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Doprava v cene!
T: 0908 13 11 99

BEZKONKURENČNÁ CENA!
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Partner 
Wüstenrot
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Pericret  K12  filcovaná 
biela 
vápenná 
omietka

SILIKÓNOVÉ OMIETKY

5,99€

tel./fax: 046/548 52 66
mobil: 0915 893 100, 0903 951 226

e-mail: bc-studio@bc-studio.sk

prevádzka:
Košovská cesta 28, bývalý areál Prima Zdroj

971 01 Prievidza

  realizáciu 
a rekonštrukciu 

interiérov a exteriérov, 
 prestavby 

a novostavby
Pericret K13  filcovaná 
biela vápenná 
cementová 
omietka

45€

6,40€

11,90€

Ponúkame
MINERÁLNA 
OMIETKA 
MSP 1
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GEODET
NAJLACNEJŠIE

GEOMETRICKÉ PLÁNY

0908 732 624
www.geodetprievidza.sk

13
119

04
77

0905 492 435
www.zaluzie-hudec.sk
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 sa ZBAVIŤ DLHOV 
zákonným spôsobom?

 hurtis@advokathurtis.sk

Chcete
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Výroba drevárskych 
komponentov 

a zostavovanie 
finálnych produktov

(komody, šatníky, 
vstavané skrine, kuchyne...)
Strojové hranenie ABS páskou.

T: 0905 702 189

PALIVOVÉ DREVO

0948 468 858
MÄKKÉ 30€/prm       TVRDÉ 40€/prm
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UHLIE BRIKETY
s dovozom
SUPER CENY

0905 402 526
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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
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párny týždeň: 
Horné Vestenice, Koš, Liešťany, 
Rudnianska Lehota, Seč, Prie-
vidza, Handlová, Bojnice, Bystri-
čany, Čereňany, Diviacka Nová 
Ves, Dolné Vestenice, Horná Ves, 
Kamenec pod Vtáčnikom, Ko-
curany, Kostolná Ves, Lehota pod 
Vtáčnikom, Nitrianske Rudno, 
Nitrianske Sučany, Nitrica, Nová-
ky, Opatovce nad Nitrou, Oslany, 
Šútovce, Zemianske Kostoľany  

nepárny týždeň: 
Prievidza, Handlová, Bojnice, Ci-
geľ, Chrenovec - Brusno, Jalovec, 
Kanianka, Kľačno, Lazany, Lipník, 
Malá Čausa, Malinová, Nedožery 
- Brezany, Nitrianske Pravno, No-
váky, Poluvsie, Poruba, Pravenec, 
Radobica, Ráztočno, Sebedražie, 
Tužina, Veľká Čausa, Kľačno 

prievidzsko@regionpress.sk

Redakcia: Šumperská 43
PRIEVIDZA

INZERCIA

 

PRIEVIDZSKO

Simona Pellerová  0905 719 148
Anna Svítková  0915 780 751
Distribúcia:
Anna Svítková  0915 780 751
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

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   26.700 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO    42.845 Prešovsko+SB
SN    32.750 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

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

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (41.340 domácností)
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Poradňa zo samosprávy. 
Dobrý deň. Chcem sa opýtať, ako sa dá riešiť problém 

s neustále štekajúcim psom. Tento pes šteká bez pre-
stávky celý večer a celú noc. Môže v tomto smere niečo 
urobiť mesto alebo Mestská polícia? 

