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Týždenne do 31 290 domácností

NÁBYTOK NA MIERU

Neobyčajne obyčajné dni

0911 266 549

36-0015

Róbert Bukovský |

KAMENÁRSTVO
KAMENÁ
ÁRSTVO KAJAL
K

www.kamenarstvokajal.sk
www.kamenars

0948 312 754

0907 652 710

45-0027

Prajeme všetkým našim
milým zákazníkom
pokojné prežitie
vianočných sviatkov
a šťastný nový rok 2020.

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

0904 202 630

36-0169

stromov a odvoz drevného odpadu

Minden kedves ügyfelünknek
kellemes karácsonyi ünnepeket
és sikerekben gazdag,
boldog új évet kívánunk!
Prajeme krásne prežitie
vianočných sviatkov,
veľa zdravia, rodinnej pohody
a šťastný nový rok 2020!

STRECHYNA KĽÚČ
škridla výpredaj

3,50 €/m

2

0907 173 047, Tešedíkovo
www.prerabka-kupelne.sk

Cenové ponuky ZDARMA

GA19-51 strana

00-0000

0905 746 124
09
www.strecha.ws

07-0012

ARRI s.r.o.
36-0019

0911 990 463

786%29

Zameranie a návrh ZADARMO!
y.sk
www.nabytokbukovsk

VÝŠKOVÉ PÍLENIE
16-0361

PALIVOVÉ DREVO

>%(2

Za rozumné ceny!

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 jednotlivcov. 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 myslia iba na seba. Všetko sebe, pre seba. A
anie, naše zdranaše vzdelanie,
vie, náš životný štandard, to je pre nich nič.
vanie.
Iba obťažovanie.
Takže – všetko dobážení čitatelia.
ré vám, vážení
Uvidíme saa opäť v
nuárodruhom januároi.
vom týždni.
vom
S pozdravom

36-0009

Nedávno som sa pristavil v obchode
pri vyložených vianočných pozdravoch. Bolo pri nich prázdno, až na
jednu výnimku, pani v zrelom striebornom veku. Vyberala si, aj keď, výber bol slabý. Vianočné pohľadnice
už takmer nedostať, tie obálkové pozdravy s napísaným textom sú o dosť
drahšie a hlavne – text, ktorý obsahujú, je často neosobný až hlúpy.
„Vy ešte posielate ručne písané želania“ - 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, pokojné 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 nastane zas každodenný boj. Áno, boj. A
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Trestný čin, priestupok a správny delikt
Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

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

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

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

Právna úprava vymedzujúca trestný
čin je obsiahnutá v Trestnom zákone.
Celé trestné právo je založené na zásade 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 definovaný v Zákone o priestupkoch ako
zavinené konanie, ktoré porušuje alebo 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 najrozsiahlejšiu skupinu správnych deliktov.
Správny delikt nie je v žiadnom právnom
predpise ucelene definovaný. Ide o početnú skupinu činov, ktoré majú spoločné,
že ide o protiprávne konanie, ktorého
znaky sú uvedené v zákone, za ktoré orgán verejnej správy, resp. správny orgán
ukladá sankcie ustanovené administratívno-právnou formou.
Správnymi deliktmi sú priestupky alebo iné správne delikty. Rozdielov
medzi priestupkami a trestnými činmi
je mnoho, ale najdôležitejšie spočívajú
v rozličnej závažnosti konania, v príslušnosti 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 domáceho väzenia, trest povinnej práce,
peňažný trest, trest prepadnutia majetku, trest prepadnutia veci, trest zákazu
činnosti, trest zákazu pobytu, trest zákazu 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 korektív, ktorý má zabezpečiť dodržiavanie 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 takýchto vzťahov.

» Tím advokátskej kancelárie
V4 Legal, s.r.o.
e-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk
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podmienka:
pravidelný príjem

0907 748 731

36-0036

0902 187 676

36-0174

INZERCIA

7ȶʽȶȒʋơ ȟǫ ȥŔǿɽȇȼɭ ɽŔ ȶŹ˖ɭǫơʍ ˖Ŕ
ɭȶȇȶȟɽȇʋȶɭˋȟɽŔɢɭŖʽơȍʡƆǫȟơࡲĪࢱɭơ࢚
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˖ ƃơȍƢǠȶ ɽʽơʋŔࡲ ŁŔȟơɽʋȥŔȍ ȇŔ˙ƎƢǠȶ
ʽࢱ ȶŹƃǫ Źơ˖ ȶǠȒŔƎʠ ȥŔ ǉŔɭŹʠ ɢȍơʋǫ Ȓʠ࢚
ƎǫŔ ȥơȟʠɽǫŔ ʠʋơȇŔʍ ˖Ŕ ɢɭŖƃȶʠࡲ ŔȥȇŔ

aj kamiónový odber

OPATROVANIE
Idősgondozást vállalok
Galánta és környékén
Magyarul beszélők ajánlatát várom

0904 160 775

36-0175

Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09

PALIVOVÉ DREVO

ARICSTONE s.r.o.
prev. Relax.-rehabilitačné centrum

dá do prenájmu sť
no
masérsku miest
elou
so stabilnou klient

Viac info na thermaltour@thermaltour.sk
alebo osobne.

36-0171
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Skvelé bonusy v hodnote a 2 122 €
Uite si zimu naplno. Vyuite 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 môete štvorkolku s pohonom
všetkých štyroch kolies AllGrip aj dvojkolku.

49-0123
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Ach, ten zázračný med

Zdravie cez Vianoce
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 zdravotných 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 organizme dostali úľavu a oddych, dochádza 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 nezje enormné množstvo, lebo sa rýchlejšie zasýti .
Treba rátať, že pocit sýtosti nasleduje až 15-20 min. po poslednom
súste. Preto jeme pomaly na spôsob
Francúzov, Talianov, sústrediť sa radšej na spoločnosť pri jedle. Po veľkom
prejedení sú následne časté hnačkovité
ochorenia. Jeme radšej častejšie, dajme
priestor, aby sa metabolizmus vysporiadal aj s inou, ako bežnou skladbou
stravy.
Množstvo tuku – pozor hlavne
u ľudí s ochorením podžalúdkovej žľazy alebo žlčníka – či už chronickou
pankreatitídou alebo s prekonaním
akútnej pankreatitídy v minulosti.
Cukor – v každom recepte možno

Najčítanejšie regionálne noviny

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 použiť med. Hladkú bielu múku všade, kde
sa len trochu dá, nahradiť špaldovou
alebo celozrnnou, či už úplne, alebo
v pomere 1:1. Nepoužívať umelé margaríny, radšej maslo, alebo kvalitný
rastlinný olej.
Alkohol - 3 jednotky u muža, 2 jednotky pre ženy (1 jednotka = 250 ml
pohár piva, 100ml vína alebo 30 ml
destilátu) (1 jednotka = 10 g čistého alkoholu)
Diabetici: Vyhýbať sa sladkému
vo veľkom množstve, ak áno, radšej
uprednostniť ovocie ako klasické koláče. Častejšie si kontrolovať glykémiu
glukomerom, podľa výsledkov event.
upraviť liečbu, dávku inzulínu. Jednoznačne treba dbať na dostatok pohybu.
Hypertonici – nesoliť pri príprave
jedla, ale až keď je hotové.
tové.
Iba od nás závisí,
í, či
prežijeme sviatky v pohode a zdraví. A také
aké
vám ich zo srdca želám.
m.

