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SALÓN PRE PSOV COMTESSA

• kúpanie • strihanie
• trimovanie • rozčesávanie
• wellness • doplnkové služby
• dentálna hygiena
  (ultrazvuková kefka, čistenie zubov bez narkózy)
saloncomtessa    www.salon-comtessa.sk

0907 471 554     Rudná 221
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párny týždeň: 
Revúca, Jelšava, Tornaľa, Rimav-
ská Sobota, Sobôtka, Bátka, 
Hnúšťa, Rožňava, Plešivec 

nepárny týždeň: 
Revúca, Tornaľa, Rimavská Sobo-
ta, Sobôtka, Rožňava, Betliar, Br-
zotín, Dobšiná, Gemerská Hôrka, 
Gemerská Poloma, Henckovce, 
Jablonov nad Turňou, Jovice, 
Krásnohorská Dlhá Lúka, Lipov-
ník, Plešivec, Štítnik, Vlachovo 

gemersko@regionpress.sk
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Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko
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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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NEJDE VÁM BIZNIS?KONTAKTUJTE NÁS
gemersko@regionpress.sk

0907 887 322

VIZITKY
0907 887 322
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> revízie komínov 
   ku kolaudáciám RD

   komínov

   zadechtovaných
   komínov
> fasádne komíny

   komínov

www.kominar-poprad.sk
www.kominyfrezovanie.sk

PÍLENIE A OREZÁVANIE
RIZIKOVÝCH STROMOV
ohrozujúcich majetok a zdravie. S postupným 

Ponúkame orez orechov.
Kontakt: 0915 926 755
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HorMIx
GUMOLITY

      Rož�ava 
vo dvore Rotundy

        TEL:   0948 290 720

TAPETY

LAMINÁTOVÉ 
  PODLAHY

KOBERCE
KOROK

VINYL

 TTEELLLL:   0099488 2299900000 7777772222222222200000000000000

 0950 266 604 0950 266 604

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

BITU FLEX s.r.o. 
OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY

KAMENÁRSTVO
Helczman

KAMENÁRSTVO
Helczman

spracovanie, výroba a predaj 

PRÍRODNÉHO KAMEŇAspracovanie, výroba a predaj 

PRÍRODNÉHO KAMEŇA

Prerábame staré
betónové hroby
na NOVÉ  ŽULOVÉ
za  VÝHODNÉ CENY!
... aj atypické rozmery

 

0907 887 322
Inzerát, ktorý predáva
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Predstavitelia ôsmich vyšších územ-
ných celkov (VÚC) po  rokovaní zdru-
ženia SK8 v Trnave vyšli s požiadav-
kou na posilnenie pozície krajov pri 
novom operačnom programe regio-
nálneho rozvoja na roky 2021 - 2027, 
na zmenu zákona na rozšírenie kom-
petencií pri kontrolách v sociálnych 
zariadeniach i na vznik zákona o 
kultúrno-kreatívnych centrách. Pred-
seda SK8 a Trnavského samosprávne-
ho kraja Jozef Viskupič informoval, 
že združenie rozhodlo aj o kreovaní 
dočasnej pracovnej skupiny pre rieše-
nie financovania miestnych akčných 
skupín (MAS).

SK8 sa na podnet predsedu Bra-
tislavského samosprávneho kraja Ju-
raja Drobu obráti na ministra práce a 
sociálnych vecí Jána Richtera (Smer-
-SD) a chce iniciovať zmenu zákona o 
sociálnych službách. Mala by rozšíriť 
kompetencie na vykonávanie kontrol v 
zariadeniach sociálnych služieb neve-
rejných poskytovateľov. Zámerom je do 
kontroly začleniť popri krajoch aj mestá 
a obce, ktoré, ako dodal Droba, najlep-
šie poznajú reálie, vedia, aký posky-
tovateľ u nich pracuje. „Vyvíjame túto 
iniciatívu, keďže v poslednom čase sa 
vyskytlo niekoľko alarmujúcich prípa-
dov, a to predovšetkým u neverejných 
poskytovateľov, “ uviedol Droba.

