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„Prajem ti pokojnú prvú adventnú“ – 
prišlo mi minulú nedeľu ráno želanie. 
Pokojnú. Nuž, želám vám pokojnú 
druhú. S plným vedomím vzácnosti 
obsahu slova pokoj.

Je nedeľa pokánia. Svätý František 
tvrdí, že „len keď zabúdame na seba, 
nachádzame seba samých“. Často narie-
kame nad slabosťou svojho života, či už 
ide o krehkosť telesnú, lebo podliehame 
rôznym chorobám, ale i nad krehkosťou 
morálnou, zúfame zo špiny amorálnosti, 
arogancie a spupnosti, povýšenectva, 
najmä zo strany niektorých hlučných 
mocných tohoto nášho malého sloven-
ského sveta. Ale – často robíme to, čo 
sami vzápätí odsudzujeme. Správame 
sa očividne  nenormálne a nemorálne. 
Plačeme nad biedou, v ktorej žijeme a ne-
vieme či dokonca, čo je najabsurdnejšie, 
nechceme si pomôcť.

Potrebujeme pokoj. Bez pokoja ne-
prežijeme. Živoríme, no nežijeme.

Hľadáme pravdu? Chceme ju čítať a 
počuť? Alebo sa jej vyhýbame ako čert 
krížu? Bojíme sa jej? Nemáme odvahu 
sa s ňou zoznámiť? Akceptovať ju takou, 
akou je a urobiť opatrenia na to, aby prav-
dou zostala? Úprimné hľadanie pravdy 
znamená odloženie svojho subjektívne-
ho pohľadu a pripustiť názory iných. Kto 
nemá o ne záujem, kto im dokonca za-
braňuje zaznieť, ten nemá záujem o prav-

du a jeho svetom je lož. Primitívna lož. 
Spolieha sa na vyvolaný hnev z takejto 
arogancie, ale... Ak v hneve prekročíme 
kontrolu rozumu, vystavujeme sa riziku 
množstva chýb a omylov, ktoré spravíme 
či sa ich dopustíme. Mnohé a mnohí nás 
môžu nahnevať, my sami sa však oberá-
me o vnútorný pokoj a rozvahu, ak púšťa-
me takýto hnev mimo kontroly rozumu. 
Riešenie konfliktov spočíva v rozumnom 
uvedomení si záujmov druhej strany.

Svätý František Saleský mal veľmi 
inšpiratívny prístup ku každodenným 
nástrahám života. „Treba vždy a všade 
žiť pokojne. Ak nás stihne súženie, či už 
vnútorné alebo vonkajšie, treba ho zná-
šať pokojne. Ak ideme v ústrety radosti, 
treba ju prijať pokojne, bez rozrušenia. 
Treba utekať pred zlom? Áno, ale aj to v 
pokoji, nie v zmätku, pretože inak by sme 
na úteku mohli spadnúť a dať nepriateľo-
vi možnosť, aby nám vzal život. Ak treba 
vykonať dobro, máme k tomu pristupovať 
pokojne, aby sme v náhlivosti nenarobili 
zbytočne chyby. Dokonca aj 
pokánie treba robiť s poko-
jom.“

Takže – želám vám po-
kojnú druhú, milí čita-
telia!

Druhá nedeľa adventu 
– nedeľa pokoja

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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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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   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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KAMENO-PRODUKT 
ROHOVCE 158
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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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Esztergályos munkák
Speciális menetvágás esztergapadon 

nagy átmérőjű tengelyekre is,
kamion, és pótkocsi javítás

Hidraulika szervíz
tel.: 0902 477 429, Veľká Budafa

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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škridla výpredaj

3,50 €/m2

0905 746 124

STRECHY

09

ARRI s.r.o. 

www.strecha.ws

NA KĽÚČ

Cenové ponuky ZDARMA
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0911 990 463
PALIVOVÉ DREVOINZERCIA

0907 779 019
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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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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.

07
-0
00
8-
8

85
_0
80
5

0800 500 091 - www.konstrukter.sk
PÁRY
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STOP EXEKÚCIE

Konzultácie 
ZADARMO

Volajte
0915 896 536 

Mgr. Bc. Molnárová

Kancelárie
Komárno, Štúrovo, Želiezovce 

07
-0
01
6

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            

INZERCIA
0907 779 019

Nie byť 
k smiechu, ale byť na smiech.

Slovenčina naša
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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 súčiastky na Ško-
du 100 až 120/130, Rapid. 
0911113012
»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 dvojiz-
bový alebo trojizbový byt 
v Dunajskej Strede len 
serióznym záujemcom 
0911428022

»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,ke-
resre hazhoz is megyek! 
0915243381

»Chystáte sa vykopať 
miesto na bazén či jazier-
ko? Bezplatne prevezmem 
zeminu v obci Vrakúň, prí-
padne viem poradiť aj do-
poručiť. Tel. 0905 578 188  
»Medencét vagy tavat 
tervez kiásni? A Vrakúň fa-
luban ingyenesen átvesze 
a foldet-talajt, tudok segí-
tenni is. Tel.0905 578 188
»Bezplatne prevezmem 
zeminu, aj miešanú zo 
štrkom v obci Vrakúň. Tel. 
0905 578 188
»KTO DARUJE SLOBODNEJ 
MAMIČKE 4 ROČNÉHO SYNA 
MALÉ PLYŠOVÉ HRAČKY. 
MÁ RÁD NAJMä ZAJAČIKY. 
A CD OD PETRY JURINO-
VEJ NEMÁM RADA BOXE-
ROV. LEN SMS. ĎAKUJEM. 
0919050244
»KTO DARUJE MLADEJ ZBE-
RATEĽKE ZO SOCIÁLNE VEĽ-
MI SLABEJ RODINY HOCIČO 
OD MAĎARSKÉHO SPEVÁKA 
ZAMBO JIMMYHO. LEN SMS. 
0907524913

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

NEJDE VÁM BIZNIS?KONTAKTUJTE NÁS
voros@regionpress.sk
0907 779 019

 
www.lacne-vizitky.sk

Kvalitné vizitky 
od           za ks*
Technická špecifikácia:
300 g vizitkový papier, rozmer 9 x 5 cm, jednostranná 
plnofarebná tlač, tlač - hárkový offset
*uvedená cena platí pri odbere od 1000 ks vizitiek a je 
prepočítaná konverzným kurzom 1,-€ / 30,126 Sk.
Všetky ceny sú uvádzané bez DPH 19%.

