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Týždenne do 33 080 domácností

Už to ani neprekvapuje
šina ľudí nepochybuje o tom, že smie
robiť iba to, čo jej dovoľujú zákony.
Vypestovali sme si na Slovensku akúsi
dvojstupňovú demokraciu. Na prvom
stupni platia obmedzenia, na tom
vyššom neplatia žiadne. Jeden, z toho
vyššieho stupňa, si stavia haciendu v
národnom parku, druhý, z toho nižšieho, sa teší, že v susednej dedine našiel
prácu na dva týždne. V stredoveku boli
na Slovensku poddaní. Dnes máme
akúsi novú spoločenskú vrstvu – naddaných. Predaných. Zapredaných.
Moci a majetku a neobmedzenosti,
hoci ako obmedzenej a tupej. To naozaj
všetkým nám takéto konštatovanie vyhovuje? Pred tridsiatimi rokmi padali
všade okolo nás predstavitelia boľševickej moci ako smreky počas víchrice.
U nás vyrástli v pevný tridsaťročný les.
O mesiac budeme „oslavovať“ výročie
„spoločensko-politických“
zmien. Treba si položiť
otázku, čo sa vlastne v
otázke vnímania a prístupu k moci , ako aj jej
výkonu odvtedy zmenilo.
Všetko dobré -

0902 501 802

0905 746 124

Tel. szám: +36-30/60-99-252
www.colordent.hu, info@colordent.hu

07-0002-1

94-0091-1

JÁTSZÓHÁZAK
KERTI KIÜLLŐK
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HĽADÁME VODIČOV AUTOBUSU
v prímestskej doprave.
- práca v stabilnej ﬁrme s kvalitným vozovým parkom
- široký sociálny program
- priemerná hrubá mesačná mzda vodiča je 1200€

Kontakt: 031/590 25 11

www.sadds.sk

07-0141

www.strecha.ws
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07-0012 a 128

BJOÏ

ARRI s.r.o.

(Árkádtól 5 perc sétára)

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

e-mail: Leporis@nextra.sk

150

Cím: 9022 Győr, Bajcsy-Zsilinszky u. 52/A. 1.emelet/6.

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

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

Cenové ponuky ZDARMA

Ha ön is hasonló esztétikai problémákkal küzd,
forduljon hozzánk bizalommal!

Najlepší výber KOTLOV

Vyberte si najvýhodnejšie poistenie
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„Semmi sem olyan hatalmas, mint a mosoly ereje!“

07-0124
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3,50 €/m

utána

MŰFOGSORJAVÍTÁS
NON - STOP!

Ponúkame poistenie:
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MŰFOGSOR KÉSZITÉS
5 MUNKANAP ALATT
REÁLIS ÁRON

P.L.S. s.r.o. Ing. Peter Leporis

škridla výpredaj

Kedvezményesebb ár,
mint Szlovákiában
Ingyenes állapotfelmérés

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

sprostredkovateľ poistenia, úverov a leasingu - člen skupiny

STRECHYNA KĽÚČ

Teljeskörű fogászati szakrendelő
Dr. Deák Henrietta
Egyszerű, gyors, fájdalommentes

07-0117

Teda, nie tak ich krásou, jedinečnosťou, ale tým, že ja si v nich postavím, ja v nich budem robiť to, čo v nich
nikto nesmie. A hoci sú stavby v národných parkoch logicky zakázané, ak nejde o stavby vo všeobecnom záujme občanov či prírody, tak títo stavitelia majú
vybavené všetko v súlade so zákonom.
Postav si chatu v národnom parku,
postav si vilu v mestskom parku. Ukáž,
že si chlap, že si niekto, že môžeš všetko, že si pozemský boh! Že zákony,
slušnosť, morálnosť, etika, civilizovanosť, že to tu je iba pre ten otravný
plebs. Ty predsa máš právo vlastniť. Čo
chceš a kde chceš. Veď na to máš. Peniaze i pozíciu. Si väčší pes predsa.
Nie, neprekvapuje to. Ak niečo
prekvapuje, tak iba to, že takýmto ľuďom pravidelne každé štyri roky časť z
nás, voličov, odovzdáva moc. Právo robiť si čo chcú v spoločenstve, kde väč-

információ +421 907 779 019 Marian Vörös,
vagy e-mailben dunajskostredsko@regionpress.sk,
vagy személyesen: Trhovisko 10, Dunajská Streda, Slovensko

07-0126

Jeden nominant moci stavia chatu
v jednom národnom parku, iný zas
rekonštruuje chatu v inom národnom parku. Ďalší, po ktorom dnes
už ani pes neštekne, zas býva v srdci ďalšieho národného parku. Asi to
bude nejaká epidémia. Nejaká obsesia národnými parkmi.