Viskupič informoval o zhode čle-
nov SK8 obrátiť sa na ministerstvo 

školstva so žiadosťou rešpektovania 
rozhodnutí VÚC pri určovaní počtu 
žiakov v prvých triedach jednotlivých 
učebných a študijných odborov na 
stredných školách. „Aby VÚC mohli za 
celý proces plánovania výkonov pre-
vziať zodpovednosť, je potrebné, aby 
ministerstvo rešpektovalo ich rozhod-
nutia,“ dodal Viskupič.

Predseda Prešovského samo-
správneho kraja Milan Majerský vyšiel 
s návrhom vzniku pracovnej skupiny, 
ktorá by rokovala s ministerstvom pô-
dohospodárstva ako riadiacim orgá-
nom, a prípadne aj bankami, o finan-
covaní miestnych akčných skupín. 
Dobrovoľné združenia obcí sú podľa 
jeho slov významným nositeľom myš-
lienok v regiónoch a takisto zaujíma-
vým zdrojom investícií. Aktuálne však 
už nemajú zabezpečené financovanie 
a je ohrozený ich existenčný potenciál. 
Na Slovensku je viac ako 100 MAS, v 
PSK z toho funguje 23.

SK8 sa zaoberalo aj návrhom záko-
na o kultúrno-kreatívnych centrách. 
„Potenciál kreatívneho priemyslu je 
veľký, predpokladá však spojenie via-
cero subjektov, pre ktoré dnes nie je 
legislatívna podpora. Zámerom je, aby 
VÚC mohli zriaďovať centrá na vytvo-
renie platformy pre spoluprácu medzi 
občianskymi združeniami, nezisko-
vým sektorom a miestnou samosprá-
vou,“ uviedol predseda SK8.

Kraje žiadajú viac kompetencií

» Zdroj: TA SR

+ zimné pneumatiky ZADARMO

Cestári možno zaspia, a čo vy?

Darujte si zľavu až 4600€
+ zimnéé pneumatiky ZADARMO+ zimné

Darujte si zľavu až 4600€

www.autocentrum.sk
Platí na vybrané vozidla Opel a Hyundai.

Nezmeškajte túto akciu, platí len do vypredania zásob.

Opel Lučenec
0903 718 214

Opel Rožňava
0918 495 537

Hyundai Rožňava
0905 279 733
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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

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682
»Predám sklolaminátové 
žumpy o objeme 5.000, 
8.000 a 10.000 litrov a vo-
domerné plastové šachty. 
Cena od 650 €. Doveziem, 
osadím, vykonám aj tlako-
vú skúšku. T.č.: 0905 925 
991
»Čistenie hrobov a obnova 
písma, serióznosť, korekt-
nosť a spoľahlivosť. T.Č. 
0919 205 521

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          
03 BYTY / predaj     

05 DOMY / predaj     

12 DEŤOM    
13 RôZNE / predaj    

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

Príklad:
RP GE 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, GE zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

04 BYTY / prenájom 

06 POZEMKY / predaj 
07 REALITY / iné       
08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    
10 ZÁHRADA A ZVERINEC    
11 HOBBY A ŠPORT   

Občianska
riadková
inzercia

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    
16 ZOZNAMKA    
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0800 500 002
0800 500 502
0800 500 520

EURO    personal

34
-0

21
7

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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A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď

680  mes. brutto 

Základná zložka mzdy +príplatky 
a ,

UBYTOVANIE ZADARMO – NÁSTUP IHNEĎ 
, recepcia@aii.sk
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0800 500 091 - www.konstrukter.sk
PÁRY

Nie za desať
minút, ale o desať minút.

Slovenčina naša Nie problém
poriešiť, ale riešiť či vyriešiť.

