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Hádam mi nechcete povedať...

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Ale áno, chcem. O tom nepochybuj-
te! Pretože každý má právo povedať si 
to, čo chce, ak to neodporuje elemen-
tárnym zásadám mravnosti, medzi-
ľudských vzťahov a zákonnosti. Sr-
dečný pozdrav, vážení čitatelia! Dnes 
by som vás rád povzbudil v tom, že aj 
keď snaha mnohých okolo nás je nás 
umlčať, nedajte sa. Nie, vôbec nejde o 
politiku, ani o politické strany či ich 
protagonistov. Umlčiavanie či snaha 
oň sa nám zo sociálnych sietí prenáša 
do nášho bežného života. Koľkí z tých, 
s ktorými bežne komunikujete, nesto-
ja o váš názor, o to, ako vy vnímate 
svoj i tento náš svet a potrebujú vás iba 
na počúvanie samých seba?

„Hádam nechcete povedať“, 
„hádam nechcete tvrdiť“, „hádam 
si nemyslíte“. Ale áno, je to presne 
tak. Chceme povedať, chceme tvrdiť, 
myslíme si. Veď sme mysliace bytosti, 
nie nerozmýšľajúca masa. Pozor na 
„demokratov“, ktorí takto reagujú na 
vami vyslovené myšlienky. Oni to totiž 
demokrati vôbec nie sú. Majú k nim asi 
tak ďaleko, ako Budha do Mekky. Naša 
spoločnosť potrebuje demokraciu ako 
soľ, nič viac jej tak nikdy nechýbalo, 
ako demokracia ako taká. Lenže de-
mokracia nesmie mať podobu príka-

zov mlčať, nemyslieť, neprezentovať 
svoje názory. Nech si nositelia tohoto 
moderného trendu v našej spoločnosti 
myslia čokoľvek. Sú presne tak isto ne-
demokratickí, ako všetky javy, ktoré – 
zdá sa – iba zdanlivo nahlas kritizujú. 
Iba bažia po moci. 

Aj oni chcú, raz, k zdrojom. Veď 
prečo nie?  Moc ako moc, hlavne nech 
je naša. Na toto treba myslieť vždy, keď 
vy sami volíte, komu zveríme do rúk 
náš štát, poslanecké lavice v Bruseli 
či prezidentský palác. Ak vám politik 
cez médiá odkáže „prečo si myslíte, že 
sa s vami chcem rozprávať“, potom sa 
treba vážne zamyslieť nad tým, kde v 
rebríčku vlastných „hodnôt“ má asi 
vás – občanov. Ak vám politici tvrdia, 
že  dva a dva je sedem a dokonca si 
to aj odhlasujú, opäť je najvyšší čas 
zamyslieť sa. A v budúcnosti? Určite 
nedávajte zelenú tým, kto-
rí poučujú a karhajú, či 
dokonca účelovo prekrú-
cajú fakty, ale predovšet-
kým tým, ktorí počúvajú. 
Vás, nás, mňa.

Pekný týždeň!

0950 291 193
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Recyklácia vozidiel
ZADARMO

pre celú Nitru, Zlaté
Moravce a okolie

Autorizovaný spracovateľ
starých vozidiel

0907 793 056

Dostanete doklad o trvalom
vyradení vozidla z evidencie

ODŤAH VOZIDLA
ZADARMO 

UŽ NEMUSÍTE CHODIŤ
NA DOPRAVNÝ INŠPEKTORÁT

VŠETKO VYBAVÍME ZA VÁS
BEZ POPLATKOV
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• BYTOVÉ JADRÁ
  od 1000 €
• VÝSTAVBA RD

• FASÁDY
• STIERKY
• IZOLÁCIE
• REKONŠTRUKCIE
• OPRAVY STRIECH
• KLAMPIARSKE PRÁCE

• OPRAVA KOMÍNOV

0903 060 490

• BYTOVÉ JADRÁ
  od 1000 €
• VÝSTAVBA RD

0903 060 490
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Novootvorená ambulancia
všeobecného lekára

v Nitrianskych Hrnčiarovciach

Od Vášho lekára Vás odhlásime
my, dohovoríte sa u nás aj
anglicky, čiastočne nemecky,
ošetrujeme aj akútne stavy
prisťahovaných za prácou.

PRIJÍMA NOVÝCH PACIENTOV!

Nájdete nás na
Jeleneckej 41
(v podkroví lekárne)

0918 571 030       valetudoamb@gmail.com
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BIO meranie celého tela 15€
ČO DOKÁŽE ZISTIŤ:

Čas Vašej konzultácie je potrebné objednať na tel. 0905 655 392

 
45

-0
01

2



NR-19-07 strana- 2

2
PRÁVNIK RADÍ / POLITCKÁ INZERCIA, ZVERINEC

INZERCIA

DISTRIBÚCIA (48 000 domácností)

 

NITRIANSKO

Vydavateľ: 
REGIONPRESS s.r.o.
Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

