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   P.L.S. s.r.o. Ing. Peter Leporis
 sprostredkovateľ poistenia, úverov a leasingu - člen skupiny

Ponúkame poistenie:

Vyberte si najvýhodnejšie poistenie

Hlavná 21/1, P.O.Box 181, 929 01 Dunajská Streda
tel./fax: 031/552 47 37, mobil: 0907 742 798, 0905 988 039, 0905 524 737

Bratislavská 100/C, 931 01 Šamorín, mobil: 0905 491 878

e-mail: Leporis@nextra.sk
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elektroinštalačný materiál
Galantská cesta 360/12, Dunajská Streda

tel: 0905 901 604, e-mail: info@aktaon.com
Otvorené pon.-piat.: 7.00-17.00, sob.: 7.00-12.00

LINEAR
Svietidlá pod kuchynské linky, na strop, do technických priestorov, atď
Malý rozmer a vynikajúca svietivosť, moderná LED technológia s 5 ročnou zárukou.
Rôzne prevedenia IP20 a IP44, takže svietidlá sú vhodné aj do vlhkých priestorovôzne prevedenia IP20 a IP44, takže svietidlá súú vhodné aj do vlhkých priestorová sú

Elektrické konvektory ADAX CLEO WiFi, 
ADAX NEO WiFi, ADAX a GLAMOX
Nórske konvektory špičkovej kvality
s nadčasovým designom. Vhodné pre 
obývacie priestory, kancelárie, služby, 
obchody, ... Optimálne pre vykurovanie 
nízkoenergetických domov.
5 ročná záruka
Možnosť ovládať cez aplikáciu so smart-
fónom, sledovanie spotreby, časovanie a 
rôzne ďalšie funkcie

www.aktaon.com

LOIS
Moderné vstavané a stropné LED svietidlá typu “DOWNLIGHT“
v rôznych farbách, tvaroch a rozmeroch od 3W do 36W,
rôzne farby svetla (teplá biela, neutrálna biela)
vhodné do domácností ale aj do technických priestorov,
od IP20 do IP44 (aj do vlhkých prostredí)
5 ročná záruka
Ľahká montáž

Ceny od 2,99 EUR do 29,99 EUR

konvektory ADAX
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Ponúkam 
komplexné vedenie účtovníctva

(FO a PO), mzdovej agendy a vypracovanie daňových priznaní.
Dlhodobú prax mám aj v účtovaní lekární.aj v účtovaní lekární.

Kontakt:

    0905 315 069
Teljes körű könyvelést,
bérelszámolást és
adóbevallások elkészítését
vállalom.
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STUDNIARSKE PRÁCE
vŕtanie - narážanie

studniarske práce Rober Menyhart

info: 0911 358 922
menyhartrobert1@gmail.com
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PÍLA PADÁŇ
FŰRÉSZTELEP

- hranoly
- dosky
- tatranský profil
- krbové drevo
- strešné laty
- piliny
Andics Eugen, Padáň 33

mobil: 0905 784 672
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škridla výpredaj

3,50 €/m2

0905 746 124

STRECHY

09

ARRI s.r.o. 

www.strecha.ws

NA KĽÚČ

Cenové ponuky ZDARMA
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EXEKÚCIE

VÉGREHAJTÁS
STOP

           Kancelárie / Irodák
Komárno           0915 896 536
Dunajská Streda    0907 167 463
Banská Bystrica      0908 679 612
Želiezovce            0915 896 536
Štúrovo            0915 896 536
Infolinka:                 0907 167 538

Pomoc pri
STOPNUTÍ EXEKÚCIÍ

Segélynyújtás
VÉGREHAJTÁSOK
LEÁLLÍTÁSÁHOZ

Firma prijme
pracovníkov 
s nemčinou
do panelárne
v Nemecku.

