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DOMÁCE A MEDZINÁRODNÉ
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0905 616 329
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Týždenne do 94 750 domácností
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Frézovanie

0911 990 463

031190175
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PALIVOVÉ DREVO

• Stavba
teplovzdušných
krbov a teplovzdušných rozvodov
• Vložkovanie komínov
• Rekonštrukcia starých komínov
• Obhliadka
komína zdarma

ZĽAVAEZ
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Lurdy a riv

499 €

61_0301

15-0004

399,00 €

265 €

179,00 €

699 €

399,00 €

TEL: 02 / 44 555 000
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Po viac ako 35 ročnej praxi vo
svete médií asi prvý raz verejne
vyjadrujem svoje emócie. Mysliac
na Prešov, mesto, ktoré mám v pamäti 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.

nehanebne nám odkazujú – „voľte
nás, my budeme odteraz iní, zabudnite na minulosť, žijeme prítomnosťou a
budúcnosťou“. A mávajú heslami o novom smere ako dôstojný otec v chráme
kadidlom, aby ho vyčistil od všetkého
zlého.
Obyvatelia Slovenska platia a odovzdávajú obete. Ľudských tragédií akosi neubúda a dôvodov na radosť a pokojný 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 privoláva nepozornosť a tá zas a opäť iba nešťastie. Už však stačilo, naozaj, už toho
smútku je priveľa. Už nie viac – prosím!

Myslím však aj na psí útulok v
Revúcej, na miesto najvyššej ľudskej
obety – životov troch žien, ktoré zaplatili 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 pozorne, že je aj dostatok ľudí, ochotných
a schopných pomáhať, darovať to, čo
môžu a dokážu a keď aj nič nemajú
Všetkým pozostalým, priateľom aj
okrem citlivej duše, aspoň utešiť vedia. príbuzným obetí nešťastí na
To ten smútok trochu vyvažuje.
Slovensku, vyjadrujeme
z nášho vydavateľstva
Na druhej strane - sú medzi nami úprimnú sústrasť a vyaj takí, ktorí myslia iba na seba, na prosujeme dostatok síl.
svoju moc, postavenie, majetok, na to, Váš smútok zdieľame s
aby toho mali čo najviac, napriek cti, vami.
napriek zákonu, napriek všetkému a
všetkým. To už sa osobný smútok mení
na otvorenú zlosť. O to viac, že priam
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

REMESELNÍCI
»Maľovky–stierky–obklady
–omietky aj menšie práce
0940 384 665
»GLAZOVANIE VANÍ. 29 rokov
prax, 5 rokov záruka. Cena
70 €. Tel.: 0904 267 926
www.glazovanievani.estranky.sk

ELEKTROINŠTALÁCIE
Dispečing SK - 0950 333 222

HĹBKOVÉ

45-0006

Martinčekova 17
BRATISLAVA
bratislavsko@regionpress.sk

Karol Mikláš

TEPOVANIE
www.tepovaniekm.sk
tel.: 0949 85 11 10

»ZIMMERMANN 0905 54 74
76
»Matúš 0905 616 431

Západné Slovensko
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

V chladničke býva teplota od dvoch
do osem stupňov. Zbytočné je snažiť sa o nižšiu, podchladenie totiž
ničí mnohé z užitočných vlastností
potravín. Rozmiestnenie potravín v
chladničke sa riadi uznávanými pravidlami. Teplo stúpa hore, takže aj
chladiaci priestor by ste mali rozdeliť
s ohľadom na tento fakt.
Do hornej police patria varené
jedlá a načaté potraviny. Pri načatých potravinách dodržujte radu
výrobcu na obale, do koľko dní od
načatia ich treba spotrebovať. Samozrejme, v tej lehote je vždy aj nejaká rezerva, ale neoplatí sa ju prekračovať.
Totiž aj v chladničkovej nízkej teplote
mnohé baktérie prežívajú a sú schopné sa aj množiť.
Postupujeme nadol - Nižšie patria
mliečne výrobky, ešte nižšie rôzne
nárezy a dolná zásuvka patrí ovociu
a zelenine. Do dvierok odkladáme aj
maslo, vajcia, mlieko alebo nápoje vo

OPRAVA PRAČIEK

fľašiach. Nie však na dlho, maximálne
týždeň. Surové mäso treba spracovať
už na druhý deň. Zeleninu v špeciálnom boxe pred uložením do chladničky vyberajte z plastových vrecúšok.
Exotické ovocie túži po teple, takže ho
radšej nechajte v miske na kuchynskej
linke, rovnako ako zeleninu s veľkým
obsahom vody, ako je rajčina, uhorka,
alebo spomínané zemiaky.
Kvalitné a bezpečné skladovanie
potravín nie je žiadna veda. Nemusíte mať vilu s pätnástimi pivnicami a
špajzami, stačí garsónka s chladničkou. A keď budete naozaj váhať, spomeňte si, kde ste jedlo kúpili v obchode – ananás asi nebol v chladničke a
jogurty by ste mimo chladiace boxy
tiež nenašli.
Pozor - ak má nejaká potravina
veľmi výraznú vôňu, treba ju dať do
téglika.
(Naopak, pachov v chladničke sa
zbavíte jej občasným vytretím octovým roztokom, polovica octu, polovica
vody.)

