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Čas Vašej konzultácie je potrebné objednať : 0905 655 392

Výživová poradňa            Čínska medicína MING

BIO meranie celého tela    15 €

   bezbolestne a vhodné aj pre deti, trvá 45 min
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 ČO DOKÁŽE ZISTIŤ:

   bolestí, alergií, skrytých chorôb

   bezbolestne a vhodné aj pre deti, trvá 45 min
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Nedávno som sa pristavil v obchode 
pri vyložených vianočných pozdra-
voch. Bolo pri nich prázdno, až na 
jednu výnimku, pani v zrelom strie-
bornom veku. Vyberala si, aj keď, vý-
ber bol slabý. Vianočné pohľadnice 
už takmer nedostať, tie obálkové po-
zdravy s napísaným textom sú o dosť 
drahšie a hlavne – text, ktorý obsa-
hujú, je často neosobný až hlúpy.

„Vy ešte posielate ručne písané že-
lania“ -  pýtam sa a hneď aj s úsmevom 
dostávam odpoveď - „celý môj život. Ja 
iba píšem. Rukou, od srdca.“

Takže, píšem aj ja od srdca, hoci 
cez počítač a tlačiareň:  „Pekné, pokoj-
né a šťastné sviatky vám, milí čitatelia!“ 
No, šťastné asi každý nemá, ale dá sa 
vybrať, aspoň pokojné. Tiché. Vlastne 
asi také majú byť – tiché, až do Štefana.

Nuž ale – v rukách máte práve naše 
posledné vydanie roka 2019. A tak sa 
už pozeráme aj na ten ďalší, dvadsiaty. 
Na Silvestra sa to ešte dá, aj do Troch 
kráľov, veď sú to sviatky, ale potom na-
stane zas každodenný boj. Áno, boj. A 

tak vám, vážení čitatelia, za všetkých 
kolegov želám iba víťazstvá v bojoch s 
prípadnými chorobami. Ale aj víťazstvá 
v bojoch o spravodlivejšiu spoločnosť, o 
to, aby v politike bolo viac poctivosti a 
čo najmenej osobných záujmov jednot-
livcov. Vybojujme si náš štát, nie štát, 
ktorý si uzurpovali  oligarchovia a ich 
politické slúžky. Štát, ktorý by slúžil 
nám – veď si ho na to platíme. A čoraz 
viac si ho platíme. Tak nech sa aj stará 
o nás čoraz viac. Vybojujme si politiku 
a politikov, ktorí myslia na nás a konajú 
za nás a nedajme šancu tým, ktorí mys-
lia iba na seba. Všetko sebe, pre seba. A 
naše vzdelanie, naše zdra-
vie, náš životný štan-
dard, to je pre nich nič. 
Iba obťažovanie.

Takže – všetko dob-
ré vám, vážení čitatelia. 
Uvidíme sa opäť v 
druhom januáro-
vom týždni.

S pozdravom

Neobyčajne obyčajné dni

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

SPIŠSKO

VIZITKY
0905 719 139

LeTÁKY
0905 719 139
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HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

www.regionpress.sk
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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 250€

v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge    všetky dvere SKLADOM

Otvorené:
Po-Pia: 9-170905 468 802 KEŽMAROK, Hlavné námestie 78

Želáme vám Slovensko
bez extrémistov a Smeru

Veselé Vianoce a šťastný nový rok 2020
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PRÁCA V SKLADOCH 
V NEMECKU

Spoločnosť BAUINVEST – EU prijme zamestnancov 
do logistických centier v Nemecku na TPP.

Jedna sa o tieto pozície:

SKLADNÍK (PICKER): 
Náplň prace: Kompletizácia tovaru na paletu, práca 

so skenerom a pomocou nizkozvdvižného vozíka, 
2 zmenná prevádzka, práca je celoročná, turnusová v sklade 

s drogériou. Nie je potrebná znalosť nemeckého jazyka, 
práca vhodná pre mužov, pracuje sa v slovenskom kolektíve.

VODIČ VZV – RETRAK: 
Náplň prace: zaskladnovanie, vyskladňovanie 

tovaru na pozície.
Nemecky jazyk nie je potrebný , Prax podmienkou.

