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škridla výpredaj

3,50 €/m2

0905 746 124

STRECHY

ARRI s.r.o. 

www.strecha.ws

NA KĽÚČ

Cenové ponuky ZDARMA
stavebné rezivo 

od150 €/m
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Volajte -Hívjon 

0915 896 536
Kancelárie:

Komárno, Štúrovo, 
Želiezovce - od júla
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PREJDITE 
KU SKYLINKU!
LEN ZA 7,30 € od 1 €

IngenDinka_inz_102x49,5.indd   1 07.06.19   15:12

Chcem byť požiarnikom

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Určite si ešte viacerí z vás pamäta-
jú na milé animované rozprávky o 
dráčikovi Soptíkovi,  ktorý síce ako 
správny dráčik, chrliaci oheň, všet-
ko zapaľoval, no predsa chcel byť 
požiarnikom. 

Vysielali sa v čase, v ktorom sa 
dnes vysielajú pornopríbehy o man-
želských neverách, trojuhoľníkoch, 
bitkách a hádkach, súdnych sporoch 
medzi kedysi sa milujúcimi a teraz 
zas nenávidiacimi sa a iné oplzlosti. 
Lebo národu treba dať „hry“. Keď už 
na ten chlieb až tak nemá. Treba ho 
zahltiť animálnou (ne)zmyselnosťou, 
pudovosťou, chtíčom a sexom, to vždy 
zaberalo, keď bolo treba odpútať po-
zornosť. Aj za socializmu vo vypätých 
chvíľach išla v jedinej televízii Angeli-
ka. Aby tí jednoduchšie mysliaci du-
mali nad jej krivkami a nie nad svojou 
slobodou a osudom demokracie.

V našom verejnom živote pre-
vláda pudová a bez obáv povedzme, 
že zvrhlá animálnosť. Tak na strane 
ponuky, ako aj dopytu. Pritom z nás 
mnohých okázalá „čistota“ priam te-
čie prúdom, máme ju na fasádach do-
mov, na naleštených karosériách áut a 
na kozmetických maskách. Veď kto by 

nechcel byť za slušného a pekného? 
Ak už to nedotiahne na „za bohaté-
ho“?

Mnohí naši politici chcú hasiť ako 
ten dráčik Soptík. Málokto žiaľ však 
zreteľne vidí, že tak, ako ten dráčik, 
snažia sa nám vsugerovať, že chcú 
hasiť, čo hasiť treba, no pritom celkom 
bez okolkov zamlčia to podstatné, že 
horí ten oheň, ktorý založili práve oni 
sami vo farbách politických strán a 
názorov, ktorými už v minulosti prešli 
ako bohato vybavenou prekážkovou 
dráhou na ceste k vlastnému profitu.

Urobia si tlačovku, oznámia nám, 
kto bude premiér a kto minister finan-
cií a vysmejú sa nám do očí. Dráčiko-
via nastúpili. Ale, zdá sa, že predsa 
nie je automaticky povinné, aby sa 
stalo to, čo sa im zachcelo. To však je 
na vás, milí čitatelia a voliči. Slovami 
klasika filmu - „tento spô-
sob leta zdá sa mi mierne 
nešťastný.“

Hm, iba mierne? 
Všetko dobré vám!
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Nie vodítko, ale vôdzka.
Nie vyprosťovací, ale vyslobodzovací.

Slovenčina naša
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Strážcovia hmotnosti - Weight Wat-
chers je vedenie k štíhlosti prostred-
níctvom mobilných aplikácií a inter-
netovej komunikácie. 

Stravovací režim spojil prvky zdravej 
výživy, motiváciu a to všetko z pohod-
lia domova. Skratka WW je v súčasnosti 
komerčne najúspešnejšou diétou. Ce-
losvetovo je v  programe zapojených 4 
a  pol milióna účastníkov. Očakávaný 
pokles hmotnosti je 0,5 – 1 kg za týž-
deň. Diéta podporuje konzumáciu 
ovocia, zeleniny, nízkotučných vý-
robkov, málo cukru a  nezdravých 
tukov.

Program vychádza zo systému bodov 
SmartPoints, ktoré sú pridelené každé-
mu jedlu a nápoju na základe ich výži-
vových hodnôt – obsahu kalórií, cukrov, 
saturovaných tukov a bielkovín. Každý 
účastník má určený počet bodov na deň 
a  na týždeň. Body sú stanovené podľa 
cieľa, ktorý chce dosiahnuť,  podľa fyzic-
kej konštitúcie, veku a aktivity. Body si 
každý môže využiť v podstate ako chce, 
ale musí s nimi rozumne hospodáriť tak, 
aby si ich rozvrhol na celý deň, na celý 
týždeň. Prínosom je viac ako 200 potra-
vín, ktoré majú bodové ohodnotenie 0 
a teda ich príjem nie je potrebné vôbec 
započítavať. Patria sem napríklad vajíč-
ka, kuracie a  morčacie prsia bez kože, 
losos, zelenina, ovocie. Tieto potraviny 
pomáhajú položiť základ pre zdravšie 
stravovanie a je pri ich nízke riziko pre-
jedania. Veď zjesť 5 porcií lososa je oveľa 

ťažšie ako zjesť 5 koláčikov.
Všetko je  možné sledovať na inter-

netovej stránke alebo v aplikácii telefó-
ne.  Body určené na deň, už spotrebo-
vané body, body určené na celý víkend. 
Jedlo sa zadáva manuálne, alebo stačí 
oskenovať kód z obalu potraviny. Jesť sa 
môže prakticky kedykoľvek a čokoľvek, 
ale nemožno presiahnuť denné pridele-
né body. Fotka jedla pripomenie, že ho 
treba zarátať. Na internetovej stránke je 
veľa nápadov na jedlo a cvičenia. V po-
nuke sú tisíce receptov, z ktorých každý 
má hodnotu v bodoch. Ak pripravujete 
jedlo, ktoré nie je uvedené v databáze, 
môžete vypočítať body podľa zložiek, 
v databáze je vyše 255 000 potravín.