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

Med a Vianoce. To vari ani nejde oddeliť. Jedno bez druhého by nebolo
tým, čím je. Ale prečo by to malo zostať tak, že med iba na Vianoce?
Med je pre človeka odpradávna čímsi zázračným. Už viac ako desaťtisíc
rokov sa používa na celom svete ako
výživný a taktiež liečivý prostriedok.
V stredoveku bol rovnako vzácny ako
soľ. V dnešnej dobe môžeme med s čistým svedomím považovať za produkt
bohatý na bioaktívne a ďalšie látky
podporujúce zdravie. Veda preniká
stále hlbšie do zloženia týchto látok,
popisuje ich účinok na látkovú výmenu
a na naše zdravie a dospieva k prekvapujúcim výsledkom. Napríklad podľa
českých expertov na zdravú výživu
med účinne chráni pred rakovinou a
duševnou únavou.
Tým, ktorých trápi nespavosť, odporúčajú užiť pred spaním práve med.
Nachádza sa v ňom skupina vitamínov
B, posilňujú nervovú sústavu a látky
požierajúce voľné radikály, preto slúži
aj ako vynikajúca prevencia proti rakovine. Zlepšuje aj trávenie, stavbu kostí
a obranyschopnosť organizmu.
Najlepšie je kupovať med priamo
od včelára. Určite každý z nás v okolí
nejakého má. Med musí byť dostatočne
hustý. Každý med prirodzene kryštalizuje, je to známka kvality. Nekryštalizuje iba agátový med, ktorý má iný
pomer glukózy a fruktózy. Každý med
je zdravý, majú však rôzne špecifiká.
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Agátový je najjemnejší a najmenej
dráždivý. Kvetové medy sú chuťovo
výraznejšie, najmä lipový a slnečnicový. Niektoré obsahujú veľa peľových
zložiek, ktoré môžu dráždiť najmä ľudí
náchylných na alergie. Typ medu rozoznáte aj podľa farby a vône. Rastliny,
ktoré sú medonosné, nekvitnú naraz.
Na jar sú to ovocné stromy, potom repka olejka a agáty.
Ak používate med na osladenie
čaju alebo kávy, nedávajte ho do úplne horúceho nápoja, ale počkajte kým
trochu vychladne. Zohrievaním nad
42 stupňov stráca med veľa zdravých
látok. Preto, ak uprednostňujete tekutý med siahnite po agátovom. Naopak,
pravého skryštalizovaného medu sa
netreba báť – aj jeho tuhé časti sa spoľahlivo vo vlažnom čaji rozpustia.

» red
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ako v
SODWDNR]DPHVWQDQFRYGRKURPDG\NWRUêFK
FKFHY\KRGLĢQDGODåEX1HFKVLSODW\]UHiOQL
PDQDåPHQWQLHURERWQtFL $NYHGLDQiMVĢSHQLD]H

SUHVHEDPXVLDQiMVĢSHQiD]HDMSUH]DPHVWQDQFRv
3RGREQHFKFHPH]YêãLĢmDWHUVNêSUtVSHYRN
QD~URYHĖSUHGFKiG]DM~FHMP]G\PDWN\D URGLþRYVNê
SUtVSHYRND~URYHĖSULHPHUQHMPHVDþQHMP]G\
Kde QD WR YãHWNR FKFHWH Y]LDĢ"
$OHSHĖD]tMHGRVĢ6WDþtQHNrDGQ~ĢOHSãLHY\EHUDĢ
dane a VSUDYRGOLYHMãLHUR]GHOLĢVSRORþQpERKDWVWYR
1DNRUXSFLXRGWHþ~]R6ORYHQVND ãW\ULPLOLDUG\
URþQH0iPHQDMKRUãtYêEHr'3+ v (XUySHâLDOHQH
]EURMtPH TRWRVDPXVtVNRQþLĢ-HWRDMRQiV
åHLPWRGRYROtPH1DPLHVWRWRKRDE\VDĐXGLD
Y]E~ULOLSRNRUQHSULMtPDM~ VYRM~GHODNRWDNp
KRYLDGNDLG~FHQDSRUiåNX9PpGLiFKVDULHãLD
~SOQHKO~SRVWLDOHY{EHFVD QHYHG~GLVNXVLHRWRP
DNiE\PDODE\Ģ~URYHĖPiH]GDE\ĐXGLDQHåLOL
YVWUDFKXREXG~FQRVĢDE\ VLYHGHOL]DSODWLĢ
NDåGRGHQQpYêGDYN\ THQWRV\VWpPMHSUHKQLWê
ýR WR NRQNUpWQH ]QDPHQi"
=QDPHQiWRåHNRUHĖRPQDãLFKSUREOpPRYQLHMH
+DãþiN)LFRDOHER.RþQHrDOHNDSLWDOL]PXV
9URNXKRFKFHOLOHQWULSHUFHQWiĐXGt'QHVWLH
WULSHUFHQWiGUåLDW~WRVSRORþQRVĢYKUVWLRYOiGDM~MX
SROLWLFN\KRVSRGiUVN\VRFLiOQHHQYLURQPHQWiOQH
LPUDYQHGHYDVWXM~FLPVS{VRERm $NQH]PHQtPH
ORJLNXHNRQRPLFNêFKY]ĢaKRvQHSRKQHPHVD
]PLHVWD.RUXSFLDUR]NUiGDQie a drancovanie
]GURMRYEXGHSRNUDþRYDĢ2EiYDPVDYãDNåHLQDN
DNRUHYRO~FLRXWRQHS{MGH $NWHGDFKFHPHREQRYLĢ
DVIXQNþQLĢGHPRNUDFLX
TR ]QLH YHĐPL UDGLNiOQH
QHREiYDWH VD åH VL WêP RGSODãtWH
XPLHUQHQêFK YROLþRY"
$OHWiWRGREDVLY\åDGXMe]iVDGQpUDGLNiOQHULHãHQLD
1DãDNUDMLQDD SODQpWDXåQLHMHY VWDYHåHE\PRKOD
KUDĢR þDVD RGNODGDĢQHY\KQXWQpRSDWUHQLDVHćVD
SR]ULWHQDWêFKRSR]LþQêFK SROLWLNRv2QLQHPDM~DQL
SRWXFK\DNRXURELĢSRULDGRNV
3ULSRPtQDM~Y\VWUDãHQpGHFNiNWRUpVDELM~GRSĚV
DNR]DMWUD]ELM~WêFKYHĐNêFKFKODSFRvþRLPY]DOL
ORSWXDOHYVNXWRþQRVWLLED G~IDM~åHVLQHMDNi
PRFL1DYUKOLVtFH3HQWHSrLVWULKQ~ĢNUtGHONi
DOHQD]iVDGQ~V\VWpPRY~ ]PHQX±]UXãHQLH
]GUDYRWQêFKSRLVĢRYQtDY\KQDQiHEL]QLVX
]R]GUDYRWQtFWYD±VLQHWr~IQX
AXåY{EHFVDQHGRWNQ~QDVWXSXM~FHMGLJLWiOQHM
ROLJDUFKLHVNWRURXVDGoNRQFDEH]KDQE\VWUHWiYDM~
]DELHOHKRGĖDQDYHUHMQRVtLVLHWHVLSUHGVWDYLĢ
DNRE\Y\YiG]DODRSR]tFLD DVĖRXVSULD]QHQpPpGLi
NHE\VD)LFRVWUHWROYNDYiDUQLV+DãþiNRP" $OHNHć
VDVWUHWQH.LVNDVR=DMDcRPQHKDQHEQHQiVNĚPLD
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UR]SUiYNDPLåHRQLV~WtGREUtåH]DWRQLþQHFKF~
9WRPWRãWiWHQLHV~XUþHQpDQL]iNODGQpSUDYLGOi
]DNWRUêFKVDVPLHVWUHWiYDĢSROLWLNVSRGQLNDWHĐRP
WDNQDþRVDWXKUiPH"
'QHVQLNWRQHPiRGYDKXSRYHGDĢåHV\VWpP
MHSUHKQLWêDSUHKUiYDPHYãHWFL2OLJDUFKLDMHSUtOLã
VLOQi/HJLVODWtYDNWRUiLPWURãNXVNRPSOLNXMHDNWLYLW\,
MHMQHP{åHXEOtåLĢ3URVWHVDWRQDXþLDURELĢLQDN
=QRYDVLN~SLDQHMDNêFKĐXGtEH]PRUiOQHKR
NRPSDVX]QRYDVLSUHUR]GHOLDVIpU\YSO\YX]QRYD
]DþQ~GLNWRYDĢSRGPLHQN\YROHQêPRUJiQRP
3UtGXQRYpNDX]\QRYpãNDQGiO\QRYtJDXQHUL
TDNWRWRQH]DVWDYtPH AQLHVRPVLLVWêþLWRĐXGLD
DNRSiQ%HEODYê.LVNDþL TUXEDQY{EHFFKF~
~SULPQH]DVWDYLĢ
ýDVWR KRYRUtWH RSRWUHEH KĐDGDQLD
DOWHUQDWtY\ YRþL NDSLWDOL]PX
ýR VL SRG WêP SUHGVWDYXMHWH"
8UþLWHQLHQiYUDWN GLUHNWtYQHPXULDGHQLXPLQXOpKR
UHåLPX1HSULD]QLYpGRSDG\NDSLWDOL]PXFKFHPH
SUHNRQiYDĢUR]ãLURYDQtPQHWUKRYpKRVHNWRUD
Y\WYiUDQtPSRGPLHQRNSUH~YHURYp]Yl]\GUXåVWYi
QH]LVNRYpEDQN\RSHQVRXUFHRYpVRIWZDURYpSURMHNW\,
VXEYHQFRYDQpNXOW~UQHSURMHNW\
9SUYRPUDGHYãDNFKFHPHQDKUDGLĢNDSLWDOL]PXV
GHPRNUDWLFNêP]ULDGHQtPYNWRURPPiYHUHMQê
]iXMHPSUHGQRVĢSUHGV~NURPQêP]LVNRPÒORKRX
ĐDYLFHQLHMHURELĢFKDULWXSUHFKXGREQêFKDUR]GiYDĢ
LPGUREQpDOHSURJUDPRYR]QLåRYDĢQHURYQRVWL
,EDWDNY\WYRUtPHV\VWpPYNWRURPROLJDUFKRYLD
QHEXG~PDĢãDQFXRYOiGDĢVYHW
3UHVDGLĢYêUD]QHMãLHSURJUHVtYQH]GDQHQLHREPHG]LĢ
PQRåVWYRSHĖD]tYRYROHEQêFKNDPSDQLDFKY\KQDĢ
EL]QLV]YHUHMQêFKVOXåLHE±WRMHFHVWDNWRUi
SRVLOĖXMHGHPRNUDFLX.RULVWQtFN\NDSLWDOL]PXV
QLHMHFHVWRXNĐXGVNHMG{VWRMQRVWLRFKURPXMHQDãX
ĐXGVNRVĢ]Y\ãXMHVHEHFWYRDQLþtSODQpWX Tí, ktorí
GUåLDYUXNiFKPRFVDMXQDSRNRQEXG~VQDåLĢ
XGUåDĢDM]DFHQXIDãLVWLFNêFKPHWyGDNRVPH
WRYLGHOLYýLOH TDNåHQDãtPFLHĐRPMHSRUD]LĢ
NDSLWDOL]PXVD]DEUiQLĢIDãL]PX TRV~VSRMHQp
QiGRE\

