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DUNAJSKOSTREDSKO

MŰFOGSOR KÉSZITÉS
5 MUNKANAP ALATT
REÁLIS ÁRON

07-0012

ARRI s.r.o.

Kék Duna áruház 2. emeletén a lift mellett. Dunajská Streda

tel.: 0903 782 895, 0918 709 051

07-0060

és Amerikai kölcsönt 10.000 € tól 50.000 € -ig.

Cenové ponuky ZDARMA

0905 746 124
09

www.kameno.sk
07-0077

Ponúkame poistenie:

tPTÙCtNBKFULVtQPEOJLBUFűPW
tDFTUPWOÏtWP[JEJFM
Vyberte si najvýhodnejšie poistenie
Hlavná 21/1, P.O.Box 181, 929 01 Dunajská Streda
tel./fax: 031/552 47 37, mobil: 0907 742 798, 0905 988 039, 0905 524 737
Bratislavská 100/C, 931 01 Šamorín, mobil: 0905 491 878

e-mail: Leporis@nextra.sk

0907 779 019
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94-0091-1

P.L.S. s.r.o. Ing. Peter Leporis
07-0070

07-0074

banki kamatra, enyhébb elbírálással.
( 400 € -tól 10.000 € - ig),

2

www.strecha.ws

INZERÁ
KTORÝ T,
PREDÁVA

Új kölcsönt kínálok,

02-49 10 30 40 / kotly@triangel-ba.sk

sprostredkovateľ poistenia, úverov a leasingu - člen skupiny

MŰFOGSORJAVÍTÁS
NON - STOP!

0902 501 802

predaj - montáž - servis
Predajňa: Tomášikova 35 a 37, BA

1

BJOÏ

07-0002-1

0918 012 882

3,50 €/m

07-0073

0948 183 799

KONTAKT: 0918 012 888

škridla výpredaj

Predajňa
Dunajská Streda, ul. Istvána Gyurcsóa 1197/10
(pri predajni DIEGO)
mobil: 0905 387 343, e-mail: kamenoprodukt@gmail.com

Výroba a montáž
na mieru:
obklady krbov
schody
parapety
pracovné dosky
obklady a dlažby
23. rokov na trhu

Jazdite s nami bezpečne, ekologicky
a s nulovými emisiami.

Preprava v Gabčíkove 1,50€.
Mimo mesta 0,80€ za km.
V noci od 22:00 do 06:00 a počas štátnych
sviatkov jednorázový príplatok 1€.

Najlepší výber KOTLOV

Robíme výkopové, búracie práce,
zámková dlažba, menšie murárske prace.
Veľký Meder okolie prípadne Šamorín.

ELEKTROTAXI - GABČÍKOVO
ABČÍKO
ÍKO
KO
OVO
VO

STRECHYNA KĽÚČ

tel./fax: 031/55 986 89, mobil: 0905 387 343,
e-mail: kamenoprodukt@nextra.sk

Týždenne do 26 000 domácností

Bezkonkurenčné ceny!

KAMENO-PRODUKT
ROHOVCE 158

Najčítanejšie regionálne noviny
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SLUŽBY


www.telervisgabcikovo.sk
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SLUŽBY, ZAMESTNANIE
Občianska
riadková
inzercia

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj

09 DOMÁCNOSŤ
»Elado katlan 60l fazekkal,

02 AUTO-MOTO / iné

muanyag hordok cefrenek
T: 0907213765
»Kúpim
ľudové
kroje
0902708047Kúpim
starú pištol-pušku, ZP mám,
0902449970
»Kúpim
ľudové
kroje
0902708047

»Kúpim babeu v dobrom

03 BYTY / predaj
04 BYTY
/ prenájom
70M2
trojizbový
moderný
byt s 100 m2 nádvorím
na prenájom v Trsticiach.
0915754658
07 REALITY / iné

10 ZÁHRADA A ZVERINEC
07-0008-4

stave ale aj nepojazdnú za
rozumnú cenu, prípadne
aj nový motor do babe
210 za rozumnú cenu. Tel.:
0907 779 019
»Kúpim Škodu Fábiu, alebo
Octaviu aj combi s clímou,
maximálne 90.000 km len
v dobrom stave. Tel.: 0905
578 188
»Predám let. pneu s zel.
diskom na wgolf5, 195/65/
R15 dva rok použité, 40-e/
ks. T 0918738150
»CZ 175 JAWA 90 250 350
PIONIER STADION MUSTANG
SIMSON KÚPIM TIETO MOTORKY 0915215406
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/ Diely-DOHODA ISTÁ
0908205521

