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Nebuďme otrokmi slobody
Nastáva čas zamyslenia, očakávania, čas príchodu. Rok stiekol ako
prívalová voda z kopcov a čím je človek starší, tým je ten rok akýsi kratší.
Ako dni v tomto období. Vážení čitatelia, začína sa nám veľmi zvláštne,
miestami krásne obdobie, v inej podobe zas čas hádok, bojov o moc.

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 gazdiné, ktoré lamentujú, kam s ním doma.
Dokonca to nie sú ani štyri sviečky, kúpené v akciovej zľave, no aj tak predraIde o morálku, spravodlivosť, ide o žené a postavené do radu za seba ako
antagonizmus dobra a zla. Stále je tu nejaká bezduchá priamka. Advent je
pred očami ten prastarý biblický prí- kruh. Aj preto veniec v tvare kruhu. Je
beh o tom, ako sa zlo snažilo zlikvido- to koniec starého a začiatok nového.
vať prichádzajúce dobro, o chudobnej Večne sa opakujúci.
maštali a vyhnanstve a o zlatom lesku
„Dávajte si pozor, aby vaše srdpalácov moci, ktorá sa v určitý čas
rozsýpa ako chatrč pri závane jarného cia neoťaželi...“ (Lk 21,34) Chcete vevetríka. Lebo je neudržateľná a lebo aj dieť čím? Lukáš to jasne vymenúva
tak nie je najvyššia, hoci sama je o tom - „obžerstvom, opilstvom, starosťou
o pôžitky. Patrón maliarov, lekárov a
presvedčená.
liečiteľov o tom písal pred dvadsiatimi
V tejto súvislosti vám ponúkam storočiami, no v inej podobe
obraz zo starozákonnej knihy proroka je to platné aj dnes.
Daniela 7,13: „Hľa, v oblakoch neba
Začína sa
Advent
prichádzal ktosi ako Syn človeka; prišiel až k Starcovi dní, priviedli ho pred – áno, Advent sa píše s
veľkým písmenom. Doneho.“
kážete si nájsť čas
Pán Ježiš hovorí o citlivosti na zna- na ticho...? Je to
menia čias: „Keď sa toto začne diať, pozvanie...
vzpriamte sa, zodvihnite hlavu, lebo sa
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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Západné Slovensko
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

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

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
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47-056

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.
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Stredné Slovensko
50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
42.845
32.750

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

Východné Slovensko

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
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Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj
02 AUTO-MOTO / iné
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely- DOHODA ISTÁ
0908205521
»Výkupim motorové vozidlá
všetkých značiek, staré, nepojazdné, havarované. T.č.:
0905 505 129

03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
»Kúpim Váš dom, byt. Platba
v hotovosti. Tel: 0944630600

08 STAVBA
09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
11 HOBBY A ŠPORT

GLAZÚROVANIE
VANÍ

12 DEŤOM
KTO DARUJE DEŤOM DROBNOSTI NA MIKULÁŠA A VIANOCE ĎAKUJEME T.Č. 00421948710036

24

13 RôZNE / predaj

0903 405 588
0905 983 602

14 RôZNE / iné
»Kúpim staré plechové hračky. T.č.: 0905 505 129

94-0184

rokov
„Už
od ﬁrmy“
MOLNÁR

16 ZOZNAMKA
»Slobodny 39rocny muz,
hladam si zenu na trvaly
vztach. Budem rad ked mi
zavolas (sms) 0940350890
»Slobodný bezdetný 42
ročný muž hľadá ženu na
trvalý vzťah. 0904522290

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera ZA medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP ZA 12 Predám kočík,
0987 654 321.

68-02

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.
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, ZA zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na druhej strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.
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76-0016

Žilina

Dispečing SK - 0950 333 222

služby / bezpečnosť
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Daruj viditeľnosť, daruješ život
Pre zachovanie bezpečnosti na a popri cestách v jesennom období policajti pripomínajú chodcom používať
reflexné prvky. Upozorňujú, že chodec idúci po kraji cesty by mal mať tieto prvky na tej strane tela, ktorú vidno
z vozovky.
Reflexné predmety je najlepšie
umiestniť blízko ku kolenám, do úrovne
pásu a na rameno, deťom tiež na čiapku
a cyklistom na prilbu a na bicykle. Mladší
členovia rodiny by mali presvedčiť tých
starších, ktorí napríklad večer chodia do
kostola po zle osvetlenej alebo vôbec neosvetlenej ceste, alebo ju prechádzajú z
jednej strany na druhú, aby sa nehanbili
a tiež sa vybavili reflexnými prvkami. Pokojne im ich zadovážte, upevnite na kabelky, na rukávy kabátov, hoci aj na chrbát či golier. Nikto si z nich „srandu“ robiť
nebude, naopak, určite budú za vzor.
Reflexné prvky sú povinné pre chodcov na krajnici či okraji vozovky počas
zníženej viditeľnosti nielen mimo obce,
ale aj v nej. Skvelým riešením sú reflexné pásiky, ktoré sú cenovo dostupné
pre každého a zároveň ich môžete nosiť
neustále so sebou. V prípade, že chodec
nemá v noci, počas hmly či snežnej búrky reflexný prvok, hrozí mu pokuta do 50

eur.
Najväčším rizikom je však ohrozenie bezpečnosti a zdravia chodcov – počas zníženej viditeľnosť vidí vodič z 20
metrov len spodnú časť nôh chodca bez
reflexných prvkov. Ak má však refexnú
bundu či overal, dokáže ho vodič spozorovať aj z viac ako 150 metrov. Reflexné
prvky majú schopnosť niekoľkonásobne
znásobiť intenzitu odrazeného svetla, a
tak doslova zažiaria vodičovi pred očami
aj na veľkú vzdialenosť.
Inak, lepšie ako iba odrážať svetlo,
je vysielať ho. Bežný reflexný náramok
so štyrmi LED diódami stojí z hľadiska
ochrany zdravia naozaj bagateľ. Ak by ste
niečo podobné hľadali pre svoje deti či
starkých, určite ho nájdete v každej špecializovanej predajni potrieb pre cyklistov. Reflexné pásky dostať prakticky všade, majú ich už aj v mnohých stánkoch s
dennou tlačou.

» red

09-30

20% ZĽAVA

na objednávky

ZASKLIEVANIE BALKÓNOV A TERÁS
bezrámové
rámové

zimné záhrady

splátky od 49 €

VIANOČNÁ AKCIA
0948 787 777 | www.balkona.eu

prístrešky

splátky od 149 €

zasklievanie terás

splátky od 101 €

ZĽAVY AŽ DO 27%

Možnosť výhry 700 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom
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63-0179

balkóny

6

bývanIe
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68-108

žIlInsko

InZerÁT,
KTorÝ
PreDÁvA

0905 362 803
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personal

35È&$,+1('
VOLAJ IHNED:
0800 500 002
0800 500 502
0800 500 520
%5$7,6/$9$751$9$+/2+29(&1,75$0$/$&.</2=2512
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34-0216

Personálna & pracovná agentúra

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

E U RO

Personálna & pracovná agentúra

65-140

52-0017-51

47-010

10

zamestnanIe / polItICkÁ InzerCIa

žIlInsko

11
Pripravení prevziať
zodpovednosť

Diskusia s ekonomickým
diletantom

Uplynulú nedeľu som diskutoval v relácii televízie Markíza Na telo s Marianom Kotlebom. Mnohí
ma kritizovali už len pre rozhodnutie prijať toto
pozvanie. Vraj s Kotlebom sa nediskutuje, pridávam mu relevanciu, atakďalej. Ja si to však nemyslím. 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 vysoké 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.