HIRDESSEN NÁLUNK Slovákiában

DOMÁCNOSŤ
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07-0143

AKCIA jeseň 2019
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PRÁVNIK RADÍ / SLUŽBY

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

e-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk

BEZPEČNOSTNÉ
OCEĽOVÉ DVERE
S MONTÁŽOU

NEMECKÝ
PROFIL

68-06

0911 990 463

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

» Tím advokátskej kancelárie
V4 Legal, s.r.o.

BEZPRACHOVÁ
VÝMENA

JESENNÁ AKCIA!
NA PLASTOVÉ OKNÁ

16-0311

PALIVOVÉ DREVO

Výroba a montáž
na mieru:
obklady krbov
schody
parapety
pracovné dosky
obklady a dlažby

5-komorový okenný profil - šírka 73 mm
6-komorový okenný profil - šírka 82 mm
Dunajská Streda, Alžbetínske nám. 1194/1
(bývalá budova ONV, prízemie)
mobil: 0903 938 200, e-mail: korondplastokno@gmail.com

zlatý dub
biela
čerešňa

NOVÁ KOLEKCIA
DVERÍ!!!

Obnova strechy v najlepšej cene

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

a:
ponúk

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

• 8 - 22 týž. Mládky -Nosničky rôznej farby
• brojlerové kačice na výkrm
• mulard kačice na výkrm

Rozvoz ZADARMO!

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

36-0010

krmivo pre nosnice
rastová a znášková

STRECHACENTRUM plus obnova: eternitových
plechových
plochých
BEZ DEMONTÁŽE

0907 887 056
Materiál - prvotriedna kvalita

Pre dôchodcov špeciálna zľava

Našou vizitkou je spokojnosť
zákazníkov po celom Slovensku.

Zameranie, odborné poradenstvo
a cenová ponuka ZADARMO !
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07-0144

nebráni účelnému využívaniu pozemkov a
stavieb, môže súd po zistení stanoviska príslušného stavebného úradu rozhodnúť, že
vlastník pozemku je povinný svoj pozemok
oplotiť. Stanoviskom stavebného úradu však
nie je súd viazaný a aj napriek negatívnemu stanovisku môže rozhodnúť v prospech
vlastníka nehnuteľnosti, ktorý o oplotenie
požiadal. Individuálne posúdenie potreby
oplotiť pozemok musí vychádzať z polohy
pozemku, jeho využívania, susedských
vzťahov a podobne. Dôležitým účelom zriadenia plotu môže byť zamedzenie susedovi
v obťažovaní suseda, prípadne predchádzať
hroziacim škodám. Z toho dôvodu je súd
povinný skúmať, či dochádza, respektíve
či v minulosti dochádzalo k obťažovaniu
alebo či hrozí nejaká škoda na susediacom
pozemku. Nariadiť oplotenie je možné len na
návrh oprávnenej osoby, ktorou je osoba, do
ktorej výkonu práv sa zasahuje – napríklad
sa na záhradu takejto osoby dostávajú
zvieratá zo susediaceho pozemku, ktoré
ničia vlastníkovu záhradu. Oplotenie je podľa Stavebného zákona drobnou stavbou a na
povolenie uskutočnenia tejto drobnej stavby
postačuje ohlásenie takejto stavby.

