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STRECHY

ARRI s.r.o. 

www.strecha.ws

NA KĽÚČ

Cenové ponuky ZDARMA
stavebné rezivo 
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OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

„Kam sa podeli kvety? Kde sú muš-
káty? Okná sú úplne prázdne, v pred-
záhradkách, kde kedysi kvitli ruže, 
ľalie, pivonky a iné kvety, sú dnes par-
koviská, smutný svet...“ 

Povedala mi 87 – ročná spoluces-
tujúca na pravom sedadle, keď sme 
nedávno cestovali dolu Považím. Nie 
po diaľnici, ale po okresných cestách, 
cez mestá a dedinky. Nuž, podeli sa. Do 
slovenskej nemilosti. O kvety sa totiž 
treba starať a my sme si akosi prirýchlo 
zvykli na to, že prioritou sme my sami, 
že sa máme starať v prvom rade o seba, 
o svoje blaho, o svoj dostatok, o svoj 
pokoj. Samosprávy vysádzajú okras-
né rastliny medzi chodník a cestu, no 
udržiavajú ich zamestnanci na verej-
noprospešné práce. Vlastníci domov, 
pred ktorými tieto záhony krášlia náš 
svet, na ne kašlú. Ani ich len nepole-
jú. Ale tie plechovice z predzáhradok 
umývajú, leštia. Aj viackrát za týždeň.

Pred nami je na záver posledného 

jarného týždňa Deň kvetov. Je určený 
záhradkárom a milovníkom zelene, 
ktorí oslavujú život. Nie majetky. Nie 
statky. Deň kvetov oslavujú milovníci 
kvetov na celom svete. Každá krajina 
má svoje typické zvyky a podujatia, 
ktorými sa teší z príchodu leta. K teplu 
a ostrému slnku bezpochyby patria ti-
sícky farebných voňavých kvetov i lie-
čivé byliny. 21.6. nás čaká najdlhší deň 
v roku a tiež aj Deň kvetov. Zázraku prí-
rody, ktorý odjakživa umožňoval nie-
len život, ale pôsobil radosť a potechu 
v ľuďoch, ktorých aspoň na chvíľku 
odpútal od bežných starostí, trápení a 
problémov. Vráťme kvety 
do nášho sveta, čoraz 
temnejšieho a bezfareb-
nejšieho. Ukradnime 
pre ne trochu  betónu, 
dlažby, asfaltu, ale aj 
strácajúcej sa ľud-
skosti v nás.

Smutné Slovensko

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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Nieje 
je správne písať spolu, 

- nie je, je nesprávne 
a neni už vôbec nie.

Slovenčina naša INZERCIA
0907 779 018
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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

www.balkona.eu
0948 787 777

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

ZĽAVY NA JÚN 35% Možnosť výhry 350 €

balkóny terasyzimné záhrady 
splátky od 35 € splátky od 149 € splátky od 98 €
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Niekedy počú-
vam, že som nudný 
a politiku beriem 
príliš vážne. Vraj 
náš program ani 
naši odborníci ne-

budú ľudí zaujímať. Hovoria mi, že 
mám byť viac útočný, viac provokovať 
a občas urobiť nejaké divadlo. Mohol 
by som. Nevie sa to, ale okrem eko-
nómie som vyštudoval aj divadelnú 
dramaturgiu. Ale nechcem. Zákony, o 
ktorých hlasujem ovplyvňujú životy 
5,5 milióna ľudí. Pre mňa je to závä-
zok. Správa krajiny je vážna vec.

Politické cirkusy a osočovanie sú 
chvíľu zaujímavé, časom však una-
via a znechutia. Vyostria emócie a 
znepriatelia aj možných partnerov. 
A ľuďom nič neprinesú – ani vyššie 
platy, ani dostupnejších lekárov, ani 
dôstojnú starobu. Živia iba beznádej, 
že na Slovensku to inak nejde. 

V SPOLU veríme na politiku rie-
šení, programov, najlepšie priprave-
ných ľudí a spojenectiev. Politiku, 
ktorá prináša výsledky. Vieme, že 
keď budeme súčasťou vlády, čakajú 
nás neľahké úlohy. Vymeniť stranu, 
čo za dvanásť rokov obsadila Sloven-
sko od východu na západ „svojimi 
ľuďmi“. Stranu, za ktorej vlády sa da-
rilo barónkam, čo žili na úkor malých 
poľnohospodárov a “tetám Ankám”, 
čo sa priživovali na chátrajúcom 
zdravotníctve. 

