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Týmito slovami sa minulú sobotu 
vyznala istá moderátorka komerč-
ného média z pocitov, ktoré preží-
va, keď prichádza do nášho hlav-
ného mesta a vidí tabuľu s nápisom 
Bratislava.

„Konečne život“, vravím si vždy, 
keď opúšťam moje rodné a dlhé roky 
milované mesto Bratislava. Milujem 
totiž civilizáciu vidieka, vidieckej 
obce, s jej medziľudskými vzťahmi, s 
jej nefalšovanou prostou úprimnos-
ťou (pretože akákoľvek falošnosť je tu 
zjavná ako naháč na hlavnom námes-
tí nejakej metropoly). Milujem vidiek 
s malými kamennými obchodíkmi a 
poštou, kde každého poznajú aj bez 
žltého lístka po mene.

Renomované nemecké, britské a 
americké médiá sa zaoberajú novým 
fenoménom, ktorý sledujú už dlhší 
čas. Inteligentní, citliví a pracovití 
ľudia opúšťajú veľké mestá. Do určitej 
miery je to dôsledok pandémie, ale 
tento jav nemá korene iba v nej. Vo 
veľkých mestách je veľa násilia, nie-
len fyzického. Akéhokoľvek, kariér-
neho, medziľudského, darí sa v nich 
nenávisti.

Ľudia v nich protestujú proti 
všetkému a každému, lebo nie sú spo-
kojní s vlastnými životmi, ani sami 
so sebou. Ventilujú svoju nenávisť, 
závisť, svoje komplexy a svoje osob-
né krivdy na verejných protestoch, 

kde sa vykričia, kde si zanadávajú a 
kde – našťastie u nás zatiaľ nie – si 
udrú, kopnú, rozbijú, kde môžu pustiť 
svoj vandalizmus a deštrukciu z uzdy 
bežne inak akože slušných ľudí. Dav 
je pre nich indiferentná hmota, plná 
anonymity, priestor pre sebarealizá-
ciu.

Civilizácia nespočíva v neustá-
lom kriku, v nepretržitom sťažovaní 
sa, vo frfľaní, v agresivite a v egoizme, 
večer spláchnutými kolou a zajede-
nými popcornom vo veľkokine alebo 
presedením v baroch. V tom štádiu sa 
rozpadol vraj navždy večný Rím.

Veľké mestá sú už v mnohých kra-
jinách v rukojemníctve nenávisti, zlo-
by, ničenia, kariérizmu cez mŕtvoly, 
kým na vidieku sa ešte stále civilizo-
vane tvorí a zmysluplne aktívne žije. 
To nie je môj poznatok, to je zistenie 
najčítanejších európskych mediál-
nych titulov. A zisťujem, že až prekva-
pivo pravdivé. Veľké mestá sú plné 
negatívnej energie, v ktorej sa vyžíva-
jú mnohí, mysliac si, že sú „konečne 
v civilizácii“. Najviac však 
tí, ktorí v podstate pre ni-
koho iného, ako pre seba 
samého – nežijú.

Želám vám život v 
službách života, veď 
vy už viete, ako to 
myslím.

S pozdravom

„Konečne civilizácia“

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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Pomoc pri
STOPNUTÍ EXEKÚCIÍ

0915 896  536

Zbavenie exekúcii a dlhov
Pomoc pri dražbách
Konzultácie ZADARMO

PROFESIONÁLNE
ODBORNÉ PORADENSTVO

Kancelárie:
KOMÁRNO

Dunajské nábr. 14
ŠTÚROVO

Sv. Štefana 79
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ČISTENIE HROBOV od 50€
KVALITNÉ PREZLÁTENIE 
24karátovým zlatom od 0,70€ 
INFO: 0911 045 678
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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
• brojlerové kačice na výkrm