1850€ v čistom. TPP.
ZDARMA

doprava + ubytovanie...........................
0907 736 115 78
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Predajňa: Tomášikova 35 a 37, BA
02-49 10 30 40 / kotly@triangel-ba.sk

Najlepší výber KOTLOV
predaj - montáž - servis
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INZERCIA

DUNAJSKOSTREDSKO

Marian Vörös   0907 779 019

Distribúcia:
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

párny týždeň:
Šamorín, Dunajská Streda, Malé 
Blahovo, Čiližská Radvaň, Dolný 
Štál, Gabčíkovo, Jahodná, Malé 
Dvorníky, Ohrady, Okoč, Opatov-
ský Sokolec, Veľké Dvorníky, Veľ-
ký Meder, Vrakúň, Baka, Baloň, 
Dunajský Klátov, Jurová, Kostol-
né Kračany, Kráľovičove Kračany, 
Kútniky, Lúč na Ostrove, Medve-
ďov, Povoda, Topoľníky, Trhová 
Hradská, Trstená na Ostrove   
 
nepárny týždeň:
Báč, Blatná na Ostrove, Čenkov-
ce, Holice, Horný Bar, Štvrtok na 
Ostrove, Trnávka, Veľká Paka, 
Zlaté Klasy, Malé Blahovo, Gab-
číkovo, Horná Potôň, Kvetoslavov, 
Lehnice, Michal na Ostrove, Ore-
chová Potôň, Rohovce, Šamorín, 
Veľké Blahovo, Veľký Meder, Vy-
drany, Dunajská Streda  

dunajskostredsko@regionpress.sk

Redakcia: Trhovisko 10
DUNAJSKÁ STREDA

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

DISTRIBÚCIA (33.080 domácností)

BV   94.750 Bratislavsko Východ
BZ 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    38.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO      45.115 Prešovsko+SB
SN    32.750 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.

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

Ak jej dáš dom ...

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Všetko dobré, milí čitatelia,
asi ste čakali, že toto redakčné slovo 
venujem voľbám, ktoré má už týždeň 
Slovensko za sebou. Nie, nespravím 
to. Zameriam sa viac na úžasné a ne-
nahraditeľné ženy v našich životoch.

Sir William Gerald Golding bol 
anglický spisovateľ a básnik, nositeľ 
Nobelovej ceny za literatúru z roku 
1983. Počas druhej svetovej vojny slú-
žil v kráľovskom loďstve. Zúčastnil 
sa vylodenia v Normandii a na konci 
vojny sa vrátil k písaniu a vyučova-
niu. 

To na vysvetlenie. Pretože chcem 
citovať jednu jeho myšlienku: „Mys-
lím si , že ženy sú bláznivé, keď sa 
snažia vyrovnať mužom. Sú omnoho 
lepšie ako muži a vždy boli. Čokoľvek 
žene dáš, vždy to spraví lepším. Ak 
jej dáš dom, dá ti domov. Ak jej dáš 
potraviny, pripraví ti jedlo. Ak jej dáš 
úsmev, dá ti svoje srdce. Čokoľvek jej 
dáš, to znásobí a rozšíri. (Takže ak sa 
k nej správaš ako vôl, buď pripravený, 
že dostaneš kopu hnoja.).“

Svojrázny výrok, ale, myslím si, 
že v týchto dňoch sa mimoriadne 

hodí. Nechcem tu šermovať nejakou, 
žiaľ, sprofanovanou skratkou, ktorá 
nám pripomína, že my, muži si zas 
pripomíname význam žien v našich 
životoch a preto aj ich medzinárodný 
deň. Vybral som si túto tému ako ná-
met úvodníka preto, že si myslím, že 
je čo učiť sa od žien. Od mám, od sta-
rých mám, od manželiek a neraz aj 
od dcér či vnučiek. Vždy nás v nejakej 
životnej etape niektorá z nich dokáže 
prekvapiť. Niečím, čo sa nám zdá sa-
mozrejmé, no je to vlastne neuveriteľ-
ne výnimočné. Láskou, obetavosťou, 
pracovitosťou, starostlivosťou...

Deň, ktorý v kalendári patrí 
ženám, by sme si mi, muži, mohli a 
mali spomenúť na to, o čom píšem 
vyššie. A nielen v ten deň, ale to už 
je iná, veľká a mnohých mužov dosť 
zahanbujúca téma.

Milé naše čitateľky, 
vážené kolegyne, nao-
zaj a úprimne – s vďakou 
– všetko dobré vám!