Bude to náročné. Všetci, ktorí ve-
ríme, že na Slovensku môže byť lep-

šie, budeme musieť držať spolu. Preto 
budujeme spojenectvá a otvárame 
dvere k spolupráci s inými politický-
mi stranami. Uvedomujeme si, že Slo-
vensko je rôznorodé a všetci máme 
priority a záujmy. No je dôležité, aby 
sme vedeli spoločne žiť a vychádzať. 
A postaviť sa za to, čo je pre nás všet-
kých a pre budúcnosť podstatné.

 Spojenectvá nie sú ľahké, nebu-
dem vám klamať. Preto o nich všetci 
radi rečnia, ale činy chýbajú. No bez 
spájania sa, bez dohody sa nikam ne-
pohneme. Preto sme minulý týždeň 
uzavreli koaličnú dohodu s Progre-
sívnym Slovenskom. Nerečníme, ko-
náme. Do parlamentných volieb ide-
me spoločne, aby sme boli schopní 
spravovať krajinu od prvého dňa vo 
vláde. 

Víťazstvo v eurovoľbách chápe-
me ako signál, že ľudia si želajú po-
litikov schopných dohodnúť sa. Naše 
spojenectvo je premyslené, pretože 
musí vydržať štyri roky vládnutia, 
nielen kampaň do parlamentných vo-
lieb. Politika je pre nás vážna vec, a 
tak k nej pristupujeme. Bez cirkusu. 
Zato s rozvahou a odhodlaním zlep-
šovať život ľudí na Slovensku.

Stačilo už cirkusov

» Miroslav Beblavý
predseda strany 
SPOLU - občianska demokracia

Slovensk
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DOBROVOĽNÁ DRAŽBA
Rodinný dom 
Hurbanovo

Najnižšie podanie: 26 730,00 EUR
Termín konania dražby: 
dňa 16.07.2019 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: 7 000,00 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
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Bližšie informácie Vám poskytneme
Mobil: +421 911 419 389
Email: hesperuszemne@gmail.com
Web: http://www.hesperus.sk
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0907 779 018 INZERCIA
0907 779 018

LETÁKY
0907 779 018
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Najlepšia sezóna
na nové Suzuki
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ZIMNÉ KOLESÁ

V CENE



KM19-24 strana- 4

4
DOMáCNOSť

1

76

3

5

67

9
9

1
8

82
3

3

5

6
6

2
9

15
7S

U

D

O

K

U

9
15

5
693

1
6

7
3

5
69

8

2
8
7

2
3

9

1
96
83

S

U

D

O

K

U

NEJDE VÁM BIZNIS?KONTAKTUJTE NÁS
komarnansko@regionpress.sk

0907 779 018
Euro 

sa skloňuje podľa vzoru mesto.
Slovenčina naša

Jarmila Kyselicová 
kyselicova@regionpress.sk 

0907 779 018

OZVITE SA NÁM

Týždenníky siete REGIONPRESS sú 
prvým regionálnym médiom, ktoré na 
základe zmluvy s UPSVAR zabezpečia 
pre svojich inzerentov splnenie všeo-
becných zákonných povinností.
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Testovali sme za vás: 

Ste roky v ke alebo tankujete na ke, ktorú máte práve poruke? Zaujíma vás predovšetkým cena 
alebo dávate prednos valite? Máte radi technologické vychytávky alebo si radi „pokecáte“ s obsluhou? 

to akok vek, z k kej Olivy budete odchádza kojní. 
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UŽ STE TO POČULI?

» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO

Za posledné dni 
a týždne sa hitom 
mnohých našich pi-
sálkov stal nejaký 
blázen. Vraj za roky 
v politike neurobil 
absolútne nič. Ne-

prišiel s nejakou myšlienkou. Nemá žiadny 
program. Nemá žiadnu víziu, aké by to naše 
Slovensko malo vlastne byť. Neurobil nič po-
zitívneho a len vniesol do politiky nedôstoj-
ný bordel ... a že veľmi držia palce Kiskovi, 
aby ho vo voľbách konečne dorazil ... a aby 
nám tu už v parlamente konečne nezavadzal 
aj s tým jeho trápnučkým hnutím.

Prečo to robia? Lebo im nepasujeme do 
krámu. Vedia totiž, že nikdy neboli tak blíz-
ko svojmu vysnívanému ultraliberálnemu 
Slovensku ako v nasledujúcich voľbách. A 
vedia, že ak nás nedokážu do volieb dostať 
na kolená, a my sa napriek ich vôli a urput-
nej snahe ublížiť, do parlamentu dostaneme, 
tak ich sníček sa im rozplynie.