07-0025

S vlastníctvom pozemkov je spojených
viacero oprávnení ich vlastníkov. Každý
vlastník je oprávnený nakladať s vecou,
ktorú má vo vlastníctve podľa svojho
uváženia.
Vlastník má okrem oprávnení v súvislosti s jeho pozemkom i určité obmedzenia,
pretože nesmie neprimerane zasahovať do
práv iných, napríklad susedov, a to aj vzdialenejších. Vlastník pozemku má všeobecnú
povinnosť, aby nad mieru primeranú pomerom neobťažoval iného alebo nekonal niečo,
čím by vážne ohrozoval výkon práv iných.
V susedských vzťahoch vznikajú z takýchto obťažovaní či ohrozovaní výkonu práv
iných tzv. susedské spory. Susedské vzťahy
sú upravené v Občianskom zákonníku a tvorí ich súhrn právnych noriem upravujúcich
právne vzťahy, ktoré vznikajú predovšetkým
medzi vlastníkmi susediacich nehnuteľností, medzi ktoré sa zaraďuje i pozemok.
Medzi subjekty susedských vzťahov možno zaradiť fyzické osoby, právnické osoby a
štát. Vo všeobecnosti vlastník pozemku
nemá povinnosť oplotiť svoj pozemok.
Záleží teda len od slobodnej vôle a rozhodnutia vlastníka, či si svoj pozemok oplotí
alebo nie. Oplotenie má viacero funkcií.
Môže slúžiť na zabezpečenie súkromia, ako
prostriedok proti vstupu cudzích osôb na
pozemok a môže tiež slúžiť ako dekorácia
v záhrade. Väčšinou však oplotenie plní
funkciu oddeliť od seba dve cudzie nehnuteľnosti – pozemky. Ak je to potrebné a ak to

KAMENO-PRODUKT
ROHOVCE 158
Bezkonkurenčné ceny!

Oplotenie pozemkov,
právo či povinnosť?
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Vystresovaní
Pozorujem vystresovaných ľudí. Naháňajú sa, nestíhajú, sú vyčerpaní a
nespokojní so svojim životom.
Keď je vyčerpaná nádrž, treba ju doplniť, keď je vyčerpaný človek, musí načerpať silu a energiu. Viac pracovať nepomôže. Ak niekto dlhodobo pracuje príliš
veľa, jeho výkon klesá.
Všímam si niekoľko skupín ľudí, ktorí
sa dostávajú do stresu:
Perfekcionisti – sú tak posadnutí dokonalosťou riešenia, ktoré hľadajú, že majú
problém veci dokončiť a neustále sú nervózni z toho, že „to nie je dosť dobré“ a
„ostatní to neurobia tak, ako treba“, takže
ich treba neustále kontrolovať, alebo si to
radšej urobiť sám.
Záchranári sveta – sú neustále v nasadení, radi pomáhajú a obetujú sa, nikomu
nevedia povedať nie, až kým nepadnú –
vyhorení a vyčerpaní.
Nemajú jasné priority – chaotici, ktorí
sa neustále naháňajú, preskakujú z jednej
veci na druhú, nič poriadne nedokončia
ale neustále začínajú nové projekty. Nevedia si jasne stanoviť svoje smerovanie a
priority, na ktoré by sa mali sústrediť.
Majú vyššie ambície ako schopnosti
– majú v sebe veľkú ctižiadostivosť, vytý-

čili si také ambiciózne ciele, na ktoré buď
nemajú talenty alebo energiu. Ženú sa za
niečím, čo možno ani nepotrebujú a zbytočne sa dostávajú pod tlak.
Určite by sa dali definovať aj iné skupiny ľudí, ktoré prežívajú dlhodobý stres
a spôsobujú si tak problémy. Mnohí ľudia
spôsobujú stres druhým. Medzi nich patrím
aj ja. Niekedy sú to tí, ktorých baví to, čo
robia a vyžadujú to aj od druhých. Nechcú
pochopiť, že ľudia sú rozdielni a majú svoje
vlastné motivácie. Keby zamestnancov bavilo podnikanie tak, ako ich zamestnávateľov, mohli by si svoje úlohy vymeniť.
Mnohí ľudia si kladú otázku, ako majú
bojovať proti stresu a neuvedomujú si, že
je to niekedy boj proti sebe samému. Stres
je našou súčasťou. Je dobrý aj zlý stres.
Adrenalín ľuďom v určitých situáciách zachraňuje život a pomáha dokončovať veci.
Namiesto bojaa proti
stresu je lepšiee stres
prijať, pochopiťť jeho
ať ho.
príčinu a ovládať
Tak, ako všetkyy obbnosti,
lasti našej osobnosti,
ájajú
kde sa v nás spájajú
anjeli aj démoni.

» Ján Košturiak

NEJDE VÁM
BIZNIS?

