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Bukové palivové drevo
od 38 €

DOVOZ ZDARMA

G-WOOD, spol. s r.o. Veľký Šariš 
tel. 0948 287 440
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Priemyselný areál Šalgovík

NAJLACNEJŠIE VSTAVANÉ SKRINE
A NÁBYTOK NA MIERU.
 vstavané skrine  šatníky  vešiakové steny 
 botníky  kuchynské linky  komody 
 kancelársky nábytok  stoly AJA Prešov, s.r.o.

0910 366 966   I   aja.presov.sro@gmail.com   I   www.ajanabytok-presov.sk
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0917 722 447
sídlo Sabinov

kalejatransport@gmail.com

VÝKUP STARŠÍCH
VOZIDIEL

STAČÍ ZAVOLAŤ - PRÍDEME KEDYKOĽVEK
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REALIZUJEME KOMPLEXNÉ A ČIASTOČNÉ
STAVEBNÉ PRÁCE A REKONŠTRUKCIE
OBKLADY, DLAŽBY, OMIETKY, SADROKARTÓNY A POD.

0905 551 636   I   andrejko.m@centrum.sk

0948 283 110          
Prostejovská 9, Prešov
michnakstefan@gmail.com
www.michnakzaluzie.sk

 ŽALÚZIE
 MARKÍZY
 LÁTKOVÉ ROLETY
 GARÁŽOVÉ BRÁNY  
 BALKÓNOVÉ ROLETY
 SIETE PROTI HMYZU
 ROLETY DEŇ / NOC 
 PLASTOVÉ LAMELOVÉ 

 DVERE
 PROTIPEĽOVÉ SIETE

Michňák
Žalúzie

83
-0
00
1

ZĽAVY AŽ 
DO 40 % 
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Vzorková predajňa - Levočská 11, Prešov
Tel./fax: 051 7765 451, 0949 056 793

Otvorené: Po, Ut, Št 9.00 - 17.00, Str 8.00 - 18.00 Pia 9.00 - 16.00

Záručná doba 4 roky. Akcia platí do 20.12. 2019

ZIMNÁ AKCIA
VONKAJŠIE ŽALÚZIE -32%

VONKAJŠIE ROLETY -30%

IT ŽALÚZIE IDS -48%

 čistenie odpadov  opravy WC

 montáž vodomerov  montáž radiátorov

INŠTALATÉRSKE PRÁCE

0905 262 932
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KOMINÁRSTVO MXM
0915 353 335

FREZOVANIE2@GMAIL.COM

 KOMORA KOMINÁROV 
SLOVENSKA

KOMINÁRSTVO
FRÉZOVANIE

VLOŽKOVANIE
CELOROČNE
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Čakáte dlho na 
objednávku na 

PSYCHIATRICKÉ 
VYŠETRENIE?

0905 242 618
(pracovné dni - doobedu)

Sabinov nie je ďaleko 
z Prešova. 

Vyšetrí Vás MUDr. Kríž.

SERVIS
OKIEN

rýchlo a lacno
0918 217 665
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TU mohla byť 
Vaša reklama
Info: 0905 719 145
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INZERCIA

 

PRESOVSKO
SABINOVSKO

Monika Janovčíková 0905 719 145
Radoslav Ruščák 0905 373 406
Distribúcia:
distribucia.po@regionpress.sk 
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

párny týždeň: Bzenov, Demjata, 
Fričovce, Chmeľov, Kapušany, 
Kendice, Kokošovce, Ľubotice, Pu-
šovce, Sedlice, Prešov, Veľký Šariš, 
Ďačov, Drienica, Jakubovany, Sa-
binov, Lipany   

nepárny týždeň: Drienov, Drie-
novská Nová Ves, Dulova Ves, 
Fintice, Haniska, Hermanovce, 
Chminianska Nová Ves, Lada, 
Lemešany, Ličartovce, Malý Šariš, 
Petrovany, Ruská Nová Ves, Sed-
lice, Široké, Tulčík, Víťaz, Vyšná 
Šebastová, Župčany, Prešov, Bre-
zovica, Kamenica, Pečovská Nová 
Ves, Šarišské Michaľany  

presovsko@regionpress.sk

Redakcia: Kúpeľná 3 
PREŠOV

Sabinov

Prešov

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

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      45.115 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

DISTRIBÚCIA (45.115 domácností)
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BIELE
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
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ORECH
MATNÝ

ČEREŠŇA
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DUB
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ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ
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www.ocelovedvere.sk
ocelovedvere@ocelovedvere.sk

kovanie ZDARMA

zameranie ZDARMA
v ponuke aj

INTERIÉROVÉ
DVERE

Naše OCEĽOVÉ DVERE so ZÁRUBŇOU, CHRÁNIA-ZATEPLIA-ODHLUČNIA Váš domov
BEZPEČNOSTNÉ DVERE

DUB
vzor
DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

odborná montáž s licenciou
technickej služby od polície SR

AKCIA 270€

v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge    všetky dvere SKLADOM

0917 56 36 12
0911 60 20 40

Sídlisko Sekčov (smer Šalgovník)
Podnikateľské centrum PYRAMÍDA
Keratsinske nám. 1, prízemie, č. dverí 105/A

Otvorené:
Po-Pia:
8-17
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TEPOVANIE

U VÁS DOMA strojom KARCHER.

sedačiek, kobercov, áut

UPRATOVANIE
bytov, domov, firiem

0905 186 136 AJ
VÍKENDY
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PLASTOVÉ OKNÁ, 
DVERE

 KOMPLETNÁ STAVEBNÁ ČINNOSŤ
 PREDAJ PARAPETOVÝCH DOSÁK
 ŽALÚZIE A SIETE PROTI HMYZU

 GARÁŽOVÉ BRÁNY
možnosť predaja 

aj na splátky

Kontaktná adresa Prešov:
Levočská 2
Tel./fax: 051/7718 607
Mobil: 0903 634 202

Kontaktná adresa Košice:
Kováčska 63
Mobil: 0944 047 008

www.dachmann.sk
maxidachmann@gmail.com

»POZEMOK CHATU DOM 0949 
467 691

»Chcete predať nehnuteľ-
nosť? Kúpim v hotovosti. 
Tel. 0948 068 938

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682

»Hľadám spoľahlivú pani 
na prácu do domácnosti na 
výpomoc. Varenie, pranie, 
žehlenie. Po, Ut, St, Pia od 
7-11hod. Občas aj na sviatky 
- pečenie. 0908 976 326

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

»Kúpim jelenie parožie za 
najlepšiu cenu! 0944 132 200

»Predám det. lyže: 100 
cm+set, PO: 0907 254 696
»Daruje niekto nepotreb-
né lego viacdetnej rodine? 
0903 622 354