Dobrý deň. Tu ide skôr o právny problém než samo-
správny. Mestská polícia v tomto prípade veľa nevyrieši, 
lebo takúto kompetenciu nemá. Je  však viacero iných 
možností ako tento problém riešiť, napr. obrátiť sa so 
sťažnosťou na správcu bytového domu. Druhou mož-
nosťou je podanie žaloby, ktorou budete požadovať, aby 
súd zakázal susedovi rušiť Vás v užívaní Vášho vlast-
níctva. Podľa Občianskeho zákonníka vlastník nesmie 
nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok. 
Rovnaký princíp a postup platí aj pre prípady, kedy by 
mal sused odstrániť vetvy zo svojich stromov, ktoré pre-
sahujú na cudzí pozemok. Zavýjanie psa však môže byť 
aj prejavom zanedbávania starostlivosti. V takomto prí-
pade, ak by bolo zviera v byte týrané (poškodenie zdra-
via zvieraťa, spôsobenie neprimeranej bolesti, poranenia 
alebo utrpenia, nedostatočná výživa zvieraťa a pod.), je 
potrebné kontaktovať políciu, regionálnu veterinárnu a 
potravinovú správu, prípadne 
Slobodu zvierat. Pokiaľ však su-
seda ktorý takéhoto psa vlastní 
poznáte, bude najvhodnejším 
riešením vzájomná komunikácia 
a hľadanie kompromisu.  

Mgr. Michal Ďureje, PhD.
hovorca mesta Prievidza, poslanec TSK 

Svoje otázky smerujte 
na michaldureje@gmail.com

 geometrické plány  vecné bremeno
 polohopisné a výškopisné plány
 vytýčenie hraníc pozemkov, polohy budov a iné
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statika a projekty stavieb ° odborné stavebné poradenstvo 
stavebný dozor ° ÚPLNÝ STAVEBNÝ SERVIS - od zámeru cez 
projekt po realizáciu stavby, úkony s pozemkami ...
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Mesto Bojnice 
zverejňuje zámer prenajať 

nebytové priestory v meste Bojnice:  

 v Meštianskom dome na Hurbanovom námestí 49/40 
 o rozlohe 18,60 m2, 

 v Dome služieb na Sládkovičovej ulici 210/50 
 o rozlohe 23 m2, 

 chata Flóra súp. č. 1522, 
 v Polyfunkčnom objekte na Hurbanovom námestí 

 48/38 o rozlohe 34,70 m2, 
 v prístavbe Kultúrneho domu na Hurbanovom 

 námestí 19/45 o rozlohe 23,20 m2

 v budove Pivár na Hurbanovom námestí 29 o rozlohe 
 22,50 m2 a 15,80 m2.

Bližšie informácie nájdete na internetovej stránke 
mesta www.bojnice.sk a na úradnej tabuli mesta.
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Mesto Bojnice zverejňuje zámer prenajať  
nebytový priestor v Polyfunkčnom objekte na Hurbanovom 

námestí 47/36 – časť budovy o rozlohe 178,12 m2 s minimálnym 
nájmom 12 000 € ročne za celý predmet nájmu.

Bližšie informácie nájdete na internetovej stránke mesta 
www.bojnice.sk a na úradnej tabuli mesta.
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Murárske práce
Obklady, dlažby, podlahy

Izolácie proti vode
T: 0915 118 163
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POSKYTUJEME 
PÔŽIČKY

od 200€ do 800€

T: 0904 526 108
0905 981 345
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Na základe dlhodobých pracovných 
skúseností Vám naša spoločnosť ponúka 

externé spracovanie podvojného 
a jednoduchého účtovníctva, vypracovanie 

daňového priznania dani z príjmu, DPH, 
spracovanie mzdovej a personálnej agendy 

pre živnostníkov, malé a stredné firmy.
 Cena za vedenie účtovníctva sa stanovuje 

osobitne podľa zložitosti zaúčtovaných 
položiek s dôrazom na vzájomnú spokojnosť. 

Kontakt: Ing. Monika Chudá 
0905 764 872

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
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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. 
������� ��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� �� ���������� ����� ���� �������� ������� ���� ����� ������� �� ������ ������ ���������� ��� ������ ����������� �� ������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������

��������������

������������

������

�����������������

������

���������������
����������



PD19-51 strana- 4

služby, domácnosť, interiér Najčítanejšie regionálne noviny
4

13
119

04
62

stredisko 

DREVOVÝROBA 
ponúka stavebné rezivo:

    
    
    

 
Priemyselná č.14, Prievidza, 

kontakt: 0915 995 785
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Postarám sa o Vašu záhradu
 bežná údržba, kosenie, strihanie stromov, kríkov ...

Individuálny prístup, dlhoročné 
skúsenosti, vlastné náradie.

