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KOMÁRŇANSKO
Najčítanejšie regionálne noviny

Týždenne do 15 000 domácností

Naozaj nie je dovolené všetko
dávajú najavo, že zlo, podlosť a dobrota
je to isté. „Byť ušľachtilý alebo podlý nie
je, nemôže, nesmie byť to isté.“ A zároveň sa veľmi nástojčivo pýta - „... Alebo
vari áno?!“
Preto aj dnes pripomínam rok starú
výzvu arcibiskupa Cyrila Vasiľa: „Cirkev
v liturgii vyznáva vieru v Krista, teda to,
že Kristus „tretieho dňa vstal z mŕtvych
podľa Svätého písma. A vstúpil do neba,
sedí po pravici Otca. A zasa príde v sláve
súdiť živých i mŕtvych a jeho kráľovstvu
nebude konca a že ... očakávame vzkriesenie mŕtvych a život budúceho veku. Vyslovme aj dnes tieto slová s vedomím ich
nesmiernej, životnej dôležitosti a potvrďme to celým naším životom a konaním.“
Človek si naozaj nesmie dovoliť všetko, čo sa jemu zažiada. Ale môže a musí
urobiť koľko vládze a je v jeho silách, aby
náš spoločný život bol spravodlivejší,
krajší.
Vážení čitatelia, milostiplné a požehnané Veľkonočné sviatky, dostatok
zdravia, šťastia a lásky
vám želá vydavateľstvo
a všetky redakcie
pod značkou
REGIONPRESS.
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DOBROVOĽNÁ DRAŽBA
Rodinný dom
Hurbanovo

Najnižšie podanie: 36 300,00 EUR

BIZNIS?
KONTAKTUJT

E NÁS

novozamocko@regionpress.sk

0907 779 018

STRECHYNA KĽÚČ

VOLAJTE - HÍVJON 0915 896 536

škridla výpredaj

3,50 €/m

Mgr. Bc. Marta Molnárová
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KONZULTÁCIA ZADARMO
Ingyenes konzultáció

ARRI s.r.o.
59-0042

az EGZEKÚCIÓNAK

Cenové ponuky ZDARMA

0905 746 124

www.strecha.ws

AUTORIZOVANÝ DEALER
PREDAJ, SERVIS, LEASING

PROFI AUTO NZ s.r.o.

150€

od 10 990€

3 ročná záruka bez obmedzenia km

Komárňanská cesta 98
0915 210 030
Nové Zámky

www.profiautonz.sk

36-0004

Možnosť splácania
5 rokov
alebo na štvrtiny
s LADA Finance

Príď si kúpiť Ladu a dostaneš
ako darček tankovaciu
kartu v hodnote
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Termín konania dražby:
dňa 20.05.2019 o 10:45 hod.
Miesto konania dražby:
Reštaurácia Penzión ARTIN, salónik
na prízemí, Svätourbanská 107/37,
949 01 Nitra, okres Nitra, Nitriansky
kraj.
Dražobná zábezpeka: 8 000,00 EUR
Predmet dražby: Rodinný dom súp.č. 306 postavený na parc.č. 1216/2
a garáž súp.č 3883 postavená na parc.č. 1216/3, pozemky parc.č. 1215,
1216/1, 1216/2 a 1216/3 o celkovej výmere 823 m2. Predmet dražby je
evidovaný na LV č. 66, k.ú. Hurbanovo.
Kontakt: 02/32202724, 0911 833 859,
krajicek@platitsaoplati.sk, www.platitsaoplati.sk
52-0005-66