Celý systém je motivačný. Je nasta-
vený tak, aby povzbudzoval pri chud-
nutí, viedol k výsledkom, učí k nepreje-
daniu sa, opiera sa aj o psychologickú 
pomoc, ktorá je pri liečbe obezity často 
nevyhnutná. 

Rady sú online cez mobilnú apliká-
ciu alebo internetovej stránke, alebo aj 
v kombinácii s vedením po telefóne. 

Poplatok za zapojenie 
je symbolický. Takže ten, 
kto je zdatný v  angličti-
ne, ochotný pre seba nie-
čo urobiť, môže sa hneď 
prihlásiť. 

WW diéta

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

metabolizmu a výživy

Osvojenie alebo aj adopcia (dve slo-
vá rovnakého významu) je trvalý 
zväzok, ktorým sa vytvorí obdobný 
vzťah, aký je medzi biologickými ro-
dičmi a ich deťmi. 

Osvojenie je prijatie cudzieho dieťaťa 
za svoje vlastné, a taktiež prijatie cudzie-
ho / cudzích ľudí za svojich vlastných ro-
dičov. Osvojením vzniká medzi dieťaťom, 
resp. osvojencom a osvojiteľom rovnaký 
vzťah, aký je medzi dieťaťom a rodičom 
a medzi osvojencom a príbuznými osvo-
jiteľa vzniká príbuzenský vzťah. Na roz-
diel od príbuzenského vzťahu, ktorý má 
svoj základ v biologickom zväzku rodičov 
a dieťaťa, v prípade osvojenia daný vzťah 
vzniká umelo, a to súdnym rozhodnutím. 
Z  uvedeného vyplýva, že dieťa sa včle-
ňuje do rodiny osvojiteľa a  jeho vzťahy 
s  biologickou rodinou zanikajú. Keďže 
osvojenie výrazne zasahuje do právneho 
postavenia nielen osvojovaného dieťa-
ťa ale i  jeho rodičov a  osvojiteľa, zákon 
stanovuje podmienky, ktoré musia byť 
v procese osvojovania dodržané. Predpo-
klady osvojenia musí spĺňať tak osvoje-
nec, ako i osvojiteľ. 

O  osvojení dieťaťa rozhoduje súd, 
a to na návrh osvojiteľa. Osvojiť možno 
iba maloleté dieťa, ktorým v zmysle Ob-
čianskeho zákonníka je dieťa od narode-
nia do dovŕšenia 18. roku veku, pričom 
osvojenie musí byť v záujme dieťaťa. Na 
Slovensku je povolené aj osvojenie indi-
viduálne, teda osvojiť si dieťa môže, aj 
keď sa to deje výnimočne, osamelá oso-

ba. Osamelá osoba je definovaná ako 
osoba, ktorá nežije v manželskom zväz-
ku t. j. osoba, ktorá je slobodná, rozve-
dená alebo ovdovená. Medzi osvojencom 
a osvojiteľom musí byť primeraný vekový 
rozdiel. Zákon neurčuje presné vekové 
rozhranie, ale túto otázku necháva na 
posúdení súdu. Osvojiteľom môže byť iba 
fyzická osoba, ktorá má spôsobilosť na 
právne úkony v  plnom rozsahu. Takáto 
osoba musí byť zapísaná v zozname ča-
kateľov o  osvojenie. Na účely osvojenia 
sa posudzuje aj zdravotný stav osvojen-
ca a osvojiteľa. Maloleté dieťa musí byť 
ešte pred rozhodnutím súdu o  osvojení 
v  predosvojiteľskej starostlivosti, ktorej 
náklady znáša budúci osvojiteľ. Účelom 
predosvojiteľskej starostlivosti je vytvo-
riť predpoklady, aby si dieťa a  osvojiteľ 
vybudovali citové väzby a prežívali spolu 
každodenný život s  radosťami i  problé-
mami. Predosvojiteľská starostlivosť je 
povinnou podmienkou osvojenia, inak 
osvojenie nenastane. Osvojením nado-
búda osvojiteľ právne postavenie rodiča 
a  maloleté dieťa, resp. osvojenec posta-
venie dieťaťa osvojiteľa. Celý proces osvo-
jenia musí byť riadený v  zmysle zásady 
najlepšieho záujmu dieťaťa.

Osvojenie dieťaťa

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

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

Štatistiky potvrdzujú, že takmer 
polovica vážnych detských úrazov, 
najmä počas prázdnin, sa stáva v 
dome, v byte, alebo v ich okolí.

,,Počas prázdnin majú deti veľa voľ-
ného času na rozličné aktivity, často 
bývajú rozptýlené, nesústredené a na 
to, že by sa mohli zraniť, nemyslia. Ro-
diča by však riziko úrazov podceňovať 
nemali. Deti sa môžu zraniť v byte, na 
schodisku, v pivnici, v garáži, na dvo-
re, v záhrade, ale napríklad i pri prá-
cach na stavbe rodinného domu alebo 
chaty,“ tvrdí docentka MUDr. Jana Ha-
made, PhD., vedúca sekcie ochrany a 
podpory zdravia a špecializovaných 
činností Úradu verejného zdravotníctva 
Slovenskej republiky (ÚVZ SR). Pripo-
mína, že deti majú ťažisko tela výrazne 
nižšie ako dospelí, preto ľahšie strácajú 
rovnováhu a častejšie padajú. ,, Okrem 
pádov však môže úrazy spôsobiť aj 
oheň, rôzne predmety, napríklad nože, 
alebo nástroje v domácnosti i na chate, 
horúce kvapaliny, nezaistené elektrické 
zásuvky a dalšie. Príčiny detských úra-
zov úzko súvisia so stupňom somatic-
kého a psychického vývoja, s úrovňou 
kognitívnych funkcií, ale tiež s tým, v 
akom prostredí  je dieťa vychovávané, 
ako má zorganizovaný volný čas, s kým 
a v akom kolektíve ho trávi,“ dodáva do-

centka Jana Hamade.

