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č. 18 / 1. máj 2020 / 24. ROčNÍK

SLEDUJTE

NÁS 

na facebooku

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

v Bratislave

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

Mzda: 3,3330 €/h. brutto
Nástup ihneď.
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• Stavba
   teplovzdušných
   krbov a teplovzdušných rozvodov
• Vložkovanie komínov
• Rekonštrukcia starých komínov
• Obhliadka
  komína zdarma
www.kominicek.sk
0905 702 276 • 0917 850 155 

Frézovanie
komínov

ZĽAVA
NA NEREZ
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0905 877 690 

PRIJMEME 
SPOĽAHLIVÉ  PANIE 

na upratovanie 
kancelárskych priestorov  

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

0917 649 213

Najsuchšie drevo je zo
zimnej ťažby, neváhajte!

POLIENKA aj GUĽATINA
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A.I.I. Technické služby s. r. o. 
prijme ihneď

Letná údržba ciest a komunikácií v BA 
0948 / 374 149, dispecing2@aii.sk

Základná zložka mzdy + príplatky
 a ODMENY

Ručný pracovník, KOSEC / PILČÍK - 580 € mes. brutto + osob. ohodnotenie

 VODIČ "B", "T" -  700 € mesačne brutto + osob. ohodnotenie

 VODIČ "C" -  od 805 € mesačne brutto + osob. ohodnotenie

HOSPODÁR - 1.100 € mesačne brutto
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DOMÁCE A MEDZINÁRODNÉ

 6542 2387
0905 616 329

NÁKLADNÁ DOPRAVA
EXPORTNÉ BALENIE

SKLADOVANIE
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MAJSTERKO pre Vašu
domácnos

 montáž, demontáž nábytku, kuchynských liniek
 pokládka plávajúcej podlahy

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

0907 753 122
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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%

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

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

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

Šéfredaktor: Ivan Brožík 

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
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DISTRIBÚCIA (100.200 domácností)

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
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LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
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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

»Kúpim do 5 ročné auto nad 
1500ccm sms 0905 869 187
 

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

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682 

»Kúpim domáce tkané plát-
no vrecia šatky kroje sukne 
starožitnosti, 0909 117 320 

Občianska
riadková
inzercia

05 DOMY / predaj   

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

03 BYTY / predaj     

04 BYTY / prenájom    

06 POZEMKY / predaj     

16 ZOZNAMKA    

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

»Elektroinštalácie 24 hod. 
Prípojky, práca s plošinou 
do 22m. Revízne správy. 
Vytyčovanie káblových po-
rúch. Pílenie stromov, orezy 
aj pod napätím. Projekto-
vanie, bleskozvody 0904 
466 149

»Vodoinštalatér 0904 307 
824

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

»M a ľov k y - r ýc h le - č is to 
0905 723 981

»ZIMMERMANN 0905 54 74 
76
»Matúš 0905 616 431

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

Komerčná
riadková
inzercia

ELEKTROINŠTALÁCIE

ČISTENIE

PREPRAVA

OPRAVA TV, ELEKTRO

KURZY

AUTO MOTO

ZVIERATÁ

PREPRAVA

OKNÁ

REMESELNÍCI

VODA-KÚRENIE-PLYN

VODA-KÚRENIE-PLYN

SŤAHOVANIE, DOPRAVA

SŤAHOVANIE, DOPRAVA

MAĽBY-STIERKY-NÁTERY

OPRAVA CHLADNIČIEK

OPRAVA PRAČIEK

PONUKA PRÁCE

OPRAVA ŠIJACÍCH STROJOV

REMESELNÍCI

REKONŠTRUKCIE

ČISTENIE

BEZPEČNOSŤ

PREPRAVA

OPRAVA PRAČIEK

OPRAVA TV, ELEKTRO

OPRAVA PÍSACÍCH STROJOV    

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

5. mája 1945 
americká armáda oslobodila koncentračný tábor Mauthausen.

Výročia a udalosti

28. apríla 1950 
sa v Československu odohrala akcia P – likvidácia gréckokatolíckej 
cirkvi.

Výročia a udalosti
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Tým, že za niektoré predškolské a 
školské zariadenia sú rodičia detí, 
ktoré ich navštevujú, povinní platiť 
školské poplatky, vyvstáva otázka, 
čo s nimi v čase, keď sú tieto zaria-
denia na základe rozhodnutia vlády 
zatvorené. 

