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Týždenne do 16 370 domácností

Subjektívne a objektívne

Tento rok to však naša výkonná moc
ľahké nemala, hneď po oficialitách – vlastne, asi už počas nich, si členovia vlády
navliekli hasičské uniformy a začali hasiť
katastrofu s menom pandémia na veľmi
blízkom obzore, takpovediac hneď za humnami. A to aj napriek nedisciplinovanosti
občanov a odporu väčšiny médií, ktoré
dnes píšu pravý opak toho, čo písali v marci
a v apríli, a to bez akejkoľvek hanby. Mnohí
spomedzi nás sú ako povestný doktor Jekyll
pán Hyde z novely škótskeho spisovateľa
Roberta Louisa Stevensona z roku 1886.
Ráno takí, večer onakí a v noci úplne iní. V
prípade zástupcov siedmej veľmoci je to tragédia, v súvislosti s občanmi – smutný fakt.
Mieša sa nám subjektívno s objektívnom. Teda na vysvetlenie – naše vlastné „dojmológie“ s okolnosťami faktov. A
horšie je, ak ani tie vlastné „dojmológie“
nie sme schopní mať, ale preberáme tie
cudzie ako sväté písmo, bez štipky racionality a poznania reality.
Je pravda, že mať vlastný názor aj
v dnešných dobách je iba púho-púha

trúfalosť, ak nie drzosť. Nosia sa názory
konformné, teda, prispôsobené sa prevažujúcim či dominantným názorom,
požiadavkám, normám, moci. A peniazom. A najmä úradníkom. Mnohým, žiaľ.
Takým tým v štýle „slúžiť a byť“.
Kto ich nemá, má smolu. V takejto
atmosfére objektivita vlastne zaniká ako
zrnko soli vo vaničke vody. Častokrát
sa o ňu už ani nesnažím,a j tak ju nikto
nechce ani počuť, ani čítať. A dokonca,
ešte stále sú aj takí, ktorí by ju najradšej
umlčali. Hoci aj nábojom v schránke, ale
to je už extrémne prirovnanie. Niekedy
stačia iba varovné a dobromyseľne znejúce varovania typu - „dávaj si pozor“, „váž
slová“, alebo im významovo podobné.
Takže sto dní vlády z môjho naozaj
subjektívneho pohľadu – všetko mohlo
byť aj horšie. Vzhľadom na pandémiu,
na to, v akom stave vláda prevzala štát,
štátnu kasu, mnohé inštitúcie.
Lenže – mohlo by to byť aj
lepšie. A na to lepšie asi čakáme všetci ako to povestné kura – veď viete na čo.
Uvidíme o ďalších
sto dní – s pozdravom a želaním v
lepšie časy

  
  



59-0167

Vláda (a občania Slovenska spolu s ňou)
má za sebou sto dní od nástupu do funkcie a začiatku plnenia si svojej hlavnej
úlohy – vládnutia. Vládnutie je delegované spravovanie „vecí verejných“.

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

85_0427

tesárstvo - klampiarstvo - pokrývačstvo

TOVAR, SERVIS - DODÁME DO 2 HODÍN
07-0075

ARRI s.r.o., Budovateľská 20, Okoč, tel.: 0905 746 124, www.strecha.ws

Výročia a udalosti
začala prvá diaľková železničná trať pravidelnú prevádzku medzi
britskými mestami Birmingham a Liverpool.

4. júla 1837

Rezivo, OSB dosky, škridla, odkvapy, strešné okná

KM20-27 strana

1

ŠKOLA, SLUŽBY, ZAMESTNANIE
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Katarína Spisáková
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Distribúcia:
Kristína Mlatecová 0908 979 443
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík

STRECHYNA KĽÚČ

DISTRIBÚCIA (16.370 domácností)
Každý týždeň:
Kolárovo, Komárno, Bohatá, Hurbanovo

Cenové ponuky ZDARMA

škridla výpredaj

3,50 €/m
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ARRI s.r.o.

0905 746 124
09

76-0067

www.strecha.ws

Kolárovo

75-11

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

Západné Slovensko
Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

zanikla Slovenská republika rád.

8. júla 1497

www.hydinarskafarma.sk Ponúka
hydinárska farma topolnica (pri galante)
• 8 - 20 týžd. nosnice - Mládky
• 1-14 dňové brojlerové kačice
• 1-14 dňové mulard kačice
• 1-14 dňové mulard káčere
ROZVOZ e
čím
• 1-14 dňové landerské húsatá
Zabezpe
• Mulard káčere na výkrm
krmivo pre nosnice,
• brojlerové kačice na výkrm rastová a znášková

031 781 15 63, 0905 450 432, 0905 551 499
99

Vasco da Gama vyplával na prvú priamu
európsku výpravu do Indie.