Nepodceňujte 
riziká doma ani vonku

Zodpovednosť za deti a ich bezpeč-
nosť majú rodičia. ,, Dôležité je, aby 
dodržiavali dve základné zásady – aby 
možné riziká predvídali a nenechá-
vali deti bez dozoru dospelého ani na 
chvíľu,“ zdôrazňuje docentka Jana Ha-
made. ,,Deťom, primerane veku, majú 
rodičia vysvetliť čo pre ne nie je vhodné, 
čomu sa majú vyhýbať a čo by im mohlo 
ublížiť. Deti sú vystavované rizikám 
každý deň a rodičia musia rátať s tým, 
že nedokážu byť stále sústredené a po-
zorné.“

Manuál proti domácim úrazom:

pádu, kontrolujte, ci sú dobre zatvore-
né, nenechajte dieťa bez dozoru na bal-
kóne, sklenené výplne dverí zabezpečte 
bezpečnostnou fóliou.

-
nostné chrániče.

-
pravky do fliaš od minerálok alebo 
iných nápojov.

-
kom alebo s taškou z umelej hmoty, 
mohlo by si ju natiahnuť na hlavu.

-

bezpečte, aby ich dieťa nemohlo otvoriť.

zápalkám, zapaľovačom, nožom, che-
mikáliám, horľavinám, liekom, zbra-
niam a iným predmetom, ktoré by ich 
mohli poraniť.

k rebríku a k otvorom na strechách.

Manuál na predchádzanie 
úrazom vonku:

-
berajte preňho aktivity primerané veku.

-
nostnú vestu a prilbu, prípadne aj chrá-
niče na zápästia, lakte a kolená, ak je 
to možné, malo by dieťa športovať na 

miestach so slabou premávkou, ideálne 
na cyklistických chodníkoch.
Prilba redukuje riziko poranenia hlavy 
až o 85 percent.

-
mi atrakciami dieťa nenechávajte ani na 
chvíľu bez dozoru dospelého, rovnako 
aj na trampolínach a na nafukovacích 
atrakciách – hradoch, preliezačkách, 
kĺzačkách.

loptou nehralo blízko vodnej plochy a 
cesty, dieťa nevie dobre odhadnúť rých-
losť a blízkosť auta a zhodnotiť doprav-
nú situáciu.

Odbor hygieny detí a mládeže a Referát 
komunikačný ÚVZ SR

Leto je najrizikovejší čas, aby neboli prázdniny u vás smutné

Ako predchádzať úrazom 

Ilustr foto: archív red.
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politická inzercia / škola

Kúpim Škoda 110R, Garde 
alebo Rapid aj nepojazdné 
bez papierov. 0904527918

» Predám 3i tehlový byt s 
garážou a pivnicou na Lip-
tove. Cena 55-tis. Rk nevo-
lať. 0918314503

» Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682

» 54r hľadá priateľku 
0917049831
» 54r. muž hľadá ženu 
0917049831

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 
04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

Všetci video tvorcovia, ktorí to 
nestíhajú, si môžu vydýchnuť. 
Súťaž RECfruit opäť dáva talen-
tovaným ľuďom možnosť do-
pracovať svoje videá a predlžu-
je deadline súťaže do 31. 7. 2019. 

S  tohtoročnou témou ,,BOLA TO 
NÁHODA?“ sa videomakeri musia po-
pasovať po obsahovej, aj po technickej 
stránke, nakoľko točenie videí je časovo 
náročný proces. Organizátori vnímajú 
podnety súťažiacich z minulých roční-
kov, a aj fakt, že často sa do súťaže za-
pájajú práve študenti. Tí sa v mesiacoch 
máj a jún sústredia na úspešné ukonče-
nie štúdia. Rozhodnutie content marke-
tingovej agentúry ContentFruiter, pod 
záštitou ktorej je táto súťaž každoročne 
organizovaná, preto znie, že predlžujú 
termín na prihlasovanie prác do 31.7. 
2019. Otvárajú tak mladým talentom 
možnosť videá natočiť, prípadne upraviť  
a poslať ich spolu s prihláškou. 

Tento krok znamená veľa naj-
mä pre mladých, nie tak skúse-
ných tvorcov videí a  tiež tých, 
ktorí svoje zábery túžia dotiahnuť 
do dokonalosti. Usporiadatelia 
veria, že predĺženie termínu ako 
bonus okrem skvelých cien 
v hodnote viac ako 4000 € po-
vedie k ešte väčšej motivácii kre-
atívcov zapojiť sa.

V poradí 3. ročník súťaže RECfruit 
čaká jedna podstatná inovácia, a to  ve-
rejné hlasovanie na webovej stránke. 
O nápaditosti tvorcov tak bude rozhodo-
vať odborná porota aj verejnosť.  Súťa-
žiaci s najvyšším počtom hlasov vo ve-
rejnom hlasovaní získa od generálneho 
partnera, Slovenskej sporiteľne, vec-
nú cenu:

,,Veríme, že moderná krajina potre-
buje mladých, kreatívnych a šikovných 
ľudí, ktorí vedia priniesť nový pohľad na 
svet a inšpirovať ostatných. Ako jeden z 
najväčších marketingových zadávateľov 
na Slovensku sme radi, že môžeme pod-
poriť projekt, ktorý týmto inovatívnym 
tvorcom dáva priestor. Už teraz sa tešíme 
na ich nápady a umelecké stvárnenie,” 
hovorí Dáša Juríková, riaditeľka straté-
gie a rozvoja značky Slovenskej spori-
teľne. Prihlasovací formulár aj všetky 
informácie nájdu súťažiaci na webe 
http://recfruit.sk/.

