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BRATISLAVSKO
západ
Týždenne do 100 200 domácností

0917 649 213

sedačky, postele,
koberce, kožené sedačky

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

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

0905 758 469
0905 877 690

A.I.I. Technické služby s. r. o.
prijme ihneď

6542 2387
0905 616 329

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

NÁKLADNÁ DOPRAVA
EXPORTNÉ BALENIE
SKLADOVANIE

v Bratislave

HOSPODÁR - 1.100 € mesačne brutto

59-0170

nanosterile.eu
bfacleaning.sk/nanosterile

Bratislava NON-STOP
36-0002

Mzda: 3,3330 €/h. brutto
Nástup ihneď.
94-0059

zarodom@gmail.com
0948 912 388

DEZINFEKCIA PRIESTOROV
ÚČINNÁ 2 ROKY

príjme strážnikov na prevádzky

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

Základná zložka mzdy + príplatky
a ODMENY, UBYTOVANIE ZADARMO

Bratislava

'LVSHĀLQJ6.

SBS GUARDING s. r. o.

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

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

0903 150 740, 0905 4700264
264

DOMÁCE A MEDZINÁRODNÉ

94-0049

10-0047

TEPOVANIE

Omietky strojové,
hlinené, štukové

99-0087

Najsuchšie drevo je zo
zimnej ťažby, neváhajte!

Karol Mikláš

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

Kontakt: 0918 454 003

32-0009-1

PRIJMEME
SPOĽAHLIVÉ PANIE

HĹBKOVÉ

781200009

POLIENKA aj GUĽATINA

» MALIARSKE
A NATIERAČSKÉ PRÁCE
» ELEKTRIKÁRSKE
A INŠTALAČNÉ PRÁCE
» STIERKOVANIE
» SADROKARTÓN
» OBKLADY A DLAŽBY
ŽBY
» POKLÁDKA PARKIET
KIET
» RUČNÉ OMIETANIE
NIE
» ZATEPĽOVANIE
» TAPETOVANIE

66-0003-3

0903 969 611

PALIVOVÉ
DREVO

16-0143

32-0035-2

Práce vo výškach

0905 621 229

GARÁŽOVÉ BRÁNY, DOVOZ A MONTÁŽ CELÁ SR

TEL.: 0905 20 70 59 • www.kupdodomu.sk

A J E TO !

16-0053

NÁTER: DVERÍ, OKIEN,
ZÁRUBNE, RADIÁTORY

PLECHOVÉ GARÁŽE, VOLIERY PRE PSOV,
16-0150

Prijmem brigádničku, staršiu pani alebo invalidnú
dôchodkyňu na predaj medu v Lamači
za 4 €/h brutto + odmeny. Info: 0905 714 017.

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

BRATISLAVSKO

16-0035
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Akcia na vstavané skrine do 35%.
Dodanie od 3-15 dní. Záruka až 5 rokov.

 REKONŠTRUKCIE BYTOV
 VSTAVANÉ SKRINE, ŠATNÍKY
 BEZPEČTNOSTNÉ DVERE

0903/ 344 343

 INTERIÉROVÉ DVERE

Holíčska 7, Bratislava

 LAMINÁTOVÉ PODLAHY

 KUCHYNSKÉ LINKY NA MIERU
 PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE

BZ 20-19 strana

www.vstavaneskrine.com
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52-0056

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

zdravie, lekárnička z prírody
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BRATISLAVSKO
západ
Redakcia:

Martinčekova 17
BRATISLAVA
bratislavsko@regionpress.sk

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj
02 AUTO-MOTO / iné

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

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

INZERCIA

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
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

03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
»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
a okolí 0903 461 817
»Kúpim byt v Bratislave
0907 402 507

08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682

09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
11 HOBBY A ŠPORT
12 DEŤOM
13 RÔZNE / predaj
14 RÔZNE / iné
Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

»Kúpim hokejové kartičky
Slovana Bratislava 0908
876 988

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

15 HĽADÁM PRÁCU

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
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Výročia a udalosti
bol v Berlíne podpísaný dodatočný protokol o bezpodmienečnej
kapitulácii Nemecka.