85_0690

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 nefungujúci 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 premyslené riešenia sú cestou pre vyššiu životnú úroveň 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. Slovensko neopravia sľubotechny,
ale odborníci. My v SaS ich máme
dostatok a sme pripravení.

Sprostredkovanie opatrovateľskej

práce v Rakúsku už 15 rokov
Ak máte záujem o dlhodobú spoluprácu a finančnú istotu, kontaktujte nás

Richard Sulík

66-0084-1

predseda SaS

Zdravý rozum je
najlepší recept

áȶƑȟơɭǫơʁǫʍ
ɽȇʠʋȶƆȥƢɢɭȶŹȍƢȟˊ

   

˙ơȍơ˖ȥǫƆȥŖʋɭŔʍȍơŹȶʽȍŔȇˊɽŔȟʠɽǫŔɢʡʁʍŔʍ
ɽʋŖʍŔɢȶʋȶȟȟơʁȇŔǿʡࡲ
ơȥ ˖Ŕ ɢȶɽȍơƎȥˋ ȟơɽǫŔƃ ɽȟơ ȥŔʽʁʋǭʽǫȍǫ Ŕɽǫ
ࠂࠄ ȶŹƃǭ Ŕ ȟơɽʋơƆǫơȇ ȥŔ òȍȶʽơȥɽȇʠ ȇƎơ
ȥŖȟ ȒʠƎǫŔ ɢɭơɽȥơ ɢȶɭȶ˖ɢɭŖʽŔȍǫ ȟǫơɽʋȥơ
ɢɭȶŹȍƢȟˊࡲ ȍơ Ŕǿ %ɭŔʋǫɽȍŔʽŔ ȟŖ ɽŔȟȶ˖ɭơǿ࢚
ȟơɽʽȶǿơɽʋŔɭȶɽʋǫȇʋȶɭƢʋɭơŹŔɭǫơʁǫʍȥơǿƎơ
ȍơȥȶƎȶɢɭŔʽʠŔȍơŔǿƎȶɽʋʠɢȥȶɽʍʁȇȼȍȶȇƆǫ
ʁȇȼȍࡲĪɽʋɭŔȥơŁč7|ɽȟơƎŔȍǫƎȶȇȶɢˊʋǭȟ
ȒʠƎǭȇʋȶɭǭɢȶ˖ȥŔǿʡɢɭȶŹȍƢȟˊȥŔòȍȶʽơȥɽȇʠ
ŔȟŔǿʡɢɭǫɢɭŔʽơȥƢɭǫơʁơȥǫŔࡲ¥Ŗɽ˖ŔʠǿǭȟŔǿʡ
ɽȇʠʋȶƆȥƢ ɢɭȶŹȍƢȟˊ ȥǫơ ȥơ˖ȟˊɽơȍȥƢ ȇȶȥ࢚
˫ǫȇʋˊࡲ ¥ơƎŖʽȥȶ ɽȟơ ɢɭơƎɽʋŔʽǫȍǫ ȇŔȥƎǫƎŖʋ࢚
ȇʠ Ǝȶ ɢŔɭȍŔȟơȥʋȥˋƃǠ
ʽȶȍǫơŹࡲ ¥ŖǿƎơʋơ ʋŔȟ
ȒʠƎǭ ˖ ƃơȍƢǠȶ òȍȶ࢚
ʽơȥɽȇŔ ˖ ʽŔʁǫƃǠ
ɭơǌǫȷȥȶʽࡲ òȶȟ ɢɭơ࢚
ɽʽơƎƆơȥˋȶʋȶȟ˙ơ
ʽɢŔɭȍŔȟơȥʋơȟʠɽǭ
Źˊʍ ˖Ŕɽʋʡɢơȥˋ ȇŔ˙࢚
ƎˋȇʡʋȥŔʁơǿȇɭŔǿǫȥˊࡲ
ŹˊɽŔȥŔȥǫȇȶǠȶŔȥŔ
ȥǫƆȥơ˖ŔŹʠƎȍȶࡲ
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ńǫǿơȟʽáȶɢɭŔƎơɽȶɽʽȶǿȶʠɭȶƎǫȥȶʠŔࢱƎȶ
%ɭŔʋǫɽȍŔʽˊƃǠȶƎǭȟɢɭŔƃȶʽŔʍࡲ-ǠȶƎǭȟȥŔʋˋ˙࢚
Ǝȩȶʽȇˊʠ˙ŔɽǫʁǫơɽʋˊɭȶȇࡲńǫǿơʋŔȇȟȥȶ˙ɽʋʽȶ
ɭȶƎǭȥ ȥǫơ ɽȟơ ˙ǫŔƎȥŔ ʽˋȥǫȟȇŔࡲ ¥ǫơȇơƎˊ
ȇơƑɽŔɭȶ˖ɢɭŖʽŔȟɽȒʠƑȟǫʽࢱǠȍŔʽȥȶȟȟơɽʋơ
˖ǫɽʍʠǿơȟ˙ơȍơȥʽȶʽơȒȟǫȶŹȟơƎ˖ơȥơǿȟǫơɭơ
ɢȶ˖ȥŔǿʡƆȶȒʠƎǭʽɭơǌǫȷȥȶƃǠɽȇʠʋȶƆȥơʋɭŖɢǫࡲ
þʠɽŔʽǫŔƃɭǫơʁǫȇʋȶƆȶȥŔʋȍŔƆȶʽȇơɢȶʽơƎŔȍ
ȶࢱƆȶȟɽŔǠŖƎŔǿʡʽɢŔɭȍŔȟơȥʋơȇʋȶǿơȥŔʽǫȥơ
Ɔȶȟʠࡲ Ł ƎơƎǫȥǫơȇ Ŕ ȟǫơɽʋ ɢȶ òȍȶʽơȥɽȇʠ ʋȶ
ʋŔȇʽˊ˖ơɭŖ˙ơʽ%ɭŔʋǫɽȍŔʽơȥơɭǫơʁǫŔǫƃǠɢɭȶŹ࢚
ȍƢȟˊŔȍơǫŹŔɽŔȟơƎ˖ǫɽơŹȶʠǠŖƎŔǿʡࡲ
ŔŔȒʠƎǫŔ˖ȶɽʋɭŔȥˊŁč7|ʋɭŖʽǫȟơʽơȒŔ
ƆŔɽʠ ȟǫȟȶ ǠȍŔʽȥƢǠȶ ȟơɽʋŔ ŹʠƑ ˙ǫǿơȟơ
ȟǫȟȶ ŔȍơŹȶ ƃǠȶƎǭȟơ ȒʠƎǭ ɢȶƆʡʽŔʍࡲ Ŕ˙ƎŖ
ƆŔɽʍòȍȶʽơȥɽȇŔȟŖɽʽȶǿơɽʋŔɭȶɽʋǫࡲ¥ŔɢɭǭȇȍŔƎ
ʽ¡ǫƃǠŔȍȶʽƃǫŔƃǠǿơɢɭȶŹȍƢȟɽȥơƎȶɽʋŔʋȇȶȟ
ɢɭŔƃȶʽȥˋƃǠȟǫơɽʋǠȶƃǫƃơȍȇȶʽŖȥơ˖Ŕȟơɽʋ࢚
ȥŔȥȶɽʍȥŔòȍȶʽơȥɽȇʠǿơʽơȒȟǫȥǭ˖ȇŔࡲĪǫŔƃŔȇȶ
ࠅ߿߿߿߿ȒʠƎǭʽ¥ŖȟơɽʋȶʽơɢȶʋɭơŹʠǿơʽơɭơǿȥʡ
ɢȍŔʽŖɭơȩࡲĪȶĪɭŔȥȶʽơȥŔƎþȶɢȒȶʠŔȶȇȶȍǭȒʠƎǭ
ʋɭŖɢǫɭȷȟɽȇŔȶʋŖ˖ȇŔࡲòʡȶŹƃơȇƎơǿơʽʁơʋȇȶ
ʽɢȶɭǫŔƎȇʠŔȍơȥŔȟȥȶǠˋƃǠȟǫơɽʋŔƃǠǿơʋȶ
ƎȶɽȍȶʽŔɽʋɭơƎȶʽơȇȥơȟŔǿʡŔȥǫʋơƆʡƃʠʽȶƎʠࡲ
ĪöŔȍǫȒʠƎǭʋɭŖɢǫȥǫơȍơȥ˖ɭʠʁơȥŖȥơȟȶƃȥǫƃŔ
ŔȍơŔǿɢɭơǠʠɽʋơȥŖƎȶɢɭŔʽŔࡲ¶ɭŔʽŔɢȶʋɭơŹʠ࢚
ǿơŔŹˊɽȟơȇȶȥơƆȥơɽʋŔʽŔȍǫƃơɽʋʠèࠂŔȶƎ࢚
ȒŔǠƆǫȍǫȶƎƎȶɢɭŔʽˊȟơɽʋŖŔȶŹƃơࡲ7ʠȥŔǿɽȇơǿ
ɽʋɭơƎơŹˊɢȶȟȶǠȍȶȇơŹˊɽŔ˖ƎʽȶǿȇȶȒŔǿȥǫȍŔ
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Toto je návod, ako minimalizovať potravinový odpad
Počuli ste už o foodwaste? Určite áno a predpokladám, že vás trápi rovnako ako mňa. Je však
otázka potravinového odpadu riešiteľná? Taký
prístup k jedlu, ako je v súčasnej dobe v Európe,
tu ešte nikdy predtým nebol. Jedlo sa stalo dostupné pre všetkých a môžeme povedať, že ľudí trpiacich podvýživou je skutočne minimum. Bohužiaľ,
v podobe takejto produkcie jedla platíme aj daň
v obrovskom plytvaní, čo spôsobuje straty na
energiách, vode či životoch zvierat.
Ak chceme zabrániť plytvaniu potravinami,
musíme sa posunúť o krok ďalej. Tým je takzvané
Poľnohospodárstvo 4.0. Jedná sa o personalizované jedlo. Už teraz je možné v domácich podmienkach vyrábať jedlo v takzvaných reaktoroch, do
ktorých sa vkladá presná energia a zdroje potrebné na kultivovanie proteínov, sacharidov a tukov.
Za pár rokov si budeme vedieť vytvoriť vlastné
jedlo len z energie a pár elementárnych prvkov
priamo doma. Vďaka analýze nášho
tráviaceho ústrojenstva a DNA
budeme vedieť presnú hmotnosť
a kvalitu vyrobeného jedla. Takže áno, potravinovému odpadu
v súčasnosti nevieme zabrániť,
avšak vieme ho minimalizovať na
čo najnižšiu úroveň. Preto je
aj na vás, ako sa v obchode
budeme správať.

