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Nebuďme otrokmi slobody

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Nastáva čas zamyslenia, očakáva-
nia, čas príchodu. Rok stiekol ako 
prívalová voda z kopcov a čím je člo-
vek starší, tým je ten rok akýsi kratší. 
Ako dni v tomto období. Vážení čita-
telia, začína sa nám veľmi zvláštne, 
miestami krásne obdobie, v inej po-
dobe zas čas hádok, bojov o moc. 

Ide o morálku, spravodlivosť, ide o 
antagonizmus dobra a zla. Stále je tu 
pred očami ten prastarý biblický prí-
beh o tom, ako sa zlo snažilo zlikvido-
vať prichádzajúce dobro, o chudobnej 
maštali a vyhnanstve a o zlatom lesku 
palácov moci, ktorá sa v určitý čas 
rozsýpa ako chatrč pri závane jarného 
vetríka. Lebo je neudržateľná a lebo aj 
tak nie je najvyššia, hoci sama je o tom 
presvedčená.

V tejto súvislosti vám ponúkam 
obraz zo starozákonnej knihy proroka 
Daniela 7,13: „Hľa, v oblakoch neba 
prichádzal ktosi ako Syn človeka; pri-
šiel až k Starcovi dní, priviedli ho pred 
neho.“

Pán Ježiš hovorí o citlivosti na zna-
menia čias: „Keď sa toto začne diať, 
vzpriamte sa, zodvihnite hlavu, lebo sa 

blíži vaše vykúpenie.“ (Lk 21,28)

Advent a jeho začiatok teda určite 
nie je iba nedeľa, strávená niekde vo 
veľkom nákupnom centre. Nie sú to 
tašky plné tovaru a vzdychajúce gazdi-
né, ktoré lamentujú, kam s ním doma. 
Dokonca to nie sú ani štyri sviečky, kú-
pené v akciovej zľave, no aj tak predra-
žené a postavené do radu za seba ako 
nejaká bezduchá priamka. Advent je 
kruh. Aj preto veniec v tvare kruhu. Je 
to koniec starého a začiatok nového. 
Večne sa opakujúci.

 „Dávajte si pozor, aby vaše srd-
cia neoťaželi...“  (Lk 21,34) Chcete ve-
dieť čím? Lukáš to jasne vymenúva 
- „obžerstvom, opilstvom, starosťou 
o pôžitky.  Patrón maliarov, lekárov a 
liečiteľov o tom písal pred dvadsiatimi 
storočiami, no v inej podobe 
je to platné aj dnes.

Začína sa  Advent 
– áno, Advent sa píše s 
veľkým písmenom. Do-
kážete si nájsť čas 
na ticho...? Je to 
pozvanie... 
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3Kék Duna áruház 2 em. Dunaszerdahely

tel.: 0903 782 895, 0918 709 051

Gyors kölcsön 400 € -tól 10.000 €-ig.

Amerikai kölcsön azoknak is

akik nem kaptak hitelt a banktól

10.000 €-tól 200.000 €-ig.
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KAMENO-PRODUKT 
ROHOVCE 158

23
. r

ok
ov

 n
a 

tr
h

u
B

ez
ko

n
ku

re
n

čn
é 

ce
ny

!

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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   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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MŰFOGSOR KÉSZITÉS 
5 MUNKANAP ALATT

REÁLIS ÁRON
MŰFOGSORJAVÍTÁS

NON - STOP!
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7Dolný Štál  0903 109 238

KONYHA BÚTOROK
BEÉPÍTETT SZEKRÉNYEK

JÁTSZÓHÁZAK
   KERTI KIÜLLŐK

ingyenes házhozszállítás 50 km ig.
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SBS
LAMA SK
príjme strážnikov
na obchodné prevádzky
v Dunajskej Strede

Kontakt:
0948 008 380

800 € brutto/ mesiac
POS nutný!
Nástup ihneď!
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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

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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Hľadáme dokladačov tovaru

v regióne Senec, Šamorín

a okolité obce (cca 15 predajní).
Zamestnanie je možné na živnosť alebo dohodu.