14 RÔZNE / iné
»Zostali Vám zo stavby zvyšky stavebných materiálov,
tehly, šalovacie tvárnice,
roxor, kary rohože, zbavím
Vás ich, odveziem bezplatne
0905 578 188
»Eladó megkímélt állapotú zongora.950€ 0903/938
200 DS
»Predám klavír vo veľmi
dobrom stave. Cena: 950€
0903/938 200, DS
»BEZPLATNE PREVEZMEM ZEMINU, aj ílovú aj miešanú zo
štrkom v obci VRAKÚŇ. Tel.:
0905 578 188

PREDAJ, SERVIS, LEASING

od 10 990€

12 DEŤOM
13 RÔZNE / predaj

AUTORIZOVANÝ DEALER
Príď si kúpiť LADU a dostaneš ako
darček TANKOVACIU KARTU v hodnote

11 HOBBY A ŠPORT

150€

»Kúpim 1-izb.byt v DS hotovosť 0907452556

08 STAVBA

15 HĽADÁM PRÁCU

»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682

16 ZOZNAMKA
»Hľadám kamarátku od 49
do 51 rokov. Som na ID. 0915
204433

09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC

Možnosť splácania 5 rokov
alebo na štvrtiny s LADA Finance
Ul. 29 augusta, Galanta

www.petrocars.sk

REALIZÁCIA BAZÉNOV
BAZÉNOK KÉSZITÉSE KULCSRA KÉSZEN IS

 Projekt a výroba bazénov
 Čistenie a údržba bazénov
 Izolácia plochých striech
 Kúrenie, voda, plyn servis, inštalácia
e-mail: info@ntpool.sk
nagytiborr5@gmail.com
 Stavebné práce
tel.:

0903 296 372

www.ntpool.sk
facebook: ntpool sro

prijme do TPP aj živnostníkov

VODIČOV na SKLÁPACIE NÁVESY
Preprava sypkých materiálov.
Výkon práce - západné Slovensko. Ubytovanie ZDARMA.
info: 0903 779 101

garancia platu 1000 €/mes.
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Životopisy zasielajte na e-mail:

sandrock@sandrock.sk

51-0017

Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za každých začatých 30 znakov textu
vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme.
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
novinách, TT zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na
zadnej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

tel.: 0911 386 491, 0944 038 573
e-mail: info@petrocars.sk

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera TT medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
36-0011

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera DS medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP DS 12 Predám kočík,
0987 654 321.

Chcete si
podať
inzerát?

3 ročná záruka bez obmedzenia km

07-0037

Chcete si
podať
inzerát?

Príklad:
RP TT 12 Predám kočík,
0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za každých začatých 30 znakov textu
vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme.
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
novinách, TT zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na
zadnej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.
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POLITICKÁ INZERCIA / SLUŽBY

Distribúcia:
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
DISTRIBÚCIA (26.000 domácností)
Každý týždeň: Mestá. :
Dunajská Streda, Šamorín, Veľký
Meder, Gabčíkovo
Obce-mestá (každý párny týždeň):
Vrakúň, Jahodná, Veľké Dvorníky,
Povoda, Kutníky, Dolný Štál, Čilizská Radvaň, Baloň, Okoč, Jurová,
Trstená na Ostrove, Baka, Topoľníky, Dun. Klátov, Kostolné Kračany,
Amádeho kračany, Kynceľové Kračany, Moravské Kračany, Pinkeové
Kračany, Šipošové Kračany,
Kráľovičové Kračany, Etreho Kračany, Lesné Kračany, Lúč na Ostrove
(Malá, Veľká), Malé Dvorníky, Medveďov, Ohrady, Trhová Hradská
Obce-mestá (každý nepárny týždeň):
Holice, Horná Potôň, Orechová
Potôň, Zlaté Klasy, Štvrtok na
Ostrove, Kvetoslavov, Báč, Rohovce,
Trnávka, Macov, Michal na Ostrove,
Lehnice, Horný Bar, Vydrany, Veľké
Bláhovo, Blatná na Ostrove, Čenkovce, Orechová Potôň, Štvrtok na
Ostrove, Veľká Paka
Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Západné Slovensko
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