Daniela Rezáková  0905 400 025
Distribúcia:
Daniela Rezáková  0905 400 025
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Každý týždeň: Nitra mesto, 
Kynek, Mlynárce, Šúdol, Horné 
Krškany, Dolné Krškany, Ivánka 
pri Nitre, Veľké Zálužie, Jarok, 
Jelenec, Žirany, Cabaj - Čápor, 
Rumanová, Zbehy, Čakajovce, 
Branč, Lehota, Lužianky, Dražov-
ce, Štitáre, Kolíňany, Pohranice, V. 
a M. Cetín, Janíkovce, Čechynce, 
Golianovo, Rišňovce, Alekšince, 
Nitrianske Hrnčiarovce, Veľký 
Lapáš  
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Jelšovce, Nové Sady, Sila, Čáb, 
Bádice, Mechenice, Sokolníky, 
Hosťová, Čeľadice, Neverice, 
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NITRA

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV 57.000 Bratislavsko Východ
BZ 67.000 Bratislavsko Západ
DS 26.000 Dunajskostredsko
GA 30.000 Galantsko+Šaliansko
HC 24.000 Hlohovecko+Sereďsko
KM 15.000 Komárňansko
LV 30.000 Levicko
MA 25.500 Malacko
NR 48.000 Nitriansko
NZ 35.000 Novozámocko
PK 21.000 Pezinsko
PN 32.500 Piešťansko+NM+MY
SC 25.000 Senecko
SE 31.000 Senicko+Skalicko
TO 38.000 Topoľčiansko+PE+BN
TN 52.000 Trenčiansko+DCA+IL
TT 45.500 Trnavsko
ZM 18.000 Zlatomoravsko

BB 50.000 Banskobystricko+BR
KY 30.000 Kysucko=CA+KM
LI 35.500 Liptovsko=LM+RK
LC 30.000 Lučenecko+VK+PT
MT 39.250 Martinsko+TR
OR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS
PB 30.000 Považsko=PB+PU
PD 35.000 Prievidsko
ZV 36.500 Zvolensko+DT+KA
ZH 26.500 Žiarsko+ZC+BS
ZA 52.000 Žilinsko+BY

BJ 29.000 Bardejovsko+SK+SP
GE 25.000 Gemersko = RV+RS+RA
HU 25.000 Humensko=VT+SV+ML
KE 82.750 Košicko
KS 22.250 Košicko okolie
SL 12.000 Ľubovniansko
MI 30.500 Michalovsko+TV+SO
PP 35.000 Popradsko+KK
PO 40.000 Prešovsko+SB
SN 30.000 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípa-
de, že viete o mieste, kam naše noviny 
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Stretávam sa s názorom, že by som 
nemal vstupovať do politiky, veď ako 
vedec nemôžem rozumieť problémom 
bežných ľudí. My vedci vraj celé dni 
trávime zavretí niekde v laboratóriu a o 
skutočnom živote nevieme nič... V sku-
točnosti je to práve naopak: dobrý vedec 
robí vedu kvôli ľuďom. Chceme zlepšiť 
život sučasným aj budúcim generáciám, 
chceme pomôcť budovať lepší svet. 

Všimli ste si, že väčšina politikov 
na Slovensku sú právnici? Právnik 
narába s pravdou podľa potreby, ohýba 
ju podľa okolností. My vedci si pravdu 
ctíme nadovšetko. Veď ak by sme v prá-
ci prekrúcali fakty, podvádzali, klamali, 
na konci dňa zomrie človek. Keď však 
svoju prácu robíme poctivo a čestne, 
bojujeme za pravdu a držíme sa faktov, 
na konci dňa často zachránime ľudský 
život.

Bol som zvedavé dieťa a keď som 
ako školák vyhral okresné kolo chemic-
kej olympiády, o mojej životnej dráhe 
bolo rozhodnuté. Po úspešnom štúdiu v 
zahraničí sa mi vo svete otvárali obrov-
ské možnosti, ale ja som túžil venovať 
svoj talent Slovensku. Vrátil som sa do-
mov, spoločne s manželkou Zuzkou sme 
si založili rodinu - a fi rmu, ktorá dnes 
patrí medzi svetovú špičku. Naše tech-
nológie používajú nielen tisíce vedcov a 
univerzít po celom svete, ale aj fi rmy ako 
Nike, Samsung, Apple či CocaCola. Vý-
sledky našej práce pomáhajú lekárom v 

boji proti zákerným chorobám, pri kon-
trole kvality potravín, vody a čistejšieho 
životného prostredia... Nielen vo svete, 
ale aj tu, na Slovensku.

Robiť vedu pre mňa znamená po-
máhať človeku. Spomínate si, ako 
celé Slovensko prežívalo spolu s naším 
olympionikom Matejom Tóthom jeho 
podozrenie z dopingu? Uvedomil som 
si, že vďaka mojej práci môžem poskyt-
núť potrebné dôkazy na očistenie jeho 
mena, ponúkol som teda pánu Tóthovi 
pomoc. Zabojovali sme, expertný posu-
dok nášho tímu nakoniec uznala aj Me-
dzinárodná atletická federácia (IAAF), 
revidovala svoje rozhodnutie a Matej 
tak môže opäť súťažiť o medaily za Slo-
vensko.