KONTAKTUJ
T

E NÁS

voros@regionpress.sk

0907 779 019

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
zimné záhrady

zasklievanie terás

splátky od 149 €

splátky od 98 €

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.
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

JESENNÁ AKCIA ZĽAVY až do 25%
www.balkona.eu
0948 787 777

Možnosť výhry 250 €

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

63-0054

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

Masívne oplotenie s plného materiálu Minőségi garázsok gyártása és szerelése
Masszív kerítések teli anyagból

Klvalitné plechové garáže s montážou

Stredné Slovensko
50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

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

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
42.845
32.750

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

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

Slovenský

výrobok

Kontakt: Hlavná 716 (Areál PD), Okoč
E-mail: gavida.sro@gmail.com
Mobil: 0911 260 428, 0911 151 212
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e EUROKAMEŇ NOBE, s.r.o.
b
o
558/19, 929 01 Dunajská Streda
n Kračanská cesta 558

Občianska
riadková
inzercia
02 AUTO-MOTO / iné
»Kúpim babeu v dobrom

Nie
vzhľadom k tomu, ale vzhľadom na to.

GARÁŽOVÉ BRÁNY PRIEMYSELNÉ BRÁNY AUTOMATICKÉ POHONY

Zateplená brána 2500x2020 s pohonom a ovládaním
Staňte sa našim veľkoobchodným partnerom!
Hľadáme zodpovedné a technicky zdarné
firmya živnostníkov na spoluprácu:

09 DOMÁCNOSŤ

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera DS medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP DS 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.

len za

650
€
s DPH

www.kling.sk, e-mail: klingslovakia@gmail.com, tel.: +421 948 296 222

76-0100

75-06-3

PREDAJ, MONTÁŽ A SERVIS NAŠICH PRODUKTOV.

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať:

Nemzetközi svájci-szlovák
fafeldolgozó vállalat fafeldolgozó
gép kezelő és gyártósor mellett munkatársat

Špecializovaná nemocnica FBLR
hľadá zamestnanca na pozíciu

keres Dunaszerdahelyi üzemébe:
- egy-műszakos munka
- az állás betöltéséhez végzettség és gyakorlat
nem szükséges (a faipari végzettség előny)
- kezdő ﬁzetés 4,10€/óra

klinický logopéd
plat od: 1 116,18 € mesačne /podľa Zákona č. 578/2004 Z.z./

nástup: ihneď
kontaktná osoba: Gabriela Csápai
e-mail: csapai@vitalita-lehnice.sk, tel.: 031 59 18 101

KURZ
SBS
BRATISLAVA

príjme strážnikov na prevádzky

kurz začína 28. 10. 2019

Mzda: 2,9890 €/h. brutto
Nástup ihneď.

Volajte: 0904 001 475

Nie pod Babiou horou,
ale pod Babou horou.
Nie pôstiť sa (v pôstnom
období), ale postiť sa.

0948 137 340 • miroslav.krivosudsky@guarding.sk

Prijem plošnej
inzercie

do ktorého koľvek okresu
tel.: 0907 779 019
e-mail: dunajskostredsko@regionpress.sk
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Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera DS medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu

v Šamoríne a Dunajskej Strede

KOMÁRNO

Slovenčina naša

0907 700 117 (8:00 tól – 16:00 ig), zm@woodprof.sk

»Chystáte sa vykopať miesto
na bazén či jazierko? Bezplatne prevezmem zeminu
v obci Vrakúň, prípadne viem
poradiť aj doporučiť. Tel.
0905 578 188
»Medencét vagy tavat tervez kiásni? A Vrakúň faluban
ingyenesen átvesze a foldet-talajt, tudok segítenni is.
Tel.0905 578 188
»Bezplatne prevezmem zeminu, aj miešanú zo štrkom
v obci Vrakúň. Tel. 0905 578
188
»KTO DARUJE BUDÚCEJ SLOBODNEJ MAMIČKE ZO SOCIÁLNE VEĽMI SLABEJ RODINY OBLEČENIE A DETSKÚ KOZMETIKU
AJ CUMLÍKY PRE NOVORODENCA. KOČÍK UŽ MÁM. LEN SMS.
0907524913
»CHCEM SA ZOZNÁMIŤ S FANÚŠIČKAMI MAĎARSKÉHO SPEVÁKA ZAMBO JIMMYHO. LEN SMS.
ĎAKUJEM. 0907524913

SBS GUARDING s. r. o.

kurz začína 14. 10. 2019

Evidovaní na Úrade práce môžu
mať kurz ZADARMO!