Spoločnosť zároveň organizuje 6 týždňovku

VEĽKONOČNÁ ZÁKAZKA 
FORMOU BRIGÁDY 

v Nemecku  kde prijme obmedzený 
počet pracovníkov na pozíciu 

SKLADNÍK (PICKER) 
a VODIČ VZV – RETRAK

Veľkonočná brigáda sa uskutoční 
od 15. 1. 2020 – do 29. 2.2020

Spoločnosť ponuka zaujímavé �nančne 
ohodnotenie – 

9,49 eur brutto /Hod + príplatky, 
ubytovanie a doprava komplet hradene �rmou, 

pracuje sa v slovenskom kolektíve na TPP.
V prípade že Vás naša ponuka zaujala neváhajte nás 
kontaktovať na uvedenom Tel čísle : 0907 103 695 

alebo mailom na : v.balaz.lager@gmail.com
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Prijímame OPATROVATEĽKY 
do Rakúska a Nemecka na TPP
Mzda: 11 eur/hod/netto
Smeny: 8-10 hod.
2 týždňové turnusy
Životopisy posielať 
v slovenskom a nemeckom 
jazyku na mail nabor@modd.sk
Bližšie informácie 
na tel. číslach 
0905 552 537 
0915 971 823
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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

Nie je 
tomu tak, ale je to tak.

Slovenčina naša Nie päť euro, 
ale päť eur – euro skloňujeme.

Slovenčina naša

Skladník (Nemecko)

2200 EUR/mesačne Brutto

3000 EUR/mesačne Brutto
Mäsiar (Rakúsko)

0903 431 350
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PRIJMEME

2400 EUR/mesačne Brutto

Mäsiar-pomocník  (Rakúsko)
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Skvelé bonusy v hodnote a� 2 122 €
U�ite si zimu naplno. Vyu�ite špeciálnu ponuku  na naše najpopulárnejšie SUV. 
Získate výhody, ktoré oceníte nielen na snehu. Limitovaná akcia platí na prvých 
150 ks Vitara a 150 ks SX4 S-Cross. Vybrať si mô�ete štvorkolku s pohonom 
všetkých štyroch kolies AllGrip aj dvojkolku. 
������� ��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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»Kúpim staré stabiláky 
autá motorky jawa čz ma-
net stadion iné 0911 617 537
»Kúpim škoda 1000mb, 100, 
110R, 105, 120, 130, rapid, oc-
tavia, 1202, spartak, tudor, 
moskvič, trabant, tatra, aj 
náhradné diely 0905 892 
215 
»KÚPIM MOTO JAWA ČZ+ND 
0908 517 300
»Kúpim Jawu, CZ, Simson 
môžu byť aj nepojazdné ale-
bo len diely. 0949 505 827 

»PREDÁM ZÁHRADKU V SPIŠ-
SKEJ NOVEJ VSI TEL 0949 117 
344
»Kúpim chatu na čingove.
Nie som realitka.0903 819 
140
»Kúpim Váš dom, byt. Plat-
ba v hotovosti. Tel: 0944 
630 600

»Ponúkam seriózne sta-
vebné a obkladačské práce 
0905 495 235
»Čistenie hrobov a obnova 
písma, serióznosť, korekt-
nosť a spoľahlivosť. T.Č. 
0919 205 521
»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682 
»Predám sklolaminátové 
žumpy o objeme 5.000, 
8.000 a 10.000 litrov a vo-
domerné plastové šachty. 
Cena od 650 €. Doveziem, 
osadím, vykonám aj tlakovú 
skúšku. T.č.: 0905 925 991.

»Kúpim jelenie parožie za 
najlepšiu cenu! 0944 132 200

»Kúpim akékoľvek zlaté a 
strieborné mince aj silingy, 
šperky, hodinky aj vrecko-
vé, tabatierky, voj. vyzna-
menania a šable a odznaky 
a zlomkové zlato t. 0915 
627 285
»Kúpim vojenské veci do 
r.1945 šable bodáky odzna-
ky a iné 0940 209 657

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                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 4 dolu.