NEJDE VÁM

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

EXEKÚCIE
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Aj keď si niektorí myslia, že im áno a
vždy. Žiadna moc a žiaden spoločenský status nedovoľuje človeku všetko.
Neexistuje nijaký kánon, zákon, nijaká
spoločenská norma, ktorá by to umožňovala.
Vážení čitatelia, do dnešného redakčného slova, ktoré s k vám dostáva
v čase významných sviatkov, som si pre
vás dovolil vybrať pár myšlienok z príhovoru arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ, sekretára Kongregácie pre východné cirkvi,
ktorý odvysielal vlani na Veľkú noc Vatikánsky rozhlas.
„Čím je bez Boha svedomie? Ak
Boha niet, ak Kristus nevstal z mŕtvych,
ak duša nie je nesmrteľná, ak človek nenesie na večnosť zodpovednosť za svoje
konanie, ak večnosť neexistuje – tak potom niet nijakej spravodlivosti, mimo tej
ľudskej, ktorej je možné ľahko uniknúť a
ktorá je v našich rukách aj s jej kritériami
a hodnotovým systémom, ktorý si upravíme podľa našej chuti, potom vari môžeme žiť ako zvery, ba horšie ako zvery,
potom je naša sloboda nástrojom záhuby
pre všetkých okolo nás, ktorí nám nejakým spôsobom môžu zavadzať a prekážať pri uskutočňovaní našich chúťok.“
Pán arcibiskup nám pripomína, že
mnohí mocní tohto i nášho sveta nám
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Fašisti a extrémisti si v celej
Európskej únii už
leštia
bagandže,
aby v nasledujúcich
voľbách do Európskeho parlamentu
získali toľko hlasov, aby projekt Európskej únie zborili v základoch.
Európska únia je unikátny projekt,
ktorý má samozrejme aj viaceré chyby. Je
to ale projekt, ktorý zabezpečil v jej členských krajinách 74 rokov mieru. A ak to
zoberieme len z tohto hľadiska, kde inde
vo svete mohli ľudia tak dlho žiť bez strachu o svoj život?
Mnohí ľudia však k Európskej únii
necítia žiadnu pozitívnu emóciu. Uvedomujú si skôr nevýhody, ktoré nám členstvo v tomto spolku prináša. Preto sme sa
rozhodli vniesť do verejnej diskusie pred
eurovoľbami nový pojem, kedy Európsku úniu nazývame ako „Náš Európsky
Dom“.
Prečo? Lebo najlepšie vystihuje to, čo
pre nás Európska únia znamená. Európska únia je akoby náš spoločný dom, v
ktorom má každý členský štát svoju izbu.
Naša izbička je možno niekde na treťom
poschodí, ale je naša a v bezpečí.
Presne tak, ako keď v jednom dome/

činžiaku býva viacero rodín, musia si
dohodnúť spoločné pravidlá správania v
ňom. Dohodnú si napríklad, že dovnútra
púšťajú len ľudí, ktorých niekto z baráku
pozná a nie hocikoho.
No a tu nastal v našom spoločnom Európskom dome problém. Hoci sme všetci
občania EÚ vedeli, že ak chceme ísť niekam mimo EÚ, musíme prejsť dôkladnou
pasovou a colnou kontrolou, zrazu sme
videli, že to neplatí. Zrazu európski mocní umožnili, aby krížom cez Európu mašírovali milióny ekonomických imigrantov
bez toho, aby mali pri sebe aspoň pasy!
Na tomto príklade som chcel ukázať,
že áno Brusel robí aj chyby a veľké chyby. Na druhej strane, ak EÚ berieme za
náš spoločný dom, tak len hlupák by ho
búral, ak ničo v ňom
nefunguje. Čiže nie,
búrať je náš cieľ!
Nebúrajme, opravme si ho a doprajme
aj našim deťom a
vnúčatám žiť život v
bezpečí. V týchto voľbách ide o veľa. O bezpečný život našich
detí.

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

Žena, ktorej tvár polial neznámy páchateľ kyselinou, zomrela

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

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

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

pracujú policajti z viacerých okresov. K
motívu sa však momentálne nebudeme
vyjadrovať,“ vyhlásila poobede polícia.
Doplnila však, že nitriansky vyšetrovateľ už začal vo veci trestné stíhanie pre
zločin zabitia.

» tasr

O bývanie v obci je v posledných rokoch obrovský záujem

Ivanka pri Nitre zaznamenáva v posledných
rokoch obrovský záujem o bývanie v obci. Dôvodom je blízka vzdialenosť od Nitry, porovnateľné ceny nehnuteľností s krajským mestom a zároveň pokojné bývanie na vidieku.
„Záujem o bývanie v našej obci je obrovský.
V súčasnosti máme 2825 občanov. Očakávame, že v priebehu dvoch až troch rokov nám
opäť pribudne značný počet nových obyvateľov,“ povedala starostka Jana Maršálková.
V posledných rokoch pribudla v obci nová vilová
štvrť Nová Ivanka, dostavaný je obytný súbor Kúria. „Dobudovaná je časť Krásne lúky, kde sú pripravené pozemky s kompletnou infraštruktúrou
pre 102 rodinných domov.
Ďalšia bytová výstavba sa pripravuje na Mojmírovskej ceste, kde by malo v šiestich bytových
domoch pribudnúť 151 bytov,“ uviedla starostka.
Obec má podľa jej slov otvorený územný plán, ku
ktorému vypracováva architektonická kancelária
dodatok. „Zbierali sme podnety od občanov na
zmeny a doplnky do územného plánu. Dostali sme
veľmi veľa žiadostí od občanov, ktorí chcú zmeniť záhrady na stavebné pozemky pre individuálnu bytovú výstavbu. Boli tam aj väčšie zámery
investorov na výstavbu,“ potvrdila Maršálková.
Obec disponuje dvoma bytovými jednotkami,
v ktorých je spolu 38 nájomných bytov. Postavené boli pred 15 rokmi. „Chceli by sme pokračovať vo výstavbe nájomných bytov. Nemáme veľa
vhodných obecných pozemkov, no jeden máme
vyhliadnutý. Výstavba závisí od financií,“ uviedla starostka. Podľa jej slov obec eviduje v súčasnosti zhruba 30 záujemcov o nájomné byty.
S príchodom najmä mladých rodín do Ivanky pri
Nitre sa zvyšuje aj záujem o miestnu materskú
školu. Jej pôvodná kapacita nepostačovala, obci
sa podarilo z prostriedkov Európskej únie rozšíriť
priestory o ďalšiu triedu. Súčasná kapacita materskej školy je 61 detí. „Kapacita sa v tomto školskom
roku zvýšila o 23 detí, takže sa nám podarilo uspokojiť všetkých záujemcov.
» TASR

