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0905 373 407
Inzerát, ktorý predáva
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škridla výpredaj

3,50 €/m2

0905 746 124

STRECHY

09

ARRI s.r.o. 

www.strecha.ws

NA KĽÚČ

Cenové ponuky ZDARMA

Dávame si zabrať aj keď naozaj netreba

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

V redakčnom slove (a toto je už tre-
tia verzia toho dnešného) som tuším 
ešte nikdy nepoužil citát nášho čita-
teľa. Dúfam, že mi to prepáčite a jeho 
autor, pán Dušan z Prievidze, tiež: 

„Dobrý deň prajem. (Píše a pokra-
čuje.) Posledné mesiace a týždne nám 
všetkým dávajú zabrať. Je to hlavne  v 
dôsledku  celosvetového  problému 
šírenia sa nebezpečného vírusového 
ochorenia. Čo je však možno ešte hor-
šie, je nedokonale vysvetlená alebo 
chápaná „pomoc“ seniorom v tomto 
období. Je to totiž absolútne neetický 
fakt, s ktorým sa občas človek stretáva 
v realite. Stalo sa mi, žiaľ, že skupina 
mladých ľudí mi takmer neumožnila 
ísť do hypermarketu v podvečerných 
hodinách. V skutočnosti bol polo-
prázdny... Je možné , že aj oni sa dožijú 
vyššieho veku a potom možno dostanú 
rozum...“

Nuž, nariadenie vzniklo s úče-
lom chrániť dôchodcov. To bol dobrý 
úmysel. V uplynulých dňoch si však 
vďaka jeho striktnému dodržiavaniu 
zo strany „empatických“ mladších 
ľudí dôchodcovia nesmeli nakúpiť ani 
v sobotu. „Len pre bielych“ z minulé-
ho storočia sa zmenilo na Slovensku 
súčasnosti „len pre mladých“. A zo 

strany niektorých tých mladých viedlo 
takmer k pouličnému lynču dôchod-
cov. Nemožno sa vyhovárať na „Mato-
viča“ - mimochodom, iba na hlavného 
hygienika, ak už a na krízový štáb... 

Kam sa podela spoločenská zod-
povednosť, súdnosť? Kam sa podela 
empatia mladých? Kam sa podela ich 
ľudskosť? Kam sa podela spomienka 
na to, že niekoľkí ešte žijúci z tých star-
kých boli súčasťou pádu nacistického 
Berlína pred 75 rokmi? Že prežili 50 – te 
roky, že zvládli diktatúru boľševizmu? 
Teraz majú trpieť diktát bezohľadnosti? 

Na Slovensku sa začala – spontán-
ne a masovo – veková segregácia. A s 
ňou nenávisť. Nenávidíme Rómov, ne-
návidíme migrantov, nenávidíme kaž-
dého, kto je iný, najnovšie nenávidíme 
našich starkých. Milujeme iba seba. A 
svoje práva. Svoj rozmach a svoj rozlet. 
Svoje ja. S takouto „láskou“ 
sa však žiť nedá. Vege-
tovať zjavne áno. Stačí 
vám to, vy, mnohí mlad-
ší? (Určite – dúfam – nie 
všetkým.)

S pozdravom – 
za zdravý rozum
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NÁBYTOK NA MIERUNÁBYTOK NA MIERU

Róbert Bukovský   |        0911 266 549

Za rozumné ceny!

www.nabytokbukovsky.sk

Zameranie a návrh ZADARMO!

Za rozumné ceny!

Zameranie a návrh ZADARMO!
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PROJEKTY RODINNÝCH 
A BYTOVÝCH DOMOV,

NEBYTOVÝCH OBJEKTOV 
A OBJEKTOV NA PODNIKANIE

Adresa: Petzvala 1404 
(vedľa Toman  Atex), GALANTA

Mobil: 0907 722 309

Zabezpečíme 
Vám projekt, 
vypracujeme 
situáciu osadenia, 
prípojky, zmeny 
projektu, stavebné 
povolenie.
Katalóg EUROLINE 
rodinných domov

Ing.arch.Dana Gálová

d a r c h a t e l i e r @ g m a i l . c o m
w w w . d a r c h . s k

novinky
2020

Projekčná kancelária
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Rebplast 0905 528 703
www.oknabrany.sk
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knabrany.y sk