RECfruit 2019 ponúka mladým 
kreatívcom viac času Keďže sa zaujímam o školstvo, sle-

dujem aktivity politikov, ktorí sa 
chcú chopiť školstva. Je smutné, že 
riadenie apolitického školstva je v 
rukách spolitizovaného minister-
stva a vôbec v rukách politikov. 

Kým to tak je, nezostáva nám nič 
iné, ako sledovať, kto ovládne rezort. 
A dúfať, že ho rázne a s podporou vlá-
dy zreformuje. Uvidíme, čo sa stane, ak 
nastúpi politická opozícia, ktorá teraz 
poukazuje spolu s nami na katastrofál-
ne fungovanie školstva, čo však nemusí 
byť garanciou zmeny.  

Jeden z uchádzačov o rezort, odbor-
ník v istej oblasti školstva, vypustil do 
éteru prezentačné video. Vystupujú v 
ňom vybraní žiaci, ktorí tendenčne od-
povedajú na otázky o školách. Odpove-
dajú v zmysle, že ich škola ako-tak baví, 
že sa v nej nudia, že zo školy je najlepšia 
družina, že si musia otvárať pracovné 
zošity, písať si poznámky a potvrdzujú 
to sprofanovaným výrokom, že treba 
zmeniť metódy učenia. Uchádzač o mi-
nisterstvo sa nakoniec vyjadrí, že deti 
v škole budú šťastné a budú sa učiť pre 
život.

Táto prezentácia ma sklamala. Jed-
nak bola populistická, jednak šťastie 
detí v školách je dôsledkom širokého 
kontextu zmien, nie skratkami typu 
zariadim to. Kandidát ma zatiaľ nepre-
svedčil. Uvedomujem si, že v škole ide o 
žiakov, ale tí nie sú stredobodom prvot-
ných a závažných zmien v školstve, sú 

ich dôsledkom. Okrem toho, máloktoré 
inštitucionalizované vzdelávanie, kto-
ré stretávame v celom živote, je popu-
lárne. Je niekto vrcholne nadšený, keď 
sa musí učiť na vodičský preukaz? I keď 
má v tomto prípade silnú motiváciu? Aj 
tam musí písať, memorovať, aj nepo-
trebné informácie. Škola len kopíruje 
potreby spoločnosti, teda búrať osnovy 
nestačí.  

Riadiť ministerstvo a meniť škol-
stvo si vyžaduje myslenie v kontexte. 
Dôležité sú aj  osobné skúsenosti, no 
nemôžu byť aplikované spôsobom mne 
to fungovalo, bude to aj iným. Šťastie 
detí (mimochodom, poznám ich dosť, 
čo sú rady v škole) sa nebuduje rozbitím 
osnov, uvoľnením formálnejších spôso-
bov vyučovania či odovzdaním abso-
lútnej slobody školám. To všetko môže 
fungovať, ale prvotné zmeny sú racio-
nalizácia školstva (vrátane vysokého), 
dôkladná debyrokratizácia, dôraz na 
ľudí, čo sa zžijú s reformou ministra 
-  rozhľadeného odborníka - a v nepo-
slednom rade kvalitné financovanie 
vybavenia škôl, aby nemusela vznikať 
obdoba knihy plesní v školách. Myslíte 
si, že deti budú šťastné, keď budú môcť 
na telocviku robiť všeličo, no nebudú 
mať kvalitnú telocvičňu a pomôcky? 

Od záujemcov o ministerstvo by 
som žiadal reálnejšiu, konkrétnejšiu a 
uveriteľnejšiu kampaň.

Kampaň a kampaň

» PhDr. Ján Papuga, PhD. 
riaditeľ ZŠ s MŠ, Riazanská 75, Bratislava 
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Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera KM medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu
Príklad:
RP KM 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 no-
vinách, KM zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zadnej 
strane vľavo dolu. Službu Plat-
baMobilom.sk technicky zabez-
pečuje ELET, s.r.o.

INZERCIA
0907 779 018

Pred troma týž-
dňami som vďa-
ka vám prevzal 
mandát poslanca 
Európskeho par-
lamentu. Chcem 
sa vám v prvom 
rade poďakovať. 

Potešilo ma, že až polovica voličov, 
ktorá odovzdala hlas hnutiu OĽaNO, 
dala prednostný krúžok práve mne. 

Tu sa ukázalo, že OĽaNO opätov-
ne urobilo správne rozhodnutie aj v 
týchto voľbách a naši voliči ho oceni-
li. Máme vyspelých voličov, nevyru-
šila ich ani moja etnická príslušnosť. 
Mnohí ma vnímali ako odpoveď proti 
extrémizmu. 

Po niekoľkých dňoch po voľbách 
nastala v mojom živote veľká zmena. 
Musel som si vybrať tím ľudí, zaradiť 
sa do frakcie, zvoliť si výbory, v kto-
rých budem presadzovať moje témy 
a zorganizovať si rodinný život, čo 
bolo pre mňa najťažšie, keďže máme 
s manželkou štyri malé deti.

Po niekoľkých rokovaniach 
som sa rozhodol, že budem súčas-
ťou Európskej ľudovej strany. Stretol 
som sa s najvyššími predstaviteľmi 
frakcie, vrátane predsedu Manfreda 
Webera, ktorý bol donedávna kan-
didátom na šéfa Európskej komisie. 
Rokovali sme o tom, že v Európskom 
parlamente budem presadzovať boj 
proti korupcii a rozkrádaniu euro-

fondov, aby naozaj slúžili bežným 
ľuďom. Druhou diskutovanou témou 
bolo vyrovnávanie regionálnych 
rozdielov, aby aj v najchudobnejších 
regiónoch Európy bolo možné zís-
kať dobre platenú prácu, bola tam 
vybudovaná infraštruktúra a dobré 
podmienky na život. Treťou témou 
je dostupné a kvalitné vzdelanie pre 
všetky deti. Ich kvalifikácia musí byť 
reálnou vstupenkou na pracovný trh. 
Tieto témy budem môcť presadzovať 
vo Výbore pre regionálny rozvoj a vo 
Výbore pre kultúru a vzdelávanie. 