Komerčná
riadková
inzercia

Ako znížiť podomácky krvný cukor

REMESELNÍCI

9. mája 1945

V čase písania tohto príspevku, 29.4.2020,
je na svete známych 3 161 563 diagnostikovaných prípadov s ochorenim COVID-19.
Vyliečených je zatiaľ 975 624 a zomrelo
žiaľ až 219 287 ľudí, zväčša vo vyššom
veku. Keď budete čítať tento článok, čísla
budú ešte vyššie.
Závisieť budú od zavedených opatrení, ich dodržiavania obyvateľmi a dopadom postupného uvoľňovania opatrení.
Mali sme šťastie, že sme neboli prvou európskou krajinou, kde sa koronavírus rozšíril.
Mali sme šťastie, aké v Taliansku a neskôr
aj Španielsku nemali. Sme svedkami rozšírenia nevídanej epidémie, neskôr nazvanej
pandémia, lebo postihuje a ovplyvňuje celý
svet. Sme príkladom pre mnohé krajiny.
Medzi zisteným prvým prípadom chorého
u nás a prvými karanténnymi opatreniami
zavedenými vládou uplynuli iba štyri dni.
Mali sme šťastie v pokračujúcich opatreniach, ktoré boli našou vládou správne načasované a tým aj vysoko účinné.
Mali sme šťastie aj v tom, že nie sme tak
vysoko tranzitnou krajinou, ako iné západoeurópske štáty.
A máme veľké šťastie aj v našich ľuďoch, ktorí sa s rozumnou pokorou podrobili opatreniam a zväčša akceptovali a porozumeli významu nastolených opatrení.

O aktivite ochorenia hovorí viac
údajov:
1. Počet aktívne infikovaných v konkrétny deň je u nás dlhšiu dobu nízky.
Pozorujeme nízke denné prírastky nových
nakazených.
2. Počet aktívne infikovaných – čo predstavuje počet všetkých pozitívnych znížený o počet vyliečených a počet zomretých.
U nás k dnešnému dňu (29.4.2020) je toto
číslo 885.
3. Deň začiatku epidémie – je deň, kedy
bol infikovaný 1 človek na 1 milión obyvateľov. U nás to bolo 8. marca 2020
4. Komunitné šírenie je u nás zatiaľ
úspešne pod kontrolou.
5. Máme stále málo nakazených zdravotníckych pracovníkov, čo je veľmi dôležitý
ukazovateľ možnosti liečby pacientov.
6. Index nákazlivosti R, schopnosť šírenia sa vírusu v populácii,
je ostro sledovaným ukazovateľom a výsledky sú
v súčasnosti priaznivé.
Ochorenie je na ústupe,
ak číslo R je menšie ako
jedna.