ROZVOZ

Zabezpeč
íme

krmivo pre nosnice,
rastová a znášková
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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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Rezivo, OSB dosky, škridla, odkvapy, strešné okná
ARRI s.r.o., Budovateľská 20, Okoč, tel.: 0905 746 124, www.strecha.ws

tesárstvo - klampiarstvo - pokrývačstvo

TOVAR, SERVIS - DODÁME DO 2 HODÍN

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0915 781 227
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Využite obdobie prerušenia dražieb nehnuteľností 
na riešenie Vašej situácie, nebude trvať večne

V prípade záujmu nás kontaktujte na 
tel.č. 0907 121 212 resp. na 

e-mailovej adrese reality2@dimarko.sk

Sme renomovaná obchodná spoločnosť podnikajúca 
dlhodobo v tejto oblasti a ponúkame viacero možností, 
ako túto Vašu situáciu vyriešiť ešte pred dražbou s využitím 

našich technických, právnych a finančných služieb.

HĽADÁME A KÚPIME
NEHNUTEĽNOSTI
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15. júna 2019 bola inaugurovaná do 
funkcie prezidentka Slovenskej re-
publiky Zuzana Čaputová. V parla-
mente predniesla svoj prejav o stave 
spoločnosti, ktorému sa médiá i po-
litici venovali dostatočne. Už menej 
sa zaujímali o jej názory na to, v čom 
by sme sa mali poučiť z nedávnej 
krízy. Z jej zamyslenia vyberáme:

„Kríza, ktorá nás zastihla, má svoje 
tragické dopady na zdravie a životy ľudí. 
Ale má aj svoje pozitívne stránky. Uká-
zalo sa, že keď ako spoločnosť máme 
rovnaký cieľ, dokážeme veľké veci. 

Prejavili sme veľkú dávku sú-
držnosti, solidarity a disciplíny. Boli sme 
ochotní prijať obmedzenia a správali 
sme sa naozaj príkladne. 

Kríza našim svetom otriasla a 
umožnila nám pozrieť sa na svet inak. 
Zastaviť sa, stíšiť sa a naplno prežiť to 
málo, čo nám po prijatí prísnych opat-
rení zostalo – kontakt so svojimi najbliž-
šími. 

Zrazu sme dýchali čistejší vzduch, 
na uliciach sme sa nemuseli vyhýbať toľ-
kým autám, ukázalo sa, že do obchodu 

nemusíme chodiť tak často, ako sme boli 
zvyknutí predtým a potvrdilo sa, že pra-
covať sa dá aj z domu. Uvedomili sme si 
hodnotu blízkosti, silu objatia, sociálne-
ho kontaktu. 

Začali sme sa viac zaujímať o príro-
du, lebo sme v nej našli útočisko v čase 
pandémie. Začali sme pozorne počúvať 
vedcov a expertov. Už vieme, čo zna-
mená samota a pocit vylúčenia zo spo-
ločnosti, keď sme zostali zavretí doma. 
Pocítili sme, akí sme slabí. Dnes už vie-
me, že krízu by sme nezvládli bez ľudí, 
ktorí často nedostávajú za svoju prácu 
adekvátnu odmenu - personál nemocníc 
a zdravotníckych zariadení, lekári a le-
kárky a všetci pracujúci v službách, kto-
ré nám v čase krízy zabezpečovali naše 
základné potreby - predavačky a preda-
vači v obchodoch, lekárnici a lekárničky 
a mnohí ďalší.