Nebyť vás, ako aj hnutia Oby-
čajní ľudia a nezávislé osobnosti, 
tak by pravdepodobne dnes naďalej 
ministroval Kaliňák a vláde by šéfo-
val Robert Fico. Som vďačný, že som 
sedem rokov súčasťou hnutia OĽa-
NO, ktoré od začiatku bojovalo proti 
tým, čo Slovensku škodia, myslia 
na seba, na svojich kamarátov a nie 
na obyčajných ľudí. 
Som vďačný, že ma 
vo voľbách podpo-
ril náš líder Igor 
Matovič a s hrdos-
ťou budem presa-
dzovať aj protiko-
rupčnú agendu 
v Európskom 
parlamen-
te.

Obyčajný slovenský Róm v Bruseli

» Peter Pollák
poslanec Európskeho parlamentu 03
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krížovka

E V      
Spišskej   
Novej Vsi

skratka    
autonóm-  
nej oblasti

za iatok   
pretekov

staro-    
indická    
bohy a    

zla

klepaním   
odstráni

Alexander  
(dom.)

1. as     
tajni ky

odpil si

celý, po    
anglicky   
2. as     
tajni ky

poprie, 
neprizná

mužské    
meno

staro-   
rímska     
bohy a    
smrti

mužské    
meno

3. as     
tajni ky

citoslovce  
obdivu

znoj

zamaže    
bežec     

na stredné 
trate

skratka    
pre iteretur

staršie   
mužské    
meno     

osedláva

tákajúci    
sa losa

pásmové   
horstvo    
mimo     
ihriska

ohýba     
dozadu

mohla

lepkavá  
tekutina    
kto robí    

s mínami

vzácny    
kovový   
prvok

Felícia   
(dom.)     

prekážalo  
(kniž.)

tvar prídav- 
ného mena  

sorta     
hrozna

Juliánsky 
kalendár   
oddelenie  

jury

druh      
po ovného 

psa

napevno   
napchal    
operený   
stavovec

tu h a
uvedo-    
movaná    

sníva

zna ka    
elektrón-   

voltu

bosorák    
zna ka    
mililitra

majúca    
schopnos   

lomi  sa

lejak      
(expr.)

malý orol
kypri pôdu  
pluhom! !

Pomôcky: 
elatív, do-  

ger, all,    
Kali, oron

Sára leží na smrte nej posteli, Dávid, jej manžel,    
je pri nej a ona mu hovorí:
- Musím sa ti s nie ím prizna . Náš syn Izák           
nie je od teba.
- A od koho?
- Od starostu.
- ože? - uduje sa Dávid. - Taký fešák a vyspal 
sa s takou škaredou ženou ako si ty?
- Ja som mu za to zaplatila.
- A kde si vzala peniaze?
- Z tvojho ú tu.
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

www.scalpermedia.sk www.facebook.com/krizovkysusmevom

Krížovky s úsmevom
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zaujalo nás námety a reakcie spravodajstvott@regionpress.sk

Ich piesne si pospevovali ľudia 
naprieč celým Slovenskom  a za 
noc stihli vystriedať aj štyri pódiá, 
každé v inom meste. Vydali štyri 
vlastné albumy a získali dve zlaté 
platne. Vďaka Pavlovi Demitrovi, 
ktorý bol veľkým fanúšikom ka-
pely, počúvali ich piesne pred zá-
pasmi vo svojej kabíne dokonca aj 
hokejisti za veľkou mlákou. Sedem 
rokov pôsobili v stálom angažmá 
vo Viedni. Reč je o trnavskej hu-
dobnej skupine Exil.

Kapela pôsobí na našej hudobnej scé-
ne už takmer tridsať rokov. Ani to však 
jej členom neubralo na entuziazme a 
chuti tvoriť. Stále žijú svoj sen, ktorý 
začali snívať ešte ako študenti. Hoci sa 
všetci poznali, každý z nich hral v inom 
hudobnom zoskupení. Zmena nastala v 
roku 1991, kedy sa v hlave Romana Jedi-
ného zrodila myšlienka, založiť vlastnú 
kapelu. „Odišli sme teda zo svojich vte-
dajších skupín akoby do vyhnanstva, 
do Exilu,“ spomína pohodový muzi-
kant, s ktorým aktuálne zloženie kape-
ly tvoria Erika Mazúrová, brat Tibor a 
Peter Baraník. „Neveril by som, že aj po 
toľkých rokoch budeme tak intenzívne 
hrať,“ hovorí Roman a ukazuje kalen-
dár, ktorý majú nabitý na takmer dva 
roky dopredu.

Cesty autom zohrali
v ich kariére kľúčovú úlohu

Napriek tomu, že v súčasnosti hrá-
vajú Exiláci na plesoch, oslavách, vý-

o priaznivcov a poslucháčov rozhodne 
núdzu nemajú. „Vždy im musíme zahrať 
všetky naše hity,“ povie Roman s úsme-
vom. Jedným z nich je aj skladba Go Go 
Happy Go, ktorá vznikla cestou na neja-
kú akciu. „Šli sme autom po diaľnici a 
brat si začal pospevovať akúsi melódiu 
a tak keď sme zastavili na odpočívadle, 
hneď sme to dali na papier,“ zaspomí-
na muzikant. V aute však nevznikla len 
táto neskôr jedna z ich najúspešnejších 
a zároveň najhrávanejších skladieb ale 
zrodila sa v ňom aj myšlienka, ktorá 
bola v ich hudobnej kariére rozhodu-
júca. Dovtedy zábavovú kapelu expor-
tovala na vrchol vtedajšej slovenskej 
hudobnej scény. „Jedno ráno, keď sme 
išli domov z hrania, púšťali sme si, ako 
vždy v rádiu piesne. Vtedy som zahlásil, 
že prečo by z toho rádia nemohli v bu-
dúcnosti znieť aj naše vlastné skladby,“ 
popisuje osudné ráno Roman. Netrvalo 
dlho a muzikanti prešli od myšlienky k 
činom. Vyprodukovali prvé tri pesničky 
a tie sa do pol roka hrali vo všetkých 
slovenských rádiách. „Keď sme ich mali 
hotové, nahrali sme v štúdiu demo. 
Kazetu sme potom aj s pripojeným tele-
fónnym číslom, hoci s malou dušičkou, 
odniesli do schránky Vašovi Patejdlovi. 
Pravdupovediac, neverili sme, že si to 
vôbec vypočuje. O to väčšie bolo naše 
prekvapenie, keď na druhý deň zazvonil 
telefón a sekretárka z jeho nahrávacie-
ho štúdia Relax Production sa spýtala či 
máme dostatok skladieb na celý album. 
Prikývli sme, hoci sme ich samozrejme 
nemali a ona nás pozvala na osobné 
stretnutie s Vašom. Tomu sa naše pies-