» red

Východné Slovensko
BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
42.845
32.750

»MAX–NONSTOP
VŠETKY
TYPY PRÁČOK 02/63 83
02 51, 0903 971 472, 0918
741 618

PALIVOVÉ
DREVO

OPRAVA TV, ELEKTRO

POLIENKA aj GUĽATINA

»TV Servis u Vás 62 41 08 07,
0905 846 710

Najsuchšie drevo je zo
zimnej ťažby, neváhajte!
0917 649 213

16-0361

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

MAĽBY-STIERKY-NÁTERY

OPRAVA CHLADNIČIEK

OPRAVA ŠIJACÍCH STROJOV
PÔŽIČKY

STOP EXEKÚCIE

ZVIERATÁ

Kancelárie

Komárno, Štúrovo, Želiezovce

AUTO MOTO
OKNÁ
PREPRAVA
KURZY
ČISTENIE
PONUKA PRÁCE

Volajte
0915 896 536

ÚČTOVNÍCTVO, MZDY

Mgr. Bc. Molnárová

Konzultácie

ZADARMO

DOVOLENKA
59-0042

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

»JOŽOVCI – sťahovanie,
likvidácie, výnos, prenos
nábytku. ZŤP, dôch – 10%
0903 594 868
»Maľby, podlahy 0915 462
513

Pravidlá skladovania potravín
(chladnička)
Veľká skupina bežne používaných
potravín si doslova vyžaduje skladovanie v chlade. Najmä po prvotnom otvorení obalu.

»Elektroinštalácie 24 hod.
Prípojky, práca s plošinou
do 22m. Revízne správy.
Vytyčovanie káblových porúch. Pílenie stromov, orezy
aj pod napätím. Projektovanie 0904 466 149

SŤAHOVANIE, DOPRAVA

sedačky, postele,
koberce, kožené sedačky
10-0029

Redakcia:

»
Komerčná
riadková
inzercia

KRTKOVANIE
REMESELNÍCI
ÚČTOVNÍCTVO, MZDY

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL

KÚPIM
SLUŽBY
BEZPEČNOSŤ
PREPRAVA

2

SLUŽBY

BRATISLAVSKO východ
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ZASKLIEVANIE BALKÓNOV A TERÁS
zimné záhrady

splátky od 49 €

splátky od 149 €

VIANOČNÁ AKCIA

zasklievanie terás

splátky od 101 €

ZĽAVY AŽ DO 27%

splátky od 98 €

Možnosť výhry 700 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

PLASTOVÉ
a hliníkové

OKNÁ

okná na schodiská,
pivnice, byty
HLINÍKOVÉ BRÁNY
POŠTOVÉ SCHRÁNKY

KVALITNÉ OKNÁ
KVALITNÁ A ČISTÁ
MONTÁŽ

ZĽ

02/ 64 284 315
0905 47 91 92

Y
AV

alex9@stonline.sk
Drobného 27, 841 01 Bratislava

PREDAJ
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Marimex SK

 
www.marimex.cz

 
 

14,90 €

52-0180

0948 787 777 | www.balkona.eu

prístrešky

63-0191

bezrámové
rámové

52-0003

balkóny
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Lekárske ospravedlnenky
Isto, vo veľkom kolektíve sa ľahko
šíria rôzne bacily. Je to prakticky neodstrániteľný 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 prechádzajú aj na učiteľov, čím sa narúša
vyučovanie, keďže škola musí suplovať
za chýbajúcich. Tým sa zase vyčerpávajú 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 školy, 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 ospravedlnení a 7 tzv. óčeriek. Zamestnávateľ
to musí akceptovať. Bez ohľadu na to,
že lekár neraz dá potvrdenie iba za návštevu ambulancie, neraz udelí práceneschopnosť pre triviálny problém, ba

na žiadosť pacienta. Máme tu tak teda
dieru v systéme, keď si môže zamestnanec z rôznych pokútnych dôvodov
„vydupať“ lekársku pečiatku. Nepripisujem vinu iba lekárom, lebo tí by riskovali, keby odmietli počúvnuť ponosy
pacienta. Čo ak by bol naozaj chorý?
Isté je, že zamestnávateľ nemá na
rozdiel od súdov možnosti zisťovať skutočné príčiny chýbania. V školách je to
o to citlivejšie, že časté suplovanie je
finančne nákladné, narúša výchovno-vzdelávací proces, ba preťažuje suplujúcich učiteľov. Aj žiaci zle prijímajú
časté zmeny vyučujúcich, ba ľahko si
navyknú na voľnejší režim počas častého suplovania. Navyše sa zaostáva v
učive, ktoré sa v návaloch a bez dôkladnej fixácie doberá po príchode chýbajúceho učiteľa.
Najlepšie je byť zdravý a nepokúšať choroby vyhováraním sa na ne.
Isté však je, že v súčasných poveternostných výkyvoch sa choroby budú
vyskytovať. Preto by mal jestvovať nejaký spôsob eliminácie zneužívania lekárov, ale aj (legislatívny) spôsob, ako
kompenzovať opodstatnené chýbania
učiteľov. Lebo chýbanie učiteľov má dôsledky na výchovno-vzdelávací proces,
za ktorý je zodpovedný riaditeľ, ktorý
však nemá možnosti urobiť opatrenia,
ktoré by predchádzali škodám z častého, aj odôvodneného, chýbania.

