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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
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OD Zámčan Nové Zámky
T.č.: 035/642 19 29

koberce • PVC • podlahoviny
Realizujeme podlahárske práce.

 VEĽKONOČNÉ ZĽAVY
od 15.4.2019 do vypredania zásob

koberce.zamcan@gmail.com

KOBERCE ZÁMČAN
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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 
neznáma osoba poliala neznámou žiera-
vou 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 anestézi-
ologicko-resuscitačnom oddelení. 
  „Na objasnení prípadu intenzívne 
pracujú policajti z viacerých okresov. K 
motívu sa však momentálne nebudeme 
vyjadrovať,“ vyhlásila poobede polícia. 
Doplnila však, že nitriansky vyšetrova-
teľ už začal vo veci trestné stíhanie pre 

zločin zabitia. 

Žena, ktorej tvár polial neznámy pá-
chateľ kyselinou, zomrela      

» tasr

INZERCIA
0907 779 018

0907 652 710
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Naozaj nie je dovolené všetko

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Aj keď si niektorí myslia, že im áno a 
vždy. Žiadna moc a žiaden spoločen-
ský status nedovoľuje človeku všetko. 
Neexistuje nijaký kánon, zákon, nijaká 
spoločenská  norma, ktorá by to umož-
ňovala.

Vážení čitatelia, do dnešného re-
dakčného slova, ktoré s k vám dostáva 
v čase významných sviatkov, som si pre 
vás dovolil vybrať pár myšlienok z prího-
voru arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ, sekre-
tára Kongregácie pre východné cirkvi, 
ktorý odvysielal  vlani na Veľkú noc Va-
tikánsky rozhlas.

„Čím je bez Boha svedomie? Ak 
Boha niet, ak Kristus nevstal z mŕtvych, 
ak duša nie je nesmrteľná, ak človek ne-
nesie na večnosť zodpovednosť za svoje 
konanie, ak večnosť neexistuje – tak po-
tom 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 upra-
víme podľa našej chuti, potom vari mô-
žeme žiť ako zvery, ba horšie ako zvery, 
potom je naša sloboda nástrojom záhuby 
pre všetkých okolo nás, ktorí nám neja-
kým spôsobom môžu zavadzať a preká-
žať pri uskutočňovaní našich chúťok.“

Pán arcibiskup nám pripomína, že 
mnohí mocní tohto i nášho sveta nám 

dávajú najavo, že zlo, podlosť a dobrota 
je to isté. „Byť ušľachtilý alebo podlý nie 
je, nemôže, nesmie byť to isté.“ A záro-
veň 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 vzkrie-
senie mŕtvych a život budúceho veku. Vy-
slovme aj dnes tieto slová s vedomím ich 
nesmiernej, životnej dôležitosti a potvrď-
me to celým naším životom a konaním.“

Človek si naozaj nesmie dovoliť všet-
ko, 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, milos-
tiplné a požehnané Veľko-
nočné sviatky, dostatok 
zdravia, šťastia a lásky 
vám želá vydavateľstvo 
a všetky redakcie 
pod značkou 
REGIONPRESS.

Päťročný chlapec sa prechá-
dzal po parapete okna 

Novozámockí policajti zachránili počas uply-
nulých dní život päťročného chlapca. Ten chodil 
po parapete otvoreného okna v byte na štvrtom 
poschodí na Léckej ulici v Nových Zámkoch a vy-
hadzoval z neho rôzne predmety. „Policajti po 
prijatí oznámenia okamžite vyrazili na miesto. 
Dieťa na výzvy hliadky, aby sa vrátilo do bytu, ne-
reagovalo a nijako nekomunikovalo. Podchvíľou 
však z okna niečo vyhodilo, medzi vyhodenými 
vecami našli policajti aj kľúče od bezpečnostných 
dverí bytu,“ uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľ-
stva Policajného zboru v Nitre Renáta Čuháková. 
      Na miesto medzičasom dorazila aj druhá policaj-
ná hliadka, ktorá sa s pomocou kľúčov dostala do 
bytu. Dieťa sa policajtom podarilo vtiahnuť bezpeč-
ne dnu. „Chlapček nebol doma sám. Policajti našli 
v izbe spiacu 29-ročnú ženu. Keďže javila známky 
požitia alkoholu a omamných látok, bola podrobe-
ná testu,“ skonštatovala Čuháková. V dychu ženy 
sa zistilo 0,33 miligramu alkoholu na liter vydých-
nutého vzduchu, čo je v prepočte 0,69 promile. 
Test na požitie omamných a psychotropných látok 
bol pozitívny na metamfetamín a benzodiazepíny. 
      Chlapček skončil v nemocnici a o jeho osud 
sa intenzívne zaujíma sociálna kuratela. Polícia 
v tomto prípade koná pre podozrenie z trestného 
činu týrania blízkej a zverenej osoby. 

» TASR
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ZBER A SPRACOVANIE 
STARÝCH VOZIDIEL S POTVRDENÍM

PRE POLÍCIU SR.

www.regionpress.sk
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0AMI - úsporné svetlo pre každú príležitosť 

Ak máte záujem, kontaktujte nás na:  
vborovicka@ami.sk                                   0901 709 075

Voľné pracovné miesta

Miesto výkonu práce: Nové Zámky        Termín nástupu: dohodou

Náplň práce:
• Obsluha vysekávacieho a/alebo ohraňovacieho lisu

Požiadavky:
• Znalosť výkresovej dokumentácie a technická zručnosť

Dlhodobá perspektíva zamestnania, závodné stravovanie, 
príplatky za nadčasy podľa ZP

OBSLUHA VYSEKÁVACIEHO 
a/alebo OHRAŇOVACIEHO LISU

od 4,50 EUR/hod.
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ZUBNÁ POHOTOVOSŤ
Iba po telefonickom kontakte 

v čase do 20.00 h.

Ošetrenie nie je hradené ZP.

