
ZA20-18 strana 1

 

Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 52 120 domácností 

ZILINSKO
BYTCIANSKO

č. 18 / 1. máj 2020 / 24. ROčNÍK

6
5
-0
0
3

4
7
-0
0
5

6
6
-
0
0
3

4
7
-0
1
7

4
7
-0
2
9

4
7
-0
7
3



ZA20-18 strana 2

redakčné slovo, radíme / služby Najčítanejšie regionálne noviny
2

párný týždeň: Hliník nad Vá-
hom, Bytča, Kolárovice, Kotešová, 
Predmier, Veľké Rovné, Bánová, 
Brodno, Budatín, Bytčica, Považ-
ský Chlmec, Trnové, Zádubnie, 
Zástranie, Závodie, Žilina, Žilinská 
Lehota, Belá, Bitarová, Dlhé Pole, 
Dolný Hričov, Gbeľany, Horný 
Hričov, Kotrčiná Lúčka, Krasňany, 
Lietavská Lúčka, Nededza, Po-
rúbka, Rosina, Stráža, Teplička 
nad Váhom, Terchová, Turie, Va-
rín, Višňové, Hvozdnica, Štiavnik  
nepárný týždeň: Hvozdnica, 
Štiavnik, Hliník nad Váhom, Bytča, 
Kolárovice, Kotešová, Predmier, 
Veľké Rovné, Bánová, Brodno, 
Budatín, Bytčica, Považský Chl-
mec, Trnové, Zádubnie, Zástranie, 
Závodie, Žilinská Lehota, Belá, 
Bitarová, Dlhé Pole, Dolný Hričov, 
Gbeľany, Horný Hričov, Kotrčiná 
Lúčka, Krasňany, Lietavská Lúč-
ka, Nededza, Porúbka, Rosina, 
Stráža, Teplička nad Váhom, Ter-
chová, Turie, Varín, Višňové 

zilinsko@regionpress.sk

Redakcia: Vysokoškolákov 6
ŽILINA

INZERCIA

 

ZILINSKO
BYTCIANSKO

Mgr. Dana Mráziková  0908 979 468
Veronika Žideková  0905 362 803 

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

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

Od 25. marca až do odvolania platí 
povinnosť nosenia ochrany na tvá-
ri, ktorá prekrýva nos a ústa. Od 21. 
apríla 2020 je špecifikovaná takto:

Všetkým osobám sa zakazuje vy-
chádzať a pohybovať sa na verejnosti 
bez prekrytia horných dýchacích ciest 
(nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál, 
šatka alebo iné prostriedky, ktoré brá-
nia šíreniu kvapôčiek, a to s výnimkou:

-
tického spektra

-
ky osoby v aute zo spoločnej domác-
nosti

sami v uzavretej kabíne oddelene od 
ostatného priestoru určeného na pre-
pravu osôb

pri pobyte v prírode, ak je ich vzdiale-
-

rov
-

nosti pri pobyte v prírode, ak ich vzá-

metrov.
Povinnosť nosiť rúško je teda sta-

novená pre pohyb „na verejnosti“, pri-

čom „pri pobyte v prírode“, „v aute“ či 
v „kabíne vozidla verejnej dopravy“ 
platia výnimky. 

Výnimku z pohybu na verejnosti 
opatrenia stanovujú pre pohyb „v prí-
rode“. Hoci ide o pojem, ktorý nemá 

o pohyb vo verejne prístupnej zeleni a 
teda sa týka verejne prístupných lesov, 

o verejný priestor, nijak nevplýva na 
nosenie rúška v obydlí či na súkrom-
nom pozemku.

V prírode nemusia nosiť rúško oso-

ich vzdialenosť od iných osôb minimál-
-

nej domácnosti pri pobyte v prírode, ak 
ich vzájomná vzdialenosť je minimálne 

Nosenie rúška – povinnosť a výnimky

» Zdroj: VIA IURIS
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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

Slovo líder sa často používa na označe-
nie šéfov, manažérov, politikov alebo 
výnimočných športovcov. Označujú 
sa takto ľudia, ktorí vedia strhnúť a 
viesť druhých. Otázkou je, akým spô-
sobom dokážu strhnúť masy a kam ich 
dovedú. 