S
U
D
O

Východné Slovensko
33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL

8

K
U
75-41

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

Výročia a udalosti

7. júla 1919

36-0007

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

e-mail: spisakova@regionpress.sk

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

tel.: 0915 781 227

Prijem plošnej
inzercie

Komárno

BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

07-0012
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NÁBYTOK HALÁSZ
akciový leták a ďalší tovar za výhodné ceny nájdete na našej webovej stránke

www.nabytok-halasz.sk

Jedálenský set MAX V + 6x stolička BOSS
Pôvodná cena 364,- € AKCIA 299,- €
Stôl samostatne 130,- EUR
Stolička samostatne 39,- EUR

Kovová posteľ 9079 160cm alebo 180 cm
Pôvodná cena od 228,- € AKCIA od 180,-€

Šatníková skriňa JOLIN
šírka 200 cm, (vešanie, policová a zásuvky)
Pôvodná cena od 289,- € AKCIA od 240,-€

Zdravotný matrac HEKTOR
80 cm, 90 cm, 160 cm a 180 cm výška 18cm
memory pena
Pôvodná cena od 140,- € AKCIA od 99,- €

Obývacia stena BREMEN vysoký lesk
šírka 370 cm
Pôvodná cena 499,- € AKCIA 229,- €

Detská izba komplet 607
Pôvodná cena 1455,- € AKCIA 799,- €

Rozkladacia sedacia súprava
s úložným priestorom MILANO, spanie 200 x 143
Pôvodna cena: 499,- € AKCIA od 399,- €

UŠIAK výška 105 cm
Pôvodná cena 245,-€ AKCIA 220,- €

Kovový set
Pôvodná cena 119,- € AKCIA 99,- €

Najväčšia predajňa až 5 000 m2 predajnej plochy: DUNAJSKÁ STREDA, Galantská cesta (vedľa Kauflandu), tel.: 0905/897 852

Pri predložení tejto reklamy Vám dáme na celý náš sortiment ešte 10% ZĽAVU vo všetkých našich predajniach.

NOVÉ ZÁMKY (OD PERLA), F. Kapisztóryho 42, 0905/296 317, KOLÁROVO (VEDĽA TESCA), V. Palkovicha 15,
tel.: 0905/296 516, ŠAĽA-VEČA, Nitrianska 1750/51, 0905/296 557
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32-0080

Ezen reklámunk felmutatása ellenébe 10% KEDVEZMÉNYT adunk minden árucikkunkre az osszes uzletunkben.

ZDRAVIE

4
Občianska
riadková
inzercia

AKCIOVÁ PONUKA NA MESIAC
JÚL - AUGUST V TEJTO LEKÁRNI

01 AUTO-MOTO / predaj

PLUS LEKÁREŇ HP TESCO

02 AUTO-MOTO / iné
»Kúpim Škoda 110R, Garde
alebo Rapid aj nepojazdné
bez papierov. 0904527918

Bratislavská cesta 4018, 945 01 Komárno

03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom

DETRALEX
X 500 mg, Á˓EF
Á˓EFͱF
FÁͱ;:E>Gƥ<AÁL:;EB>L 1)
"#2
"#20*#6Ð
JGCıGÐ NPCH?TWÐ AFPMLGAIhFMÐ ƢGJMThFMÐ MAFMPCLG?Ð ?IMÐ @MJCQƄ Ð NMAGRÐ Ƅ?ƢIĞAF Ð
JMTh
SL?TCLĞAFÐ LqF Ð 2GCƢÐ JGCıGÐ NPęXL?IWÐ ?IĝRLCHÐ
ııGÐ S
FFCK
FCKMPMGBĖJLCHÐ CNGXĜBW Ð "#20*#6Ð HCÐ JGCIÐ QÐ
ĝıGL
ĝ
ĝıGLLMSÐJĖRIMS ÐıGQRCLĖÐKGIPMLGXMT?LĖÐ̀?TMLLMGB
LMGBLĖÐDP?IAG? Ð4ÐNUMLSICÐ?HÐ!CBP?JCVÐÐKJÐ
ÐX?Ð


Ð
ÐÑ Ð!#"0*#6ÐHCÐGLMT?RęTLW
PCTGR?JGXSHĝAGÐ IPhKÐ L?Ð SL?TCLhÐ ?Ð MNSAFLSRhÐ
PCTG
PC
LMFWÐ QÐ CVRP?IRMKÐ XÐ IMPXGAIhFMÐ AGRPĜL? Ð !CLLMF
BBP?JCVÐ4?ơCÐLMFWÐMBš?Fıę
J
ÐMQTGCƢGÐ?ÐFWBP?RSHC Ð
.PCÐNMAGRÐIPĖQLWAFÐš?FIĞAFÐLqF
.