„Pravde veriť, pravdu žiť a pravdu 
brániť,“ povedal môj vzor, M. R. Štefá-
nik. Bol nielen veľký politik, ale aj nada-
ný vedec a mimoriadne čestný človek. 
Som odhodlaný byť prezidentom, kto-
rý bude jeho odkaz ďalej rozvíjať – pre 
ľudí, pre budúcnosť, pre Slovensko.

Pomôcť blížnemu svojmu

» Robert Mistrík
nezávislý kandidát na prezidenta SRý p
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Jedným zo zabezpečovacích inštitú-
tov, ktoré náš právny poriadok upravu-
je, je ručenie, ktorým sa zabezpečuje 
pohľadávka veriteľa voči svojmu dlžní-
kovi, pričom podstatou tohto právneho 
vzťahu je záväzok ručiteľa, že uhradí 
pohľadávku veriteľa namiesto dlžní-
ka v  prípade, že veriteľa neuspokojí 
samotný dlžník. Tento zabezpečovací 
prostriedok je upravený tak v Občian-
skom zákonníku, ako aj v Obchodnom 
zákonníku. 

Ručiteľský záväzok vzniká na zá-
klade dohody medzi veriteľom a  ruči-
teľom, ktorá musí mať písomnú formu, 
v  opačnom prípade ide o  neplatný 
právny úkon. Na platnosť takejto doho-
dy sa súhlas dlžníka vo všeobecnosti 
nevyžaduje. Napriek tomu, však môže 
dôjsť k situácii, kedy sa takýto súhlas 
vyžadovať bude, a  to napr. vtedy, ak 
má dlžník na osobnom plnení záujem. 
V prípade ručenia ide o vedľajší záväz-
kovo-právny vzťah, čo znamená, že 
ručenie môže existovať len popri inom, 
hlavnom záväzkovo-právnom vzťahu. 
Takisto je potrebné poznamenať, že 
rozsah ručenia je limitovaný samotnou 
pohľadávkou, ktorá je predmetom ru-
čenia, t.j. ručiteľ nemôže byť na základe 
ručenia zaviazaný vo väčšom rozsahu 
ako dlžník sám. 

Ručenie sa môže viazať na celú 
pohľadávku alebo len na jej časť. Zo 
zákona nie je vylúčené, aby za jednu 
a  tú istú pohľadávku veriteľa ručilo 

viacero ručiteľov súčasne. Pri dojedná-
vaní ručenia si je potrebné uvedomiť, 
že ručiteľský záväzok ručiteľa plniť za 
dlžníka v prípade, ak ten svoj dlh ne-
plní, sa viaže nie na osobu dlžníka, ale 
na pohľadávku veriteľa ako takú. To 
znamená, že v  prípade smrti dlžníka 
pohľadávka a  tým pádom ani ručenie 
vo všeobecnosti nezaniká. Ručením sa 
v praxi najčastejšie zabezpečuje peňaž-
ná pohľadávka, t.j. peňažná suma, ale 
nemenej častým predmetom ručenia 
sú aj nepeňažné pohľadávky. 

Tieto však môžu byť predmetom 
ručenia len vtedy, ak ide o zastupiteľné 
plnenie, t.j. také, ktoré nie je priamo 
viazané na osobu dlžníka. Najčastej-
ším dôvodom zániku ručenia býva 
uspokojenie veriteľa, t.j. zánik samot-
nej pohľadávky. Dôležité je spomenúť, 
že ručiteľ je povinný za dlžníka plniť 
až po tom, ako veriteľ dlžníka preu-
kázateľne vyzval na plnenie a  ten aj 
napriek takejto výzve neplnil. Veriteľ 
teda nemôže žiadať ručiteľa, aby plnil 
v prípade, keď ním dlžník nebol vyzva-
ný, prípadne ak dlžník bol pripravený 
plniť, ale nemohol, a to z dôvodu, že mu 
to veriteľ neumožnil.

Ručenie ako zabezpečovací inštitút

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

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

ČISTENÁ HYDINA K ODBERU

ZEMIAKY NA USKLADNENIE

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

AKCIA KURACIE PRSIA - 4,30 €

7

Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

OBJEDNÁVKY UŽ PRIJÍMAME

3,70 € / ks
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Vykúpime
staré driapané, nedriapané perie.
Paplóny, vankúše, duchny z peria.

Tel.: 0908 054 321, E-mail: vykupperia@gmail.com
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Hydina Takáč Tešedíkovo 
ponúka: 

Kuričky na znášku 8-18 týždňové 
Husokačky Mulard 1-5 dňové
Brojlerové káčatá 1-5 dňové
Brojlerové kurčatá 1 dňové  
Húsatá 1-5 dňové 
Morky 7 týždňové

0918 537 780, www.hydinatakac.sk

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0905 400 025

RÝCHLO | LACNO | KVALITNE

My vám dáme

GRAFICKÝ
NÁVRH
+
ZADARMO

Potrebujete
vizitky ?