25



9þRP sa 6RFLDOLVWLVN RGOLãXM~
RG LQêFK SROLWLFNêFK VWUiQ DKQXWt"
1HWYiULPHVDåHåLMHPHY demokracii a QHRStMDPH
ĐXGtURåNRP 7YUGtPHåHWHQWRV\VWpPQLHMHYOiGRX
ĐXGXDOHYOiGRXERKDWêFKåHQHSHVWXMHNXOW~UX
PLHUXDOHYRMQ\åHVDQHXVLOXMHRXGUåDtHĐQêåLYRW
SUHYãHWNêFKDOHRQHNRQHþQê]LVNSUHY\YROHQêFK
0\VPHQHSULãOLKUDĢGLYDGOR]DSFKDĢĐXćRP~VWD
RPUYLQNDPLDQDKUDGLĢMHGQX]ORþLQHFN~VNXSLQX
GUXKRX3ULãOLVPH]PHQLĢV\VWpP A FKFHPH
DE\ĐXGLDNRQHþQHSRFKRSLOLåHPDM~QiURNQDYLDF
QHåGRVWiYDM~
7iWR vláda YãDN WLHå WYUGt
åH EXGXMH DFKUiQL VRFLiOQ\ ãWiW
TRPXWRKRYRUtWHVRFLiOQ\ãWiW".HćĐXGLDþRUD]
YLDFGRSOiFDM~QDOLHN\PODGtĐXGLDQHPDM~NGH
EêYDĢG{FKRGFRYLDVRWYDY\åLM~URERWQtFLKUGODþLD
WDNåHPiPHQDMYLDFQDGþDVRYD QRþQêFKVPLHQ
Y(XUySHD YOiGD]Y\ãXMHFHQ\HQHUJLtSUH
GRPiFQRVWL" A VNURPQêVORYHQVNêþORYHNMHHãWH
YćDþQêåHPXQH]REHU~DMWRSRVOHGQp
$NR WR FKFHWH ]PHQLĢ"
-HGQRGXFKRX]PHQRXSULRUtWWRKWRãWiWXäLMHPH
YVSRORþQRVWLNWRU~RSXVWLODSUHGVWDYDROHSãRP
åLYRWHSUHYãHWNêFK1DPLHVWRQHMVPHVLQHFKDOL
YQ~WLĢDUJXPHQWiFLXåHNHćSUDFXM~FLĐXGLD
G{FKRGFRYLDDOHERPDPLþN\QDPDWHUVNHMSêWDM~
YLDFV~QH]RGSRYHGQtOHERHNRQRPLNDWRYUDM
QHXQHVLH3RþXOLVWHåHE\VDWDNWRDUJXPHQWRYDOR
YSUtSDGHQiNXSXVWtKDþLHN" $OHER]Y\ãRYDQLD
SRVODQHFNêFKSODWRYRY\ãHWLVtFHXU" $OHER
PQRKRQiVREQHSUHGUDåHQêFKãWiWQ\FK]iND]LHN"
1LHQDćDOHMQiVEDODPXWLD0\PiPHPRPHQWiOQH
MHGLQêNRQNUpWQ\FLHĐGREHKQ~Ģ(XUySXY ]EURMHQt
$OHWRMHFKRUp0\MXFKFHPHGRELHKDĢ
YRY]GHOiYDQtNYDOLWQHM]GUDYRWQHMVWDURVWOLYRVWL
YêGDYNRFKQDYHGXYêVNXPåLYRWQpSURVWUHGLH
a NXOW~UX3RYLHPYiPNRQNUpWQ\SUtNODG 7iWRYOiGD
Y\KRGLODGYHPLOLDUG\HXU]DSUHGUDåHQpVWtKDþN\
=DWRE\VPHPRKOLSRVWDYLĢ E\WRYSUHPODGp
rodin\âNUWQHPHWLHWRQH]P\VHOQpQiNXS\]EUDQt
9êUD]QH]OHSãtPHåLYRWQ~~URYHĖĐXGt=YêãLPH
PLQLPiOQXP]GXQDHXUD ]DYHGLHPHPLQLPiOQ\
G{FKRGRNYRYêãNHHXr=DYHGLHPHQXORY~'3+
na potravin\OLHN\D NQLK\'{FKRGFRP]DEH]SHþtPH
EH]SODWQêSUtVWXSN OLHNRP=DYHGLHPHP]GRYêVWURS
QD~URYQLPD[LPiOQHKRSODWXGHVDĢQiVRENX