S pozdravom
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www.hydinarskafarma.sk
hydinárska farma topolnica (pri galante)

031 781 15 63, 0905 450 432, 0905 551 499

Ponúka

• 8 - 20 týžd. nosnice - Mládky
• 1-14 dňové brojlerové kačice
• 1-14 dňové mulard kačice
• 1-14 dňové mulard káčere
• 1-14 dňové landerské húsatá
• 7 týžd. morky big 6
krmivo pre nosnice, rastová a znáškovááášš ááááááááááááááááááááááá

49999999999999999

ROZVOZ

Zabezpečíme

eshop.zenitsk.sk

NEROZBITNÉ PRESTREŠOVANIE A ZASKLIEVANIE

POLYKARBONÁT + DOPLNKY
    

    

DOPRAVA CELÁ SR
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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            
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KAMENO-PRODUKT 
ROHOVCE 158
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Výroba a montáž
na mieru:
obklady krbov
schody
parapety
pracovné dosky
obklady a dlažby

tel./fax: 031/55 986 89
mobil: 0905 387 343 

e-mail: kamenoprodukt@nextra.sk

Predajňa 
Dunajská Streda, ul. Istvána Gyurcsóa 1197/10 

(pri predajni DIEGO)
mobil: 0905 387 343

e-mail: kamenoprodukt@gmail.com
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AGROFRUCT s.r.o
Ovocná a okrasná škôlka 

v Čiernej Vode

ponúka na predaj
stromčeky

jablone
hrušky
čerešne
višne
broskyne
ringloty
ríbezle
egreše
orechy

3,60- €/ks, výber z 34 odrôd
3,60- €/ks
5,00- €/ks
4,80- €/ks
5,50- €/ks
4,80- €/ks
od 2,30- €/ks
od 2,60- €/ks
18,- €/ks

Adresa: Čierna Voda 423, (okres Galanta)
tel.: 0905 835 831, 031/7848 337

obchod@agrofruct.sk, www.agrofruct.sk
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stolové hrozno   od 2,70- €/ks

A ďalšie deti, ktoré bez pomoci ľudí ne-
majú šancu. Vžime sa do pozície ich ro-
dičov. Neváhajme, vzdajme sa škatuľ-
ky cigariet, čokolády, šunky, aspoň raz, 
prosím, veľmi prosím. Predstavte si, že 
máte vymeraný čas iba do júna 2020! Že 
vaše dieťa tu bude už len pár mesiacov.

Alexko má čas iba do 07/2020 na po-
danie lieku.

„V Bostonskej nemocnici určili Ale-
xa ako vhodného na podanie lieku Zol-
gensma. Cena samotného lieku Zolgens-
ma je 2,1 mil USD. My sa ale nevzdávame 
a čaká nás náročná cesta so snahou zís-
kať pre Alexa liek na jeho chorobu. Je ale 
dôležité, aby bol Alexovi podaný liek do 
jeho druhého roku, to znamená, do júla 
2020. Aj keď vieme, že čas plynie rýchlo, 
mať okolo seba dobrých ľudí nás posúva 
vpred a veríme, že ak spoločne spojíme 
sily, bude možné všetko! Ak sa nám to 
spoločne podarí, Alex začne nový život 
novým spôsobom. A jedného dňa mu po-
vieme, že ho zachránil celý svet pred ge-
netickým zlyhaním, ktoré mohlo zlomiť 
jeho život.“ Píšu rodičia Monika  a Marek.

Je to na nás! Zdá sak, že v tejto chvíli 
iba na nás!

FB: https://www.facebook.com/Alex-SMA-
-bojovn%C3%ADk-102602567940372/

IBAN: SK18 8330 00000021 0168 4316
Odkaz na transparentný účet:
h t t p s : // i b . f i o . s k / i b / t r a n s p a r e n -
t?a=2101684316

Pay pal: paypal.me/pools/c/8lpXL3fDB9
https://www.gofundme.com/f/alex-with-
-sma-needs-the-world-most-expensive-
-drug?utm_source=facebook

Ľudia ľuďom:
https://www.ludialudom.sk/vyzvy/7148

A ešte informácia o celonárodnej 
zbierke Slovenskej katolíckej charity, 
tiež pre deti. Počnúc Popolcovou stredou 
nachádzajú veriaci vo farnostiach po ce-
lom Slovensku Pôstnu krabičku, prípad-
ne môžu požiadať o jej zaslanie na adrese 
postnakrabicka@charita.sk. Krabičku si 
ukladajú doma na viditeľné miesto a ako 
do pokladničky do nej vkladajú finanč-
nú hodnotu toho, čoho sa počas pôstu 
zriekli. Od sladkostí či kávy až po materi-
álne statky, ktorými sa vzdávajú vlastné-
ho pohodlia pre dobro chudobných detí v 
subsaharskej Afrike.  