Miroslav Žiak
expert SaS na potravinárstvo

03-00171 Objednávateľ: Sloboda a Solidarita (SaS) s.r.o., Priemyselná 8, 82109 Bratislava, IČO42139333 Vydávateľ: REGIONPRESS, s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417
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VYKONŠTRUOVANÝ PROCES PROTI

.%63:-2%Ñ3:-OBVINENÝ
ZA OTÁZKU BEZ ODPOVEDE!

ģ¬JZSNIRWO¬LSWTVEZSHENWXZE&EPGMEVEÐEWĨNILS
RILRYXIāRSWX°3HLEHSZERÀQENIXSO1-0-2=)96

436%>1)
74309
1%*-9
(37ħ&303

/0%178-):71)6/3:

4VIPITĤ°ŁMZSXR¤WZĤIXOÀGL

8,6))1%.)7/983Ï2

2SQMRERXOE 7QIVY7( RE 2ENZ]ĤĤSQ W½HI
1SRMOE.EROSZWO¤WMW1EVM¤RSQ/SÐRIVSQ
RMIPIRT°WEPEEPIWEWR°QENWXVIXPE4SXZVHMPE
XS OSQMWME 7½HRIN VEH] OXSV¤ TV°TEH]
WOSVYQTSZERÀGLWYHGSZZ]ĤIXVYNI
4VIHWIHEOSQMWMI(YĤERÏMQSHSOSRGELSZSV°
ŁI OSQYRMO¤GMY GI^ ETPMO¤GMY 8LVIIQE YŁ
RIQYW°QI ERM RE^ÀZEĨ EOS ǅ½HENR½ǆ 7YHGSZME
XEO TSXZVHMPM ŁI .EROSZWO¤ WM W /SÐRIVSQ
Z]QIRMPE ZMEG EOS  XMW°G WTV¤Z Z OXSVÀGL
HSLEHSZEPMVS^WYHO]ZTVSWTIGLQEǽIÑEPĤMI
WXSZO] WTV¤Z WM W /SÐRIVSQ Z]QIRMP NILS
ÒEPĤ° TSWOSO Z TEVPEQIRXI  1EVXMR +PZ¤Ð
OXSVÀ QY TSQ¤LEP Z]FEZSZEĨ WXVIXRYXME W
Z]WSOSTSWXEZIRÀQM½VEHR°OQMXSLXSĤX¤XY
3HQSQIRXYOIÒWELRYXMI3Ā%23TSWXEZMPS
TVIH2ENZ]ĤĤ°W½H76EŁMEHEPSSOEQŁMXÀ