2EMHGQiYDWHĐ6RFLDOLVWLVN%DM]RYD%UDWLVODYD5XåLQRY,ý2'RGiYDWHĐ5(*,2135(66VURâWXGHQWVNDTUQDYD,ý2

Eduard Chmelár
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Symbolika adventu III

Hlasovací preukaz
Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň
konania volieb nebude môcť voliť
v mieste svojho trvalého pobytu vo
volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o
vydanie hlasovacieho preukazu.

adresu na doručovanie žiadostí. Ak
obec nemá webové sídlo, zverejní elektronickú adresu na doručovanie žiadosti na úradnej tabuli obce.
Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek
volebnom okrsku. Volič môže požiadať
o vydanie hlasovacieho preukazu
osobne najneskôr posledný pracovný
deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr
28. 2. 2020) v úradných hodinách obce.
Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne. Žiadosť môže podať aj v listinnej forme tak, aby žiadosť o vydanie
hlasovacieho preukazu bola doručená
obci najneskôr 15 pracovných dní predo
dňom konania volieb (t.j. Najneskôr 10.
2. 2020).
Žiadosť elektronickou poštou treba podať tak, aby žiadosť o vydanie
hlasovacieho preukazu bola doručená
obci najneskôr 15 pracovných dní predo
dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10.
2. 2020).
Obec na tieto účely zverejňuje na
svojom webovom sídle elektronickú

ɧURGQ«Ï¯VOR

Katolíci, evanjelici a veriaci ďalších
cirkví zapaľujú počas štvrtej adventnej nedele všetky štyri sviečky
na adventnom venci, ktorý je symbolom obdobia modlitieb, pokánia
a duchovnej prípravy na slávenie
vianočných sviatkov.
Kresťania sa už začínajú sústreďovať
na slávenie Štedrého večera a sviatku
Narodenia Pána Ježiša.
Aj napriek nákupnej horúčke a
množstvu komercie, ktorá v súčasnosti
sprevádza Vianoce, pre mnohé rodiny
sa nadchádzajúci Štedrý večer nespája
len s darčekmi pod vianočným stromčekom, ale symbolizuje hlavne radostnú spomienku na narodenie Ježiša
Krista.
Počas adventu sa aj v tomto roku,
vrátane štvrtej adventnej nedele,
konali mnohé benefičné koncerty a
charitatívne podujatia v katolíckych,
evanjelických a iných kresťanských
chrámoch.
V cirkevných zboroch ECAV sa medzi treťou a štvrtou adventnou nedeľou
zvyknú konať modlitebné stretnutia
veriacich, na mnohých miestach v SR
sa konali dobročinné akcie pre deti,
seniorov, chudobné rodiny, bezdomovcov, či osamelých starých ľudí. Organizujú ich občianske združenia, nadácie,
katolícka charita, evanjelická diakonia
a ďalšie organizácie.
Veriaci kresťania v tomto čase viac
ako inokedy prichádzajú na spoveď,

ɧPHQRDSULH]YLVNR

ɧģW£WQXSU¯VOXģQRVħ
ɧDGUHVXWUYDO«KRSRE\WX
(obec, ulica, číslo domu),
ɧNRUHģSRQGHQÏQ¼DGUHVXQDNWRU¼
obec doručí hlasovací preukaz.
Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v
žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú
adresu, najneskôr tri pracovné dni od
doručenia žiadosti. Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v
žiadosti doporučenou zásielkou „Do
vlastných rúk“.

» Zdroj: MV SR

snažia sa o zmierenie s Bohom a ľuďmi
a viac myslia na iných.
Je Zlatá nedeľa. To je všeobecne rozšírené označenie poslednej nedele pred
Vianocami, keď vrcholí nákup vianočných darčekov a očakávajú sa najvyššie
tržby v obchodoch počas celého roka;
štvrtá nedeľa kresťanského adventu.
Predchádza jej bronzová a strieborná
nedeľa. V tento deň sú otvorené nielen
nákupné centrá, ale aj tie obchody, ktoré bývajú v ostatnú časť roka v nedeľu
zavreté, vrcholia vianočné trhy. Názov
sa v starších slovenských prameňoch
nevyskytuje, pochádza zo začiatku 20.
storočia z mestského nemeckého prostredia. Podľa jedného z hovorových
vysvetlení sa zaužíval v Nemecku v
prostredí obchodníkov. Takto hodnotili svoje zisky z nákupov darčekov v
poslednú nedeľu pred Vianocami, a
nedeľu v prenesenom zmysle označili
zlatou. Je tiež možné, že v nemeckom
prostredí názov zlatá nedeľa pochádza
z pomenovania adventných ranných
pobožností – zlatých omší.