» PhDr. Ján Papuga, PhD.

riaditeľ ZŠ s MŠ

  
ĪòʋŔɭơǿʠŹȶʽȥǫɽȶȟɽʋɭơʋȶȍɢŔȥǫ¡Ŗɭǫʠ
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ŔŹˊ ȟȶǠȍǫ Źˊʍ ƎʽŔ ʋˋ˙Ǝȥơ ƎȶȟŔ ɽɢȶȍȶƆȥơࡲ

   

ˋȟ Źȶȍǫ ȶŹŔǿŔ ʽ èŔȇʡɽȇʠ ȶ ƎȶȟŖƃȥȶɽʍ Ŕ
ȟȍŔƎʁǭƃǠɽʡɭȶƎơȥƃȶʽɽŔɽʋŔɭŔȍࠀࠄ࢚ɭȶƆȥˋɽˊȥࡲ
þǫơʋȶ ɢɭǭŹơǠˊ ʋǫɽǭƃȶȇ ɭȶƎǭȥ ɽʡ ȥŔʁȶʠ
˖ȶƎɢȶʽơƎȥȶɽʍȶʠŔǿȇơƑǫƃǠʽȍŖƎȥʠƃŔɽʋɭŔȥŔ
ɭȶȇˊɢɭơǠȍǫŔƎŔࡲ

   
ơƑɽȶȟɽŔɭȶ˖ǠȶƎȶȍ˖Ŕȍȶ˙ǫʍɽʋɭŔȥʠŁč7|
ʽơƎơȍɽȶȟ˙ơʋȶʋȶŹʠƎơǿơƎȥŔ˖ȟȶǿǫƃǠɢɭǫ࢚
ȶɭǭʋࡲ -Ǡƃơȍ ɽȶȟ ƎŔʍ Ǝȶȇȶɢˊ ʋǭȟ ȥŔǿɽƃǠȶɢ࢚
ȥơǿʁǭƃǠ ȒʠƎǭ ˖ ɭơǌǫȷȥȶʽ ŔŹˊ ƎȶȇŖ˖Ŕȍǫ ʽɭŖʋǫʍ
Ǝȶ ʽʁơʋȇˋƃǠ ƆŔɽʋǭ òȍȶʽơȥɽȇŔ ˙ǫʽȶʋ ɢɭŖƃʠ
Ŕ ɢȶƎɢȶɭʠ ɭȶƎǭȥࡲ ¥Ŕʁǫ ơˉɢơɭʋǫ ȥŔʽɭǠʠǿʡ
˖ȟơȥǫʍ ˪ȥŔȥƃȶʽŔȥǫơ ɽȍʠ˙ǫơŹ ʽ ȶƎȇŖ˖Ŕȥȶɽʋǫࡲ
áɭǭɽɢơʽȶȇ ʽ ȶƎȇŖ˖Ŕȥȶɽʋǫ ȟʠɽǭ ǭɽʍ ɢɭǫŔȟȶ
ɢŔƃǫơȥʋȶʽǫȥǫơɢȶɽȇˊʋȶʽŔʋơȒȶʽǫɽȍʠ˙ǫơŹࡲáŔ࢚
ƃǫơȥʋɽǫʽˊŹơɭǫơƆǫǠȶǫȥʽơɽʋʠǿơƎȶƎȶȟȶʽŔ
ɽȶƃǫŖȍȥˊƃǠ ɽȍʠ˙ǫơŹ Ŕ Ǝȶ ȇʋȶɭƢǠȶ ȇȶȥȇɭƢʋ࢚
ȥơǠȶ ˖ŔɭǫŔƎơȥǫŔ ŔȍơŹȶ ȥǭȟ ʠǠɭŔƎǭ ƎȶȟŖƃʠ
ȶɢŔʋɭȶʽŔʋơȒɽȇʡɽʋŔɭȶɽʋȍǫʽȶɽʍࡲĪǫŔƃ˖Ǝɭȶǿȶʽˋȟ
˪ȥŔȥƃȶʽŔȥǭȟ Ǝȶƃǫơȍǫȟơ Ŕǿ ˖ʽˋʁơȥǫơ ɢȍŔʋȶʽ
ʽ ȶɢŔʋɭȶʽŔʋơȒɽȇˋƃǠ ɽȍʠ˙࢚
ŹŖƃǠȇʋȶɭƢǿơȥŔǿƎȼȍơ˙ǫ࢚
ʋơǿʁǭȟȇɭȶȇȶȟŔŹˊɽȟơ
ȟȶʋǫʽȶʽŔȍǫ ʋǫɽǭƃȇˊ ȥŔ࢚
ʁǫƃǠ ȶɢŔʋɭȶʽŔʋơȍǫơȇ ȇ
ȥŖʽɭŔʋʠȥŔòȍȶʽơȥɽȇȶࡲ
Dajte nám šancu posta 
  
        
 

    

47-010

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

AJ VY CHCETE INZEROVAŤ? BRATISLAVSKO@REGIONPRESS.SK
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V školách sa často hovorí o chorobnosti žiakov, o ich častom chýbaní.