Jarná akcia
na tieniacu techniku a sieťky proti hmyzu
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www.hydinarskafarma.sk
hydinárska farma topolnica (pri galante)

031 781 15 63, 0905 450 432, 0905 551 499

Ponúka

• 8 - 20 týžd. nosnice - Mládky
• 1-14 dňové brojlerové kačice
• 1-14 dňové mulard kačice
• 1-14 dňové mulard káčere
• 1-14 dňové landerské húsatá
• 7 týžd. morky big 6
krmivo pre nosnice, rastová a znáškovááášš áááááááááááááááááááááá

499999999999999999999999

ROZVOZ

Zabezpečíme
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 uskladnenie a odvoz odpadu 
 kontajnermi
  prenájom kontajnerov a el. búracích kladív 
 vypratanie bytových a nebytových priestorov

ODVOZ STAVEBNÉHO 
A KOMUNÁLNEHO ODPADU

0907 173 047

Kamenárstvo KAM-MAN

Ponúkame rôzne druhy žulových pomníkov a
kamenárske práce za akciové ceny!

Veľké Úľany

Vyberte si kvalitu za prijateľnú cenu!

Veľké Úľany, Leninova 71

Doplnky a montáž ZADARMO!

0903 475 820, info@kam-man.sk
www.kam-man.sk
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INZERCIA

GALANTSKO
ŠALIANSKO

Ľuboš Bugyi  0905 373 407

Distribúcia:
Ľuboš Bugyi   0905 373 407
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

párny týždeň: Galanta, Šala, 
Sládkovičovo, Matúškovo, Teše-
díkovo, Čierna Voda, Mostová, 
Vozokany, Dolné Saliby, Kráľov 
Brod, časť-Veľké Úľany, Košúty, 
Diakovce, Žihárec, Selice, Trnovec 
nad Váhom, Horná Kráľová, Dlhá 
nad Váhom, Váhovce, Kráľová 
nad Váhom, Veľká Mača

nepárny týždeň: Galanta, Šala, 
Sládkovičovo, Matúškovo, Teše-
díkovo, Gáň, Čierny Brod, Tomá-
šikovo, Horné Saliby, Trstice, Kajal, 
Hájske, Vlčany, Neded, Močenok, 
Abrahám, Pusté Úľany

galantsko@regionpress.sk

Redakcia: Bratislavská 1458 
GALANTA

Galanta

Ša¾a

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   94.750 Bratislavsko Východ
BZ 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    38.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO      45.115 Prešovsko+SB
SN    32.750 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

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

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (31.270 domácností)
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aj kamiónový odber            0902 187 676
PALIVOVÉ DREVO
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Salón LILI        0910 982 902
STRIHANIE  PSOV
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aj airless systémom        0903 228 167
MAĽBY, STIERKY
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Rezivo, OSB dosky, škridla, odkvapy, strešné okná
ARRI s.r.o., Budovateľská 20, Okoč, tel.: 0905 746 124, www.strecha.ws

tesárstvo - klampiarstvo - pokrývačstvo

TOVAR, SERVIS - DODÁME DO 2 HODÍN
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Masívne oplotenie s plného materiálu Minőségi garázsok gyártása és szerelése

Masszív kerítések teli anyagból Klvalitné plechové garáže s montážou

Kontakt: Hlavná 716 (Areál PD), Okoč
E-mail: gavida.sro@gmail.com
Mobil: 0911 260 428, 0911 151 212

Ceny od:
1,5m x 0,85 m - 40 €
2m x 0,85m - 55 €

Slovenský       výrobok            
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Najsuchšie drevo je zo
zimnej ťažby, neváhajte!

POLIENKA aj GUĽATINA

P
ri

je
m

 p
lo

šn
ej

in
ze

rc
ie

te
l.

: 0
9

0
5

 3
7

3
 4

0
7

e-
m

ai
l: 

ga
la

nt
sk

o@
re

gi
on

pr
es

s.
sk

4. mája 1953 
získal Ernest Hemingway za román Starec a more Pulitzerovu cenu.

Výročia a udalosti
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Filtračné polmasky rôznych tried, 
nazývané aj respirátory, sú osob-
né ochranné prostriedky (ďalej len 
„OOP“), ktoré sú určenými výrobkami 
o posudzovaní zhody výrobku, o sprí-
stupňovaní určeného výrobku na trhu. 

