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SBS GUARDING s. r. o.
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LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, zapísaná
v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731, správca úpadcu František 
Duka, nar. 17.09.1962, bytom Kravany nad Dunajom č. 90, PSČ: 946 36, fyzická osoba podnikajúca pod 

obchodným menom: František Duka, s miestom podnikania Tulipánová ul. č. 90, 946 36 Kravany nad 
Dunajom, IČO: 14 144 581 (ďalej len „Úpadca“), oznamuje, že dňa 25.10.2022 o 10:00 hod. sa na 

adrese Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra, prvé vyvýšené poschodie – zasadacia miestnosť, bude konať 
1. opakované kolo dobrovoľnej dražby (celkovo 2. kolo), predmetom ktorej bude spoluvlastnícky 

podiel Úpadcu o veľkosti 1/2 v pomere k celku k nehnuteľnostiam zapísaným na liste vlastníctva
č. 749 vedeným Okresným úradom Komárno, katastrálny odbor pre okres Komárno,

obec Kravany nad Dunajom, k. ú. Kravany nad Dunajom, a to:

Stavby:

Popis stavby: dom, súpisné číslo 388, postavená na parcele registra „C“, parcelné číslo 556/15, o výmere 683 m2, 
druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie,

Popis stavby: dom, súpisné číslo 389, postavená na parcele registra „C“, parcelné číslo 556/12, o výmere 816 m2, 
druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie,

Popis stavby: dom, súpisné číslo 390, postavená na parcele registra „C“, parcelné číslo 556/10, o výmere 529 m2, 
druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie,

Popis stavby: dom, súpisné číslo 391, postavená na parcele registra „C“, parcelné číslo 556/11, o výmere 459 m2, 
druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie,

Popis stavby: dom, súpisné číslo 406, postavená na parcele registra „C“, parcelné číslo 556/5, o výmere 1 043 m2, 
druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie,

Popis stavby: dom, súpisné číslo 408, postavená na parcele registra „C“, parcelné číslo 556/8, o výmere 147 m2, 
druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie,

Pozemky:

parcela registra „C“, parcelné číslo: 556/2, o výmere 4 685 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie,
parcela registra „C“, parcelné číslo: 556/5, o výmere 1 043 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie,
parcela registra „C“, parcelné číslo: 556/6, o výmere 1 519 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie,
parcela registra „C“, parcelné číslo: 556/7, o výmere 375 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie,
parcela registra „C“, parcelné číslo: 556/8, o výmere 147 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie,
parcela registra „C“, parcelné číslo: 556/9, o výmere 2 907 m2, druh pozemku: Ostatná plocha,
parcela registra „C“, parcelné číslo: 556/10, o výmere 529 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie,
parcela registra „C“, parcelné číslo: 556/11, o výmere 459 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie,
parcela registra „C“, parcelné číslo: 556/12, o výmere 816 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie,
parcela registra „C“, parcelné číslo: 556/13, o výmere 81 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie,
parcela registra „C“, parcelné číslo: 556/14, o výmere 6 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie,
parcela registra „C“, parcelné číslo: 556/15, o výmere 683 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie.

Najnižšie podanie: 30 120,00 EUR

Bližšie informácie poskytuje dražobník telefonicky na čísle: tel. +421 45 5240 200
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škridla výpredaj
4,90 € / m2

Rezivo, OSB dosky, škridla, odkvapy, strešné okná

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

tesárstvo - klampiarstvo - pokrývačstvo

PLECHYa škridle ihneď zo skladu. Ozaj výhodné ceny.
Strechy na kľúč a rekonštrukcie striech.

TOVAR, SERVIS - DODÁME DO 2 HODÍN

Neváhajte zavolať!
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Pred rokmi, keď som ešte pracovala v 
inom periodiku, dostala som za úlohu 
vybrať si tri slová, ktoré sú pre mňa v 
živote dôležité a niečo o nich napísať. 
Spomínam si, že jedným z nich bolo 
slovo domov.

Domov môže mať rôzne podoby, no 
vo všeobecnosti môžeme domov cha-
rakterizovať ako miesto, kde sme sa na-
rodili, kde sme prežili časť svojho života 
alebo kde bývame, kde sme doma. Slo-
vom domov je označovaná aj naša vlasť 
či domovina.

Okolnosti mnohých z nás zavejú 
počas života do rozličných kútov sveta, 
kde sa tiež snažíme vytvoriť si domov, 
no naša vlasť bude pravdepodobne práve 
tým miestom, kam nás to bude vždy ťa-
hať, kam sa budeme vždy vracať.