0907 779 019

Nie nechať 
pozdravovať, ale dať pozdravovať.

Slovenčina naša
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NÁBYTOK HALÁSZ

Fenix, dublin, Cologne a Turin pohovky 
na každodenné spanie o šírke 160 cm, ale-
bo 180 cm a dĺžke 200 cm Akcia od 544,- € 

Obývacia stena STAR 
Pôvodna cena 199,- €  Akcia 99,- € 

Štýlový nábytok

Akcia -50 %

Vysoké postele s matracom a topperom
Rozmery: š. 160 cm,180 cm, alebo 200 cm
Cena od 450,- eur 

Sedacia súprava BRUNO
rozkladacia s uložným priestorom 
Rozmery š: 240 cm, v: 97 cm, hl: 170 cm
Spanie 124 cm x 196 cm
Pôvodna cena 480,- €  Akcia od 399,- € 

sedacia suprava Bergamo na každodenné spanie. 
Rozmery spania: dĺžka 210 cm x šírka 277 cm 
Cena: 1100,-€

koberce 
až -50%

záclony 

až -70%
ďaľšie akcie na webovej 

stránke 
www.nabytok-halasz.sk

Najväčšia predajňa až 5 000 m2 predajnej plochy:
DUNAJSKÁ STREDA, Galantská cesta (vedľa Kauflandu), pondelok - sobota 9:00 - 19:00, nedeľa: 14:00 - 19:00, 
tel.: 0905/897 852 

NOVÉ ZÁMKY (OD PERLA), F. Kapisztóryho 42, 0905/296 317, KOLÁROVO (VEDĽA TESCA), V. Palkovicha 15, 
tel.: 0905/296 516, ŠAĽA-VEČA, Nitrianska 1750/51, 0905/296 557 

tovar 
do 3 dní

 akciový leták a ďalší tovar za výhodné ceny nájdete na našej webovej stránke
 www.nabytok-halasz.sk
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Diabetes mellitus je ochorenie, kto-
ré je neporovnateľné s inými ocho-
reniami, samotný diabetik môže 
ovplyvniť jeho stav, priebeh, vývoj a 
prognózu neuveriteľnými 75-85 per-
centami. 

Je to obrovská výhoda oproti pa-
cientom s inými ochoreniami. Aktívna 
účasť na liečbe znamená dodržiavanie 
režimových opatrení - upravenie stra-
vovacích zvyklostí a zvýšenie fyzickej 
aktivity. A tu je kameň úrazu. Aj keď táto 
možnosť je, nevyužívajú ju všetci. 

Prieskumy ukazujú, že spomedzi 
diabetikov až 
- viac ako 75 percent sa stravuje nepra-
videlne,
- viac ako 75 percent konzumuje nevhod-
né potraviny,
- viac ako 77 percent si nemeria hladiny 
cukru v  krvi nepravidelne, 
- viac ako 58 percent si aplikuje zlú dáv-
ku inzulínu, 
- viac ako 45 percent nedodržuje určený 
čas a dávku predpísaného lieku

Prečo je to tak? - Kompliancia je 
miera spolupráce pri liečbe ochorenia. 
Vyjadruje, ako sa pacient riadi radami, 
ktoré dostane od lekára, zdravotnej ses-
try, z dostupnej literatúry. Platí to o do-
držiavaní diéty, cvičení, užívaní liekov, 
inzulínu, pravidelnosti kontrolných 
vyšetrení. Dôraz je kladený na ochotu 
spolupracovať s  medicínskymi odpo-
rúčaniami.  Úspechom liečby je stať sa 
dobre informovaným a motivovaným 

diabetikom, ktorý pozná možnosti a vý-
hody liečby pre jeho zdravie. 

Schopnosť chorého spracovať svo-
je ochorenie, vyrovnať sa s chronickou 
diagnózou, nielen s  cukrovkou, trvá 
u každého rôzne dlho – niekto to dokáže 
pomerne ľahko a  veľmi skoro sa začne 
zaujímať, čo môže aktívne zmeniť na 
zlepšenie svojho zdravia a aj to realizo-
vať. Niekto sa s  ochorením vyrovnáva 
veľmi dlho a  niekto sa aj nevyrovná 
a stále si kladie neriešiteľné otázky typu 
„prečo práve ja?“. Chronické ochorenie, 
akým cukrovka je, môžeme vnímať pe-
simisticky, poddať sa mu, alebo ho igno-
rovať. Prijatie ochorenia ale znamená za-
čať kroky k liečbe a k lepším výsledkom.

Kompliancia je dôležitá k  dobrej 
metabolickej kompenzácii – k dobrej 
kontrole glykémií a  k  predchádzaniu 
komplikácií. Slabá motivácia znižuje 
šancu na úspešnú liečbu. Je nevýhod-
ná aj pre verejné zdroje zo zdravotné-
ho poistenia, lebo znamená plytvanie 
prostriedkami na nespolupracujúceho 
pacienta na úkor toho, ktorý sa chce lie-
čiť a zlepšiť si svoje zdravie. 
Každá snaha, aby sa dia-
betik stotožnil s  liečbou, 
je vítaná a  môže zlepšiť 
výsledok spoločnej snahy 
lekár - pacient o úspeš-
nú liečbu.