ŽP EKO QELET a.s.

NEJDE VÁM

BIZNIS?

VÝNIMOČNÉ CENY ZA VÝKUP

KONTAKTUJT

E NÁS

oceľového šrotu a farebných kovov

Komárno 0911 611 920

Veľký Meder

0911 611 923

novozamocko@regionpress.sk

0907 779 018

www.ekoqelet.sk
76-0016
76-0017

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

Žena, ktorej tvár v piatok ráno polial
neznámy páchateľ kyselinou, zomrela.
Polícia o tom informuje na sociálnej sieti.
„Polícia v Nových Zámkoch prijala
dnes ráno po pol šiestej oznámenie, že
na Nábrežnej ulici v Nových Zámkoch
neznámaosobapolialaneznámoužieravou látkou na tvári ženu venčiacu psa,“
informovala polícia na sociálnej sieti.
Podľa polície si 39-ročná žena sama
privolala pomoc a so zraneniami
bola hospitalizovaná na anestéziologicko-resuscitačnom
oddelení.
„Na objasnení prípadu intenzívne

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

KOMÁRŇANSKO 74 rokov mieru. Nestačí?
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0907 779 018

49-0044

3
kultúra, zamestnanie

Sme medzinárodná spoločnosť založená v Španielsku v roku 1924. Zaoberáme sa s výrobou medených a

PRÁCA V
NEMECKU

Kosihách (okres Komárno) vyrábame izolované a neizolované vodiče od roku 2007. Využívame
technológiu ťahania drôtu za studena, extrudáciu a povrchovú izoláciu lakovaním a papierom.

VODIČ KAMIÓNA
2500 € - 3500 € brutto

Hľadáme nových kolegov do našej výroby na obsluhu výrobných liniek.
Očakávame:
- ochota a chuť pracovať
- zodpovedný prístup k práci
- pravidelná dochádzka
- technické vzdelanie / myslenie
- dobrý zdravotný stav
- ochota pracovať v nepretržitej prevádzke, v 12h
zmenách

Možnosť turnusov - Ubytovanie zabezpečené
Stabilná celoročná práca

+49/ 15145093826

Kontaktné údaje:
035/7902836
hkovacs@vicentetorns.com
Športová 348, Veľké Kosihy

GAZDOVSKÝ DVOR VINODOL

0907 779 018

Tel.: 0907 960 440, 0909 105 810

MORKY
NA CHOV
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45-0039

6 - týždnové
20

85_0283

www.simon-fleisch.de
job@simon-fleisch.de

76-0039

Ponúkame:
- nástupný plat - 600€/mesiac, mesačný bonus - 100€/mesiac
- po zaučení zvýšenie platu a bonusu
- autobus zadarmo zo smerov: Komárno, Nová Stráž, Čalovec,
Kameničná, Zlatná na Ostrove, Zemianska Olča, Bodza, Tôň,
Trávnik, Číčov, Klížska Nemá; ostatné smery: príspevok na
dochádzku
- stravné lístky v hodnote 3,60€
- príplatky: za chemický faktor (lak) 80€/mesiac, za hluk 0,59€/h,
za nočnú zmenu 0,96€/h
- ﬁremné akcie
- možnosť odborného a kariérneho rastu
- možnosť platených nadčasov (3,85€/h + 35% základného platu,
príplatky)
- krátky a dlhý týždeň v práci (2 a 5 dní)