3Ā%23ǇZ]LREPSǅ.EROSZWO½^2ENZ]ĤĤMILSW½HYE+PZ¤ÐE
^SWXSPMÐO]TSHTVIHWIHYTEVPEQIRXYÏSWOSVSZċSQ
WOSRÐ°½TPRI

SHGLSH ĤX¤XRIN XENSQR°ÐO] 1SRMO] .EROSZWOIN
^S WZSNIN JYROGMI TSÐ½ZEPM WQI QRSŁWXZS
RI^Q]WPSZ ^ ½WX TVIHWXEZMXIāSZ WXVER] 7QIV
OXSV°ĤX¤XRYXENSQR°ÐOYSFLENSZEPM4SWPERGMEOS
ĀYFSĤ &PELE S^REÐSZEPM GIP½ OSQYRMO¤GMY GI^

8LVIIQY^ERI^Q]WIPĤ°VMPMSRINLSE\]E6SFIVX
*MGS WE FÀZEPIN ĤX¤XRIN XENSQR°ÐOI HSOSRGE
TSÒEOSZEP^EǇHSFVISHZIHIR½TV¤GYǅ
8LVIIQE NI WOYXSÐR¤ E LSZSV° S SFPYHRSQ
TVITSNIR° QEǽI RE FI^TIÐRSWXR¬ ^PSŁO]
ĤX¤XY 1EǽE TVIV¤WXPE RE W½H] HS TSP°GMI
E HSOSRGE EN RE KIRIV¤PRY TVSOYVEX½VY
8S ZĤIXOS W TSQSGSY RSQMRERXSZ E
JYROGMSR¤VSZ WXVER] 71)67( 8Y ZĤEO NIN
TSTVIHRÀ TVIHWXEZMXIā E TVIQM¬V 4IXIV
4IPPIKVMRM RIZMH° VM^MOS RE ^¤OPEHI OXSV¬LS
F]^ZSPEPFI^TIÐRSWXR½VEHYĤX¤XY
%N Z XSQXS TV°TEHI WE LRYXMI 3Ā%23 EOS
TVZ¬TSWXEZMPSREFEVMO¤H]EŁMEHEPSSHGLSH
ǅĤOSHRÀGLǆ Z WPSZIRWOIN NYWX°GMM E TSPMXMOI
:IV°QI ŁI YŁ ZS JIFVY¤VM HIǽRMX°ZRI ZĤIXGM
WTSPYTSVE^°QIQEǽYEc

3FNIHR¤ZEXIā3&=Ï%.2Ā9(-%ERI^¤ZMWP¬SWSFRSWXM 3Ā%23 23:%/VIWĨERWO¤½RME / >1)2%>(30%>¤QSGO¤&VEXMWPEZE-Ï3(SH¤ZEXIā'%14%-+27WVSģXIJERE1S]^IWE6YŁSQFIVSO-Ï3
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4SXSQÐSWE.EVS2EÒQSLSPTS^VMIĨHS
WTMWY ^MWXMP RMIÐS RIYZIVMXIāR¬ 8VIWXR¬
S^R¤QIRMI RE .EVE TSHEP Ĥ¬J :SNIRWO¬LS
SFVERR¬LS WTVEZSHENWXZE .¤R &EPGMEV
2E &EPGMEVSZI QENIXO] Z LSHRSXI QMPM¶RSZ
IYV HPLSHSFS TSYOE^SZEP TV¤ZI .EVS E
ŁMEHEP NILS SHGLSH ^ JYROGMI 4SHāE .EVE
^RIYŁMPE ĤX¤XRE QSG WZSNI OSQTIXIRGMI
Ǉ VSOSZ TS VIZSP½GM° Ĥ¬J ZSNIRWO¬LS
WTVEZSHENWXZE H¤ZE SHTSÐ½ZEĨ NIQY
RITSLSHPRÀGL SFÐERSZ 7PSZIRWOE RE
^¤OPEHI ZÀQ]WPSZ 4V°WPYĤR°GM 2%/% MQ
R¤WPIHRI Z^R¤ĤEN½ SFZMRIRME E ^EFEZYN½
XIPIJ¶R] E TVIQM¬V 4IPPIKVMRM
LSZSV° S FI^TIÐRSWXRIN LVS^FI
TVI 76 :MXENXI RE 7PSZIRWOY Z
VSOYǅHSHEP.EVSWPEZ2EÒ
,RYXMI 3Ā%23 WE ZĤEO RIH¤
^EWXVEĤMĨ 9Ł  VSOSZ SHZ¤ŁRI
FSNYNIQI TVIWRI TVSXM XEOÀQ
āYÒSQ EOÀQ NI .¤R &EPGMEV
E NIQY TSHSFR° TSPMXVYGM RE
1MRMWXIVWXZISFVER]76
'LV¤RMQI TIRME^I R¤W ZĤIXOÀGL
ERIRIGL¤QIMGLVS^OV¤HEĨŀMEā
^SFYHMPM WQI WE Z ÐEWSGL OIH]
Q·ŁIQI F]Ĩ TVI REĤY
TV¤GY TVIREWPIHSZER°
E SHTSÐ½ZER° 2ETVMIO
XSQY RITSāEZ°QI E
HS RENFPMŁĤ°GL ZSPMIF
MHIQI W XÀQ EF]
WQI XIRXS TVILRMXÀ
W]WX¬QSÐMWXMPMEXÀGLÐS
SOV¤HEPM ĤX¤X TSWXEZMPM
TVIHWTVEZSHPMZÀW½H

031190175

8IPIJSR¤X] W QERŁIPOSY W HIĨQM ÐM W
QEQSY 8ENR° EKIRXM SHTSÐ½ZEPM ZĤIXO]
W½OVSQR¬ VS^LSZSV] R¤ĤLS XMIċSZ¬LS
QMRMWXVE SFVER] .EVE 2EÒE ZMEG EOS VSO
6IŁMW¬VM XSLXS XSXEPMXR¬LS TVSGIWY SWXEPM
EWMZIāQMWOPEQER°OIÒRMÐRI^MWXMPM%XEO
WMSFZMRIRMIZ]Q]WPIPM
:ÀWPIHOSQNIOSQTPSXŁIǇZ]^ZIHEPǅ^¤ZEŁR¬
MRJSVQ¤GMIESLVS^MPFI^TIÐRSWĨXSLXSĤX¤XY
-REO TSZIHER¬  .EVE SFZMċYN½ ŁI WE STÀXEP
RE MRJSVQ¤GMY S OXSVIN RIZIHIP ŁI NI XENR¤
% EN OIÒ ŁMEHRY SHTSZIÒ RIHSWXEP TSHāE
XENRÀGLWPYŁMIFXÀQWT¤GLEPXVIWXRÀÐMR
4VIQM¬V4IXIV4IPPIKVMRM
HSOSRGE ^ZSPEP FI^TIÐRSWXR½
VEHY ĤX¤XY ģOSHE ŁI XEO
RIYVSFMP Z QSQIRXI OIÒ RE
7PSZIRWOY ^EZVEŁHMPM RSZMR¤VE
OIÒWE^MWXMPSŁI1EVM¤R/SÐRIV
PYWXVSZEP XÀGL ÐS S ċSQ
T°WEPM OYTSZEP WM VS^WYHO] E
^RIYŁ°ZEP ZĤIXO] FI^TIÐRSWXR¬
^PSŁO] XINXS OVENMR] 2IZEHMPM
QY ERM ĤOERHEP¶^RI RELV¤ZO]
(SFVSWPEZE 8VROY W /SÐRIVSQ
ERM
RETSNIRMI
FÀZEP¬LS .EVS2EÒ
TSHTVIHWIHY TEVPEQIRXY 1EVXMRE +PZ¤ÐE
RE QEǽY Ǉ4VIQM¬V 4IPPIKVMRM YO¤^EP
ŁI WO·V EOS WPYĤRSWĨ E GLEVEOXIV W½ QY
FP°^OI TVEOXMO] OSQYRMWXMGOIN ĤX¤XRIN
FI^TIÐRSWXM E RIZ¤LE MGL Z]YŁMĨ RE
YQPÐERMI ÐPSZIOE OXSVÀ FSNYNI TVSXM
OSVYTGMM E PIR ^E XIRXS VSO SFÐERSQ
7PSZIRWOEYĤIXVMPTVMFPMŁRIQMPMEVHYIYVRE
TSGL]FRÀGLXIRHVSGLZEVQ¤HIǅTSZIHEP
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Západné Slovensko
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