Aktívna účasť diabetika na liečbe

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
Diabetologička, odborníčka na poruchy 

metabolizmu a výživy

, ktorý sa chce lie
dravie. 
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7Nahrávka odhalila

zlodejov z SNS a Smeru
Zverejnená nahrávka medzi generálnym 

prokurátorom Trnkom a bývalým ministrom 

rozprávkovo bohatne na výrube lesov, alebo 

My v strane sa sústredíme na program 

tvoríme jednu z najúspešnejších krajín sveta.
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AIW - Práca - Opatrovanie 

·
·

·

Kritériá 
pre spoluprácu s AIW:
 opatrovateľský kurz a prax

  dobrá znalosť nemeckého jazyka 
 vek 25 až 60 rokov

roko tro t k R kúsku

máme stále dostatok ponúk aj pre mužov
r r r k Č rv kríž

-dňov rnusy r kúsk živnosť

Honorár 1 100 až 1 300 € za 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

AIW má zástupcov
v rôznych mestách Slovenska!

Zavolajte na bezplatné číslo
0800 24 24 44

a dohodnite si osobné stretnutie.
Pracovať môžete už o pár dní!

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 

seniorov v Rakúsku!
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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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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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Hľadáme dokladačov tovaru

v regióne Senec, Šamorín
a okolité obce (cca 15 predajní).

Zamestnanie je možné na živnosť alebo dohodu.

Podmienka: vlastná doprava. Odmena: 3€/hod.

Informácie na t.č.: 0905 561 473
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Hladáme do Centra pre deti a rodiny
v Jelke  -  Dom Dobrého Pastiera

PROFESIONÁLNEHO NÁHRADNÉHO RODIČA
Mzda: 700-800 €. Nástup ihneď.

www.detskydomovjelka.sk
0903 416 244
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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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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 735,-€ brutto
  + osobné ohodnotenie 70,-€ brutto

– nástupný plat 650,- € brutto
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hľadá pracovníkov na stavbu do Nemecka
Ponúkame:
   stabilnú prácu v renomovanej spoločnosti na TPP
   hodinová mzda od 10€ netto/hod.
   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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AUTOPOISTENIE

INFO:  0907 235 125

ZĽAVA 
na rok 
2020

AA
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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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Predstavili sme 138 riešení pre zdravotníctvo. 
Žiadne kozmetické zmeny, žiadne akože vylepšenia 
pre zalepenie očí, ale vážne, systematicky zorade-
né a premyslené kroky. Rozpracované do detailov, 
prekonzultované s odborníkmi priamo v ambulan-
ciách, nemocniciach, lekárňach a poisťovniach. Na 
ich konci bude spokojný a správne liečený pacient. 
Zdá sa vám to utópia? Nám nie, pretože presne vie-
me, ako na to a nebojíme sa pomenovať veci, ktoré 
iní obchádzajú. Tu je pár zo 138 našich riešení:

· Stanovenie nároku. Nemôže byť všetko
   pre všetkých zadarmo, ale musíte vedieť,
   čo koľko stojí a čo za svoje peniaze dostanete.
· Zdravotná starostlivosť včas a v garantovanej
   kvalite.
· Pravidlá majú platiť pre všetkých rovnako.
   Pre chudobných bez známostí, aj pre bohatých
   s konexiami.
· Keď sa staráte o svoje zdravie, štát sa vám
   odmení.
· Prepojenie registrov, možnosť dobrovoľného
   objednávania na presný termín.
· Uvoľnenie cesty pre nové lieky.
· Investície do nemocníc formou projektového
   fi nancovania.
· Poisťovne nesmú mať dlhy voči lekárom
   a musia mať vytvorenú rezervu.
Populistické lacné bludy Fica 

či Kotlebu priniesli akurát tak to, 
že po 12 rokoch je zdravotníctvo                      
v katastrofálnom stave. Reálne 
zmeníme fungovanie zdravotníc-
tva v prospech občanov.

Čo prinesie reforma zdravotníc-
tva? Pozitívny kvantový skok

Richard Sulík
predseda SaS

Pripravení prevziať 
zodpovednosť

Znie to vtipne a odo mňa by možno málokto také 
konštatovanie čakal, ale verte, že na to mám svoje 
dôvody. Ako politológ viem, že pri súčasnom rozlo-
žení politických síl, bude pri vzniku budúcej vlády 
záležať na každej desatine percenta. Inak poveda-
né, bude veľký rozdiel, či napr. Harabinova strana 
Vlasť bude mať 4,9, alebo 5,1 %.

Nie, nikto nečakal že trojnásobný premiér Mečiar 
dotiahne svoj návrat do politiky vstupom do parla-
mentu, ale výsledok napr. 2,9 % by nás v demokra-
tickej opozícii úprimne potešil. Nielen preto, že by 
tým neprekročil hranicu potrebnú na získanie štát-
neho príspevku, ale najmä preto, že by tých 2,9 % 
chýbalo inde. A poznajúc presuny voličov od HZDS 
k Smeru pred dvomi dekádami, sa dá predpokladať 
aj spätný chod, hoc vo výrazne menšej miere.

Jeden z konkurentov Smeru je teda mimo hru         
a ich šanca mať o pár poslancov viac a zabetónovať 
sa s tichou podporou extrémistov pri moci naras-
tá. Snáď je to o dôvod navyše nezostať ľahostajný 
a prísť 29. februára 2020 voliť. Sledujúc kauzu za 
kauzou súčasnej vlády, či aktuálnu 
aroganciu v parlamente, je vysoká 
účasť tých čo túžia po zmene jedinou 
nádejou, že po 1. marci môže byť Slo-
vensko lepšou krajinou.