    
   

33-00039
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SLUŽBY, ZAMESTNANIE

BRATISLAVSKO východ

5
nanosterile.eu
bfacleaning.sk/nanosterile

Vianočná zľava -20%
Kontakt: 0918 454 003

32-0012-1

pri zavaznej objednavke do 31.12.

Ponuka dlhodobej
brigády v Rači
v distribučnom
centre

V prípade záujmu nás neváhajte
kontaktovať: 0914 343 412

32-0015-5

76-0016

vychystávanie tovaru, práca so skenerom
pracovná doba po-pia od 6:00 do 16-18:00
nástupná mzda 4,50 € / hod. brutto
výkonnostne bonusy do výšky 0,60 € / hod.

Lekárska technológia svetla Bioptron®
        
KVANTOVÉ HYPER SVETLO

Hyperpolarizované svetlo Bioptron®
je plne kompatibilné s biologickými štruktúrami,
komunikuje s našimi molekulami, bunkami a tkanivami,
navodzuje harmóniu a rovnováhu v energeticky
narušených biologických štruktúrach,


  

Zdravie je ak sa cítime dobre tu a teraz,
      
 




!"#" $ #

%

66-0213

 & '0905 915 070, onodi@zeptersk
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Posledná šanca

Výkon rozhodnutia vo veciach maloletých
vyťažiť len 15 – 20 percent. Izrael až 150
percent. Uteká nám vlak a máme asi poslednú šancu, aby sme sa nestali ekonomickou a vzdelanostnou dierou Európy,
z ktorej sa budeme vyhrabávať niekoľko
generácií. Odišlo 12 percent ľudí z východného Slovenska a ročne odchádza
30 tisíc našich detí študovať do zahraničia. A zostávajú tam. Politici strašia ľudí
rôznymi nezmyslami a šíria konšpirácie,
namiesto toho, aby začali odborne diskutovať 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 zásadne menia. Hierarchické štruktúry
sú nahrádzané sieťami. Presadzuje sa
radikálna otvorenosť, spoločnosti sa
menia rozhodovaním a proaktivitou
zdola. Tak, ako sa menia podniky, musí sa
zmeniť aj celá spobujeločnosť. Potrebujeme na to lídrov,, ktorí
delaní.
sú slušní a vzdelaní.
Veľa šancí na zmenu už nebude.

Inštitút výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých predstavuje vážny
a výrazný zásah do práv rodičov a maloletých detí.
Výkon rozhodnutia vo veciach maloletých je upravený v Civilnom mimosporovom poriadku a vo vyhláške,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti
výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých. Výkon rozhodnutia je postup,
pri ktorom sa v prvom rade a prioritne
hľadí na najlepší záujem dieťaťa. Toto
konanie možno začať dvoma spôsobmi, a to na návrh alebo i bez návrhu.
Predpokladom na začatie vykonávacieho konania vo veciach maloletých
je existencia právoplatného a vykonávateľného rozhodnutia. Miestne príslušným súdom na rozhodovanie je súd,
v obvode ktorého má maloletý bydlisko, čiže všeobecný súd dieťaťa.
Miestna príslušnosť súdu môže byť
prenesená aj na iný súd, ale len v prípade ak je to v záujme maloletého.
Účastníkom konania je presne zákonom vymedzený okruh osôb, ktorými
sú maloleté dieťa, prípadne deti, povinný a oprávnený. V návrhu musí byť
označený oprávnený a musí sa uviesť
taktiež aj osoba povinného, ktorá nerešpektuje rozhodnutie súdu. V konaniach, v ktorých je maloleté dieťa účastníkom, sú súdy povinné zisťovať názor
dieťaťa, ak je schopné ho samostatne
vyjadriť s ohľadom na jeho rozumovú
a vekovú vyspelosť. Súd ešte pred na-

» Ján Košturiak

Nie húpačka, ale hojdačka. Slovenčina naša
Nie hrať na niečo, ale hrať na niečom.
OVÝ LET
VÝHLIADAKRMO!
ZAD

garážové brány
predokenné
rolety
ploty, brány
www.rolvex.sk
0905 485 891

STAVEBNÁ RODINNÁ FIRMA

0917 625 934 | www.helpetbau.sk

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

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

Devínska Nová Ves

Pracovník / pracovníčka vo výrobe
obsluha automatizovaného zariadenia
kontrola kvality komponentov
nejedná sa o pásovú výrobu
menšia spoločnosť s rodinnou atmosférou
725,86 € fix + 120 € individuálny bonus
+ do 160 € príspevok na dochádzanie + príplatky od 100 €
+ polročné odmeny + stravné lístky v hodnote 4,20 €
príspevok na dôchodkové sporenie a iné benefity