Preto vypisujú bezbožné lži a spolieha-
jú sa, že ľudia sú hlúpi ... že majú krátku pa-
mäť ... a tí istí ľudia mi potom píšu, že tie ne-
návistné reči pisálkov už ani nedokážu čítať.

Náš neúnavný zápas za očistu Sloven-
ska od korupcie, je pre nich nič. Odvážny 
vytrvalý boj holými rukami zoči-voči abso-
lútnemu zlu, je pre nich nič. 8-my rok naj-

aktívnejší poslanecký klub, je pre nich nič. 
Program s 500 konkrétnymi riešeniami, je 
pre nich nič...

Dnes majú svojich spasiteľov, s ich 
správnymi „hodnotami“ ... a vôbec im ne-
vadí, že vtedy, keď my sme riskovali v boji 
za ľudí a Slovensko možno aj životy, spa-
sitelia si v klídku užívali pohodlný život v 
bezpečnom ústraní.

Je to choré, prepáčte. Správate sa nie 
ako poctiví hľadači pravdy, ale ako pravdy 
majitelia. Nie je vám to trápne? Profesio-
nálna česť vám nehovorí nič? Či v pohode? 
Hlavne, že vám to dobre robí? To je vaše 
poslanie? Úbohé.

ps. Samozrejme, že “pisálkami” myslím 
tých akoženovinárov, ktorí si o sebe len mys-
lia, že novinármi sú, ktorí s pocitom boho-
rovnosti šíria akýkoľvek 
blud ... lebo oni môžu. 
Obávam sa, že faloš-
ná kolegialita voči 
takýmto akoženovi-
nárom len úplne zby-
točne znevažuje prácu 
naozajstných profíkov 
vo svojom fachu, napr. 
Monika Tódová či 
Marek Vagovič.
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Z historického hľadiska skladba stra-
vy je vždy daná prirodzenou dostup-
nosťou k potrave. Preto  je naša strava 
iná, ako strava Grékov alebo Talianov. 

Stredomorská strava má svoj pôvod 
vstrave južného Talianska, Grécka a 
Španielska. Aj keď sa ináč stravujú 
Gréci ako Taliani a obaja inak ako Špa-
nieli, niečo majú spoločné a rozdielne 
od našej stravy – málo nasýtených 
tukov, málo červeného mäsa a jedno-
duchých cukrov. Typické je veľa zele-
niny a ovocia, veľa rýb a mastných 
kyselín prospešných pre zdravie.

Významne nižší výskyt srdcovo-
-cievnych ochorení na juhu Talianska 
a v prímorskom Grécku či Španielsku 
má svoj pôvod práve v vplyve stravy 
a aj spôsobe života. Medzi diétami sa 
stredomorská strava, nazývaná aj me-
diteriánska diéta (MD) stala tou, ktorú 
medicína odporúča už dlhodobo naj-
viac, lebo: 

ochoreniami o takmer 30 percent. 

napriek tomu, že obsahuje pomerne 
veľa tukov, ktoré sú ale zdraviu pro-
spešné, hlavne z olivového oleja, nie-

ktorých druhov rýb a morských plodov. 

účinok pred vznikom rakoviny až 
o vyše 50 percent, hlavne prsníka a 
hrubého čreva. 

-
záciu cukrovky a bráni pred jej vzni-
kom o 20-30 percent.

-
vového systému,  bráni pred vznikom 

-
rovej choroby. 

Stačí, ak si spomenieme dovolen-
ku na juhu Európy a zvyklosti, ktoré 
môžeme, prenesieme k nám. MD je 
vhodná v primárnej prevencii – teda 
v predchádzaní ochorení, ale aj v se-
kundárnej, keď  ochorenie už je prí-
tomné, ale úspešne bráni zhoršeniu. 
Stredomorská diéta spolu 
s diétou DASH dlho-
dobo obsadzujú prvé 
dve priečky medzi naj-
zdravšími stravovací-
mi spôsobmi. 

(dokončenie 
nabudúce)

Mediteriánska diéta

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

metabolizmu a výživy

Prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD. je 
univerzitný profesor, popredný odbor-
ník, inovátor a vizionár v oblasti infor-
mačnej vedy, ktorý je rešpektovaný v 
domácom i medzinárodnom meradle. 
Ako slovenský vlastenec je orientovaný 
proeurópsky.  Profesionálne je okrem iné-
ho zameraný na ochranu a sprístupňova-
nie kultúrneho dedičstva Slovenska.

Čo, pán profesor, hrozí štátu, ktorý si 
neváži vzdelanie a nepodporuje vedu? 