Expremiér Mečiar mi medzi 
kandidátmi do NR SR bude 
úprimne chýbať

Zdravý rozum je 
najlepší recept

Martin Klus
politológ a podpredseda NR SR

LETÁKY
0907 779 019

Vykanie ženám – správne:
Podali by ste mi ten chlieb? 
Ukázali by ste mi tú knihu?

Nesprávne:
Podala by ste mi ten chlieb?

Slovenčina naša

34
97

8

2
432

7
7

5

1
95

2

5
4

9

9
1

3

4

1

7
S

U

D

O

K

U



DS19-49 strana 8

RECEPTY NA VIANOCE Najčítanejšie regionálne noviny
8

To aké jedlá servírujeme na šted-
rovečerný stôl častokrát závisí od 
toho, z ktorej časti Slovenska po-
chádzame. Každý región má svoje 
špecifiká a dokonca i každá rodi-
na má svoje obľúbené vianočné 
menu, ktoré sa dedí z matky na 
dcéru. Čo však na štedrovečernom 
stole zvyčajne nesmie chýbať sú 
oblátky s medom, kapustnica na 
rôzne spôsoby, ale aj šošovicová, 
hubová či rybacia polievka. Hlav-
ným chodom sú prevažne rôzne 
druhy rýb a zemiakový šalát. Pri-
nášame vám zopár receptov, ne-
cháte sa inšpirovať?

Vianočná kapustnica
Suroviny: 400 g bravčového mäsa 
(môže byť pliecko), 150 g údeného 
mäsa, 2 klobásy, 1 cibuľa, 400 g kyslej 
kapusty, soľ, mleté čierne korenie, mle-
tá červená paprika, sušené huby (hrsť), 
4 sušené slivky, olej, šľahačková smo-
tana, chlieb

Postup: Na oleji speníme cibuľu, pri-
dáme papriku a na kocky pokrájané 
mäso. Popražíme, podlejeme vodou a 
dusíme. Po 30 minútach pridáme kyslú 
kapustu, sušené huby, sušené slivky, 
celé klobásy a na kocky nakrájané úde-
né mäso. Soľ a korenie pridáme podľa 
chuti. Po uvarení kapustnice z nej vy-
berieme klobásy. Nakrájame ich na ko-
lieska a vrátime do hotovej kapustnice, 
ktorú ešte môžeme zjemniť šľahačko-
vou smotanou. Kapustnicu podávame 
s chlebom.

Náš tip: Niektoré gazdinky uvaria úde-
né mäso zvlášť, len v hrnci s vodou, keď 
je hotové, pokrájajú prípadne natrhajú 
ho na kúsky a vložia do už uvarenej ka-
pustnice.

Vianočná krémová 
hubová polievka

Suroviny: Dve hrste sušených húb, 

200 ml smotany na varenie, 1 cibuľa, 3 
zemiaky, soľ, olej, sušený tymián, ocot 
(nemusí byť), chlieb

Postup: Sušené huby zalejeme horú-
cou vodou a necháme ich aspoň hodin-
ku odstáť. Potom v hrnci rozhorúčime 
olej, pridáme najemno nasekanú cibu-
ľu a opečieme dosklovita. Pridáme na 
kocky nakrájané zemiaky a huby. Všet-
ko spolu krátko opražíme a zalejeme 
vodou, v ktorej sme namáčali huby a 
dolejeme ešte vodou do požadovaného 
objemu. Privedieme k varu a varíme asi 
20 minút. Vmiešame smotanu a varí-
me, kým polievka trochu nezhustne. 
Potom časť húb odoberiem a zvyšok 
polievky rozmixujeme. Dochutíme so-
ľou a podľa chuti aj octom. Hubovú po-
lievku podávame s chlebom, ozdobenú 
odloženými hubami, lyžičkou smotany 
a bylinkami.

Vianočná šošovicová polievka
Suroviny: 250 g suchej šošovice, 2 hrs-
te sušených húb, 4 sušené slivky, 4 až 5 
zemiakov, 2 lístky bobkového listu, soľ, 
250 ml smotany na varenie, 1 PL hlad-
kej múky, pochúťková smotana, ocot 
podľa chuti (nemusí byť), chlieb

Postup: Sušené huby namočíme pri-
bližne na hodinu do horúcej vody tak, 
aby boli zaliate. Šošovicu v miske pre-
pláchneme vodou, vložíme do hrnca 
a zalejeme ju približne dvojnásobným 
množstvom vody. Pridáme namoče-
né huby, soľ, 2 bobkové listy a všet-
ko dáme spolu variť. Keď je šošovica 
takmer mäkká, pridáme na malé kocky 
nakrájané zemiaky a sušené slivky. Keď 
je všetko uvarené domäkka, vyberieme 
z polievky bobkový list. Zo smotany na 
varenie a hladkej múky si pripravíme 
zátrepku a vmiešame ju do polievky. 
Miešame, kým polievka nezačne zľah-
ka vrieť. Na záver polievku podľa potre-
by dochutíme octom. Šošovicovú po-
lievku podávame s chlebom, ozdobenú 

kopčekom pochúťkovej smotany.

Vianočný zemiakový šalát
Suroviny: 1 kg zemiakov (varný typ A), 
3 vajcia, 1 cibuľa, 4 mrkvy, sterilizova-
ný hrášok (konzerva), 6 sterilizovaných 
uhoriek, 1 majonéza 225g, soľ, mleté 
čierne korenie

Postup: Zemiaky umyjeme a varíme 
v šupke asi 20 minút, podľa veľkosti. 
Kontrolujeme vidličkou, aby sa neroz-
varili. Necháme mierne vychladnúť a 
ešte vlažné olúpeme. Vajíčka uvaríme 
natvrdo a po vychladnutí ošúpeme. 
Mrkvu očistíme, nakrájame na men-
šie kocky a uvaríme v osolenej vode 
do mäkka. Cibuľu nakrájame nadrob-
no. Hrášok scedíme, nálev nebudeme 
potrebovať. Do veľkej misky dáme vy-
chladnuté zemiaky, vajíčka a uhorky, 
všetko nakrájané na kocky. Pridáme 
mrkvu, cibuľu a hrášok. Osolíme, oko-
reníme a opatrne premiešame. Na zá-
ver zľahka vmiešame majonézu.