Slovenčina naša

INZERCIA
0907 887 322
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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

ZÁHRADNÍCTVO

Kalonda
ZÁHRADNÍCTVO

Kalonda
ZVOLENSKÁ CESTA LUČENEC

(smer Vidiná)
ZVOLENSKÁ CESTA LUČENEC

(smer Vidiná)

Otvorené
PO-PI 900-1600, SO 800-1200

Záhradníctvo
Kalonda

    
     0905 340 594 
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Najpredávanejšie
BETÓNOVÉ PLOTY

na Slovensku

50OSB10

50OSB12

50OSB15

50OSB18

50OSB22

50OSB25

OSB 2500x1250x10 mm

OSB 2500x1250x12 mm

OSB 2500x1250x15 mm

OSB 2500x1250x18 mm

OSB 2500x1250x22 mm

OSB 2500x1250x25 mm

10

12

15

18

22

25

13,50 €

15,50 €

19,60 €

23,40 €

28,80 €

32,00 €

OSB3 KRONOSPAN hladká
Rozmer: 2500 x 1250 mm = 3,125 m2

Kód
tovaru Názov tovaru

Hrúbka
v mm Cena/ks
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ZASKLIEVANIE BALKÓNOV A TERÁS

0918 477 323  |  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 €

PREDAJ ŠTIEPANÉHO
PALIVOVÉHO DREVA

NA PALETÁCH 

PREDAJ ŠTIEPANÉHO
PALIVOVÉHO DREVA

NA PALETÁCH 

INZERCIA
0907 887 322

Nie konzultujeme diplomovú prácu, 
ale konzultujeme s docentom o diplomovej práci.

Slovenčina naša
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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

PRÍPRAVY NA VIANOCE Najčítanejšie regionálne noviny

Netradičný adventný veniec.                                      foto zdroj cocoparisienne pixabay
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Koľko expertov sa zrazu vyrojilo 
okolo politických strán takto pred 
voľbami. Poznám texty rôznych 
odborníkov, no o niektorých „škol-
ských“ politikoch som nepočul, 
hoci sú pasovaní za predstaviteľov 
školstva. 

Môžeme sa tešiť zase na takých, čo 
sa nechajú obklopiť „odborným“ tí-
mom a zabetónovanými štruktúrami 
na ministerstve a budú nimi ovplyvne-
ní. Chodiť do školy nie je kvalifikácia 
na jeho zmenu. Potom získa politik 
funkciu, bude presadzovať svoju kon-
cepciu bez komplexného pohľadu a 
bez odstránenia malých, no zásadných 
každodenných problémov vyučovania. 
Bez toho sa neoplatí prejsť k vyšším 
koncepciám.

Najčastejšie sa noví politici prezen-
tujú tým, že sa majú robiť interaktívne 
hodiny, má sa posilňovať kritické mys-
lenie, nemá sa memorovať a pod. Mrzí 
ma, keď sa prezentujú v médiách ľudia 
(mentori, popularizátori), čo ponúkajú 
deťom vzorové vyučovanie ako kon-
trast k štandardným vyučovacím ho-
dinám. Menej sa ukazuje, koľko práce 
je za tým a koľko inej (zbytočnej) práce 
učitelia musia robiť okrem vyučovania. 
Okrem toho, materiálne podmienky 
škôl nie vždy dovoľujú realizovať veľ-
kolepú hodinu. Ďalším problémom je 
aj čas. Príčin je mnoho, ale isté je, že 
schopnosť učenia sa žiakov klesá. Preto 
učiteľ potrebuje viac času na vysvetle-

nie témy. Samozrejme, môže ju názor-
ne vyložiť, len je otázne, čo si žiaci z 
nej zapamätajú, keď si nemusia písať 
poznámky a nemajú sa učiť. Ak má byť 
učebná téma prostriedkom vzdeláva-
nia, musí byť aj teoreticky reflektova-
ná. Aby ju aj žiak mohol v budúcnosti 
opakovať, aplikovať, transformovať. Čo 
z toho, keď žiak uvidí chemickú šou, 
bez toho, aby pochopil reakcie, ktoré sa 
pred jeho očami dejú? Alebo budeme 
viesť školu prchavými vizuálnymi zá-
žitkami a spoľahneme sa na internet? 