0910 800 837

STARZYK s.r.o., 
M.R. Štefánika 14, Šurany

www.starzyk.sk
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Ďalej ponúkame: 
OPRAVY A SERVIS
• okien a dverí
• roliet a žalúzií
• pántov a kovaní
• klučiek a skiel

CENOVÉ PONUKY
0908 16 14 16

www.montplast.sk

OPRAVY A SERVIS
035/64 20 166

montplast@montplast.sk

PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE
   (rolety, žalúzie, sieťky)
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1Telefón: 0915 394 334

PLAT: 
1 800 EUR/mes. 

brutto

• TÝŽDŇOVÉ TURNUSY  • PREPRAVY MEDZI ČR A HU
• VÍKENDOVÉ PARKOVANIE PODĽA DOHODY

HĽADÁME VODIČOV

KAMIÓNU
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www.likvidazbestu.sk

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

0949 188 661 • 0905 655 414 
likvidovatazbest@gmail.com

AZBESTOVÝCH STRIECH
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STAVEBNÉ PRÁCE VŠETKÉHO DRUHU
• pokladanie zámkovej dlažby
• renovácie eternitových striech - murovanie 
• prerábky bytových jadier - montáž striech
• renovácia škridlových striech a krovov
• murárske práce všetkého druhu

0949 131 140

0907 779 018
Inzerát, ktorý predáva
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GAZDOVSKÝ  DVOR  VINODOL
Tel.: 0907 960 440, 0909 105 810

Kŕmené husokačice s pečienkou
Kŕmené husi s pečienkou
Morky a moriaky
Kurence
Sliepky na polievku
Nosnice - 17. týždňové

7,50€/kg
9€/kg
4,30€/kg
2,80€/kg
2,90€/kg
7€/kg

rozvoz každú stredu v týždni, cena donášky 4€, minimálny odber 30€

ČISTENÁ HYDINA K ODBERU

6 - týždnové
MORKY
NA CHOV

www.hindickyhydroizolacie.sk
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Kamenárstvo MONUMENT
Palárikovo

• ponúka náhrobné kamene z rôznych materiálov
• zlátenie, dosekávanie písma a ďalšie kamenárske práce • poradenstvo ZADARMO

INFO: 0905 328 814

 JARNÁ ZĽAVA
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Satelity a Antény
Predaj-Montáž-Servis

0903467810,www.tvsatelektrik.sk

freeSAT-50% Z ava
Skylink,Plustelka,Mindig TV
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» PREDÁM OSOBNÉ MOTORO-
VÉ VOZIDLO FIAT PUNTO.Tel. 
0902691316

» Kúpim starú motorku v 
akomkoľvek stave, JAWA 
ČZ...Tel. 0905121391
» CZ 175 ŠPORT SKUTER JAWA 
90 250 350 PIONIER STA-
DION KÚPIM TIETO MOTORKY.
Tel. 0915215406

» Predám zrekonštruo-
vaný 3-izb. byt v NZ.Tel. 
0905144110

» Predám rodinný dom v 
obci Uľany nad Žitavou.Tel. 
0905144110

» PRENAJMEM/PREDÁM 
CHATU SO ZÁHRADOU NA 
ZUGOVE ČASŤ BUKROK S 
ROZLOHOU 365M2,.Tel. 
0902717776

» Kúpim haki lešenie,.Tel. 
0908532682

» Predám digitálnu anté-
nu na príjem slovenských 
a maďarských programov 
bez poplatku. Montáž do-
hodou.Tel. 0903122192
» Predám satelitný kom-
plet FREESAT bez mesaných 
poplatkov, ročný poplatok 
25EUR, Slovenské, české 
a maďarské programy. 
Montáž zabezpečím.Tel. 
0903122192 

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 6 dolu.

Pamätník Ľ. Štúra 
Po viac ako troch rokoch sa stane realitou pamät-

ník Ľudovíta Štúra v Štúrove. Na dunajskom nábreží 
Námestia slobody ho 12. mája odhalia zástupcovia 
Matice slovenskej (MS). „Aktuálne pokračujú do-
končovacie práce na jeho osadenie,“ informovala 
hovorkyňa Matice slovenskej Veronika Matušková.  
      Myšlienka osadenia pamätníka Ľudovíta Štú-
ra rezonovala v Štúrove viac ako dve desaťro-
čia. Stavebný úrad vydal stavebné povolenie na 
osadenie pamätníka začiatkom januára tohto 
roka. Mestské zastupiteľstvo však s jeho umiest-
nením na dunajskom nábreží nesúhlasilo. V no-
vembri minulého roka prijalo uznesením stano-
visko k iniciatíve Matice slovenskej v Štúrove. 
      „Vychádzajúc z názoru väčšiny obyvateľov 
nášho mesta mestské zastupiteľstvo nesúhlasí s 
touto iniciatívou a protestuje proti zámeru Miest-
neho odboru (MO) MS v Štúrove umiestiť sochu Ľ. 
Štúra na nábreží Dunaja. Mestské zastupiteľstvo, 
ako aj obyvatelia Štúrova si vysoko vážia veliká-
nov slovenského národa a oceňujú ich významné 
historické pôsobenie, vrátane Ľ. Štúra. Zároveň 
sme toho názoru, že umiestnenie sochy Ľ. Štúra 
na nábreží Dunaja je nevhodným a necitlivým zá-
sahom do pokojného a mierového spolunažívania 
Maďarov a Slovákov na území nášho mesta,“ uvá-
dza sa v uznesení. Poslanci zároveň vyzvali Maticu 
slovenskú, aby zvážila a prehodnotila svoj zámer 
umiestniť sochu Ľ. Štúra na dunajskej promenáde.  
      Podľa predsedu MS Mariána Gešpera je úcta 
k osobnostiam vlastných dejín prirodzeným pre-
javom každého kultúrneho a historického ná-
roda, čoho vyjadrením bude aj tento pamätník. 
„Želáme si, aby verejnosť vnímala Ľudovíta Štúra 
v Štúrove aj ako symbol zmierenia a spolužitia 
všetkých občanov Slovenskej republiky. Veď Štúr 
sa zastával širokých más obyvateľstva bývalého 
Uhorska a pre Slovákov požadoval národnost-
né práva. Chcel v zásade len to, čo je dnes pre 
všetkých občanov Slovenska prirodzenou súčas-
ťou ich demokratických práv,“ uviedol Gešper. 
      Podľa Margaréty Vyšnej z MO MS v Štúrove sú 
Slováci pevnou súčasťou mesta, tvoria takmer 29 
percent obyvateľstva a ich percentuálne zastúpenie 
stúpa. „Ľudovít Štúr do Štúrova patrí, reprezentuje 
domáce slovenské obyvateľstvo, jeho dejiny, kultú-
ru a hrdosť na Slovensko, ako aj 71-ročnú tradíciu no-
vodobého pomenovania mesta,“ povedala Vyšná. 
      Podľa riaditeľa Slovenského historického ústa-
vu MS Ivana Mrvu Ľudovít Štúr nepredstavuje pre 
Maďarov nepriateľský prvok, ktorý by mohol naru-
šiť mier v meste. „Aj v súčasnosti je potrebné, aby 
maďarská menšina vedela, že Ľudovít Štúr spo-
lupracoval rovnako s maďarskými činiteľmi, bol 
poslancom uhorského snemu a hlasoval za väčši-
nu marcových zákonov v roku 1848. Verejnosť by 
mala vnímať pamätník Ľ. Štúra v Štúrove ako sym-
bol zmierenia v meste, kde bok po boku žijú rôzne 
národnosti,“ uviedol Mrva.. 