A to najdôležitejšie, čo nám kríza 
ukázala je, že bez obrovskej angažo-
vanosti ľudí a ochoty pomáhať jeden 
druhému, by sme to nezvládli. Myslime 
na to vždy, keď pred nami budú stáť ďal-
šie veľké výzvy a držme spolu aj naďa-
lej.“

Prezidentkin rok vo svetle pandémie

» redakčne krátené
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správny krok pre vašu reklamu
reklama pre váš reštart

INZERÁT, 
KTORÝ PREDÁVA 

TLAČ
ZA NAJLEPŠIE CENY

DORUČOVANIE
LETÁKOV

ONLINE
GOOGLE, FACEBOOK

RETARGETING

REMARKETING

spisakova@regionpress.sk 
0915 781 227 / www.regionpress.sk
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Svätý Otec František už začal pri-
jímať aj skupinové audiencie, kto-
ré boli počas obdobia pandémie  
takmer tri mesiace zrušené. V pia-
tok 29. mája prijal kardinála Feli-
peho Barbarina, emeritného arci-
biskupa Lyonu, spolu s delegáciou 
komunity s názvom Lazare.

Toto združenie, ktorého členovia sa 
delia o svoje príbytky s bezdomovcami, 
založil vo Francúzsku v roku 2011 laik 
Étienne Villemain. Bol to práve on, kto-
rý Svätému Otcovi navrhol myšlienku 
ustanoviť Svetový deň chudobných, 
uviedol v svojom článku denník La 
Stampa.

V dôsledku opatrení spojených s 
pandémiou prišlo na stretnutie s pá-
pežom len osem osôb, ostatní členovia 
sa s ním však spojili prostredníctvom 
videokonferencie, ktorá trvala viac než 
hodinu.

Jednou z otázok, na ktoré odpove-
dal pápež, bola otázka o dôstojnosti 
človeka, najmä s mentálnym postihnu-
tím. „Môžeš byť ten najlepší športovec, 
môžeš mať železné zdravie, ak však 
nemáš dôstojnosť, je to nanič”, pretože 
dôstojnosť je „podmienkou k dobrému 
životu“. Je to „spôsob ako žiť pred Bo-
hom a druhými“, „s celou tou vnútor-
nou silou vyplývajúcou z toho, že si 
Božím dieťaťom“ a zároveň i s pokorou.

Ďalšou témou bolo - odpúšťať, aby 
nám bolo odpustené. Naučiť sa to nie-
kedy trvá i celý život, preto je dôležité 
postupovať s pokojom a pokorou, až 
kým sa nám neuzdraví srdce, vysvetlil 
pápež. Naopak, ako ďalej zdôraznil, 
nenávisť a zášť sú „zlým bohatstvom“. 
Treba žiť „s Evanjeliom v ruke a v srd-
ci“, „život kresťana musí byť svedec-
tvom“.

Pri stretnutí sa hovorilo aj o dôleži-
tosti chudoby srdca, a to aj u kňazov a 
zasvätených osôb. Členovia združenia 
Lazare položili pápežovi otázku, či by 
mohli otvoriť svoj dom aj vo Vatikáne. 
Svätý Otec im odporúčal modliť sa za 
to. Na záver všetkým odporúčal reflek-
tovať nad otázkou: „Akým spôsobom 
odpovedáme na veľkodušnosť a lásku, 
ktorú sme prijali?“

Môžeš mať železné zdravie, 
ak však nemáš dôstojnosť...

» Zdroj: Vatikánsky rozhlas
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MEDIAN SK, s.r.o., spoločnosť
pre prieskum trhu, médií a verejnej mienky

HĽADÁ 
extérnych spolupracovníkov

člen ONLINE PANELU 
schopných realizovať jednoduché
projekty (vypĺňanie dotazníkov)

člen adMeter PANELU
(el. meranie médií smartfónom)

Kremnická 6, 851 01  Bratislava V
02 / 208 508 14, e-mail: anketari@median.sk
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»Kúpim Škoda 110R, Garde 
alebo Rapid aj nepojazdné 
bez papierov. 0904527918

»Predám byt v Komárne 
0907445790

» Predám 3i tehlový byt s 
garážou a pivnicou na Lip-
tove. Cena 55-tis. Rk nevo-
lať. 0918314503
» Predám RD v Komoči. Rk 
nevolať. Tel. 0908091713

» Dám do prenájmu zá-
hradu s chatkou v Novej 
Stráži. Cena 150EUR. Tel: 
0907578201

» Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682

»Predám šrotovník veľ-
mi málo používaný. Tel. 
0949688013 Šurany

» 54r hľadá priateľku 
0917049831

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

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

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

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš 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, KMzameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

Poľnohospodárom pomôžu pri se-
zónnych prácach evidovaní neza-
mestnaní. Ministerstvo práce, so-
ciálnych vecí a rodiny pripravilo v 
spolupráci s ministerstvom financií 
a výborom NR SR pre pôdohospo-
dárstvo a životné prostredie nový 
projekt na podporu zamestnávania 
uchádzačov o zamestnanie v odvet-
ví poľnohospodárstva. 

Nedostatok sezónnych pracovní-
kov v poľnohospodárstve pomôže rie-
šiť tzv. inštitút sezónnej práce, ktorým 
podporíme vytvorenie 5 000 nových 
pracovných miest. „Je to veľmi vý-
znamné v číslo v časoch, keď sa snaží-
me pracovné miesta udržať. Podstatou 
projektu je, aby ovocinári a zeleninári 
mohli zamestnávať našich evidova-
ných nezamestnaných pri zbere úrody, 
pri zakladaní úrody. Chceme nahradiť 
to, že v čase zatvorených hraníc hrozi-
lo, že nám tohto roku v tejto sezóne zo-
stane úroda na poliach, v sadoch,“ vy-
svetlil minister práce, sociálnych vecí a 
rodiny Milan Krajniak.

Na projekt vyčlenil 12 miliónov eur 
rezort financií. Poslúžia na preplácanie 
odvodov na zdravotné a sociálne pois-
tenie a na starobné dôchodkové spore-
nie. Maximálna výška finančného prí-
spevku na jedného zamestnanca bude 
398,52 eura na mesiac, čo sú odvody 
zamestnanca pri hrubej mzde 820 eur. 
Príspevok na jedného zamestnanca 

budeme poskytovať najviac 6 mesia-
cov, pričom maximálna výška pomoci 
je 2 390 eur na zamestnanca. „Pracov-
né miesta v poľnohospodárstve bude-
me podporovať týmto spôsobom až do 
konca roka 2021. Podpora nie je via-
zaná iba na obdobie koronakrízy, ale 
budeme ňou pomáhať ľuďom aj v budú-
com roku,“ informoval minister práce.

Minister financií tento projekt 
podporil.„Chceme, aby práca v tomto 
odvetví bola atraktívna aj pre našich 
občanov, aby mohli pomôcť poľnohos-
podárom tú úrodu vypestovať aj zo-
zbierať a mohli si tak finančne vylepšiť 
svoju situáciu. Verím, že projekt prine-
sie veľmi dobré ovocie nielen v podobe 
ovocia a zeleniny, ale aj v podobe toho, 
že bude impulzom do ekonomiky,“ 
konštatoval minister financií Eduard 
Heger.

Milióny od štátu na sezónne práce

» red

V týchto dňoch si ešte niektorí one-
skorenci preberajú na poštách po-
zdravy od správcov bytových spo-
ločenstiev. Do konca mája mali byť 
totiž doručené vlastníkom bytov 
vyúčtovania nákladov. Lenže, čo ak 
niečo nesedí?

Ak vlastník bytu nie je spokojný s 
výsledkom reklamácie ročného vyúč-
tovania nákladov za plnenia služieb 
spojených s užívaním bytu, môže sa 
obrátiť na Štátnu obchodnú inšpekciu. 
Toto právo však majú iba vlastníci v 
tých bytových domoch, ktoré sú spra-
vované na základe zmluvy o výkone 
správy správcovskou spoločnosťou.