Diskusie, debatné hodiny či kritic-
ké myslenie sú úžasné metódy, ktoré sú-
časných žiakov bavia. Ale ak majú byť 
takéto hodiny efektívne, opäť to pred-
pokladá prípravu, štruktúru a hlavne 
redukciu osnov. Teda, ak to nemá byť 
zbytočná jednorazová aktivita. Hodiny 
bez výkladu či diktovania poznámok? 
Veľmi by sa mi páčilo viesť dialóg o 
téme. Sú však žiaci pripravení učiť sa 
z počutého bez písania poznámok? 
Máme učebnice, ktoré sú také spoľahli-
vé, že netreba písať poznámky? 

Úplne súhlasím, že vyučovanie tre-
ba inovovať. Avšak nesmie to byť tak, 
že sa to uloží ako povinnosť učiteľom 
bez systémovej zmeny prípravy učite-
ľov, úpravy legislatívy a bez odstráne-
nia prekážok, ktoré nás doslova nútia 
ísť po starom. Uvedomujú si toto všetko 
novodobí experti?   

Novodobí experti

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
riaditeľ ZŠ s MŠ
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Otužovanie, správna výživa bohatá 
na antioxidanty, dostatočný fyzický 
pohyb a šport vo vonkajšom pros-
tredí sú podľa odborníkov najlep-
šou prevenciou pred akútnymi res-
piračnými ochoreniami a chrípkou 
u detí. 

Významnú úlohu v prevencii ocho-
rení má totiž stav odolnosti organizmu. 
Ochranou dýchacích ciest proti oxidan-
tom a radikálom v znečistenom ovzdu-
ší v týchto dňoch je zvýšený príjem rýb, 
ako aj ovocia a zeleniny, ktoré sú vý-
znamným zdrojom antioxidantov.

„Antioxidanty - vitamín C a radi-
kálny upratovač vitamín E, sú obsiah-
nuté v mimobunečnej a v bunečnej 
membráne epitelu dýchacích ciest. 
Nízky príjem týchto účinných látok 
má za následok ich nízku hladinu v 
mimobunečnej a bunečnej tekutine, 
čo oslabuje ochranu proti oxidatívnym 
a radikálnym atakom zo znečisteného 
ovzdušia,“ vysvetlila Katarína Slotová 
z Regionálneho úradu verejného zdra-
votníctva v Banskej Bystrici.

Vo všeobecnosti sa pravidelný vý-
živový režim a rovnomerné rozloženie 
jedál počas dňa považuje aj v týchto 
dňoch za optimálny stav pre správnu 
fyziologickú rovnováhu, ako aj psy-
chickú výkonnosť. Mimoriadne ne-
zdravým stravovacím návykom, ktorý 
by aspoň v tomto čase mali rodičia prís-
nejšie kontrolovať, sú podľa nej potra-
viny rýchleho občerstvenia.

„Z pohľadu racionálnej výživy sú 
pokrmy typu ‚fast food‘ nevhodné, pre-
tože sú zdrojom takzvaných skrytých 
tukov a soli. Ich častá konzumácia nie 
je správnou výživou, vedie k nespráv-
nym stravovacím návykom a hrozí 
riziko vzniku obezity - rizikového fak-
tora mnohých vážnych neinfekčných 
ochorení – kardiovaskulárnych, ná-
dorových, metabolických, pohybových 
a tak ďalej,“ objasnila potrebu zvýšenej 
pozornosti stravovaniu detí a mládeže 
v čase vyššieho výskytu chrípkových 
ochorení Slotová.