05 DOMY / predaj
» Predám 3i tehlový byt s
garážou a pivnicou na Liptove. Cena 55-tis. Rk nevolať. 0918314503
» Predám RD v Komoči. Rk
nevolať. Tel. 0908091713

07 REALITY / iné
» Dám do prenájmu záhradu s chatkou v Novej
Stráži. Cena 150EUR. Tel:
0907578201

17,40 €

(CBLMP?XMThÐ PĝơIMÐ Ð TPQRTMThÐ PĝơIMÐ
TWPĖ@?LhÐ XÐ KdIICHÐ ?LRG?JCPEGAICHÐ
LCRI?LCHÐ RCVRęJGC Ð 4ĳ?I?Ð NMSƢGRhKSÐ
K?RCPGĖJSÐHCÐPĝơIMÐNPGCBSơLhÐ?ÐMBMJLhÐ
NPGCLGISÐIT?N?JęLÐ?ÐKGIPMMPE?LGXKMT Ð
?JCLGCÐIQ Ð
10 ml

50 €
UŠETRÍTE

24 €

11 HOBBY A ŠPORT
2)

#BKFPQFFIààJDDàDiI àÐ

13 RÔZNE / predaj
14 RÔZNE / iné

AKCIOVÁ CENA

26 €

0ĞAFJ?Ð?ÐĝıGLLĖÐĝš?T?ÐNPCÐQTP@GTĝÐNMBPĖƢBCLĝÐ NMIMƢISÐ PqXLCFMÐ NqTMBSÐ
QTP@G?A?ÐTWPĖƢI? ÐSơRGNLSRGCÐFKWXMK Ð
QNĖJCLGCÐQJLIMK ÐNMTPAFMThÐNMNĖJCLGLW ÐƢGFš?TI? Ð$MPK?ÐEhJSÐKĖÐAFJ?BGTĞÐ
ĝıGLMI Ð -@Q?FSHCÐ Ð KEÐ BGKCRGLBCLGÐ
K?JC?QÐTÐÐE

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera KM medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP KM 12 Predám kočík,
0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 €
s DPH za každých začatých 30
znakov textu vášho inzerátu
vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. 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 novinách, KMzameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.
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0,3%
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8,50 €
(!Ð ÐÑ *

Slova
akiaph
harm OCU
-/,1
1ß!1àͽ
ͽ ҿà àLȵK
Kià
ky, 1x
x10 ml
kvapk
-ıLhÐIT?NIWÐL?Ð@ĖXCÐFW?JSPMLĖRSÐQMBLhFMÐ
 ӼÐNPCÐFWBP?RĖAGS ÐSNMIMHCLGCÐ?ÐTĞƢGTSÐ
QSAFĞAFÐMıę Ð-BNMPĝı?HĝÐQ?ÐTÐNPęN?BCÐ
NMBPĖƢBCLĞAFÐ?JC@MÐQSAFĞAFÐMıęÐXÐBqTMBSÐ
L?BKCPLhFMÐNMSƢęT?LG?ÐIMLR?IRLĞAFÐ
ơMơMTGCI ÐCLTGPMKCLRĖJLWAFÐD?IRMPMTÐNP?AF Ð
QKME ÐNCš ÐLCBMQR?RMıLhFMÐQJXCLG?ÐMI? Ð
HÐNPCÐNMSƢęT?RCšMTÐIMLR?IRLĞAFÐơMơMTGCI Ð
3NMIMHSHCÐ?ÐNPGLĖơ?ÐNMAGRÐĝš?TWÐMBÐƄ?ƢIMQRęÐ
QNMHCLĞAFÐQÐLCBMQR?RMıLMSÐRTMP@MSÐQŝX

,MTGLI?ÐL?ÐJGCı@SÐFS@MTĞAFÐGLDCIAGęÐLCAFRMT
SÐ BMQNCJĞAF Ð (CÐ ĝıGLLĞÐ NPMRGÐ IT?QGLIĖK Ð
IMƢLĞKÐ FS@ĖKÐ ?HÐ NJCQLG?K Ð ,?LĖơ?Ð Q?Ð
L?Ð NMQRGFLSRĞÐ LCAFRÐ L?Ð PSICÐ ?JC@MÐ LMFCÐ
HCBCLIPĖRÐ RĞƢBCLLC Ð -@Q?FSHCÐ ?KMPMJDęL Ð 4Ð
NMLSICÐ?HÐ#6- ,'*,#0Ð*?IÐÐTÐ ÐÐKJÐÐ
X?Ð ÐÑ
UŠETRÍTE