Odmena 3€/hod.

Informácie na t.č.: 0905 561 473
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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    42.845 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
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Esztergályos munkák
Speciális menetvágás esztergapadon 

nagy átmérőjű tengelyekre is,
kamion, és pótkocsi javítás

Hidraulika szervíz
tel.: 0902 477 429, Veľká Budafa

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
0907 779 019
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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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0911 990 463
PALIVOVÉ DREVO
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AUTOPOISTENIE

INFO:  0907 235 125

ZĽAVA 
na rok 
2020

AA 
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Motorové píly

od 179 €

Otvorené: po-pia.: 09.00 - 18.00 So.: 09.00 - 12.00

Novomestská 1, Gabčíkovo tel.: 031/558 46 00
www.telervisgabcikovo.sk
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»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

»Kúpim Škodu Fábiu, alebo 
Octaviu aj combi s clímou, 
maximálne 90.000 km len 
v dobrom stave. Tel.: 0905 
578 188
»Predám let. pneu s zel.
diskom na wgolf5, 195/65/
R15 dva rok použité, 40-e/
ks. T 0918738150
»Kúpim malotraktor Terra, 
Vari Agzat alebo TK14 MT8 
0904995579
»ČZ-JAWA Odkúpim Moto-
cykel/Diely-DOHODA ISTÁ 
0908205521

»Predaj 4 izbový byt v 
Zlatých Klasoch, ulica Síd-
lisko. Byt v pôvodnom sta-
ve, výmera 84 m2. Cena: 
54900 EUR. 
Kontakt: 0915 919 758

»Dám do prenájmu gar-
zonku v Dunajskej Strede 
0911428022

»Kúpim 2 alebo 3 izbový byt 
v Šamoríne 0904244305
»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          

03 BYTY / predaj     

04 BYTY / prenájom    

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

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 mobil-
ný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za kaž-
dých začatých 30 znakov textu 
vášho inzerátu vrátane me-
dzier. Nič iné neúčtujeme.
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.

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

»Chystáte sa vykopať miesto 
na bazén či jazierko? Bez-
platne prevezmem zeminu 
v obci Vrakúň, prípadne viem 
poradiť aj doporučiť. Tel. 
0905 578 188  
»Medencét vagy tavat ter-
vez kiásni? A Vrakúň faluban 
ingyenesen átvesze a folde-
t-talajt, tudok segítenni is. 
Tel.0905 578 188
»Bezplatne prevezmem ze-
minu, aj miešanú zo štrkom
v obci Vrakúň. Tel. 0905 578 
188
»KTO DARUJE SLOBODNEJ MA-
MIČKE 4 ROČNÉHO SYNA MALÉ 
PLYŠOVÉ HRAČKY. MÁ RÁD 
NAJMä ZAJAČIKY. A CD OD PET-
RY JURINOVEJ NEMÁM RADA 
BOXEROV. LEN SMS. ĎAKUJEM. 
0919050244

»CHCEM SA ZOZNÁMIŤ S FANÚ-
ŠIČKAMI MAĎARSKÉHO SPEVÁ-
KA ZAMBO JIMMYHO. LEN SMS.
ĎAKUJEM. 0907524913
»65 ročná pani hľadá priate-
ľa. 0948032927

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

tel.: 0911 386 491, 0944 038 573
e-mail: info@petrocars.sk

Ul. 29 augusta, Galanta
www.petrocars.sk

od 10 990€

Príď si kúpiť LADU a dostaneš ako
darček TANKOVACIU KARTU v hodnote

3 ročná záruka bez obmedzenia km

AUTORIZOVANÝ DEALER
PREDAJ, SERVIS, LEASING

Možnosť splácania 5 rokov
alebo na štvrtiny s LADA Finance
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150€
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0800 500 091 - www.konstrukter.sk
PÁRY

Nie idem pre chlieb, 
ale idem po chlieb.

Nie doprevádzať, doprovod, 
ale sprevádzať, sprievod.