Náš tip: Ak chcete šalát odľahčiť, mô-
žete majonézu nahradiť kvalitným 
bielym jogurtom. Odskúšali sme, chutí 
výborne. Ak nemáte na tento experi-
ment odvahu, pripravte si ho len men-
šie množstvo na skúšku či degustáciu. 
Odoberte trochu šalátu do inej nádoby 
ešte pred pridaním majonézy, pridajte 
biely jogurt a ochutnajte.

Tradičný vianočný 
vyprážaný kapor

Suroviny: 1 kapor, hladká múka, strú-
hanka, olej, 1/2 dl mlieka, 2 vajcia, soľ

Postup: Kapra môžeme kúpiť už očis-
teného. Pred prípravou ho osušíme, 
nakrájame na podkovičky, posolíme a 
necháme stáť 15 minút. Potom kapra 
obalíme v múke, vo vajíčkach, ktoré 
sme rozšľahali v mlieku a napokon v 
strúhanke. Kapra pomaly smažíme z 

oboch strán v dostatočnom množstve 
oleja.

Vianočný kapor na cesnaku
Suroviny: 1 kapor, 3 strúčiky cesna-

ku, 1 PL masla, 1 citrón, soľ, biele ko-
renie, olej

Postup: Očisteného kapra umyjeme 
a nakrájame na podkovičky, osolíme, 
okoreníme, potrieme roztlačeným ces-
nakom. Na panvici zohrejeme olej a 
kapra z oboch strán opražíme. Podleje-
me vodou a podusíme. Šťavu necháme 
vyvariť a kapra ešte opečieme. Pred 
podávaním ho pokvapkáme citrónovou 
šťavou.

Pečený losos s bylinkami
Suroviny: čerstvý losos, 1 lyžica rast-

linného oleja, soľ, kajenské korenie, 
mleté čierne korenie, tymian, citrónová 
šťava, papier na pečenie

Postup: Najskôr si pripravíme mari-
nádu zmiešaním oleja, tymianu, štipky 
soli a korenia. Lososa nakrájame na jed-
notlivé porcie, pokvapkáme citrónovou 
šťavou, potrieme pripravenou mariná-
dou a necháme chvíľku stáť pri izbovej 
teplote. Lososa potom vložíme kožou 
nadol na rozohriatu panvicu. Opekáme 
z každej strany približne 2 minúty a pre-
ložíme opäť kožou nadol na plech vylo-
žený papierom na pečenie a dáme na 10 
minút piecť do rúry vyhriatej na 180° C.

Náš tip: Ak nemáte chuť na tradič-
ný vianočný zemiakový šalát, môžete 
pečeného lososa podávať s grilovanou 
zeleninou, prípadne so zeleninovým 
šalátom preliatym zálievkou, ktorú 
pripravíme zmiešaním dvoch lyžičiek 
dijonskej horčice, jednej lyžičky trstino-
vého cukru, troch lyžíc extra panenské-
ho olivového oleja, šťavy z jedného cit-
róna, soli a mletého čierneho korenia.

Stranu pripravila: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Vianočná polievka podľa chute, zemiakový šalát a ryba

Pripravujeme jedlá na štedrovečerný stôl

Vianočná hubová polievka.                                                            foto autor Zozz pixabay

Pečený losos.                                                                                           foto autor cattalin pixabay
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Na našu jednozmennú
prevádzku v Dolnom Bare

prijmeme zamestnancov
do pracovného

pomeru na pozíciu:

Ponúkame 13. mzdu, stravný lístok nad rámec
zákona, príspevky zo Sociálneho fondu.

Pracovná doba 6.00 – 14.30 hod.

Závozník
zaistenie vysypania zberných nádob podľa
predpísaných trás a ich vrátenia do príslušného
zberného stanoviska.
Základná mesačná hrubá mzda 545 EUR
+ mesačná pohyblivá zložka 200 EUR.

V prípade záujmu nás, prosím, kontaktuje 
na tel. čísle 0903 576 274. 

Viac informácií o spoločnosti nájdete na
www.fcc-group.sk

Nieje 
je správne písať spolu, 

- nie je, je nesprávne 
a neni už vôbec nie.

Slovenčina naša

Vlastnícke právo patrí medzi jedno 
z najdôležitejších práv, ktoré upravu-
je aj Ústava SR a  Listina základných 
práv a slobôd. 

Vlastnícke právo k  nehnuteľnostiam 
sa eviduje v  katastri nehnuteľností. Ka-
taster nehnuteľností je verejný register 
a zároveň informačný systém obsahu-
júci geometrické určenie, súpis a popis 
nehnuteľností a údaje o právach k nim. 
Práva k nehnuteľnostiam sa do katastra 
zapisujú tromi spôsobmi: vkladom, 
záznamom alebo poznámkou. 