3,24 €
NECHTOVÁ MYKÓZA

11,45 €
4)

PREDATOR FORTE, ͮÁFE

(CBLMRI?Ð L?Ð RPFS Ð IRMPĖÐ LCBĖÐ
ơ?LASÐ IMKĖPMKÐ ?Ð IJGCơƄMKÔÐ 0CNCJCLRLĖÐ MAFP?L?Ð NPMRGÐ IMKĖPMK Ð
IJGCơƄMKÐ ?Ð ĳ?JơGCKSÐ FKWXS Ð
ēıGLLĖÐJĖRI?Ð"##2ÐӼ ÐNJGIĖAG?Ð
L?ÐNMIMƢISÐ?HÐMBCT ÐHCKLCÐN?PDSKMT?LĞ

ZDRAVOTNÍCKA POMÔCKA

VÝHODNÁ
NOVINKA
,Ð13!&^Ð
Ð3,4#,^Ð-İ'

14,69 €
AKCIOVÁ CENA

CENA
UŠETRÍTE

8,90 €

0,91 €

10,68 €
UŠETRÍTE

1,83 €

ALERGICKÉ A SVRBIVÉ
.0#(47Í.-)-Ə)7

AKCIOVÁ CENA

7,31 €

8,85 €

(! ÐÑ )g

16 ZOZNAMKA
» 54r hľadá priateľku
0917049831

AKCIOVÁ CENA

TRÁVENIE

» Kúpim haki lešenie, 0908
532 682

»KÚPIM
VZDUCHOVKU
0910419469

11,25 €

UŠETRÍTE

2,75 €
JEDNO
ORÁZOV
VÉ RÚŠ
ŠKA,
?JCLGC
IQÐ@?

ß5,/,)#&+àIFBȵFSȢàII>Hà
na nechty 5%, ͬ ͮÁF
FE

PAMPERS Bayby Wipes
Sensitive za 0,01

&WJ?IÐ DMPRCÐ Ð 4?ơCÐ RPĖTCLGCÐ ?IMÐ LMTh Ð .PCÐ
PĞAFJSÐ ?Ð ĝıGLLĝÐ M@LMTSÐ ıPCTLCHÐ KGIPM̀ĜPWÐ
NPGÐFL?ıIC Ð?JCÐ?HÐNPGÐXĖNAFCÐ?ÐNPGÐJGCı@CÐ?LRG@GMRGI?KG Ð4FMBLĞÐ?HÐNPCÐBCRGÐMBÐÐPMIMT

15,00 €

2,40 €

08 STAVBA

12 DEŤOM

+

AKCIOVÁ CENA

UŠETRÍTE

06 POZEMKY / predaj

1)

Hylak fortte, ÁFE
RS Baby Wipes Senssitive, 52 kss
+ PAMPER

Olynth® HA 0,1 %, nosová rozztoková
aerodisperzia, ÁFEE

0ĞAFJMÐ STMšūSHCÐ SNAF?RĞÐ LMQ Ð XTJFıSHCÐ
LMQMTĝÐ QJGXLGASÐ Tĳ?I?Ð RPMKÐ XTJFıSHĝAGKÐ
JĖRI?K Ð@CXÐM@Q?FSÐIMLXCPT?ıLĞAF
JĖRMI Ð BJFMBM@ĞÐ ĝıGLMIÐ ?ƢÐ Ð FMBęL Ð
,MQMTĖÐ PMXRMIMTĖÐ ?CPMBGQNCPXG?Ð -JWLRFÐ
&Ð ÐӼÐ?Ð-JWLRFÐ&Ð ӼÐM@Q?FSHC
VWJMKCR?XMJęLGSKAFJMPGB Ð 4Ð NMLSICÐ ?HÐ
-JWLRFÐ &Ð  Ð Ӽ Ð LMQMTĖÐ PMXRMIMTĖÐ
?CPMBGQNCPXG?ÐÐKJÐX?Ð ÐÑ Ð-*7,2&
.*31Ð  Ð KE Ð KE KJÐ X?Ð  Ð Ñ Ð
-*7,2&Ð .*31Ð Ð KE Ð KE KJÐ X?Ð  Ð
Ñ Ð-JWLRFÐ ÐӼÐLMQMTĖÐPMXRMIMTĖ
?CPMBGQNCPXG?Ð Ð KJÐ X?Ð  Ð ÑÐ ?Ð -JWLRFÐ
 Ð ӼÐ LMQMTĖÐ PMXRMIMTĖÐ ?CPMBGQNCPXG?Ð
ÐKJÐX?Ð ÐÑ

2)