57.000
67.000
26.000
30.000
24.000
15.000
30.000
25.500
48.000
35.000
21.000
32.500
25.000
31.000
38.000
52.000
45.500
18.000

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

51.100
30.000
35.500
30.000
39.250
38.600
35.500
35.000
36.500
26.500
52.000

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
BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

31.000
25.000
25.000
82.750
22.250
13.100
30.500
40.000
40.000
30.000

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

e
b
o
n

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

zverejňuje zámer č. 4/2019 priameho prenájmu
nebytový priestor, na Bratislavskej ul.
v Dunajskej Strede, súp.č.10
cenové ponuky doručovať: do 20.06.2019 do 15,00 hod.
informácie poskytne: SÚC TTSK Trnava,
č. tel. 033/5531287, e-mail: majetky@spravaciest.sk

PALIVOVÉ DREVO
0911 990 463

EUROKAMEŇ NOBE, s.r.o.
Kračanská cesta 558
558/19, 929 01 Dunajská Streda

Mimoriadna akčná ponuka pre dôchodcov
so zľavou 15 % na všetky náhrobné kamene.

PÍLA PADÁŇ
FŰRÉSZTELEP
- hranoly
- dosky
- tatranský proﬁl
- krbové drevo
- strešné laty
- piliny
Andics Eugen, Padáň 33
mobil: 0905 784 672

Akčná ponuka so zľavou vo výške 10 %
na všetky výrobky z prírodného kameňa.

Ponuka platí do 30.06.2019,
alebo do vypredania zásob.
Tel.: 0905 955 554

www.eurokamennobe.sk

prijme do pracovného pomeru na pozíciu:

VODIČ na smetiarske vozidlo
pre lokalitu Šamorín a okolie
Mzda: 1000 €
Požiadavky: kvalifikačná karta vodiča, psychotesty
Termín nástupu: ihneď
Žiadosti so životopisom zasielajte na adresu:
Marius Pedersen, a. s., Viničnianska cesta 25, Pezinok 902 01, alebo
e-mail: kostal.l@mariuspedersen.sk, Ing. Košťál, 0903 430 355

BRIGÁDA V BA IHNEĎ

- vykladanie balíkov 4,20 € / hod. (brutto) len muži
- pomocné práce v tlačiarni 3,60 € / hod. (brutto) muži + ženy
+ príplatky za prácu v noci a cez víkend a sviatok
BEZ UBYTOVANIA

NÁSTUP MOŽNÝ IHNEĎ!

Kontakt: 0902 626 696, office@spotjob.sk

DS19-23 strana
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36-0010

Správa a údržba ciest TTSK,
Bulharská 39, 918 53 Trnava

07-0078

0907 779 019

Rozvoz ZADARMO!

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

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

07-0011

Marian Vörös

krmivo pre nosnice
rastová a znášková

16-0170

INZERCIA

(pri Galante)

a:
ponúk

• 8 - 15 týž. Mládky -Nosničky rôznej farby
• 1-14 dňové brojlerové kačice
• 1-14 dňové mulard kačice
• 1-14 dňové mulard káčere
• 1-14 dňové Húsatá Landeské
• 7 - týž. morky big 6

75-06-3

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

cítia obyčajnými, či nedokonalými kresťanmi. Ktorí až tak nederú kostolné lavice, ani
necítia potrebu rečniť o Bohu na uliciach.
Ktorí netrpia pocitom vyvolenosti či nadradenosti. Ktorým záleží na tom, aby sme sa
na Slovensku všetci cítili doma - bez ohľadu
na to, ktorej národnosti sme. Ktorým rovnako záleží na katolíkovi, protestantovi či
liberálovi. Ktorým záleží na chudobných,
chorých a slabých, lebo bohatí, zdraví a silní sa zaobídu aj bez našej pomoci. Chcem
spojiť kresťanov, pre ktorých nie je menejcennou rodinou slobodná či rozvedená
matka s dieťaťom. Kresťanov, ktorí evanjelium hlásajú radi skutkami, a nie rečami.
Poďte do toho! Ukážte, že obyčajní
kresťania môžu rozhodnúť voľby a pomôžu na Slovensku nastoliť toľko vytúženú
zmenu. My robíme pre
to gesto, aké nemá na
Slovensku obdobu dávame obyčajným
kresťanom k dispozícii polovičku miest
na našej kandidátke
a polovičku všetkých
peňazí. Jednoducho
ODVÁŽNE myslíme
VÁŽNE.