Vklad má právotvorné účinky, t. j. 
právo k nehnuteľnostiam vyplývajúce zo 
zmluvy vzniká, mení sa alebo zaniká až 
povolením vkladu a je úkonom okresné-
ho úradu. Vkladom sú zapísané najmä 
vlastnícke práva k  nehnuteľnosti, ale 
môžu nimi byť zapísané aj iné vecné prá-
va k nehnuteľnosti, záložné právo, alebo 
práva z vecných bremien. Vklad možno 
vykonať iba na základe právoplatného 
rozhodnutia okresného úradu, katastrál-
neho odboru. V  praxi sú bežné zápisy 
vlastníckeho práva v spojení so zápisom 
záložného práva banky, ak sú posky-
tované hypotekárne úvery. Vlastnícke 
alebo iné právo k nehnuteľnosti vzniká, 
mení sa alebo zaniká až v okamihu zápi-
su vkladu do katastra nehnuteľností. Ko-
nanie o povolenie vkladu je návrhovým 
konaním, teda začína vždy len na návrh 
účastníka konania. Návrh sa podáva na 
príslušný okresný úrad, katastrálny od-
bor, v územnom obvode ktorého sa pred-

metná nehnuteľnosť nachádza. 
Spolu s návrhom sa podáva aj zmlu-

va ako základná príloha návrhu, ktorá 
je právnym dôvodom vkladu práva do 
katastra. Konkrétne môže ísť napríklad 
o  kúpnu zmluvu, darovaciu zmluvu, 
zmluvu o zriadení alebo zániku vecného 
bremena, atď. Podstatnou obsahovou 
náplňou konania o  povolenie vkladu je 
skúmanie platnosti zmluvy. Ak by bola 
zmluva vyhotovená vo forme notárskej 
zápisnice alebo autorizovaná advoká-
tom, úrad by ju posudzoval len z  toho 
hľadiska, či je v  súlade s  katastrálnym 
operátom a či sú splnené procesné pod-
mienky povolenia vkladu. Ostatné nále-
žitosti zmluvy sa ponechávajú na tom, 
kto zmluvu autorizuje, resp. garantuje 
správnosť náležitostí zmluvy z  občian-
skoprávneho hľadiska. Výsledkom ko-
nania o vklade je buď rozhodnutie, že sa 
vklad povoľuje, alebo sa návrh zamieta. 
Vklad sa povolí, ak sú splnené všetky 
procesné podmienky na povolenie vkla-
du. V opačnom prípade sa zamietne. Pro-
ti rozhodnutiu o zamietnutí vkladu mož-
no podať odvolanie na okresnom úrade, 
ktorý rozhodnutie vydal, v lehote 15 dní 
odo dňa jeho doručenia.

Vklad do katastra nehnuteľností

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

e-mail: info@v4legal.sk,   www.v4legal.sk
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V rámci Týždňa pomoci prenasle-
dovaným kresťanom nás navštívil 
pakistanský kňaz otec Emmanuel 
Yousaf. Spýtali sme sa ho na situ-
áciu v jeho krajine aj na cestovanie 
po Slovensku.

Aké to bolo vyrastať v Pakistane 
ako dieťa kresťanských rodičov?
V porovnaní s dneškom veľmi dobré. Štu-
doval som na katolíckej škole, napriek 
tomu bola väčšina mojich spolužiakov 

moslimami. Nemali sme žiadne rozpo-
ry… Teda, mali sme ich veľa, ale boli to 
klasické detské prekáračky (smiech). 
Náboženstvo nikdy nebolo témou. Môj 
otec pracoval v armáde a tiež mal viacero 
moslimských priateľov. Pamätám si, že 
na vianoce sme piekli koláče a roznášali 
ich po moslimských rodinách. A tie rodi-
ny robili to isté počas ich sviatkov.

Kedy sa situácia kresťanov začala 
zhoršovať?
Miestami bolo diskrimináciu cítiť aj 
vtedy, najmä v menších mestách a de-
dinách. Nemohli piť vodu z rovnakej 

studne a podobne. V 80. rokoch však 
prebrala správu krajiny armáda a islam-
ské zákony šaría sa začali sprísňovať. 
Najviac nám robí starosti zákon o rúha-
ní, ktorý platí dodnes a extrémne často 
sa zneužíva.

Ako sa zneužíva?
Zákon o rúhaní hovorí, že za znevažo-
vanie proroka Mohameda či Koránu vás 
čaká trest. A jediným trestom v tomto 
prípade je smrť. Často ho však využívajú 
radikáli na to, aby riešili svoje osobné 
spory. Nielen s kresťanmi, ale aj s umier-
nenými moslimami, ktorých je väčšina. 
Ak mám problém s kolegom či konku-
rentom, obviním ho z rúhania. Kým sa 
z toho “vyseká”, dávno ho vyhodia z 
práce a ja mám pokoj. Dotyčný však trpí 
a môže sa stať, že ho odsúdia na smrť za 
vymyslené obvinenie. Koniec-koncov, 
to bol aj prípad Asie Bibi, ktorý je Slová-
kom dobre známy.

Skúste ho napriek tomu priblížiť.
Asia Bibi bola obvinená z rúhania, ktoré 
nespáchala. Skutočným dôvodom bolo, 
že jej moslimská kolegyňa nechcela, 
aby pila vodu z rovnakých pohárov ako 
oni. Asia Bibi to odmietla a o pár dní 
prišlo toto vykonštruované obvinenie. 
Trvalo niekoľko rokov, kým sa na Naj-
vyššom súde podarilo rozsudok smrti 

zvrátiť. Asia Bibi mala šťastie, viacerí ho 
však nemajú.

Ako to myslíte?
Asiu Bibi zatkla po obvinení polícia. To 
sa niekedy nestane a zakročí rozvášne-
ný dav - tieto obvinenia totiž rozhlasujú 
cez mešity a dozvie sa o nich rýchlo celá 
komunita. Nie raz sa stalo, že dav takto 
obvineného človeka zlynčoval.