Tvárou deviateho ročníka je Emma-
nuel, osirelý chlapček z Ugandy, ktorý túži 
po tom, stať sa v dospelosti inžinierom a 
len vďaka slovenským darcom má šancu, 
aby to dokázal. Prostriedky, ktoré sa po-
čas zbierky vyzbierajú, slúžia na jeho pod-
poru, ale i podporu centier, ktoré SKCH 
vybudovala pre deti s podobným osudom. 

Z nášho vydavateľstva 
REGIONPRESS  vám všetkým 

ďakujeme!

Potrebuje nás Alex

» red
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Chceš ukázať svoju silu? Máš rád výzvy?
Tak sa prihlás do dynamického tímu AVA -stav, s.r.o.

Obsadzujeme pozície:

Základná zložka mzdy od 1000€ až do 2700€
Životopisy zasielať na praca@avastav.sk

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
0907 779 019

Našou vizitkou je spokojnosť
zákazníkov po celom Slovensku.

 

Obnova strechy v najlepšej cene
obnova:  eternitových

plechových    
plochých         

STRECHACENTRUM plus 

BEZ DEMONTÁŽE

Materiál - prvotriedna kvalita
Pre dôchodcov špeciálna zľava

0907 887 056

Zameranie, odborné poradenstvo
a cenová ponuka ZADARMO !
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Prijem plošnej
inzercie

do ktorého koľvek okresu
tel.: 0907 779 019

e-mail: dunajskostredsko@regionpress.sk
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EUROKAMEŇ NOBE, s.r.o.
Kračanská cesta 558/19, 929 01 Dunajská Streda

Tel.: 0905 955 554 
www.eurokamennobe.sk

nobe
Kračanská cesta 558n

Ponuka platí do 31.03.2020, 
alebo do vypredania zásob. 

j k S

Akcia na kuchynské pracovné dosky a zásteny 
z prírodného kameňa - 15% 

Mimoriadna akčná  ponuka 20 % na 
vybrané skladové hroby a pomníky 
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • PERGOLY

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

zasklievanie terás

balkóny rámové
bezrámové

hliník. prístrešky BioClimatic pergoly

ZĽAVY AŽ DO 25% Možnosť výhry 250 €JARNÁ AKCIA

splátky od 98 €

splátky od 149 €splátky od 49 €

splátky od 99 € splátky od 249 €

zimné záhrady 

Medzi všetkými ochoreniami nie je 
žiadne také, kde jeho držiteľ - pacient 
môže aktívne zasahovať do svojej 
liečby s takým úspechom ako práve 
diabetik. 

Na vývoji choroby a na stave metabo-
lickej kompenzácie sa samotný diabetik 
podieľa neuveriteľnými 75-85 percenta-
mi. Liečba spočíva v troch základných 
krokoch: diéta, fyzická aktivita a v prí-
pade potreby aj v užívaní liekov alebo 
podávaní inzulínu.  Navzájom sú neza-
meniteľné – tablety a inzulín nedokážu 
nahradiť nedodržiavanie stravovacích 
odporučení alebo fyzickú pasivitu.

Význam fyzickej aktivity je porov-
nateľný s liekmi, je prospešný a preto aj 
žiaduci pre každého diabetika. Nezávisí, 
či má pacient diabetes mellitus 1. alebo 2. 
typu, ani od toho, či je liečený „iba“ dié-
tou alebo diétou v kombinácii s tabletka-
mi alebo inzulínom.

Fyzická aktivita priamo ovplyvňuje 
metabolické parametre:

-
rý“ cholesterol,

cholesterol.

Ako cvičiť?

je jednoduchý - po jednorazovej fyzickej 
aktivite sa zlepšenie účinnosti inzulínu a 

udržuje maximálne 72 hodín  a potom sa 

cvičenia  tri či štyrikrát do týždňa dochá-

dĺžka fyzickej aktivity je 30-60 minút.Jej 
intenzitu možno určiť podľa vlastných 

-
-

siahnutá únava má byť 
mierna až stredná, ni-
kdy nie vyčerpávajúca.

Detailnejšie si o 
cvičení pre diabetikov 
napíšeme nabudúce.

Význam športovania pre diabetikov I

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

metabolizmu a výživy

-
-

á byť 
, ni-
úca.
i oi
ikov 
e.