»KTO DARUJE ŤAŽKO CHO-
RÉMU DIEVČATKU Z VEĽMI 
CHUDOBNEJ RODINY FUNKČ-
NÝ DISKMEN, CD OD PETRY 
JURINOVEJ A MALÉ PLYŠÁKY. 
PRÍPADNE HRAČKY Z KINDER 
VAJÍČOK. LEN SMS. 0907 524 
913
»Kúpim medaile vyzname-
nania šable dýky odznaky 
slovenský štát rok 1939-
1945 0905 133 241
»Kúpim gramofónové plat-
ne 0911 565 876

»AHOJ HĽADÁM MILÚ USMIE-
VAVÚ PRIATEĽKU NA VOĽNÉ 
CHVÍLE...MÁM 56 SOM Z 
PO...VYSOK ŠTÍHLY FARMÁR 
ZNAM. RAK BUDEM RÁD AK 
SA OZVEŠ NA 0944 227 624
»Hľadám nezadanú sym-
patickú dámu 55-60r.z P0 a 
okolia na dlhodobý vzťah. 
Sms na č.t. 0944 869 797

Občianska
riadková
inzercia

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

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

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

Smutné časy

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Po viac ako 35 ročnej praxi vo 
svete médií asi prvý raz verejne 
vyjadrujem svoje emócie. Mysliac 
na Prešov, mesto, ktoré mám v pa-
mäti zážitkov z detstva zafixované 
pod heslom Sigord, Solivar a fajn 
ľudia. Prešov je mesto vzdelaných 
mladých, mesto dobrých srdečných 
ľudí, mesto pokoja a znášanlivosti. 
Som smutný.

Myslím však aj na psí útulok v 
Revúcej, na miesto najvyššej ľudskej 
obety – životov troch žien, ktoré zapla-
tili za to, že zachraňovali nemé tváre. 
Aj z toho som smutný. A o nič menej z 
tragédie pri Nitre. Priveľa smútku bolo 
a je v týchto časoch. Vnímam však po-
zorne, že je aj dostatok ľudí, ochotných 
a schopných pomáhať, darovať to, čo 
môžu a dokážu a keď aj nič nemajú 
okrem citlivej duše, aspoň utešiť vedia. 
To ten smútok trochu vyvažuje.

Na druhej strane - sú medzi nami 
aj takí, ktorí myslia iba na seba, na 
svoju moc, postavenie, majetok, na to, 
aby toho mali čo najviac, napriek cti, 
napriek zákonu, napriek všetkému a 
všetkým. To už sa osobný smútok mení 
na otvorenú zlosť. O to viac, že priam 

nehanebne nám odkazujú – „voľte 
nás, my budeme odteraz iní, zabudni-
te na minulosť, žijeme prítomnosťou a 
budúcnosťou“. A mávajú heslami o no-
vom smere ako dôstojný otec v chráme 
kadidlom, aby ho vyčistil od všetkého 
zlého.

Obyvatelia Slovenska platia a odo-
vzdávajú obete. Ľudských tragédií ako-
si neubúda a dôvodov na radosť a po-
kojný odpočinok nepribúda. Tak akosi 
to býva v smutných časoch. Advent by 
predsa nemal byť smutný, ale pokojný 
a tichý. Niečo je tu nesprávne, nedobré. 
Aj ten zhon je nedobrý. Zhon privolá-
va nepozornosť a tá zas a opäť iba ne-
šťastie. Už však stačilo, naozaj, už toho 
smútku je priveľa. Už nie viac – prosím!

Všetkým pozostalým, priateľom aj 
príbuzným obetí nešťastí na 
Slovensku, vyjadrujeme 
z nášho vydavateľstva 
úprimnú sústrasť a vy-
prosujeme dostatok síl. 
Váš smútok zdieľame s 
vami.

Nie guličkové 
pero, ale guľôčkové pero.

Slovenčina naša
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Nie límec, ale golier.
Nie jedná sa o niečo, ale ide o niečo.

Slovenčina naša Nie húpačka,  ale hojdačka.
Nie hrať na niečo, ale hrať na niečom.

Slovenčina naša
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Vianoce patria na Slovensku k 
najkrajším, najobľúbenejším a naj-
významnejším sviatkom v roku a 
sú bohaté na rozličné ľudové zvyky 
a tradície, ktoré ešte podčiarkujú 
ich čarovnú atmosféru.

Na Štedrý deň sa tešíme všetci, bez 
rozdielu veku. Stretne sa celá rodina a 
večer jej členovia spoločne zasadnú k 
sviatočne prestretému štedrovečerné-
mu stolu. V niektorých rodinách majú 
zvyk sa všetci spoločne pomodliť, inde 
zasa zhodnotia celý rok či spievajú 
vianočné piesne. Sú rodiny, kde sa pri 
štedrovečernom stole zvykne prestierať 
jedno miesto navyše, pre náhodného 
hosťa.

Vianočné menu
Niektorí ľudia dodržiavajú pred Via-

nocami adventný pôst a v mnohých rodi-
nách sa dodržiava prísny pôst aspoň na 
Štedrý deň a ku stolu si rodina sadá až 
večer. A hoci má každý región svoje špe-

cifiká a dokonca i každá rodina má svoje 
obľúbené vianočné menu, pravdepo-

dobne na žiadnom štedrovečernom stole 
nechýbajú oblátky, med, orechy, cesnak 
či jabĺčko. Zvyknú sa jesť ako prvé. Na-
sleduje polievka, ktorej druh rovnako 
závisí od tradícií toho ktorého regiónu či 
už je to rybacia, šošovicová, hubová ale-
bo kapustnica. Potom prichádza na rad 
hlavné jedlo, teda zvyčajne zemiakový 
šalát a ryba. Ako zákusok sa podávajú 
opekance, alebo koláč „štedrák“ plnený 
tvarohom, lekvárom, makom a orechmi. 
Niekde si ľudia zvyknú pochutnávať na 
závinoch s kapustou či makom.

Celodenný pôst a súdržnosť
Ak sme počas štedrého dňa dodr-

žiavali celodenný pôst, ktorý sa končil 
vyjdením prvej hviezdy, mali by sme 
podľa tradície za odmenu uvidieť zlaté 

prasiatko, ktoré nám počas ďalšieho 
roka zabezpečí blahobyt. No a skôr ako 
si rodina sadne k štedrovečernému sto-
lu, zväzujú sa jeho nohy reťazou, aby 
bola rodina počas roka súdržná a tiež 
sa naň položia naraz všetky jedlá, ktoré 
sa budú podávať, pretože od stola sa ne-
smie počas večere vstávať.

Šupiny z kapra 
či peniaze pod obrusom

V niektorých rodinách sa pred ve-
čerou všetci členovia rodiny umyjú vo 
vode, do ktorej hodili mince. Má to za-
bezpečiť, aby boli všetci zdraví a bohatí. 
Vo zvyku je tiež dávať chlieb a peniaze 
pod obrus, na zabezpečenie dostatku 
peňazí a jedla na ďalší rok. Inde sa zasa 
pre zabezpečenie bohatstva vkladajú 
pod obrus šupiny z kapra a vložiť si ich 
treba aj do do peňaženky.