031180217 Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511 Dodávateľ: regionPRESS s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

Vydavateľ:
REGIONPRESS s.r.o.

Slovensko plné
kresťanov, ale kresťanské strany volí
len zanedbateľný
zlomok ľudí. Evidentne preto, lebo
si kresťanské strany
za 30 rokov vytvorili imidž, že by najradšej
len zakazovali, prikazovali a cez kukátko
do cudzej spálne nakúkali ... a tak zo 100
kresťanov na Slovensku len 6 volí kresťanskú stranu, 53 volí hocičo iné a 41 radšej
nevolí stranu žiadnu.
Tridsať rokov kresťanské strany robili politiku, ktorá bola úplne odtrhnutá
od života obyčajných ľudí. Bohužiaľ. Za
vrchol svojej akože kresťanskej politiky
považovali predloženie zákona o zákaze
interrupcii a raz aj s návrhom na väzenie
pre ženy za ne ... ale ani len zmienka o pomoci matkám, ktoré sa vyskytli v sociálnej
núdzi a na potrat zvažovali ísť, lebo svoje
dieťa, si uživiť netrúfli.
Rozhodli sme sa preto založiť „ODVÁŽNE - hnutie obyčajných kresťanov“,
ktorého cieľom nie je brať voličov KDH a
ani iných kresťanských strán. Práve naopak - chcem vytvoriť priestor pre ľudí, ktorí tieto strany voliť nedokážu.
ODVÁŽNE - hnutie obyčajných kresťanov, ktoré spojí odvážnych ľudí, ktorí sa

www.hydinarskafarma.sk
Hydinárska
Hydin
inárs
rska FFarma
arm
rma TopoLni
TopoLnica
n ca
c

07-0003-1

Trhovisko 10
DUNAJSKÁ STREDA
dunajskostredsko@regionpress.sk

51-0032

Redakcia:

Niečo tu nesedí

32-0076

DUNAJSKOSTREDSKO
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Nenaleťte podvodníkom

Nestaňte sa bielym koňom!
Ktokoľvek sa môže stať obeťou nekalých praktík podvodníkov. Mali
by sme byť preto obozretní a dať
si pozor na to, komu poskytujeme
osobné údaje či číslo bankového
konta alebo platobnej karty.
Ak ste niekedy reagovali na inzerát,
ktorý sľuboval jednoduchý a rýchly zárobok a dokonca ste poskytli na tento
účel svoj bankový účet na príjem platieb
v rôznej výške od rôznych osôb, ktoré
vôbec nepoznáte, mohli ste si zarobiť
na poriadny problém. „Takýmto konaním sa pokojne môžete stať takzvaným
bielym koňom a váš účet sa môže stať
prietokovým účtom na legalizáciu príjmov z trestnej činnosti alebo financovanie terorizmu. Takéto konanie môže
mať dokonca trestnoprávne dôsledky,“
upozorňuje Národná banka Slovenska
na svojej webovej stránke.

Ako to funguje?
Človek, ktorý je nastrčený alebo použitý na páchanie trestnej činnosti, aby
sa tým zakryla osoba páchateľa, ktorá
má z tejto činnosti prospech, sa zvykne
označovať ako Biely kôň. Podvodníci ho
využívajú na pranie špinavých peňazí.
Ide o to, že sa vďaka tomu zlegalizujú peniaze pochádzajúce zo ziskov z trestnej
činnosti. Biely kôň poskytne svoj účet

na príjem rôznych platieb od rôznych
neznámych osôb v rôznych výškach a
následne peniaze vyberie v hotovosti a odovzdá určenej osobe, prípadne
peniaze prevedie na ďalší účet patriaci
neznámej osobe. Každá banka venuje
pozornosť prebiehajúcim platobným
operáciám a pri podozrení na neobvyklé
transakcie upozorní políciu. Ak je pôvod
vašich finančných prostriedkov nejasný,
banka vám môže v krajnom prípade účet
zablokovať a následne vás môže kontaktovať aj polícia. Môžete sa tak nevedome
vystaviť trestnému stíhaniu.