2ȇFʉàPFFàML
LEV?
V?
?
P>àAȚ
ȚàHBA
AVHLɦSBH
H

9,00 €

(!ÐÐ#30 )%

10,70 €

(!Ð Ð

14,35 €
5,10 €

5,10 €

(!Ð#30 )%

16,20 €
8š?T?ÐNPCÐTW@P?LhÐNPMBSIRWÐ4MJ?RPCLÐTÐRCPKęLCÐMBÐ
ęLC MB   ÐBMÐ
BM    ÐNJ?RęÐTMÐTW@P?LĞAFÐ
NJ?Rę TM TW@P?LĞA
JCIĖPū?AF

3)

AKCIOVÁ CENA

UŠETRÍTE

0,60 €

NÁDCHA

4,50 €

AKCIOVÁ CENA

6,40 €

REPELENT

(! Ñ )g

MAGN
NEROT TBL (B
BLISTE
ER
PVDC/A
AL), VVÐIQ
PVC/P

1)

14 €
AKCIOVÁ CENA

UŠETRÍTE

12 €

2€

4FMBLhÐNPGÐNMPSAFĖAFÐQT?JMTCHÐ?ÐQPBAMTCHÐıGLLMQRG Ð?IMÐ
QĝÐIŶıCÐTÐJĞRI?AF ÐRCRĖLG?ÐQT?JMThÐXĖơIJ@WÐ?JC@MÐ?LEęL?Ð
NCIRMPGQÐ@MJCQƄÐTÐFPSBLęISÐTWTMJ?LĖÐNPCAFMBLĞKÐ
LCBMQR?RMıLĞKÐNPCIPTCLęKÐQPBA? ÐNPGÐLCBMQR?RISÐ
FMPıęI? ÐNPGÐ?JIMFMJGXKC ÐNPGÐLCBMQR?RMıLCHÐIMKNCLXĖAGGÐ
XTĞơCLCHÐNMRPC@WÐFMPıęI? ÐNMı?QÐRCFMRCLQRT? ÐNPGÐLGCIRMPĞAFÐNMPSAFĖAFÐQPBAMThFMÐPWRKS ÐNPGÐ?RCPMQIJCPĜXC

VÝHODNÝ VERNOSTNÝ SYSTÉM, OKAMŽITÉ VÝRAZNÉ ZĽAVY
Z DOPLATKOV NA VYBRANÉ LIEKY AŽ DO VÝŠKY 50% .
8š?T?ÐXÐBMNJ?RISÐX?ÐTW@P?LhÐJGCIWÐıG?QRMıLCÐSFPĖBX?LĞÐL?ÐXĖIJ?BCÐTCPCHLhFMÐXBP?TMRLhFMÐNMGQRCLG?ÐHCÐNMQIWRMT?LĖÐTÐQĝJ?BCÐQÐÐÐXĖIML?Ðı Ð Ð8 ÐX
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»Prenajmem pekny 1-izb.
byt lacno aj starším v KN
0907774315
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´¾Ÿăte neopakovatáĚğŔΟ
rĦÝăğğŔΟÝovolenku
v Tatrách
49-0027

www.hotel-hubert.sk
recepcia@hotel-hubert.sk

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

splátky od 149 €

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom
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63-0045

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 35%
0948 787 777 | www.balkona.eu

.
020
7. 2
15.

splátky od 98 €

do
atia
y pl
Zľav

zimné záhrady

zasklievanie terás
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Rybárov vytláčajú z brehov vôd

Rybári, ktorí sa desiatky rokov starajú
nielen o zarybňovanie, ale aj o čistotu, kosenie a poriadok, sa postupne stávajú neželanými návštevníkmi. Tajomník Prezídia a
Rady SRZ Ján Kohút potvrdil, že podobné
problémy majú rybári nielen na Šírave, ale
aj na ďalších vodných tokoch a nádržiach
na Slovensku.
Situácia sa podľa rybárov zhoršila
odkedy začal Slovenský vodohospodársky
podnik (SVP) prenajímať pozemky v okolí
vodných nádrží súkromným firmám a podnikateľom. Niektoré verejné pláže a rybárske miesta sa tak menia na privátne zóny,
ktorých nájomcovia častokrát znemožňujú
prístup k vode nielen rybárom, ale aj rekreantom a turistom. Predseda Mestskej
organizácie SRZ Michalovce Vladimír Šaffa
potvrdil, že situácia zašla až tak ďaleko, že
rybári majú obavy aj o budúcnosť a kvalitu
organizovania rybárskych súťaží, ktoré si
vybudovali zvučné meno nielen na Slovensku, ale aj v strednej Európe – napríklad
medzinárodná súťaž Zemplínsky kapor,
Šíravský pleskáč a usporadúvanie detského
rybárskeho tábora, ktorý sa koná každoročne práve v stredisku Paľkov na Zemplínskej
šírave.
Spolu s kolegom, poslancom NRSR
Vladom Zajačikom sme pozorne počúvali