Domov, to nie je len strecha nad hla-
vou, štyri steny, za ktoré sa zatvárame. 
Skutočný domov je miesto, kde nám je 
príjemne a kam sa unavení po práci či na-
plnení zážitkami z ciest vždy tešíme, kam 
sa utiekame. Je to miesto, ktoré zvyčajne 

zdieľame s ľuďmi, ktorých milujeme.
Pre mňa osobne domov predstavuje 

bezpečný prístav, do ktorého sa môžem 
vždy vrátiť. Je to miesto, kde môžem byť 
sama sebou, kde si môžem oddýchnuť po 
ťažkom dni, kde môžem plakať aj snívať, 
trpieť aj sa vylízať z rán, ktoré život pri-
náša. Domov je v mojom ponímaní tým 
miestom, kde sa môžem tešiť z prítom-
nosti mojich blízkych, zdieľať s nimi dni 
všedné aj tie výnimočné, prežívať s nimi 
úspechy aj pády, tráviť s nimi pekné chví-
le a prečkať tie horšie. Domov je pre mňa 
miesto, ktoré vo mne vyvoláva pocit isto-
ty, bezpečia, rodinnej pohody a pokoja.

Christian Morgenstern 
raz povedal, že „domov nie 
je miesto, kde bývaš, ale 
miesto, kde ti rozumejú,“ 
a podľa mňa je našou 
najväčšou výhrou, naj-
väčšou radosťou a naj-
väčším šťastím, ak 
sú obe tieto miesta 
totožné.

Všade dobre, doma najlepšie

» Renáta Kopáčová, redaktorka

Morgenstern
„domov nie
bývaš, ale
zumejú,“ 

e našouu 
ou, naj-
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Študenti z regiónu Dolného Žitného 
ostrova v spolupráci s lektormi vy-
tvorili v Stredisku environmentálnej 
výchovy Slovenskej agentúry život-
ného prostredia (SEV SAŽP) Dropie 
funkčnú dažďovú záhradu, ktorá 
bude zároveň slúžiť ako príkladný 
adaptačný prvok. Prezentovať ju 
budú individuálnym návštevníkom, 
ako aj žiackym skupinám, ktoré si ju 
môžu svojpomocne zrealizovať aj na 
svojom školskom dvore.

Dažďovú záhradu realizovali v rám-
ci workshopu pre mladých ako jeden z 
výstupov projektu Climate Change Li-
ving Lab Dropie, ktorého cieľom je vy-
tvoriť ekocentrum s ukážkovými opat-
reniami na zmiernenie a prispôsobenie 
sa zmene klímy, ako aj tvorba vzdelá-
vacích materiálov a kurzov pre využitie 
vo výchovno-vzdelávacom procese. „V 
spolupráci s Ministerstvom životného 
prostredia sa podarilo nastaviť ambi-
ciózny a živý koncept ďalšieho rozvoja 
strediska SEV SAŽP Dropie a to jeho 
premenou na modelové centrum pre 
zmenu klímy. Veľmi dôležitou súčasťou 
projektu je aj podpora systematického 
prístupu k environmentálnej výchove 
a vzdelávaniu, integrácia praktických 
ukážok opatrení na zmiernenie a pri-
spôsobenie sa zmene klímy. V projekte 
počítame so spoluprácou so školami, 
materskými školami, univerzitami a 
samosprávami,“ uviedol Michal Maco, 

generálny riaditeľ SAŽP.

Ako funguje dažďová záhrada? - 
Dažďová záhrada je umelo vytvorený 
adaptačný prvok, ktorý je možné reali-
zovať v rôznych veľkostiach, v závislosti 
od plochy strechy, z ktorej je voda do 
nej odvádzaná. Ide o cielene vytvorenú 
priehlbinu, určenú na zber dažďovej 
vody z pevných plôch: striech, chodní-
kov, parkovísk a podobne. Spomalením 
odtoku voda vsiakne do podložia tam, 
kde spadla a nedochádza k zbytočnému 
odvodňovaniu krajiny a zosilňovaniu 
dopadov sucha. Správne navrhnutá 
dažďová záhrada nevytvára podmien-
ky pre stojatú vodu a rozmnožovanie 
komárov. Vsakovaním a vyparovaním 
vody dokáže zmierniť letné horúčavy 
až o 2°C, zvýšiť vzdušnú vlhkosť a znížiť 
množstvo alergénov vo vzduchu a zá-
roveň vytvára ostrov života a úkryt pre 
mnohé živočíchy. Vďaka vsakovaniu sa 
voda vracia do malého vodného cyklu.