Slovenčina naša
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BEZPEČNOSTNÉ
OCEĽOVÉ DVERE

S MONTÁŽOU
BEZPRACHOVÁ

VÝMENA

Dunajská Streda, Alžbetínske nám. 1194/1
(bývalá budova ONV, prízemie)

mobil: 0903 938 200, e-mail: korondplastokno@gmail.com

NEMECKÝ 
       PROFIL

zlatý dub

biela

čerešňa

JESENNÁ AKCIA!
NA PLASTOVÉ OKNÁ

5-komorový okenný profil - šírka 73 mm 

6-komorový okenný profil - šírka  82 mm

NOVÁ KOLEKCIA 
DVERÍ!!!
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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 31.12.2019, 
alebo do vypredania zásob. 

Dunajská Streda

Akčná ponuka so zľavou vo výške 10 %
na všetky výrobky z prírodného kameňa.

Mimoriadna akčná  ponuka pre dôchodcov
so zľavou 15 % na všetky náhrobné kamene.
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ZASKLIEVANIE BALKÓNOV A TERÁS

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

zasklievanie terás
splátky od 98 €

zimné záhrady 
splátky od 149 €

balkóny bezrámové
rámové

splátky od 49 €

ZĽAVY AŽ DO 27% Možnosť výhry 700 €VIANOČNÁ AKCIA

prístrešky
splátky od 101 €
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Mgr. Bc. Marta Molnárová

0915 896 536

VIANOCE

KARÁCSONY

Nie za desať
minút, ale o desať minút.

Slovenčina naša
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Medzi všetkými ochoreniami nie je 
žiadne také, kde chorý môže veľmi ak-
tívne zasahovať do liečby a navyše s ta-
kým úspechom ako v prípade diabetes 
mellitus. 

Na stave, vývoji a prognóze choroby sa 
samotný diabetik podieľa neuveriteľnými 
75-85 percentami! Je to oveľa viac ako pri 
iných ochoreniach a dokonca aj oveľa viac, 
ako dokážu aj najmodernejšie lieky. Diabe-
tik tak má obrovskú výhodu oproti pacien-
tom s inými diagnózami. Môže, a dokonca 
sa musí zapájať do liečby. Aktívna účasť na 
liečbe znamená dodržiavanie režimových 
opatrení. Znamená to upraviť stravovacie 
zvyklosti a  ovplyvniť – zväčša zvýšiť fy-
zickú aktivitu. Jedno aj druhé je hlboko za-
korenené v každom z nás. Vyžaduje to veľa 
pevnej vôle, niekedy aj sebazapierania, ale 
výsledkom je zdravie a to je uznávané za 
najväčšiu hodnotu, nielen podľa známeho 
latinského príslovie. 

Diabetes mellitus je špecifický tým, že:
môže byť riadený samotným diabetikom 

na 75 – 85 percent,
diabetik je včas upozornený na dôleži-

tosť racionálneho stravovania, 
diabetik, ktorý si zoberie za svoje odpo-

rúčané režimové opatrenia, môže ovplyv-
niť aj zvyklosti celej rodiny, usmerniť stra-
vu a  aj fyzickú aktivitu a  tým aj zdravie 
ostatných členov rodiny,

ochorenie zväčša nebolí, je lepšie, ak pa-
cient nepociťuje fyzickú bolesť. Na druhej 
strane ale je to aj nevýhoda, lebo často 

chýbajú varovné príznaky, ktoré sú moti-
váciou k liečbe. 