»Kupim hodinky Schaffhau-
sen. tel. 0944137683
»Kúpim staré odznaky, min-
ce, hodinky. 0907 910 755
»Kúpim medaile vyzname-
nania šable dýky odznaky 
slovenský štát rok 1939-
1945 0905 133 241
»Kúpim hodinky Schaffhau-
sen. tel. 0944 137 683
»Kúpim starý fotoap. 0908 
896 736.
»Kúpim staré mažiare, zvo-
ny a mince, 0903929268

»Som invalid hľadám prácu 
alebo brigádu, mám aj vo-
dičák A,B,C,D môžem robiť 
skoro všetko. 0910 266 256

»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 0944227624
»Rozvedený 49.r. 178cm vraj 
sympatický, hľadám si pria-
teľku na vážny a úprimný 
vzťah. 0949288362

Občianska
riadková
inzercia

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

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

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

13 RôZNE / predaj    

12 DEŤOM    

INZERCIA
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Právna úprava vymedzujúca trestný 
čin je obsiahnutá v Trestnom zákone. 
Celé trestné právo je založené na zá-
sade Nullum crimen sine lege (Žiaden 
trestný čin bez zákona). 

Z  danej zásady vyplýva, že trestným 
činom je len to, čo zákon za trestný čin 
označí. Problematikou trestného činu 
sa zaoberá trestné právo a problematika 
správnych deliktov a priestupkov spadá 
pod správne právo. Priestupok je defi-
novaný v  Zákone o  priestupkoch ako 
zavinené konanie, ktoré porušuje ale-
bo ohrozuje záujem spoločnosti a je za 
priestupok výslovne označený v zákone 
o priestupkoch alebo v inom zákone, ak 
nejde o iný správny delikt postihnuteľný 
podľa osobitných právnych predpisov, 
alebo o trestný čin. 

Priestupky zároveň tvoria najroz-
siahlejšiu skupinu správnych deliktov. 
Správny delikt nie je v žiadnom právnom 
predpise ucelene definovaný. Ide o počet-
nú skupinu činov, ktoré majú spoločné, 
že ide o protiprávne konanie, ktorého 
znaky sú uvedené v zákone, za ktoré or-
gán verejnej správy, resp. správny orgán 
ukladá sankcie ustanovené administra-
tívno-právnou formou. 

Správnymi deliktmi sú priestup-
ky alebo iné správne delikty. Rozdielov 
medzi priestupkami a  trestnými činmi 
je mnoho, ale najdôležitejšie spočívajú 
v rozličnej závažnosti konania, v prís-
lušnosti na rozhodovanie a v sankciách. 
Asi najdôležitejšou odlišnosťou medzi 

trestným činom a priestupkom z pohľadu 
bežného občana sú sankcie. Vzhľadom 
k tomu, že závažnosť trestných činov 
je vyššia ako závažnosť priestupkov, aj 
sankcie za trestné činy sú prísnejšie. 
Trestný zákon stanovuje, že za trestné 
činy môže súd páchateľovi uložiť tieto 
tresty: trest odňatia slobody, trest do-
máceho väzenia, trest povinnej práce, 
peňažný trest, trest prepadnutia majet-
ku, trest prepadnutia veci, trest zákazu 
činnosti, trest zákazu pobytu, trest záka-
zu účasti na verejných podujatiach, trest 
straty čestných titulov a vyznamenaní, 
trest straty vojenskej a inej hodnosti, trest 
vyhostenia. Za priestupok možno uložiť 
sankcie vo forme pokarhania, pokuty, 
zákazu činnosti alebo prepadnutia veci. 

Hranicou medzi priestupkom 
a  trestným činom je tzv. materiálny ko-
rektív, ktorý má zabezpečiť dodržiava-
nie zásady „ultima ratio“, čo znamená, 
že prostriedky trestného práva sa majú 
použiť až ako krajný prostriedok štátu 
na ochranu určitým, trestným zákonom 
vymedzeným spoločenským vzťahom, v 
prípade, ak prostriedky iných právnych 
odvetví sú neúčinné na ochranu takých-
to vzťahov.

Trestný čin, priestupok a správny delikt

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

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

33
-0

00
39

   
   

O
bj

ed
ná

va
te

ľ: 
ZA

 Ľ
U

D
Í, 

Ja
ší

ko
va

 4
84

9/
2,

 8
21

03
 B

ra
tis

la
va

, I
Č

O
: 5

25
81

67
5,

 V
yd

av
at

eľ
: R

E
G

IO
N

P
R

E
S

S
, s

.r.
o.