HELPET BAU

• MURÁRSKE PRÁCE
• SADROKARTÓNOVÉ PRÁCE
• OBKLADY, ZÁMKOVÁ DLAŽBA, CHODNÍKY
• PLOTY, BRÁNY

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

PONUKA
PRÁCE

Bratislava • Malacky

15-0009

pri ná

63-0018

Z¼AVY
VÝRAkuZpeNnaÉd 2000 EUR

riadením výkonu rozhodnutia zisťuje
existenciu ospravedlniteľných dôvodov neplnenia rozhodnutia zo strany
povinného. Súd zisťuje tieto dôvody
rôznymi spôsobmi ako napríklad zisťovaním názoru maloletého a súčinnosťou orgánu sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately. Úlohou súdu
je pôsobiť na povinného, oprávneného
a maloletého, aby dospeli k vzájomnej
dohode.
Po preskúmaní dôvodov nepodrobovania sa rozhodnutiu súd vyhodnotí,
či vydá uznesenie o nariadení výkonu
rozhodnutia, alebo návrh na nariadenie výkonu rozhodnutia zamietne. V
danej veci rozhoduje súd uznesením.
V prípade vydania uznesenia o nariadení výkonu rozhodnutia, nevyžaduje
sa jeho doručenie povinnému, ale je
vykonateľné okamžite jeho vydaním.
Súd môže následne vykonať úkony
a opatrenia mediačného a zmierovacieho charakteru. Z toho vyplýva, že po
vydaní uznesenia o nariadení výkonu
rozhodnutia a súčasne s vydaním tohto uznesenia môže súd smerovať svoje
aktivity tak, aby došlo k dobrovoľnému
splneniu povinnosti.

menšia stabilná spoločnosť s rodinnou atmosférou

Neváhajte nás kontaktovať

0914 343 407
6

32-0008-17

Sedeli sme koncom týždňa v inovačnej sieti Inovato vo Vrábľoch. Pridal
sa k nám aj Vladimír Šucha, človek,
ktorý sa vypracoval na najvyššiu pozíciu generálneho riaditeľa Spoločného 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 inovácie 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. Usmievavý Peter je ešte horší ako zamračený
Róbert. Klame, zakrýva podvody a hovorí prázdne reči. Už bolo dosť takýchto súdruhov. Potrebujeme úplne iných
lídrov, ktorí vedia, že Slovensko sa vo
svete nepresadí tým, že bude mať najvyšší stožiar na zástavu a ľudia budú vykrikovať heslá „cudzie nechceme, svoje
si nedáme.“
Dnešný svet je postavený na tom, že
cudzie chceme, radi sa budeme inšpirovať a učiť od iných a to svoje chceme zdieľať so svetom a učiť sa zo spätných väzieb.
Šokovalo ma, že z jedného eura na inovácie a výskum vieme z prostriedkov EÚ

Najčítanejšie regionálne noviny

POLITICKÁ INZERCIA, ZAMESTNANIE

01 AUTO-MOTO / predaj
02 AUTO-MOTO / iné
»Kúpim havarované alebo
motoricky poškodené auto,
motocykel. Tel. 0905 218
938
»Kúpim staré auto, alebo
motocykel ČZ, Jawa aj náhr.
diely, všetko od motorizmu
(trofeje). 0903 818 122

A.I.I. Technické služby s. r. o.

Občianska
riadková
inzercia

prijme ihneď

Ručný pracovník - 680 € mes. brutto + príplatky
VODIČ "B", "T" - 980 € mesačne brutto + príplatky
VODIČ "C" - od 1.300 € mesačne brutto + príplatky
DISPEČER PREVÁDZKY - 1.770 € mesačne brutto
HOSPODÁR - 1.100 € mesačne brutto
Zimná údržba ciest a komunikácií v BA
0948 / 374 149, dispecing2@aii.sk

Základná zložka mzdy + príplatky
a ODMENY, UBYTOVANIE ZADARMO

Pripravení prevziať
zodpovednosť

07 REALITY / iné

94-0185

Občianska
riadková
inzercia

»Kúpim byt v Bratislave
0907 402 507
»Kúpim rodinný dom, SP
alebo byt 35 km od Bratislavy. Tel. 0903 765 606
»Kúpim väčší alebo menší
byt v Bratislave 0918 479
756

08 STAVBA

»Predám 1-izb byt v Malackách, 40 m2, 2/8 posch,
kompletná rekonštrukcia,
prerobený na 1,5 izb + kuchynský kút, zariadený. Tel.
0910780313, 0915 899 031

»Predám sklolaminátové
žumpy o objeme 5.000,
8.000 a 10.000 litrov a vodomerné plastové šachty.
Cena od 650 €. Doveziem,
osadím, vykonám aj tlakovú skúšku. T.č.: 0905 925
991

04 BYTY / prenájom

09 DOMÁCNOSŤ

05 DOMY / predaj

10 ZÁHRADA A ZVERINEC

03 BYTY / predaj

85_0829

06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
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Kontrolór / ka
v Dúbravke

vizuálna kontrola
kontrola kvality malých sklenených fľaštičiek
nenáročné balenie
čisté a príjemné pracovné prostredie
zaujímavý pracovný čas
5 € / hod. brutto
6 € zmenový a 140 € dochádzkový bonus

V prípade záujmu nás neváhajte
kontaktovať: 0914 343 407

12 DEŤOM
13 RÔZNE / predaj
32-0008-17

 *)!
'&5
!%/(0*

PONUKA PRÁCE

11 HOBBY A ŠPORT
»Kúpim odznaky, mince.
Tel.: 0905 545 874
»Kúpim staré hodinky. Tel.:
0905 545 874
»Kúpim rôzne starožitnosti
aj poškodené. Tel.: 0903
753 758
»Kúpim staršiu vzduchovku alebo babetu. Tel. 0907
374 235
»Kúpim rôzne starožitnosti,
odznaky, mince, staré hodiny, trofeje. 0903 416 726