Ponúkame zopár rád
na čo si dávať pozor
ɧ9ŀLDGQRPSU¯SDGHQHNRPXQLNXMWHR
svojich finančných záležitostiach s neznámymi osobami, ktoré vás nútia poskytnúť vaše osobné údaje alebo ich od
vás požadujú pod sľubom odmeny.
ɧ6YRMHRVREQ«DҤQDQÏQ«¼GDMHVLG¶kladne chráňte.
ɧ 1HYVWXSXMWH GR YRSUHG SRQ¼NQXW¿FK
neštandardných zmluvných vzťahov s
osobami, ktoré nepoznáte.
ɧ 1HSRVN\WXMH VYRM ¼ÏHW QD SU¯MHP U¶]nych platieb od rôznych osôb a v rôznych výškach.
ɧ1HSRVN\WXMWHSU¯VWXSRY«¼GDMHNVYRMmu účtu.
ɧ 1HUHDJXMWH QD SRQXN\ NWRU« VĀXEXM¼

ilustračné foto

zdroj stevepb pixabay

jednoduchý a rýchly zárobok za to, že
poskytnete číslo svojho bankového účtu
alebo fotokópiu svojho občianskeho
preukazu či pasu.
ɧ 1HUHJLVWUXMWH VD DNR SRGQLNDWHOLD DN
vás k tomu navádzajú osoby, ktoré nepoznáte.

800 eur. Nepýta sa pritom na číslo vášho
účtu, ale na údaje z bankomatovej karty.
Na takéto praktiky podvodníkov upozornila na svojej facebookovej stránke
Hoaxy a podvody Polícia Slovenskej
republiky. „Tieto údaje nikdy nikomu
nedávajte za žiadnych okolností!“ varuje polícia. Údaje z karty sa používajú
na platbu za služby ako ubytovanie, ale
Neposkytujte ani údaje
z bankomatovej karty
napríklad aj na uhradenie faktúr len cez
Polícia však upozorňuje aj na ďalšiu zabezpečené stránky.
z foriem podvodu, na ktorú môžu nepozorné či príliš dôverčivé osoby naletieť.
Informácie poskytlo oddelenie komuNa sociálnej sieti vás kontaktuje neznánikácie Národnej banky Slovenska a FB
ma osoba, ktorá sa vydáva za podnikastránka Hoaxy a podvody – Polícia SR
teľa a pre rôzne dôvody vám chce poslať Redakčne spracovala: Renáta Kopáčová
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Potrebujeme reset a reštart I.
Prof. PhDr. Dušan Katuščák,
PhD. je univerzitný profesor. Popredný odborník, inovátor a vizionár v
oblasti informačnej vedy. Je rešpektovaný v domácom i medzinárodnom
meradle. Expert Európskej komisie
pre oblasť digital humanities. Ako
slovenský vlastenec je orientovaný
proeurópsky. Usiluje o napredovanie
Slovenska a o jeho vyrovnanie sa najvyspelejším krajinám Európy.

štát a politici nemajú vplyv. Politici
cez našich ľudí znefunkčnili štátne
kultúrne inštitúcie.
Je na Slovensku ešte možná náprava po rokoch hrubej devastácie základných civilizačných noriem a hodnôt?
Hviezdoslav v sa v jednej básni
pýta: Kto zapríčinil tento úpadok,
zosurovenie, zdivočenie mravov?
Ak na rovinu, tak poviem, že politici! Úpadok spôsobili politici, ktorí
si osedlali demokraciu kadejakými
prívlastkami a ochromili nás centralizáciou. Po roku 1989 som si naivne myslel, že už bude len lepšie.
Že múdri demokratickí politici sa
o všetko postarajú, že bude dobre.
Mýlil som sa. Ukazuje sa, že sme sa
nechali učičíkať, uspať. Znehybneli sme a prenechali sme iniciatívu
nehodným chytrákom, egoistom a
politickým gaunerom, ktorí rátajú s
našou pasivitou, ľahostajnosťou, nerí si našu slušnosť vyzáujmom. Ktorí
svetľujú ako slabosť. Ale
trebujeme
to je omyl. Potrebujeme
reset a reštart. Potrebulizáciu.
jeme decentralizáciu.
Dokončenie
rozhovoru
o týždeň