Doba reklamácie a úhrady preplat-
ku alebo nedoplatku je vždy uvedená 
na ročnom vyúčtovaní alebo v zmlu-
ve o spoločenstve alebo v zmluve o 
výkone správy. Štandardná lehota na 
reklamáciu je do 30 dní od doručenia 
vyúčtovania. Reklamácia by mala byť 
vybavená podľa zákona o ochrane 
spotrebiteľa tiež do 30 dní. Najskôr by 
ste mali nedoplatok zaplatiť a potom ho 
reklamovať.

Ak dom spravuje spoločenstvo 

vlastníkov bytov, reklamáciu treba ad-
resovať rade, ktorá je dozorným orgá-
nom. Ak sa so spoločenstvom vlastník 
nedohodne, o spore môže rozhodnúť 
súd. To sú však krajné riešenia.

Najefektívnejšou sa stále zdá ces-
ta vznesenia námietky vedeniu spolo-
čenstva vlastníkov bytov a to požiadať, 
aby rokovalo so správcom bytového 
spoločenstva. Spravidla je to schodná 
cesta, niektoré položky sa dostávajú 
do vyúčtovania naozaj omylom a nikto 
nemá problém ich opraviť. Ak je námie-
tok viac, dobrý správca vykoná revíziu 
vyúčtovania položku po položke, zvolá 
schôdzu vlastníkov a na nej vysvetlí 
jednotlivé sumy.

Niekedy si problémy vo vyúčtovaní 
spôsobujú aj vlastníci sami, napríklad, 
ak včas neaktualizujú počet obyvate-
ľov bytu a podobne.

Námietky k vyúčtovaniu 
nákladov za byt

» red
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Citáty
ÚSPECH

»„Verím v slepé šťastie; 
ako ináč by som si mohol 
vysvetliť úspechy ľudí, 
ktorých nemám rád.“ —  
Jean Cocteau, francúzsky 
básnik, prozaik, dramatik, 
návrhár, manažér a filmár 
1889 – 1963.

»„Úspech spočíva v precho-
de od zlyhania k zlyhaniu 
bez straty nadšenia.“ 
Winston Churchill, premiér 
Spojeného kráľovstva po-
čas 2. svetovej vojny 1874 
– 1965.

»„Rozvíjajte úspech z ne-
úspechov. Zastrašovanie a 
zlyhanie sú dva z najistej-
ších odrazových mostíkov k 
úspechu.“
Dale Carnegie, americký 
spisovateľ a prednášajúci 
1888 – 1955.

»„Tajomstvo úspechu spo-
číva u niektorých ľudí v 
tom, že hovoria a robia 
samé márnomyseľnosti, 
a všetko by razom skazi-
li, akonáhle by sa začali 
správať rozvážne.“ François 
de La Rochefoucauld, fran-
cúzsky autor memoárov 
1613 – 1680.

»„Úspech zničil mnoho 
ľudí.“ 
Benjamin Franklin, americ-
ký autor, politický teoretik, 
politik, vedúci pošty, vedec, 
vynálezca, občiansky ak-
tivista, štátnik a diplomat 
1706 – 1790.

»„Úspech závisí od odva-
hy.“ 
Theodor Fontane, nemec-
ký prozaik a básnik 1819 
– 1898.

»„Aby zabezpečil úspech, 
spojil slzný vačok s meš-
com na peniaze.“ 
Imre Forbáth, 1898 – 1967.

Slovenské 
prislovia

»A čo by sme nepili, však 
sme z jednej dediny. 
/ slovenské príslovie /

»Anjelský hlások a čertova 
pieseň. 
/ slovenské príslovie /

»Bača, ktorý dvanásť rokov 
bačoval, je zrelý na šibeni-
cu. / slovenské príslovie /

»Byť mladým to vie každé 
teľa, ale byť starým to je 
kumšt. 
/ slovenské príslovie /

»Celý svet je huncút, len on 
je statočný! 
/ slovenské príslovie /

»Čomu nerozumieš, to ne-
haň! / slovenské príslovie /

»Darmo čerta umývaš, 
nikdy ho nevybieliš. 
/ slovenské príslovie /

»Dotiaľ barana strihajú, 
kým má vlnu. 
/ slovenské príslovie /

»Uhry sa objavia hodinu 
pred schôdzkou.
Škrabanec na platni je vždy 
cez skladbu, ktorú máš naj-
radšej.
Z Murphyho zákonov pre 
teenagerov

»Pravdepodobnosť, že 
stretnete niekoho známeho 
vzrastá ak ste s niekým, s 
kým nechcete, aby vas vi-
deli.
Rubyho princíp trápnych 
známostí.