Je v plnej kompetencii zriaďova-
teľov materských škôl, základných 
škôl, základných umeleckých škôl, 
školských klubov detí a centier voľné-
ho času či, a v akej miere, pri vyberaní 
poplatkov zohľadnia výnimočnosť tejto 
situácie.

Výšku školného v materskej ško-
le zriadenej obcou určuje obec vše-
obecne záväzným nariadením. Obec 
musí zohľadniť ustanovenie, podľa 
ktorého príspevok v materskej škole na 
základe rozhodnutia zriaďovateľa sa 
neuhrádza v plnej výške za dieťa, kto-
ré nedochádzalo do materskej školy v 
čase školských prázdnin alebo ak bola 
prerušená prevádzka materskej školy 
zapríčinená zriaďovateľom alebo inými 
závažnými dôvodmi. 

Súkromné zariadenia (súkromné 
materské školy, súkromné školy, sú-
kromné umelecké školy)

Pokiaľ ide o súkromné materské 
školy a súkromné školy, vo vzťahu k 
plateniu školného je podstatný obsah 
zmluvy medzi zákonným zástupcom 
a materskou školou/školou. Súkromná 

materská škola/škola sa môže taktiež 
rozhodnúť, že bude postupovať podľa § 
28 ods. 7 školského zákona a na zákla-
de rozhodnutia samotnej školy nebude 
požadovať celú úhradu školného ale 
len jeho pomernú časť. 

Základné umelecké školy, škol-
ské kluby detí a centrá voľného času

V čase, kedy už bude oficiálne de-
klarované, že zariadenia sa do konca 
školského roka neotvoria, je možné, 
aby zriaďovateľ týchto zariadení prijal 
všeobecne záväzné nariadenie (ak už 
nie je táto situácia v planom znení rie-
šená), ktorým upraví, ako, či a v akej 
výške budú platby vrátené. Zriaďovateľ 
pritom musí brať do úvahy aj to, či hodi-
ny neprebiehajú online a teda vyučova-
nie sa nezastavilo.

Poplatky za školné, čo s nimi?

» Zdroj: VIA IURIS

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
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ABY STE NIKDY NEPRIŠLI

NON STOP
0905 926 822

PREDAJ A SERVIS TREZOROV
EUROSAFE s.r.o., Smrečianska 43 Bratislava, 
tel.: 02/ 5262 3685, eurosafe@eurosafe.sk
www.eurosafe.sk

STENOVÉ

O SVOJE 
CENNOSTI!

DÁTOVÉ

NA SPISY

OHŇOVZDORNÉ

ZBRAŇOVÉ

TREZOROVÉ
DVERE

A PANICROOM

NÁBYTKOVÉ



4

pREziDENtKA, SOi VARujE, pápEž fRANtišEK / SLužby Najčítanejšie regionálne noviny
4

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

Omietky strojové,
hlinené, štukové 

zarodom@gmail.com 
0948 912 388 99

-0
08
7

10
-0
04
7

Karol Mikláš

TEPOVANIETEPOVANIE

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

HĹBKOVÉHĹBKOVÉ

sedačky, postele,
koberce, kožené sedačky
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NÁTER: DVERÍ, OKIEN,
ZÁRUBNE, RADIÁTORY

0905 621 229

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

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

INZERCIA
0905 799 782
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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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Aj Vy chcete inzeroVAť?      bratislavsko@regionpress.sk
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Doposiaľ neznámy druh kôrovca 
objavili vedci v oblasti Mariánskej 
priekopy. V tele živočícha našli do-
konca aj stopy plastov. Ešte v marci 
o tom informovala slovenská po-
bočka Svetového fondu na ochra-
nu prírody (WWF).

Kôrovca nachádzajúceho sa v  hĺbke 
viac ako 6900 metrov nazvali Eurythe-
nes plasticus. Takýmto pomenovaním 
živočícha chcel tím vedcov z Univerzi-
ty v Newcastle poukázať na problém 
plastového odpadu v prírode. Výskum 
podporila aj WWF, teda medzinárodná 
mimovládna organizácia podporujúca 
ochranu, výskum a obnovu životného 
prostredia, ktorá tiež upozorňuje na 
problematiku plastového znečistenia.