Kultúra a kultúrnosť v politike. Je
to oxymoron? Protirečenie?
Tak, ako je protirečením výraz
zdravý nemocný, tak pre väčšinu našich politikov sedí oxymoron bohatý
chudák. Politici sú väčšinou tí bohatí
chudáci. Nie sú to nositelia kultúry
a kultúrnosti. Snažia sa o priazeň
umelcov. Pritom na kultúru a kultúrnosť zvysoka kašľú. Ani jedna
vláda doteraz nepovažovala kultúru
a vzdelanie za svoju prioritu. Doznieva boľševický koncept o základni a
nadstavbe. Najprv ekonomika, teda
plné bachory a potom zábava. Za tú
zábavu považujú naši politici akurát
pretŕčanie sa na folklórnych festivaloch, vernisážach a v Smotánke. Za
tridsať rokov, napriek politikom, nie
ich zásluhou, a mimo dosahu politikov, u nás predsa len zapustila korene sloboda umeleckej tvorby. Svedčí ib
to o sile slobodného tvorivého ducha
tvorcov kultúry. Funguje to, na čo » Prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD.

Top 10 diét
Chyby vo výžive zohrávajú kľúčovú
úlohu pri vzniku väčšiny ochorení. Napriek tomu, že to vieme, je to veľmi častá
príčina a týka sa mnohých. Ľudia často
volajú po zázračnej všetko-zachraňujúcej diéte.
Každá nová správa o „zaručenej“ diéte
vyvolá takmer senzáciu na mnoho rokov.
Diéta Diamondovcov, Atkinsova, Rosedaleova, Dukanova, nordická, delená strava,
keto, paleto, raw, volumetrická, flexitariánska, tukožrútska, 16:8, 90-dňová, 5:2,
trojfarebná, ryžová, grapefruitová, podľa
krvných skupín, pôsty a hladovky ako súčasť stravovacieho plánu, ...
Ktorá je tá zázračná? Ktorá je liečebná?
Ktorá je zdravá? Odpoveď závisí vždy od
toho, kto ju chce dodržiavať a čo chce dosiahnuť – udržať si hmotnosť, alebo schudnúť, či mať svoje ochorenia pod kontrolou,
alebo predísť ochoreniam. A samozrejme
od pevnej vôle a vytrvalosti. Niektoré diéty
sú experimentom, niektoré experimentom
s vlastným zdravím. Niektoré sú určené iba
pre zdravých, iné majú liečebný charakter.
Niektoré sú vhodné na dlhodobé užívanie,
iné nie. Niektoré majú silné vedecké dôkazy, iné žiadne, alebo iba slabé. Niektoré sú
rokmi osvedčené, iné sú aktuálnym hitom.
Podstatou je, aby diéta
ɧREVDKRYDODYģHWN\SRWUHEQ«ŀLYLQ\
a stavebné látky
ɧGDODVDGOKRGRERGRGUŀLDYDħ
ɧERODYHGHFN\SRGORŀHQ£
ɧVWULNWQHDGOKRGRERQHY\QHFK£YDOD
niektoré skupiny potravín

ZAŽIAR AKO PREDAVAČ/KA

ɧQH]DEHUDODYHĀDÏDVXQDSU¯SUDYX
alebo zháňanie surovín
Rebríček diét, ktorý zostavuje skupina
RGERUQ¯NRY QD Y¿ŀLYX D OHN£URY ģSHFLDOLzujúcich sa na cukrovku, zdravie srdca a
chudnutie, existuje v USA. Diéty sú vyhodnocované podľa výsledkov v siedmych rôznych kategóriách , hodnotia celkový efekt
na zdravie, jednoduchosť dodržiavania,
vplyvu na hmotnosť, vplyv na predchádzanie chronických ochorení srdca, ciev, vysokého krvného tlaku alebo vzniku cukrovky.
Poradie v jednotlivých kategóriách sa síce
PLHUQHPHQ¯DOHSR]RKĀDGQHQ¯YģHWN¿FK
NULW«UL¯SURVSHģQRVWLSUH]GUDYLHSRUDGLHY
Top 10 diét pre rok 2019 je:
1. Stredomorská diéta
2. DASH diéta
3. Flexiteriánska diéta
4.- 5. MIND diéta
4.- 5. WW diéta
6.- 7. diéta Mayo kliniky
6.- 7. Volumetrická diéta
8. TLC diéta
9.-10. Nordická diéta
9.-10. Ornishova diétaa
Pre jednotlivca je z nich
N£ŀH
¼VSHģQRX W£ NWRU¼ GRN£ŀH
yhododržiavať dlhodobo, vyhobou,
vuje mu svojou skladbou,
ģW¿O
SULMPHMX]DVYRMŀLYRWQ¿ģW¿O
om
a chráni ho pred vznikom
a rozvojom ochorení.