Diabetes mellitus je zväčša celoži-
votné ochorenie.  
Napriek tomu, že aj správna liečba ne-
znamená úplné vyliečenie, pri jej uplat-
ňovaní jednoznačne dochádza k odďa-
ľovaniu a predchádzaniu dlhodobých 
následkov. Ideálna liečba je založená 
na aktívnej spolupráci pacienta – dia-
betika a lekára – diabetológa. Liečbu 
predstavuje komplex opatrení, kde 
jednotlivé zložky sú rovnako dôležité 
a  navzájom nezameniteľné: dodržia-
vanie diétnych opatrení, fyzická aktivita 
a užívanie liekov alebo podávaní inzulí-
nu v prípade nutnosti. Výnimkou je cuk-
rovka 1. typu, kedy je inzulín potrebný 
už od rozpoznania diagnózy U všetkých 
ostatných typov diabetu u  väčšiny dia-
betikov je pri dodržiavaní diéty so zní-
ženým obsahom cukrov a tukov a zmene 
prevažujúceho sedavého spôsobu života 
za zvýšenú fyzickú aktivitu možné pre-
dísť nielen užívaniu tabliet a  inzulínu, 
ale aj všetkých sprievodných kompli-
kácií. Jednotlivé kroky sú 
navzájom nezameniteľ-
né – tablety a inzulín 
nedokážu nahradiť ne-
dodržiavanie stravova-
cích odporučení alebo 
fyzickú pasivitu.
» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH

Diabetologička, odborníčka na poruchy 
metabolizmu a výživy

evodných kompli
ky sú 

niteľ-ľľ
ulín 
ne-

ova-
bo 

Spôsobilosť na právne úkony, označo-
vaná aj ako svojprávnosť, predstavuje 
spôsobilosť fyzickej osoby vlastnými 
úkonmi nadobúdať práva a brať na 
seba povinnosti.

Znamená to právoplatne vstupovať 
do právnych vzťahov, uzavierať zmluvy, 
robiť všeobecne záväzné právne úkony, 
ktoré nesú určitý právny následok. Právna 
úprava spôsobilosti na právne úkony fy-
zických aj právnických osôb sa nachádza 
v Občianskom zákonníku. Spôsobilosť na 
právne úkony nadobúdajú fyzické oso-
by dovŕšením osemnásteho roku života. 
Táto spôsobilosť môže byť obmedzovaná 
v medziach zákona. Spôsobilosť na právne 
úkony zaniká smrťou, podobne ako spôso-
bilosť na práva a povinnosti, prípadne roz-
hodnutím súdu o obmedzení spôsobilosti 
na určité právne úkony. 

Právnickej osobe vzniká spôsobilosť 
na právne úkony spolu so spôsobilosťou na 
práva a povinnosti. U právnickej osoby sú 
tieto spôsobilosti chápané ako celok a vzni-
kajú dňom zápisu do obchodného registra, 
čiže dňom vzniku právnickej osoby alebo 
výnimočne jej založením, ak nemá povin-
nosť zápisu. Spôsobilosť na právne úkony 
pri právnickej osobe  zaniká dňom výmazu 
z Obchodného registra alebo dňom jej zru-
šenia, ak nemá povinnosť zápisu. Právne 
úkony za právnickú osobu vykonávajú jej 
orgány, ktoré sú na to opravné. 

Pri fyzických osobách sa rozlišu-
je úplná spôsobilosť na právne úkony 
a čiastočná spôsobilosť na právne úkony. 

Spôsobilosť na právne úkony pred pln-
pletosťou možno nadobudnúť iba uzatvo-
rením manželstva, ato pod podmienkou, 
že manželstvo uzavrie osoba staršia ako 
šestnásť rokov a súd udelí súhlas s takým-
to manželstvom. Maloletí majú spôsobilosť 
len na také právne úkony, ktoré sú svojou 
povahou primerané rozumovej a  vôľovej 
vyspelosti zodpovedajúcej ich veku. 

Počas života fyzickej osoby môže dôjsť 
k obmedzeniu spôsobilosti na právne úko-
ny, resp. obmedzenie svojprávnosti, ale 
len za zákonom presne stanovených pod-
mienok. Občiansky zákonník pripúšťa aj 
pozbavenie fyzickej osoby spôsobilosti na 
právne úkony, resp. pozbavenie svojpráv-
nosti, čomu ale v súčasnosti bráni právna 
úprava obsiahnutá v Civilnom mimo-
sporovom poriadku, ktorý s  pozbavením 
spôsobilosti na právne úkony už nepočíta 
z dôvodu rozporu s ľudsko-právnymi štan-
dardmi. 