Ceny po konzultácii na 0944 455 099
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M. R. Štefánika 38, Prievidza 
(Staré sídlisko)
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štiepaný buk - odrezky dubštiepaný buk - odrezky dub

0910 598 927
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5,995,99
-25%

DODANIE 
DVERÍ UŽ 

DO TÝŽDŇA

ku všetkým skladovým podlahám 
podložka a lišta len za 1 cent

VEĽKÁ ZIMNÁ AKCIAVEĽKÁ ZIMNÁ AKCIA
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Spanie š128x195cm Madlo
+ taburetky 2ks

SEDACIE SÚPRAVY NA MIERUSEDACIE SÚPRAVY NA MIERU ADRESA PREDAJNE
PRAVENEC, PRAVENEC 411

0907 787 089
www.zarpa.sk

CELKOVO LÁTKA/B 1815 1490,- EUR s Poloh.opierkami, 1230,- EUR bez Opierok

Pravno-M20-3BF195/PN-3/-R100/PLYT/PN-1/-2BU132/PN-2/-M37/TAB 13
119
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Nie je 
tomu tak, ale je to tak.

Slovenčina naša
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E+G STAV s.r.o.
ponúka murárske, búračske

a vodárske práce, sádrokartón,
maľovanie, bytové jadrá,

elektrikárske práce. Zn. Lacno

T:0948 975 710
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RelaxZone 
Pedikúra, Masáže, Kozmetika

darčekové poukážky 

0904 848 948
Š. Králika 459/2, Prievidza
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auto-moto/predaj 1

auto-moto/iné 2
» CZ Jawa, Manet, Mopedy, 
Stadion, Pionier, Simson, 
Mustang. Kúpim tieto motor-
ky aj pokazené, nekompletné 
.T: 0915 215 406

byty/predaj 3

byty/prenájom 4
» Do 3 izbového bytu prijme-
me ženu, ďalšie vyrozumeni 
telefonicky a aj osobne. Volať 
na telefónnom čísle 0915 343 
208

domy/predaj 5

pozemky/predaj 6

reality/iné 7

stavba 8
» Kúpim haki lešenie T: 0908 
532 682
» Predám sklolamináto-
vé žumpy o objeme 5.000, 
8.000 a 10.000 litrov a vodo-
merné plastové šachty. Cena 
od 650 €. Doveziem, osadím, 
vykonám aj tlakovú skúšku. 
T.č.: 0905 925 991

domácnosť 9

záhrada a zverinec 10

hobby a šport 11

deťom 12

rôzne/predaj 13

rôzne/iné 14
» Kúpim jelenie, danielie pa-
rohy a trofeje T: 0904 134 080
» Hľadáme učiteľku/učiteľa 
aj na dôchodku, ktorá by do-
učovala stredoškoláka Mat.T: 
0908 595 145

hľadám prácu 15

zoznamka 16

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    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

Chcete si
podať inzerát?

Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera PD medzera
Číslo rubrikymedzera Text inzerátu
Príklad:
RP PD 12 Predám kočík,
0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme prija-
tie inzerátu a jeho cenu, ktorú vám 
vyúčtuje váš mobilný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za každých 
začatých 30 znakov textu vášho 
inzerátu vrátane medzier. Nič iné 
neúčtujeme.

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

09 DOMÁCNOSŤ    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

DÁME

na pracovnú zmluvu

 práca v regióne

sociálne výhody 
    (preplácanie dopravy, stravné)

13./14. plat

doplnkové dôchodkové sporenie

mzda od 700€ do 920€ 

 

  

Záujemcovia hláste sa na t. . 0903 277 753
alebo pošlite dos  na mail: mzdy@dak.sk 13
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24 nových moderných 
dekorov

www.jatif.sk     jatif@jatif.sk

24 nových moderných 
dekorov

www.jatif.sk     jatif@jatif.sk 13
119
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Kontakt: 0915 447 578, seifert.jan@unipas.sk
UNIPAS spol. s r.o., Železničná 285/12, 972 41 Koš 

www.unipas.sk

Hľadáme 
nových kolegov, 

ktorí majú záujem o prácu v dynamicky 
sa rozvíjajúcej spoločnosti pôsobiacej 

celosvetovo na tvorbu v programe CAD 
(lasery, frézy a robotické zváranie).