» TASR

Hydina Takáč Tešedíkovo
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Húsatá
Husokačky Mulard
Brojlerové kurčatá
Kuričky na znášku 8-18 týž.

ponúka:

0918 537 780, www.hydinatakac.sk

Vec, či už hnuteľná alebo nehnuteľná 
môže byť v  spoluvlastníctve viacerých 
vlastníkov. V prípade, ak spoluvlastník 
už nemá ďalej záujem zotrvať v  spolu-
vlastníckom vzťahu, je potrebné po-
dielové spoluvlastníctvo k  veci zrušiť a 
vyporiadať. V tomto článku sa zameria-
me výlučne na zrušenie a vyporiadanie 
podielového spoluvlastníctva (ďalej len 
„ZaVPS“). Zákon pozná dva spôsoby Za-
VPS, a to dohodou všetkých spoluvlast-
níkov o ZaVPS alebo rozhodnutím súdu 
na návrh niektorého zo spoluvlastníkov. 
Uzatvorenie dohody o ZaVPS prichádza 
do úvahy vtedy, keď majú o ZaVPS záu-
jem všetci podieloví spoluvlastníci. 

V  prípade ZaVPS, ktorého predme-
tom je hnuteľná vec, zákon neustano-
vuje formu dohody o ZaVPS. Naopak 
ak ide o  ZaVPS, ktorého predmetom je 
nehnuteľná vec, zákon pre dohodu vý-
slovne ustanovuje písomnú formu, a to 
pod sankciou absolútnej neplatnosti. 
V záujme právnej istoty zákon v prípade 
ústne uzatvorenej dohody o ZaVPS (teda 
pre hnuteľnú vec) ukladá povinnosť kaž-
dému z  podielových spoluvlastníkov 
vydať ostatným na požiadanie písomné 
potvrdenie o  tom, ako sa vyporiadali. 
Druhým možným spôsobom ZaVPS je 
ZaVPS súdnou cestou. Pred podaním 
návrhu na súd je vhodné pokúsiť sa 
o dohodu s ostatnými podielovými spo-
luvlastníkmi, nakoľko súd nemusí roz-

hodnúť tak, ako žalujúci spoluvlastník 
navrhuje. Okrem toho sú so súdnym ko-
naním spojené zvýšené náklady, ako aj 
časová náročnosť tohto spôsobu ZaVPS. 
Rozdielom medzi dohodou a súdnym Za-
VPS je aj to, že súd môže postupovať len 
na základe zákonných zásad. 

Pri rozhodovaní o  ZaVPS musí súd 
najprv skúmať, či vec, ktorá je predme-
tom podielového spoluvlastníctva, mož-
no dobre rozdeliť medzi spoluvlastní-
kov. Otázka možnosti rozdelenia veci je 
závislá nielen od možnosti technického 
rozdelenia veci, ale aj od iných subjek-
tívnych alebo objektívnych skutočností. 
Ak nie je vec možné dobre rozdeliť, súd 
ju prikáže za primeranú náhradu nie-
ktorému zo spoluvlastníkov, prípadne 
viacerým z  nich. Súd v  takomto prípa-
de prihliada na účelné využitie veci 
a  na násilné správanie podielového 
spoluvlastníka voči ostatným spolu-
vlastníkom. V  prípade, že vec žiadny z 
podielových spoluvlastníkov nechce, 
súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí 
medzi spoluvlastníkov podľa veľkosti 
spoluvlastníckych podielov.

Zrušenie a vyporiadanie 
podielového spoluvlastníctva

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

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

rý er r ka
r e chlór e fek r k é

DREVENÉ A RATANOVÉ BAZÉNY

www.aquabal.sk   www re e y

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

05 DOMY / predaj   

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    
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EXEKÚCIE

az EGZEKÚCIÓNAK

VOLAJTE - HÍVJON 0915 896 536
Mgr. Bc. Marta Molnárová

KONZULTÁCIA ZADARMO 
Ingyenes konzultáció
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Masívne oplotenie s plného materiálu Minőségi garázsok gyártása és szerelése

Masszív kerítések teli anyagból Klvalitné plechové garáže s montážou

Kontakt: Hlavná 716 (Areál PD), Okoč
E-mail: gavida.sro@gmail.com
Mobil: 0911 260 428, 0911 151 212

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

Slovenský       výrobok

O bývanie v obci je v posled-
ných rokoch obrovský záu-
jem  

Ivanka pri Nitre zaznamenáva v posledných 
rokoch obrovský záujem o bývanie v obci. Dô-
vodom je blízka vzdialenosť od Nitry, porov-
nateľné ceny nehnuteľností s krajským mes-
tom a zároveň pokojné bývanie na vidieku. 
„Záujem o bývanie v našej obci je obrovský. 
V súčasnosti máme 2825 občanov. Očakáva-
me, že v priebehu dvoch až troch rokov nám 
opäť pribudne značný počet nových obyva-
teľov,“ povedala starostka Jana Maršálková.  
V posledných rokoch pribudla v obci nová vilová 
štvrť Nová Ivanka, dostavaný je obytný súbor Kú-
ria. „Dobudovaná je časť Krásne lúky, kde sú pri-
pravené pozemky s kompletnou infraštruktúrou 
pre 102 rodinných domov. 