 Š
tu

de
nt

sk
á 

2,
 9

17
 0

1 
Tr

na
va

, I
Č

O
: 3

62
52

41
7



SN19-51 strana- 5

politická inzerciaspišsko
5

25

Eduard Chmelár 

T

 sa     
    

 demokracii a 
 

t             

 A 
     

 vláda      
    

T

             
 

 A 

   
                  

 
 

 

a  

 
rodin

 
r

na potravin  
 

ako v 

 

i v
m

 

Kde     
r

dane a 
 

r  v 
 T

 

 
i
 

 T
   

r

             
                

m  
a v                   

ie a drancovanie      

         

T        
       

 
e

  
  V

 v
 

v                
 

r
 

i
r

A
o            

t V
 

i  
c

, 

T  A
 T

     
     

    
 

       
, 

           

 Tí, ktorí 

              
 T

 T



SN19-51 strana- 6

silvester Najčítanejšie regionálne noviny
6

Už o pár dní tu máme koniec roka, 
ku ktorému akosi neodmysliteľne 
patria silvestrovské oslavy. No a 
Silvester bez ohňostroja a najmä 
bez slávnostného novoročného 
prípitku si väčšina z nás ani nevie 
predstaviť. Chýbať však nesmú tiež 
slané chuťovky, ktorých nie je po-
čas silvestrovskej noci nikdy dosť.

Podľa tradície si zvykneme na nový 
rok pripíjať šampanským a mnohí mož-
no ani netušia, že v skutočnosti si pri-
píjajú sektom. Je tomu tak preto, lebo 
žiadne šumivé víno vyrobené mimo 

oblasť Champagne sa nemôže nazývať 
šampanským. Za objaviteľa šampanské-
ho vína je považovaný Don Perignon z 
benediktínskeho opátstva v Hautvillers. 
Už v 18. storočí sa šampanské stalo ofici-
álnym nápojom kráľovského dvora Ľu-
dovíta XV. Tento chutný mok sa vyrába 
dvojitou fermentáciou a jeho teplota pri 
konzumácii by mala dosahovať teplotu 
5 až 7 stupňov Celzia.

Tipy na silvestrovský prípitok
Hoci si podľa tradície zvykneme na 

nový rok pripíjať šampanským či sek-
tom, prečo nezvoliť pre zmenu chutný 
miešaný drink? Ponúkame niekoľko 
tipov.

Šampanské a pomarančový džús
Suroviny: 7,5 cl šampanského (prí-

padne sektu), 7,5 cl pomarančového 
džúsu

Postup: Do pohára nalejeme šam-

panské a následne džús. Zľahka premie-
šame a ozdobíme pomarančovou kôrou.

Sekt s čiernym pivom
Suroviny: sekt, čierne pivo
Postup: Do vysokého pohára naleje-

me približne do dvoch tretín vychlade-
ný sekt a doplníme čiernym pivom.

Sekt s mangom
Suroviny: 15 cl sektu, 4 cl mangového 

pyré, lístok bazalky na ozdobenie
Postup: Do pohára nalejeme mango-

vé pyré, ktoré vytvoríme tak, že zmixuje-
me ¼ manga. Doplníme ľadom a zaleje-
me sektom. Jemne premiešame lyžicou. 
Ozdobíme lístkom bazalky.

Tipy na silvestrovské chuťovky
No a aké by to bolo silvestrovské 

popíjanie bez slaných chuťoviek, tie 
jednoducho nesmú chýbať. Necháte sa 
inšpirovať?

Slivky pečené v sušenej šunke
Suroviny: 15 až 20 sušených sliviek, 

7 až 10 plátkov sušenej šunky, špáradlá

Postup: Sušené slivky zalejeme horú-
cou vodou a necháme v nej namočené 

približne 15 minút. Zatiaľ si sušenú šun-
ku rozkrojíme pozdĺžne, každý plátok 
na dva pásiky. Každú slivku omotáme 
jedným pásikom sušenej šunky a pre-
pichneme špáradlom. Slivkové závitky 

pokladieme na plech vystlaný papierom 
na pečenie a pečieme v rúre vyhriatej na 
180 stupňov približne 15 minút.