Jabĺčko, med a oriešok
V niektorých rodinách hlava rodiny 

urobí každému členovi rodiny krížik 
medom na čelo, aby boli pokorní a dob-
rí ako med. Počas štedrej večere je zau-
žívaným zvykom zjesť oblátku s medom 
a tiež rozkrojenie jablka. Ak sa na jeho 
jadrinci ukáže hviezdička, rodina bude 
v najbližšom roku zdravá. Inde majú 
taký zvyk, že každý člen rodiny rozdelí 
jedno jablko na toľko častí, koľko je ľudí 
pri stole a následne dá každému jeden 
kúsok. Keď tak urobia všetci, má každý 
opäť celé jablko. Zvyknú sa tiež hádzať 
orechy do kútov miestnosti, aby sa za-
chovala hojnosť v dome. Niekde je zasa 
zaužívané rozbíjanie štyroch orechov, 
pričom každý z nich symbolizuje jedno 
ročné obdobie – ktorý orech je dobrý, 
teda zdravý, v tom období sa očakáva 
zdravie v rodine. V niektorých rodinách 
si každý vyberie z misky jeden orech a 
otvorí si ho, ak je orech zdravý, bude 
zdravý aj jeho majiteľ.

Stranu pripravila: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Sviatky, keď sa stretne celá rodina

Vianočné zvyky a tradície 
na Slovensku

Najobľúbenejšie sviatky v roku už klopú na dvere. 
foto autor: Jill Wellington - pixabay

Na štedrovečernom stole by počas večere nemala chýbať zapálená sviečka. 
foto autor: Torfi007 - pixabay

VIANOCE Najčítanejšie regionálne noviny

Božie narodenie 
a Sviatok svätého 
Štefana 
Kým v Prvý sviatok vianočný sa 
nesmelo chodiť z domu do domu 
na návštevy a rodina mala byť 
pospolu a venovať sa rozjímaniu, 
tak Druhý sviatok vianočný patril 
naopak práve návštevám, vinšo-
vaniu a zábave.

Božie narodenie 25. december
Najväčší vianočný sviatok oslavova-

ný ako deň znovuzrodenia Slnka usta-
novila vo 4. storočí kresťanská cirkev 
za deň narodenia Krista. Dnes ho po-
známe ako Prvý sviatok vianočný.

Na Božie narodenie sa nesmelo 
chodiť z domu do domu na návštevy, 
v tento deň mala byť rodina pospolu, 
rozjímalo sa a spievali nábožné piesne. 
Výnimkou bolo vinšovanie mladých 
zdravých chlapcov skoro ráno, nazý-
vané polazovanie.

Ďalším zvykom bolo, že sa v tento 
deň nepracovalo, nesmelo sa ani za-
metať, ani „slíže sa nesmeli krájať“, a 
podávalo sa jedlo z predchádzajúceho 
dňa.

Významnú funkciu v tento deň pl-
nila voda, ktorou ľudia kropili dom, 
umývali sa v nej, vkladali do nej jabl-
ko, peniaz či chren, aby si zaistili zdra-
vie, bohatstvo a silu. V niektorých re-
giónoch vložila ráno gazdiná do lavóra 
kúsok oblátky a peniaz – šesták. Kaž-
dý člen rodiny sa musel v tejto vode 
opláchnuť. Gazda potom šesták vhodil 
v kostole do zvončeka a vodu vylial na 
miesto, kam sa nechodilo.

Svätý Štefan 26. december
Sviatok svätého Štefana, či Druhý 

sviatok vianočný, je zasvätený prvému 
kresťanskému mučeníkovi, svätému 
Štefanovi. Bol diakonom a kvôli svojej 
vernosti Ježišovmu učeniu bol v 1. sto-
ročí po Kristovi v roku 33 ukameňovaný.

V minulosti sa v tento deň kone 
obsýpali ovsom, aby boli silné a tiež 
sa ľudia aj kone brodili v snehu alebo 
vode, aby im po celý rok zdravie dobre 
slúžilo.

Na druhý sviatok vianočný sa už 
nevzťahovali také prísne obmedzenia 
ako na predchádzajúci deň a atmo-
sféra v rodinách bola oveľa veselšia a 
uvoľnenejšia. Rodiny sa navštevovali, 
ľudia si vinšovali. Dopoludnia sa cho-
dilo do kostola a popoludní sa konali 
zábavy, počas ktorých ľudia zotrvali 
pri muzike až do rána. Veď štefanská 
zábava bola prvá po advente a organi-
zoval ju mládenecký richtár.

Za poskytnutie informácií ďakujeme 
Trenčianskemu osvetovému stredisku 

v Trenčíne

ilustračné foto 
autor delphinmedia pixabay

Vianočné oblátky 
Vianočné oblátky, toto obradové 
predjedlo symbolizuje hostiu, po-
svätný chlieb, telo Kristovo. Zvykli 
sa piecť hneď prvé dni po Lucii a 
nesmeli chýbať na žiadnom vianoč-
nom stole. Väčšinou to bol učiteľ, 
kto dostal za úlohu napiecť ich pre 
celú dedinu. Pomáhali mu pri tom 
žiaci, ktorí ich tiež roznášali v koší-
koch po domoch a vinšovali pri tom 
vinše.
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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 €
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ZĽAVOVÁ KARTA -5%

Platnosť kartičky nie je časovo obmedzená. Zľava sa nevzťahuje na tovar v akcii, alebo zľavnený tovar.

I darčeky a suveníry I kvetinové aranžmá I
I hand made výrobky I Coffee to Go I

Nakúpte vianočné darčeky so zľavou minimálne 5% pre každého v INSPIRO

Prešov, Hlavná 137, budova Kolégia
Kontakt: 0911 752 932    I    facebook.com/inspirodarceky

V PONUKE VIAC AKO 1000 DRUHOV TOVARU

Otvorené: PO-PI 08.30 - 17.00  a  SO 08.00 - 12.00
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 V ťažkej chvíli bolesti a smútku sme tu pre Vás, 
aby sme Vám podali pomocnú ruku.

nonstop linka - 0904 12 12 12
predaj pomníkov, panelových hrobiek, vencov a doplnkov

Prešov, Vajanského 29, www.barezio.sk

Nie kamilky, 
ale harmanček, rumanček.

Slovenčina naša

NEREZOVÉ 
ZÁBRADLIA
tel.: 0918 896 779fb: Svetnerezu
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PÍLENIE A OREZÁVANIE
RIZIKOVÝCH STROMOV
ohrozujúcich majetok a zdravie. S postupným 

Ponúkame orez orechov.
Kontakt: 0915 926 755
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Blaško - FaP
BEZPEČNOSTNÉ DVERE

Masarykova 16, 080 01 Prešov  I  0905 597 181  I  0907 293 570

WWW.SHERLOCK-PRESOV.SK

BEZPEČNOSTNÉ
DVERE

TREZOROVÉ
SYSTÉMY

INTERIÉROVÉ
DVERE
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VIANOČNÁ AKCIA 
od 4.11. - 19.12.2019

DVERE SHERLOCK + TREZOR ZDARMA
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Inštitút výkonu rozhodnutia vo ve-
ciach maloletých predstavuje vážny 
a výrazný zásah do práv rodičov a ma-
loletých detí. 