»Prvý zaspí ten, ktorý chrá-
pe.
Bedfellowovo pravidlo

Zákony 
schválnosti

Inzercia
0915 781 227

INZERCIA
0915 781 227

01 AUTO-MOTO / predaj        

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    
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Myslíme tým predovšetkým 
kliešte a komáre, obdobie ľudské-
ho parazitizmu nemá na rozdiel 
od nich žiadne prestávky. Proti 
tým prvým sa obrániť dá.

Päť prípadov kliešťovej encefalitídy 
zaznamenal najnovšie Regionálny úrad 
verejného zdravotníctva v Banskej Bys-
trici, a to najmä v okrese Brezno.

„V tomto regióne sú to štyri ochore-
nia na kliešťovú encefalitídu u dospe-
lých osôb z rôznych lokalít okresu. Vo 
všetkých prípadoch išlo o osoby, ktoré 
konzumovali čerstvý ovčí syr zo súk-
romných salašov.“ Informovala o tom 
hovorkyňa úradu Mária Tolnayová.

Pozor na riziká
Pôvodcom kliešťovej encefalitídy je 

vírus, ktorý dokáže prežiť u teplokrv-
ných divých, ale i domácich zvierat, 
ktoré sa dostávajú do kontaktu s príro-
dou či pasienkami, ako kozy, ovce, kra-

vy, psy a mačky. Hlavným prenášačom 
je kliešť vo všetkých vývojových štádi-
ách. Kliešťová encefalitída sa môže pre-
niesť aj potravinami, infikovaným a te-
pelne nedostatočne upraveným kozím, 
kravským či ovčím mliekom.

Účinné, ale neskoro
Účinnou a bezpečnou ochranou proti 

kliešťovej encefalitíde je očkovanie Op-

timálne je začať s  očkovaním v zimných 
mesiacoch tak, aby v jarných mesiacoch  
pri nástupe aktivity kliešťov už bola oč-
kovaná osoba chránená dostatočnou 
hladinou protilátok. K tomu je potrebné 
podať minimálne dve dávky očkovacej 
látky z celkovej trojdávkovej schémy. Na 
to však je v už plnej sezóne neskoro.

Prevencia pred ochorením
Môžeme sa chrániť správnym ode-

vom prípadne použitím repelentov. 
Mlieko  je nutné pred  konzumáciou 
prevariť alebo piť pasterizované. Repe-
lenty pôsobia tak, že nás zbavia vône, 
ktorá by neželaný hmyz prilákala. Ko-

máre neznesú vône levandule, citrónu, 
eukalyptu, citronely, geránia a klinče-
ka. Kliešťom prekáža geránium, levan-
duľa, lemongrass, čajovníkový olej a 
mäta.

Domáci repelent
Plátky citrónu, badián a klinčeky 

varíme vo vode asi päť minút. Prídáme 
kvietky z štyri až osem levanduľových 
stoniek. Prilejeme jednu lyžicu Alpy. 
Pridáme pol lyžice olivového oleja. Ak 
máte éterický levanduľový alebo citró-
nový olej, pridajte pár kvapiek. Takto 
pripravený repelent scedíme a nalejeme 
do fľaštičky s rozstrekovačom.             red

Menší ako cent.

ZDRAVIE Najčítanejšie regionálne noviny

Sezóna nebezpečných parazitov je tu

Náš tip
Ak sa chcete v domácnosti zbaviť ko-
márov, prerežte citrón na polovicu, do 
polovičiek napichajte klinčeky. Môžete 
mať pokojne otvorené okná.