»Predám prikývku ušitú z
kožušín na gauč 190x160cm
a na 2 kreslá 60x160cm.
Tel.: 0902 679 183

14 RÔZNE / iné
»Kúpim staršiu vzduchovku
a babetu. 0907 374 235

15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA
príjme do pracovného pomeru

»Sympatický 48r. Hľadá
kamarátku do 50r. 0905
614 370

OŠETROVATEĽA HYDINY
na farmu ČASTÁ

NÁPLŇ PRÁCE: kompletná starostlivosť o kŕdeľ hydiny
POŽIADAVKY:
- samostatnosť, flexibilita, zodpovedný prístup k práci
- svedomité plnenie príkazov nadriadeného pracovníka
PONÚKAME:
- práca v prosperujúcej spoločnosti
- prídel hydiny a vajec za výhodné zamestnanecké ceny
- výhodné platové podmienky
- odmeny za neabsenciu
- vernostné odmeny
- príspevok na stravovanie
- odmena za ukončený turnus
- odmena za podostielku
TERMÍN NÁSTUPU DO PRÁCE: ihneď
PRACOVNO - PRÁVNY VZŤAH: hlavný pracovný pomer
PLAT: 550 € + odmeny*

CHCETE
SI PODAŤ
INZERÁT ?
POŠLITE SMS

(priemerný plat za rok 2018 sa pohyboval na úrovni 770€/mes.)
*(so špecifikáciou hodnotiacich kritérií bude záujemca oboznámený pri pracovnom pohovore)

Kontakt pre záujemcov: telefón: 0901 905 523
e-mail: kurtisova@machhydina.sk

51-0087

»Kúpim vinohrad v Bratislave, Svätom Jure, Pezinku
alebo okolí. Platba v hotovosti 0918 479 756
»Kúpim garáž v Bratislave.
Platba v hotovosti 0918 479
756
»Kúpim stavebný pozemok
v Bratislave vhodný na
stavbu rodinného domu.
Nie RK 0918 479 756

BV 19-50 strana
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Máme pre Vás darček
na Vianoce ☺
Chcete svojich blízkych obdarovať originálnym darčekom, ktorý nemá nik iný, a navyše
zadarmo? Chceli by ste si spríjemniť vianočné
sviatky originálnym jedlom, ktoré ohúri každú
vašu návštevu? Čo by ste povedali napríklad
na fantastický langoš ši špeciálnu makovú
bublaninu podľa „šéfkuchára s čapicou“ Marcela Ihnačáka? Aj tieto recepty nájdete v mojej
novej 140- stranovej kuchárskej knihe „Zdravý
rozum je najlepší recept“. Túto knihu môžete
čítať dvomi spôsobmi: buď si nalistujete recept,
ktorý sa vám zapáčil a začnete podľa neho variť,
alebo si môžete len tak pri kávičke čítať a vnárať
sa do tajomstiev varenia. Cenné tipy určite oceníte aj pri varení tradičných jedál. Budete prekvapení, ako málo stačí na oveľa chutnejší výsledok
a úsmev na tvári.
Najťažší recept zo všetkých je však Menu pre
Slovensko. Nemusíte ho však variť vy, navarili
sme vám ho my v SaS. Tvoria ho reformy a riešenia dôležitých oblastí života v tejto krajine,
ktoré čakajú len na realizáciu, aby mohli spraviť
Slovensko lepším.
Ak chcete teda spríjemniť Vianoce sebe alebo svojim blízkym,
stačí kliknúť na kniha.sulik.sk
a ja vám ju s radosťou pošlem.

Richard Sulík
predseda SaS

03-0213 Objednávateľ: Sloboda a Solidarita (SaS) s.r.o., Priemyselná 8, 82109 Bratislava, IČO42139333 Vydávateľ: REGIONPRESS, s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417
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ZAMESTNANIE

VIZITKY

PONUKA PRÁCE

Predavač / ka

PRIJMEME
SPOĽAHLIVÉ PANIE

príjemné a moderné pracovné prostredie
8 hodinové zmeny
bohatý balík odmien a benefitov
od 700 € brutto fix + 200 € variabilná zložka

0905 758 469
0905 877 690

PONUKA PRÁCE
Strojník balenia
potravinárska výroba
práca s LCD panelom
nastavovanie parametrov
dopĺňanie baliacich materiálov do stroja
4,60 € h / brutto + 10% individuálny bonus na každú
odpracovanú hodinu + príplatky
+ 3,83 € stravné lístky + produkty za zvýhodnené ceny

94-0166

na upratovanie
kancelárskych priestorov
od 17 hod. do 20 hod.
Plat: 4,80 € / hod. brutto

32-0008-17

SBS GUARDING s. r. o.

V prípade záujmu nás neváhajte
kontaktovať: 0914 343 407

príjme strážnikov na prevádzky

v Bratislave
Mzda: 2,9890 €/h. brutto
Nástup ihneď.