1 000 ks len za 33 € bez DPH

0905 400 025

Lacne-vizitky.sk
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SLUŽBY

Spolahlivý O2 Internet na doma je dostupný 
pre viac ako 96 % obyvate¾ov.

má ho už aj Nitraaaaa

Od 10 ¬ 
mesaène

,

Príïte si poò do O2 Predajne 
v OC Galéria Tesco, Bratislavská 5, Nitra.
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DREVENÉ A RATANOVÉ BAZÉNY

Kontakt:
0910 559 632
info@aquabal.sk
www.aquabal.sk
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OKNÁ - DVERE
NITRA Coboriho 1, Polygon
/1. poschodie nad butikom Collection/
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www.termowin.sk
480 €

s DPH
380€
s DPH

450 €
s DPH

e-mail: info@termowin.sk
tel.: 0905 560 054

SALAMANDER
STREAMLINE

AKCIA
NA PANELÁKOVÉ OKNÁ

MOBILNÝ VÝKUP PAPIERA
ČASOPISY, LETÁKY, NOVINY, KANC. PAPIER
 Bezplatná skartácia archívu  Výkup priamo u Vás

doma od 100kg!!!  Výmenou za hygienické potreby,
peniaze ihneď  NOVÉ! ADR preprava SK-CZ-SK do 3.5t

OTVORENÉ: Po-Pia 9:00-16:00
Volať len v pracovnú dobu

JV Eko-Trans,s.r.o, Horná 189/36, 953 05 Čierne Kľačany
0915 104 234VÝKUP DOPRAVA 0944 423 566

- Pravidelní dodávatelia
   CENA DOHODOU

NAJVYŠŠIA
CENA V OKOLÍ

od 1.3.2019 ROZŠIRUJEME SLUŽBY
O ODVOZ KONTAJNEROV
ako pre súkromné osoby
tak aj Obecné úrady
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OPRAVA

OKIEN
DVERÍ

plastových
ŽALÚZIE SIETE

0940 765 8880940 765 888

ŽALÚZIE SIETE
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+421 905 586 972

www.G E O D E T I S.sk
geodetické, právne služby, 

inžiniering

LETÁKY
0905 400 025

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0905 400 025
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»Hľadáme do prenájmu byt 
vo Vrábľoch pre 2 osoby, tel.: 
0915 308 308 »Hľadáme do 
prenájmu byt v Zlatých Mo-
ravciach pre 3-4 osoby, tel.: 
0915 308 308 »3-izbový byt 
vo Vrábloch na prenájom, 
tel.: 0915 771 684

»Kúpim haki lešenie, tel.: 
0908 532 682 »Predám 
sklolaminátové žumpy 
o objeme 5.000, 8.000 a 
10.000 litrov a vodomerné 
plastové šachty. Cena od 
650 €. Doveziem, osadím, 
vykonám aj tlakovú skúš-
ku, tel.: 0905 925 991

»Predám žito, tel.: 0949 173 
603

»Kúpim akordeón, heligón-
ku, tel.: 0915 876 860 »KÚ-
PIM KROJE, SUKNE, ŠATKY, 
MINCE, BANKOVKY, POHĽAD-
NICE, VYZNAMENANIA, PA-
ROŽIE A INÉ, tel.: 0903 868 
361 »ZO STARÝCH DOMOV 
KÚPIM STAROŽITNOSTI, STA-
RÉ VECI A ĽUDOVÉ KROJE, tel.: 
0918 439 124

»Kúpim staré vojenské 
opasky a bodáky, tel.: 0908 
099 670 »Kúpim ľudové 
kroje, tel.: 0902 708 047 
»Kúpim staré Primky a iné 
mechanické hodinky, tel.: 
0905 767 777

»SYMPATICKÁ 54 R HĽADÁ 
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE, 
tel.: 0944 724 181 »54r.hľa-
dá priateľku, tel.: 0917 049 
831 »PONÚKAM LÁSKU ŽENE, 
tel.: 0915 226 391

Občianska
riadková
inzercia

www.regionpress.sk

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                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

Chcete si
podať
inzerát?

Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera ZM medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

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

Spätnou SMS vám potvrdíme prijatie 
inzerátu a jeho cenu, ktorú vám vy-
účtuje 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 týž-
dňov, pošlite rovnakú sms toľkokrát, 
v koľkých týždňoch chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť v 
ľubovoľných iných našich novinách, 
ZM zameňte za skratku novín, ktorú 
nájdete na zadnej strane vľavo dolu. 
Službu PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

Ústavný súd nesmie byť 
predĺženou rukou politikov

» Veronika Remišová
 predsedníčka poslaneckého klubu OĽANO

Ústavný súd 
môže napomáhať 
spravodlivosti, 
no môže ju aj blo-
kovať. Rozhodol aj 
v kauze Gorila, že 
nahrávky z nej sa 

nemôžu použiť, a že treba chrániť práva 
ľudí, ktorí podľa spisu spriadali obrov-
ské korupčné schémy. Toto rozhodnutie 
mimoriadne sťažilo prácu vyšetrovate-
ľov. Ústavný súd takisto rozhodoval aj o 
zákone o preukazovaní pôvodu majet-
ku a kvôli rozhodnutiu ústavného súdu 
sa tento zákon do dnešného dňa nedá 
uplatňovať. Preto je dôležité zvoliť od-
borne zdatných a bezúhonných kandi-
dátov za sudcov ústavného súdu.