Respirátory patria do skupiny OOP 
kategórie III, ktoré chránia používate-
ľa pred vážnym poškodením zdravia, 
resp. rizikom smrti a slúžia na ochranu 
dýchacích orgánov pred látkami a zme-
sami, ktoré ohrozujú zdravie, a pred 
škodlivými biologickými činiteľmi.

Všetky filtračné polmasky, aj ich 
najmenšie spotrebiteľské balenie mu-
sia byť zreteľne a trvale označené mini-
málne týmito údajmi:

-
nou známkou výrobcu,

-
nou známkou dovozcu (ak existuje),

vyhoveli skúške zanášania, toto písme-
no musí byť za označením triedy filtru,

identifikačné číslo notifikovanej osoby.
Filtračné polmasky

Slovenská obchodná inšpekcia 
upozorňuje v tejto súvislosti na zavá-

dzajúce a klamlivé certifikáty, ktoré 
boli pre niektoré filtračné polmasky 

Predmetné certifikáty nemajú 
žiadnu právnu relevanciu. a nemôžu 
byť podkladom pre vydanie

VoZ a označenie predmetných vý-
-

masky na ktoré sa tieto certifikáty vzťa-
hujú, nemôžu byť uvedené na európsky 
ani slovenský trh, nakoľko nespĺňajú 
požiadavky. Tieto respirátory môžu pre 
používateľa predstavovať nebezpečen-
stvo, pretože nespĺňajú deklarované 
vlastnosti a ich zoznam je možné nájsť 

-
-

Predávajúci musí vedieť zdôvodniť 
a zdokumentovať každý jeden predaj, 
a to len oprávnenej osobe a musí túto 

-
skej obchodnej inšpekcii pri následnej 
kontrole. 

Pozor na nákupy ochranných masiek!

» Zdroj: SOI

V porovnaní s rovnakým obdobím 
minulého roka stúpol počet volaní 
žien na núdzové linky, hľadajúcich 
pomoc, až štvornásobne.

Sprievodným javom dlhodobej 
izolácie je aj nárast domáceho násilia, 
páchaného najčastejšie na ženách, de-
ťoch a senioroch. Aj na Slovensku sa 
tento trend potvrdil. Konštatovala to 
prezidentka SR Zuzana Čaputová na 
sociálnej sieti.

V porovnaní s rovnakým obdobím 
minulého roka stúpol počet volaní žien 
hľadajúcich pomoc až štvornásobne. 
Prezidentka je presvedčená, že obete 
domáceho násilia musia mať väčšiu 
dôveru, že po nahlásení prípadu budú 
dostatočne chránené. „Ak zažívate ná-
silie zo strany blízkeho človeka a ste v 
ohrození života alebo zdravia, môžete 
kontaktovať políciu na čísle 158. Urobte 
tak aj vtedy, ak máte podozrenie, že je v 
ohrození niekto vo vašom okolí,“ varu-
je prezidentka.

„Ak sa potrebujete poradiť a získať 
informácie o tom, čo môžete v kritickej 

situácii robiť, kontaktujte bezplatnú ná-
rodnú linku pre ženy zažívajúce násilie 
0800212212, ktorá funguje nonstop,“ 
informuje Zuzana Čaputová. Kontakty 
na organizácie, ktoré poskytujú pomoc 
a ubytovanie obetiam násilia aj ich de-
ťom, sú dostupné aj na webovej stránke 
zastavmenasilie.gov.sk.

Deti a mladí ľudia nájdu pomoc 
a podporu na nonstop Linke detskej 
dôvery 116 111, na Linke detskej istoty 
0907401749 alebo v nonstop online 
poradni ipcko.sk/chatova-poradna. 
Viac informácií o ďalších možnostiach 
pomoci pre deti zažívajúce násilie sú 
dostupné aj na stránke detstvobezna-
silia.gov.sk.

Všetky uvedené kontakty môžete 
využiť aj v prípade, ak poznáte ženu, 
dieťa alebo inú osobu ohrozenú nási-
lím a chcete sa poradiť o tom, čo mô-
žete urobiť. V súčasnosti by sme všetci 
mali ešte citlivejšie vnímať, čo sa deje 
v našom okolí. Môžeme tak zachrániť 
ľudí, ktorí sa ocitli v bezvýchodiskovej 
situácii. 