7. marca 1912 
polárnik Roald Amundsen zverejnil, že jeho výprava, ktorá sa vrá-
tila už v decembri 1911, dosiahla južný pól.

Výročia a udalosti
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8. marca 1348  
založil Karol IV. Nové Město pražské.

Výročia a udalosti 12. marca 1894  
sa po prvý raz začala Coca-Cola predávať 
vo fľaškách.

Výročia a udalosti

»Predám Citroen Berlingo 
1,6 HDI, r.v. 6/2010, šedá 
metalíza, naj.  213 000 
km. 1. majiteľ, servisná 
knižka – pravidelný servis, 
garážované, klíma, tepo-
mat, cen. zam., el. okná a 
iné. STK/EK 4/2020. Cena: 
5300 €. Dohoda. Tel.: 0915 
975 284

»CZ 175 JAWA 250 350 PI-
ONIER STADION MUSTANG 
SIMSON KÚPIM TIETO MO-
TORKY 0915215406
»Predám let. pneu s zel.
diskom na wgolf5, 195/65/
R15 dva rok použité, 40-e/
ks. T 0918738150
»ČZ-JAWA Odkúpim Moto-
cykel/Diely- DOHODA ISTÁ 
0908205521
»Kúpim malotraktor Terra, 
Vari Agzat alebo TK14 MT8 
0904995579

»Dám do prenájmu 3 izb. 
byt a 2 apartmány pre 2 
alebo 4 osoby v Dunajskej 
Strede aj na kratšiu dobu 
0911428022

»Predám starší 4 izb. rod. 
dom v Bernolákove, 10á 
pozemok, kúpou voľný, 
všetky IS. Tel.: 02/4594 
5185

»Kúpim 1-izb.byt v DS hoto-
vosť 0907452556

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682

»Elado katlan 60l fazek-
kal, muanyag hordok 
cefrenek 
T: 0907213765

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

04 BYTY / prenájom    

05 DOMY / predaj     

07 REALITY / iné    

08 STAVBA    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

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

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

Občianska
riadková
inzercia

»Predam scooter Keway 
200, 0915243381 
»Pedikurozest vallalok,ke-
resre hazhoz is megyek! 
0915243381

»Chystáte sa vykopať 
miesto na bazén či jazier-
ko? Bezplatne prevezmem 
zeminu v obci Vrakúň, prí-
padne viem poradiť aj do-
poručiť. Tel. 0905 578 188  
»Medencét vagy tavat 
tervez kiásni? A Vrakúň fa-
luban ingyenesen átvesze 
a foldet-talajt, tudok segí-
tenni is. Tel.0905 578 188
»Bezplatne prevezmem 
zeminu, aj miešanú zo 
štrkom v obci Vrakúň. Tel. 
0905 578 188
»KTO DARUJE SLOBODNEJ 
MAMIČKE 4 ROČNÉHO SYNA 
MALÉ PLYŠOVÉ HRAČKY. MÁ 
RÁD NAJMä ZAJAČIKY. A CD 
OD PETRY JURINOVEJ NE-
MÁM RADA BOXEROV. LEN 
SMS. 
ĎAKUJEM. 
0919050244
»Hľadám pani na uprat. 
2izb.bytu v Ba na Dl.Dielo-
ch 1xmes. 
Tel. 0915491915

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 DS medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

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

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. Upozornenie! Služba 
nefunguje u operátora 4ka.
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, DS 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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■ REGIONPRESS: Pán Matovič, aký je to pocit 
z pozície (v čase vzniku rozhovoru s najväčšou 
pravdepodobnosťou) budúceho predsedu 
vlády Slovenskej republiky poskytovať 
rozhovor novinám, ktoré ste vy s vašou pani 
manželkou založili a uverejňovali ste v nich aj 
svoje stĺpčeky o víziách lepšieho života v našej 
krajine?

■ Igor Matovič: Určite zaujímavý, ( úsmev – pozn. 
red.) V každom prípade, veľmi pekne ďakujem za 
možnosť sa prihovoriť vašim čitateľom, ktorým som 
dlhé roky písal moje stĺpčeky.

■ REGIONPRESS: Budú to trochu iné otázky, 
ako ste dostávali v prvých hodinách po 
oznámení výsledku volieb. Pamätáte sa 
ešte na naše stretnutie na Trnavskom Mýte 
v Bratislave pred rokmi a na rozprávanie o 
grilovanej kožke na kuracom stehne?