Proces výberu ústavných sud-
cov bol nespravodlivý a neférový. 
Kandidáti mali podať prihlášky aj so 
všetkými dokumentmi do 7.1. Všetci 
tak urobili, iba Robert Fico musel doku-
menty dodatočne dopĺňať. To však nie 
je férový prístup, predsa keď sa bežní 
ľudia hlásia napríklad do zamestnania 
a neodovzdajú kompletnú prihlášku, 
nikto sa s nimi nebaví. Spravodlivosť 
a pravidlá teda neplatia pre každého 

rovnako.
Vládna koalícia ma eminentný 

záujem, aby ústavný súd obsadila 
svojimi nominantami. Smer chce tep-
lé miesto pre R. Fica, no ten nemá po-
trebnú právnickú prax, ako stanovuje 
zákon. Fico bol dlhé roky premiérom, 
no premiér nie je právnické povolanie a 
môže ním byť aj človek bez právnické-
ho vzdelania. Premiér je v prvom rade 
riadiaca funkcia. Keď Robert Fico vy-
hlásil, že diaľnica do Košíc bude v roku 
2010 a nakoniec nebude ani v roku 
2030, nie je to právnický problém, je to 
otázka riadenia a odborných schopnos-
tí členov vlády.

Vládna koalícia robí obštrukcie 
a chce znefunkčniť 
ústavný súd, aby si 
tam mohla dosa-
diť svojich ľudí. No 
ústavný súd má byť 
nezávislý a chrániť 
práva občanov. Ne-
smie byť predĺ-
ženou rukou 
politikov.
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bezplatnú infolinku: 0800 199 060
e-mail: velcon@velcon.sk

ALEBO NAVŠTÍVTE:
www.velcon.sk

OZVITE SA 
NÁM NA:

Príspevok od štátu pre ŤZP osoby. 
Pomôžeme vám s jeho vybavením.

U nás máte bezplatnú návštevu, zameranie a návrh 
bezbariérového riešenia v rámci celej Slovenskej 
republiky úplne zadarmo.

SCHODOLEZY, STOLIČKOVÉ VÝŤAHY, PLOŠINY 
A STROPNÉ ZDVIHÁKY PRE IMOBILNÉ OSOBY

16 ROKOV NA TRHU

Jeden z  najčastejších mýtov  týka-
júci sa postavy je, že kilogram tuku 
je ťažší ako kilogram svalov. Je to 
podobné, ako s  detským vtipom, či 
je ťažší kilogram železa, alebo peria. 
Kilogram je vždy kilogram. Hmotnosť 
je rovnaká. Rozdiel  je v niečom iný - 
v hustote,  teda denzite tkaniva. A tá 
je iná pre tuk a sval. Tuková bunka má 
inú štruktúru ako svalové vlákno. Ak 
by sme položili vedľa seba kilogram 
svalu a  rovnaké množstvo tuku, tuk 
zaberá oveľa väčší priestor, má väč-
ší objem ako sval. Dôvod je hustote 
oboch tkanivových štruktúr. Je to 
podobné, ako kilogram polystyrénu 
zaberie väčší priestor ako rovnaká 
hmotnosť železa a  navyše je rozdiel 
v objeme, ak sa jedná o stlačený po-
lystyrén, alebo voľne uložený vo vre-
cúšku.

Sval je tvorený svalovými vlák-
nami, ktoré sú pevne k sebe spojené, 
podobne ako vlákna oceľového lana. 
Na druhej strane tuk je tvorený bun-
kami, ktoré majú rozličnú veľkosť, 
medzi nimi sú rôzne veľké medzi-
bunkové priestory.  A  navyše, čí je 
človek obéznejší a čím sa menej hýbe, 

tým rovnaká váha tuku zaberá väčší 
priestor, tuk je viac „rozliaty“, nemá 
jasné mantinely. 

Kilogram tuku, vždy zaberá väčší 
priestor  ako kilogram svalu. 1,2 – 3,5 
násobne!  Týka sa to podkožného 
tuku a aj zhromaždeného medzi vnú-
tornými orgánmi. Veľkosť zväčšené-
ho objemu tuku voči svalom  závisí od 
celkového množstva prebytočného 
tuku, pohlavia, hormonálnej aktivi-
ty, genetiky, fyzickej práce a telesnej 
konštitúcie. 

Často sa stáva, že ľudia, ktorí za-
čnú cvičiť, ale aj tí, ktorí si zlepšujú 
kondíciu dlhodobo, sú sklamaní, lebo 
sa im neklesá hmotnosť, alebo sa po-
kles zastavil, aj napriek ich snahe. Je 
častým javom, keď sa 
stráca tuk a  zväčšujú 
sa svaly, hmotnosť sa 
nemení. Zlepšuje sa 
ale tvar tela, jeho pro-
porcie a vyhliadky na 
zdravie. 

Je kilogram tuku ťažší 
ako kilogram svalu?

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

metabolizmu a výživy

Aj vďaka vášmu hlasu, ak jej venujete 
chvíľočku času a jeden klik na internete. 
Na okraji obce Kopčany, na tichej lúke, 
stojí stará lipa a starý kostol. Navzájom 
sa chránia a odolávajú nástrahám poča-
sia už viac než dvesto rokov. Kostolík z 9. 
– 10. storočia je jedna z najstarších sta-
vieb veľkomoravského obdobia na Slo-
vensku. Tvoria pre našu krajinu typickú 
sakrálnu dvojicu - Lipa svojimi koreňmi 
chráni zabudnuté príbehy predkov z 
dôb Veľkomoravskej ríše a dotvára ne-
opísateľnú atmosféru tohto archeologic-
ky a kultúrne významného miesta.