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

Kôpor voňavý

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

REKONŠTRUKCIE

Mnohí z nás si myslia, že sezóna tierok, ako prísadu do slaných koláčov,
kôpru je uprostred obdobia zavára- či ako súčasť polievok. Najčastejšie
nia uhoriek. To je však omyl. Siaty sa však využíva pri príprave slávnej
kôpor je práve v máji jednou z naj- kôprovej omáčky, ktorá je tradičným
cennejších záhradných rastlín.
jedlom nielen našich starých mám.
Spolu s domácou knedľou a chutKôpor pochádza z Ázie a k nám sa ným hovädzím mäsom vám poskytne
dostal zo Stredozemia, kde rastie vo skvelý tip na nedeľný obed. Ďalším
voľnej prírode. U nás sa pestuje na zá- využitím kôpru je to, že sa zvykne prihradách zo semena. Vysieva sa do riad- dávať do zaváranín, konkrétne do zakov širokých asi 25 cm v druhej polovici váraných uhoriek. To si ho však musíte
apríla. Po vzídení sa jeho porast prečis- ešte na mesiac až dva zamraziť, vtedy
tí a podľa potreby pretrhá.
si najlepšie uchová svoje senzorické
Kôpor voňavý pomáha pri poru- vlastnosti. Na čo ho ale využijete, je len
chách tráviaceho traktu, zvyšuje chuť a len na vás.
do jedla, pozitívne účinkuje pri zápaloch dýchacích ciest, na zvýšenie produkcie materského mlieka, na upokojenie pri nespavosti.
To však nie je ani zďaleka všetko.
Kôpor voňavý tonizuje sliznicu žalúdka, účinkuje vetropudne, diureticky,
spazmolyticky, sedatívne, používa sa
pri ľahkých formách arteriálnej hypertónie (vysoký krvný tlak), preventívne
sa používa pri stenokardii, srdcovej
angíne, nespavosti, meteorizme, črevných kolikách a na zvýšenie chuti do
jedla a na zlepšenie trávenia.
Navyše jeho konzumáciou dostanete do vášho tela vitamíny ako
vitamín A,B a C. Z minerálnych látok
obsahuje draslík, fosfor, železo a tiež
dôležitú vlákninu, ktorá je prevenciou
proti nepríjemných zápcham.
Použiť ho môžete pri príprave ná» red
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VODA-KÚRENIE-PLYN
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
PREPRAVA

bratislavsko západ

hlavu hore, spotrebitelia / reality, služby

Výročia a udalosti
sa uskutočnilo v Nemecku verejné pálenie židovských kníh a voči
nacistickému režimu nepriateľských autorov.
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Výročia a udalosti
zvíťazilo Slovensko vo finále majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji
v Göteborgu nad Ruskom 4 : 3 a získalo prvú zlatú medailu.

10. mája 1933

11. mája 2002

Potrebujeme misionárov zmeny

Možno reklamovať tovar z e-shopov?

Nedávno v Prahe ľudia protestovali
proti chaosu vo vláde. Chápem, že
niektorí politici nevedia, čo majú v
súčasnej situácii robiť. Oni to však nevedeli predtým a nebudú vedieť ani
potom. Jednoducho nevedia.

V súvislosti s mimoriadnou situá- vy zákazníkom v zákonom stanovenej
ciou ohľadom pandémie korona- lehote.
Cieľom všetkých vydaných opatvírusu a jej vplyvom na plnenie
povinností podnikateľských sub- rení ÚVZ SR pri ohrození verejného
jektov voči spotrebiteľom požiada- zdravia je zamedziť šírenie nového
la Slovenská obchodná inšpekcia koronavírusu. Je preto na zvážení
(SOI) Úrad verejného zdravotníctva prevádzkovateľov jednotlivých povoSlovenskej republiky o stanovisko k lených maloobchodných prevádzok a
výkladu výnimiek zo zákazu otvo- prevádzok poskytujúcich služby, akým
renia maloobchodných prevádzok. spôsobom si nastavia pravidlá pre styk
so zákazníkom pri dodržaní všetkých
Predmetom záujmu SOI bola otáz- prijatých hygienických opatrení.
ka, či prevádzky e-shopov majú byť
Hygienické pravidlá, ktoré je nutné
otvorené len pre účely vyzdvihnutia v povolených prevádzkach dodržiavať,
tovaru zákazníkom (spotrebiteľom), sú definované v písmene F) Opatrenia
prípadne pre účely odovzdania tovaru Úradu verejného zdravotníctva Slovenkuriérovi, alebo sa majú spotrebiteľom skej republiky pri ohrození verejného
v otvorených prevádzkach e-shopov zdravia č. OLP/3461/2020 s účinnosťou
sprístupniť aj iné služby, akými sú na- od 22.04. 2020 do odvolania.
príklad prijatie tovaru na reklamáciu a
prijatie vráteného tovaru v súvislosti s
odstúpením od zmluvy zákazníkom v
zákonnej lehote.
Ako je zrejmé zo stanoviska Úradu
verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, pokiaľ ide o výklad opatrenia
k samotnej prevádzke e-shopu, ÚVZ SR
nezakazuje sprístupniť v prevádzke aj
iné služby súvisiace s prijatím tovaru,
ako je napr. reklamácia alebo vrátenie
tovaru v dôsledku odstúpenia od zmlu» red - zdroj SOI