Ďalšia bytová výstavba sa pripravuje na Moj-
mírovskej 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 zme-
niť záhrady na stavebné pozemky pre individu-
álnu bytovú výstavbu. Boli tam aj väčšie zámery 
investorov na výstavbu,“ potvrdila Maršálková. 
Obec disponuje dvoma bytovými jednotkami, 
v ktorých je spolu 38 nájomných bytov. Postave-
né boli pred 15 rokmi. „Chceli by sme pokračo-
vať vo výstavbe nájomných bytov. Nemáme veľa 
vhodných obecných pozemkov, no jeden máme 
vyhliadnutý. Výstavba závisí od financií,“ uvie-
dla starostka. Podľa jej slov obec eviduje v sú-
časnosti 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 mater-
skej školy je 61 detí. „Kapacita sa v tomto školskom 
roku zvýšila o 23 detí, takže sa nám podarilo uspo-
kojiť všetkých záujemcov.  

» TASR

Stano Lajda je súčasný slovenský 
maliar, ktorý niekoľko rokov systema-
ticky pracoval na rekonštrukcii ikonic-
kej Poslednej večere, čo ho inšpirovalo 
k napísaniu tejto naozaj zaujímavej 
knihy. 

Odkrýva pred nami silné i slabé 
miesta Leonardovej povahy. Rekon-
štruuje jeho postoj k Michelangelovi. 
Zdôrazňuje, že umelec bol naozaj zloži-
tou osobnosťou, ktorá napriek obdivu-
hodnej pracovitosti a cieľavedomosti 
neraz zápasila s pochybnosťami naj-
rôznejšieho druhu. Stano Lajda hľadá 
vo svojej knihe odpovede na dosiaľ 
nezodpovedané otázky, prameniace zo 
zložitej náboženskej symboliky, ktorej 
je Leonardovo vrcholné dielo plné. To 
všetko prostredníctvom beletrizované-
ho príbehu a aj hĺbkového odborného 
rozboru slávneho diela.

V dejinách svetového umenia 
patrí Leonardo da Vinci rozhodne k 
najvýznamnejším umelcom. A násten-
ná maľba Poslednej večere z refektára 
kláštora Santa Maria delle Grazie v Mi-
láne patrí k jeho najznámejším dielam. 

Knihu písal autor súbežne s nie-
koľkoročnou systematickou prácou na 
rekonštrukcii výjavu Poslednej večere.  

Pri príležitosti 500. výročia Leonardo-
vej smrti vydáva Stano Lajda nielen 
túto knihu, ale sprístupňuje verejnosti 
aj svoju rekonštrukciu Poslednej veče-
re.

„Prechovávam celoživotný obdiv 
k dielu Leonarda da Vinciho, najmä k 
jeho Poslednej večeri. Po desiatkach 
prednášok o jeho živote a tvorbe i o 
histórii a symbolike jeho nadčasového 
diela som sa pred ôsmimi rokmi roz-
hodol dať svoje nazbierané skúsenosti 
na papier a napísať knihu, v ktorej som 
sa pokúsil čo najobjektívnejšie popí-
sať udalosti spojené s Leonardovým 
životom a históriou Poslednej večere. 
Cítil som, že to má byť síce obsiahla a 
tematicky vyčerpávajúca kniha, ale 
určená skôr laikom, ktorí majú radi 
dejiny sveta i umenia. Mojím zámerom 
bolo skĺbiť pútavé faktografické dielo s 
rozprávaním, ktoré vychádza z dolože-
ných informácií a udalostí alebo reagu-
je na jednotlivé kľúčové miesta.“ Toľko 
autor, Stano Lajda. 

Kniha je doplnená obrazovým 
spracovaním rekonštrukcie Poslednej 
večere a lunet nad ňou, ktorú autor do-
končil zároveň s touto knihou.

Posledná večera Leonarda z Vinci

» red

» Odveziem nepotrebnú 
práčku, chladničku, mraz-
ničku vrámci NZ ZADARMO.
Tel. 0903122192 
» Predám použitú chlad-
ničku, pračku v zachovalom 
stave. Funkčná bez závady.
Tel. 0903122192
» Predám novú rohovú 
sedačku a nábytok do 
obývačky cena 150 eur.Tel. 
0902460506

» ZO STARÝCH DOMOV KÚ-
PIM STAROŽITNOSTI, STARÉ 
VECI A ĽUDOVÉ KROJE.Tel. 
0918439124
» Kúpim ľudové kroje 
0902708047

» Upratujeme domácnosti, 
kancelárske a iné priestory, 
info o cene a bezplatnej ob-
hliadke na.Tel. 0918818131

» 54r.hľadá priateľku.Tel. 
0917049831

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera NZ medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP NZ 12 Predám kočík,
0987 654 321.

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mobil-
ný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za kaž-
dých začatých 30 znakov textu 
vášho inzerátu vrátane me-
dzier. 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, NZ zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.
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ANTÉNY - SATELITY
slovenské a

maďarské prograny
ZADARMO.

za 25€ ročne 
(38 programov SK, CZ, HU)
PREDAJ • MONTÁŽ • SERVIS

CSUTI IMRICH - NOVÉ ZÁMKY
MOBIL: 0903 122 192

11 HOBBY A ŠPORT   

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    
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Medzi prvé projekty, ktoré po druhej 
svetovej vojne realizoval a podporoval 
zakladateľ Kirche in Not (ACN) P. We-
renfried van Straaten, patrili tzv. „Bo-
žie pevnosti“ – ženské kontemplatívne 
kláštory postavené pozdĺž železnej 
opony. Poslaním týchto kláštorov bolo 
modliť sa najmä za prenasledovanú 
Cirkev v komunistických krajinách 
východného bloku a byť duchovnou 
záštitou v boji proti rozmáhajúcemu sa 
militantnému ateizmu. Najmä vďaka 
tisícom skrytých modliacich sa duší a 
vernosti prenasledovanej Cirkvi mô-
žeme dnes slobodne žiť svoju vieru aj 
v našej krajine. Osobitná vďaka patrí 
práve rehoľným sestrám, ktorých život 
dáva svetu akoby duchovnú rovnová-
hu. Preto podpora rehoľných sestier 
je jednou z priorít pápežskej nadá-
cie ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi, 
a  venuje im aj svoju tohtoročnú 
celosvetovú pôstnu a  veľkonočnú 
kampaň. 