História je plná smutných správ o 
„lídroch,“ ktorí boli manipulátormi a 
vrahmi. Úlohou lídra nie je vyniknúť, ale 
pomôcť vyniknúť druhým. Líder nemá 
viesť ľudí tam, kam chce on, ale tam kam 
chcú oni.

Skutoční lídri idú s kožou na trh, 
nesú zodpovednosť za svoje rozhodnu-
tia aj za činy svojich spolupracovníkov, 
statočne znášajú neúspechy a kritiku. 
Pri neúspechu sa pozerajú do zrkadla, 
pri úspechu sa tešia z ocenenia druhých. 
Sú múdri, ale nepotrebujú to prezentovať 
navonok. Vedia čo všetko ešte nevedia. 
Prepájajú ľudí okolo seba, budujú dôveru 
a spoluprácu. Sú slobodní, nepotrebu-
jú sa nikomu zapáčiť, hovoria a konajú 
podľa svojho svedomia. Nechcú funkcie 
a vyznamenania, neradi sa prezentujú 
v médiách. Robia dobré veci v skrytosti 
a pochopili, že skutočné bohatstvo je to, 
čo rozdali a nie to, čo nahromadili. Majú 
predstavivosť, vidia súvislosti, radi pre-

konávajú obmedzenia a prekážky. Pády 
a prehry ich posilňujú a vidia budúcnosť 
skôr ako ostatní. Niekedy sú predmetom 
posmechu a nepochopenia. Nečakajú od 
sveta vďačnosť a slávu, v tichosti sa tešia 
z úspechov druhých. Poznám takéhoto 
lídra a je mi cťou spolupracovať s nim. 
Pomáha ľuďom, ktorí padli, aby sa dostali 
do neba. Znie to zvláštne ale toto je jeho 
hlavná práca. A robí ju perfektne – slúžiť 
ľuďom na okraji spoločnosti a Pánu Bohu. 
Pokorne, s láskou a bez veľkých slov. Pán 
farár Vladko Maslák z OZ Dobrý Pastier. 

Líder nepomáha sebe k úspechu, ale 
druhým ľuďom k užitočnosti a šťastiu. 
Nie je ho niekedy vidieť, ale je dôležitejší 
ako slávne celebrity v médiách. Naučme 
sa vnímať skutočných lídrov v našom 
okolí a uvidíme, že svet je oveľa krajší ako 
večerné správy. Dnes potrebujeme lídrov 
akcie a nie prázdnych 
rečí, lídrov zamera-
ných na budúcnosť a 
nie minulosť. Hovorí 
sa, že nám chýbajú 
lídri. Nechýbajú. Len 
ich niekedy hľa-
dáme na ne-
s p r á v n y c h 
miestach.

Lídri, ktorých nevidieť

» Ján Košturiak
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 0950 266 604 0950 266 604

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

BITU FLEX s.r.o. 
OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY

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

Výročia a udalosti
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-nátery striech
-nátery kostolov
-oprava komínov

0908 337 893

ŠUMNÁ 
STRECHA

MICHAL
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www.nasdiskont.sk

Po-Pi 8.00–17.00  |  So 8.30–12.00

potraviny
drogéria

–50%

–41%

Absolut 
vodka
1 l

Olej 
slnečnicový
1 l

1199

0 88

– 43%

– 52%

Tento 
economy
68 m · 2 vrstvy

Ariel 
kapsuly
28 ks

0 45

4 99

– 44%

– 43%

Rajo mlieko
UHT 1,5%
1 l

Brumík 

30 g

0 48

0 22

potraviny a drogéria 
za diskontné ceny 
už aj online

v ponuke viac ako 
3000 druhov tovaru

nákup vám dovezieme 
až domov

pokrývame celú Žilinu 
a okolité obce

Nakupujte  lacno a bezpečne
z pohodlia vášho domova

Náš rodinný obchod s potravinami a drogériou, ktorý 
žilinčanom prináša výborné ceny na celý sortiment už 
šesť rokov, si pre Vás pripravil novinku. Nakúpiť z našej 
ponuky viac ako tritisíc druhov tovaru je už možné aj 
z pohodlia Vášho domova, od pondelka 5.apríla sme 
spustili vlastný eshop – www.nasdiskont.sk. Vozíme 
šesť dní v týždni a pokiaľ si objednáte do 12.00 hod. 