Mzdové ohodnotenie po zaškolení
od 850€ brutto.
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SBS
LAMA SK
príjme strážnikov
na obchodné prevádzky

v Prievidzi

Kontakt:
0948 109 195

800 € brutto/ mesiac
+ variabilná zložka
Nástup ihneď!

www.facebook.com/
Prievidzskosk
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www.penzionzefir.sk

PENZION

ZEFIR
BOJNICE

UBYTOVANIE
+421 911 252 911
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poslanec MsZ Bojnice 

predseda stavebnej komisie 

 

Hore brehom, dolu brehom... 

 
S a 

a  n. l. 

 

vodu do miest desiatky kilometrov. 

 

 

Ak by voda netiekla 

  

by 

alebo do budov vodu 

 

  

V Bojniciach na uliciach Moyzesova, kpt. 

 

k

 –   

 

komplexne. V

starej kanaliz  a 

 

 a zo strany investora 

. ak, aby to bolo 

pre mesto a .  

a                          

  

akcie v 

 ekonomiky. 

  z 

, 

 rozpo  a 

.  

V v 

 sa                    

budovanie  je                     

a parametrov 

– 

rozvoja.  

v  vo 

s  do 

 

  

hornonitrianskeho  

 

a.   

13
119

05
08

platená inzercia
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 Ing. Milana Dolníka.

„Sú vety, ktoré mu už nepovieme. 
Sú chvíle, na ktoré nezabudneme. 

Sú okamihy, na ktoré radi spomíname.“

 Dňa 21.12.2019 si pripomíname 
5. smutné výročie úmrtia nášho

   S láskou a úctou spomína a za tichú spomienku ďakuje 
manželka Iva a dcéra Lucia s rodinou.

13
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 pán Bohumil Lichner.

Dňa 31.12.2019 si pripomenieme 5. výročie, 
čo nás navždy opustil náš milovaný 

manžel a otec

 Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.

  S láskou spomína celá rodina.

72
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Rudolf Mančík. 

„Deň po dni plynie, a nám len spomienka v srdci ostala, 
ktorá nám nedovolí zabudnúť na nášho milovaného 

deda, otca a manžela.“

Dňa 31.12.2019 si pripomenieme 10. výročie, 
čo nás navždy opustil

 

  S láskou spomína celá rodina. 

13
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To, že sa rana zahojí, je len klam. Zlý osud nám vás vzal. 
Smútok a ticho dolieha na náš dom, veľmi nám chýbate v ňom. 
V spomienkach v srdci žijete stále, s láskou na vás spomíname.

Dňa 16.12.2019 uplynulo 10 rokov, 
čo nás navždy opustila

z Prievidze.
Kto ste ich poznali, venujte im spolu s nami tichú spomienku. 

S láskou spomínajú deti s rodinami. 

pán Ján Prokop

pani Anna Prokopová

a dňa 19.12.2019 uplynulo 9 rokov, 
čo nás navždy opustil

pán Jaroslav Sojka. 

„Spíš už večným spánkom, sníš svoj tichý sen 
a v srdci našom zostal smútok a spomienka len.“

 Dňa 27.12.2019 si pripomenieme 5. výročie, 
kedy nás navždy opustil náš drahý otec, 

dedko a pradedko

 

  S láskou spomíname. 
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pána Július Šoltó. 

Dňa 29.12.2019 si pripomíname 
10.výročie od úmrtia nášho drahého 

manžela,otca,starého otca 
a prastarého otca

 
 Ďakujeme všetkým,ktorí si spolu s nami pripomínajú jeho pamiatku.

  S láskou a úctou celá rodina.
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Nie ísť pre mlieko, ale ísť po 
mlieko. Nie je pravdou, že, ale je pravda, že.

Slovenčina naša

PRIEVIDZSKO
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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)

Súčasná podoba štedrých Vianoc  
je novodobým javom a postupne sa 
dostatok a štedrosť žiaľ stále  viac a 
viac prehlbuje. 