» red

Bossing, likvidácia
„fajnovým“ spôsobom
XNRQÏHQ¯PVOXŀREQ«KRSRPHUX 
ɧQDGPLHUDQDGÏDVRY
Tolerovať môžeme povahy a nálaG\ NROHJRY QLH YģDN ERVVLQJ NWRU¿ MH
Y SRGVWDWH FLHOHQ¿P ¼WRNRP 1LHNWRU«
Ide teda o také správanie nadriade- ģW£W\ PDM¼ W¼WR SUREOHPDWLNX GHҤQRného, ktoré poškodzuje podriadeného vanú a jej riešenia rozpracované lepred jeho kolegami, sťažuje či zne- JLVODW¯YQH6ORYHQVNRVDYģDNWDN¿PWR
možňuje mu jeho prácu. Bossing sa GRNXPHQWRP HģWH SRFKY£OLħ QHP¶ŀH
samozrejme vyvíja a stupňuje. Tento 9\FK£G]DħP¶ŀHPHYģDN]R=£NRQQ¯ND
druh šikanovania zhoršuje vzťahy na SU£FH NGH MH ERVVLQJ GHҤQRYDQ¿ DNR
pracovisku a zvyšuje kult osobnosti porušenie zásady rovnakého zaobcháG]DQLDVRYģHWN¿PL]DPHVWQDQFDPL
vedúcich.
Prvým reálny riešením je zvážiť
Za bossing môže byť považované:
ɧ3UHKQDQ«NRQWURORYDQLHSOQHQLDSR- RGFKRG]SU£FH3RNLDĀYģDNQLHÏRWDN«
vinností alebo dochádzky,
neprichádza do úvahy, je nutné dať najɧQHVFKY£OHQLHGRYROHQN\
avo útočníkovi, že takéto zaobchádzaɧDURJDQWQ«VSU£YDQLH
nie s vašou osobou nebudete tolerovať.
ɧVORYQ«XU£ŀN\
Vhodné je porozprávať sa o tom aj na
ɧQHGRFHQHQLHSU£FHÏLÏDVW£DQHRSU£Y- porade, nie len medzi štyrmi očami,
nená kritika,
ale v prítomnosti kolegov a svedkov,
ɧ]RVPLHģĊRYDQLHSUHGNROHJDPL
objektívnych pozorovateľov.
ɧ ]DG£YDQLH SU¯OLģ ]ORŀLW¿FK ¼ORK QD
NWRU« QHP£ SRGULDGHQ¿ NYDOLҤN£FLX
alebo sú nesplniteľné),
ɧ ]DEUDĊRYDQLH SU¯VWXSX N LQIRUP£FL£P QDSU RG QDGULDGHQ¿FK  YHGLH N
QHLQIRUPRYDQRVWL
ɧQHPRŀQRVħY\MDGULħVYRMQ£]RUDOHER
navrhnúť svoje návrhy,
ɧSULYODVWĊRYDQLHSU£FHSRGULDGHQ«KR
MHKRģ«IRP
ɧVH[X£OQHREħDŀRYDQLH
» red
ɧ EH]G¶YRGQ« Y\KU£ŀDQLH Y¿SRYHÑRX

36-0096

Bossing je špecifický tým, že šikanovania sa dopúšťa nadriadený
pracovník. Bossing je psychické šikanovanie v zamestnaní.

0905 338 872

STOP EXEKÚCIE
Kancelárie

Komárno, Štúrovo,
Želiezovce

Volajte
0915 896 536

Mgr. Bc. Molnárová

Konzultácie

ZADARMO

v Dunajskej Strede a v Banskej Bystrici.

GALANTSKO-ŠALIANSKO

INZERCIA

59-0042

Nie kontaktujte nás,
ale kontaktujte sa s nami.
Nie kvapky na kašeľ,
ale kvapky proti kašľu.

V roku 2020 OTVÁRAME nové pobočky

Slovenčina naša
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Oslávte príchod nového roka správne podávaným šampanským

Silvestrovské nápoje a slané chuťovky
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 počas silvestrovskej noci nikdy dosť.

panské a následne džús. Zľahka premiešame a ozdobíme pomarančovou kôrou.

Sekt s čiernym pivom

Suroviny: sekt, čierne pivo
Postup: Do vysokého pohára nalejeme približne do dvoch tretín vychladený sekt a doplníme čiernym pivom.

Sekt s mangom

Podľa tradície si zvykneme na nový
Suroviny: 15 cl sektu, 4 cl mangového
rok pripíjať šampanským a mnohí mož- pyré, lístok bazalky na ozdobenie
no ani netušia, že v skutočnosti si priPostup: Do pohára nalejeme mangopíjajú sektom. Je tomu tak preto, lebo vé pyré, ktoré vytvoríme tak, že zmixuježiadne šumivé víno vyrobené mimo me ¼ manga. Doplníme ľadom a zalejeme sektom. Jemne premiešame lyžicou.
Vedeli ste, že...?
Ozdobíme lístkom bazalky.
-šampanské sa otvára tak, že fľašu
mierne nakloníme a zátku pomaly
Tipy na silvestrovské chuťovky
vytiahneme rukou tak, aby nelietala
No a aké by to bolo silvestrovské
po miestnosti. Súčasne nedochádza
popíjanie bez slaných chuťoviek, tie
k žiadnemu hlasnému buchnutiu,
jednoducho nesmú chýbať. Necháte sa
ale len k tichému zvuku
inšpirovať?
-na podávanie šampanského by sme
mali podľa znalcov používať väčšie
Slivky pečené v sušenej šunke
poháre v tvare tulipánu, ktoré by
Suroviny: 15 až 20 sušených sliviek,
sme však mali naplniť maximálne
7 až 10 plátkov sušenej šunky, špáradlá
do polovice
Postup: Sušené slivky zalejeme horúoblasť Champagne sa nemôže nazývať cou vodou a necháme v nej namočené
šampanským. Za objaviteľa šampanského vína je považovaný Don Perignon z
benediktínskeho opátstva v Hautvillers.
Už v 18. storočí sa šampanské stalo oficiálnym nápojom kráľovského dvora Ľudovíta XV. Tento chutný mok sa vyrába
dvojitou fermentáciou a jeho teplota pri
konzumácii by mala dosahovať teplotu
5 až 7 stupňov Celzia.

Silvestrovské miešané nápoje.

foto autor pastel100 pixabay

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

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
Slimáky z lístkového cesta
Suroviny: lístkové cesto, paradajkový vlašské orechy a opečieme ich na supretlak, šunka, syr vhodný na strúha- chej panvici. Hotové hrušky posypeme
orechmi a pokvapkáme medom.

Bruschetta s paradajkami
a avokádovou nátierkou

Suroviny: na bruschettu s paradajkami a bazalkou
1/2 kg paradajok, 2 PL nasekaných bazalkových lístkov, 5 PL olivového oleja, 1
cibuľu, soľ, mleté čierne korenie,
chlieb, sendvič prípadne bagetu

Tipy na silvestrovský prípitok

Postup: Paradajky pokrájame na
drobné kúsky, pridáme bazalku, soľ,
mleté čierne korenie, nadrobno nakrájanú cibuľu, a zalejeme olivovým oleSlimáky z lístkového cesta.
foto autor TheUjulala pixabay jom. Spolu premiešame a necháme v
chlade odstáť 20 minút. Chlieb, sendvič
Šampanské a pomarančový džús približne 15 minút. Zatiaľ si sušenú šun- nie, oregano (môže byť aj bazalka, čo alebo bagetu nakrájame, každý plátok
potrieme olivovým olejom a postupne
Suroviny: 7,5 cl šampanského (prí- ku rozkrojíme pozdĺžne, každý plátok kto preferuje), vajce
opečieme na suchej panvici. Podávame
padne sektu), 7,5 cl pomarančového na dva pásiky. Každú slivku omotáme
jedným pásikom sušenej šunky a prePostup: Z obchodu zakúpené rozvaľ- obložené paradajkovou zmesou.
džúsu
Postup: Do pohára nalejeme šam- pichneme špáradlom. Slivkové závitky kané lístkové cesto ešte po dĺžke prekrojíme na polovicu. Každý diel potrieme
Suroviny: na bruschettu s avokádoparadajkovým pretlakom, poukladáme vou nátierkou
šunku, na ňu nastrúhame syr a na záver
Dve avokáda, 2 ks roztierateľného
posypeme oreganom prípadne bazal- syra, citrón, soľ, mleté čierne korenie,
kou. Jednotlivé diely zavinieme do ro- chlieb, sendvič alebo bagetu, pridať
lády a potom každú roládu rozkrájame môžete aj strúčik pretlačeného cesnaku
zhruba na pol centimetrové kúsky – sli- a jednu menšiu nadrobno posekanú cimáky. Následne slimáky pokladieme na buľu
plech vystlaný papierom na pečenie a
každý kúsok potrieme rozšľahaným vaPostup: Avokáda prekrojíme na polojíčkom a pečieme v rúre vyhriatej na 200 vicu. Jadro vyberieme a dužinu naškrastupňov približne 15 minút.
beme lyžicou a vložíme do misky. K dužine pridáme syr, citrónovú šťavu podľa
chuti, prípadne aj cesnak alebo cibuľu
Hrušky s nivou
Suroviny: 4 hrušky, 8 plátkov syra s a vymiešame. Nakoniec dochutíme koplesňou (vhodná je Niva), 8 vlašských rením a soľou. Chlieb, sendvič či bageorechov, 4 lyžičky medu
tu nakrájame, každý plátok potrieme
olivovým olejom a postupne opečieme
Postup: Hrušky umyjeme a každú na suchej panvici. Podávame s avokáešte prekrojíme na polovicu. Odstrá- dovou nátierkou.
Slivky pečené v sušenej šunke.
foto autor Dagny Walter pixabay nime jadrovníky. Na každú polovicu STRANU PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ
Hoci si podľa tradície zvykneme na
nový rok pripíjať šampanským či sektom, prečo nezvoliť pre zmenu chutný
miešaný drink? Ponúkame niekoľko
tipov.
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GALANTSKO