ne páčili a tak sme sa dohodli na spo-
lupráci. Dal nám k dispozícii nahrávacie 
štúdio a ponúkol zmluvu na prvý album 
s tým, že o týždeň začíname nahrávať. 
Zostalo nám teda len sedem dní a nocí, 
ktoré sme maximálne využili, aby sme 

stihli vyprodukovať ďalších osem skla-
dieb,“ rozrozpráva sa Roman.

Dostavili sa prvé úspechy
Go Go Happy Go sa spolu so skladbou 

Holiday a ďalšími objavil na prvom al-
bume Go Go, ktorý uzrel svetlo sveta už 
po dvoch mesiacoch od podpisu zmluvy 
s Vašom. Napokon sa z neho predalo 
viac ako 30-tisíc kusov a skupina Exil 
zaň získala zlatú platňu. Už o rok k nej 
vďaka albumu I want you, ktorý tiež 
vyšiel v Relaxe, pribudla ďalšia zlatá 
platňa. Singel Kamarát dobyl slovenské 
rádiá aj hitparády a klip bodoval tiež 
v televíznej relácii Triangel. Na tomto 
albume sa nachádza aj mix piesní od 
skupiny Elán. „Elán je našim vzorom 
a práve v čase, keď vznikal náš druhý 
album, slávili chalani 15. výročie zalo-
ženia kapely. Raz sme sa s nimi stretli u 
Vaša v nahrávacom štúdiu a požiadali 
sme Joža Ráža, či by sme mohli prerobiť 
niektoré ich skladby. Povedal, nech mu 
skúsime poslať CD a uvidí sa. Napokon 
sme boli prvou kapelou, ktorá od neho 
dostala súhlas a tak sa šesť ich pesni-
čiek objavilo v mixe na našom druhom 

albume. Predalo sa z neho vyše 16.000 
kópií,“ popisuje Roman.

Bodovali aj za hranicami
Ďalší rok hudobníkov oslovil na 

spoluprácu Jaro Slávik, za ktorým stá-
lo medzinárodné vydavateľstvo EMI 
- Monitor. „Kúpili nás a rozhodne to 
neľutujeme. Jaro pre nás urobil veľmi 
veľa a spolupráca s ním nás posunula 
opäť ďalej. Naše skladby sa dostali na 
výberovky Bravo a tak ich mohli počú-
vať ľudia vo viacerých európskych kraji-
nách a prenikli dokonca aj do ďalekého 
Singapuru,“ pochvaľuje si Roman. V 
tom čase sa už okolo kapely začali diať 
veci. Pribúdali vystúpenia doma i v za-
hraničí, fotenia, rozhovory aj podpisové 
akcie a dostavili sa aj ďalšie úspechy. V 
Prešove na Bravo Supershow hrali pred 
15-tisíc divákmi s takými hviezdami ako 
DJ Bobo, Mr. President, E-rotic, Fun Fac-
tory. Neskôr boli predkapelou Boney M 
či Heleny Vondráčkovej.

Chystajú nové skladby
Potom ako došlo na Slovensku k 

zmene hudobných štýlov sa začali Exi-
láci venovať viac produkcii. Ako hovorí 
Roman, nemali chuť prezliekať kabáty, 
chceli zostať verní tomu, čo ich spája a 
čo milujú, tanečnej hudbe. Za zarobené 
peniaze si v Hrnčiarovciach nad Parnou 
zriadili vlastné nahrávacie štúdio, kto-
ré funguje dodnes. Nahrávajú v ňom 
nielen oni ale aj mnohí ďalší slovenskí 
interpreti. Roman nám tiež prezradil, 
že aktuálne sa v kapele pohrávajú s 
myšlienkou vytvoriť po rokoch dve nové 
skladby. „Nechýba nám chuť ani ná-
pady. Von s nimi však vyjdeme, až keď 
budeme s tým, čo sme vyprodukovali 
úplne stotožnení, nemáme sa kam po-
náhľať,“ uzatvára rozprávanie.

TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ
foto: archív kapely Exil

Singel Go Go Happy Go bol na Slovensku megahitom 

Hudobníci z Exilu chytajú druhý dych

Dnešná zostava Exilu (zľava): Roman Jediný, Peter Baraník, Erika Mazúrová a 
Tibor Jediný.

Na pódiu, keď môžu zabávať ľudí, sa cítia šťastní.

Kamarát 
„Asi preto, že som taký blázon, asi 
preto, že ťa mám tak rád, asi pre-
to, že pred tebou stál som a teraz 
kľačím iba ako kamarát...“, táto 
pieseň patrí k najznámejším hitom 
kapely Exil, ocitla sa na na ich dru-
hom albume a stala najhrávanej-
šou skladbou roku 1996.
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VOĽNÉ 
PRACOVNÉ MIESTA 

*Mesačná mzda obsahuje základnú zložku mzdy 610 €,  
bonus za dochádzku, výkonový bonus a nadštandardný príplatok za prácu v noci.  