Z toho však býva aj veľa zdravot-
ných problémov – z množstva stravy, 
z jej zloženia a z veľkej konzumácie 
alkoholu. Na štedré Vianoce sa treba 
aj pripraviť. Ten, kto dodržiava pôst má 
výhodu – pred Vianocami dochádza k 
úľave pre tráviaci trakt,  k akejsi očiste, 
či detoxikácii, metabolické deje v orga-
nizme dostali úľavu a oddych, dochá-
dza aj k zmenšeniu objemu žalúdka. 
Takže na následné štedré najedenie sa 
(nie prejedenie) môže metabolizmus 
byť viac pripravený, oddýchnutý a na 
druhej strane aj prirodzene človek ne-
zje enormné množstvo, lebo sa rýchlej-
šie zasýti . 

Treba rátať, že pocit sýtosti na-
sleduje až 15-20 min. po poslednom 
súste. Preto jeme pomaly na spôsob 
Francúzov, Talianov, sústrediť sa rad-
šej na spoločnosť pri jedle. Po veľkom 
prejedení sú následne časté hnačkovité 
ochorenia. Jeme radšej častejšie, dajme 
priestor, aby sa metabolizmus vyspo-
riadal aj s inou, ako bežnou skladbou 
stravy.

Množstvo tuku – pozor hlavne 
u ľudí s ochorením podžalúdkovej žľa-
zy  alebo žlčníka – či už chronickou 
pankreatitídou alebo s  prekonaním 
akútnej pankreatitídy v minulosti.

Cukor – v  každom recepte možno 

znížiť množstvo cukru o  tretinu ale 
neraz aj o  polovicu. Ak by bol koláč 
niekomu málo sladký, pocukrenie na 
povrchu nahradí 100 g cukru v  ceste. 
Miesto cukru možno na prípravu pou-
žiť med. Hladkú bielu múku všade, kde 
sa len trochu dá, nahradiť špaldovou 
alebo celozrnnou, či už úplne, alebo 
v  pomere 1:1. Nepoužívať umelé mar-
garíny, radšej maslo, alebo kvalitný 
rastlinný olej. 

Alkohol  - 3 jednotky u muža, 2 jed-
notky pre ženy (1 jednotka = 250 ml 
pohár piva, 100ml vína alebo 30 ml 
destilátu) (1 jednotka = 10 g čistého al-
koholu)

Diabetici: Vyhýbať sa sladkému 
vo veľkom množstve, ak áno, radšej 
uprednostniť ovocie ako klasické ko-
láče. Častejšie si kontrolovať glykémiu 
glukomerom, podľa výsledkov event. 
upraviť liečbu, dávku inzulínu. Jed-
noznačne treba dbať na dostatok po-
hybu.

Hypertonici – nesoliť pri príprave 
jedla, ale až keď je hotové. 

Iba od nás závisí, či 
prežijeme sviatky v po-
hode a zdraví. A také 
vám ich zo srdca želám.

Zdravie cez Vianoce

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

metabolizmu a výživy
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prievidzsko@regionpress.sk

Inzerát, ktorý predáva

Nie veľaráz, 
ale veľakrát alebo veľa ráz. 

Slovenčina naša
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Želáme vám Slovensko
bez extrémistov a Smeru

Veselé Vianoce a šťastný nový rok 2020
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Nie kareláb, ale kaleráb.
Nie kde ideš, ale kam ideš. Nie dopis, ale list.

Slovenčina naša
6
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ZASKLIEVANIE BALKÓNOV A TERÁS

0948 787 777  |  www.balkona.eu Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás
splátky od 98 €

zimné záhrady 
splátky od 149 €

balkóny bezrámové
rámové

splátky od 49 €

ZĽAVY AŽ DO 27% Možnosť výhry 700 €VIANOČNÁ AKCIA

prístrešky
splátky od 101 €

Posledné tohtoročné 
vydanie vychádza 

20.12.2019 
a prvé novoročné 
vydanie vychádza 

10.01.2020.
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Poslanec Európskeho parlamentu
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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

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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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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