Želáme vám Slovensko
bez extrémistov a Smeru

03-0217

Veselé Vianoce a šťastný nový rok 2020

Osamelí
sa škodoradostne smejú. A mohol by
som menovať ďalších podnikateľov, pri
ktorých nakoniec stáli ženy, ktoré sľúbili, že vydržia v dobrom aj v zlom.
Poznám však aj ľudí, o ktorých osaPodnikatelia majú dva druhy partmelosti nikto netuší. Sú to úspešní pod- nerov. Jedni sú pri nich v dobrom, tí
nikatelia. Očakáva sa od nich, že majú druhí v zlom. Tých prvých je oveľa viac.
energiu a schopnosť riešiť všetky problé- Medzi tými druhými sú niekedy len
my. A oni niekedy nevládzu a sú bezrad- manželky. Stretávam ich. Bojujú s probní. Nemajú nikoho, kto by im pomohol. lémami, nepochopením a sú v tom sami.
Sú osamelí so svojim problémom.
Osamelosť s vážnym problémom
Jeden podnikateľ mal spoločníkov. je nebezpečná. Zožiera a ničí človeka.
Všetko bolo fajn, kým sa rozdeľovali od- Môže viesť k depresiám aj i iným probmeny. Prišla kríza a spoločníci odišli. A lémom. K lekárovi sa chodí viac s boon sedel s manželkou a premýšľali ako lesťou tela ako duše. Pomáhame tým,
zaplatia svoje dlhy. Ďalší podnikateľ ktorí to potrebujú – hladným, slabým
zháňa projekty a buduje kreatívnu fir- a chudobným. Lenže našu pomoc niemu. Chcel si stabilizovať spolupracovní- kedy potrebujú aj sýti, silní a bohatí.
ka a venoval podiel vo firme. Spoločník Ich nemoc sa volá osamelosť so svojim
si robí bokom svoje vlastné projekty. A problémom. A ešte je tu jedna možnosť.
a žalm,
osamelý šéf preberá svoj problém doma s Spomenúť si na
manželkou. Ďalší si vychovával mladých ktorí sa každýý deň
spoločníkov. Postavili sa proti nemu a on modlia mnísi v beponížený odchádza z rozpadajúcej sa nediktínskych klášfirmy, ktorú kedysi zakladal. Osamelý toroch. Začína
a sa
a sklamaný preberá svoju budúcnosť takto: „Bože, príď mi
doma s manželkou. Chlapík založil sta- na pomoc, Pane,
ane,
vebnú firmu. Jeho pracovníci mu kradli ponáhľaj sa
pomámateriál a robili vlastné fušky bez faktú- mi
ry. Skrachoval a zostal sám. A tí, ktorí mu hať.”
rozkrádali firmu a nekalo konkurovali,
» Ján Košturiak
Je dobré byť niekedy sám so sebou.
Samota nie je zlá. Horšia je osamelosť. Starí ľudia bývajú osamelí.

Pravidlá skladovania potravín
(mraznička)
Ako prvé si pripomeňme dve hlavné
zásady skladovania potravín v mrazničke. Nič v nej by nemalo byť uložené dlhšie ako rok. Zelenina, ovocie,
mäso a pečivá – musia mať svoj box,
nič z toho neskladujeme spolu v jednom boxe.
Najdlhšie v mrazničke vydrží mäso.
(Pri mínus osemnásť.) Pre pečivo je časový limit pol roka a slaninku, či šunku by
ste zmrazené nemali nechávať viac ako
mesiac. Mraziť inak môžete čokoľvek, čo
chcete uchovávať dlhodobo. Hodí sa mať
zmrazenú pizzu pre prípady núdze, zmrzlinu by ste inde tiež dlho neuchovali.
Dodržujte tieto zvyky - Snažte sa
pred mrazením rozdeliť jedlo na dávky
trebárs podľa porcií – bude sa s ním lepšie manipulovať a vyhnete sa opakovanému mrazeniu, ktoré degraduje chuť. Už
raz rozmrazené potraviny by ste nemali
dávať opätovne zmraziť. Dobré je označiť
nádobky alebo vrecúška štítkom s dátumom zamrazenia a obsahom, cez vrstvu
ľadu je niekedy jeho náplň ťažko identifikovateľná. A zvážte, či by vaša ďalšia
chladnička nemala mať technológiu No
Frost. (Potraviny nie sú pokryté námra-

zou a ľahko vidíte, čo hľadáte. Beznámrazový systém udrží potraviny dlhšie čerstvé a plné vitamínov.)
Starostlivosť o mrazničku - Ak sa dá,
naplánujte si rozmrazovanie na chladné
mesiace. Zmrazené potraviny môžete
načas vyložiť na balkón bez toho, aby sa
rozmrazili. Ideálne je naukladať ich všetky na seba, nech si navzájom udržujú
teplotu. Staré potraviny ešte nevyhadzujte, pôsobia ako zdroj chladu pre ostatné.
Aby ste urýchlili proces roztápania
ľadu, do mrazničky môžete vložiť hrnce
s prevarenou vodou. Námraze nepomáhajte mechanicky aby ste nezničili chladiace mriežky. Po umytí mrazničky treba
vnútro mrazničky vyutierať naozaj dosucha, inak by ste si vytvorili základ novej
námrazy.
Tip na záver - ak už rozmrazujete potraviny s cieľom časť z nich neskôr opäť
zamraziť, dbajte na to, aby boli rozmrazované v chladničke. Mali by ste sa teda
vyvarovať ich rozmrazovaniu pri izbovej
teplote alebo v teplej vode. Pri takomto
spôsobe rozmrazovania sa začínajú v potravinách množiť baktérie, ktoré sú zdraviu škodlivé.