Súd v rozhodnutí o obmedzení spôso-
bilosti na právne úkony zároveň určí roz-
sah tohto obmedzenia. Mal by v rozhod-
nutí uviesť výpočet právnych úkonov, na 
ktoré fyzická osoba nie je spôsobilá. Spô-
sobilosť na všetky ostatné právne úkony 
pritom ostáva nedotknutá.

Spôsobilosť na právne úkony

» Tím advokátskej kancelárie 
   V4 Legal, s.r.o. 

e-mail: info@v4legal.sk,   www.v4legal.sk
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Adventný veniec má vo väčšine 
slovenských domácností svoje ne-
zastupiteľné miesto a krášli naše 
príbytky už niekoľko týždňov pred 
vianočnými sviatkami. Zväčša je 
zdobený vždyzelenými vetvička-
mi, rozličnými ozdôbkami a štyrmi 
sviecami, ktoré sa zapaľujú po-
stupne každú adventnú nedeľu.

Adventný veniec sa dá v predvianoč-
nom období kúpiť takmer na každom 
kroku. Ale ten, ktorý si vlastnoručne 
vyrobíte možno aj s pomocou vašich 
blízkych, iste vyčarí vo vašom domove 
nenapodobiteľnú atmosféru. Či už za-
stávate klasiku, alebo preferujete skôr 
moderný či menej tradičný štýl, veríme 
že vám budú naše návody vhodnou in-
špiráciou.

Tradičný adventný veniec
Budeme potrebovať: 
-kruhový slamený korpus
-ihličnaté vetvičky alebo nepichľavé 
vetvičky, hodí sa tuja, cypruštek ale aj 
eukalyptus (ponecháme na vás, čo sa 
vám páči)
-drôtik
-4 adventné sviečky
-4 podstavce pod sviečky
-lepidlo alebo taviacu pištoľ
-záhradné alebo iné silné nožnice

-rozličné prírodné ozdoby, napríklad 
suché plody šípky, kúsky škorice, škru-
piny z vlašských orechov, na kúsky na-
rezané a do malých otiepok špagátikom 
zviazané konáriky

Postup: Do slameného korpusu za-
pichneme začiatok drôtika. Následne 
začneme okolo korpusu ovíjať a drôti-
kom prichytávať vetvičky, ktoré sme si 
vopred nastrihali na požadovanú veľko-
sť. Takto postupujeme, až kým sme vet-
vičkami nepokryli celý veniec. Koniec 
drôtika zapichnite do korpusu.

Základ adventného venca je hotový. 
Zapichneme doň štyri podstavce na ad-
ventné sviečky a sviečky tam osadíme. 
Každú sviečku môžeme obviazať fareb-
nou stuhou.

Keď sú sviečky upevnené, môžeme 
začať so zdobením. Pomocou drôtika, 
lepidla alebo taviacej pištole pripevňu-
jeme na veniec ozdoby podľa nášho vý-
beru – šišky, škrupinky z orechov, šípky, 
či sušené ovocie, hodia sa napríklad ko-
lieska pomaranča či jabĺčka, ale pridať 
môžeme aj drobné vianočné ozdôbky z 
dreva či slamy.

Netradičný adventný veniec
Budeme potrebovať: 
-vhodnú nádobu – dekoračnú misku, 
podnos či tanier

-zelenú aranžovaciu hmotu
-mach
-4 adventné sviečky
-4 podstavce pod sviečky
-lepidlo alebo taviacu pištoľ (nemusí byť)
-rozličné prírodné ozdoby, napríklad 
suché plody šípky, kúsky škorice, škru-
piny z vlašských orechov, na kúsky na-
rezané a do malých otiepok špagátikom 
zviazané konáriky, vianočné gule, či iné 
vianočné ozdoby

Postup: Dekoračnú nádobu si vypl-
níme až do požadovanej výšky aranžo-
vacou hmotou, ktorú následne pokry-
jeme machom. Do machu upevníme či 

zastokneme podstavce pod sviečky a 
sviečky tam osadíme.