Skúmajú najhlbšie miesta planéty
Tím morských biológov a biologičiek 

z Univerzity v Newcastle vo Veľkej Britá-

nii sa venuje výskumu najhlbších miest 
planéty. Nový druh kôrovca objavili v 
Mariánskej priekope v oblasti medzi 
Japonskom a Filipínami, v hĺbke viac 
ako 6 900 metrov. „Keď pomenúvame 
novoobjavený druh, pozeráme sa na 
to, čo je preň charakteristické,“ hovo-
rí morský biológ Alan Jamieson, ktorý 
tím vedcov vedie. „Tohto kôrovca sme 
nazvali Eurythenes plasticus, pretože 
jednou z najšokujúcejších vecí, ktorá 
sa s ním spája je, že súčasťou jeho tela 
sú plasty. Chceme poukázať na to, aký 
vplyv má človek na druhy, ktoré stále 
iba spoznávame. A podporiť požiadav-
ku na rýchle kroky k zastaveniu znečis-
ťovania oceánov plastovým odpadom,“ 
objasňuje odborník. Výsledky výskumu 
pritom potvrdili, že v tele živočícha boli 
zvyšky polyetyléntereftalátu, známeho 
pod označením PET. Tento typ plastu sa 
používa na výrobu fliaš, nádob na jedlo 
či textilných vlákien.

Poukazujú na problém 
plastového odpadu v prírode

„Novoobjavený druh Eurythenes 
plasticus nám ukazuje, ako ďaleko sia-
hajú dôsledky nášho nezodpovedného 
nakladania s plastovým odpadom. Na 
najodľahlejších miestach planéty, v naj-
hlbších miestach oceánu žijú živočíchy, 
ktorých telá obsahujú plasty skôr, ako 

sme ich vôbec spoznali,“ hovorí Heike 
Vesper, ktorá má na starosti program 
ochrany morí a oceánov vo WWF Ne-
mecko. Táto organizácia upozorňujúca 
na problém plastového odpadu v prí-
rode spustila minulý rok celosvetovú 
petíciu za globálnu dohodu o zastavení 
znečisťovania oceánov týmto odpadom, 
ktorú podpísalo už viac ako 1,6 milióna 
ľudí. Zároveň WWF zverejnila veľkú štú-
diu o plastoch, podľa ktorej ich spotreba 
stále rastie. V roku 2016 bolo vyrobe-
ných na svete 396 miliónov ton nových 
plastov, to je 53 kilogramov na každého 
obyvateľa planéty. Až 40 percent z tohto 
množstva bolo určených len na jedno 
použitie a malo životný cyklus kratší 
ako jeden rok. „Štúdia WWF uvádza, 

že v prírode pribudne každý rok asi 100 
miliónov ton plastového odpadu, veľ-
ká časť z tohto množstva skončí práve 
v moriach a oceánoch. Na to, aby sme 
zastavili znečisťovanie prírody, morí a 
oceánov plastmi nestačia lokálne aktivi-
ty. Krajiny musia spojiť sily a prijať me-
dzinárodnú dohodu,“ hovorí Miroslava 
Plassmann, riaditeľka WWF Slovensko 
a dodáva, že nie každý jedinec E. plas-
ticus dnes obsahuje plasty. „Ak sa nám 
podarí vyriešiť problém znečisťovania 
morí plastovým odpadom, tak meno, 
ktoré tento živočích dostal, zostane pre 
ľudstvo len výstrahou. Bude nás varovať 
pred tým, kam môže viesť nezodpoved-
ný prístup k ochrane prírody.“

SPRACOVALA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Súčasťou tela novoobjaveného živočícha sú plasty

Vedci objavili nový druh kôrovca

PRÍRODANajčítanejšie regionálne noviny

V tele kôrovca našli stopy plastov.     
foto zdroj WWF Slovensko

Vedci objavili nový druh kôrovca.                                          foto zdroj WWF Slovensko
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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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ZUBNÁ AMBULANCIAPOZOR ZMENA
Stromová 16 - Kramáre

0905 662 407

Ponúkame implatológiu
 s najlepšími cenami v BA

pracujeme od 15.00 do 21.00 hod. 
Ošetríme každého aj bolestivých pacientov

WWW.ZUBARVBRATISLAVE.SK
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6. mája 1937  
havaroval a zhorel Hindenburg, najväčšia 
vzducholoď všetkých čias.

7. mája 2009  
na samite Európskej únie v Prahe bolo 
založené Východné partnerstvo.

Výročia a udalosti
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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

ZÁHRADA Najčítanejšie regionálne noviny

Prinášame praktické riešenia pre úžitkovú záhradu 

Pestrá úroda aj na malej ploche
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