Érdeklődni a következő tel. számon,
e-mailben lehet:

12 DEŤOM

16 ZOZNAMKA

07-0137

»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682

07-0003-1

Slovenčina naša

36-0007

08 STAVBA

11 HOBBY A ŠPORT

www.eurokamennobe.sk

07-0134

vosť 0907452556

10 ZÁHRADA A ZVERINEC

Tel.: 0905 955 554

32-0106

»Kúpim 1-izb.byt v DS hoto-

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

Ponuka platí do 31.10.2019,
alebo do vypredania zásob.

03 BYTY / predaj

07 REALITY / iné

09 DOMÁCNOSŤ
»Elado katlan 60l fazekkal,

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

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 ŠPORT SKUTER JAWA
90 250 350 PIONIER STADION KÚPIM TIETO MOTORKY
0915215406
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely-DOHODA ISTÁ
0908205521

04 BYTY / prenájom

Občianska
riadková
inzercia

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

01 AUTO-MOTO / predaj

70M2 trojizbový moderný
byt s 100 m2 nádvorím
na prenájom v Trsticiach.
0915754658

5

Príklad:
RP DS 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, DS zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.

6

FIRMÁM

Najčítanejšie regionálne noviny

%

DS19-40 strana

6

DUNAJSKOSTREDSKO

POLITICKÁ INZERCIA / ZDRAVIE, ZAMESTNANIE

Ako na rastúce bruško

rozhodnú, či vystúpia z budúcej vlády.
Čo to znamená? Že, ak po voľbách
konečne vznikne vytúžená vláda, bude
stačiť Ficovi zohnať 20 hlasov ... a šup
vláda sa rozpadne. To naozaj sme takí
hlúpi? To naozaj len preto, že predseda
KDH nemá odvahu buchnúť po stole a
vysvetliť chlapcom z PS/SPOLU, že takéto móresy nehrozia, si ideme vopred
rozbiť budúcu vládu?
Druhá stránka veci je, že voliči
KDH a mnohí iní konzervatívni voliči
na Slovensku sa cítia týmto prístupom
predsedu KDH zradení, hodení cez palubu. Vidia, že Alojzovi Hlinovi je dnes
prednejšie, aby sa bratríčkoval s liberálmi, robil s nimi fotečky na fejzbúku
a akosi sú mu už ukradnuté záujmy slovenských kresťanov a konzervatívcov.
Ak sa Alojz Hlina nespamätá a nevypovie svoju ponuku voči liberálom z
že to
že
to KDH
KD
DH
PS/SPOLU, môže
doplatí
úplne zničiť a doplatí
ensko,
na to celé Slovensko,
lebo KDH sa znova
u nedo parlamentu
dostane. Už dnes
je KDH o 2% slabšie, ako pred štyrmi
rokmi pred voľbami.
Alojz, spamätajj sa!

» Igor Matovič

Čitateľka Jana (45) má problém s väčším bruchom, ktoré začalo zväčšovať
rásť asi pred piatimi rokmi, dovtedy
nemala žiadny problém s postavou.
Snaží sa stravovať zdravo, ale obľubuje pivo. Každý pondelok drží pôst
- pije čaje, minerálku a šťavy. Má
sedavé zamestnanie - je asistentka.
Odpoveď:
Spôsob ukladania tuku je daný zväčša geneticky. Ženy majú sklon ukladať
tuk do oblasti stehien a zadku a až potom v oblasti brucha. Tento typ sa podľa vizuálneho dojmu z postavy nazýva
hruškovitý, alebo odborne ženský - gynoidný. Muži ukladajú tuk najprv do
oblasti brucha a podľa tvaru hovoríme
o jablkovom - androidnom type. Ale že
to nie vždy platí, svedčí aj prípad Jany,
u ktorej sa tuk ukladá predovšetkým
v oblasti brucha - a nielen v podkoží,
ale aj medzi vnútornými orgánmi. Z
dlhodobého zdravotného hľadiska je
to nebezpečnejšie. Tuk pri brušnej tučnote je hormonálne aktívny a hrozí viacerými ochoreniami hormonálnymi,
metabolickými a postihnutím srdcovo-cievneho systému. Je dôležité rýchlo
sa ho zbaviť. U väčšiny platí – pokles
hmotnosti o 1 kg znamená zníženie obvodu pásu o 1cm.
Ako na to:
1. Dôležité je začať redukčný režim.
Nie hladovku. Samozrejmosťou je vy-