Prezidentka varuje 
pred nárastom domáceho násilia

» red  Foto: prezident.sk, autor: Peter Konečný
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KAMENÁRSTVO KAJAL
(medzi Galantou a Šaľou)

Znova sme pre Vás otvorili brány výstavy,
fungujeme v súlade bezpečnostnými opatreniami našej vlády,
do areálu výstaviska púšťame po dvoch s povinnými rúškami,

jednorázové rukavice pri vchode zabezpečíme!

Kamenosocharstvo Kajal-Dömény

od pondelka do soboty: 8°° - 17°° (otvorené aj počas sviatkov), tel.: 0948 312 754
Možnosť nákupu na mesačné splátky už od 40€ BEZ AKONTÁCIE

KamenosocharstvKamen s charstamenosocharstv

:::::: 000000000000000000009999999999999999999999999444444444444444444444444444444444444444888888888888888888888888888888888888888888  33333333333333333333333333333311111111111111111112222222222222222222222   777777777777777555555555555555555555555554444444444444444444444444

yvo Kajal-Döményvo Kajal-Dvo Kajjal-Döméöménynyvv yyy

LETÁKY
0905 373 407

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
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»Predám skúter JAMAHA 
X Max 400 r. výroby 2016, 
najazdených 3500 km s 
doplnkami. Cena podla do-
hody. 0915400088
»Predám motorku Honda 
CBF 125 najazdených 20 
400 km. Vymenený olej a 
filtre,čidlo neutralu, bater-
ka, spravený bežný servis.
STK platná. Cena 1000 € v 
prípade rýchleho jednania 
dohoda. 0905488951.

»CZ 175 JAWA 250 350 PI-
ONIER STADION MUSTANG 
SIMSON KÚPIM TIETO MO-
TORKY 0915215406 
»ČZ-JAWA Odkúpim Moto-
cykel/Diely- SERIÓZNA DO-
HODA 0908205521 

»Prenajmem 1 izbový čias-
točne zariadený byt v Ga-
lante. Ihneď. 0908123775 
»Prenajmem veľký 1-izbový 
byt v Šali. 0903731710 
»Prenajmem 2-izbový 
rod.dom v Tešedíkove, 
0903731710

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682. 

»Predám vodný skúter s prí-
slušenstvom 0915400088 
»Kúpim staré hodinky min-
ce bankovky knihy odznaky 
0903753758  

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné 

04 BYTY / prenájom 

08 STAVBA                    

11 HOBBY A ŠPORT   

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera GA medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

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

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. Upozornenie! Služba 
nefunguje u operátora 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť 
v ľubovoľných iných našich no-
vinách, GA zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 15. 5. 2020. 

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

splátky od 149 €

zimné záhrady 

splátky od 98 €

VYHRAJTE 400 €VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%
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INFOLINKA: 0800 611 211        INFO@CEZANTENU.SK

 

V O  V A Š E J  L O K A L I T E .
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Vo Vatikáne sa od 4. mája začne s po-
stupným uvoľňovaním obmedzení 
prijatých v rámci prevencie vírusové-
ho ochorenia Covid-19. Na mimoriad-
nom rokovaní riešili ďalší postup.

Výsledkom stretnutia pápežskej 
rady je oznam vatikánskeho Tlačové-
ho strediska, že druhá fáza krízových 
opatrení sa vo Vatikáne začne od 4. 
mája. Zatiaľ však nebola zverejnená 
konkrétna podoba ďalších krokov.

Správa z rokovania hovorí o tom, 
že „zdôraznilo úsilie Svätej stolice vy-
naložené na vysporiadanie sa s krízou 
únosným spôsobom. Ďalej sa rozhodlo 
o postupnom obnovení riadnych slu-
žieb pri zachovaní zdravotnej preven-
cie na zamedzenie nákaze, aby sa tak 
zabezpečila služba pre Svätého Otca a 
univerzálnu Cirkev.

Termínovanie opatrení vo Vatiká-
ne doposiaľ stále korešponduje s ter-
mínmi prijatými občianskymi orgánmi 
v rámci mesta Rím a v rámci celého Ta-
lianska. Premiér Talianskej republiky 
Giuseppe Conte avizoval, že vydá nové 
smernice pre tzv. „fázu 2“, ktorá sa za-
čne od 4. mája.