Základná znalosť nemeckého alebo
anglického jazyka. Nemecká pracovná zmluva.
Vybavíme všetko potrebné pre prácu
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Verím v dôveru ľudí
Lenže potom ste vaše rodinné vydavateľstvo museli predať. Prečo?
V deň tretích narodením našej Rebeky, 21. augusta 2008 a na výročie augusta 1968 som si
uvedomil, že síce sme sa jedných okupantov zbavili, ale nahradili ich okupanti noví. Vybojovali
sme si síce na Novembrových námestiach slobodu, ale akosi sme ju neuniesli. Veľmi rýchlo
sme zverili dôveru do rúk nehodných skorumpovaných politikov a tí, zväčša bývalí komunisti a
eštébáci, našu naivnú dôveru zneužili. Ľuďom sľubovali nové Rakúsko, ale urobili si ho len pre
seba. Za pár korún si rozdelili naše fabriky a z ľudí si urobili novodobých otrokov. Uvedomil som
si, že sa nedokážem na to viac už nezaujato pozerať a rozhodol som sa začať zápas za očistu
slovenskej politiky od ľudí ako Mečiar, Slota či Fico. Začal som písať stĺpčeky do našich novín a
búšiť do mocných, otvárať ľuďom okále. Na tú dobu dosť odvážne a tvrdo.
Reakcia mocných nenechala dlho na seba čakať. Poslali policajné komando, aby
vtrhlo do vašej rodinnej ﬁrmy.
Nevedeli si rady, ako ma pokoriť. Ficovi som maximálne liezol na nervy, lebo som mu odvážne a
tvrdo nastavoval zrkadlo a ľudia začínali dôveru v neho strácať a mne veriť. Dával som dole rad
radom jeho ľudí a najradšej by ma utopil v lyžičke vody. Lenže nič na mňa nemali, tak si vymysleli
obyčajnú podlú lož. Priamo jeho policajný prezident hovoril vo všetkých médiách, že naša ﬁrma
podvádzala, lebo sme faktúry účtovali v inej výške ľuďom a v inej do účtovníctva. Na základe
takéhoto anonymného výmyslu poslali policajné komando, zhabali nám hlavný počítač, čím úplne
zastavili chod celej ﬁrmy. Zobrali kompletné účtovníctvo, rok sa v ňom desať ľudí hrabalo horedole a nenašli ani jednu jedinú zle zaúčtovanú faktúru. Myslíte si, že sa potom ospravedlnili? Ani
jedným jediným slovíčkom. Len nám potichu účtovníctvo vrátili.
Zrejme išlo len o očiernenie pred voľbami.
Samozrejme. Fico sa spoliehal, že keď nás falošne obvinia, ľudia to neprekúknu a budú voliť jeho.
Lenže moji voliči pri nás stáli, a ešte vo väčšom počte. Veľmi rýchlo pochopili, že Fico hral falošnú
hru. Prepadovka policajného komanda, kedy jeden Bödörov(blízky človek objednávateľa vraždy
Jána a Martiny - Kočnera)človek zastrašoval našu zamestnankyňu s položenou zbraňou na jej
pracovnom stole, však bola už len vyvrcholenie šikany. Nekonečná buzerácia cez najrozličnejšie
kontroly roky celej ﬁrme brala veľmi energiu. Smer mnohým podnikateľom tiež zakázal v našich
novinách inzerovať, lebo vraj ak neprestanú, zoberú im štátne zákazky. Chceli nás vyhladovať.

Ale teraz prídu noví spasitelia a povedia, že už by si mal končiť aj ty. Že oni sú
lepší.
A slušnejší. Slovíčko slušnosť majú veľmi radi. Lenže, čo je slušné na tom, že oni roky, keď ja
som s holými rukami zápasil so zlom, mlčali? Nič. Viem, prídu teraz mnohí. Budú rečniť, ako to
teraz oni budú robiť lepšie, ako oni vyhrali ten boj. Ako sa namakali. Prídu v slušivých oblečikoch,
kravatkách, s ľúbivými úsmevmi. Vyhlásia sa za nových, lepších, neskazených, nezašpinených.
Taká je politika.
Ale nie je to fér. Čo je fér na tom, že tí, čo teraz zakladajú svoje nové strany, chodia za našimi
poslancami a lákajú ich na lepšie miesta na ich kandidátkach? Nič. Je to podlé. V televízii hovoria,
ako chcú s nami spolupracovať, ale v skutočnosti nás chcú pokoriť. Ich cieľom je naše hnutie
vymazať z politickej mapy.
Prečo si to myslíš?
Nerobím si o nich ilúzie. Politika je špinavá hra a mnohí majú svoje nie práve najčistejšie úmysly.
Zároveň však vedia, že ak my raz budeme súčasťou vládnej koalície, nikdy nikomu z nich nedovolíme zobrať z našich spoločných peňazí ani jeden cent. Vedia, že neumožníme, aby tu vznikli
nejaké cudzie vojenské základne, vedia, že nedovolíme adopcie detí homosexuálmi. A to im
vadí. Preto sa síce budú do televízií tváriť, že s nami počítajú, ale v skutočnosti budú lákať našich
poslancov na medové motúzy, lebo vedia, že ja ich dám všetkých na koniec kandidátky a budú
musieť takto skladať účty svojim voličom. Budú sa nás snažiť takto rozložiť zvnútra.
Rozhodol si sa kandidovať do eurovolieb, to vážne chceš zo Slovenska utiecť?
Jasné, že nikam neutekám. Neboj. Inak, presne toto, čo hovoríš, mi napísali mnohí. Vraj nemám
nikam ísť do europarlamentu, ale ma potrebujú tu na Slovensku.
Tak prečo vlastne kandiduješ?
Z dvoch dôvodov. Prvý je, že chcem aj svojou účasťou v kampani maximálne spopularizovať
eurovoľby, aby bola čo najväčšia účasť. Minule sme totiž ako Slovensko urobili veľkú hanbu, keď
s účasťou 13% sme trhli historický rekord v nezáujme.
A druhý?
Zásadne som zmenil názor na úlohu USA pre bezpečnosť vo svete, v Európe a u nás. Odmietam
ďalej mlčať, keď vidím obrovské zlyhanie USA v Iraku, ktoré de-facto spôsobilo milióny utečencov
v Európe. USA si totiž vymysleli, že v Iraku sú chemické zbrane hromadného ničenia. Na základe
toho udreli na Irak, rozvrátili celý štát, ktorý horko-ťažko držal pokope a funkčný (áno) diktátor
Sadám Husajn. To spôsobilo vznik Islamského štátu, následný rozvrat Sýrie a milióny utečencov
v Európe ... no a následky teraz znášame my všetci. Vystrašení Briti radšej z EÚ odchádzajú,
podpora extrémistických, populistických a fašistických strán dramaticky vzrástla v celej Európe,
ale Veľký Brat si v pokoji hovie za veľkou mlákou. To nie je fér a nemali by sme o tom mlčať.