nákup Vám dovezieme domov už v daný deň, pri ob-
jednávke nad 89€ dokonca úplne zadarmo. Ponúkame 
tiež službu prípravy a zbalenia tovaru, ktorý si vyzdvih-
nete rýchlo a pohodlne pri pokladni našej kamennej 
predajne. Navyše, ak do konca mája použijete kupón 
„ZILINSKO“ na Vašu prvú objednávku (nad 30€), dosta-
nete od nás zľavu 2€. 

Nájdete nás
v LIVING centre
Ul. Prielohy, Žilina–Solinky

*) Platnosť ponuky do 31.5.2020 alebo do vypredania zásob.
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Suchom rôznej intenzity sú postih-
nuté viac ako dve tretiny Sloven-
ska, pričom výrazné až výnimočné 
pôdne sucho je v celom profile na 
približne dvadsiatich percentách 
územia a zasahuje okrem juhozá-
padu tiež severné časti západného, 
stredného a východného Sloven-
ska. Ani dlhodobejšie prognózy po-
časia neavizujú zmenu. Zrážky sú 
občas síce hlásené, ale ich intenzita 
je väčšinou iba symbolická.

Slovenský hydrometeorologický 
ústav (SHMÚ) eviduje na Slovensku 
v rámci monitoringu pôdneho sucha 
postupné zhoršovanie situácie. V povr-
chovej vrstve pôdy je mierne až extrém-
ne sucho na 95 percentách celkovej 
obrábanej plochy. Deficit vlahy je po-
zorovaný už na takmer celom území SR 
okrem najvyšších polôh. SHMÚ v tejto 
súvislosti už niekoľkokrát vydal aj vý-
strahy. Situácia sa podľa monitoringu 
meteorologického sucha naďalej zhor-
šuje. Aktuálne prevažujú na Slovensku 
podľa ústavu veľmi suché až extrémne 

suché podmienky. „Podľa indexu SPEI 
je na väčšine staníc extrémne sucho, 
veľmi sucho je na desiatich staniciach. 
Mierne sucho je len na Sliači,“ spresnil 
Slovenský hydrometeorologický ústav. 
Normálne podmienky sú už prakticky 
iba v Žiari nad Hronom a na Sliači. Naj-
horšia situácia je v Čadci a v Medzila-
borciach. Veľmi zlá je v Kuchyni, Šved-
lári a v Spišských Vlachoch.

Ovocinári a záhradkári v uplynu-
lých dňoch riešili mierne až závažné 
poškodenie budúcej úrody mrazmi, na 
toto obdobie s neobvyklou intenzitou 
a taktiež ustálenosťou v počte dní za 
sebou. Tu neboli veľké rozdieli medzi 
nížinami a oblasťami s vyššou nad-
morskou výškou. V kotlinách už podľa 
SHMÚ nie je snehová pokrývka a vša-
de je mimoriadne sucho. „Práve suché 
povrchové vrstvy zemského povrchu a 
studené, veľmi suché vzduchové hmo-
ty, ktoré k nám prechodne prúdia od 
severu až severovýchodu, sú hlavný-
mi faktormi, ktoré vplývajú teraz na 
pokles teploty vzduchu,“ informoval 
SHMÚ. 

Sucho nadobúda formu katastrofy

» red

eshop.zenitsk.sk

NEROZBITNÉ PRESTREŠOVANIE A ZASKLIEVANIE

POLYKARBONÁT + DOPLNKY
    

    

DOPRAVA CELÁ SR

72
12
00

09
5

6
3
-0
0
6
6

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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PEKNÁ STRECHA

NÁTERY 

STRIECH 

VO VÝŠKACH

lacno a kvalitne

tel.: 0908 842 631
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SBS GUARDING s. r. o.

príjme strážnikov na prevádzky 

v Žiline
Mzda: 3,3330 €/h. brutto 

0948 219 522 • vaclav.papala@guarding.sk

Nástup ihneď.
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