Výkon rozhodnutia vo veciach ma-
loletých je upravený v  Civilnom mi-
mosporovom poriadku a vo vyhláške, 
ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
výkonu rozhodnutia vo veciach malo-
letých. Výkon rozhodnutia je postup, 
pri ktorom sa v prvom rade a prioritne 
hľadí na najlepší záujem dieťaťa. Toto 
konanie možno začať dvoma spôsob-
mi, a  to na návrh alebo i  bez návrhu. 
Predpokladom na začatie vykonáva-
cieho konania vo veciach maloletých 
je existencia právoplatného a vykoná-
vateľného rozhodnutia. Miestne prís-
lušným súdom na rozhodovanie je súd, 
v obvode ktorého má maloletý bydlis-
ko, čiže všeobecný súd dieťaťa. 

Miestna príslušnosť súdu môže byť 
prenesená aj na iný súd, ale len v prí-
pade ak je to v  záujme maloletého. 
Účastníkom konania je presne záko-
nom vymedzený okruh osôb, ktorými 
sú maloleté dieťa, prípadne deti, po-
vinný a oprávnený. V návrhu musí byť 
označený oprávnený a musí sa uviesť 
taktiež aj osoba povinného, ktorá ne-
rešpektuje rozhodnutie súdu. V  kona-
niach, v ktorých je maloleté dieťa účast-
níkom, sú súdy povinné zisťovať názor 
dieťaťa, ak je schopné ho samostatne 
vyjadriť s ohľadom na jeho rozumovú 
a vekovú vyspelosť. Súd ešte pred na-

riadením výkonu rozhodnutia zisťuje 
existenciu ospravedlniteľných dôvo-
dov neplnenia rozhodnutia zo strany 
povinného. Súd zisťuje tieto dôvody 
rôznymi spôsobmi ako napríklad zisťo-
vaním názoru maloletého a súčinnos-
ťou orgánu sociálnoprávnej ochrany 
detí a sociálnej kurately. Úlohou súdu 
je pôsobiť na povinného, oprávneného 
a maloletého, aby dospeli k vzájomnej 
dohode. 

Po preskúmaní dôvodov nepodro-
bovania sa rozhodnutiu súd vyhodnotí, 
či vydá uznesenie o nariadení výkonu 
rozhodnutia, alebo návrh na nariade-
nie výkonu rozhodnutia zamietne. V 
danej veci rozhoduje súd uznesením. 
V prípade vydania uznesenia o naria-
dení výkonu rozhodnutia, nevyžaduje 
sa jeho doručenie povinnému, ale je 
vykonateľné okamžite jeho vydaním. 
Súd môže následne vykonať úkony 
a  opatrenia mediačného a  zmierova-
cieho charakteru. Z toho vyplýva, že po 
vydaní uznesenia o nariadení výkonu 
rozhodnutia a súčasne s vydaním toh-
to uznesenia  môže súd smerovať svoje 
aktivity tak, aby došlo k dobrovoľnému 
splneniu povinnosti. 

Výkon rozhodnutia vo veciach maloletých

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

e-mail: info@v4legal.sk,   www.v4legal.sk

Sedeli sme koncom týždňa v inovač-
nej sieti Inovato vo Vrábľoch. Pridal 
sa k nám aj Vladimír Šucha, človek, 
ktorý sa vypracoval na najvyššiu po-
zíciu generálneho riaditeľa Spoloč-
ného výskumného centra EÚ. 

Vracia sa na Slovensko, aby pomohol 
zmeniť našu krajinu. My, podnikatelia, 
obraciame každé euro, aby sme mohli 
niečo nové vymyslieť a priniesť na trh 
a naša krajina vracia desiatky a stovky 
nevyčerpaných miliónov eúr na inová-
cie a výskum späť do EÚ. Niektorí zlodeji 
už boli odhalení a tak si vybrali na svoje 
krytie usmievavého Petra, zmenili logo 
a hovoria o zodpovednej zmene. Usmie-
vavý Peter je ešte horší ako zamračený 
Róbert. Klame, zakrýva podvody a ho-
vorí prázdne reči. Už bolo dosť takých-
to súdruhov. Potrebujeme úplne iných 
lídrov, ktorí vedia, že Slovensko sa vo 
svete nepresadí tým, že bude mať naj-
vyšší stožiar na zástavu a ľudia budú vy-
krikovať heslá „cudzie nechceme, svoje 
si nedáme.“ 

Dnešný svet je postavený na tom, že 
cudzie chceme, radi sa budeme inšpiro-
vať a učiť od iných a to svoje chceme zdie-
ľať so svetom a učiť sa zo spätných väzieb. 
Šokovalo ma, že z jedného eura na ino-
vácie a výskum vieme z prostriedkov EÚ 

vyťažiť len 15 – 20 percent. Izrael až 150 
percent. Uteká nám vlak a máme asi po-
slednú šancu, aby sme sa nestali ekono-
mickou a vzdelanostnou dierou Európy, 
z ktorej sa budeme vyhrabávať niekoľko 
generácií. Odišlo 12 percent ľudí z vý-
chodného Slovenska a ročne odchádza 
30 tisíc našich detí študovať do zahrani-
čia. A zostávajú tam. Politici strašia ľudí 
rôznymi nezmyslami a šíria konšpirácie, 
namiesto toho, aby začali odborne disku-
tovať o skutočných trendoch a víziách. 

Ak porovnávame dnešný svet s 
minulosťou, tak je zložitejší, rýchlejší a 
kladie na ľudí vyššie nároky. Podniky, 
ktoré chcú prežiť a byť úspešné sa zá-
sadne menia. Hierarchické štruktúry 
sú nahrádzané sieťami. Presadzuje sa 
radikálna otvorenosť, spoločnosti sa 
menia rozhodovaním a proaktivitou 
zdola. Tak, ako sa me-
nia podniky, musí sa 
zmeniť aj celá spo-
ločnosť. Potrebuje-
me na to lídrov, ktorí 
sú slušní a vzdelaní. 
Veľa šancí na zme-
nu už nebu-
de.

Posledná šanca 

» Ján Košturiak

Nie kružítko, nie tlačítko 
a nie lízatko, ale kružidlo, tlačidlo, lízanka.

Slovenčina naša
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DUBOVÝ NÁBYTOK    MASÍV

z dubového masívu !

Renovovaný nábytok,
ktorý poteší a zútulní Váš domov,

, 

www. - .sk

 | 
Po-Pi  9  | So-Ne  zatvorené

051/
 | 

holandskynabytokpo@gmail.com
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PREPICHY
        POD CESTY

1 tona - 170 €
10 kg - 1,90 €

PREDAJ DREVENÝCH 
BRIKIET RUF

Tel.: 0949 064 523
Mail.: stavbyvychod@gmail.com
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V školách sa často hovorí o chorob-
nosti žiakov, o ich častom chýbaní. 