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

–

POKLADNÍK/ČKA
V DUNAJSKEJ STREDE
NÁSTUPNÁ MZDA 754 €

(38,75 H/TÝŽDEŇ)

PRÁCA MOŽNÁ AJ NA SKRÁTENÝ ÚVÄZOK

GARANTUJEME 4 ROKY NÁRAST MZDY

52-0017-15

www.lidl.sk - sekcia Kariéra
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Lešenári
a stavbári pozor!

AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
tneustále dostatok ponúk
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť

ponúkame celoročnú
prácu na turnusy
plat od 13,50 - Nemecko
alebo od 15,50 - Švédsko
cesta a bývanie ZADARMO

Honorár brutto 75 €, 80 €, 90 € za 24 hod.
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

AIW má zástupcov
Kritériá
v rôznych mestách Slovenska!
pre spoluprácu s AIW:
Zavolajte na bezplatné číslo
· opatrovateľský kurz a prax
0800 24 24 44
· dobrá znalosť nemeckého jazyka a dohodnite si osobné stretnutie.
· vek 25 až 60 rokov
Pracovať môžete už o pár dní!

NY

do schránk
y
a chceli by
ste?

Kontaktujte nás:

33-0025



  

BY
OPERÁTOR VÝRO
tto
ne
R/
EU
800 - 1000





tto
900 - 1100 EUR/ne




11 EUR/hod.
   
vanie)
(príjem tovaru, štítko
vzdelanie
é
nutné stredoškolsk
tto
900 - 1100 EUR/ne
www.konstrukter.sk

sk
info@konstrukter. - 0905 218 177

Tel.: 0908 914 180

www.facebook.com/alukogroup

94-0078

dunajskostredsko@regionpress.sk

85-0005

Facebook: aiwsk

NAŠE NOVI

+421 907 780 698
+421 948 672 122
32-0063

www.aiw.sk

Nedostáva
te
pravidelne

0907 779 019

Č
A
L
T
0907 779 019

Týždenníky siete REGIONPRESS sú
prvým regionálnym médiom, ktoré na
základe zmluvy s UPSVAR zabezpečia
pre svojich inzerentov splnenie všeobecných zákonných povinností.

OZVITE SA NÁM
Marián Vörös
voros@regionpress.sk
0907 779 019
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85 0026

pre nepracujúcich dôchodcov !!
Pobyt trvá 7 dní / 6 nocí, zahŕňa
plnú penziu, 2 fakultatívne výlety
a bohatý Program !!
Cena je 178.- EUR
( 1 osoba a pobyt )
Voľné termíny: 11.8 – 17.8. | 17.8 – 23.8. |
25.8 – 31.8. | 1.9 – 7.9. | 15.9 – 21.9. |
22.9 – 28.9.2019 a neskôr
Rezervácie: 0918 591 942
recepcia@oravskahoraren.sk
www.oravskahoraren.sk
Penzión *** Oravská horáreň
Oravský Podzámok, Zábava č. 396

27-0070

Dovolenka s dotáciou

Rekreačné poukazy
meníme na Vaše zdravie

V BARDEJOVSKÝCH KÚPEĽOCH
/ VHODNÉ AJ AKO REKREÁČNY DOM /

Akciová
a
cena do konc0 €
29
septembra 1 osobu
e
pr
t
by
po
za
ití
Cena pri použ
rekreačného0 €
0,5
13
u
az
uk
po
za pobyt pre
1 osobu

Pobyt Zdravé leto
•
•
•
•
•

Facebook:

Rodinné domy - Bardejovské Kúpele

85-0169

www.domykupele.sk

Ubytovanie pre jednu osobu na 5 nocí
Polpenzia
Vstupná lekárska prehliadka
7x liečebná procedúra
5x neobmedzený vstup do vonkajších bazénov

044 43 92 828
kupele@kupele-lucky.sk

www.kupele-lucky.sk

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
balkóny

tov
e
v
k
a
k
š
á
n
Do SR

terasy

zimné záhrady
splátky od 35 €

splátky od 149 €

Prameň zdravia
na Liptove

85_0369

RODINNÉ DOMY

splátky od 98 €

ZĽAVY NA JÚN 35%

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

DS19-23 strana

63-0102

www.balkona.eu
0948 787 777

Možnosť výhry 350 €

8

0917 110 990
www.kvetyvictor.sk

49-0070

ej
v rámci cel
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