Takému štátu hrozí civilizačný úpa-
dok a závislosť na vyšších civilizáciách. 
Tým nemyslím mimozemšťanov. Ale, 
veď ten úpadok nie že nám hrozí niekedy 
v budúcnosti. Ten úpadok je už tu! Náš 
výskum, vývoj, inovácie a naša konku-
rencieschopnosť sú komparatívne málo 
významné. 
Žiaľ, naše výsledky nie sú v oblasti 
vedy a výskumu práve hviezdne a me-
dzi vedcami je zlá nálada.

Pritom nikdy nebolo na vzdelanie a 
kultúru toľko peňazí, ako je teraz. Poli-
tici, ktorí tu bašujú desiatky rokov, stá-
le dookola drmolia, ako sa ekonomike 
darí. Máme sa zdanlivo dobre. Ale, veda, 
vzdelanie, kultúra, kultúrnosť upadajú 
v materiálnom aj duchovnom zmysle. 
Vzdelanie, kultúra a kultúrnosť politi-
kov, to akosi nejde dokopy. Milan Rúfus 
to vyjadril presne slovami: „prečo sú tak 
príšerne nenažratí“. Veď, čo chceme od 
politikov, ktorí sa podieľajú na tunelova-
ní verejných zdrojov a predražovaní cez 

centrálne verejné obstarávania? 
Skúsme konkrétnejšie.

Keďže som z kultúry, myslím naprí-
klad na 214 miliónov eur na digitalizáciu 
z eurofondov, kde sa niektoré národné 
projekty cez „našich ľudí“ predražili o 
vyše 1000 percent a kde sa ďalšie desiat-
ky miliónov zo štátneho rozpočtu dávajú 
ročne na udržateľnosť projektov, ktoré 
mali byť hotové uzž v roku 2015? Euro-
fondy na vzdelávanie a kultúru mali 
odstrániť naše civilizačné zaostávanie. 
Peniaze sa minuli a míňajú a zaostáva-
nie sa prehĺbilo, lebo svet ide dopredu. 
Čo chceme od ministra kultúry, čo neza-
bránil vývozu busty, ktorá má hodnotu 
desiatok miliónov do zahraničia, lebo 
to vraj nie je slovacikum. Ministra, torý 
minul desiatky miliónov na nezmyselné 
audity, analýzy a nákupy nepotrebných 
cédečiek za 20 miliónov korún a neza-
bezpečil záchranu nášho písomného 
dedičstva? Čo môžeme očakávať od mi-
nisterstva školstva, ktoré nie je schop-
né reformovať školstvo a nemá odvahu 
redukovať na rozumnú mieru počet 
vysokých škôl? Ktoré nie je 
schopné koncentrovať sily 
a prostriedky  na nejakú 
inovačnú prioritu? Ktoré 
fakticky legalizuje plagi-
átorstvo a nedokáže 
efektívne čer-
pať eurofon-
dy?     

Potrebujeme reset a reštart II.

» Prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD.

www.regionpress.sk
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Komíny s najlepším pomerom ceny a kvality na trhu

Ruské skleníky - ZGT

     429,- 
362,-€

viac ako
300

modelov

         4
362

prev.: Bánovce n. Bebr. - showroom  
prev.: Pezinok          -   0917 861 305 
prev.: ������������������-   0918 250 213 
prev.: Košice            -   0915 147 170  
prev.: Nitra                -   0908 136 854 
prev.: Bans.Bystrica -  0915 905 112  

www.krby-tuma.sk
tel. 0905 394 055

KRBY

kkkkkkkkkkkkk

 kachle

DOVOZ 
   SR 
  do 5 
prac.dní 

Záhradné  krby    grily, 
                 pece
                 ATLAS
                  hnedý

 pece TUMA
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������

���TO, RÝCHL���������������
stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

Vodič kamiónovej prepravy 
(JIT prepravy) 
- od 810 € brutto + 160 € variabilná zložka
+ ďalšie prémie
- požadujeme: Vodičský preukaz typu E, alebo C
- práca na 3 zmeny
- zmennosť je od pondelka do piatku

prijme do pracovného
pomeru:

Potrebujete ubytovanie? – zabezpečíme!
Miesto výkonu práce:

Devínska Nová Ves (BA)- Lozorno 

e-mail: praca@schnellecke.com   
  tel.: 0800 144 140
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www.konstrukter.sk
info@konstrukter.sk

Tel.: 0908 914 180 - 0905 218 177

OPERÁTOR VÝROBY 

800 - 1000 EUR/netto

���������
900 - 1100 EUR/netto

�������������� 

11 EUR/hod.

����������������� 

(príjem tovaru, štítkovanie)

 nutné stredoškolské vzdelanie

900 - 1100 EUR/netto

����������������������
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