Rada pre integrálny ľudský rozvoj 
na žiadosť Svätého Otca Františka zria-
dila špeciálnu komisiu na vyjadrenia 
lásky Cirkvi voči celému ľudstvu v kon-
frontácii s pandémiou Covid-19. Bude 

tak robiť analýzou a reflektovaním nad 
sociálno-ekonomickými a kultúrnymi 
výzvami budúcnosti a návrhom orien-
tačných línií, ako im čeliť.

Ako informovalo vatikánske Tlačo-
vé stredisko, úlohy komisie bude napĺ-
ňať päť pracovných skupín v spolupráci 
s inými vatikánskymi inštitúciami. Za-
merajú sa napríklad na napomáhanie 
reagovania miestnych cirkví na tamoj-
šie krízové situácie, a to v spolupráci s 
Medzinárodnou katolíckou charitou, 
Kongregáciou pre evanjelizáciu náro-
dov, oddelením Apoštolskej almužny a 
Vatikánskou lekárňou.

Ďalšie skupiny budú využívať ka-
pacity Pápežskej akadémie pre život a 
Pápežských akadémií vied. Budú sa za-
oberať problematikou situácie po kríze 
Covid-19 na oblasti životného prostre-
dia, ekonomiky, práce, zdravotníctva, 
politiky, komunikácie a vedy.

Vo vzťahu k medzinárodným orga-
nizáciám bude do práce zapojený Štát-
ny sekretariát.

Od 4. mája začne Vatikán 
uvoľňovať krízové obmedzenia

» Zdroj: Vatikánske správy

Vďaka projektu Fóra života Zachráňme 
život sa opäť zachránil ľudský život. 
Spoločne sme pomohli mamičke, ktorá 
tento mesiac priviedla na svet chlapca. 
Ide o systém pravidelnej finančnej a 
materiálnej výpomoci určenej na zá-
chranu počatého dieťaťa a pomoc jeho 
matke, ktorá sa ocitla v krajnej životnej 
situácii a je zaskočená neplánovaným 
či nechceným tehotenstvom. 

„Tešíme sa, že aj v týchto zložitých ča-
soch máme opäť dôvod na radosť. Vďaka 
pomoci našich darcov a spolupracovníkov 
sa mohol narodiť mamičke Simone malý 
Lukáš. Veľkú radosť má z neho aj jeho šesť-
-ročný braček, hoci sa s ním ešte nemôže 
hrať,“ hovorí Mária Demetrová. „Naším 
cieľom je pomáhať tehotným  mamičkám 
v núdzi, aby sa nebáli prijať nový život pre 
ich zložité ekonomické podmienky. Veľká 
vďaka patrí našim darcom a spolupracov-
níkom. Spoločne vlastne zachraňujeme 
viac ľudských životov.  Život dieťaťa, ohro-
zený život matky aj ďalších členov rodiny, 
ktorí sa ocitajú v krajnej núdzi,“ dodáva 
koordinátorka projektu. 

Občianske združenie Fórum života 
začalo s projektom Zachráňme životy v 
roku 2007. Od jeho vzniku sa narodilo 169 
bábätiek, do projektu bolo zaradených 182 
žien. Viac ako 550 väčšinou pravidelných 
darcov prispelo na záchranu detí celkovou 
sumou 437 830,34 eur.  Na nevyhnutné po-
treby príjemkýň pomoci musíme mesačne 

zozbierať okolo 5 000 eur.  Za mesiac marec 
im darcovia prispeli sumou 4 566,71 eur. 
Všetky peniaze boli vyplatené priamo na 
podporu mamičiek v núdzi. 

„Vďaka darcom sme aj tento mesiac za-
radili do projektu ďalšiu novú príjemkyňu 
pomoci Martinu. Je úžasné vidieť, že aj v 
týchto časoch poznačených koronakrí-
zou sa nájdu štedrí ľudia, ktorí myslia na 
druhých a pomáhajú,“ informovala Mária 
Demeterová.  

Projekt pomáha nielen finančne, ale 
sprostredkováva aj konkrétnu pomoc od 
darcov, ktorí darovali oblečenie, mlieko, 
plienky a iné potrebné veci. 

Viac informácii: 
www.zachranmezivoty.sk

Projekt Zachráňme životy pomohol, 
narodil sa ďalší chlapec

» Zdroj: Fórum života OZ

Mestské záhrady zvyčajne nepo-
skytujú príliš veľkorysý priestor. 
Pri vhodných postupoch však do-
kážete vypestovať pestrú škálu 
zeleniny v množstve potrebnom 
pre jednu domácnosť aj na malej 
ploche a dokonca aj na terase či 
priestrannejšom balkóne.