Podporiť kopčiansku lipu, slovenský 
Strom roka 2018, možno počas celého 
februára na stránke www.treeoftheye-
ar.org.

Kostol svätej Margity Antiochijskej 
leží pri slovensko-českej hranici blíz-
ko veľkomoravského sídla Mikulčice - 
Valy. Na základe leteckého prieskumu 
sa južne od neho predpokladá zatiaľ 
neodkrytý veľmožský dvorec, ktorého 
by mal byť súčasťou. V okolí kostola 
existovali malé osady až do 13. storočia. 
Keď zaniklo pôvodné veľkomoravské 
hradisko, obyvatelia sa začali postupne 
z osád sťahovať a poslední z nich odišli 
približne v 16. – 17. storočí. Kostol však 
slúžil naďalej až do 18. storočia, keď bol 

postavený nový kostol priamo v dedine 
Kopčany. Neskôr sa tu až do roku 1994 
konali len príležitostné bohoslužby pri 
púti, ktorá súvisela s patrónkou kostola, 
svätou Margitou z Antiochie. Ku kostolu 
patril aj priľahlý cintorín, na ktorom sa 
pochovávalo až do 17. – 18. storočia a za-
choval sa až do 20. storočia.

Kostol je pôvodná predrománska 
stavba so zachovanými pôvodnými 
bočnými múrmi takmer ku korunnej 
rímse. Ide o jednoloďový kostol s jed-
notlivými miestnosťami zoradenými za 
sebou (predsieň – loď – presbytérium). 
Dĺžka kostola s nartexom je 11,9 m, šírka 
lode a nartexu 5,21 m.[4]. Počas svojej 
existencie bol viackrát upravovaný, v 13. 
storočí bol upravený v gotickom štýle. 
Vo svojej dobe bol netypicky postave-
ným kostolom a dodnes priťahuje po-
zornosť historikov.

Slovenská lipa môže v Európe vyhrať

» red     Foto: Autor Pavol Demeš
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POLITCKÁ INZERCIA, SLUŽBY

Milí priatelia, často dostávam otáz-
ky typu „Keď budete prezident, v 
čom budete iný ako ostatní?“

Sú 2 typy prezidentských kandidá-
tov. Jedným typom sú stranícki repre-
zentanti, ktorí budú vždy počúvať svo-
ju domácu stranu a ani nekandidujú 
ako „nezávislí“. Takýmto prezidentom 
ja nebudem, lebo do volieb idem ne-
závisle a bez akýchkoľvek dohôd 
alebo podpory politických strán. 

Druhým táborom sú takzvaní slnieč-
kári, ktorých nikto pred rokom nepo-
znal a na základe ľúbivých sloganov, 
profesionálnych agentúr a obrovských 
peňazí z otáznych zdrojov (častokrát 
presahujúcimi plat prezidenta za celé 
5-ročné obdobie), sa snažia presvedčiť 
Slovensko, že sú tí najlepší kandidáti. 
Až pri rozhovoroch si občania všim-
nú, že sú to kandidáti, ktorí keď majú 
povedať nenaučenú vetu, pozerajú do 
zeme a trasie sa im hlas. Moju prácu 
sudcu poznáte už desiatky rokov a 
moja kampaň je najlacnejšia, bez je-
diného bilboardu. Som samorast. 

Ja, Štefan Harabin, budem iný 
ako ktorýkoľvek prezident predo 
mnou a som iný ako moji dnešní 
protikandidáti. 

Po prvé, vytvorím kanceláriu pre-
zidentských odborníkov pozostáva-
júcich z čestných ľudí a hlavne nepo-
litikov. Spoločne s odborníkmi sa 
budem účastniť každého dôležitého 

zasadnutia vlády, kde v priamom 
prenose budem prísne kontrolovať, 
čo vláda robí. Nebudem tolerovať roz-
krádanie, korupciu a ani amaterizmus. 
Mojím hlavným obsahovým cieľom je 
podpora suverenity Slovenska, tradič-
nej kresťanskej rodiny, hodnôt a práv-
neho štátu.

Po druhé, budem robiť neohlásené 
kontroly všade, kde bude potreba. 
Pri výstavbe diaľnic sa budem pýtať, 
prečo to tak dlho trvá a tak veľa stojí, 
v nemocniciach budem kontrolovať 
starostlivosť o pacientov a na úradoch 
prístup k občanom. Budem dôsledný a 
neoblomný ako vždy doteraz.

V treťom rade vytvorím osobitnú 
kanceláriu Prezidenta SR, ktorej kaž-
dý občan bude môcť napísať s pod-
netom na preverenie nepráva, ktoré 
sa mu udialo. Budem tak pomáhať 
občanom domôcť sa spravodlivosti. 
Hlavne budem vždy rozhodovať na 
základe faktov a v súlade so zákonom. 
Nikdy populisticky podľa želania tre-
tích strán.

Pre občanov budem robiť na 
100%, to mi verte.