Sú aj takí, ktorí si v dnešnej dobe
môžu plniť svoje sny - predvádzať sa alebo sa hrať na diktátorov. Chaos je všade
okolo nás. Prečo by mal chýbať vo vláde?
Skúsme v týchto dňoch viac študovať teóriu chaosu, reziliencie a antikrehkosti. Nefňukajme a nenadávajme na
chaos. Môže spôsobiť kolaps, ale môže
nám priniesť aj prelomovú inováciu spoločnosti. Potrebujeme ju. Ľudia sa musia
vzdať pasivity a ilúzií, že „supermani“
zhora to vyriešia. Profesor Milan Zelený
hovorí, že zmeny v spoločnosti prichádzajú zdola, nie z ministerstiev. Hľadajme cesty, experimentujme, učme sa nové
veci a inovujme.
Slovensko má tri problémy - sme
prví v Európe v regionálnych rozdieloch,
prví v negatívnych následkoch zmien v
automobilkách a patríme k posledným v
inováciách. Máme čo robiť. Potrebujeme
misionárov zmeny. V regiónoch.
Všetko bude inak a nikto nevie ako.
Máme veľa odborníkov, ktorí vedia ana-

lyzovať minulosť, ale iba málo tých, ktorí
vidia kontúry budúcich zmien. Môžeme
sa aj uzatvoriť - do svojho ega a pocitu,
že majú patent na pravdu. Mám radšej
tých, čo pravdu hľadajú. Od tých, čo si
myslia, že ju našli radšej utekám. Namiesto najlepších praktík, potrebujeme
série experimentov. Namiesto lamentovania a čakania, že nám niekto pomôže,
potrebujeme akciu. Pomôcť si budeme
musieť sami. A pomáhať by sme mali aj
slabším okolo nás. Jasné, že potrebujeme
aj veľké zmeny - na Slovensku odstrániť
pijavice, ktoré roky vyciciavali našu
republiku a jej krajinu. Aj svet sa bude
musieť vysporiadať s vládou korporácií,
ktoré slúžia iba jedinej veci - rastu a zisku. Bez ohľadu na prírodu a ľudí. Mám
pocit, že koronavírus nás prišiel ochrániť
pred týmito nadnárodnými monštrami a
psychopatmi, ktorí ich
riadia. Nezakazujme
chaos, zakážme monopoly a obmedzme
diktatúru
peňazí.
Užívajme si rôznorodosť prírody a krásu
chaosu.

» Ján Košturiak

MAJSTERKO pre Vašu
domácnosė

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

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 299 000 €.

Obhliadky na čísle

0949 220 180

BZ 20-19 strana
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PREDAJTE
HO VÝHODNE!