Študenti vybudovali dažďovú záhradu

» ren
zdroj foto SEV SAŽP

Prevencia 
hypertenzie

12. októbra 1960   
Studená vojna: Chruščov vyjadril svoje rozčúlenie na Valnom zhro-
maždení OSN búchaním topánkou o stôl

Výročia a udalosti
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Vedeli ste,
že po skončení nájmu je potrebné do 30 dní požiadať súd o 
vypratanie nehnuteľnosti, inak sa nájomná zmluva obnovuje?

 JUDr. Ing. Ivan Katona, PhD., LL.M 

Tudta, hogy
ha a bérbeadó a bérlet megszűntét követő 30 napon belül nem 

kérvényezi a bíróságon a ingatlan kiürítését, a bérleti
szerződés megújul?

 JUDr. Ing. Gabriel Katona, PhD., LL.M 

V spojených župných a komunálnych 
voľbách, ktoré sa uskutočnia v sobotu 
29. októbra 2022, budú zriadené špeci-
álne volebné komisie a voliči v izolácii 
alebo karanténe z dôvodu ochorenia 
COVID-19 budú môcť hlasovať doma 
do špeciálnej volebnej schránky. In-
formuje o tom Ministerstvo vnútra SR 
na svojej webovej stránke.

Ministerstvo vnútra SR vydalo v sú-
vislosti s vyhláškou vydanou Úradom ve-
rejného zdravotníctva SR usmernenia pre 
okresné úrady a určené obce, ktoré upra-
vuje utvorenie špeciálnej volebnej komi-
sie a uskutočnenie jej prvého zasadnutia. 
„Špeciálne volebné komisie budú fungovať 
v 315 špeciálnych volebných obvodoch so 
sídlom v určených obciach a budú najme-
nej osemčlenné. Určená obec je povinná 
zabezpečiť na činnosť špeciálnej volebnej 
komisie okrem iného respirátory a dezin-
fekčný prostriedok na ruky a poskytnúť 
členom miestnosť, v ktorej sa budú zdržia-
vať v čase, keď nebudú vyslaní k voličom,“ 
vysvetľuje rezort vnútra na svojom webe.

Oprávnený volič podľa zákona 
o špeciálnom spôsobe hlasovania je:
- osoba, ktorá má právo hlasovať v spoje-
ných voľbách podľa zákona o podmien-
kach výkonu volebného práva a ktorá 
má ku dňu vykonania spojených volieb 
nariadenú karanténu alebo izoláciu z 

dôvodu ochrany verejného zdravia pred 
ochorením COVID-19 
- osoba, ktorá v deň konania spojených 
volieb žije s oprávneným voličom v spo-
ločnej domácnosti. 

Ako sa hlasuje 
do špeciálnej schránky:
- Oprávnený volič podáva žiadosť o špe-
ciálny spôsob hlasovania zapisovateľovi 
miestnej/mestskej volebnej komisie obce 
svojho trvalého pobytu sám alebo pros-
tredníctvom inej osoby. Urobiť tak môže te-
lefonicky v úradných hodinách obce svoj-
ho trvalého pobytu. Žiadosť môže podať 
najneskôr do piatku 28. októbra do 12.00 h. 
- Obec zverejní kontakt na zapisovate-
ľa najneskôr v pondelok 24. októbra na 
úradnej tabuli obce a na svojom webo-
vom sídle, ak ho má zriadené. 
- Volič týmto spôsobom hlasuje v mies-
te svojho trvalého pobytu alebo na inej 
adrese, ktorú v žiadosti oznámi. Adresa 
tohto miesta sa však musí nachádzať na 
území volebného obvodu pre voľby po-
slancov obecného zastupiteľstva podľa 
miesta trvalého pobytu voliča. 
- Hlasovanie zabezpečia vždy dvaja vysla-
ní členovia špeciálnej volebnej komisie. 
- Špeciálny spôsob hlasovania sa nevy-
konáva v zdravotníckom zariadení, v kto-
rom sa poskytuje ústavná starostlivosť na 
lôžku.