Legitímny názor, ale preto kandiduješ?
Áno. Ľudia vo voľbách majú dva krúžky. A keďže naše hnutie má reálnu šancu získať miesto len
pre jedného poslanca v Európskom parlamente, tak chcem ľudí poprosiť, aby ten druhý krúžok
dali mne. Verejne som totiž sľúbil, že ak ich nedostanem aspoň 50 tisíc, tak to budem považovať
Zamestnanci to ako znášali?
za nesúhlas mojich voličov so zmenou môjho postoja
Postupne som začínal cítiť, že hoci väčšina pri mne verne napriek všetkým útokom zla stála,
začínam im ubližovať. Cítil som sa zodpovedný za to, že strácajú svojich klientov, len preto, lebo ja voči USA. Ľudia tak môžu rozhodnúť, či mi dovolia
som sa rozhodol postaviť mocným pánom zoči-voči. Čím ďalej tým viac som cítil, že ak nechám zmenený názor, alebo na pošlú z parlamentu
ﬁrmu naďalej pod paľbou a šikanou Ficovej moci, nakoniec môžeme padnúť na kolená a ľudia by preč. Mnoho ľudí mi po mojom vystúpení
písalo, že konečne niekto z demokratickej
mohli prísť o prácu. Vtedy sme sa s Pavlínkou dohodli, že musíme urobiť niečo, čo sme si nikdy
opozície nabral odvahu povedať, že USA
nedokázali ani predstaviť. Rozhodli sme sa naše rodinné vydavateľstvo predať a zveriť ho do rúk
nám neprinášajú len dobro a prosperitu.
novým majiteľom.
Samozrejme, že tým netvrdím, že sa teraz
Moc vás prinútila vzdať sa vlastného dieťaťa. To muselo bolieť.
máme hodiť okolo krku Rusku, v žiadnom
Presne tak. Ale, ak by sme to neurobili, útočili by stále až kým by nás nedorazili úplne a ľudí by
prípade nie. Len chcem mať slobodu hovoriť
sme museli prepustiť. Museli sme sa vzdať ﬁrmy, aby sme ju zachránili.
o Veľkom Bratovi, že robí chyby. Chcem, aby
Obeta k politike patrí.
sme zostali v Európskej únii, ako aj v NATO.
Neviem, nie nevyhnutne. Vidím okolo seba mnohých politikov a političky, ale obety vidím málo.
Len by sme sa mali výrazne viac spoliehať
Mnohí prišli do politiky a zrazu zarábajú desaťkrát viac ako predtým. Žijú si pohodlný život politika, na spoločnú obranu Európskych krajín, ako na
nezápasia na barikádach, kedy-tedy si dajú nejakú tlačovku a tým to končí. Ja som obetoval
nejakú akože nezištnú pomoc z Ameriky.
zápasu za očistu politiky od korupcie a za dobro obyčajných ľudí veľmi veľa. Obetoval som svoju
Myslíš, že ťa ľudia podporia
rodinu, ktorá tým veľmi trpela. Z 3-ročnej Rebeky je dnes už 13-ročná slečna a z mimino Klárka
a krúžok ti dajú?
má už desať. Miesto toho, aby som trávil čas s nimi, som búšil do Fica a usvedčoval som rad
S pokorou verím a dúfam, že áno. Ak nie,
radom zlodejov. Miesto toho, aby som im postavil vytúžený dom, som stál na barikádach v boji
čestne odídem aj zo slovenského parlamentu
za ľudí, z ktorých mnohí mi nikdy za to nepovedia ani mäkké f. Čas, ktorý som nevenoval mojim
a postavím sa v nasledujúcich voľbách
blízkym ma mrzí najviac.
opäť na posledné 150te miesto.
Stálo to za to?
A ľudia opäť rozhodnú.
Z pohľadu rodiny určite nie. Z pohľadu všetkých ostatných ľudí, verím, že áno. Pavlínka mi to však
nikdy nevyčítala. Celých desať rokov len trpezlivo pri mne stojí. Vo vnútri určite roky veľmi trpí, ale
uvedomuje si, že tú špinavú prácu niekto urobiť musí.
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Tieto noviny si ako tretiak na vysokej škole pred viac ako dvadsiatimi rokmi
zakladal. Aký to bol pocit, keď ste sa ako rodina museli vydavateľstva
regionPRESS, s.r.o. vzdať?
Veľmi smutný. Žil som pre našu ﬁrmu dnom i nocou. Veľakrát ma ráno našli naše fakturantky v
kancelárii s tým, že som akosi vynechal noc, lebo som nestíhal. Snažil som sa vybudovať ﬁrmu,
ktorej základná hodnota bola dôvera. Firmu, v ktorej budú robiť ľudia radi a s dobrým pocitom
... a myslím, že sa mi to vcelku darilo. Bol som na nás hrdý, keďže sme nikdy nešikanovali
mladé mamičky, len preto lebo majú malé deti, ako je to v mnohých ﬁrmách zvykom. Platil
som najvyššie dane zo všetkých živnostníkov na Slovensku. Dlhé roky sme chodili spolu na
celoﬁremné dovolenky do Chorvátska, boli sme jeden dobrý tím.