Kresťania tvoria v Pakistane men-
šinu, len tri percentá populácie. Ako 
vyzerá ich viera, ich kresťanský život?
Pán Boh nás požehnal a nemáme prob-
lém s nedostatkom kňazov, čo sa často 
stáva. V skutočnosti musíme zháňať 
prostriedky - napríklad od ACN - na vý-
stavbu nových. V tomto cítim veľkú Bo-

žiu prozreteľnosť. Ľudia od kresťanstva 
neodchádzajú, žijeme ako komunita.

Cestovali ste po celom Slovensku. 
Čo bol váš hlavný odkaz?
Kresťania, sme Pakistanci, sme kresťa-
nia. Chceme žiť s bratmi moslimami v 
našej spoločnej krajine a pracovať na 
jej zlepšení, tak, ako Slováci pracujú na 
zlepšení Slovenska. K tomu potrebuje-
me pomoc - aj finančnú, aj politickú, no 
najmä pomoc silnej modlitby. Modlite 
sa za nás, prosím.

Viac informácií o Týždni pomoci prena-
sledovaným kresťanom a o možnostiach 
pomoci nájdete na www.prenasledovani.sk

Zdroj: Dominik Harman
Pápežská nadácia ACN – Slovensko

Chceme žiť v našej krajine a pracovať na zlepšení života v nej

Modlite sa za nás, aj my sme kresťania

Otec Emmanuel zdôrazňuje, že napriek ťažkej situácii nemáme kresťanov 
v Pakistane ľutovať. „Modlite sa za nás,“ vraví.

„Chceme žiť s bratmi moslimami v 
našej spoločnej krajine a pracovať 

na jej zlepšení, tak, ako Slováci 
pracujú na zlepšení Slovenska.“ 
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Nie je šťastné v kampani školských 
politikov populisticky vyzdvihovať 
niektoré tézy, napr. odmietanie me-
morovania, teda učenia sa žiakov 
naspamäť. 

Škola nie je letný tábor a potrebuje, 
aby sa žiaci aj učili. Ak by sme aj denne 
využívali tie najnázornejšie vyučovacie 
hodiny, nedá sa spoľahnúť na to, že sa 
poznatky u žiakov utvrdia tak, že ich 
dokážu aplikovať bez toho, aby sa pri 
každom kroku nepozerali na internet 
alebo do kníh. Len si predstavme, že 
by sa žiak pri počítaní slovných úloh 
neustále pozeral do tabuľky s malou 
násobilkou. V prospech memorovania 
hovoria aj skúsenosti z pracovného 
života. Stretávame sa so situáciami, 
keď nám informácie spamäti uľahčia 
či urýchlia pracovné úlohy. Aj pri ro-
bení vodičského preukazu sa musíme 
spoliehať na pamäť. Je veľmi mnoho 
takýchto situácií.  Nehovoriac o tom, že 
pamäťové učenie cibrí mozog a pred-
chádza (aj diagnostikovanej) zábudli-
vosti. Takmer denne počúvame, že je 
mládež čoraz hlúpejšia, nezapamätá si 
ani telefónne číslo či zabúda podstatné 
informácie (napr. rôzne ankety, čo si pa-
mätajú z histórie).

Isto, voči sústavnému memoro-
vaniu sa dá namietať, predsa v dobe 
explózie informácií nie sme odkázaní 
na „drvenie sa“ kategórií a tried živo-
číchov. Avšak skratkovité brojenie proti 
memorovaniu namiesto riešenia dlho-

dobo zlých učebných osnov, ktoré sú 
stále postavené na encyklopedickosti 
a faktografickosti, je neodborným jed-
nostranným pohľadom. Odpor k me-
morovaniu je dôsledkom zlyhávania 
dlhodobo zlého obsahu vyučovania. 
Isté však je, že sú témy, ktoré musia 
byť prostriedkom memorovania. Napr. 
v chémii sa sotva pohneme bez ovlá-
dania periodickej sústavy chemických 
prvkov. Pravopis sa takisto musí učiť 
naspamäť, keďže nie všetky ortografic-
ké pravidlá sa dajú odvodiť alebo zná-
zorniť. Všeobecne sa hovorí, že zažité 
učivo sa automaticky pamätá. Avšak 
nie z každého učiva či témy sa dá spra-
viť zážitok, ktorý sa zavŕta do mozgo-
vých závitov žiakov.

Môžeme ísť do extrému, že memo-
rovanie sa úplne zruší. To však bude v 
rozpore so životom, ktorý požaduje istú 
databázu informácií ako základnú vý-
bavu človeka. Bez nej by sa spomalili 
nadväzné procesy myslenia či konania. 
Len si na chvíľu predstavme, že by sa od 
medika nepožadovalo memorovanie. A 
nemá sa práve učiť učiť sa naspamäť na 
základných a stredných školách? 

Som prístupný novým metódam či 
filozofiám. Avšak cestou rozbíjania ove-
rených a v živote potrebných spôsobov 
učenia sa bez kritického pohľadu na ne 
s cieľom politického marketingu ako 
učiteľ nemôžem prijať. 

Memorova-nie

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
riaditeľ ZŠ s MŠ

Prichádza už druhá adventná. Far-
bou adventu je fialová. Vyjadruje 
dôstojnosť a pokánie. Sviečky a 
stuhy na venci by tak mali byť fia-
lové s výnimkou tej tretej v poradí 
- tá je totiž zasvätená priateľstvu a 
je ružová. 

Sviečky sa zapaľujú proti smeru 
hodinových ručičiek. Časté sú aj vence 
s piatou - bielou sviečkou - uprostred. 
Tá sa zapaľuje na Štedrý deň a symbo-
lizuje Krista. Na prvú nedeľu adventnú 
sme rozsvietili prvú (fialová) svieca. 
Táto sviečka sa zvyčajne nazýva „svie-
ca prorokov“ na pamiatku prorokov, 
hlavne Izaiáša, ktorí predpovedali na-
rodenie Ježiša Krista.