Slimáky z lístkového cesta
Suroviny: lístkové cesto, paradajkový 

pretlak, šunka, syr vhodný na strúha-

nie, oregano (môže byť aj bazalka, čo 
kto preferuje), vajce

Postup: Z obchodu zakúpené rozvaľ-
kané lístkové cesto ešte po dĺžke prekro-
jíme na polovicu. Každý diel potrieme 
paradajkovým pretlakom, poukladáme 
šunku, na ňu nastrúhame syr a na záver 
posypeme oreganom prípadne bazal-
kou. Jednotlivé diely zavinieme do ro-
lády a potom každú roládu rozkrájame 
zhruba na pol centimetrové kúsky – sli-
máky. Následne slimáky pokladieme na 
plech vystlaný papierom na pečenie a 
každý kúsok potrieme rozšľahaným va-
jíčkom a pečieme v rúre vyhriatej na 200 
stupňov približne 15 minút.

Hrušky s nivou
Suroviny: 4 hrušky, 8 plátkov syra s 

plesňou (vhodná je Niva), 8 vlašských 
orechov, 4 lyžičky medu

Postup: Hrušky umyjeme a každú 
ešte prekrojíme na polovicu. Odstrá-
nime jadrovníky. Na každú polovicu 

hrušky položíme plátok nivy. Hrušky 
pokladieme na plech vystlaný papierom 
na pečenie a pečieme v rúre vyhriatej na 
200 stupňov približne 10 minút. Kým 
sa hrušky pečú, posekáme na kúsky 
vlašské orechy a opečieme ich na su-
chej panvici. Hotové hrušky posypeme 
orechmi a pokvapkáme medom.

Bruschetta s paradajkami 
a avokádovou nátierkou

Suroviny: na bruschettu s paradajka-
mi a bazalkou 

1/2 kg paradajok, 2 PL nasekaných ba-
zalkových lístkov, 5 PL olivového oleja, 1 
cibuľu, soľ, mleté čierne korenie,

chlieb, sendvič prípadne bagetu

Postup: Paradajky pokrájame na 
drobné kúsky, pridáme bazalku, soľ, 
mleté čierne korenie, nadrobno nakrá-
janú cibuľu, a zalejeme olivovým ole-
jom. Spolu premiešame a necháme v 
chlade odstáť 20 minút. Chlieb, sendvič 
alebo bagetu nakrájame, každý plátok 
potrieme olivovým olejom a postupne 
opečieme na suchej panvici. Podávame 
obložené paradajkovou zmesou.

Suroviny: na bruschettu s avokádo-
vou nátierkou

Dve avokáda, 2 ks roztierateľného 
syra, citrón, soľ, mleté čierne korenie, 
chlieb, sendvič alebo bagetu, pridať 
môžete aj strúčik pretlačeného cesnaku 
a jednu menšiu nadrobno posekanú ci-
buľu

Postup: Avokáda prekrojíme na polo-
vicu. Jadro vyberieme a dužinu naškra-
beme lyžicou a vložíme do misky. K du-
žine pridáme syr, citrónovú šťavu podľa 
chuti, prípadne aj cesnak alebo cibuľu 
a vymiešame. Nakoniec dochutíme ko-
rením a soľou. Chlieb, sendvič či bage-
tu nakrájame, každý plátok potrieme 
olivovým olejom a postupne opečieme 
na suchej panvici. Podávame s avoká-
dovou nátierkou.
STRANU PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Oslávte príchod nového roka správne podávaným šampanským

Silvestrovské nápoje a slané chuťovky 

Silvestrovské miešané nápoje.                                              foto autor pastel100 pixabay

Slivky pečené v sušenej šunke.                                    foto autor Dagny Walter pixabay

SILVESTER Najčítanejšie regionálne noviny

Vedeli ste, že...? 
-šampanské sa otvára tak, že fľašu 
mierne nakloníme a zátku pomaly 
vytiahneme rukou tak, aby nelietala 
po miestnosti. Súčasne nedochádza 
k žiadnemu hlasnému buchnutiu, 
ale len k tichému zvuku
-na podávanie šampanského by sme 
mali podľa znalcov používať väčšie 
poháre v tvare tulipánu, ktoré by 
sme však mali naplniť maximálne 
do polovice

Slimáky z lístkového cesta.                                                      foto autor TheUjulala pixabay
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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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NAJLEPŠIA KANDIDÁTKA

1. Mária Šofranko

.

PREDSTAVUJEME VÁM PRVÚ DESIATKU NAŠEJ KANDIDÁTKY

11

3. Lukáš Kyselica 4. Anna Záborská

5. Michal Šipoš

R

9. Anna Remiášová
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