5
CESTOVANIE

Môžete sa vyhnúť stresom

Je ideálny čas na vybavenie pasu

Letná dovolenková sezóna sa blíži. ktorej cestujete alebo online cez internet.
Ak sa chystáte vycestovať do zahraničia, potom je ideálny čas skontrolo- Kde podať žiadosť
vať si platnosť cestovných dokladov. a čo budete potrebovať

Žiadosť o vydanie cestovného pasu
podáva občan starší ako 15 rokov osobne v mieste trvalého alebo prechodného
pobytu, alebo v mieste, kde sa zdržiava.
Pri podaní žiadosti o vydanie cestovného
pasu musíte byť osobne prítomný. Fotografiu si nosiť nemusíte, pracovníci oddelení dokladov nasnímajú podobu tváre a
podpis v elektronickej forme priamo pri
podaní žiadosti. Ak si pôjdete vybaviť pas,
je potrebné predložiť občiansky preukaz.
Ak ho nevlastníte, pripravte si rodný list
Slovenskej republiky a osvedčenie, prípadne potvrdenie o štátnom občianstve
Slovenskej republiky, ktoré nesmie byť od
jeho vydania staršie ako šesť mesiacov.
Štátne občianstvo Slovenskej republiky je
možné preukázať platným cestovným pa-

Čo robiť v prípade
straty cestovných dokladov:
Ak na dovolenke stratíte pas alebo vám ho
ukradnú, ohláste to bezodkladne na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky
a zároveň tam požiadajte o vydanie náhradného cestovného dokladu na návrat
do Slovenskej republiky. Ak v danej krajine nie je zastupiteľský úrad Slovenskej
republiky, požiadať môžete ktorýkoľvek

zastupiteľský úrad štátu EÚ. Po návrate z
dovolenky nezabudnite túto stratu alebo
odcudzenie nahlásiť príslušnému oddeleniu dokladov, ktoré cestovný pas vydalo,
prípadne ktorémukoľvek inému oddeleniu
dokladov alebo ktorémukoľvek útvaru Policajného zboru.
Rada na záver: Pred odchodom na dovolenku si urobte kópie cestovných dokladov,
v prípade straty alebo krádeže sa zídu.

zdroj Skitterphoto-pixabay

ilustračné foto
som Slovenskej republiky. Ďalej si zoberte
so sebou ďalší matričný doklad, ak došlo
k zmene matričnej udalosti, napríklad
sobáš či narodenie. Potrebovať budete aj
skôr vydaný cestovný pas Slovenskej republiky a peniaze na úhradu správneho
poplatku.