Z hľadiska ochrany pred infekcia-
mi šíriacimi sa vzdušnou cestou má 
veľký význam častá a účinná výmena 
vzduchu vetraním, a to rovnako doma 
ako v škole. Vetranie slúži na reguláciu 
teploty a vlhkosti vzduchu v miestnos-
ti, ale aj na znižovanie koncentrácie 
nežiaducich mikroorganizmov a aler-
génov a tým obmedzuje možnosti pre-
nosu nákazy.

Medzi ďalšie opatrenia okrem 
správnej výživy, dostatočného pohy-
bu a pravidelného vetrania priestorov 
patrí správny pitný režim, dodržiava-
nie zásad osobnej hygieny, teda umý-
vanie si rúk vždy po návrate domov, po 
ceste verejným dopravným prostried-
kom, pred jedlom.

Preventívne proti chrípke

» Zdroj: TA SR

V zime ľahko dostupná zelenina ob-
sahuje mnoho bielkovín, sacharidov 
a vlákniny, z vitamínov je najviac ob-
siahnutý vitamín C, B1 (mrazený B1 
neobsahuje), B2, E a A a ponúka tiež 
veľké množstvo minerálnych látok, 
napríklad draslík, fosfor, síru.

Ružičkový kel je vynikajúcou súčasťou 
mrazených zeleninových zmesí, pridáva 
sa do polievok, omáčok alebo do originál-
nych šalátov.

Látky obsiahnuté v ružičkovom keli 
chránia organizmus pred rakovinou 
hrubého čreva a tiež zabraňujú prem-
noženiu škodlivých baktérií v žalúdku. 
Tým, že má odvodňovacie účinky, pomá-
ha aj pri chudnutí a navyše zvyšuje odol-
nosť voči stresu.

Pomáha zdolať únavu a dodáva elán 
- vďaka vysokej koncentrácií vitamínu B1-
-tiamínu a B9-kyseliny listovej je kel ružič-
kový mimoriadne vhodný pre všetkých, 
ktorí trpia chronickou únavou, podrážde-
nosťou a poruchami koncentrácie. 

Posilňuje nervy - osoby vystavené 
stresu, konfliktom a problémom bezpod-
mienečne potrebujú stravu zameranú 
špeciálne na posilnenie nervov. Stres a 
hnev totiž vo zvýšenej miere spotrebú-
vajú výživné a biologicky aktívne látky z 
krvi. Najlepšou tabletkou proti stresu je 
ružička kelu.

Podporuje krvotvorbu a okysliče-
nie buniek - kyselina listová má mimo-
riadny význam pre deti, lebo podporuje 
krvotvorbu a rast buniek. Zúčastňuje sa 

na tvorbe nukleových kyselín v jadrách 
buniek a aj u starších ľudí vyvoláva omla-
dzujúce účinky.

Upravuje trávenie - ružičkový kel od-
kysľuje organizmus a zbavuje ho škodli-
vých až toxických látok, ktoré sa nestráve-
né hromadia v tráviacom trakte. Obsahuje 
totiž množstvo vlákniny, ktorá upravuje 
trávenie a odstraňuje zápchu.

Podporuje imunitu - jednou z najpô-
sobivejších charakteristík ružičkového 
kelu je jeho vysoký obsah vitamínu C. Jed-
na šálka ružičkového kelu obsahuje viac 
ako 120 percent denného odporúčaného 
množstva vitamínu C. 

Pre zdravé kosti - ružičkový kel je 
obzvlášť bohatý na vitamín K, ktorý je 
nevyhnutný pre zdravie kostí. Vitamín K 
zohráva úlohu pri raste kostí a môže po-
môcť chrániť pred osteoporózou, stavom 
charakterizovaným progresívnym úbyt-
kom kostí. Konzumácia stravy bohatej na 
vitamín K by mohla zvýšiť pevnosť kostí 
a znížiť riziko ich zlomenín u žien po me-
nopauze.