PONUKA PRÁCE
v potravinárskej
výrobe

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

práca pre popredného výrobcu v danom odvetví
kontrola kvality produktov nastavovanie parametrov
štítkovanie a plnenie produktov
sanitácia zariadení
700 € / brutto fix + do 200 € individuálny bonus
+ 50 € dochádzkový bonus + príplatky
+ 3,83 € stravné lístky + produkty spoločnosti za výhodné ceny
85 081Ō

V prípade záujmu nás neváhajte
kontaktovať: 0903 738 668

32-0008-15-5

triedenie listových zásielok a balíkov
nakládka a vykládka zásielok do áut
pracuje sa na tri zmeny - možnosť výberu
práca je vhodná pre mužov aj ženy
4 € / hod. brutto + príplatky podľa Zákonníka práce
32-0008-17

V prípade záujmu nás neváhajte
kontaktovať: 0914 343 407

Zháňame šikovných
pracovníkov

36-0007

V prípade záujmu nás neváhajte
kontaktovať: 0903 744 856

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

0905 799 782

v menších potravinách
s rodinnou atmosférou
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32-0008-17

BRATISLAVSKO východ

Máš už dosť pásovej výroby
a šialeného tempa?

Hľadáme šikovných

strojárov, montážnikov, elektromontérov
Zamestnaj sa u nás a získaš:
༲
༲
༲
༲
༲

Zarob
1300€ si až
/brutt
o

stabilnú prácu v spoločnosti s dlhou tradíciou
možnosť pracovať v priemysle odolnom voči kríze
možnosť kariérneho rastu
rôzne školenia preplácané zamestnávateľom
základnú mzdu od 864€/brutto mesčne + osobné ohodnotenie + príplatky za nadčas

Ranná

KONTAKTUJTE NÁS: michal.mikulka@bez.sk
จ 0905 845 020 จtaktiež ZADARMO na Whatsapp alebo Viber

BV 19-50 strana
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zmen

a

51-0242

ZAMESTNAJ SA
u nás a pracuj blízko domova!
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Pripravujeme sa na vianočné sviatky

Vyrábame lampáše a sviečky
Svetlo sviečok dokáže navodiť tú
pravú vianočnú atmosféru. Lampáše či sviečky umiestnené na okenných parapetných doskách, balkóne
či terase, nie sú výnimkou. Vyrobiť
si ich dokážete aj z drobností, ktoré
sa isto nájdu v každej domácnosti.

me kahanček.
Následne začneme okolo hrdla pohára v mieste drážky ovíjať jutový motúz a
zároveň ním budeme prichytávať vetvičky, ktoré sme si vopred nastrihali na požadovanú veľkosť. Rovnakým spôsobom
pripevníme pierko. Na záver uviažeme
motúzik na mašličku a odstrihneme ho
Do výroby lampášov a sviečok môžete do požadovanej dĺžky. Máme hotovo.
zapojiť aj deťúrence. Zabavíte sa spolu
a hotové ich budete mať doslova za pár Náš tip:
minút a celkom zadarmo. Postačí ak v
Ak uprednostňujete bohatšie zdopoličkách či zásuvkách pohľadáte použi- benie, môžete ešte špagátikom okolo
té poháre od zaváranín rozličných tvarov hrdla pohára prichytiť aj iné ozdôbky,
a veľkostí, zvyšky starých sviečok motú- prípadne okolo hrdla pohára ovinúť
ziky, stužky, krajky, vetvičky či koráliky. rôzne krajky či stužky.

Lampáš s pierkom

Sviečky zo zvyškov

Budeme potrebovať:
zvyšky použitých sviečok, formičky,
teda rôzne nádobky, ktoré sa hodia na
tvar sviečky, napríklad aj kovové formičky Vianočný lampášik.
na pečenie, hrniec, staršia kanvička, nôž,
knôty, ktoré získame zo starých sviečok, roztopíme na najnižšom stupni vo vodnom kúpeli. Nikdy neroztápame priamo
Takto sa to podarí:
špajle či iné drievka alebo staré ceruzky
nad plameňom.
Poháre od zaváraním si najskôr očistíme od prípadných drobných nečistôt Takto sa to podarí:
Do každej formičky vložíme knôt. Aby
či starých stôp po lepidle. NezabudneVosk ktorý budeme roztápať by mal neplával, nakvapkáme na spodnú časť
me vyčistiť ani drážky na hrdle pohára. byť čistý. Niektoré sviečky sú povrchovo formičky vosk, prilepíme koniec knôtu a
Na dno pohára približne do výš- upravené, preto ich očistíme a z pod fa- necháme zaschnúť. Následne na vrch forky troch centimetrov nasypeme soľ a rebnej vrstvy získame biely vosk.
mičky položíme špajľu, aby prečnievala z
umiestnime menší sklený pohárik, do
Zvyšky sviečok vložíme do kanvičky a oboch strán formičky a upevníme k nej
ktorého sme vsadili sviečku alebo vloží- tú vložíme do hrnca s vodou. Vosk takto (do stredu) druhý koniec knôtu (pokvap-

foto zdroj raben_frau pixabay
káme voskom). Pripravené formičky položíme na podložku na rovné miesto.
Roztopený vosk opatrne nalejeme do
formičiek. Dávame pozor aby sme sa
nepopálili. Sviečky necháme niekoľko
hodín stuhnúť, počas tuhnutia prikryjeme formičky kúskom kartónu, aby vosk
chladol pomalšie. Na záver odrežeme
od špajle knôt a špajľu odstránime.
Pripravila: RENÁTA KOPÁČOVÁ