Cena za vydanie pasu pre občana staršieho ako 16 rokov
-do 30 dní 33 eur
-do 10 pracovných dní 66 eur
-do 2 pracovných dní 99 eur

Kde si pas vyzdvihnete

Vyhotovený cestovný pas si vyzdvihnete v mieste podania žiadosti o vydanie
Cena za vydanie pasu pre dieťa mladšie – teda na oddelení dokladov, kde bola
prijatá žiadosť. Vyhotovený cestovný pas
ako 6 rokov
môže za občana staršieho ako 15 rokov
-do 30 dní 8 eur
-do 10 pracovných dní 16 eur
vyzdvihnúť aj iná osoba – avšak na zák-do 2 pracovných dní 24 eur
lade úradne osvedčenej plnej moci na zaCena za vydanie pasu pre dieťa od 6 do 16 stupovanie. Rodič, prarodič, súrodenec,
rokov
manžel, manželka alebo plnoleté dieťa dr-do 30 dní 13 eur
žiteľa cestovného pasu môžu vyhotovený
-do 10 pracovných dní 26 eur
cestovný pas prevziať bez úradne osvedče-do 2 pracovných dní 39 eur
nej plnej moci na zastupovanie.
ren

Koľko stojí vybavenie pasu

76-0043

Cestovný pas by si mal skontrolovať
každý, pretože mnohé krajiny od zahraničných návštevníkov vyžadujú, aby ich
pasy mali platnosť napríklad pol roka
pred odchodom z krajiny. Rovnako i rodičia detí plánujúcich zahraničnú dovolenku by nemali zabúdať, že dieťa mladšie
ako 15 rokov, musí mať pri sebe pas a to aj
vtedy, ak ide o novorodenca. Do členských
krajín Európskej únie a niektorých ďalších
štátov vám postačí platný občiansky preukaz. Do vzdialenejších destinácií budete
potrebovať pas a do niektorých krajín dokonca aj vízum alebo aspoň vymeniteľný
registračný formulár. Pas si vybavíte na
polícii na oddelení dokladov, víza na príslušnom zastupiteľskom úrade krajiny, do
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PRIESKUM
SLOVÁKOV
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najčastejšie?
A keď už, ako si
pomôžeme?

Skúmali sme, kedy si Slováci doprajú viacej jedla, ako zvyčajne.
Keďže pocit „prejedol som sa“ alebo „prejedla som sa“, môže byť veľmi individuálny,
dali sme účastníkom možnosť výberu viacerých možností.

Pri akých príležitostiach sa najviac prejedáte?

OTÁZKA Z PRIESKUMU:

Veľká noc a Vianoce

5,5% Pri inej príležitosti

Nikdy sa

11,9% neprejedám

50,9

16,1

% Na dovolenke

Jednoznačne vyhrávajú Veľká noc a Vianoce. Najväčšie sviatky roka. Pre Slovákov sú
obdobím prejedania sa vo všetkých mestách
a obciach a v každom veku. Hneď za tým nasledujú oslavy, večierky a hody. Až ďaleko za nimi
sú grilovačky, stres a dovolenka.

% Počas Veľkej noci

a Vianoc

Keď mám

17,4% stresové obdobie

Mladí ľudia vo veku 25-34 rokov sa prejedajú
často pri najrôznejších príležitostiach a neboja
sa to priznať. Milujú sviatky, zábavy, večierky a
oslavy, práve tak, ako grilovanie a dovolenky.

Počas grilovania

23,8% s blízkymi

44,2

OTÁZKA Z PRIESKUMU:

(zhoršené trávenie, prejedenie, tráviace ťažkosi)?

Účastníci mohli uviesť viacero spôsobov, ako riešia tráviace ťažkosti.

�.

NAPIJEM
SA MINERÁLKY

�.

NAPIJEM
SA PIVA

�.

UŽIJEM LIEK
ALEBO VÝŽIVO�
VÝ DOPLNOK NA
TRÁVENIE

�.

NAPIJEM
SA ČAJU

�.

DÁM SI SÓDU
BIKARBÓNU

�.

DÁM SI POHÁRIK
TVRDÉHO ALKOHOLU
NEMÁVAM POCIT
ŤAŽKÉHO ŽALÚDKA

NAPIJEM SA KOLOVÉHO
NÁPOJA

�.

�.

ĽAHNEM SI A POČKÁM,
KÝM TO PREJDE

��.

a hodoch

Čo robievate v prípade pocitu „ťažkého žalúdka“

Ako Slováci najčastejšie riešia ťažkosti
s trávením?

�.

Obyvatelia veľkých miest nemajú za „hlavné
prejedacie obdobie“ sviatky, skôr sú to oslavy
a večierky, ale zato si radi zajedia aj na dovolenkách.

