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O pýche v týchto pyšných časoch

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Pekný, už jarný týždeň, vážení čitate-
lia. V minulých vydaniach sme si pri-
pomenuli cnosti, ale keďže svet nie je 
iba čierno-biely, na rad prichádzajú 
hriechy. A nemýľte sa, určite nie iba 
z pohľadu viery.

Práve pýcha je prameňom všetkých 
zhubných myšlienok a emócií. Keď sa 
človek vyvyšuje, začína odsudzovať, 
opovrhovať, nenávidieť, rozčuľovať sa, 
mať nároky. Dnes je pýcha takmer všade 
okolo nás. Byť pyšným sa stalo módou. 
Všetci sú dnes „múdrosráči“. Iba ja a 
moje nápady sú hodné titulu génia. Aj to 
nezaslúženého, ukradnutého.

Pýcha je napríklad márnomyseľnosť 
spojená s pohŕdaním inými, v kresťan-
stve patrí medzi sedem hlavných hrie-
chov, môže však byť aj prejavom pato-
logickej sebavedomosti, nadradenosti, 
arogancie. Keď sme zaslepení pýchou, 
naše talenty a schopnosti nepovažujeme 
za dary, ktoré sme dostali, ale ich pripi-
sujeme sebe v presvedčení, že ich môže-
me používať, ako sami uznáme za vhod-
né. Nepripomína vám to niečo/niekoho?

Každý z nás je nakazený vírusom pý-
chy! Avšak, spoločenská civilizovanosť 
v nás nám káže zbavovať sa ho, potláčať 
ho, ako sa len dá. Ak to nerobíme, potom 

vidíme okolo seba pyšných, ktorí majú 
neustálu potrebu dať najavo iným svo-
ju „prevahu“, druhých ponižovať. Bez 
toho, že by zdôrazňovali svoje schop-
nosti, iba jednoducho znevážia schop-
nosti druhých.

Pyšný človek si myslí, že vie, ako 
sa majú iní ľudia správať, čo majú a čo 
nemajú robiť. Hovoriť. Písať. A ak sa tak 
nesprávajú, tak ich jednoducho skritizu-
je. Myslí si, že má na to právo. To, že si 
niekto vôbec dovolí druhých kritizovať, 
pramení z jeho mylnej predstavy, že je 
viac alebo vyššie ako ten, koho kritizu-
je. Pýcha dáva človeku pocit, že môže 
druhým radiť alebo rovno rozkazovať. 
Pyšný človek sa často snaží druhými 
manipulovať, či už skryto alebo priamo. 
Keď veci nie sú podľa jeho predstáv, na-
stupujú emócie ako hnev či slovná agre-
sia a niekedy aj násilie.

„Pýcha a hlúposť sú 
siamské dvojčatá.“ Tvr-
dil  James Russell Lowell, 
americký básnik, editor a 
diplomat. 

Tak, skúsme to na jar 
bez nej... pekný týž-
deň, vážení čitate-
lia, vám želá
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0905 746 124, www.strecha.ws

STRECHYNA KĽÚČ
ARRI s.r.o. 

Cenové ponuky ZDARMA

plechy a škridle

4,50 €/m2*
(* cena od)

AKCIA
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STUDNIARSKE PRÁCE
vŕtanie - narážanie

studniarske práce Rober Menyhart

info: 0911 358 922
menyhartrobert1@gmail.com
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VYKÚPIME
STARÉ PERIE

driapané, nedriapané

 Paplóny  Vankúše

 Duchny z peria
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Každý týždeň: 
Kolárovo, Komárno, Bohatá, Hur-
banovo 

komarnansko@regionpress.sk

Redakcia: Podzámská 21 
NOVÉ ZÁMKY

INZERCIA

KOMÁRŇANSKO

Katarína Spisáková  0915 781 227

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

Kolárovo

Komárno

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

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    42.810 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.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (16.370 domácností)
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INZERCIA
0915 781 227

20. marca 1916            
Albert Einstein publikoval svoju teóriu re-
lativity

Výročia a udalosti
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Toto je vízia, ktorou sa aktuálne 
uberáme v spoločnosti BONATO. Táto 
vízia nám ukazuje aká je sloboda dô-
ležitá v živote človeka. Vieme o tom 
svoje, keď sme pred približne rokom 
vymýšľali, ako sa popasovať so situá-
ciou, v ktorej sme sa ocitli. Bola to prá-
ve sloboda, ktorá nás nasmerovala na 
správnu cestu a my sme si uvedomili, 
že túto slobodu chceme prinášať aj na-
šim klientom.

Ako to nakoniec dopadlo s tou slo-
bodou?

Viete si predstaviť, že máte nejaký 
určitý problém, ktorý potrebujete riešiť, 
no aktuálna situácia tam vonku vám 
neumožňuje začatie daného procesu? 
Presne na toto sme sa zamerali. Dopa-
dlo to tak, že sme vytvorili tzv. ONLINE 
konzultácie s našimi potenciálnymi 
klientmi, ktoré neboli fixované na 
miesto a ani na aktuálne vydané naria-
denia či opatrenia vlády Slovenskej re-
publiky. Okrem toho daný klient nepo-
trebuje doma žiadnu tlačiareň, no ani 
počítač, aby sme s ním dokázali začať 
proces. Postačí mu len mobilný telefón, 
nakoľko všetky vypracované podklady 
dostane do svojej emailovej schránky. 
Oslobodili sme ľudí od papierov a ces-

tovania za našimi špecialistami, a tak 
budú mať viac času pre seba.