Spojené voľby - hlasovanie 
v izolácii alebo karanténe

» ren

Tekvice v našich záhradách dozrie-
vajú a ich vyrezávanie sa už stalo ne-
odmysliteľnou súčasťou jesenného 
obdobia a zábavou pre celú rodinu. 
Vytvoriť z nich môžete originálne de-
korácie, ktoré skrášlia vašu záhradu 
či príbytok. Tak si vyberte tú svoju a 
môžete sa pustiť do práce. Ak aj nemá-
te záhradu, obchody dnes ponúkajú 
dostatočný výber týchto plodov.

Ako vybrať tekvicu? - Na vyrezáva-
nie je najvhodnejšia oranžová tekvica. 
Mala by byť nielen dostatočne veľká 
ale mala by mať aj pravidelný tvar. Tiež 
skúste, či nie je veľmi tvrdá, aby ste do 
nej mohli bez ťažkostí vyrezať potrebné 
otvory.

Čo budeme potrebovať? - Aby práca 
išla skutočne od ruky, pripravte si ostrý 
nôž strednej veľkosti a tiež menší nôž 
na vyrezávanie detailov, lyžicu na vy-
beranie obsahu tekvice, misku, fixku 
alebo pero.

Ako na to? - Tekvicu umyte. Okolo 
stonky nakreslite perom alebo fixkou 
kruh, prípadne iný vzor, napríklad 
hviezdu či štvorec. Mal by byť dosta-
točne veľký na to, aby ním prešla vaša 
päsť.

Do nakresleného tvaru potom po-
maly a opatrne vyrežte ostrým nožom 
otvor. Nôž pritom smerujte šikmo na 
stred, poklop bude na tekvici lepšie dr-

žať a nebude sa prepadať do jej vnútra. 
Režte tak, aby vznikal mierne lieviko-
vitý tvar.

Zo vzniknutého otvoru postupne 
lyžicou vyberte dužinu a následne, 
keď môžete vnoriť ruku dnu do tekvi-
ce, oškrabte ešte primerané množstvo 
dužiny tak, aby zostala stena hrubá asi 
dva centimetre.

Fixkou si na tekvicu nakreslite tvár, 
teda oči, nos a ústa. Fantázii sa však 
medze nekladú a tak si na ňu miesto 
tváre môžete nakresliť aj iné ozdobné 
motívy.

Menším nožom vpichujte do tekvice 
a snažte sa vyrezať predkreslené tvary.

Ak na tekvici ešte po vyrezaní zo-
stali čiary od fixky, zmyte ich navlh-
čeným obrúskom. Do tekvice na záver 
umiestnite svetlo. Použiť sa dá klasická 
alebo čajová sviečka, prípadne menšia 
baterka.

Kúzlime s tekvicami

» ren
zdroj foto rescueram3 pixabay
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Ako pripraviť imunitný systém na chrípkové obdobie?
Stres, nadmerné zaťaženie organiz-

mu, genetika, nedostatok spánku – tieto             
a mnohé ďalšie faktory dokážu oslabiť 
imunitu a následne je väčšia šanca, že 
nás budú trápiť rôzne choroby či zápaly.

Najlepší recept ako podporiť oslabenú 
imunitu je jesť veľa ovocia, zeleniny, vyvá-
žená strava a dostatok pohybu na čerstvom 
vzduchu. Ak to však nie je postačujúce, 
imunitu je vhodné podporiť aj doplnkami 
stravy. Hitom posledného obdobia je nová, 
účinnejšia forma – vitamíny a minerály       
v lipozomálnej forme.

 
Čo je lipozomálna forma?

Predpona „lipo“ znamená tuk a práve 
tuk tu hrá významnú úlohu. Pri lipozomál-
nej forme sa potrebné minerály a vitamíny 
na mikroúrovni obaľujú do maličkých čias-
točiek tuku. Táto forma je telu prirodzená 
a zabezpečuje jednak ochranu potrebných 
látok pred žalúdočnými kyselinami, ale 
predovšetkým rýchle a ľahké vstrebávanie. 
To vedie k vysokej rýchlosti a účinnosti 
príjmu vitamínov a minerálov podáva-
ných práve v tejto forme. Štúdie hovoria 
až o 90-percentnej vstrebateľnosti. Tuky, 
do ktorých sa potrebné látky obaľujú sú 
pripravené z prírodných fosfolipidov, sú 
biokompatibilné a netoxické.

 
Prečo práve Vitamín C a Zinok?

Každý z nás sa neustále stretáva s rôzny-
mi mikroorganizmami, ktoré vdychujeme, 

či konzumujeme. Naše biele krvinky tieto 
látky odhaľujú, napádajú, neutralizujú       
a premieňajú na netoxický odpad, ktorý  
z tela vylúčime. A práve vitamín C a zinok 
patria medzi najdôležitejšie látky, ktoré 
biele krvinky potrebujú na svoje správne 
fungovanie. Ich nedostatok sa prejavuje 
zvýšeným sklonom k tvorbe zápalov a in-
fekcií.