Keď sú sviečky na svojom mieste, mô-
žeme začať so zdobením. Niektoré drob-
né ozdôbky ako napríklad menšie šišky, 
škrupinky z orechov, vetvičky šípky, či 
sušené ovocie môžeme najskôr ovinúť 
drôtikom a potom zastoknúť do aran-
žmánu. Iné, ako napríklad vianočné 
gule, či drobné vianočné ozdôbky tam 
môžeme len voľne poukladať, prípad-
ne podľa potreby zafixovať lepidlom či 
taviacou pištoľou. Ak chceme, aby nám 
mach dlhšie vydržal svieži, môžeme ho 
priebežne kropiť.

Pripravila: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Pripravujeme sa na vianočné sviatky 

Vyrábame adventný veniec

Netradičný adventný veniec.                                      foto zdroj cocoparisienne pixabay
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hľadá pracovníkov do skladu do Nemecka
Ponúkame:
   stabilnú prácu v renomovanej spoločnosti na TPP
   hodinová mzda od 8€ netto/hod.
   možnosť nadčasov, ubytovanie ZADARMO
   nástup možný ihneď

Poď k nám 
pracovať 

do Nemecka! 

V prípade záujmu nás kontaktuje: +421 918 351 574, praca@lutogroup.com 
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0800 500 002
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KURZ SBS

Evidovaní na Úrade práce môžu 
mať kurz ZADARMO!

Volajte: 0904 001 475
KOMÁRNO

BRATISLAVA

kurz  začína   20. 01. 2020

kurz  začína  9.12. 2019

Nie odbáčať, zabáčať, ale 
odbočovať, zabočovať. Nie prísť tu, ale prísť sem.

Slovenčina naša

INZERCIA
0907 779 019
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Uplynulú nedeľu som diskutoval v relácii televí-
zie Markíza Na telo s Marianom Kotlebom. Mnohí 
ma kritizovali už len pre rozhodnutie prijať toto                     
pozvanie. Vraj s Kotlebom sa nediskutuje, pridá-
vam mu relevanciu, atakďalej. Ja si to však ne-
myslím. Podľa mňa je potrebné, aby čím viac ľudí 
videlo, aké hlúposti rozpráva a ako jeho program 
vôbec nedáva zmysel. To je, samozrejme, dávno 
známe. Sľubuje, že opraví nemocnice, zavedie vy-
soké kočíkovné, nakúpi stíhačky, zvýši dôchodky. 
Kde na to vezme, lebo samozrejme medzitým ešte 
z EÚ a NATO stihne vystúpiť, nie je známe a ako sa 
ukázalo v nedeľu, nevie to ani on sám.

Ľúbivé reči, na ktoré sa ľahko chytajú voliči, to je 
niečo, k čomu sa SaS nikdy neznížila a je mi ľúto, 
koľko Slovákov sa na to chytí. Na druhej strane 
rozumiem voličovi Kotlebu, ktorý vidí nefungujú-
ci štát a nemá žiadne perspektívy do budúcnosti.    
O to viac je však potrebné ukazovať, že dva plus  
dva nikdy nebude sedemnásť a že len odborné pre-
myslené riešenia sú cestou pre vyššiu životnú úro-
veň na Slovensku. 

Dvanásť rokov Ficovej vlády nás dostalo sem – 
do krajiny korupcie, byrokracie, súdnych prieťahov 
a kradnutia. Ale aj krásnej a plnej 
skvelých ľudí, ktorým verím, že sa 
dokážu rozhodnúť správne. Slo-
vensko neopravia sľubotechny, 
ale odborníci. My v SaS ich máme 
dostatok a sme pripravení. 