www.imperioreal.sk

CHCETE

PREDAŤ

24-0041

0907 753 122

PONUKA NA PREDAJ

0949 220 180

32-0024

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

spoločnosť, farmári / služby, relax
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Milujme blízkych, no nebojme sa o nich Dotácie už iba na produkciu
Ľudia, milujme, empaticky stojme
pri svojich blížnych, buďme anjeli v
ľudských kožiach, ale nebojme sa o
blízkych. Strach zo seba dajme preč,
vyliečme naše obavy. Tie nás iba ničia, ba dokonca priťahujú nedobré
pokračovania.
Je dobré stať sa do určitej miery
„splachovacími“ - ak nás čosi zranilo,
spláchnime to. Von, nie do trinástej
komnaty, z ktorej po čase začnú pôsobiť naše neistoty. Nevytesňujme, harmonizujme. Strach je veľmi prepotrebná emócia, má nás chrániť, no ak mu
počas dlhšej doby dovolíme, aby nás
opanoval, zožerie nás. Nepestujme si v
sebe zranenia, oslabuje nás to.
Pomáhajme našim milovaným,
ktorí skutočne potrebujú našu pomoc.
No napomáhajme psychicky aj fyzicky
toľko, koľko sami vládzeme. Nie som
za to, aby sme si privodili „rakovinu
za dobrotu“. Je veľmi dobré odhadnúť
zlatý stred „na čo máme“ a rovnako
tak odhadnúť, kedy už naša nadpráca druhú stranu ešte viac oslabuje. Je
dobré prenechať zdravý kus práce aj na
chorého, lebo práve to ho môže rýchlejšie prinavrátiť do zdravého stavu.
Nerobme z druhých ešte väčšie kaliky,
ľútosť nie je láska.
A neraz sa tí starí ľudia korony vonkoncom neboja, oveľa viac prehnane a
škodlivo sa strachujú ich potomkovia.
Je to depeša pre nich samotných – ana-

Rozhodnutia, na ktoré sa čakalo
roky. Nedotovať hektáre hoci aj neobhospodarovanej pôdy, neliať peniaze pseudopodnikateľom na ich
kontá doslova za neobrábanie pôdy,
ale dotovať tých farmárov, ktorí
produkujú úrodu. Chrániť včely ako
poklad ľudstva a nezaoberať sa udavačmi.

lyzovať vlastné obavy. Milujme, no nebojme sa. Milujem svoju mamu. Bude
mať tento rok osemdesiat rokov. Ona sa
korony nebojí a dosť možné, že práve
preto sa jej nebojím ani ja. Odovzdala
mi svoj nezlomný pohľad na bytie, že
facky a zlé životné obdobia prichádzajú, ale nie sme tu preto, aby sme im
podľahli, ale aby sme sa im pevne postavili, porozumeli všetkým krízam a
premenili ich na skúsenosti, ktoré nám
zostanú navždy. Sú to perly, najväčšie
možné bohatstvo, ktoré je možno odniesť si zo života. Perly sa tvoria dlhé
roky, tak aj diamanty sa celia tlakom
horniny, neraz pri veľkých teplotách.
Rovnako tak aj najväčšie bohatstvá
ľudského ducha prichádzajú cez pády,
nedostatok, choroby, bolesť, krízy,
tlak... Nie sú to príjemné časy, ale každá zmena prináša aj neskutočné pole
nových možností.
Nebojím sa korony a nebojím sa ani
o mamu, nemocného svokra, ktorého
mám veľmi rád.
Milujme druhých, no nebojme sa o
nich. Prahnú po našej láske a pomoci,
nie po vyplašenosti a našich obavách.
Len veľmi slabého môže podporiť slabosť iného. Toho, kto chce plnohodnotne žiť a skutočne sa ozdraviť, teší
bezpodmienečná láska. A v tej niet ani
jediného odtieňu strachu.

Minister pôdohospodárstva Ján
Mičovský chce obmedziť agrodotácie
pre veľkých farmárov na 150-tisíc eur
a presmerovať peniaze z EÚ malým a
stredným farmárom. „Aj z leteckého
pohľadu tak bude krajina fragmentovanejšia, nielen žltá. Cesnak nebude čínsky, ale slovenský. Aj cibuľa a paradajky. Bude dotácia nie na plochu, ale na
produkciu.“ Rozsah zločinných aktivít
pri agrodotáciách „na starý spôsob“
je podľa Jána Mičovského možno ešte
väčší, ako sa verejnosti javí. „Po zatknutí šéfa pôdohospodárskej agentúry
Juraja Kožucha a Martina Kvietika chcú
ľudia zrazu vypovedať, pretože nemôžu
spávať,“ avizuje minister pôdohospodárstva Ján Mičovský.
Ministerstvo príjemne prekvapilo
jednou z priorít, ktorá sa dostala aj do
vládneho programu. „Neviem si predstaviť poľnohospodárstvo, lesníctvo,
potravinárstvo a teda ani život bez včiel.
Ochrana včely medonosnej má však napriek jej významu v rebríčku ochrany
života jednu z posledných priečok a to