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

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

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

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

Východné Slovensko

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
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Medzi všetkými ochoreniami nie je
žiadne také, kde chorý môže veľmi aktívne zasahovať do liečby a navyše s takým 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. Diabetik tak má obrovskú výhodu oproti pacientom 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 fyzickú aktivitu. Jedno aj druhé je hlboko zakorenené 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.

chýbajú varovné príznaky, ktoré sú motiváciou k liečbe.
Diabetes mellitus je zväčša celoživotné ochorenie.
Napriek tomu, že aj správna liečba neznamená úplné vyliečenie, pri jej uplatňovaní jednoznačne dochádza k odďaľovaniu a predchádzaniu dlhodobých
následkov. Ideálna liečba je založená
na aktívnej spolupráci pacienta – diabetika a lekára – diabetológa. Liečbu
predstavuje komplex opatrení, kde
jednotlivé zložky sú rovnako dôležité
a navzájom nezameniteľné: dodržiavanie diétnych opatrení, fyzická aktivita
a užívanie liekov alebo podávaní inzulínu v prípade nutnosti. Výnimkou je cukrovka 1. typu, kedy je inzulín potrebný
už od rozpoznania diagnózy U všetkých
ostatných typov diabetu u väčšiny diabetikov je pri dodržiavaní diéty so zníženým obsahom cukrov a tukov a zmene
prevažujúceho sedavého spôsobu života
Diabetes mellitus je špecifický tým, že: za zvýšenú fyzickú aktivitu možné preɧmôže byť riadený samotným diabetikom dísť nielen užívaniu tabliet a inzulínu,
na 75 – 85 percent,
ale aj všetkých sprievodných kompliɧ diabetik je včas upozornený na dôleži- kácií. Jednotlivé kroky sú
navzájom nezameniteľtosť racionálneho stravovania,
ɧdiabetik, ktorý si zoberie za svoje odpo- né – tablety a inzulín
rúčané režimové opatrenia, môže ovplyv- nedokážu nahradiť neniť aj zvyklosti celej rodiny, usmerniť stra- dodržiavanie stravovavu a aj fyzickú aktivitu a tým aj zdravie cích odporučení alebo
fyzickú pasivitu.
ostatných členov rodiny,
ɧochorenie zväčša nebolí, je lepšie, ak pa- » MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
cient nepociťuje fyzickú bolesť. Na druhej
Diabetologička, odborníčka na poruchy
strane ale je to aj nevýhoda, lebo často
metabolizmu a výživy

Spôsobilosť na právne úkony
Spôsobilosť na právne úkony, označovaná 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 fyzických aj právnických osôb sa nachádza
v Občianskom zákonníku. Spôsobilosť na
právne úkony nadobúdajú fyzické osoby dovŕšením osemnásteho roku života.
Táto spôsobilosť môže byť obmedzovaná
v medziach zákona. Spôsobilosť na právne
úkony zaniká smrťou, podobne ako spôsobilosť na práva a povinnosti, prípadne rozhodnutím 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 vznikajú dňom zápisu do obchodného registra,
čiže dňom vzniku právnickej osoby alebo
výnimočne jej založením, ak nemá povinnosť zápisu. Spôsobilosť na právne úkony
pri právnickej osobe zaniká dňom výmazu
z Obchodného registra alebo dňom jej zrušenia, ak nemá povinnosť zápisu. Právne
úkony za právnickú osobu vykonávajú jej
orgány, ktoré sú na to opravné.
Pri fyzických osobách sa rozlišuje úplná spôsobilosť na právne úkony
a čiastočná spôsobilosť na právne úkony.

Spôsobilosť na právne úkony pred plnpletosťou možno nadobudnúť iba uzatvorením manželstva, ato pod podmienkou, 
že manželstvo uzavrie osoba staršia ako
šestnásť rokov a súd udelí súhlas s takýmto 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 úkony, resp. obmedzenie svojprávnosti, ale
len za zákonom presne stanovených podmienok. Občiansky zákonník pripúšťa aj
pozbavenie fyzickej osoby spôsobilosti na
právne úkony, resp. pozbavenie svojprávnosti, čomu ale v súčasnosti bráni právna
úprava obsiahnutá v Civilnom mimosporovom poriadku, ktorý s pozbavením
spôsobilosti na právne úkony už nepočíta
z dôvodu rozporu s ľudsko-právnymi štandardmi.
Súd v rozhodnutí o obmedzení spôsobilosti na právne úkony zároveň určí rozsah tohto obmedzenia. Mal by v rozhodnutí uviesť výpočet právnych úkonov, na
ktoré fyzická osoba nie je spôsobilá. Spôsobilosť na všetky ostatné právne úkony
pritom ostáva nedotknutá.

» Tím advokátskej kancelárie
V4 Legal, s.r.o.
e-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk
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Nie konzultujeme diplomovú prácu, Slovenčina naša
ale konzultujeme s docentom o diplomovej práci.
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Novodobí experti
nie témy. Samozrejme, môže ju názorne 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 vzdelávania, musí byť aj teoreticky reflektovaná. 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 zážitkami a spoľahneme sa na internet?
Diskusie, debatné hodiny či kritické myslenie sú úžasné metódy, ktoré súčasných žiakov bavia. Ale ak majú byť
takéto hodiny efektívne, opäť to predpokladá 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 spoľahlivé, že netreba písať poznámky?
Úplne súhlasím, že vyučovanie treba inovovať. Avšak nesmie to byť tak,
že sa to uloží ako povinnosť učiteľom
bez systémovej zmeny prípravy učiteľov, úpravy legislatívy a bez odstránenia prekážok, ktoré nás doslova nútia
ísť po starom. Uvedomujú si toto všetko
novodobí experti?