ACN ročne podporuje približne 11 
000 rehoľných sestier prostredníctvom 
viac ako 800 projektov v 85 krajinách 
sveta. Okrem podpory ich formácie, 
pastoračnej a charitatívnej činnosti 
poskytuje ACN napríklad aj existenčnú 
finančnú pomoc najmä kontemplatív-
nym kláštorom, starým a chorým ses-
trám či sestrám bez akýchkoľvek príj-
mov. Nadácia podporuje tiež projekty 
na výstavbu a obnovu kláštorov zvlášť 
v krajinách, ktoré boli zničené vojnou 

alebo postihnuté prírodnými katastro-
fami. Zvlášť na misiách, kde panujú 
najťažšie podmienky, žijú sestry 
i  napriek permanentnému  ohro-
zeniu života, námahám, chudobe, 
vojne a prenasledovaniu obetavo 
svoje povolanie. Spomeňme si len na 
našu slovenskú misionárku a lekárku 
Veroniku Teréziu Ráckovú, ktorá bola 
zastrelená 16. mája 2016 v Južnom Su-
dáne. 

Heslom pôstnej a veľkonočnej 
kampane ACN je: „Výnimočné ženy. 
Vďaka Bohu. Vďaka vám.“ Kampaň 
ACN predstavuje výnimočné poslanie 
rehoľných sestier z celého sveta a sve-
dectvá o ich povolaní, živote modlitby 
a živote v spoločenstve, ako aj o ich 
službe najmenším a najbiednejším. 
Tieto sestry nám predkladajú hrdinské 
svedectvo autentickej viery a lásky. 
Ukazujú radostnú cestu života daro-
vaného Bohu i blížnemu. Ich zasväte-
nie a modlitba nesie aj nás. Cez naše 
modlitby, obety a dary môže- me byť 
súčasťou ich misie, a tak 
sami rásť v duchovnej 
slobode ľudí patriacich 
celkom Bohu.  Viac in-
formácií o  našej kam-
pani na pomoc sestrám: 
www.vynimocnezeny.sk

Pomoc výnimočným ženám

» P. Martin Mária Barta
duchovný asistent ACN 

Podľa školskej legislatívy je na pr-
vom stupni základnej školy možné 
domáce vzdelávanie, tzv. homeschoo-
ling. Stačí na to súhlas riaditeľa školy, 
mať garanta, t. j. učiteľa I. stupňa, tre-
ba spísať individuálny študijný plán, 
urobiť ešte pár byrokratických úkonov 
a dieťa sa môže vzdelávať v domácom 
prostredí. 

Samozrejme, rodičia musia mať 
prostriedky na to, aby mohli so svo-
jím dieťaťom denne zostať doma a 
dohliadať na jeho vzdelávanie. Každý 
polrok je potrebné prísť na komisio-
nálnu skúšku zo všetkých predmetov 
a domáce vzdelávanie sa tak napĺňa 
vo forme vysvedčenia. Toto platí len 
do štvrtého ročníka vrátane. Žiaľ, na 
rozdiel od Českej republiky, náš záko-
nodarca neumožnil takýto typ indi-
viduálneho vzdelávania na druhom 
stupni ZŠ. Či je to tradičná nedokona-
losť slovenského zákona alebo zámer 
ministerstva, ktoré sa obáva masové-
ho rozmachu „homeschoolingu“, nech 
zostane nezodpovedané. Isté však je, 
že takéto polovičaté riešenie sťažuje 
situáciu rodičom, ktorí z rôznych dô-
vodov nedôverujú klasickému vzdelá-
vaniu. Neostáva im iné, ako využívať 
rozličné diery zlého školského zákona, 
aby zachovali kontinuitu vzdelávania 
svojich detí. Najčastejším spôsobom je 
to, že prihlásia deti na slovenskú školu 
a požiadajú o štúdium v Česku, kde je 
možné domáce vzdelávanie, ako aj v 

iných krajinách s vyspelým prístupom 
k školstvu. Aj  tu cítim prehnaný kon-
zervativizmus ministerstva školstva a 
snahu ponechať v deštruktívnom sys-
téme, čo najviac žiakov, aby sa nebo-
daj nevymkli spod kontroly domácim 
„neštandardným“ vzdelávaním, aby 
neušli diktátu štátu.   

Aj keby sa domáce vzdelávanie 
dovolilo počas celej základnej školy, je 
nepravdepodobné, že by sa žiaci hro-
madne začali vzdelávať doma. Málo 
rodičov si môže dovoliť byť celý deň s 
deťmi bez pravidelného platu. K domá-
cemu vzdelávaniu sa utiekajú, ak dieťa 
nezvláda societu školy alebo jednodu-
cho nedôverujú školskému systému. 
Niekedy je to aj z dôvodu, že rodičia 
často cestujú a nežijú na jednom mies-
te. V poslednom období pociťujem, že 
mnohí rodičia vidia závažné nedostat-
ky v systéme slovenského školstva, 
ktorý dlhodobo stagnuje a ignoruje 
potreby žiaka, ako to vidíme všetci, čo 
v školstve pôsobíme. Aj preto sa rôzne 
alternatívy vzdelávania objavujú čoraz 
častejšie. Keďže štát dlhodobo nevie 
uspokojiť potreby žiaka, ba dostáva 
osadenstvá škôl doslova na kolená, 
nemal by brániť rodičom využívať iné 
možnosti, ako kvalitnejšie vzdelať a 
vychovať človeka. A občana, ktorý raz 
tento stav zmení. 

