uskutočnila sa kanonizácia pápežov Jána XXIII. a Jána Pavla II.
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Pustite sa do pestovania voňavých byliniek aj zdravej zeleniny

Zakladáme záhradku na balkóne či terase
Hoci balkón či terasu zvyčajne vnímame ako priestor slúžiaci na relax,
nemusí byť len miestom okrasných
rastlín či kvitnúcich kvetov. Ak túžite
po vlastnej úrode zeleniny či byliniek,
je najvyšší čas pustiť sa do práce. Aj
balkón či terasa vám na túto činnosť
celkom postačí.
O benefitoch doma vypestovanej čerstvej
zeleniny isto niet pochýb a bylinky nielen spestria náš jedálniček ale aj prospejú
nášmu zdraviu a dodajú výbornú chuť našim pokrmom.

Budete potrebovať

-kvetináče, kontajnery, hranty, prípadne
debničky - ak nájdete doma nejaké staršie,
ktoré ste predtým používali, najskôr ich dobre umyte v horúcej vode,
-zeminu – teda výsevový substrát,
-semená prípadne priesady byliniek a zeleNáš tip:
Z drevených varešiek či paličiek od
nanukov si vyrobte menovky. Ak radi
tvoríte, môžete si ich pomaľovať prípadne vyzdobiť obrúskovou technikou. Keď sú hotové, na každú napíšte
názov jednej z byliniek či zeleniny a
zastoknite do príslušného kvetináča
alebo políčka v debničke či kontajneri.

niny – o ich výbere sa poraďte v obchodoch
pre záhradkárov, jestvujú aj odrody vhodné
práve na pestovanie v kvetináči, respektíve
balkónové odrody,
-záhradnícke náradie,
-rukavice,
-krhlu na polievanie – so sitkom

Týmto bylinkám
a zelenine sa bude dariť

Na priamy výsev do kvetináčov sa hodí
pažítka, žerucha, bazalka, mäta, tymian aj
kôpor. Zo zakúpených sadeníc sú na pestovanie na balkóne či terase vhodné rozmarín,
oregano, majorán či šalvia. Zo zeleniny by
ste mohli uspieť v pestovaní reďkoviek, cibuľky, šalátov, paradajok, fazule, hrachu,
baklažánu, paprík, uhoriek, tekvíc či cukety.
Miesto vyhraďte aj pre jahody.

Takto sa to podarí

Na pestovanie byliniek v kvetináči zvoľte
slnečné miesto, pažítke a žeruche sa bude
dariť aj v polotieni. Miesto pre zeleninu zvoľte podľa odporúčaní pre jednotlivé druhy.

Výsev zo semiačok:

Pri výseve byliniek zo semiačok najskôr
naplňte kvetináče zeminou, následne na jej
povrch nasypte semená, tie prekryte tenšou
vrstvou zeminy. V prípade výsevu zeleniny
si motyčkou naznačte riadky, vložte do nich
semiačka, riadky zahrňte zeminou a jemne

autor JillWellington pixabay

ilustračné foto
povrch pritlačte – potrebnú vzájomnú vzdialenosť riadkov a semiačok si prečítajte na obale, v ktorom ste semiačka zakúpili. Na záver
všetko dôkladne pokropte vodou – nepoužívajte pritom silný prúd vody, ten by semiačka
vyplavil – použiť môžete krhlu so sitkom.

Výsadba sadeníc:

Kontajnery či debničky naplňte zeminou.
Vyznačte si miesta, kam budete jednotlivé
rastliny vysádzať. Dbajte pritom na to, aby
ste dodržali ich odporúčanú vzdialenosť od
seba, inak by nemali po čase kam rásť. Priesady zeleniny vysádzajte do takej hĺbky, v
akej boli predpestované. Sú však aj rastliny,

6

ktoré požadujú hlbšiu výsadbu, ide najmä
o pór, paradajky, či uhorky. Plazivým rastlinám, akými sú napríklad hrach či fazuľa je
potrebné ešte pred výsadbou vytvoriť oporu
- napríklad zo sieťoviny, pletiva či drevených
doštičiek, ktoré môžete pripevniť vertikálne
na stenu balkóna či terasy. Takto, teda vo
zvislej polohe, môžete pestovať aj uhorky a
cukety. Pod nimi tak získate priestor napríklad pre kríčkovú fazuľku. Myslite tiež na
to, že aj paradajky budú časom potrebovať
vhodnú oporu ku ktorej ich priviažete – v obchodoch pre záhradkárov ponúkajú na tento
účel rôzne tyče či špirály.
TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ

služby

7

47-075

bratislavsko západ
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47-064

KR

Chcete chovať hydinu?

PEKNÉRÚŠKA.SK

www.pekneruska.sk

Doručenie kuriérom

do 24 hodín
priamo k Vám

Objednávky:
www.matejovdvor.sk
0902 466 448
0902 606 436
0902 692 290

ško
Ochrranné rú
so znakom
Slovenska

Objednávky na MORKY
nahlásiť do 3.mája

z edície
“
VLÁDNEME TO
„ZV

100% záruka kvality

Sme tu pre Vás už 30 rokov

SETL SK

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������

���������0903 848 030 I 0907 919 325
�������setlsk@centrum.sk

����������������������������������

�����������������������������

���TO, RÝCHL���������������
stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

34-0002-2

SK.ABAINNOVATOR.COM

�������������������������������������������
���
�������������������������������������������������
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85_0265

TESÁR
STAVEBNÝ ROBOTNÍK
�������������������

0918 726 754
Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia

94-0057

PREDAJ VO VAŠOM OKRESE
Nosnice
Brojler y
Mor ky
Káčatá
Húsatá
Husokačky