Isto, vo veľkom kolektíve sa ľahko 
šíria rôzne bacily. Je to prakticky ne-
odstrániteľný problém. Jednak rodičia 
kvôli svojej práci posielajú do školy 
deti s chorobou, jednak môže byť žiak 
nositeľom choroby bez vonkajších 
znakov, ktoré sa v počiatočnom štádiu 
ešte nerozvinuli. A tieto choroby pre-
chádzajú aj na učiteľov, čím sa narúša 
vyučovanie, keďže škola musí suplovať 
za chýbajúcich. Tým sa zase vyčerpá-
vajú zatiaľ zdraví učitelia. Pravidelne 
sa opakuje tento problém v jesennom či 
v predvianočnom čase.

Žiakom môžu do určeného počtu 
dní napísať ospravedlnenky rodičia. 
Aj z dôvodu choroby. Takáto možnosť 
sa často zneužíva. Zneužívané sú aj 
lekárske ospravedlnenia, ktoré nie je 
zložité dostať. Neraz som počul a zažil 
prípady, keď bolo zneužité lekárske 
ospravedlnenie aj zamestnancami ško-
ly, čo sa však nedá preukázať. Rovnako 
počúvame aj o rôznych zneužívaniach 
lekárov pri marení súdnych procesov 
alebo pri problémoch na pracovisku: 
„Hodím sa na PN!“ Zamestnanec si má 
možnosť vybrať 7 lekárskych osprave-
dlnení a 7 tzv. óčeriek. Zamestnávateľ 
to musí akceptovať. Bez ohľadu na to, 
že lekár neraz dá potvrdenie iba za náv-
števu ambulancie, neraz udelí práce-
neschopnosť pre triviálny problém, ba 

na žiadosť pacienta. Máme tu tak teda 
dieru v systéme, keď si môže zamest-
nanec z rôznych pokútnych dôvodov 
„vydupať“ lekársku pečiatku. Nepripi-
sujem vinu iba lekárom, lebo tí by ris-
kovali, keby odmietli počúvnuť ponosy 
pacienta. Čo ak by bol  naozaj chorý? 

Isté je, že zamestnávateľ nemá na 
rozdiel od súdov možnosti zisťovať sku-
točné príčiny chýbania. V školách je to 
o to citlivejšie, že časté suplovanie je 
finančne nákladné, narúša výchovno-
-vzdelávací proces, ba preťažuje suplu-
júcich učiteľov. Aj žiaci zle prijímajú 
časté zmeny vyučujúcich, ba ľahko si 
navyknú na voľnejší režim počas čas-
tého suplovania. Navyše sa zaostáva v 
učive, ktoré sa v návaloch a bez dôklad-
nej fixácie doberá po príchode chýbajú-
ceho učiteľa. 

Najlepšie je byť zdravý a nepokú-
šať choroby vyhováraním sa na ne. 
Isté však je, že v súčasných poveter-
nostných výkyvoch sa choroby budú 
vyskytovať. Preto by mal jestvovať ne-
jaký spôsob eliminácie zneužívania le-
károv, ale aj (legislatívny) spôsob, ako 
kompenzovať opodstatnené chýbania 
učiteľov. Lebo chýbanie učiteľov má dô-
sledky na výchovno-vzdelávací proces, 
za ktorý je zodpovedný riaditeľ, ktorý 
však nemá možnosti urobiť opatrenia, 
ktoré by predchádzali škodám z časté-
ho, aj odôvodneného, chýbania. 

Lekárske ospravedlnenky

» 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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Sviečky na adventnom venci sa 
zapaľujú proti smeru hodinových 
ručičiek. Tretia sviečka - zapaľuje 
sa na tretiu adventnú – striebornú – 
nedeľu. 

Sviečka sa volá Priateľstvo a mala 
by byť ružovej farby. Na tretiu adventnú 
nedeľu podľa zvyklostí zapaľuje svieč-
ky matka rodiny. Tretia adventná nede-
ľa sa nazýva aj nedeľou radosti a zvý-
razňuje advent ako obdobie radostného 
očakávania spomienky na narodenie 
Ježiša Krista, ktorý priniesol ľudstvu 
spásu. A takisto očakávania konečného 
príchodu Krista na konci vekov.

V mnohých kresťanských chrá-
moch pokračujú adventné koncerty 
alebo sa konajú pásma slova a hud-
by venované adventu či modlitbové 
stretnutia veriacich. Kresťania sa v ob-
dobí adventu sústreďujú aj na pokánie, 
prichádzajú k svätej spovedi v oveľa 
väčšom počte ako v iných častiach 
roka, snažia sa viac myslieť na iných 
ľudí a konať dobré skutky.

Tretia adventná nedeľa alebo i so-
bota pred ňou je v Katolíckej cirkvi už 
tradične aj dňom, kedy katolícki bisku-
pi požehnávajú a symbolicky vysielajú 
koledníkov Dobrej noviny.

Malí koledníci v sprievode dospe-
lých v čase Vianoc, Nového roka a Troch 
kráľov navštevujú rodiny, spievajú ko-
ledy a vinšujú ľuďom šťastie a zdravie a 
zároveň zbierajú finančné prostriedky 

na podporu projektov rozvojovej spolu-
práce v afrických krajinách.

Ozaj, v našom vianočnom advent-
nom rozprávaní sme akosi popri ad-
ventnom venci zabudli na vianočné 
imelo. 

Čo sa stane, ak stojíte pod imelom? 
Mali by ste sa s partnerom pobozkať. 
Poznáte však hlbší význam? Vetvičky 
imela sú nielen symbolom lásky, ale 
aj šťastia a bohatstva. Tento vianočný 
symbol by preto nemal chýbať v žiadnej 
domácnosti. Avšak viažu sa k nemu roz-
ličné povery. Vedeli ste o tom, že lásku, 
bohatstvo a šťastie prinesie len tomu, 
kto ho dostane? A ak sa so svojím mi-
lým pobozkáte pod imelom, láska vám 
vydrží po celý rok.

Symbolika adventu II

» red

Chren je pravdepodobne najstaršia 
zelenina, ktorej blahodarné účinky 
poznali už v starovekom Egypte a 
liečili ním tamojších faraónov, ale 
aj otrokov.

Koreň chrenu dedinského obsa-
huje veľa vitamínu C a draslíka, predo-
všetkým však antibioticky pôsobiace 
horčicové oleje, ktoré sa vylučujú ob-
ličkami a dýchacími cestami. Horčico-
vé oleje uvoľňujú v dýchacích cestách 
hlien a uľahčujú vykašliavanie, v oblič-
kách pôsobia močopudne.

Okrem toho povzbudzujú vylu-
čovanie žalúdočnej šťavy, podporujú 
chuť do jedla a dobré trávenie. Ako rast-
linné antibiotikum sa chren dedinský 
dá kúpiť v lekárni v zmesi spolu s kapu-
cínkou väčšou. Pomáha pri bolestiach 
hlavy, zápaloch nervov a neuralgii.