Na druhú adventnú nedeľu je za-
pálená druhá fialová svieca - sviečka 
„betlehemská“, ktorá symbolizuje 
Kristove jasle, príchod Lásky na svet. 
Sviečky sú tiež spojené s menami zod-
povedajúcimi liturgii adventu každú 
nedeľu: Izaijášova, Janova, Pastierska 
a Máriina sviečka.

Mená sviečok na adventnom 
svietniku s piatimi sviecami:

1. sviečka Nádej (fialová), odporúčané 
čítanie pri zapálení sviečky Nádej - Iza-
ijáš 60: 2-3.
2. sviečka Mier, pokoj (fialová), odpo-
rúčané čítanie pri zapálení sviečok Ná-
dej a Mier - Evanjelium sv. Marka 1: 4.
3. sviečka Priateľstvo, radosť, vzá-

jomnosť, (ružová „Gaudete“, odporú-
čané čítanie pri zapálení sviečok Nádej, 
Mier a Priateľstvo - Izaijáš 9: 6-7 35:10.
4. sviečka Láska (fialová), odporúča-
né čítanie - Izaijáš 9: 6-7.
5. sviečka Kristus (biela), zapálenie 
všetkých piatich sviečok po západe 
slnka. Odporúčané čítanie pri zapálení 
sviečok - Evanjelium sv. Lukáša 1: 68-
79 a Evanjelium sv. Lukáša 2: 1-20.

Druhá adventná nedeľa sa tiež 
nazývala bronzová. Moderná doba 
nedávnych rokov z troch posledných 
nedieľ pred Štedrým dňom spravila 
nákupné šialenstvo. Advent je však o 
niečom úplne inom.

Symbolika adventu I

» red
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Vianočný punč nás dokáže prí-
jemne zahriať počas potuliek po 
vianočných trhoch, kde si ho zvyk-
neme vychutnávať v spoločnosti 
blízkych či priateľov. Pripraviť si 
ho však môžeme aj doma a stráviť 
tak príjemné chvíle v kruhu rodiny.

Z čoho punč pripravujeme?
Tento horúci nápoj sa zvyčajne pripra-

vuje z čaju alebo ovocného džúsu a vody, 
tiež z bieleho alebo červeného vína, tvr-
dého alkoholu najčastejšie rumu a cuk-
ru. Nemali by v ňom chýbať ani plátky 
citrónu, pomaranča, kúsky ovocia, a vo-
ňavé koreniny, akými sú škorica, badian, 
vanilka, kardamón či klinčeky.

Vianočný punč
Suroviny: 700 ml červené víno, 500 ml 
voda, šťava z polovice pomaranča, šťava 
z polovice citróna, 250 ml rum, 100 g trs-
tinový cukor, 4 celé škorice, 8 klinčekov, 
na kúsky pokrájané jablká, čerešne, 
maliny

Postup: Do hrnca nalejeme vodu, pri-
dáme cukor a varíme, kým sa cukor 
neroztopí. Pridáme šťavu z pomaranča 
a citróna, klinčeky a škoricu. Prilejeme 
červené víno a rum. Zahrievame, až 
kým punč nezačne vrieť. Medzitým si 
do pohárov nakrájame jablká, pridáme 

čerešne a maliny. Punč nalejeme do pri-
pravených pohárov s ovocím.

Vianočný punč z čierneho čaju
Suroviny: 500 ml červené víno, 300 ml 
voda,1 sáčok čierneho čaju, šťava z po-
lovice pomaranča, šťava z polovice cit-
róna, 200 ml rum, 100 g trstinový cukor, 
4 celé škorice, 8 klinčekov, 2 pomaran-
če, 2 jablká

Postup: Do hrnca nalejeme vodu a 
necháme zovrieť. Pridáme čierny čaj a 
cukor a necháme pár minút lúhovať. 
Sáčok čaju vyberieme a pridáme šťa-
vu z pomaranča a citróna, klinčeky a 
škoricu. Prilejeme červené víno a rum. 
Necháme chvíľku postáť, aby sa chute 
spojili. Medzitým si do pohárov nakrá-
jame jablká a pomaranč. Punč pred 
podávaním zohrejeme a nalejeme do 
pripravených pohárov s ovocím.

Vianočný punč s likérom
Suroviny: 500 ml červené víno, 300 
ml voda, 1 sáčok ovocného čaju, šťava 
z polovice citróna, 50 ml rum, 50 ml 
griotka (čerešňový alebo višňový likér), 
100 g trstinový cukor, 4 celé škorice, 8 
klinčekov, jahody, višne alebo čerešne 
(sterilizované)

Postup: Do hrnca nalejeme vodu a 

necháme zovrieť. Pridáme ovocný čaj 
a cukor a necháme pár minút lúhovať. 
Sáčok čaju vyberieme a pridáme šťavu 
z citróna, klinčeky a škoricu. Prileje-
me červené víno. Necháme chvíľku 
postáť, aby sa chute spojili, pridáme 
ovocie aj so šťavou a na záver prileje-
me likér a rum. Punč pred podávaním 
zohrejeme.

Nealkoholický vianočný punč
Suroviny: 250 ml pomarančový džús 

alebo šťava, 250 ml jablkový džús, 500 
ml voda, a k tomu ešte jedno jablko, dva 
pomaranče, 4 klinčeky, 2 badiany a celá 
škorica

Postup: Do hrnca nalejeme pomaran-
čový a jablkový džús (alebo šťavu), 
pridáme na kúsky nakrájané jablko a 
plátky pomarančov. Dolejeme vodou. 
Vložíme klinčeky, badián a škoricu a 
varíme 25 minút.

Pripravila: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Voňavý horúci nápoj na zahriatie 

Vianočný punč štyrikrát inak

Vianočný punč dokáže príjemne zahriať.                        foto autor ManuErzi pixabay
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