Najjednoduchšia zbraň
Prevarte liter vody a prisypte vrecúško 
sušeného rozmarínu. Zmes nechajte 
lúhovať, kým nevychladne. Potom pri-
lejte lyžicu bieleho vínneho octu a skla-
dujte v chladničke. Ak pôjdete do lesa, 
len si postriekajte celé telo a máte od 
parazitov zaručený pokoj.

33
-0
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Syr, ktorý svojimi účinkami na 
zdravie nemá prakticky konkuren-
ta. Práve sme v období, v ktorom 
dosahuje najvyššie kvalitu, stojí za 
to ho konzumovať. Švajčiari sú hrdí 
na svoj ementál, Taliani na parme-
zán, Francúzi majú roquefort, my 
na Slovensku sme právom hrdí na 
bryndzu.

Bohaté a rôznorodé zloženie bylín 
slovenských pasienkov má priaznivý a 
dokázaný vplyv na cenné zloženie ov-
čieho mlieka, z ktorého sa vyrába kva-

litná bryndza. Nie je len chutná, ale aj 
zdraviu prospešná. Je klenotom medzi 
syrmi, je to slovenské biele zlato.

Stimuluje imunitu
Konzumácia slovenského syra bryn-

dza má priaznivý vplyv na imunitný 
systém. Už jeden gram bryndze obsa-
huje viac ako miliardu živých probiotic-
kých kultúr viac ako dvadsiatich druhov 
baktérií mliečneho kvasenia. Ani grécke 
jogurty sa jej v tomto nevyrovnajú. Tieto 
mimoriadne vlastnosti slovenskej bryn-
dze na Slovensku sú spôsobené najmä 
botanickou pestrosťou pasienkov, ktoré 
sú podľa výskumov pestrejšie ako naprí-
klad alpské pasienky. Ovce, ktoré tieto 

pasienky spásajú v našej prírode, doká-
žu transformovať zložky pastvy do mlie-
ka. Vďaka tomu sa bryndza zaraďuje 
medzi funkčné potraviny, čo znamená, 
že jej konzumácia má priaznivé účinky 
na ľudské zdravie.

Májová je celé leto
Za najzaujímavejšiu sa vo všeobec-

nosti považuje takzvaná májová bryn-
dza. Ovce sa vyháňajú na pasienok 
koncom apríla a bryndza sa tak začína 
robiť v máji. Jarné mladé pasienky majú 
fantastické zloženie bylín, ktoré sa do-
stáva až do mlieka. Vysokú kvalitu si 
však bryndza zachováva celý vegetačný 
rok, preto už máme aj chovy, ktoré pro-
dukujú ovčie mlieko celoročne.

Tvrdý zrejúci syr
Pod pojmom bryndza sa historic-

ky myslí rozdrvený tvrdý zrejúci syr z 
ovčieho mlieka a neskôr aj ako jemno 
pomletý a osolený vykysnutý a vyzretý 
ovčí hrudkový syr. Jeho vôňa a chuť je 
lahodná, príjemne kyslá po ovčom syre, 
mierne pikantná a slaná. Obsah soli je 

oproti iným syrom len dve percentá, 
teda toľko, ako aj v bežných potravi-
nách. Bryndzu u nás konzumovali naši 
predkovia dlhé stáročia a v minulosti 
tvorila hlavnú súčasť nášho jedálnička.