» Pavel „Hirax“ Baričák

Motivátor,
autor úspešnej série kníh Šlabikár šťastia
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sa musí zmeniť. Úhyn včiel, spôsobený,
či už úmyselne alebo z nedbanlivosti, z
dôvodu nesprávnych agrotechnických
postupov alebo nebodaj z lenivosti,
nemôže ostať nepovšimnutý. Je načase
začať spravodlivo chrániť život včiel a
vážiť si prácu včelárov,“ zdôraznil Ján
Mičovský, minister pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR.
Záujmom ministerstva je zvýšiť
sebestačnosť v produkcii medu na 100
percent.
Sympaticky zareagovalo aj na
množiace sa udania - „chceme Vás
ubezpečiť, že vedenie MPRV SR sa anonymnými podnetmi nebude zaoberať a
neprikladá im plnú vážnosť. V prípade,
že máte relevantné informácie a dôkazy
o protiprávnom konaní a radi by ste sa
k nim osobne prihlásili, máte u nás plnú
podporu.“

» red

Bratislava • Malacky

garážové brány
predokenné
rolety
ploty, brány

Frézovanie

6

S

komínov

10-0023

www.rolvex.sk
0905 485 891

2

U8

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

D
O

ZĽAVAEZ

K

ER

U

9
1 8
5

10-0049

NA N
www.kominicek.sk
0905 702 276 • 0917 850 155

3

Aj Vy chcete inzerovať?
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Výročia a udalosti

americká armáda oslobodila koncentračný tábor Mauthausen.

Slovensko v medzičase pandémie
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Vzhľadom na dobrý vývoj so šíre- níkovi. Pri jednom stole môžu sedieť
ním nového koronavírusu na Slo- maximálne dvaja ľudia alebo rodičia s
vensku sa mohli od stredy 6. mája deťmi.
spojiť fázy 2 a 3 z plánu otvárania
Naďalej platí zákaz stretávania sa
prevádzok.
na verejnosti mimo osôb žijúcich v spoOtvorí sa tak krátkodobé ubyto- ločnej domácnosti. Pri sledovaní prevanie bez spoločného stravovania, chodu na ďalšiu fázu sa znižuje hranikaderníctva, pedikúry a manikúry, ca sledovaného ukazovateľa kĺzavého
vonkajšie turistické atrakcie, taxisluž- mediánu na 50.
by, bohoslužby (za presne stanovených
Posledná fáza uvoľňovania pravipodmienok) a svadby. Tiež aj obchody
a služby bez obmedzenia rozlohy, von- diel nenastane, vzhľadom na inkubačkajšie terasy verejného stravovania, nú dobu vírusu, skôr ako za 14 dní. V
rehabilitačné služby, múzeá, galérie, tejto fáze sú totiž zariadenia s veľmi
knižnice a výstavné siene. Všetko za veľkým epidemiologickým rizikom.
prísnych hygienických podmienok.
Obchody zostávajú až do odvolania
každú nedeľu zatvorené.
Taxíky musia byť s namontovanou
deliacou stenou, ktorá napríklad fóliou oddeľuje vodiča od radu zadných
sedadiel so zákazníkom. Uvoľnili sa
prevádzky obchodov a služieb, ale s
dezinfekciou rúk, pri dodržiavaní 25
štvorcových metrov (m2) na zákazníka, ako aj pri dodržaní dvojmetrových
odstupov. Vo verejnom stravovaní sa
povoľujú vonkajšie „terasy“, ale okraje stolov musia byť dva metre od seba,
dotykové plochy stolov a stoličiek sa
musia dezinfikovať po každom zákaz» red
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Prinášame rady ako sa chrániť pred nepríjemnými parazitmi