podnety a výhrady rybárov, ktoré budeme
tlmočiť vedeniu SVP š.p., ale aj Ministrovi životného prostredia SR. Súčasný stav
sa musí zmeniť. Je potrebné, aby sporné
prenájmy pozemkov a zmluvy preverilo
nové vedenie Slovenského vodohospodárskeho podniku a Najvyšší kontrolný úrad
SR. Bude potrebné zmeniť aj legislatívu a
interné smernice SVP, aby sme do budúcnosti zabránili pochybným prenájmom
pozemkov v okolí vodných nádrží. Podľa
môjho názoru by mali byť o plánovaných
prenájmoch dopredu informované všetky
dotknuté organizácie, nielen obce, v ktorých katastri sa pozemky nachádzajú, ale aj
Slovenský rybársky zväz, Krajské a oblastné organizácie cestovného ruchu.
Zároveň je neprípustné, aby rybárske
organizácie, ktoré niekoľko rokov žiadajú
o prenájom pozemkov, boli zo strany štátu
doslova ignorované, a pritom sú uprednostňované niektoré firmy - podnikatelia, ktorí
menia verejné pláže na privátne zóny, v
ktorých obmedzujú pohyb a prístup nielen
rybárom, ale aj širokej verejnosti.

» Milan Potocký
Poslanec NRSR (FB)

Pre objavnú turistiku po Slovensku
Spiš, prejsť bicyklom popri rieke Morava, objavovať krásy Slovenského rudohoria či históriu našich hradov.
Ministerstvo dopravy dlhodobo
presadzuje zavedenie nových vlakov
počas letnej sezóny na Slovensku.
Dôvodom je tiež fakt, že dokážu zvidiNové sezónne vlaky sú jedným z teľniť a podporujú rozvoj samotných
projektov, ktoré súčasné vedenie rezor- regiónov. V nasadených vlakov bude
tu dopravy v spolupráci s oblastnými platiť klasické cestovné vrátane všetorganizáciami CR realizuje prioritne na kých zliav bezplatnej prepravy pre vypodporu domáceho cestovného ruchu brané skupiny cestujúcich podľa stanona Slovensku, ktorý patrí k najdôleži- veného cestového poriadku.
tejším prierezovým odvetviam nášho
Ak sa chystáte na cestu bicyklom
hospodárstva.
a plánujete použiť aj vlak, najskôr si
„Som veľmi rád, že spúšťame nové preštudujte prepravné podmienky u
sezónne vlaky, ktoré nám pomôžu jednotlivých prepravcov. Dozviete sa v
zviditeľniť nové turistické destinácie a nich okrem iného aj to, že ak plánujete
možno aj málo známe lokality na Slo- skupinový výlet, je lepšie prepravcovi
vensku. Chceme, aby ľudia mali mož- ozvať sa skôr ako vo chvíli nástupu do
nosť spoznávať naše regióny a práve vlaku aj s bicyklami.
tieto sezónne vlaky považujem za spojenie príjemného s užitočným. Zároveň
všetkých vyzývam, aby túto možnosť
využili a vyskúšali, pretože som presvedčený, že Dovolenka na Slovensku
je dobrý nápad,“ uviedol minister dopravy Andrej Doležal.
Nové sezónne vlaky prioritne smerujú do nových turistických oblastí aj
s ohľadom na podporu cykloturistiky.
Rezort dopravy v spolupráci s organizáciami cestovného ruchu vyberali
miesta ich prevádzky tak, aby dokázali
verejnosť niečím výnimočným osloviť.
Návštevníci tak budú môcť spoznávať
» red
Ministerstvo dopravy spúšťa nové
vlakové spojenia v regiónoch Slovenska. Fungovať budú od 4. júla
počas celej letnej sezóny a pomôžu
opätovne naštartovať cestovný ruch
u nás.

33-0051

Situácia na našich vodných nádržiach
na Slovensku je naozaj vážna. Potvrdilo to aj moje stretnutie s rybármi a vedením Slovenského rybárskeho zväzu
(SRZ) na Zemplínskej šírave.
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Vsaďte na kvalitné suroviny a dôslednú hygienu

Je tu čas letných grilovačiek
Aké by to bolo leto bez poriadnej
grilovačky. Ak sa aj vy chystáte
vytiahnuť a očistiť gril, rozžeraviť
uhlíky a pustiť sa do prípravy chutných špecialít, nechajte sa inšpirovať. Prinášame osvedčené rady na
kvalitné grilovanie a tipy na skvelé
pochúťky.
Dnes sa griluje všade, v záhradách,
na chatách i na lúkach, dokonca i na
sídliskových dvoroch. Skôr ako sa pustíte do samotného grilovania, venujte
pozornosť príprave grilu ale aj výberu
kvalitných surovín.