 

Do Kolárova na prácu v trojzmennej prevádzke (výroba káblových zväzkov),  
do čistého a príjemného pracovného prostredia hľadáme 

 

OPERÁTOROV VÝROBY  

Nadštandardný príplatok  
za prácu v noci: 1,40 €/h 

+70 € v čistom  
vo forme straveniek 

V prípade záujmu nás navštívte!  

Pohovory máme  
KAŽDÝ PRACOVNÝ DEŇ  

o 8:00 na našej adrese. 

Pre viac informácií volajte  
035 / 7846 712 alebo 035 / 7846 719 

E-mail career@kssk.kroschu.com 

KROMBERG & Schubert s.r.o. 
Priemyselný areál 3206 
946 03 Kolárovo 

Možnosť postúpiť na 
vyššie platenú pozíciu  

Mesačné prémie 

Pravidelné  
zvyšovanie platov Doprava zdarma 

námety a reakcie spravodajstvott@regionpress.sk

Ich piesne si pospevovali ľudia 
naprieč celým Slovenskom  a za 
noc stihli vystriedať aj štyri pódiá, 
každé v inom meste. Vydali štyri 
vlastné albumy a získali dve zlaté 
platne. Vďaka Pavlovi Demitrovi, 
ktorý bol veľkým fanúšikom ka-
pely, počúvali ich piesne pred zá-
pasmi vo svojej kabíne dokonca aj 
hokejisti za veľkou mlákou. Sedem 
rokov pôsobili v stálom angažmá 
vo Viedni. Reč je o trnavskej hu-
dobnej skupine Exil.

Kapela pôsobí na našej hudobnej scé-
ne už takmer tridsať rokov. Ani to však 
jej členom neubralo na entuziazme a 
chuti tvoriť. Stále žijú svoj sen, ktorý 
začali snívať ešte ako študenti. Hoci sa 
všetci poznali, každý z nich hral v inom 
hudobnom zoskupení. Zmena nastala v 
roku 1991, kedy sa v hlave Romana Jedi-
ného zrodila myšlienka, založiť vlastnú 
kapelu. „Odišli sme teda zo svojich vte-
dajších skupín akoby do vyhnanstva, 
do Exilu,“ spomína pohodový muzi-
kant, s ktorým aktuálne zloženie kape-
ly tvoria Erika Mazúrová, brat Tibor a 
Peter Baraník. „Neveril by som, že aj po 
toľkých rokoch budeme tak intenzívne 
hrať,“ hovorí Roman a ukazuje kalen-
dár, ktorý majú nabitý na takmer dva 
roky dopredu.

Cesty autom zohrali
v ich kariére kľúčovú úlohu

Napriek tomu, že v súčasnosti hrá-
vajú Exiláci na plesoch, oslavách, vý-

o priaznivcov a poslucháčov rozhodne 
núdzu nemajú. „Vždy im musíme zahrať 
všetky naše hity,“ povie Roman s úsme-
vom. Jedným z nich je aj skladba Go Go 
Happy Go, ktorá vznikla cestou na neja-
kú akciu. „Šli sme autom po diaľnici a 
brat si začal pospevovať akúsi melódiu 
a tak keď sme zastavili na odpočívadle, 
hneď sme to dali na papier,“ zaspomí-
na muzikant. V aute však nevznikla len 
táto neskôr jedna z ich najúspešnejších 
a zároveň najhrávanejších skladieb ale 
zrodila sa v ňom aj myšlienka, ktorá 
bola v ich hudobnej kariére rozhodu-
júca. Dovtedy zábavovú kapelu expor-
tovala na vrchol vtedajšej slovenskej 
hudobnej scény. „Jedno ráno, keď sme 
išli domov z hrania, púšťali sme si, ako 
vždy v rádiu piesne. Vtedy som zahlásil, 
že prečo by z toho rádia nemohli v bu-
dúcnosti znieť aj naše vlastné skladby,“ 
popisuje osudné ráno Roman. Netrvalo 
dlho a muzikanti prešli od myšlienky k 
činom. Vyprodukovali prvé tri pesničky 
a tie sa do pol roka hrali vo všetkých 
slovenských rádiách. „Keď sme ich mali 
hotové, nahrali sme v štúdiu demo. 
Kazetu sme potom aj s pripojeným tele-
fónnym číslom, hoci s malou dušičkou, 
odniesli do schránky Vašovi Patejdlovi. 
Pravdupovediac, neverili sme, že si to 
vôbec vypočuje. O to väčšie bolo naše 
prekvapenie, keď na druhý deň zazvonil 
telefón a sekretárka z jeho nahrávacie-
ho štúdia Relax Production sa spýtala či 
máme dostatok skladieb na celý album. 
Prikývli sme, hoci sme ich samozrejme 
nemali a ona nás pozvala na osobné 
stretnutie s Vašom. Tomu sa naše pies-

ne páčili a tak sme sa dohodli na spo-
lupráci. Dal nám k dispozícii nahrávacie 
štúdio a ponúkol zmluvu na prvý album 
s tým, že o týždeň začíname nahrávať. 
Zostalo nám teda len sedem dní a nocí, 
ktoré sme maximálne využili, aby sme 

stihli vyprodukovať ďalších osem skla-
dieb,“ rozrozpráva sa Roman.

Dostavili sa prvé úspechy
Go Go Happy Go sa spolu so skladbou 

Holiday a ďalšími objavil na prvom al-
bume Go Go, ktorý uzrel svetlo sveta už 
po dvoch mesiacoch od podpisu zmluvy 
s Vašom. Napokon sa z neho predalo 
viac ako 30-tisíc kusov a skupina Exil 
zaň získala zlatú platňu. Už o rok k nej 
vďaka albumu I want you, ktorý tiež 
vyšiel v Relaxe, pribudla ďalšia zlatá 
platňa. Singel Kamarát dobyl slovenské 
rádiá aj hitparády a klip bodoval tiež 
v televíznej relácii Triangel. Na tomto 
albume sa nachádza aj mix piesní od 
skupiny Elán. „Elán je našim vzorom 
a práve v čase, keď vznikal náš druhý 
album, slávili chalani 15. výročie zalo-
ženia kapely. Raz sme sa s nimi stretli u 
Vaša v nahrávacom štúdiu a požiadali 
sme Joža Ráža, či by sme mohli prerobiť 
niektoré ich skladby. Povedal, nech mu 
skúsime poslať CD a uvidí sa. Napokon 
sme boli prvou kapelou, ktorá od neho 
dostala súhlas a tak sa šesť ich pesni-
čiek objavilo v mixe na našom druhom 

albume. Predalo sa z neho vyše 16.000 
kópií,“ popisuje Roman.