Mimochodom, chren dedinský sa 
v ľudových poverách považuje za taliz-
man, ktorý prináša šťastie. Kúsok suše-
ného koreňa v mešci na peniaze má za-
bezpečiť, že celý rok nebude prázdny. 
Ak sa chcete presvedčiť, či to tak naozaj 
je, treba to jednoducho vyskúšať. 

Chrenový med pri nachladnutí - 
Nastrúhaný chren zmiešame s medom 
v pomere 1:1. Užívame pri nachladnu-
tí, proti kašľu, nádche, pomôže aj pri 
chrípke − stačia tri lyžičky denne.

Chrenová placka pre reumati-
kov - Nastrúhaný chren rozprestrieme 
na čisté plátno  a prekryjeme gázou. 

Vzniknutú placku prikladáme na bo-
lestivé, reumatizmom postihnuté mies-
ta. Pri kašli placku položíme na hrud-
ník – najlepšie pred spaním. 

Chrenová šťava - Chren nakrájame 
na kolieska, ktoré rozložíme na sitko a 
posypeme cukrom. Šťavu, ktorú cukor 
z koreňa vytiahne, zhromažďujeme v 
hrnčeku pod sitkom. Užívame jednu 
lyžičku tri razy denne.

Chrenový macerát proti únave 
- Tento lektvar je výborným prostried-
kom proti únave. 75 g chrenu nakrá-
jame na kolieska, zalejeme ich 0,5 l 
červeného vína a necháme dva až tri 
dni odstáť. Obsah nádoby premiešame 
aspoň dvakrát denne. Macerát zlejeme 
a užívame po lyžičkách.

Chren – liek na všetko

» red

- viac ako 90% odbúrateľne v prírode
- vhodné aj pre čističky vôd
- splňa nariadenia HACCP
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0915 373 916

Výrobky BIO 
neobsahujú 
žiadne ropné 

produkty,
silikóny,

parabény, 
ani zvieracie 

produkty.

Pomáhajte nám spolu 
šetriť našu prírodu

V PONUKE AJ KOZMETIKA

- čapujte len toľko, koľko potrebujete

BOROTALCO
poznáte 

z TV reklamy!

VIANOČNÉ 

ZĽAVY
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PRIDAJ SA k nám
PONÚKAME STABILNÚ A DLHODOBÚ PRÁCU V POPRADE 

  
adekvátne skúsenostiam a praxi,

odmeny pri výročiach,  odmenu,

bonus za dochádzku

mesačné prémie do 20 %,

príspevok zamestnávateľa na DDP,

 dvakrát ročne,

ďalších podujatí.

PONÚKAME

Tel.: 0918 735 710, 0918 735 724, e-mail: personal@tatravagonka.sk
www.tatravagonka.sk | www.facebook.com/tatravagonka

ZVÁRAČ - mzda v HPP od 4,49 €/Nhod., SZČO od 7,80 €/Nhod. + motivačná zložka 
do 2,30 €/Nhod.    

  MAJSTER - mzda v HPP 900€ a viac v závislosti od praxe a odborných skúseností    

OBSADZUJEME POZÍCIE
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Prijmeme do pracovného pomeru

MURÁROV
ALEBO ZOBERIEME PARTIU ŽIVNOSTNÍKOV

VOLAJTE: 0907 616 524
Práca v Prešove. Platíme načas.
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Spoločnosť TOMARK, s.r.o.
so sídlom v Prešove, na ul. Strojnícka 5

príjme

OPERÁTORA ROBOTIZOVANÉHO 
ZVÁRACIEHO PRACOVISKA 
na hlavný pracovný pomer 

resp. živnosť.
Náplň práce: 
obsluha robotizovaného zváracieho pracoviska
Požadujeme: stredoškolské vzdelanie s maturitou, 
zváračský preukaz Z-M1, prax v zváraní minimálne 1 rok, 
čítanie technickej dokumentácie, obsluha robotizovaného 
pracoviska výhodou
Ponúkame: mzda resp. odmena: od 1200 € v závislosti 
od kvality a množstva vykonanej práce, príplatky podľa 
Zákonníka práce a interných predpisov

Kontakt: 
personalne@tomark.sk

051 74 80 589, 0914 330 114
www.tomark.sk
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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

www.hilfe-in-wuerde.at
office@hilfe-in-wuerde.at

Ak máte záujem o dlhodobú spoluprácu a finančnú istotu, kontaktujte nás

Sprostredkovanie opatrovateľskej
práce v Rakúsku už 15 rokov

0908 868 643 | +43 699 190 48 723 | +43 7672 722 51 12
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PRÁCA V NEMECKU 

dlhodobá a stabilna práca -  výhodné platové podmienky

ELEKTRIKÁRI, 
SADROKARTÓNISTI, 
TESÁRI A MURÁRI 

praca@granila.eu - 0950 301 301 85
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PRÁCA 
PRE KAŽDÉHO 
VÝHODNÉ PLATOVÉ PODMIENKY  

CALL CENTRUM: 

0905 552 537
0915 971 823

UBYTOVANIE a DOPRAVA hradené
 VHODNÉ PRE MUŽOV,  ŽENY aj PÁRY 85
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Pracovník vo výrobe / ČR 
Kontrolór kvality/ ČR 

Balenie čokolády
a kozmetiky / ČR 

TEST  ZDRAVIA
Biorezonančné vyšetrenie celého tela 12 eur

 zisti povahu a príčinu Vášho ochorenia
 funkčnosť a stav jednotlivých orgánov
 čo Váš organizmus potrebuje
 test patogénov, alergie, potravín
 bezbolestné a vhodné aj pre deti
 trvá 60-90 min. výsledky ihneď

Prešov, Nám. mieru č. 1, Dom kultury č.dverí 116
0944 535 568Objednajte sa na:
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Dajte nám šancu posta-Dajte nám šancu posta-

Právo voliť do Národnej rady Slo-
venskej republiky má občan Slo-
venskej republiky, ktorý najneskôr 
v deň konania volieb dovŕši 18 rokov 
veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom 
ustanovené obmedzenie osobnej slo-
body z dôvodov ochrany verejného 
zdravia. Volič môže voliť na území Slo-
venskej republiky iba v okrsku, v ktoré-
ho zozname voličov je zapísaný.

Volič je povinný po príchode do vo-
lebnej miestnosti preukázať okrskovej 
volebnej komisii svoju totožnosť pred-
ložením občianskeho preukazu. Ak bol 
voličovi na jeho žiadosť vydaný hlaso-
vací preukaz, predloží spolu s občian-
skym preukazom hlasovací preukaz, 
ktorý mu okrsková volebná komisia 
odoberie.

Každý volič sa musí pred hlasova-
ním odobrať do osobitného priestoru 
určeného na úpravu hlasovacích líst-
kov. Voličovi, ktorý nevstúpi do tohto 
priestoru, okrsková volebná komisia 
hlasovanie neumožní.