» red

ZASKLIEVANIE BALKÓNOV A TERÁS
bezrámové
rámové

zimné záhrady

splátky od 49 €

VIANOČNÁ AKCIA
0948 787 777 | www.balkona.eu

prístrešky

splátky od 149 €

zasklievanie terás

splátky od 101 €

ZĽAVY AŽ DO 27%

Možnosť výhry 700 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom
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63-0191

balkóny

KULTÚRA / REALITY, ZAMESTNANIE
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Ktoré mesto
sa stane hlavným v kultúre?
Nitrianska 6A
Šaľa 927 05

Natália Pulcová ● 0902 208 854

103 000 €

ID 34874

ID 33553

76 000 €

Skladník

v hrubom
Ponúkaný plat 520€ a
+ variabilná zložk

SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky

v Galante

(Nemecko)

Mäsiar

(Rakúsko)

Mäsiar-pomocník

(Rakúsko)

Mzda: 2,9890 €/h. brutto
Nástup ihneď!
0948 137 340 • miroslav.krivosudsky@guarding.sk

3000 EUR/mesačne Brutto

0903 431 350

85_0834

2400 EUR/mesačne Brutto
36-0171

Viac info na tel.: 031 785 2660
e-mail: thermaltour@thermaltour.sk
alebo osobne.

34 900 €

Odstúpenie zabehnutej prevádzky
Shape it Up Pezinok, 110m2.

www.TUreality.sk

2200 EUR/mesačne Brutto

na doho

ID 34544

Dva stavebné pozemky ležiace vedľa seba
- 20m x 76m MODRA ČASŤ KRÁĽOVÁ

PRIJMEME

du (brigády), živno

119 000 €

3 izbový rodinný dom v dobrom stave,
ktorý je ihneď obývateľný. Nová Dedinka
na pozemku o výmere 667 m2.

Ivona Bartíková ● 0918 685 901

» Zdroj: MK SR

ania
hľadá do zamestn
plavčíka-/ku sť.

ID 35003

Veľký 3 izbový byt v centre Galanty o
výmere 86,4 m2, ul. SNP. S veľkou pivnicou
pod bytom 26 m2.

59-0078

Hostiteľom titulu Európske hlavné
mesto kultúry bude v roku 2026 jedno slovenské mesto spolu s jedným
mestom z Fínska. Výzvu na predloženie prihlášok slovenských miest
s ambíciou prihlásiť sa malo zverejniť
Ministerstvo kultúry SR najneskôr 18.
decembra 2019.
SR bude v roku 2026 nositeľom
prestížneho titulu Európske hlavné
mesto kultúry (EHMK). Predstavuje
výnimočnú príležitosť, ktorá môže byť
nositeľom pozitívneho kultúrneho,
spoločenského a hospodárskeho vplyvu. „Európske hlavné mesto kultúry je
dobrá šanca pre Slovensko, aby sa podelilo o svoju bohatú kultúru a tradície
s celou Európou. Teší ma, že kultúra
je prostriedkom, ktorým sa upevňujú
vzťahy medzi krajinami,“ uviedla ministerka Ľubica Laššáková. Ako pozitívny príklad uviedla Košice, ktoré sa
v SR stali prvým EHMK v roku 2013.
EHMK je jedným z najambicióznejších a najznámejších európskych
kultúrnych projektov. Napĺňajú sa ním
viaceré ciele - chrániť a podporovať

bohatstvo a rozmanitosť kultúr v Európe, zvyšovať medzi občanmi pocit
príslušnosti k spoločnému kultúrnemu
priestoru, nabádať ich na medzikultúrny dialóg a poukázať na spoločné kultúrne dedičstvo. Pomáha tiež zvyšovať
medzinárodnú popularitu miest vďaka
kultúre a posilňuje kapacitu kultúrneho sektora a jeho prepojenia s inými
sektormi.
V celom procese výberu zohráva
kľúčovú úlohu 12-členná skupina nezávislých odborníkov. Ministerstvo kultúry SR usporiada 17. januára 2020 Informačný deň s cieľom sprostredkovať
verejnosti informácie o celom procese
výberu EHMK v SR na rok 2026.
Históriu titulu Európske mesto
kultúry začali písať grécke Atény
v roku 1985. Od roku 2001 sú každoročne za držiteľa titulu EHMK zvolené dve
mestá z členských štátov EÚ. V rokoch
2021, 2024, 2028, 2030 a 2033 sa ako tretie mesto pripojí zástupca z kandidátskej krajiny, potenciálnej kandidátskej
krajiny alebo krajiny, ktorá je súčasťou
Európskeho združenia voľného obchodu a zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.
Podrobnejšie informácie nájdete
na: http://www.culture.gov.sk/posobnost-ministerstva/medzinarodna-spolupraca/europska-unia-107.html .

PRACOVNÁ PONUKA:

Príjmeme na TPP dievčatá 18-40 rokov:

TANEČNICE / STRIPTÉRKY

do nočného klubu Afrodita v Nových Zámkoch.

Ubytovanie zdarma, stála klientela,
mesačný bonus 400 EUR

0910 970 890

Slovenčina naša
Nie je
tomu tak, ale je to tak.
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76-0009

Ministerka kultúry Ľubica Laššáková predložila na rokovaní vlády
SR Návrh rámcového zabezpečenia
účasti Slovenskej republiky na projekte Európske hlavné mesto kultúry – Slovenská republika 2026.

Hľadáme nových
kolegov do tímu!
0904 444 031

36-0007
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GALANTSKO

ZAMESTNANIE

11
Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj
»Predám skúter JAMAHA

X Max 400 r. výroby 2016,
najazdených 3500 km s
doplnkami. Cena podla dohody. 0915400088
»Predám motorku Honda
CBF 125 najazdených 20
400 km. Vymenený olej a
filtre,čidlo neutralu, baterka, spravený bežný servis.
STK platná. Cena 1000 € v
prípade rýchleho jednania
dohoda. 0905488951.

02 AUTO-MOTO / iné
»CZ JAWA MANET MOPEDY

STADION PIONIER SIMSON
MUSTANG KÚPIM TIETO MOTORKY AJ POKAZENÉ NEKOMPLETNÉ 0915215406

03 BYTY / predaj

»Predáme 3i rodinný dom

po rekonštrukcii, komplet podpivničený na 10á
pozemku v obci Holice.
142 500€ dohoda možná. Pre viac info volajte
0905323246
»Predám 3i čiastočne zrekonštruovaný byt v Galante (Sever) 0905513844.