» PhDr. Ján Papuga, PhD.

riaditeľ ZŠ s MŠ

09-08

94-0183

Koľko expertov sa zrazu vyrojilo
okolo politických strán takto pred
voľbami. Poznám texty rôznych
odborníkov, no o niektorých „školských“ politikoch som nepočul,
hoci sú pasovaní za predstaviteľov
školstva.
Môžeme sa tešiť zase na takých, čo
sa nechajú obklopiť „odborným“ tímom a zabetónovanými štruktúrami
na ministerstve a budú nimi ovplyvnení. Chodiť do školy nie je kvalifikácia
na jeho zmenu. Potom získa politik
funkciu, bude presadzovať svoju koncepciu bez komplexného pohľadu a
bez odstránenia malých, no zásadných
každodenných problémov vyučovania.
Bez toho sa neoplatí prejsť k vyšším
koncepciám.
Najčastejšie sa noví politici prezentujú tým, že sa majú robiť interaktívne
hodiny, má sa posilňovať kritické myslenie, nemá sa memorovať a pod. Mrzí
ma, keď sa prezentujú v médiách ľudia
(mentori, popularizátori), čo ponúkajú
deťom vzorové vyučovanie ako kontrast k štandardným vyučovacím hodinám. 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 veľkolepú 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-

Slovenčina naša

Nie idem pre chlieb,
ale idem po chlieb.
Nie doprevádzať, doprovod,
ale sprevádzať, sprievod.
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vždy v UTOROK v týchto termínoch:
16
3.12. 2019
14.1. , 4.2. , 25.2. , 17.3. 2019
Stankovany-Coop. . . 9,00 hod.
Švošov. . . . . . . . . . . . 9,15 hod.
Hubová. . . . . . . . . . . 9,30 hod.
Černová-Coop . . . . . . 9,45 hod.
Likavka. . . . . . . . . . 10,00 hod.
Valašská Dubová. . 10,20 hod.
Komjatná. . . . . . . . 10,40 hod.
Jasenová . . . . . . . . 11,00 hod.
Vyšný Kubín. . . . . . 11,15 hod.
Leštiny . . . . . . . . . . 11,30 hod.
Bziny. . . . . . . . . . . . 12,00 hod.
Oravský Podzámok 12,25 hod.
Dolná Lehota-Coop 12,40 hod.
Horná Lehota . . . . 12,55 hod.
Sedl. Dulová-kostol 13,10 hod.
Veličná . . . . . . . . . . 13,35 hod.

Orav. Poruba . . . . . 13,50 hod.
Istebné. . . . . . . . . . 14,05 hod.
Párnica. . . . . . . . . . 14,20 hod.
Žaškov . . . . . . . . . . 14,35 hod.
Zázrivá-Coop. . . . . . 15,00 hod.
Terchová-Lidl . . . . . 15,20 hod.
Belá-Coop . . . . . . . . 15,35 hod.
Dolná Tižina. . . . . . 15,50 hod.
Stráža-kaplnka . . . . 16,05 hod.
Krasňany-námestie. 16,20 hod.
Varín. . . . . . . . . . . . 16,35 hod.
Mojš . . . . . . . . . . . . 16,50 hod.
Gbeľany . . . . . . . . . 17,05 hod.
Nededza. . . . . . . . . 17,20 hod.
Teplička-Coop . . . . . 17,35 hod.

22

Kože vykupujeme vysušené,
bez hláv a nožičiek. Cena koží
sa môže meniť.

PREDAJ
MLÁDOK
od marca 2020

vždy v STREDU v týchto termínoch:
4.12. 2019
15.1. , 5.2. , 26.2. , 18.3. 2019

Pružina. . . . . . . . . . . 9,00 hod.
Rašov . . . . . . . . . . . . 9,30 hod.
Predmier . . . . . . . . . 9,45 hod.
Súlov - Hradná. . . . 10,00 hod.
Hlboké nad Váhom 11,00 hod.
Dolný Hričov . . . . . 11,15 hod.
Bitarová . . . . . . . . . 11,30 hod.
Hôrky . . . . . . . . . . . 11,45 hod.
Brezany . . . . . . . . . 12,00 hod.
Horný Hričov . . . . . 12,15 hod.
Rosina. . . . . . . . . . . 12,50 hod.

Višňové. . . . . . . . . . 13,05 hod.
Turie . . . . . . . . . . . . 13,20 hod.
Poluvsie . . . . . . . . . 13,35 hod.
Kam. Poruba . . . . . 13,50 hod.
Konská pri Rajci . . 14,05 hod.
Zbyňov . . . . . . . . . . 14,20 hod.
Jasenové . . . . . . . . 14,35 hod.
Rajec. . . . . . . . . . . . 14,50 hod.

30

vždy v SOBOTU v týchto termínoch:
14.12. 2019
25.1. , 15.2. , 7.3. , 28.3. 2020

Fačkov . . . . . . . . . . . 9,00 hod.
Rajecká Lesná . . . . . 9,15 hod.
Ďurčiná. . . . . . . . . . . 9,30 hod.
Stránske. . . . . . . . . . 9,50 hod.
Kunerad . . . . . . . . . 10,10 hod.
Dlhé Pole . . . . . . . . 11,00 hod.
Kotešová . . . . . . . . 11,20 hod.
Veľké Rovné. . . . . . 11,35 hod.
Hliník n/V. . . . . . . . 11,50 hod.
Kolárovice . . . . . . . 12,10 hod.

ZA19-48strana_zelene5

Petrovice . . . . . . . . 12,25 hod.
Bytča-Tržnica. . . . . 12,40 hod.
Pšurnovice . . . . . . . 13,00 hod.
Štiavnik . . . . . . . . . 13,20 hod.
Hvozdnica . . . . . . . 13,35 hod.
Stupné . . . . . . . . . . 13,50 hod.
Brvnište-Coop. . . . . 14,00 hod.
Pov. Podhradie . . . 14,20 hod.
Podmanín . . . . . . . 14,40 hod.
Praznov . . . . . . . . . 14,55 hod.

46-0020

králik s liečivom, nosnice, brojlery a kačice,
bažant, ovce, kozy, ošípané, husi, morky, psy

0907 893 351 • 0907 684 441 • 0915 252 372
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>> Auto bude stáť na stanovišti alebo Obecným úradom 10 minút <<
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Prinášame osvedčené recepty na vianočné pečivo a koláče

Voňavé a sladké vianočné pečenie
Začiatkom decembra sa už našimi
príbytkami zvyčajne šíri príjemná
vôňa vianočného pečiva. Gazdinky
začínajú piecť medovníky, to aby
stihli do Vianoc zmäknúť. Ostatné suché pečivo prichádza na rad
postupne a tesne pred štedrým
dňom ešte dostane slovo vianočná
štóla či štedrák. Prinášame vám
osvedčené recepty, vďaka ktorým
si môžete tieto dobroty pripraviť a
vychutnať aj vy.
Medovníky

Suroviny: 160 g medu, 160 g cukru
kryštál, 120 g masla, 500 g hladkej
múky, 1 KL sódy bikarbóny, 1 KL mletej
škorice, dve vajcia
Postup: Z uvedených surovín vypracujeme cesto a necháme ho odpočinúť
aspoň dve hodiny. Cesto vyvaľkáme na
hrúbku 3 až 5 milimetrov a vykrajujeme
z neho pomocou formičiek rôzne tvary.
Pečieme v rúre vyhriatej na 170 stupňov
asi 10 minút.
Náš tip: Na zdobenie medovníkov vyšľaháme 1 bielok, 100 g preosiateho
práškového cukru a pol lyžičky citrónovej šťavy. Naplníme zdobiace vrecúško a
zdobíme.

močíme do polevy a posypeme strúhaným kokosom.
Náš tip: Ak máte formičky na vykrajovanie hviezdičiek v rôznych veľkostiach,
vykrojte polovicu hviezdičiek väčšou a
polovicu menšou formičkou. Zlepujte
ich potom tak, že spodná hviezdička
bude mať väčší rozmer a vrchná menší.