Diskusia s ekonomickým 
diletantom

Richard Sulík
predseda SaS

Pripravení prevziať 
zodpovednosť

Od zamatovej revolúcie prešlo 30 rokov. Cením si 
„vyštrnganú“ slobodu, aj keď november ´89 prinie-
sol aj mnoho zlého a z mečiarovského vyčíňania sa 
dodnes spamätávame, nehovoriac o Ficovi a jeho 
korupčnej partii. Sloboda je však hodnota, ktorá 
je trvalá a na ktorej sa dá stavať aj v časoch, keď                                                                                             
demokratické voľby bohužiaľ prinesú do vlády zlo-
dejov.

Som rád, že my, mladí ľudia, môžeme na rozdiel 
od našich rodičov slobodne cestovať a naberať skú-
senosti aj v zahraničí. Trápi ma však, že sa naši mla-
dí nevracajú a zostávajú tvoriť hodnoty v cudzine. 
Pritom by sme ich tu veľmi potrebovali. Slovenské 
mestá priam volajú po mladých šikovných ľuďoch, 
aby si tu založili rodiny a pracovali tu.

Osobne poznám viac ako 50 mladých, ktorí odišli 
a nemajú v pláne vrátiť sa na Slovensko. Ak sa aj za-
mestnajú, nezarobia dosť. Ekonomický kolotoč sa za-
brzdil a roztočia ho len odborne pripravené reformy.

Toto je jeden z dôvodov, pre ktoré som sa rozho-
dol politicky angažovať. Ako obyva-
teľ jedného z najväčších krajských 
miest sledujem, ako sa mestá 
zaľudňujú a starnú. Slovenské 
mestá musia byť opäť hodné toho, 
aby sa cenní ľudia do nich vracali.   
Nie len preto, lebo tam majú rodi-
čov, ale pretože sa to oplatí. 

Aby sa v slovenských mestách 
oplatilo pracovať, podnikať a žiť

Zdravý rozum je 
najlepší recept

Ladislav Matejka
krajský predseda SaS Trenčín
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NEJDE VÁM BIZNIS?KONTAKTUJTE NÁS
voros@regionpress.sk
0907 779 019
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NESTRÁCAJTE ČAS 
CESTOVANÍM ZA PRÁCOU!
POĎTE PRACOVAŤ K NÁM

Aktuálne voľné pozície
v našej spoločnosti:

Benefity: po zaučení úprava platu + kvartálne odmeny až do výšky 
dvoch základných platov ročne; stravné plne hradené zamestnáva-
teľom nad rámec zákona.

V prípade záujmu pošlite nám prosím Váš životopis na:
hr@metrans.sk alebo kontaktujte nás na tel. čísle: +421 31 3234 257 
alebo na mobilnom tel. čísle: +421 918 776 927 

 (požadujeme vyučenie v odbore)
   - nástupný plat 950,-€ brutto + príplatky za zmeny,
   po zaučení zvýšenie platu o 200,-€ brutto

 (prax min. 5 rokov v odbore)
   - nástupný plat 1250,-€ brutto + osobné ohodnotenie 250,-€ brutto

 (výhodou je prax s VZV)
   - nástupný plat 650,-€ brutto + osobné ohodnotenie 70,-€ brutto
   + príplatky za zmeny

 (požadujeme aktívnu
   komunikáciu v AJ alebo NJ) – nástupný plat 735,-€ brutto 
   + osobné ohodnotenie 70,-€

 – nástupný plat 650,-€ brutto
   + osobné ohodnotenie 100,-€ brutto + príplatky
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Šamoríne a Dunajskej Strede

0948 137 340 • miroslav.krivosudsky@guarding.sk

Mzda: 2,9890 €/h. brutto
Nástup ihneď.
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PRACOVNÁ PONUKA: 
Príjmeme na TPP dievčatá 18-40 rokov: 

TANEČNICE / STRIPTÉRKY

0910 970 890

do nočného klubu Afrodita v Nových Zámkoch. 
Ubytovanie zdarma, stála klientela, 

mesačný bonus 400 EUR
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LETÁKY
0907 779 019
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OBVINENÝ 
ZA OTÁZKU BEZ ODPOVEDE!
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