Je tu sezóna kliešťov

Prekrásne slnečné dni nás lákajú na potulky do prírody a spolu
s prebúdzajúcou sa prírodou sa
o slovo hlásia aj kliešte. Chráňte
pred nimi seba aj svojich blízkych.

do nadmorskej výšky nad 1000 metrov.
Striehnu na koncoch listov, na steblách
tráv alebo na vetvičkách prízemných
kríkov. Obľubujú najmä dubovo-hrabové lesy.

Kliešte sú malé parazity a pre človeka predstavujú nebezpečenstvo najmä
v prípade, ak sú infikované, pretože
vtedy prenášajú nepríjemné ochorenia.
Na Slovensku sa najčastejšie vyskytujú
dve z nich: lymská borelióza a kliešťová
encefalitída.

Takto sa môžete
pred kliešťom chrániť

Pri potulkách prírodou by sme sa
mali vyhýbať miestam s vyšším predpokladom výskytu kliešťov, ktorými
sú okraje lesov, vysoké porasty tráv či
krovie. Je dobré zvoliť vhodné oblečenie
pokrývajúce čo najväčšie časti tela, najmä dlhé nohavice a ponožky. Vhodnejší
V bezpečí nie sme
je svetlý odev, na ktorom tohto parazita
ani v záhradách či parkoch
Kliešte sa vyskytujú v trávnatých po- skôr zbadáte. Zabúdať by sme nemali
rastoch s výškou od dvadsať centimet- ani na používanie repelentov. Po návrarov do jedného metra. Nájsť ich môže- te domov z prírody si musíme dôkladne
Užite si potulky prírodou a chráňte seba i blízkych pred kliešťami.
me v záhradách, v parkoch i v lesoch, prekontrolovať celé telo. Kliešť sa najfoto autor TheVirtualDenise pixabay
ale v posledných rokoch v dôsledku častejšie prisaje do vlasatej časti hlavy,
klimatických zmien sa dostávajú aj do do slabín a podpazušia, za uši, do pod- použite prípravok s obsahom alkoholu. tohto ochorenia nie je vysoký. EndeAk sa nepodarí odstrániť kliešťa celého, mickými oblasťami sú aj juhozápadná
vyšších zemepisných polôh, dokonca až kolennej jamky a na intímne miesta.
je vhodné vyhľadať zdravotnícku po- časť Slovenska, napríklad pohoria Trímoc.
Kliešťa vyberte správne
beč a Vtáčnik, Pohronská a Nitrianska
O kliešťoch
Prisatého kliešťa odstraňujte pinpahorkatina, ďalej oblasť Malých KarKliešte sú v prírode voľným okom ťažko
pát, okresy Levice, Nitra, Nové Zámky
viditeľné. Živia sa krvou cicavcov, plazov zetou, ktorú pritlačte čo najbližšie ku Najväčší výskyt
a Trenčín.
a vtákov, od ktorých môžu získať baktérie koži. Vyťahujte ho pomaly, kývavým nakazených kliešťov
K oblastiam s najväčším výskytom
Informácie poskytol
alebo vírusy. Kliešte môžu uštipnúť ľudí, pohybom bez točenia. Najdôležitejšie je
Odbor epidemiológie a Referát
ktorí prechádzajú cez miesta ich výskytu kliešťa nepoškodiť a nerozmliaždiť. Tre- nakazených kliešťov patrí oblasť pozdĺž
komunikačný Úradu verejného
vo voľnej prírode, čím vzniká riziko mož- ba vybrať celé telo aj s hlavičkou. Ak ne- Váhu. V tejto oblasti býva dlhoročne
máte poruke dezinfekčný prostriedok z najvyššia chorobnosť na kliešťovú enzdravotníctva SR
ného prenosu infekcie na človeka.
lekárne akým je lieh, či jódová tinktúra, cefalitídu, hoci na Slovensku výskyt
Spracovala: Renáta Kopáčová
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Keď sa Slovák do cudziny poberal
Slovensko, Slovensko, kde je
to malé malebné Slovensko.
Počúval som v médiách od
mladých ľudí za veľkou mlákou. No my starší, keď sme sa
v škole učili, kde je Slovensko,
učili sme sa, kde je aj Amerika,
Afrika a iné štáty. Myslím si, že
už vtedy sme boli múdrejší ako
americkí tínedžeri, veď niektorí ani nevedeli, kto je ich prezident.