Náš tip: Správnu teplotu pahreby si
môžete ľahko otestovať. Podržte ruku vo
výške približne 12 centimetrov nad grilom. Ak majú uhlíky tú správnu teplotu,
udržíte ruku nad grilovacou plochou 5
až 7 sekúnd. Ak by ste ju tam udržali
kratšie, je teplota privysoká.

Nepodceňte výber
a prípravu surovín

Na grilovanie sa hodí hovädzie stehno, bravčová krkovička či panenka,
kuracie prsia bez kože, kuracie krídelká ale aj vykostené kuracie stehná. Z
rýb siahnite po čerstvom lososovi alebo tuniakovi. Zo zeleniny sa osvedčila
cuketa, baklažán, kukurica, paprika
Hygiena je dôležitá
Základom kvalitného grilovania je aj paradajky. Svoje miesto na grile si
čistý gril. Je potrebné ho vymiesť a rošt však získava aj ovocie. Výborne sa hodôkladne očistiť drôtenou kefou. Vhod- dia broskyne či slivky. Všetky suroviny
né je pri grilovaní používať masívny lia- je vhodné pred grilovaním marinovať.
tinový rošt, ktorý optimálne akumuluje Pokrmy tak získajú na chuti.
Náš tip: Suroviny pripravené na griloteplo z ohniska.
Náš tip: Ak máte v pláne grilovať väč- vanie vyberte z chladničky dve hodiny
šie kusy mäsa, zvážte použitie otočné- pred grilovaním, aby dosiahli izbovú
ho grilu. Vďaka jeho otáčaniu sa mäso teplotu. Po tom, ako mäso vyberiete z
pečie rovnomerne, pričom sa neustále grilu, nechajte ho ešte pár minút uložezvlhčuje vlastnou šťavou a zostane tak né na teplom mieste, až potom ho krájajte a podávajte.
skutočne lahodné a šťavnaté.

Vyberte kvalitné uhlie
alebo drevo
Na grilovanie je vhodné dubové,
bukové či brezové drevo. Ak sa preň
rozhodnete, nikdy nepoužívajte drevo
zhnité alebo lakované. V prípade, že
zvolíte drevené uhlie, kupujte to, ktoré
neobsahuje aditíva.
Náš tip: Pri rozpaľovaní uhlia nepoužívajte chemické podpaľovače. Uhlie, z
ktorého si pripravíte pahrebu by malo
byť čisté, s povlakom bieleho popola.

Myslite aj na svoje zdravie
Ak grilujete na príliš silnom ohni a
dyme, vznikajú pri príprave vašich pokrmov zdraviu škodlivé látky. Ak pozorujete na jedle príliš tmavé a spálené
časti, rozhodne ich pred konzumáciou z
pokrmov odstráňte.
Náš tip: Vyhnúť sa horiacemu tuku
môžete aj tak, že budete pri grilovaní
používať na to určené perforované misky. Oceníte ich aj pri príprave mäkších
druhov zeleniny, ktorá by sa inak mohla
pripaľovať.

Dodržujte vhodnú teplotu
Suroviny určené na grilovanie ukladajte na rošt vtedy, keď sú uhlíky
rozžeravené do červena, ale nehoria
plameňom. Pokúste sa dosiahnuť strednú teplotu. Pri vysokej teplote sa môže
marináda pripaľovať a to nie je pre chuť
a kvalitu grilovaných pokrmov žiadúce.
Tiež pamätajte na to, že čím sú grilované potraviny mäkšie, tým nižšiu teplotu
potrebujú.

Užite si príjemnú letnú grilovačku.