Asi toho sa obávajú najviac...  

Homeschooling

» PhDr. Ján Papuga, PhD. 
riaditeľ ZŠ s MŠ, Riazanská, Bratislava 
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CESTOVANIE

Letná dovolenková sezóna sa blíži. 
Ak sa chystáte vycestovať do zahrani-
čia, potom je ideálny čas skontrolo-
vať si platnosť cestovných dokladov.

Cestovný pas by si mal skontrolovať 
každý, pretože mnohé krajiny od zahra-
ničných návštevníkov vyžadujú, aby ich 
pasy mali platnosť napríklad pol roka 
pred odchodom z krajiny. Rovnako i rodi-
čia detí plánujúcich zahraničnú dovolen-
ku 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 pre-
ukaz. Do vzdialenejších destinácií budete 
potrebovať pas a do niektorých krajín do-
konca aj vízum alebo aspoň vymeniteľný 
registračný formulár. Pas si vybavíte na 
polícii na oddelení dokladov, víza na prí-
slušnom zastupiteľskom úrade krajiny, do 

ktorej cestujete alebo online cez internet.

Kde podať žiadosť
a čo budete potrebovať

Žiadosť o vydanie cestovného pasu 
podáva občan starší ako 15 rokov osob-
ne v mieste trvalého alebo prechodného 
pobytu, alebo v mieste, kde sa zdržiava. 
Pri podaní žiadosti o vydanie cestovného 
pasu musíte byť osobne prítomný. Foto-
grafiu si nosiť nemusíte, pracovníci odde-
lení 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, prí-
padne 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-

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 re-
publiky a peniaze na úhradu správneho 
poplatku.

Koľko stojí vybavenie pasu
Cena za vydanie pasu pre dieťa mladšie 

ako 6 rokov
-do 30 dní 8 eur
-do 10 pracovných dní 16 eur
-do 2 pracovných dní 24 eur
Cena za vydanie pasu pre dieťa od 6 do 16 
rokov
-do 30 dní 13 eur
-do 10 pracovných dní 26 eur
-do 2 pracovných dní 39 eur

Cena za vydanie pasu pre občana staršie-
ho 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 vyzdvih-

nete v mieste podania žiadosti o vydanie 
– teda na oddelení dokladov, kde bola 
prijatá žiadosť. Vyhotovený cestovný pas 
môže za občana staršieho ako 15 rokov 
vyzdvihnúť aj iná osoba – avšak na zák-
lade úradne osvedčenej plnej moci na za-
stupovanie. Rodič, prarodič, súrodenec, 
manžel, manželka alebo plnoleté dieťa dr-
žiteľa cestovného pasu môžu vyhotovený 
cestovný pas prevziať bez úradne osvedče-
nej plnej moci na zastupovanie.             ren

Môžete sa vyhnúť stresom

Je ideálny čas na vybavenie pasu

ilustračné foto                                                                               zdroj Skitterphoto-pixabay

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

zastupiteľský úrad štátu EÚ. Po návrate z 
dovolenky nezabudnite túto stratu alebo 
odcudzenie nahlásiť príslušnému oddele-
niu dokladov, ktoré cestovný pas vydalo, 
prípadne ktorémukoľvek inému oddeleniu 
dokladov alebo ktorémukoľvek útvaru Po-
licajného zboru.
Rada na záver: Pred odchodom na dovo-
lenku si urobte kópie cestovných dokladov, 
v prípade straty alebo krádeže sa zídu.
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Spustenie nového spôsobu par-
kovania v Bratislave sa očakáva 
v druhej polovici roka 2020. Do-
tknúť sa má pätiny áut.  Magistrát 
navrhuje štyri tarifné pásma, kde 
sa má platiť od 0,50 eura do dvoch 
eur za hodinu. Rezidenti si majú za 
parkovaciu kartu zaplatiť za prvé 
auto v domácnosti 49 eur za rok, za 
druhé 150 eur a za tretie 500 eur za 
rok. 

Prevádzkovateľom parkovacej politi-
ky bude v plnej miere hlavné mesto. To 
navrhuje zaviesť štyri tarifné pásma za 
hodinové parkovanie, kde sa bude pla-
tiť od 0,50 eura do dvoch eur za hodinu. 

Platiť bude pravidlo, čím ďalej od cen-
tra, tým lacnejšie. Zóny navrhnú mest-
ské časti. Ak cez deň nie je s parkovaním 
problém, parkovanie v takých lokali-
tách nebude spoplatnené. V miestach 
s vysokým dopytom len vo večerných 
a nočných hodinách bude hodinovo 
spoplatnené parkovanie len v týchto 
hodinách. V nočných hodinách budú 
na sídliskách uprednostnení obyvatelia 
s trvalým pobytom.

Čo za štyri eurá mesačne
Ročná rezidentská parkovacia karta 

pre prvé auto v domácnosti bude stáť 49 
eur. Bratislavčan bude mať tým pádom 
neobmedzenú možnosť parkovania v 
mieste bydliska. V tejto sume bude mať 
držiteľ parkovacej karty aj dve hodiny 
zadarmo denne v akejkoľvek inej re-
zidentskej mestskej zóne a 100 hodín 
zadarmo vo svojej rezidentskej zóne pre 
návštevy. Rezidentská parkovacia karta 
pre druhé auto v domácnosti bude stáť 
150 eur na rok a pre tretie auto 500 eur 
na rok.

Jazdy po meste
Pokiaľ budú držitelia rezidenčných 

kariet chodiť do inej mestskej štvrte, 
majú denne nárok na dve hodiny par-
kovania zadarmo. Dlhší čas bude spo-
platnený hodinovou sadzbou podľa 
konkrétnych zón. Na jeden byt bude 
možné vydať maximálne tri rezidentské 
parkovacie karty. Mesto navrhuje pre 
Bratislavčanov, ktorí nevlastnia auto, 
ako bezplatný benefit 150 hodín voľ-
ného parkovania pre ich návštevy na 
jednu domácnosť. Bratislavčania, ktorí 
parkujú s autom v garáži, na dvore či 
na súkromnom parkovisku nebudú pla-
tiť mestu nič, za desať eur na rok však 
môžu získať benefit 150 hodín pre do-
mácnosť na parkovanie pre návštevy a 
benefit dvojhodinového parkovania na 
deň bezplatne v tarifných zónach. 