33-0041

Budeme potrebovať:
starý pohár od zaváraniny, menší
sklený pohár, hrubozrnnú soľ, kahanček, suchú vetvičku, jutový motúz, pierko, nožničky
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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, vinšovaniu a zábave.
Božie narodenie 25. december
Najväčší vianočný sviatok oslavovaný ako deň znovuzrodenia Slnka ustanovila vo 4. storočí kresťanská cirkev
za deň narodenia Krista. Dnes ho poznáme 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, nazývané polazovanie.
Ďalším zvykom bolo, že sa v tento
deň nepracovalo, nesmelo sa ani zametať, ani „slíže sa nesmeli krájať“, a
podávalo sa jedlo z predchádzajúceho
dňa.
Významnú funkciu v tento deň plnila voda, ktorou ľudia kropili dom,
umývali sa v nej, vkladali do nej jablko, peniaz či chren, aby si zaistili zdravie, bohatstvo a silu. V niektorých regiónoch vložila ráno gazdiná do lavóra
kúsok oblátky a peniaz – šesták. Každý člen rodiny sa musel v tejto vode
opláchnuť. Gazda potom šesták vhodil
v kostole do zvončeka a vodu vylial na
miesto, kam sa nechodilo.

ilustračné foto
autor delphinmedia pixabay
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Sviatky, keď sa stretne celá rodina

Vianočné zvyky a tradície
na Slovensku
Vianoce patria na Slovensku k
najkrajším, najobľúbenejším a najvýznamnejším 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 štedrovečernému 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

Najobľúbenejšie sviatky v roku už klopú na dvere.
Niektorí ľudia dodržiavajú pred Viafoto autor: Jill Wellington - pixabay
nocami adventný pôst a v mnohých rodinách sa dodržiava prísny pôst aspoň na dobne na žiadnom štedrovečernom stole prasiatko, ktoré nám počas ďalšieho
Štedrý deň a ku stolu si rodina sadá až nechýbajú oblátky, med, orechy, cesnak roka zabezpečí blahobyt. No a skôr ako
večer. A hoci má každý región svoje špe- či jabĺčko. Zvyknú sa jesť ako prvé. Na- si rodina sadne k štedrovečernému stosleduje polievka, ktorej druh rovnako lu, zväzujú sa jeho nohy reťazou, aby
Vianočné oblátky
závisí od tradícií toho ktorého regiónu či bola rodina počas roka súdržná a tiež
Vianočné oblátky, toto obradové
už je to rybacia, šošovicová, hubová ale- sa naň položia naraz všetky jedlá, ktoré
predjedlo symbolizuje hostiu, pobo kapustnica. Potom prichádza na rad sa budú podávať, pretože od stola sa nesvätný chlieb, telo Kristovo. Zvykli
hlavné jedlo, teda zvyčajne zemiakový smie počas večere vstávať.
sa piecť hneď prvé dni po Lucii a
šalát a ryba. Ako zákusok sa podávajú
nesmeli chýbať na žiadnom vianočopekance, alebo koláč „štedrák“ plnený Šupiny z kapra
nom stole. Väčšinou to bol učiteľ,
tvarohom, lekvárom, makom a orechmi. či peniaze pod obrusom
kto dostal za úlohu napiecť ich pre
Niekde si ľudia zvyknú pochutnávať na
V niektorých rodinách sa pred vecelú dedinu. Pomáhali mu pri tom
závinoch s kapustou či makom.
čerou všetci členovia rodiny umyjú vo
žiaci, ktorí ich tiež roznášali v košívode, do ktorej hodili mince. Má to zakoch po domoch a vinšovali pri tom
bezpečiť, aby boli všetci zdraví a bohatí.
Celodenný pôst a súdržnosť
vinše.
Ak sme počas štedrého dňa dodr- Vo zvyku je tiež dávať chlieb a peniaze
žiavali celodenný pôst, ktorý sa končil pod obrus, na zabezpečenie dostatku
cifiká a dokonca i každá rodina má svoje vyjdením prvej hviezdy, mali by sme peňazí a jedla na ďalší rok. Inde sa zasa
obľúbené vianočné menu, pravdepo- podľa tradície za odmenu uvidieť zlaté pre zabezpečenie bohatstva vkladajú
pod obrus šupiny z kapra a vložiť si ich
treba aj do do peňaženky.

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. storočí 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 atmosféra v rodinách bola oveľa veselšia a
uvoľnenejšia. Rodiny sa navštevovali,
ľudia si vinšovali. Dopoludnia sa chodilo do kostola a popoludní sa konali
zábavy, počas ktorých ľudia zotrvali
pri muzike až do rána. Veď štefanská
zábava bola prvá po advente a organizoval ju mládenecký richtár.
Za poskytnutie informácií ďakujeme
Trenčianskemu osvetovému stredisku
v Trenčíne

Jabĺčko, med a oriešok

Na štedrovečernom stole by počas večere nemala chýbať zapálená sviečka.
foto autor: Torfi007 - pixabay
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V niektorých rodinách hlava rodiny
urobí každému členovi rodiny krížik
medom na čelo, aby boli pokorní a dobrí ako med. Počas štedrej večere je zaužívaným 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 zachovala 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

ZDRAVIE / SLUŽBY
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UŠETRILI SME SLOVENSKU
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