olejom. Hotové strúčiky cesnaku vy- jogurt, soľ, olej, mleté čierne korenie,
tlačíme zo šupky a natrieme na chlieb. ďalšie korenia podľa chuti, mätu - môOsolíme a okoreníme.
žete ju nahradiť vašimi obľúbenými bylinkami.
Náš tip: Mäso na grile neotáčajte vidličMarinované kuracie krídelká
Suroviny: 500 g kuracích krídel, dva kou ale pomocou klieští. Zabránite tak
strúčiky cesnaku, lyžicu medu, mleté vytekaniu šťavy z mäsa.
čierne korenie, lyžicu olivového oleja,
lyžicu sójovej omáčky, podľa potreby soľ
Grilované broskyne s marcipánom
a citrónová šťava na ochutenie
Suroviny: 8 broskýň, 100 g marcipánu,
Postup: Kuracie krídelká umyjeme v 125 g mascarpone, 50 g maslových sustudenej vode, osušíme kuchynskou šienok, lupienky mandlí
papierovou utierkou a vložíme do mis- Postup: Umyté broskyne prekrojíme na
polovice a odkôstkujeme. Položíme ich
na gril a počkáme, kým nie sú horúce.
Potom do každej polovičky vtlačíme
Nezabudnite!
Na gril neukladajte surové mäso
vedľa toho, ktoré už prešlo tepelnou
úpravou. To platí aj v prípade pracovnej dosky či používaného náradia.
Vyčleňte si zvlášť náradie na surové a
osobitne na už hotové mäso.

Pripravte si predjedlo,
hlavné jedlo aj zákusok
Chlieb s grilovaným cesnakom
Suroviny: 2 celé hlávky cesnaku, soľ,
mleté čierne korenie, olivový olej, chlieb
Postup: Každú hlávku cesnaku zabalíme do alobalu a grilujeme 45 minút.
Potom na grile opečieme krajce chleba a
následne každý pokvapkáme olivovým

ky s marinádou a poriadne ňou potrieme každé krídelko. Necháme odležať
minimálne dve hodiny, alebo cez noc
v chladničke. Potom už len grilujeme a
vychutnávame.
Marináda: V sklenej miske zmiešame
dva strúčiky pretlačeného cesnaku, lyžicu medu, mleté čierne korenie, lyžicu
olivového oleja, lyžicu sójovej omáčky,
soľ a citrónovú šťavu.
Náš tip: Ak by bola marináda príliš
hustá, zriediť ju môžete vodou.

Kuracie steaky v jogurte

Marinované kuracie krídelká sú klasikou.

foto autor davyart pixabay

foto autor pexels pixabay

Suroviny: 600 g kuracích pŕs, 3 lyžice
bieleho jogurtu, lyžičku soli, 2 lyžice oleja, mleté čierne korenie, zmes vášho obľúbeného korenia, lyžicu sekanej mäty
Postup: Kuracie prsia umyjeme v studenej vode, osušíme kuchynskou papierovou utierkou a vložíme do misky
s marinádou tak, aby ňou bol pokrytý
každý plátok mäsa. Necháme odležať
minimálne dve hodiny, alebo cez noc
v chladničke. Potom už len grilujeme a
vychutnávame.
Marináda: V sklenej miske zmiešame
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Zelenina sa veľmi hodí aj na prípravu špízov. Ak zvolíte kombináciu s
mäsom, použite menšie kúsky mäsa
a väčšie kusy zeleniny, budú hotové
súčasne. foto autor RitaE pixabay
guľku z marcipánu, na to dáme kôpku
mascarpone a vrch posypem podrvenými maslovými sušienkami a mandľovými lupienkami. Naplnené broskyne
vrátime späť na gril a pečieme, kým sa
mascarpone nezačne topiť.
Náš tip: Pri grilovaní broskýň môžete
použiť perforované misky. Bude sa vám
pracovať lepšie a broskyne sa nepripečú.
STRANU PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

ZDRAVIE / SLUŽBY
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0944 113 140

13 120 0243

25%

AIW - Práca - Opatrovanie
seniorov v Rakúsku!

" #
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t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
tmámestále dostatok ponúk aj pre mužov
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Kritériá
pre spoluprácu :

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

· opatrovateľský kurz a prax
· dobrá znalosť nemeckého jazyka
· vek 25 až 60 rokov

Volajte na bezplatné číslo

OBNOVA STRIECH

0800 24 24 44

a dohodnite si stretnutie.

Facebook: aiwsk



www.aiw.sk
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Slovenská
firma

NAJLEPŠIA
CENA
NA TRHU
už 10 rokov

t ETERNITOVÝCH t PLECHOVÝCH
t PLOCHÝCH t KANADSKÝ ŠINDEĽ
RODINNÝCH DOMOV, PANELÁKOV A BYTOVIEK

BEZ DEMONTÁŽE !

VYKONÁVAME OPRAVY:
KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV
obnova plochých striech technológiou COPERNIT
min. záruka 20 rokov

ka



 




0944 720 932

t 20 ROČNÁ ZÁRUKA
t NAJLEPŠIA CENA
t ŽIADNA ZÁLOHA
t PRVOTRIEDNA
KVALITA
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t zameranie t odborné poradenstvo
t cenová kalkulácia na mieste ZADARMO !!!

NON STOP lin

87-0046

SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY
BITÚMENOVOU LEPENKOU