Parkovanie podnikateľov
Abonenti (podnikatelia so sídlom 

prevádzky alebo majitelia nehnuteľ-
ností v zóne) majú za parkovaciu kartu 
platiť v štyroch tarifných pásmach rôz-
ne, od 500, 750, 1000 až po 1500 eur za 
rok. Parkovacie zóny budú navrhovať 
jednotlivé mestské časti, rovnako tak i 
konkrétne časy, v širšom centre sa uva-
žuje o spoplatnení denného úseku od 
8. do 20. hodiny, v mestských častiach, 
kde je problém skôr s večerným a noč-
ným parkovaním, sa môže spoplatnenie 
týkať tejto doby. Magistrát očakáva, že k 
spusteniu pravidiel v prvých zónach by 
mohlo prísť v druhej polovici roka 2020. 

(ib)

Motoristov čakajú pri parkovaní v Bratislave veľké zmeny a nové poplatky

Autá dusia hlavné mesto a jeho trvalých 
obyvateľov

Foto: Archív

SPOLOČNOSŤ

Zdroj: infografika Hl. m. SR Bratislava
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ŽP EKO QELET a.s.
VÝNIMOČNÉ CENY ZA VÝKUP

oceľového šrotu a farebných kovov

www.ekoqelet.sk
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Nové Zámky   0911 712 582       Šurany    0903 550 565
Komjatice     0911 711 887
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Forgáchova bašta 4, 940 01 Nové Zámky
+421 905 738 415 / +421 903 039 191

www.novaplast.biz  info@novaplast.biz

PLASTOVÉ, HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE
- 5-6 komorový profil
- 2-3 sklo až U=0,5
- výmena a murárske práce
- sieťky, parapety, žalúzie, rolety
- stavebné úpravy
- malovanie priestorov
- odvoz starých okien ZADARMO

NOVAPLAST

-50%
na okná a 

dvere
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PREDAJ MALEJ HYDINY
za bezkonkurenčné ceny

2-3 týždňové 
2-3 týždňové
2-3 týždňové

2 týždňové
13 týždňové

husokačky MULÁRD
brojlerové KAČKY
HUSI
brojlerové KURENCE
NOSNICE

2,80 €
2,80 €
7,50 €
1,80 €
5,00 €

+0,30 €
30.04. 2019 a potom každý druhý utorok
v Šuranoch, SNP 12, 14:00 - 15:00 hod.

vo Dvoroch nad Žitavou 15:30 - 16:30 hod. 

0905 745 006 0903 944 151 p. Vavrová, TURÁ - bývalé PD

za každý začatý týždeň
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Základná znalosť nemeckého alebo 
anglického jazyka. Nemecká pracovná zmluva. 

Vybavíme všetko potrebné  pre prácu 

Možnosť turnusov - Ubytovanie zabezpečené
Stabilná celoročná práca

www.simon-�eisch.de 
job@simon-�eisch.de

+49/ 15145093826

PRÁCA V 
NEMECKU

VODIČ  KAMIÓNA
2500 € - 3500 € brutto

WWW.REGIONPRESS.SK
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politická inzercia

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.

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 hore-
dole 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.

Zamestnanci to ako znášali?
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 
som sa rozhodol postaviť mocným pánom zoči-voči. Čím ďalej tým viac som cítil, že ak nechám 
firmu naďalej pod paľbou a šikanou Ficovej moci, nakoniec môžeme padnúť na kolená a ľudia by 
mohli prísť o prácu. Vtedy sme sa s Pavlínkou dohodli, že musíme urobiť niečo, čo sme si nikdy 
nedokázali ani predstaviť. Rozhodli sme sa naše rodinné vydavateľstvo predať a zveriť ho do rúk 
novým majiteľom.

Moc vás prinútila vzdať sa vlastného dieťaťa. To muselo bolieť.
Presne tak. Ale, ak by sme to neurobili, útočili by stále až kým by nás nedorazili úplne a ľudí by 
sme museli prepustiť. Museli sme sa vzdať firmy, aby sme ju zachránili.

Obeta k politike patrí.
Neviem, nie nevyhnutne. Vidím okolo seba mnohých politikov a političky, ale obety vidím málo. 
Mnohí prišli do politiky a zrazu zarábajú desaťkrát viac ako predtým. Žijú si pohodlný život politika, 
nezápasia na barikádach, kedy-tedy si dajú nejakú tlačovku a tým to končí. Ja som obetoval 
zápasu za očistu politiky od korupcie a za dobro obyčajných ľudí veľmi veľa. Obetoval som svoju 
rodinu, ktorá tým veľmi trpela. Z 3-ročnej Rebeky je dnes už 13-ročná slečna a z mimino Klárka 
má už desať. Miesto toho, aby som trávil čas s nimi, som búšil do Fica a usvedčoval som rad 
radom zlodejov. Miesto toho, aby som im postavil vytúžený dom, som stál na barikádach v boji 
za ľudí, z ktorých mnohí mi nikdy za to nepovedia ani mäkké f. Čas, ktorý som nevenoval mojim 
blízkym ma mrzí najviac.

Stálo to za to?
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.

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 ne-
dovolíme 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 
za nesúhlas mojich voličov so zmenou môjho postoja 
voči USA. Ľudia tak môžu rozhodnúť, či mi dovolia 
zmenený názor, alebo na pošlú z parlamentu 
preč. Mnoho ľudí mi po mojom vystúpení 
písalo, že konečne niekto z demokratickej 
opozície nabral odvahu povedať, že USA 
nám neprinášajú len dobro a prosperitu. 
Samozrejme, že tým netvrdím, že sa teraz 
máme hodiť okolo krku Rusku, v žiadnom 
prípade nie. Len chcem mať slobodu hovoriť 
o Veľkom Bratovi, že robí chyby. Chcem, aby 
sme zostali v Európskej únii, ako aj v NATO. 
Len by sme sa mali výrazne viac spoliehať 
na spoločnú obranu Európskych krajín, ako na 
nejakú akože nezištnú pomoc z Ameriky.