HARABIN: Váš prezident na 100%

Štefan Harabin
čianský kandidát 
na prezidenta SR

100%, to mi verte.
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Aktuálne vydanie nájdete aj na:
www.regionpress.sk/vydavatelstvo/aktualne-cislo 
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ZA ŽIVOT, DOPRAVA / ŠKOLA, ZAMESTNANIE

základná zložka mzdy
od 5.00€/hod
+ mesačná odmena

MURÁR
TESÁR

ŽELEZIAR
POMOCNÝ STAVEBNÝ
ROBOTNÍK
základná zložka mzdy
od 4.00€/hod
+ mesačná odmena

DLHODOBÉ ZAMESTNANIE
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(Dolné Krškany)

Ponuka práce
NITRA

Kontakt: 0911 071 384

Mzda:
730€ základ + príplatky
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∙ Široká ponuka
   práce na kamión
∙ Jazdíme SK + EU
∙ Zánovný vozový park
∙ Priem. hr. mzda 600 €
   + diéty + odmeny =
   možný zárobok 2.400 €

0908 203 203
www.ruzatransport.sk

Prijmeme
vodičov MKD

Prijmeme
operátorov/ky
výroby na TPP

- dlhodobo v NR
- práca v sede na 3 zmeny

Mzda
od 672€ brutto

Ponuka
práce

Pre viac info: 0944 425 183
Mahax Slovakia, s.r.o. 45
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prijme na TPP

vodiča MKD
0-3 ročný vozový park

triedy euro 6.
Striktné dodržiavanie
AETR samozrejmosťou.

Firma Damaro Slovakia

Preplácané nočné jazdy.
Nástup ihneď.

Kontakt: 0911 997 728

Víkendy doma
Plat 1500€ (600€

v čistom + diéty + Bonusy)
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Koncom januára som na nitrianskych 
skupinách na sociálnej sieti zisťoval zá-
ujem Nitranov o priame vlakové spojenie 
Nitra – Bratislava. Veľmi príjemne ma 
prekvapila podpora obyvateľov nášho 
mesta, ktorí sa celkom jednoznačne vy-
jadrili, že by tento spoj vrelo privítali. 
Stránka ortodoxných Nitranov dokonca 
po mojom ohlase zverejnila anketu, v kto-
rej hlasovalo vyše tisíc ľudí. Dopadla cel-
kom jednoznačne. 92 percent občanov sa 
vyjadrilo za a 8 percent bolo proti. To ma 
motivovalo, aby som na túto myšlienku 
rozprúdil diskusiu a viedol ju k realizácii.

Čo ma k tomu viedlo? Študujem medi-
cínu v Bratislave a denne za štúdiom do-
chádzam. Ako študent využívam bezplat-
nú dopravu rovnako ako rovesníci. Lenže 
tu som objavil zásadnú komplikáciu. Do 
Bratislavy totiž z  Nitry, krajského mesta, 
neexistuje priame vlakové spojenie. Ces-
tujúci z Nitry musia prestupovať v  Zbe-
hoch aj v Leopoldove. V mrazoch či daždi 
je státie na peróne v  Zbehoch katastro-
fou, často sa stáva, že regionálny rýchlik 
z  Prievidze mešká. Nehovoriac o  častom 

nasadzovaní osobných vlakov pri prestu-
pe z rýchlika, ktoré vyzerajú, že zažili ešte 
prvú republiku. V  letných horúčavách 
ten pocit neprajem nikomu. Aj napriek 
tomu túto trasu využívajú nielen študenti 
či dôchodcovia, ale aj ľudia v produktív-
nom veku. Záujem zo strany cestujúcich 
tu jednoznačne je. Veľkou výhodou pre 
študentov a pracujúcich je poloha hlavnej 
stanice v Bratislave v centre mesta. Pria-
me spojenie Nitra – Bratislava pred časom 
existovalo.

Nepoznám technickú stránku prob-
lému. Som študent, ktorý žiada komfort 
pre svoje mesto. Zaslúžime si to. Áno, exis-
tujú tu súkromné autobusové linky, ale 
krajské mesto si priame vlakové spojenie 
s Bratislavou nielen zaslúži, ale rozhodne 
vyžaduje. O  to viac v časoch rekonštruk-
cie Mlynských nív. Tieto riadky v  mene 
všetkých Nitranov adresujem ministrovi 
dopravy Árpádovi Érsekovi a  generálne-
mu riaditeľovi ZSSK Filipovi Hlubockému. 
Riešenie nemusí byť jednoduché nájsť, to 
plne chápem, ale kde je vôľa, tam je cesta.

Prosba železniciam

» Miško Scheibenreif Nitra

Motívom väčšiny skutkov človeka je 
jeho túžba po šťastí. Dokonca aj zloči-
ny vyplývajú z  nedostatku jej splne-
nia, prípadne z pomsty, ktorá volá po 
vlastnom uspokojení (falošnom šťastí). 
Vymykajú sa len činy nezištnej pomo-
ci, ktoré chcú šťastie dopriať druhému, 
nie sebe. Paradoxne, výsledkom je opäť 
šťastie  - šťastie zo šťastia iného.  