Znižuje zápal a napomáha stabilnú 
hladinu cukru v krvi - zlúčeniny nachá-
dzajúce sa v kapustovitej zelenine, ako na-
príklad ružičkový kel, majú protizápalové 
vlastnosti. Môžu tiež pomôcť udržať hladi-
nu cukru v krvi stabilnú. Je to preto, že kel 
má vysoký obsah vlákniny, čo pomáha re-
gulovať hladinu cukru v krvi. Vláknina sa 
pomaly pohybuje cez telo bez dozrievania 
a spomaľuje vstrebávanie cukru do krvi. 

Ružičkový kel 

» red
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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

Na vysoký krvný tlak sa dnes na Slovensku lieči 
takmer 30% dospelej populácie. Ten môže spôsobiť 
zdravotné problémy, ako je napríklad krvácanie do 
mozgu, ktoré môže byť smrteľné alebo vedie k trva-
lému ochrnutiu. 

Liečba vysokého krvného tlaku je pritom známa 
už dlho. O väčšinu pacientov môže starať všeobecný 
lekár. Ten vám nasadí lieky a sleduje, s vašou spo-
luprácou, ako zaberajú. Moderné dostupné lieky 
dokážu znížiť krvný tlak pod nebezpečné limity. 
Od pacientov sa očakáva pravidelne užívať lieky, 
dodržiavať životosprávu (nesoliť priveľa, vyváže-
ná strava, pohyb) a pravidelne si doma merať tlak. 
Takto sa dá predísť ťažkým zdravotným následkom 
vysokého tlaku krvi.

Normálne hodnoty krvného tlaku sa s vekom 
mierne zvyšujú. U štyridsiatnika je to 125 (systolic-
ký)/ 83 (diastolický), u päťdesiatnika 85. Hodnoty 
nad 150/90 sú vo všeobecnosti privysoké.

S kolegyňou zo SaS Jankou Cigánikovou robíme 
teraz na viacerých miestach na Slo-
vensku merania hladiny krvného 
cukru a tlaku krvi, aby sme obča-
nov upozornili na týchto dvoch ti-
chých zabijakov a pomohli niekto-
rým včas začať liečbu. Včasná 
liečba, vrátane zmeny spôsobu ži-
vota, podstatne zníži riziká oboch 
nebezpečných ochorení.

Vysoký krvný tlak je neviditeľný 
zabijak

Zdravý rozum je 
najlepší recept

Martin Barto
člen zdravotníckeho tímu SaS

34
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 vysoká výhrevnosť ¦ cca 19 - 21 MJ/kg

 nízke emisie ¦ popolnatosť 0,3%

 praktické vákuové balenie ¦ čistá práca
 10 kg balenie ¦ 10 kusov, to je o 20% lepšie zlisovanie

 pre všetky typy kotlov ¦ krbov ¦ kachlí ¦ pecí

 horia 6 - 8 hodín ¦ tlejú až 8 - 10 hodín

EKO CERTIFIKÁT

NAJLEPŠIE BRIKETY
NA SLOVENSKOM TRHU

1 paleta
96 balíkov

1 balík = 10 ks
10 kg

ZABEZPEČUJEME
DOPRAVU K VÁM DOMOV

www.brikety.shop  ¦  info@brikety.shop

objednávky:
0908 998 998

Ekologické, originál RUF
DREVENÉ BRIKETY
           z dubového dreva

GARANTUJEME NAJLEPŠIU
CENU NA TRHU

34
-0

21
9

online rezervácie
www.unibuss.sk

viac info na

      0948 51 51 51
      info@unibuss.sk

AJ Z VÁŠHO OKOLIA
ZABEZPEČUJEME
ODVOZ NA LETISKÁ
Krakow   | Katowice

LETISKOVÝ TRANSFER
Benefity: wifi pripojenie, káva/nápoj ZDARMA

ceny už

od 39€
na osobu

5791
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OBVINENÝ 
ZA OTÁZKU BEZ ODPOVEDE!
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