budú mať na chodbe. A čo prežívali
ich rodičia, to ani nechcite vedieť strach, úzkosť o svoje deti. Vnúčatá
potom mohli hladkať akurát tak cez
Skype.

Majú aj pravdu

Ale beriem, mladých život v zahraničí naučil tvrdej práci, cudzej reči. No
mnohí si zaspomínajú, ako im bolo
ťažko, smutno za rodinou, láskavými
rodičmi a kamarátmi. Neraz im skĺzla
aj slza po slovenskom červenom zdraPo Nežnej revolúcii si pamätám vom líčku. Počúval som niektorých
jedného malého múdreho premiéra, mladých, že na Slovensko sa už nikdy
ktorý stál na paletách a odporúčal nevrátia - politické dôvody, byrokramladým, aby išli do sveta, naučili sa cia, „bordel“ v štáte... V niektorých
reč, precíznu prácu a potom sa vrátili veciach mali pravdu.
domov. No zabudol im povedať, že v
zahraničí budú iba paholci a slúžky, Vírus a my
po novom au-pair, ťažko sa budú učiť
Koronavírus nám ukázal, akí sme
reč, spávať budú aj piati na izbe a WC zraniteľní a že hmotné statky nie sú
Túto pieseň si spievali Slováci,
keď odchádzali na šífe
do Ameriky

všetko. Celý svet, ale aj my sme žili
rýchlo, všetko sme chceli mať, ale
hneď, nemali sme čas sa ani zamyslieť, akí sme zraniteľní. Známe slovenské porekadlo „Bližšia je košeľa
ako kabát“ sa potvrdilo aj teraz. To
ste zistili i vy, ktorí ste boli v zahraničí a nakoniec ste boli radi, že ste
pristáli na letisku, pricestovali na
malebné Slovensko medzi svojich.
Patrí sa poďakovať slovenskému štátu a ľuďom, ktorí vám pomáhali.

Odkaz mocným

Politikom odkazujem, postarajte sa
o svoju mládež, dajte im doma prácu,
primeraný plat, aby si Slováci zachovali dedičstvo svojich otcov, aby odleteli do zahraničia iba na spoznávanie
krás a s radosťou v srdci a spomienkami sa znova vrátili domov. Nie každý
bude so mnou súhlasiť, no ja som toto
všetko už prežil, takto to cítim a napriek tomu som na Slovensku šťastný.
Milan Boďo

49-0020

Keď sa Slovák do cudziny poberal,
za dedinou na kopečku si zastal,
zaspieval si na kopečku ešte raz,
zbohom, otec, zbohom, matka, sestra, brat.
Povedzže mi, môj kopečku vysoký,
či sa domov vrátim za dva-tri roky,

či si doma živých nájdem otca, mať,
či sa budem s mojou milou zhovárať.
Amerika, ty cudzia zem ďaleká,
idem, ale neviem, čo ma tam čaká,
môjmu žiaľu teraz nikto neverí,
či sa vrátim k otcovi a k materi.
Ej, ty naša zem slovenská, taká si,
zo všetkých strán sužujú ťa zlé časy,
tvoje deti po svete sa túlajú
a o teba, zem slovenská, nedbajú.

Foto: HAZ

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

splátky od 149 €

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom
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