Bodovali aj za hranicami
Ďalší rok hudobníkov oslovil na 

spoluprácu Jaro Slávik, za ktorým stá-
lo medzinárodné vydavateľstvo EMI 
- Monitor. „Kúpili nás a rozhodne to 
neľutujeme. Jaro pre nás urobil veľmi 
veľa a spolupráca s ním nás posunula 
opäť ďalej. Naše skladby sa dostali na 
výberovky Bravo a tak ich mohli počú-
vať ľudia vo viacerých európskych kraji-
nách a prenikli dokonca aj do ďalekého 
Singapuru,“ pochvaľuje si Roman. V 
tom čase sa už okolo kapely začali diať 
veci. Pribúdali vystúpenia doma i v za-
hraničí, fotenia, rozhovory aj podpisové 
akcie a dostavili sa aj ďalšie úspechy. V 
Prešove na Bravo Supershow hrali pred 
15-tisíc divákmi s takými hviezdami ako 
DJ Bobo, Mr. President, E-rotic, Fun Fac-
tory. Neskôr boli predkapelou Boney M 
či Heleny Vondráčkovej.

Chystajú nové skladby
Potom ako došlo na Slovensku k 

zmene hudobných štýlov sa začali Exi-
láci venovať viac produkcii. Ako hovorí 
Roman, nemali chuť prezliekať kabáty, 
chceli zostať verní tomu, čo ich spája a 
čo milujú, tanečnej hudbe. Za zarobené 
peniaze si v Hrnčiarovciach nad Parnou 
zriadili vlastné nahrávacie štúdio, kto-
ré funguje dodnes. Nahrávajú v ňom 
nielen oni ale aj mnohí ďalší slovenskí 
interpreti. Roman nám tiež prezradil, 
že aktuálne sa v kapele pohrávajú s 
myšlienkou vytvoriť po rokoch dve nové 
skladby. „Nechýba nám chuť ani ná-
pady. Von s nimi však vyjdeme, až keď 
budeme s tým, čo sme vyprodukovali 
úplne stotožnení, nemáme sa kam po-
náhľať,“ uzatvára rozprávanie.

TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ
foto: archív kapely Exil

Singel Go Go Happy Go bol na Slovensku megahitom 

Hudobníci z Exilu chytajú druhý dych

Dnešná zostava Exilu (zľava): Roman Jediný, Peter Baraník, Erika Mazúrová a 
Tibor Jediný.

Na pódiu, keď môžu zabávať ľudí, sa cítia šťastní.

Kamarát 
„Asi preto, že som taký blázon, asi 
preto, že ťa mám tak rád, asi pre-
to, že pred tebou stál som a teraz 
kľačím iba ako kamarát...“, táto 
pieseň patrí k najznámejším hitom 
kapely Exil, ocitla sa na na ich dru-
hom albume a stala najhrávanej-
šou skladbou roku 1996.
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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

kkkkkkkkkk

 kachle

DOVOZ 
   SR 
  do 5 
prac.dní 

Záhradné  krby    grily, 
                 pece
                 ATLAS
                  hnedý

 pece TUMA

40
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���������������������������������������������������������
����������������������������������������������
��������������������������������������������������������:

  0800 500 520
  0800 500 502
  0800 500 002

„50“

alebo na
www.pracahned.eu
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AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

Kritériá 
pre spoluprácu s AIW:
· opatrovateľský kurz a prax

·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 
· vek 25 až 60 rokov

roko tro t k R kúsku
r r r k Č rv kríž

stále dostatok ponúk - aj pre mužov
-dňov rnusy r kúsk živnosť

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

AIW má zástupcov
v rôznych mestách Slovenska!

Zavolajte na bezplatné číslo
0800 24 24 44

a dohodnite si osobné stretnutie.
Pracovať môžete už o pár dní!

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

www.balkona.eu
0948 787 777

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

zimné záhrady 

Možnosť výhry 300 €

terasy

ZĽAVY AŽ DO 30%

balkóny
splátky od 35 € splátky od 149 € splátky od 98 €

rámové
bezrámové
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Firma ������ Vám ponúka prácu
s nástupom ���������������������

���������������������������������

PRAVIDELNÝ TURNUS.  
�������������������������������������

������������������������������

����������������������������
saludosro@gmail.com

���������������

�����������������
����������������������
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prijme

Skladník (Nemecko)
2200 EUR/mesačne Brutto

2800 EUR/mesačne Brutto
Mäsiar (Rakúsko)

0903 431 350
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Firma STARF 

2400 EUR/mesačne Brutto
Mäsiar-pomocník  (Rakúsko)
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SADROKARTONISTI
������������������

10 - 16 €/hod.������������
�������������������������������

0950 301 301
�������������������

����������������������
�������������������������������������������

�����������������������������������

pre dlhodobú prácu do Nemecka
aj počas zimných mesiacov
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PONÚKAME:
- Švajčiarskú pracovnú zmluvu
- Švajčiarské sociálne a zdravotné poistenie
- Nástupné platy od CHF 33,00 BRUTTO
- Diéty CHF (15.00 na deň)
- Týždenné výplaty
- NUTNÁ ZNALOSŤ
   JAZYKA

BEZ SPROSTREDKOVATEĽSKÝH

POPLATKOV !!!