Plnené orechy

Suroviny: 400 g hladkej múky, 250 g
masla, 170 g mletých orechov, 150 g
práškového cukru, 1 vanilkový cukor
Postup: Všetky suroviny na cesto
zmiešame. Z cesta rukami odoberáme
kúsky, ktoré vtlačíme do pripravených
formičiek v tvare vlašského orecha (dostať kúpiť v predajniach s domácimi
potrebami). Pečieme v rúre vyhriatej Vianočné medovníky.
na 160°C asi 10 až 15 minút. Upečené
ich ešte teplé vyklopíme a obalíme v
Potom zo zvyšnej múky, 150 g zmäkpráškovom cukre. Necháme vychlad- nutého masla, kryštálového cukru,
núť a potom po dva zlepujeme krémom soli, pomarančovej a citrónovej kôry a
(krém z predchádzajúceho receptu).
pripraveného kvásku vymiesime ručne

Kokosové hviezdičky

Suroviny: Na cesto: 300 g hladkej
múky, 180 g masla, 40 g práškového
cukru, 3 vajcia
Na krém: 75 g masla, 50 g syru typu
Lučina, 1PL trstinového cukru
Na polevu: 150 g práškového cukru, 60
g strúhaného kokosu, 1PL vriacej vody
Postup: V miske zmiešame preosiatu
múku, s rozšľahanými vajcami, zmäknutým maslom a práškovým cukrom.
Vypracované hladké cesto necháme
chvíľu odležať. Potom ho na pomúčenej
doske rozvaľkáme na hrúbku asi 5mm.
Pomocou formičiek vykrajujeme z cesta hviezdičky. Pečieme v rúre vyhriatej na 175°C asi 5 až 7 minút. Necháme
vychladnúť. V miske zatiaľ vyšľaháme
zmäknuté maslo so syrom a cukrom.
Krém dáme asi na 20 minút do chladničky. V miske si zatiaľ pripravíme polevu tak, že vymiešame vodu s cukrom.
Upečené hviezdičky po dve zlepujeme
krémom. Následne z jednej strany na-

Kokosové hviezdičky.

Vianočná štóla.

Vianočná štóla

Suroviny: 1 kocka droždia (42 g), 110 ml
mlieka, 340 g polohrubej múky, 200 g
masla , 45 g kryštálového cukru, 1 lyžička soli, kôra z pomaranča, kôra z citrónu, hrsť sušených hrozienok, 1 vajíčko,
80 g práškového cukru
Postup: Vo vlažnom mlieku rozmiešame droždie a pridáme 110 g múky. Odložíme na 5 minút na teplé miesto, aby sa
vytvoril kvások.

foto autor silviarita pixabay

foto autor tanja pixabay
alebo v mixéri s hákom vláčne cesto
(miesime asi 8 minút na strednej rýchlosti). Cesto prenesieme do čistej nádoby, prikryjeme potravinárskou fóliou a
necháme 20 minút kysnúť.
Potom ručne primiesime hrozienka,
prípadne aj iné sušené a kandizované
ovocie či mandľové lupienky. Z cesta vytvarujeme bochník, ktorý ešte necháme
v miske zakrytý utierkou hodinu kysnúť.
Cesto vyvaľkáme na pomúčenej
doske do tvaru obdĺžnika a jeho dlhšiu stranu preložíme (prehneme) asi
do dvoch tretín na cesto a hranou ruky
vytvoríme preliačinu. Takto pripravenú
štólu necháme ešte 10 minút kysnúť na
plechu.
Pred pečením odstránime vyčnievajúce ovocie, aby počas pečenia nezhorelo a nezhorklo. Potrieme rozšľahaným
vajíčkom zmiešaným so štipkou soli a
pečieme v rúre vyhriatej na 180° C asi 30
až 40 minút.
Upečenú štólu potrieme 50 g rozpustného masla a obalíme v práškovom
cukre. Rozpustené maslo a práškový
cukor na povrchu vytvoria škrupinu
- ochrannú vrstvu, vďaka ktorej štóla
dlhšie vydrží.
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foto autor germanka pixabay

Štedrák

Suroviny: Na cesto: 550 g polohrubej
múky, 300 ml mlieka, 150 g masla, 100
g cukru, 3 žĺtky, 1 kocka droždia (42 g),
KL soli, 450 g slivkového lekváru, žĺtok
na potretie
Na orechovú plnku: 200 g mletých
vlašských orechov, 100 ml mlieka, 80 g
práškového cukru, 1 lyžica rumu (môžete vynechať)
Na makovú plnku: 200 g mletého
maku, 100 ml mlieka, 120 g práškového
cukru, citrónová kôra (asi z polovice citróna)
Na tvarohovú plnku: 500 g tvarohu, 80
g práškového cukru, žĺtok, citrónová
kôra (asi z polovice citróna), pol lyžičky
mletej vanilky
Postup: Z polovice vlažného mlieka,
cukru a droždia pripravíme kvások. Odložíme ho na 5 minút na teplé miesto.
Potom vložíme do misy preosiatu
múku, kvások, rozpustené a schladené
maslo, zvyšné vlažné mlieko, žĺtky, soľ
a vymiesime cesto. Dáme ho kysnúť asi
na 40 minút na teplé miesto.
Pripravíme si plnky.
Orechová plnka: V horúcom mlieku
vymiešame orechy s cukrom a necháme
vychladnúť. Môžeme pridať aj rum.
Maková plnka: V horúcom mlieku vymiešame mak, cukor a nastrúhanú citrónovú kôru a necháme vychladnúť.
Tvarohová plnka: Vymiešame všetky v
recepte uvedené suroviny.
Vykysnuté cesto položíme na dosku a
rozdelíme na päť rovnakých dielov. Každý diel vyvaľkáme na tenký plát veľkosti plechu. Plech vyložíme papierom na
pečenie a položíme naň prvý plát, ktorý
potrieme orechovou plnkou a položíme
naň druhý plát cesta. Ten potrieme makovou plnkou. Položíme naň tretí plát a
potrieme tvarohovou plnkou. Položíme
naň štvrtý plát cesta a potrieme slivkovým lekvárom.
Posledný plát cesta rozdelíme nožom
alebo radielkom na prúžky a poukladáme ich na vrchný lekvárom potretý plát
do tvaru mriežky. Mriežku potrieme rozšľahaným žĺtkom a koláč pečieme v rúre
vyhriatej na 170 stupňov 50 až 60 minút.
Stranu pripravila: RENÁTA KOPÁČOVÁ
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Najlepšie elektro
2017 / 2018

355 83 €

599 €

399€

1199€

600€

256GB
SSD

ESET Internet
ES
Security
na 2 mesiace
aako DARÈEK

4GB
RAM

Asus VivoBook X543UA-DM1898T
5,6“ Notebook
Intel Pentium Gold 4417U Kaby Lake
R 15.6” antireflexný 1920×1080, RAM
4GB DDR4, Intel UHD Graphics 620,
SSD 256GB, numerická klávesnica,
webkamera, USB 3.2 Gen 1, WiFi
802.11ac, 3-článková batéria 33 Wh,
Windows 10 Home.