V osobitnom priestore určenom na 
úpravu hlasovacích lístkov volič vybe-
rie jeden hlasovací lístok toho kandidu-
júceho subjektu, ktorému sa rozhodol 
odovzdať svoj hlas. Tento hlasovací 
lístok môže bez ďalšej úpravy vložiť do 
obálky   alebo   na vybranom hlasova-
com lístku môže volič zakrúžkova-
ním poradového čísla kandidáta vy-

značiť, ktorému kandidátovi dáva 
prednosť. Volič môže zakrúžkovať 
poradové číslo najviac štyroch kan-
didátov. Ak volič odovzdá prednostný 
hlas viac ako štyrom kandidátom, taký 
hlasovací lístok sa bude počítať v pro-
spech kandidujúceho subjektu a na 
prednostné hlasy sa nebude prihliadať.

Na požiadanie voliča mu okrsko-
vá volebná komisia vydá za ne-
správne upravené hlasovacie lístky 
iné. Nesprávne upravené hlasovacie 
lístky vloží volič do schránky na od-
loženie nepoužitých alebo nesprávne 
upravených hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť 
hlasovací lístok pre zdravotné postih-
nutie alebo preto, že nemôže čítať alebo 
písať a oznámi pred hlasovaním túto 
skutočnosť okrskovej volebnej komisii, 
má právo vziať so sebou do priestoru 
určeného na úpravu hlasovacích líst-
kov inú spôsobilú osobu.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť 
do volebnej miestnosti zo závažných, 
najmä zdravotných dôvodov, má prá-
vo požiadať obec a v deň konania 
volieb okrskovú volebnú komisiu o 
vykonanie hlasovania do prenosnej 
volebnej schránky, a to len v územ-
nom obvode volebného okrsku, pre 
ktorý bola okrsková volebná komisia 
zriadená.

Právo voliť a výkon voľby

» Zdroj: MV SR
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SLOVAKTUAL
Hlavná 58, Gelnica

0911 194 596
gelnica@slovaktual.sk
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3-sklo za cenu 2-skla

Akcia je platná do 31. 1. 2020

Vyu ite výhodné zimné z avy a získajte 3-sklo za cenu 2-skla

OZ-SLOVAKTUAL
Zimná 92, Spišská Nová Ves
0910 333 787 
spisskanovaves@slovaktual.sk

Pla  na pro l OPTIM vo farebnom prevedení

www.oknahanes.sk 

OZ-SLOVAKTUAL
Škultétyho 18, Prešov

0911 425 132
presov4@slovaktual.sk
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Začiatkom decembra sa už našimi 
príbytkami zvyčajne šíri príjemná 
vôňa vianočného pečiva. Gazdinky 
začínajú piecť medovníky, to aby 
stihli do Vianoc zmäknúť. Ostat-
né 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 vypra-
cujeme 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 vy-
šľaháme 1 bielok, 100 g preosiateho 
práškového cukru a pol lyžičky citróno-
vej šťavy. Naplníme zdobiace vrecúško a 
zdobíme.

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, zmäk-
nutým maslom a práškovým cukrom. 
Vypracované hladké cesto necháme 
chvíľu odležať. Potom ho na pomúčenej 
doske rozvaľkáme na hrúbku asi 5mm. 
Pomocou formičiek vykrajujeme z ces-
ta hviezdičky. Pečieme v rúre vyhria-
tej 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 chlad-
ničky. V miske si zatiaľ pripravíme po-
levu tak, že vymiešame vodu s cukrom. 
Upečené hviezdičky po dve zlepujeme 
krémom. Následne z jednej strany na-

močíme do polevy a posypeme strúha-
ným kokosom.
Náš tip: Ak máte formičky na vykrajo-
vanie 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 (do-
stať kúpiť v predajniach s domácimi 
potrebami). Pečieme v rúre vyhriatej 
na 160°C asi 10 až 15 minút. Upečené 
ich ešte teplé vyklopíme a obalíme v 
práškovom cukre. Necháme vychlad-
núť a potom po dva zlepujeme krémom 
(krém z predchádzajúceho receptu).

Vianočná štóla
Suroviny: 1 kocka droždia (42 g), 110 ml 
mlieka, 340 g polohrubej múky, 200 g 
masla , 45 g kryštálového cukru, 1 lyžič-
ka soli, kôra z pomaranča, kôra z citró-
nu, hrsť sušených hrozienok, 1 vajíčko, 
80 g práškového cukru
Postup: Vo vlažnom mlieku rozmieša-
me droždie a pridáme 110 g múky. Odlo-
žíme na 5 minút na teplé miesto, aby sa 
vytvoril kvások.

Potom zo zvyšnej múky, 150 g zmäk-
nutého masla, kryštálového cukru, 
soli, pomarančovej a citrónovej kôry a 
pripraveného kvásku vymiesime ručne 

alebo v mixéri s hákom vláčne cesto 
(miesime asi 8 minút na strednej rých-
losti). Cesto prenesieme do čistej nádo-
by, prikryjeme potravinárskou fóliou a 
necháme 20 minút kysnúť.

Potom ručne primiesime hrozienka, 
prípadne aj iné sušené a kandizované 
ovocie či mandľové lupienky. Z cesta vy-
tvarujeme bochník, ktorý ešte necháme 
v miske zakrytý utierkou hodinu kysnúť.

Cesto vyvaľkáme na pomúčenej 
doske do tvaru obdĺžnika a jeho dlh-
šiu 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 vyčnieva-
júce ovocie, aby počas pečenia nezho-
relo 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 rozpust-
ného masla a obalíme v práškovom 
cukre. Rozpustené maslo a práškový 
cukor na povrchu vytvoria škrupinu 
- ochrannú vrstvu, vďaka ktorej štóla 
dlhšie vydrží.

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 (môže-
te vynechať)
Na makovú plnku: 200 g mletého 
maku, 100 ml mlieka, 120 g práškového 
cukru, citrónová kôra (asi z polovice cit-
róna)
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. Od-
ložíme 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 vy-
miešame mak, cukor a nastrúhanú cit-
rónovú kôru a necháme vychladnúť.
Tvarohová plnka: Vymiešame všetky v 
recepte uvedené suroviny.

Vykysnuté cesto položíme na dosku a 
rozdelíme na päť rovnakých dielov. Kaž-
dý diel vyvaľkáme na tenký plát veľko-
sti plechu. Plech vyložíme papierom na 
pečenie a položíme naň prvý plát, ktorý 
potrieme orechovou plnkou a položíme 
naň druhý plát cesta. Ten potrieme ma-
kovou plnkou. Položíme naň tretí plát a 
potrieme tvarohovou plnkou. Položíme 
naň štvrtý plát cesta a potrieme slivko-
vým lekvárom.

Posledný plát cesta rozdelíme nožom 
alebo radielkom na prúžky a poukladá-
me ich na vrchný lekvárom potretý plát 
do tvaru mriežky. Mriežku potrieme roz-
šľahaným žĺtkom a koláč pečieme v rúre 
vyhriatej na 170 stupňov 50 až 60 minút.