Ponúka sa viacero možností ako sa s 
nedostatkom priestoru popasovať. Jed-
nou z nich je pestovanie plodín v nádo-
bách, či štvorcoch, ďalšou sú vertikálne 
steny. Aby ste boli v pestovaní zeleniny 
úspešní, využiť by ste mali všetky záku-
tia, dobre si rozvrhnúť plochu a premys-
lieť aké druhy chcete pestovať.

Pestovanie plodín v nádobách
V prípade, že priestor, ktorý máte k 

dispozícii je veľmi miniatúrny, môžete 
pestovať bylinky a zeleninu v nádo-
bách. Pamätajte však na to, že pesto-
vanie v nádobách je náročnejšie na 
zavlažovanie a prípadné prihnojovanie 
rastlín, nakoľko tie nemajú možnosť pri-
jímať živiny z voľnej pôdy.

Pestovanie plodín vo štvorcoch
V malých záhradách, na balkónoch či 

terasách sa dobre osvedčila metóda pes-
tovania vo štvorcoch, do ktorých budete 
jednotlivé plodiny vysádzať. Na takéto 

pestovanie budete potrebovať hrant či 
vyvýšený okraj v tvare štvorca, na ktorý 
môže poslúžiť rám zhotovený z dreve-
ných hranolov – ten následne pomocou 
drevených líšt ešte rozdelíte na jednot-
livé priehradky či políčka s rozmermi 
30 krát 30 až 40 krát 40 centimetrov. 
Menšie políčka použite na pestovanie 
reďkoviek, šalátov, špenátu či byliniek. 
Políčka s väčšími rozmermi sú vhodné 
pre rajčiaky, papriku, kaleráb, cuketu 
či mrkvu.

Náš tip:
Políčka, z ktorých ste už pozberali 

úrodu nenechajte prázdne, využite ich 
na opätovné pestovanie reďkoviek, ša-
látov, alebo špenátu.

Pestovanie plodín do výšky
Plot záhrady či stenu terasy alebo 

balkóna môžete využiť  pri pestovaní 
tých druhov zeleniny, ktoré sa ťahajú 
do výšky. Rastliny tak získajú prirodze-
nú oporu, ktorú môžete ešte vylepšiť 
pletivom či drevenými doštičkami, kto-
ré na stenu či plot pripevníte a k nim 
môžete v niektorých miestach rastli-
ny postupne počas rastu priväzovať. 
Takto môžete pestovať uhorky, cukety, 
fazuľku aj niektoré druhy rajčiakov. 
Pod nimi tak získate priestor pre iné 
plodiny.

Vertikálna záhrada
Vertikálne záhrady ponúkajú mož-

nosť pestovať rastliny na kolmej stene, 
vďaka čomu ušetríte miesto a uplatnia 
sa aj v malých a úzkych priestoroch. 
Ako nosný systém sa používajú zhoto-
vené konštrukcie priamo na mieru, prí-
padne sa dajú vyskladať z variabilných 
prvkov, ktoré môžete pripevniť na plot či 
stenu balkóna alebo terasy a pomocou 
modulov ich kombinovať do rozličných 
rozmerov. Po vyplnení jednotlivých die-
lov substrátom, v nich môžete pestovať 
bylinky, zeleninu aj jahody. Niektoré 
vertikálne záhrady majú zabudovaný aj 

zavlažovací systém.

Náš tip:
Vertikálnu záhradu si môžete zhoto-

viť aj svojpomocne. Dobre na tento účel 
poslúžia vyradené drevené palety. Na 
zadnú stenu palety aj jej spodnú časť 
pripevnite geotextíliu. Paletu položte 
naplocho a jej vnútorný priestor vyplň-
te zeminou. Do medzier medzi latkami 
zasaďte rastliny. Následne nechajte rast-
liny aspoň týždeň, dva zakoreniť, potom 
už môžete paletu postaviť do vertikálnej 
polohy a umiestniť na požadované 
miesto.              TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Pri dobrom plánovaní, môžete dosiahnuť pestrú úrodu aj na malom priestore. 
foto autor evita-ochel pixabay

Prinášame praktické riešenia pre úžitkovú záhradu 

Pestrá úroda aj na malej ploche
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