% Na oslavách, žúroch

RIEŠIM TO INÝM
SPÔSOBOM

Ľudová „prvá pomoc“ po prejedení sa
V celej populácii, vo všetkých krajoch a mestách je trojlístok „prvej pomoci“ pri tráviacich ťažkostiach jasný - minerálka, liek alebo výživový doplnok a sóda bikarbóna. Na východnom Slovensku vedie
sóda bikarbóna, v strede a na západe Slovenska pohár minerálky.

RADÍ
MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
ODBORNÍČKA: Diabetologička, odborníčka na poruchy metabolizmu a výživy
Žalúdok je veľmi citlivý na každé nesprávne zaobchádzanie. Pocit tlaku, nafúknutia, grgania, napínania na vracanie sú
jasné signály, ktorými tráviaci trakt majiteľovi ohlasuje, že sa prejedol. Po prejedení nastáva pocit únavy, pretože energia sa
musí sústrediť na trávenie, aby sa spracovala nálož jedla.
Najjednoduchšie a najúčinnejšie riešenie je 15 – 20 minútová prechádzka hneď
po jedle. Pomôže veľmi rýchlo. Neodporúča sa ľahnúť si a spať alebo cvičiť či behať,
aby sme rýchlo spálili kalórie. Hrozí riziko
úrazu, niekedy aj srdcový infarkt. Dostatok
tekutín zabezpečí hydratáciu, bez obavy
ďalšieho naplnenia žalúdku. Voda s citrónom alebo limetkou poskytuje organické
kyseliny, enzýmy a antioxidanty, ktoré pomáhajú stráviť varené jedlo a stimulujú vylučovanie žalúdočných štiav. Bylinné čaje
na podporu trávenia sú zo zázvoru, mäty,
anízu, rasce alebo feniklu. Na nafukovanie pomáha kamilkový čaj. Kolové nápoje
vďaka obsahu kofeínu a extraktov byliniek
sú účinné už v malom množstve, avšak
dostatočne chladené. Vychladené fungujú

Zdroj: www.gastroval.sk realizácia Nielsen Admosphere Omnibus, SR populácia 15+, apríl 2019
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ako studený obklad na rozdráždený žalúdok a bolesti. Pre vysoký obsah cukru
však na bežnú konzumáciu nie sú vhodné.
Aj najznámejší kolový nápoj bol pôvodne
určený ako žalúdočný likér. Bublinkové
nápoje ako minerálka, sóda bikarbóna či
pivo obsahujú oxid uhličitý, ktorý pomáha
ľudovo povedané „dobre si odgrgnúť“, čo
môže pomôcť v trávení a posune potravy.
Alkohol ako „liek“ na prejedenie pomáha
len v malých množstvách. Najúčinnejšie sú
bylinné likéry s obsahom alkoholu do 30%.
Príliš vysoká koncentrácia alkoholu má
opačný účinok, spomaľuje totiž činnosť žalúdka. Takže platí, že menej je viac. Niekedy
pomôže aj teplý obklad – nahriaty uterák
alebo termofor priložený na brucho. Teplo
pomáha prekrveniu, a tým k zrýchleniu tráviacich dejov.
Najlepšou liečbou na prejedanie je prevencia. Treba jesť postupne a jedlo si rozdeliť na menšie porcie počas dňa. Skôr sa
vyhneme obezite a riziku metabolických
ochorení. Pridŕžajme sa známeho pravidla:
Jesť sa má do polosýta a piť do polopita.

(redakčne upravené a doplnené)
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zamestnanie
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dlhodobá a stabilna práca

výhodné platové podmienky

85_0286

85-0005

www.konstrukter.sk

ubytovanie a doprava hradené
sokolova@granila.eu
0950 301 301
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PRAVIDELNÝ TURNUS.
�������������������������������������
������������������������������

10 - 20 €/hod. netto

Tel.: 0908 914 180
0905 218 177

���������������������������������
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ELEKTRIKÁRI
SADROKARTONISTI

info@konstrukter.sk
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TPP ��������������������������������
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saludosro@gmail.com

�������

OPERÁTOR VÝROBY
800 - 1000 EUR/netto
���������
900 - 1100 EUR/netto
��������������
11 EUR/hod.

Firma ������ Vám ponúka prácu
s nástupom ���������������������

������������������������������������
413
358
82, 090
04/88
81 418,
tel: 0918/4
nfo
fo@g
@ sk
sksrro.sk
k
����� in

85_0290

PRÁCA V NEMECKU
��������������

����������������������

NEMÁTE PRÁCU
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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
zimné záhrady

rámové

bezrámové

AKCIA ZĽAVA DO 35%
0948 787 777 | www.balkona.eu

zasklievanie terás

bezrámové

Možnosť výhry 300 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom
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63-0077

balkóny