Myslíš, že ťa ľudia podporia 
a krúžok ti dajú?
S pokorou verím a dúfam, že áno. Ak nie, 
čestne odídem aj zo slovenského parlamentu 
a postavím sa v nasledujúcich voľbách 
opäť na posledné 150te miesto. 
A ľudia opäť rozhodnú.

Verím v dôveru ľudí
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Poznáte to, však? Ešte len prekročí-
me prah nového roka a už sa nevie-
me dočkať, kedy nám na dvere zaťu-
ká jar. A keď nás konečne lúče prvého 
jarného slnka pošteklia na nose, tak 
sa namiesto očakávaného prílevu 
energie, dostaví neskutočná únava.

„Jarná únava predstavuje súhrn neprí-
jemných pocitov, ktoré sa objektívne pre-
javujú u všetkých vekových kategórií po-
pulácie,“ hovorí docentka Jana Hamade, 
vedúca sekcie ochrany a podpory zdravia 
a špecializovaných činností Úradu verej-
ného zdravotníctva Slovenskej republiky.

Čo spôsobuje jarnú únavu?
Príčinou jarnej únavy sú podľa od-

borníčky biorytmy, ktoré ľudský or-
ganizmus výrazne ovplyvňujú. Počas 
zimného obdobia neprijímame dostatok 
slnečného svetla, čo sa prejaví úbytkom 
energie, malátnosťou a negatívnym 
psychickým naladením. „Na vine nie 
je moderná doba, jarnou únavou trpeli 
už aj naši predkovia. Po skončení zimy 
je organizmus vyčerpaný a unavený zo 
stresov a chorôb. V zime sa viac ľudí 
pohybuje v uzavretých priestoroch, čím 
sa zvyšuje pravdepodobnosť prenosu 
infekčných chorôb formou kvapôčkovej 
infekcie. Zvýšená je aj produkcia smogu, 
ktorá má za následok vyšší podiel kys-

líkových radikálov v našom okolí. Tieto 
látky potom ešte viac zaťažujú organiz-
mus a zvyšujú náchylnosť k infekcii. 
Svoju úlohu zohráva i to, že počas zimy 
jedávame menej ovocia a zeleniny. To 
všetko kladie veľké nároky na telo, ktoré 
musí často maximálne využívať rezervy 
energie, ako aj imunitného systému,“ 
vysvetľuje docentka Jana Hamade.

Pomôže pohyb
Ako hovorí odborníčka, je dôležité 

pripraviť svoje telo po zime na prechod 
do jari. Organizmus po zime naštartuje-
me pravidelnou dennou polhodinovou 
rýchlejšou chôdzou. Pohyb však potre-
buje telo nielen na čerstvom vzduchu, 
myslieť by sme naň mali aj v práci. Ak 
máte sedavé zamestnanie, robievajte 
si pravidelné prestávky a zacvičte si. 
Otvorte okno, poprechádzajte sa a pona-
ťahujte si chrbát, ruky i nohy. Na uvoľne-
nie pomáhajú i dýchacie cvičenia, a tak 
počas dňa urobte vo vzpriamenom sede 
tri - štyri razy sériu hlbokých nádychov a 
výdychov, pri každom nádychu a výdy-
chu rátajte do päť.

Zvýšte príjem čerstvého
ovocia a zeleniny

Pred príchodom jarných dní je veľmi 
dôležité zvýšiť príjem čerstvého ovocia 
a zeleniny, nezabúdajte ani na pravi-

delné pitie čistej vody, ktorú môžete 
striedať s nesladenými čajmi či šťavami. 
„Z vitamínov je najdôležitejší prísun 
vitamínu C. Imunitný systém podporíte 
užívaním prírodných látok zo skupiny 
antioxidantov, ktoré zmierňujú pôsobe-
nie voľných kyslíkových radikálov, ako 
sú vitamíny A, B, C a minerály, selén a 
zinok,“ radí odborníčka.

Vyhýbajte sa stresu
a relaxujte

Dôležité je tiež vedieť, že organizmus 

oslabuje a škodí mu fajčenie aj nad-
merná konzumácia alkoholu. „Ak je to 
možné, snažte sa vyhýbať stresujúcim 
situáciám. Neokrádajte sa o spánok, 
nájdite si vhodnú relaxačnú metódu, 
napríklad jogu, či autogénny tréning 
a venujte sa nejakej záľube,“ uzatvára 
Jana Hamade.

Informácie poskytol Odbor hygieny detí 
a mládeže a referát komunikačný ÚVZ SR 

Redakčne spracovala: Renáta Kopáčová

Pomôžu vitamíny, pitný režim aj vychádzky

Ako na jarnú únavu?

ilustračné foto                                                                                             zdroj jill 111 pixabay
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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.

����������������������
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PRÁCA V NEMECKU 
��������������
dlhodobá a stabilna práca

výhodné platové podmienky

10 - 20 €/hod. netto
ubytovanie a doprava hradené

ELEKTRIKÁRI 
SADROKARTONISTI

sokolova@granila.eu
0950 301 301 85
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Firma ������ Vám ponúka prácu
s nástupom ���������������������

���������������������������������

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

������������������������������

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

������������������������������������ 
tel: 009990 1188/441335882, 0090044/8888111 444111888, 

����� innfofo@g@ sksksrroo.skkk

�������������������

TPP ��������������������������������

����������� �������������������

��������������������

TESSÁÁÁRRRRRROOOOOOOVVVVVV
��������������������������������������������������������

zimné záhrady zasklievanie terás
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0948 787 777  |  www.balkona.eu Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
balkóny

AKCIA ZĽAVA DO 35% Možnosť výhry 300 €

bezrámovérámové bezrámové rámové