lúčenie sladkostí, ale obmedziť treba aj
chlieb, pečivo, výrobky z múky, zemiaky, ryžu - prílohy. Veľa energie je aj v
tučných smotanových výrobkoch.
2. Denne by sa malo skonzumovať
asi 75 g bielkovín rozložených počas
dňa - predstavuje to jednu porcia mäsa,
pohár mlieka, 100 - 150 g tvarohu.
3. Zvýšiť príjem zeleniny (bez dressingov s obsahom tuku), ktoré sa majú
stať hlavnou súčasťou potravy.
4. Obmedziť sladké nápoje a aj alkohol. Gram alkoholu poskytuje približne
toľko energie ako gram tuku. Pivo patrí
medzi nápoje s vysokým obsahom
energie - preto u konzumentov sa hovorí o pivnom bruchu (ide zväčša mužov
a vlastne je to androidný - jablkový typ
obezity).
5. Zaradiť do programu cvičenie a
pohyb. Spaľuje sa pri tom nielen prebytočná energia, ale aj tvaruje postava.
Nepoznám nikoho, komu nadváha vyhovuje. Najčastejšie ľudia zlyku pevnej vôle.
hávajú na nedostatku
Preto Jane držím palce
v začatom boji, veľa
ytrodvahy a hlavne vytrvalosť.

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

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

52-0017-37

predseda hnutia OĽANO

031190122 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

Prečo KDH pomáha liberálom
s registrovanými partnerstvami?
Myslíte si, že
by mali mať dvaja
transexuáli či bisexuáli právo na
adopciu detí? Ja
teda nie a priznávam, že si to ani
len predstaviť neviem. V štátoch, ktoré
zaviedli registrované partnerstvá týchto osôb, zvyčajne následne zaviedli aj
tieto adopcie - vraj, aby neboli ukrivdení voči normálnym manželom. Preto sa
zavedenie registrovaných partnerstiev
považuje za predvoj pre adopcie homosexuálov.
O to väčšie prekvapenie pre mňa je
to, že samotný predseda KDH Alojz Hlina prišiel za ultraliberálmi z PS/SPOLU
s návrhom, ktorý im umožní registrované partnerstvá na Slovensku presadiť.
Zhrození sú z toho aj tisícky voličov
KDH, ktorí volajú po vypovedaní tejto
ponuky, ale vedenie KDH sa tvrdošijne
tvári hluché a slepé.
Slovenskí liberáli sa dlhé roky
snažia o presadenie registrovaných
partnerstiev homosexuálov, ale vždy
im v tom predsedovia KDH dokázali
v koaličnej zmluve zabrániť. Alojz sa
však rozhodol túto dobrú tradíciu zrušiť
a navrhol PS/SPOLU, že keď teda chcú,
nech si teda návrh na partnerstvá predložia ako poslanecký návrh zákona
s tým, že ak sa to stane, tak sa v KDH
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vírivky | sauny
hydromasážne vane
Showroom KOŠICE | Mlynská 5

Vírivka

0905 860 667 | 0915 285 700

tna

AKC

www.wellis.sk

66-0166

| 0918 996 003

3-mies

s DPH
2.99IA0 3€.890 €

Showroom BRATISLAVA | Trenčianska 57
(vedľa ČS SHELL)

SUN

PRÁCA V ČR
OPERÁTOR VÝROBY - VODIČ VZV
ZORAĎOVAČ - ZVÁRAČ A INÉ ....

polohovateľné - sklopné

WWW.KONSTRUKTER.SK
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0944 556 070, 0944 113 140

V prípade záujmu nás kontaktuje: +421 918 351 574, praca@lutogroup.com

131190397

0800 500 091

AK
CI

PRACUJ
U NÁS

Poď k nám
pracovať
do Nemecka!

do

Ponúkame:
stabilnú prácu v renomovanej spoločnosti na TPP
hodinová mzda od 10€ netto
nástup možný ihneď
85_0005
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600 000
Stannah

 
 

 $ 
  !  

0800 162 162
www.stannah.sk

85_0659

 

52-0134

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

hľadá pracovníkov
na stavbu do Nemecka

34-0171

MZD A OD 850 €
DO 1300 €
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