Stranu pripravila: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Prinášame osvedčené recepty na vianočné pečivo a koláče

Voňavé a sladké vianočné pečenie

Vianočné medovníky.                                                                    foto autor germanka pixabay

Kokosové hviezdičky.                                                                foto autor silviarita pixabay

RECEPTY NA VIANOCE Najčítanejšie regionálne noviny

Vianočná štóla.                                                                                            foto autor tanja pixabay
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MOJA HISTÓRIA

22.2. 2020
KOŠICE

HÁDZANÁRSKA HALA / MULTIHALA

VSTUPENKY: WWW.TICKETPORTAL.SK

RUBIK
PIOTR

FARMFOODS

NATUR
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Kvetoslava Repková   0905 702 643

Masarykova 22 
(budova ODEVA) PREŠOV

www.TUreality.sk

info@tureality.sk
Mgr. Dušan Veber     0905 508 929

ID 34754
EXKLUZÍVNE IBA U NÁS!!! NA PREDAJ 
RODINNÝ DOM V PREŠOVE VÝBORNÁ 
LOKALITA!!! ul. JÁNA HOLLÉHO, na 
pozemku o výmere 736 m2

ID 34529
EXKLUZÍVNE iba u nás!!! Rodinný dom 
vhodný na chalupárčenie v obci Chme-
ľov na pozemku o výmere 802 m2

ID 33146
EXKLUZÍVNE NA PREDAJ!!! RODINNÝ 
DOM na VIAC-GENERAČNÉ bývanie a 
podnikanie v obci DALETICE na 
pozemku o výmere 3418 m2.

ID 27494
EXKLUZÍVNE iba u nás!!! NOVÁ CENA!!! 
Rodinný dom /Polyfunkčný objekt, 
vhodný na viac-generačné bývanie a 
podnikanie, v meste Lipany, na 
pozemku o výmere 1277 m2.

ID 34370
EXKLUZÍVNE!!! NA PREDAJ 3 IZB. BYT 
86m2 S LODŽIOU, na 4.posch., 
Viedenská ul. sídl. Ťahanovce, KOŠICE I.

ID 32805
RODINNÝ DOM 
PRE RODIČOV, 
SENIOROV AJ 
MLADÉ RODINY 
3 a 4 izb. RD  
BREŽANY.
Obytná plocha 
od 103m2 - 140m2 
a viac.
IS: elektrina, 
studňa, žumpa

Ing. Emanuel Marcin  
0949 305 750

ID 33447
Rodinný štvorizbový dom 91,4 m2, 
novostavba, pozemok cca 500 m2, 
Ličartovce

215 000 €  33 000 € ID 32479
3D virtuálna prehliadka!!! EXKLUZÍVNE 
NA PREDAJ!!! Penzión s veľkou 
spoločenskou sálou, neďaleko Prešova 
v obci Gregorovce.

90 000 €

DOHODOU

130 000 €
120 000 €

145 000 €

125 000 €

presovsko.skVtipy 
týždňa

» Hovorí jedna Havajanka 
druhej: 
- Manžel mi pod stromče-
kom sľúbil, že v budúcom 
roku budeme mať exotickú 
dovolenku.
- Na mužské sľuby nedaj. 
Ten môj už desať rokov sľu-
buje Senecké jazero a stále 
sme tu na Havaji!

» Ministerstvo vnútra 
oznamuje: 
- Kriminalita silne poklesla. 
Podľa dostupných infor-
mácií sa v máji nevyskytol 
ani jeden prípad krádeže 
vianočného stromčeka!

» Boli Vianoce a sudca bol 
v príjemnej nálade. Spýtal 
sa predvedeného muža: 
- Za čo ste tu?
- Za predčasné vianočné 
nákupy.
- To predsa nie je žiadny 
priestupok. Ako skoro ste 
nakupoval? 
- Tri hodiny pred začiatkom 
otváracej doby.

» Rozhovory v škôlke:
- Aký máš stromček?
 - Umelý.
 - A bol u teba Ježiško?
 - Bol, ale tiež umelý.

» - Predstavte si, prvýkrát 
sa u nás zišiel na štedro-
večernej večeri párny počet 
ľudí!
 - Ako to, veď ste boli traja!
- Hej, ale potom prišlo se-
demnásť hasičov!

     » redakcia
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Prešovčania ukázali,
čo je to ľudskosť

V posledných týždňoch a me-
siacoch našou krajinou rezonova-
li mimoriadne tragické udalosti.                  
Po havárii autobusu pri Zlatých          
Moravciach sa celé Slovensko mi-
nulý piatok s hrôzou pozeralo na 
horiaci panelák v Prešove po výbu-
chu plynu. Nedá sa slovami opísať, 
aké pocity museli mať jeho obyva-
telia. Niektorí z nich tam prežili celý 
život a zrazu je všetko preč. Niektorí 
zaplatili najvyššou cenou.  

Nie som len politik, som aj občan 
Slovenska a rovnako ako všetkým 
sa mi piatok 6. decembra 2019 vry-
je do pamäti. Chcel by som aj touto 
cestou v mene celej strany Slobo-
da a Solidarita vysloviť úprimnú          
sústrasť pozostalým. Musia prechá-
dzať skutočným peklom, pretože 
žiaden človek by nemal zo sveta 
odísť takto.  

Dlho bude trvať obyvateľom Mu-
kačevskej ulice, kým sa spamätajú 
z nešťastia, ktoré ich zasiahlo. Mož-
no si v týchto chvíľach ešte nepri-
púšťajú celý rozsah tragédie. 

Prajem Prešovu, mestu, ktoré                                                                 
navštevujem často a vždy tam 
chodím rád, aby bola toto navždy                       
posledná tragédia takýchto roz-
merov. Milí Prešovčania, a vlastne 
aj všetci Slováci s veľkým srdcom, 
ukázali ste, čo je to ľudskosť. Do-
kázali ste sa v najťažšej chvíli zom-
knúť a pomôcť si navzájom. 

Želám si do nového roka 2020, 
aby už nikto nemusel prísť o stre-
chu  nad hlavou a aby Prešovčania                  
zostali naďalej tými usmiatymi 
a vtipnými ľuďmi, ako ich poznám. 

Richard Sulík
predseda SaS
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NEVÝHODNÝ TENDER NA OBRNENÉ VOZIDLÁ

 UŠETRILI SME SLOVENSKU 
 400 MILIÓNOV €!

Odborník na medz

Poukázal 
na podozrivé tendre ministerstva obrany pod 
vedením SNS na nákup nekvalitnej vojenskej 
techniky za takmer miliardu (!) eur, z ktorých 

vládnej koalícii.

zámienku. 

Lukáš Kyselica

Tímu pod Kyselicovým vedením sa podarilo 

nahrávka z Gorily.

Roman Mikulec

osôb.

 

SILNÝ TÍM PRE SLOVENSKO

Úrad pre verejné obstarávanie nariadil 

zákazky na nákup obrnených vozidiel 4x4. 

13.3.2.
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