118

99

159,90€

€
UŠETRI

40€

749€

UŠETRI

210€

Oddelite�né reproduktory

55

”/

539 €

UŠETRI

62 99 €

89,90€

UŠETRI

29%

4K

13
9

ULTRA HD

cm

A

Sony KD-55XG8096
4K UHD Android Smart TV

510W
výkon

HDMI

SMART ANDROID LED, 4K Ultra HD, Motionflow
XR 400 (50Hz), Direct LED, HDR10 a HLG,
DVB-T2/S2/C, H.265/HEVC, 4× HDMI, 3× USB,
CI+, USB nahrávanie, LAN, WiFi, Bluetooth,
Chromecast, Miracast, HbbTV, herný režim,
hlasové ovládanie, Netflix, HBO GO, VESA
300×300 mm, repro 20W, DTS Digital Surround,
Dolby Digital Plus a ClearAudio+.
Sony KD-49XG8096 / 549€
Sony KD-65XG8096 / 799€
Sony KD-75XG8096 / 1149€

JBL BAR 5.1 / Soundbar

109

539 €

99

137,90€

€
UŠETRI

27€

Priestorový zvuk kedykoľvek. 510W,
bezdrôtový subwoofer, frekvenčný
rozsah 35Hz–20kHz, Dolby Digital,
Bluetooth 4.2, 3× HDMI vstup, HDMI
výstup, ARC, optický vstup, JBL
SoundShift, diaľkové ovládanie.
Cena platí od 28.11. do 2.12.2019.

 



HDMI

GoSAT GS7010
Satelitný prijímaè
DVB-S/S2, FullHD 1920 x 1080, HDMI,
USB, LAN, S/PDIF, FastScan, PVR, EPG,
Skylink Ready, čítačka Irdeto, USALS,
DiSEqC, Unicable.

309 €
UŠETRI

100€

639€

USB

399,99€

UŠETRI

90€

2 x motor
dialkové ovládanie

po registrácii

8kg
kapacita

Bosch MUM 4880
Kuchynský robot

Rowenta RO3786EA
Bezsáèkový vysávaè

600W, Multi-motion-drive dynamický
planetárny pohon, 4 pracovné rýchlosti,
parkovacia pozícia, multifunkčné
rameno s 3 stupňami pohonu v
rozdielnych polohách, nerezová nádoba
3.9l (2kg cesta), hnetací hák, šľahacie
a miešacie metly, kotúče na krájanie,
strúhanie a rezanie, plastový mixér 1l,
mäsomlynček, lis na citrusy, DVD s
receptami, stojanček na príslušenstvo.

Bezvreckový vysávač príkon 750
W, hlučnosť 79 dB, ročná spotreba
energie 28 kWh/annum, HEPA filter a
umývateľný filter, dĺžka kábla 6.2 m,
akčný rádius 8.8 m, na koberce, na
zbieranie nečistôt a na všetky druhy
podláh, štrbinová hubica, kefová
hubica, parketová hubica, hubica na
čalúnenie a rotačná turbokefa Mini,
materiál trubice kov.

A

++

AEG T8DBE48SC / Sušièka
Sušička bielizne energetická trieda A++,
max. váha náplne 8 kg, hlučnosť 66 dB,
počet programov 8, tepelné čerpadlo,
odložený štart, reverzibilné dvierka a
displej, odhadovaná ročná spotreba
energie 235 kWh/annum, výška 85 cm,
šírka 60 cm, hĺbka 66 cm.

BENEO Ford Raptor Policajné
Dvojmiestne elektrické autíèko
Autíčko je vybavené svietiacími svetlami
a podsvietenou palubovkou. Prípojka
pre MP3, USB, SD kartu a ovládanie
hlasitosti zvuku a efektov. Otváracie
dvere, zvukové efekty, indikátor stavu
batérie, 2 x motor, s náhonom oboch
zadných kolies, prepínač rýchlosti vpred
a vzad. Plynulý rozbeh. Nosnosť: 35 kg.

Akcia platí od 29.11. 2019 do 05. 12. 2019 alebo do vypredania zásob.

O aktuálnej dostupnosti letákových výrobkov sa môžete vopred informovať na telefónnych číslach jednotlivých predajcov uvedených v letáku. Ak sa výrobok uverejnený v
letáku nenachádza v predajni uvedenej v zozname predajní, predajňa zabezpečí dodanie požadovaného výrobku do predajne. Technické parametre a vyobrazenia výrobkov
sú prevzaté od výrobcov. Chyby a omyly v texte, cenách a technickom popise sú vyhradené. Niektoré obrázky môžu byť len ilustračné. Ceny výrobkov sú uvedené vrátane
DPH. Vydavateľ letáku: František Majtán - Euronics TPD, Farského 26, 851 01 Bratislava
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03-001-35

Liptovský Mikuláš EURONICS TPD, OD PRIOR, Štúrova ul. 1968, 044/562 1674 y Lučenec EURONICS TPD, OD Prior-Stred, tel. 047/433 3332
Žilina EURONICS TPD, Prielohy 1012/1C, tel. 0918 421 069 y Žiar nad Hronom EURONICS TPD, OD Prior-Stred, tel. 045/673 2289
Zvolen EURONICS TPD, RETAIL PARK, tel. 045/540 1845

zdravIe / služby

žIlINsKo

Najčítanejšie regionálne noviny
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AKCIA -30%
Makrolon
7/16mm bronz
16,20 €/m2 s DPH

Materiál na nerozbitné
prestrešovanie vrátane
príslušenstva - profilov,
tesnenia, skrutiek...

Rozvoz po celej SR!

AKCIA -20%

Koš: 046/5430 771
zenit@zenitsk.sk

Makrolon Ultralight
2/10mm číra
9,07 €/m2 s DPH
721190320

Košice: 055/6254 006
kosice@zenitsk.sk

InZerCIA
0905 362 803
hľadá pracovníkov do skladu do Nemecka
Poď k nám
pracovať
do Nemecka!

V prípade záujmu nás kontaktuje: +421 918 351 574, praca@lutogroup.com

34-0217

Ponúkame:
stabilnú prácu v renomovanej spoločnosti na TPP
hodinová mzda od 8€ netto/hod.
možnosť nadčasov, ubytovanie ZADARMO
nástup možný ihneď
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