Nie každý si vie zodpovedať, odkiaľ 
sa táto túžba po šťastí berie. Možno je 
to práve ten kúsok dobra a svetla, kto-
ré driemu v každom človeku. A ktoré si 
treba vážiť ako čistú pramenitú vodu v 
ľudskej existencii. Ak teda bez výnim-
ky každý túži po šťastí, môžeme spolu 
aj plánovať stratégiu, ako šťastie do-
siahnuť. 

V dejinách sa tak niekoľko ráz stalo 
po skúsenosti vojnových a genocíd-
nych ukrutností a  neľudskostí. Svet 
sa spamätal a zhodol sa na potrebe 
jednotnej stratégie, aby spoločnosť do-
siahla blaho a rovnováhu. Určilo sa, čo 
pozitívne treba urobiť, aby človek mo-
hol šťastne žiť a čoho sa treba vyvaro-
vať, aby nedošlo opäť k sebazničeniu. 
Nepochybne bolo potrebné stanoviť 
normy, limity, príkazy a zákazy. 

Ale ak to tak je, prečo sa dnes toľko 
ľudí (najmä v  mladej generácii) bráni 

slovám „musíš a  nesmieš“? Prečo sa 
nepoučíme z minulosti? Čo je to druhé 
v človeku, čo v skutočnosti bojuje proti 
ceste za šťastím? V bežnom každoden-
nom živote plníme x povinností a  ne-
vnímame ich ako obmedzenia, ale ako 
spôsoby, ktorými dosahujeme ciele. 
Napríklad vzdelanie, presadenie sa v 
zamestnaní, úspešné vzťahy s  ľuďmi, 
dopravné či colné predpisy, daňové po-
vinnosti. Toto všetko plníme, lebo vie-
me, že by nás to skôr či neskôr dobehlo. 
Sankcie nevnímame ako niečo, čo brá-
ni nášmu šťastiu, ale ako usmernenie, 
aby sme šťastné a  pokojné spolužitie 
dosiahli.

Takýto cieľ v  spoločnosti plní aj 
etika či morálka. Súhrn princípov a 
zásad nás má viesť po ceste k šťastiu, 
k vyplneniu našej odvekej túžby srdca. 
Práve preto by sme ju nemali vnímať 
len ako jednu zo spoločensko-vedných 
disciplín, ktorej sa môžeme alebo ne-
musíme venovať, ktorú dokonca mô-
žeme obísť či právnicky zdeformovať. 
Bez dennodenného sprítomňovania 
etických pravidiel totiž môžeme rýchlo 
zísť z cesty za šťastím a dostať sa tam, 
kde to naše „ja“ vôbec nechcelo. 

Každý bez výnimky túži po šťastí

» Mária Raučinová, Fórum života
www.regionpress.sk



NR-19-07 strana- 8

87
-0

02
1

Práca na živnosť
Platové podmienky 14.000 €/RD

Nástup ASAP

Kontakt:  0917  860  693
zucomsro@gmail.com

PRIJMEME ucelené partie

MURÁROV
na výstavbu

rodinných domov
v Belgicku
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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

neustále dostatok ponúk
-dňov rnusy r kúsk živnosť

onuky r žov-o trov t ov

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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www.konstrukter.sk

info@konstrukter.sk

OPERÁTOR VÝROBY 
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Holešová 18,
951 93 Topoľčianky
(pri Zlatých Moravciach)
Tel./fax: 037 / 6323 788,
Mobil: 0903 763 654
E-mail: privesy@gmail.com,
Web: www.mini-trans.sk

Prívesné vozíky od 750 do 3500 kg jedno-dvoj-troj nápravové
brzdené - nebrzdené

www.hrackybruder.sk
www.bruderhracky.sk

AKCIOVÉ CENY
na nebrzdené vozíky

akcia na brzdené
prívesy - zľava 12%

možný nákup sobota - nedeľa po tel. dohode

Dovoz prívesov na Vašu adresu za 20€ s DPH

2100 x 1100 x 300 mm, cena s DPH 370 €
2050 x 1200 x 300 mm, cena s DPH 400 €
2100 x 1300 x 300 mm, cena s DPH 430 €
2200 x 1350 x 350 mm, cena s DPH 490 €
2300 x 1300 x 300 mm, cena s DPH 460 €
2500 x 1200 x 300 mm, cena s DPH 460 €
2650 x 1300 x 400 mm, cena s DPH 580 €
2200 x 1250 x 380 mm, cena s DPH 460 €
2600 x 1350 x 370 mm, cena s DPH 600 €

Firma REMIREL s.r.o., CZ

prijme

- VODIČ VZV -
- ZVÁRAČ CO2 -

- OPERÁTOR VÝROBY -
(ŽENY - MUŽI - PÁRY)
- ELEKTRIKÁROV -

- PRACOVNÍKOV 
DO PLASTOVEJ VÝROBY -

(ŽENY - MUŽI - PÁRY) 

Práca v Českej republike 
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VÝBORNÉ  PLATOVÉ PODMIENKY
+421 918 607 897  +421 917 650 018

+421 905 775 463

Nedostávatepravidelne
NAŠE NOVINYdo schránky

a chceli by ste?

distribucia.nr@regionpress.sk
0905 400 025

Kontaktujte nás:

BEZ DPH   /