Takmer ako liek
Bryndza chráni pred onkologickými 

ochoreniami a osteoporózou. Účinne 

pôsobí proti civilizačným ochoreniam, 
ako je atopický exém, alergická nádcha, 
astma, cukrovka či roztrúsená skleró-
za. Pri fermentácii ovčieho syra vzniká 
pravotočivá kyselina mliečna. Táto ky-
selina je pre črevo „požehnaním“. Cho-
roboplodné baktérie nemajú rady kyslé 
prostredie. Pravotočivá kyselina mlieč-
na tak bráni tomu, aby bolo hrubé črevo 
osídlené „zlými“ baktériami. Bryndza je 
bohatým zdrojom aminokyseliny glu-
tamín, ktorá pomáha udržiavať hrubé 
črevo zdravé. Bryndza sa osvedčila aj 
pri prevencii rakoviny hrubého čreva, 
tráviacich problémoch, alergických 
ochoreniach či pri posilňovaní imunity. 
V 100 g slovenskej bryndze je takmer 
také množstvo CLA, aké sa nachádza 
v jednej tablete zahraničného komerč-
ného prípravku, ktorý si ľudia kupujú 
za nie zanedbateľnú cenu v našich le-

kárňach, na základe masívnej reklamy 
o účinkoch CLA na ľudský organizmus 
v masmédiách. 

Fitness syr
Bryndza sa môže pre svoj priaznivý 

účinok na zdravie hrubého čreva stať 
neoceniteľným pomocníkom pre tých, 
ktorí chcú schudnúť alebo si udržať štíh-

lu líniu. Bryndza sa dá jesť na raňajky, 
obed či večeru. Dá sa použiť na prípravu 
tradičných jedál, ako sú halušky či piro-
hy, alebo aj populárnym spôsobom na 
pizzu či k zeleninovým šalátom. Z bryn-

dze sa vyrábajú rôzne nátierky alebo sa 
konzumuje samostatne.

Pred druhou vlnou
Bryndza svojím priaznivým vplyvom 

na imunitný systém môže zohrávať dô-
ležitú úlohu aj pri prevencii v boji proti 
stále aktuálnej hrozbe pandémie ko-
ronavírusu. Jej konzumáciou tak mô-
žete ochrániť seba a svojich blízkych. 
Mliečne baktérie bryndze majú kľúčo-

vý význam z hľadiska dozrievania a re-
gulácie imunitného systému a preven-
cie proti alergickým ochoreniam. Majú 
aj antioxidačné účinky, keď vychytáva-
jú reaktívne formy kyslíka poškodzujú-
ce dôležité štruktúry buniek čo môže 
viesť k vzniku rôznych degeneratív-
nych ochorení vrátane Alzheimerovej 
choroby.                                                                    ib

Slovenská tradičná bryndza nie je iba 
pochutina na halušky

Bryndzová pizza so slaninou

Slovenská bryndza
Má schválené chránené zemepisné 
označenie Európskou úniou a môže 
sa vyrábať iba z mlieka získaného 
na Slovensku. Klasická bryndza sa 
môže vyrábať aj zo zmesi ovčieho a 
kravského syra, je ale dobré vedieť, 

že musí obsahovať najmenej 50 
percent ovčieho hrudkového syra. 
Niektoré bryndze sú ocenené aj 

„Značkou kvality“. Zväz chovateľov 
oviec a kôz na Slovensku vydáva aj 
certifikáciu s logom „Zlatá ovca – 

100 percent ovčie“, ktorej účelom je 
zviditeľniť poctivých spracovateľov 

slovenskej bryndze.

KONCENTRÁT ZDRAVIA Najčítanejšie regionálne noviny

Poklad na jedálenskom stole

Koncentrát zdravia

Slováci a bryndza
Slováci spotrebujú na obyvateľa 
0,6 kilogramu bryndze ročne. Na 

výrobu takéhoto množstva bryndze 
je potrebných približne 2,3 litra 

ovčieho mlieka. Na Slovensku sa 
chová takmer 330 000 oviec, 

ktoré ročne dokážu vyprodukovať 
približne 13 500 ton ovčieho mlieka. 
Ročná výroba bryndze na Slovensku 

predstavuje približne 4 000 ton.

„Česť za česť a bryndzu za 
peniaze.“ 

Slovenské príslovie
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