Okrem podpory funkcií bielych krviniek 
má vitamín C veľa ďalších funkcií: Podpo-
ruje hojenie rán, tvorbu kolagénu, prispie-
va k antioxidácii organizmu, zmierňuje prí-
znaky nachladnutia, podporuje ochranu 
pred pľúcnymi ochoreniami (napr. astma), 
tlmí vyplavovanie histamínu, čím môže 
zmierniť priebeh alergickej reakcie. Zinok  
v kombinácii s vitamínom C nielen prispie-
va k správnemu fungovaniu imunitného 
systému, ale podieľa sa aj na správnom 
fungovaní metabolizmu, pomáha lepšie 

znášať prepuknutie chorôb spôsobených 
vírusmi či infekciami, zlepšuje správne 
fungovanie nervového systému, podporuje 
rast vlasov a nechtov, pomáha bojovať pro-
ti akné a podporuje krvný obeh.

Ako sa pripraviť na chrípkové obdobie?

Najvhodnejšou cestou je dostatočný prí-
jem kvalitného ovocia a zeleniny, vyváže-
ná strava, otužovanie a dostatočný pohyb. 
Čím je človek starší, tým by mal venovať 
viac času a pozornosti svojmu imunitnému 
systému. Žiaľ, v dnešnej uponáhľanej dobe 
je to často priam nemožné. Dostupnou al-
ternatívou sa za posledné roky stali výživo-
vé doplnky. Akýkoľvek výživový doplnok 
alebo vitamín je odporúčané začať užívať 
ešte pred chrípkovou sezónou, alebo na 
jej začiatku – nie pri prepuknutí choroby. 
Každý imunitný systém má inú rýchlosť 
vstrebávania a podľa toho sa preukazuje 
nástup účinku. Pri preventívnom užíva-
ní vitamínov je čas nástupu účinku pri 
strete s vírusom takmer okamžitý (to má 
za následok slabší priebeh choroby, resp. 
bezpríznakový). Pri prepuknutí choroby 
a následnom začatí užívania vitamínov je 
nástup pomalší. Práve pre tieto skúsenosti 
čoraz viac ľudí siahne práve po lipozomál-
nych vitamínoch, pretože majú najvyššiu 
vstrebateľnosť a tým pádom aj pri neskor-
šom nasadení dosahujú oveľa väčší efekt     
a rýchlejšiu úľavu.                                                                           

                » red.
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AKCIOVÁ PONUKA NA MESIAC OKTÓBER V TEJTO LEKÁRNI  
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AKCIOVÁ PONUKA NA MESIAC OKTÓBER V TEJTO LEKÁRNI  

PLUS LEKÁREŇ HP TESCO
Bratislavská cesta 418,  Komárno, Tel.: 035 777 82 35

VÝHODNÝ VERNOSTNÝ SYSTÉM, OKAMŽITÉ 
VÝRAZNÉ ZĽAVY Z DOPLATKOV NA VYBRANÉ LIEKY AŽ DO VÝŠKY  50% .VÝRAZNÉ ZĽAVY Z DOPLATKOV NA VYBRANÉ LIEKY AŽ DO VÝŠKY  50% .

UVEDENÉ Z AVY PLATIA PO PREDLOŽENÍ KLIENTSKEJ KARTY LEKÁRNE.
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Výhodne nakúpite aj na  WWW.LEKARENPLUS.SK 

KAŽDÝ ŠTVRTOK
PLAATÍ LEN PRE DDRŽITEĽĽOV

VVERNNOSTTNEJJ
KAARTTY 

A NAA NEZĽAVVNENÉ PRODUUKTY.

ŽŽ ÝÝ ŠŠ

NA CEELÝ VOOĽNOPPREDAAJNÝ

SSORTTIMMENTT

10%
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0949 444 033
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luxusných víriviek 

po celom Slovensku
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AIW - Opatrujte s nami
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 
• máme ponuky aj pre mužov!
• 14-dňové turnusy, rakúska živnosť
• sme partnerom rakúskeho Červeného kríža

 

Honorár 1 200 až 1 800 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Zavolajte hneď a zmeňte
svoj život novou prácou

 0800 24 24 44
Jednoducho spolu prejdeme
všetky kroky k novej práci. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 32
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