Je tu ešte jedna zmena

Zamysleli sme sa nad tým, ako ak-
tuálne fungujeme v rámci našich pro-
duktov a služieb. Povedali sme si, že 
je potrebné aj tu urobiť určité zmeny, 
aby sme vedeli našim potenciálnym 
klientom na jednej strane priniesť 
väčšiu pridanú hodnotu a na strane 
druhej zjednodušiť procesy tak, aby aj 
oni v tom boli „Viac doma“. Výsledkom 
bolo zjednotenie všetkých produktov 
do jedného a ten sme pomenovali úpl-
ne jednoducho a zrozumiteľne „Oddl-
ženie BONATO“. Pôjde o to, že urobíme 
pre daného klienta kompletnú analýzu 
jeho životnej situácie a podľa výsledku 
vyberieme správny smer, ktorým ho 
povedieme do úspešného konca. Zdá sa 
vám to až príliš jednoduché a optimis-
tické? To je v poriadku, lebo pre nás je 
to úplne reálne. Viete sa o tom presved-
čiť na našom webe www.bonato.sk

Rok, ktorý priniesol veľkú zmenu
Zvyšujeme úroveň života ľudí tým, že ich oddlžíme 

a pomáhame im získavať stratenú slobodu
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Murárov a zatepľovačov
Mzda od 1000€ do 1400€

Informacie na tel. č. 0905 244 850

ATstav s.r.o. Trstice prijme
zamestnancov na stavebné práce

21. marca 1953            
Antonín Zápotocký bol Národným zhro-
maždením zvolený za prezidenta ČSR

Výročia a udalosti

Prijem plošnej
inzercie

tel.: 0915 781 227
e-mail: spisakova@regionpress.sk

22. marca 1963            
britská skupina The Beatles vydala album 
Please Please Me

Výročia a udalosti
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PONÚKAME PRÁCU V ČR 
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

VÝHODNÉ PLATOVÉ PODMIENKY

PRÍJMEME ZVARAČOV CO2 EN135 
PRACA V ČR, UBYTOVANIE 
ZABEZPEČENÉ. 
MZDA OD 270KČ/hod.

- VODIČ VZV 
  (V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME 

   VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY
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DOBROVOĽNÁ DRAŽBA
Rodinný dom

Komárno - Nová Stráž
Najnižšie podanie: 65 400 EUR

Termín konania dražby: 
dňa 19.04.2021 o 11:30 hod.
Miesto konania dražby: 
Veľká interaktívna sála, v suteréne, 
MEDIAHAUS, s.r.o., Fraňa Mojtu 18, 
949 01 Nitra
Dražobná zábezpeka: 
10 000,00 EUR

Predmet dražby: Rodinný dom súpisné č. 473 ul. Podzáhradná v meste 
Komárno, časť Nová Stráž. K domu prislúchajú pozemky parcelné č. 89/2, 
parcelné č. 89/3, parcelné č. 89/4 o celkovej výmere 807 m2. Predmet 
dražby je evidovaný na LV č. 564, k.ú. Nová Stráž.

Kontakt: 0903 404 713
schmidt@heypay.sk, www.heypay.sk

NEJDE VÁM BIZNIS?KONTAKTUJTE NÁS
spisakova@regionpress.sk

0915 781 227
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AIW - Práca pre opatrovateľky
seniorov v Rakúsku 

Kritériá 
pre spoluprácu :

· opatrovateľský kurz a prax
·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 

· vek 25 až 60 rokov

 pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní 
 

r r r k Č rv kríž

- ov r y r k k ž ť

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

Volajte na bezplatné číslo 
0800 24 24 44

a dohodnite si pohovor. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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Sme priami výrobcovia a špecialisti na najpredávanejšie stoličkové výťahy na svete!

Stannah Vám ponúka 
stoličkové výťahy na 

všetky typy schodísk.

ŤZP občanom poradíme, 
ako získať na zakúpenie 

štátny peňažný príspevok.

0800 162 162
Zavolajte na naše bezplatné telefónne číslo

www.stannah.sk

Viac ako 

750 000 
Stannah  

inštalácií
výťahov

SPÔSOBUJÚ VÁM SCHODY PROBLÉM?
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TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE

farba
ANTRACIT

farba
ANTRACIT

farba
BIELA

PRÍSTREŠKY - TERASY - RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE - TIENENIE NA STRECHY - SKLENENÉ STRECHY - STAVEBNÉ PRÁCE

Materiály:
HLINÍK, DREVO
Materiály:
HLINÍK, DREVO

www.montter.skwww.montter.sk      0919 365 0220919 365 022
 RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLEN

NOVINKANOVINKA HLINÍK v DREVODEKORE,  ZLATÝ DUB  a  ORECH

Pripravte sa na leto už teraz  a využite JARNÉ ZĽAVY

S
Y

kde potrebujete.Staviame tam,

Zvýhodnená cena
na tieto farbyANTRACIT

7016
BIELA
9016

HNEDÁ
8003

HNEDÁ
8017

OBJEDNAVKY@MONTTER.SK��
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www.matejovdvor.sk - 100% záruka kvality

PREDAJ VO VAŠOM OKRESE

0902 466 448 ● 0902 606 436 ● 0902 692 290
od 9.00 do 15.00 hod.

CHCETE CHOVAŤ HYDINU?

Sme tu pre Vás už 30 rokov!!!