■ Igor Matovič:  Samozrejme, na také niečo sa 
len tak ľahko zabudnúť nedá a myslím, že ani vy 
ste nezabudli. (Opäť úsmev – vysvetlenie red.. Ide 
o paralelu na tému skromnosť a vďačnosť v živote 
dospievajúceho Igora Matoviča – z jeho pohľadu.)

■ REGIONPRESS: Medzinárodný deň žien 
ani napriek straníckym zámerom politickej 
konkurencie nikdy nebol vo februári, ale 
prichádza teraz, 8. marca. Aký je váš vzťah k 
mamám, k ženám... k bytostiam, ktoré nám 
do života prinášajú šťastie a lásku, aj za cenu 
neraz veľkých obetí?

■ Igor Matovič: Bez našich ženičiek by na svete 
bola strašná nuda. Ale vážne, samozrejme, že si 
prácu a obetu našich žien veľmi vážim a veľmi ma 
mrzí, že doplácajú za výchovu detí tým, že majú 
v práci nižšie platy a dôchodky ako muži. Máme 
čo robiť, aby sme si ich prínos pre spoločnosť 
dostatočne vážili a ohodnotili.

■ REGIONPRESS: Nikto sa vás nepýtal ani 
na to, čo všetko si musela „preskákať“ vaša 
manželka, pani Pavlínka, vaše dcéry, kým 
ste sa vo svojej politickej práci – nehovorím 
o kariére, lebo viem, že tá vás nezaujíma 
– dostali až do bodu zostavovania vlády 
Slovenskej republiky?

■ Igor Matovič: Mám úžasnú manželku a 
nenáročné dcéry. Viem, že by boli veľmi radi, aby 
sme spolu trávili viac času, ale veľmi dobre vidia, 
že chcem pre Slovensko zabrať naplno. Vyžaduje 
to aj takúto obetu. Bohužiaľ, potom sa to prejaví aj 
tým, že úplne obyčajný dom staviam miesto roku 
päť rokov.

■ REGIONPRESS: V to ráno, keď boli známe 
výsledky, v jednom z komentárov Českého 
rozhlasu na adresu našich volieb zaznelo: 
„Tam, kde je pravda kompromisom, tam 
sa kompromis stane pravdou.“ Vy nie ste v 
súvislosti s pravdou človek kompromisov, 
púšťate sa do boja s dlhoročnou lžou. 
Zvládnete to? Vydržíte? Práve s takýmto 
predpokladom vám ľudia zverili svoju dôveru. 
Ľudia, dusení nepravdou a podvodmi.

■ Igor Matovič:  Urobím pre to všetko, ale ak 
budete mať čo i len najmenší pocit, že som zblúdil, 
prosím, dajte mi to patrične vedieť.

■ REGIONPRESS:  Ako dlho ministerstvo 
vnútra pod vedením niekoho z vašej vlády 
bude ešte poskytovať fi nančne náročnú 
ochranu predsedom iných politických strán 
bez toho, aby zastávali ústavnú funkciu?

■ Igor Matovič:  Podľa mojich informácií 
neexistujú žiadne zákonné dôvody na poskytovanie 
mimoriadne drahej ochranky Róbertovi Ficovi.

■ REGIONPRESS: Boli ste niekedy v minulosti 
zúfalý, znechutený, bez energie pokračovať?

■ Igor Matovič:  Veľakrát, ale našťastie ma vždy 
vrátila späť výčitka, ktorú som si sám sebe nadelil, 
že nemôžem utiecť z bojiska, kým mafi u defi nitívne 
neporazím.

■ REGIONPRESS: Aké vzťahy predpokladáte v 
pracovných témach s pani prezidentkou?

■ Igor Matovič:  Nemám najmenšie obavy, ba 
priam sa na naše stretnutia priamo teším.

■ REGIONPRESS: Vo vašom volebnom 
štábe bola v prvú marcovú noc prítomná 
aj verejnosť. Otvoríte občas pre bežných, 
naozaj obyčajných ľudí aj priestory vlády, 
parlamentu..?

■ Igor Matovič:  Určite áno. Otvorené vládnutie, 
kde budú môcť ľudia zažiť politiku zblízka, je jeden 
z mojich hlavných cieľov. To však zďaleka nie je len 
otvorený Úrad vlády pre verejnosť, ale mimoriadne 
otvorené informovanie ľudí o všetkom, čo vláda robí 
a pozvanie ľudí do spolurozhodovania o dôležitých 
rozhodnutiach našej krajiny.

■ REGIONPRESS: Napíšete, pán Matovič, 
ešte niekedy do REGIONPRESSu stĺpček? 
A prípadne, ako oslovíte svojich bývalých 
kolegov, jeho tvorcov a tiež jeho čitateľov?

■ Igor Matovič:  
Veľmi rád, ak by 
som taký priestor 
dostal. Uvidíme, 
(šibalský úsmev 
– pozn. red.) ... 
Pozdravujem vás 
všetci moji bývalí 
(a aj súčasní) 
blízki, chýbate 
mi, veľmi, ani 
neviete ako.

Za rozhovor ďakuje 
Igorovi Matovičovi 
Ivan Brožík

Neutečiem, kým mafi u neporazím
Ak budete mať pocit, že som zblúdil, dajte mi to vedieť

Mgr. Igor Matovič (11. máj 1973, Trnava) je slovenský politik a bývalý podnikateľ. Okrem iného, aj zakladateľ 
novín, ktoré práve držíte v rukách. Od roku 2010 je poslanec NR SR, najskôr za stranu SaS a neskôr ako 
predseda hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti. Muž, ktorý sa nehanbí za city, za zásady, ani za 
presvedčenie, že dobro musí raz zvíťaziť nad zlom. REGIONPRESSu poskytol nasledujúci rozhovor.

Ide mi o mimoriadne otvorené 
informovanie ľudí 

o všetkom, čo vláda robí
a pozvanie ľudí 

do spolurozhodovania 
o dôležitých rozhodnutiach 

našej krajiny.

■ zdroj foto SITA / AP
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Teljeskörű fogászati szakrendelő
Dr. Deák Henrietta
Egyszerű, gyors, fájdalommentes

előtte

utána

Cím: 9022  Győr, Bajcsy-Zsilinszky u. 52/A. 1.emelet/6. 
(Árkádtól 5 perc sétára)
Tel. szám: +36-30/60-99-252

www.colordent.hu, info@colordent.hu

Kedvezményesebb ár,
     mint Szlovákiában

„Semmi sem olyan hatalmas, mint a mosoly ereje!“

Ingyenes állapotfelmérés

Ha ön is hasonló  esztétikai problémákkal küzd,
forduljon hozzánk bizalommal!

előtte

utána
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až *1500,- € aj doma

www.iqospartner.sk
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Dunajskej Strede

0948 137 340 • miroslav.krivosudsky@guarding.sk

Mzda: 3,3330 €/h. brutto
Nástup ihneď.
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Hľadáme na TPP šikovných stavbárov
na pozície:

murár, obkladač, železiar, tesár, zvárač,
s nástupom ihneď.

Miesto výkonu práce Bratislava, Dunajská Streda, Galanta
Ponúkaný plat: 5€/+ stravné lístky

Bližšie info.: Hilda Sebőková, +421 902 361 271, praca@avastav.sk
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A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď

Základná zložka mzdy 
+ príplatky a 

UBYTOVANIE ZADARMO – NÁSTUP IHNEĎ 

, dispecing2@aii.sk

info@c-group.sk 0903 431 350
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PRIJMEME

3000 EUR/mesačne Brutto
Mäsiarov (Rakúsko)

Pomocníkov do výroby
(Rakúsko) 2800 EUR/mesačne Brutto

to
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Inzercia
0907 779 019

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
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predajňa cukrárskych potrieb Patisserie,
(oproti Bille), Dunajská Streda

www.facebook.com/patisseriekaramel/

tel.0915 846 824

Tlač jedlých obrázkov
na počkanie.

Všetko na vaše torty.

ov

.

Prijimame objednávky na 
veľkonočné pečivo.

Vyrobené z kvalitných surovín bez náhrad.
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
�������	
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���TO, RÝCHL�����	
�������
stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

SETL SK
TESÁR
STAVEBNÝ ROBOTNÍK
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$����#�setlsk@centrum.sk
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AIW - Práca - Opatrovanie 
seniorov 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

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

Honorár 1 100 až 1 400 € brutto / 15 dní
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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