04 BYTY / prenájom
»Dám do prenájmu v Ga-

lante izbu v RD,komplet
zariadenu s TV.K dispozícii
chladnička s mrazničkou,kút na varenie,práčka,balkón..Cena 180 Eur/
osoba, Pri ubytovaní 2
osôb 280Eur. Ihneď voľná.
Tel.:0948976503.
»Prenajmem 2i RD v Tešedíkove. 0903 731 710
»Prenajmem 1izb. priestranný byt v RD v Šali, so samostatným vchodom, s veľkou
terasou. 0903 731 710

05 DOMY / predaj
»Predám 3i RD po komplet-

nej rekonštrukcii vo Veľkých
Úľanoch na ulici Tehelnej.
0903 219 369

08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie, 0908

532 682

»Predám

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

14 RÔZNE / iné
»Kúpim rôzne starožitnosti

aj poškodené. Tel.: 0903
753 758
»KÚPIM STARÚ VZDUCHOVKU
VZ-35,47 (opakovačka na
guličky) 0910419469

GA19-51 strana

11

ZDRAVIE / SLUŽBY

12

Najčítanejšie regionálne noviny

NAJLEPŠIA KANDIDÁTKA

3&=Ï%.2Ā9(-%%2)>:-70373&2378- 3Ā%23 23:%
/6)7ħ%27/2-% / >1)2%>(30%
/ERHMH¤XOE TV°FILSZ WOYXSÐRÀGL E ÐIWXRÀGL āYH° 7TSNMPM WQI ZĤIXOÀGL OXSV° GLG½ ^S
7PSZIRWOEJYRKYN½GYTVSWTIVYN½GYWTVEZSHPMZ½ÐIWXR½EFI^TIÐR½OVENMRY2I^¤PIŁ°REXSQ
SHOMEā TSGL¤H^EN½ EOIN W½ R¤VSHRSWXM ÐM ZMIVSZ]^RERME 1¤QI WTSPSÐRÀ GMIā  ŁMĨ Z OVENMRI
OHI ^¤OSR TPEX° TVI OEŁH¬LS VSZREOS OHI HIXM HSWXER½ HSFV¬ Z^HIPERMI E GLSV° OZEPMXR½
^HVEZSXR½ WXEVSWXPMZSWĨ OHI VSHMR] FYH½ Q·GĨ ^S WZSNMGL HIX° Z]GLSZEĨ WPYĤRÀGL āYH° OHI
FYHIOEŁHÀQ·GĨVS^Z°NEĨWZSNXEPIRXOHIWEREYPMGMEGLFYHIQIG°XMĨFI^TIÐIRIEOHIĤX¤X
TSQ·ŁITSWXEZMĨWEREOSPIR¤OEŁH¬QYOXSWESGMXRIZR½H^M
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PREDSTAVUJEME VÁM PRVÚ DESIATKU NAŠEJ KANDIDÁTKY
1. Mária Šofranko

.EVSWPEZ2EÒ

4VIH QIWMEGSQ WE QM REVSHMP ZR½ÐMO E RMI
NI QM NIHRS Z EOIN OVENMRI FYHI Q·N ZRYO
Z]VEWXEĨHSEOINĤOSP]FYHIGLSHMĨEO¤TERM
YÐMXIāOELSFYHIYÐMĨÐMEO¤PIO¤VOEWESRILS
FYHIWXEVEĨ2MIWSQTSPMXMÐOEWSQSF]ÐENR¤
ŁIRE^ZÀGLSHYOXSV¤GLGITVIREĤYOVENMRY
YVSFMĨRMIÐSZMEG

7XSN°QTIZRI^EWZSN°QWPSZSQERIFYHIQWE
F¤Ĩ VSFMĨ WZSNY TV¤GY TSGXMZS E ^SHTSZIHRI
&YHIQ VSFMĨ ZĤIXOS TVIXS EF] WE ZĤIXOÀQ
āYÒSQZXINXSOVENMRIŁMPSPITĤMI

3. Lukáš Kyselica

4. Anna Záborská

'LGIQ EF] WQI Z]XZSVMPM TSXVIFR¬ ^¤OSR]
TVI FSN W SVKERM^SZERSY OVMQMREPMXSY
IOSRSQMGO¬LSGLEVEOXIVY1YW°XYF]ĨRMIOXS
OXSFYHIL¤NMĨEN^¤YNQ]TSPMGENXSZOXSV°WXSNE
REWXVERITVEZH]

2E REĤIN WTSPSÐRIN OERHMH¤XOI NI HIZ§XR¤WĨ
^¤WXYTGSZWXVER]/VIWĨERWO¤½RME7½XSZĤIXOS
TSGXMZ°ÐIWXR°EERKEŁSZER°OVIWĨERMEOXSV°WE
XMIŁGLG½TSWXEZMĨREWXVERYHSFVE

5. Michal Šipoš

/EVSP/YÐIVE

RSZREOSEOSWQITVMRMIWPM^QIRYHS7XEVIN
ĀYFSZRI OHI XVERWTEVIRXRI WXEZMEQI GIWX]
E SFRSZYNIQI WTSPSÐRÀ QENIXSO GLGIQ
^QIRYTVMRMIWĨENRE7PSZIRWOS:IV°QŁIZS
JIFVY¤VMWTSPSÐRI^QIRYTVMRIWMIQIEāYHME
R¤QZXSQTSQ·ŁY

ŀMEā TSPMXMOE WE HRIW VSF° PIR Z TVSWTIGL
RMIOXSVÀGL NIHRSXPMZGSZ E RMI NI XS WPYŁFE
āYÒSQVSOSZWSQVITVI^IRXSZEP7PSZIRWOS
ZSWZIXIEV¤HF]WSQENREÒEPINVITVI^IRXSZEP
ÐIWXR¬EWTVEZSHPMZ¬7PSZIRWOS:SWZIXIEPI
ENYR¤WHSQE

.S^IJ4VSÐOS

.¤R1MÐSZWOÀ

'LGIQ TVIWZIHÐMĨ RIZSPMÐSZ E TSZIHEĨ MQ
:MH°XI OXS Z¤W XY SOV¤HE 8EO XS ^QIċXI E
ZSāXI2IQYW°XIZSPMĨQċEZSāXIWPYĤRÀGLāYH°
ZIÒMGLOERHMHYNIHSWXEXSO

2EH7PSZIRWOSQZMWMEHZEZIāO¬EĨEŁMZ¬QVEO]
8ÀQ TVZÀQ W½ OPMQEXMGO¬ ^QIR] OXSV¬ W½ YŁ
XYEQ]PIWR°GMRERIQ¤QISHTSZIÒ(VYLÀ
QVEONIIĤXIQVE^MZINĤ°NIR°QZĤEHITV°XSQR¤
OSVYTGME8IRXSX°QZMIÐSNITSXVIFR¬YVSFMĨE
Q¤REXSSHLSHPERMI

9. Anna Remiášová

/VMWXM¤RÏIOSZWOÀ

: WVHGM G°XMQ ŁI OEŁHÀ NIHIR ÐPSZIO XSLXS
R¤VSHEQ¤TV¤ZSREWPYĤRÀŁMZSXŁIQPEH°āYHME
QEN½TV¤ZSREVEHSWĨ7XEVĤ°QSŁSFVEÐIRÀQ
H·GLSHGSQGLGIQTSQ·GĨEF]WEHSO¤^EPM
ZTVEZ½GLZ°āYWTV¤ZRIVS^LSHR½Ĩ

-RJSVQ¤GMI OXSV¬ Z]GL¤H^EN½ Z TSWPIHRÀGL
HċSGL HSOE^YN½ RE EO¬ HRS R¤W WXMELPM
RENZ]ĤĤ° TVIHWXEZMXIPME R¤ĤLS ĤX¤XY &YHIQI
TSXVIFSZEĨ RES^EN ZĤIXO] VYO] E RSL] RE XS
EF]WQIWEZ]LVEFEPM^XSLXSHRE


EOXMZMWXEZFSNMTVSXMLE^EVHY
7XEV¤ĀYFSZċE

LIVIGQSHIV¤XSVTSHRMOEXIā
,EPMÐ

SFÐMERWOEEOXMZMWXOE
&VEXMWPEZE

PIO¤VOE
&SNRMGI

Ĥ¬JXV¬RIV2¤VSHR¬LSXIRMWSZ¬LSGIRXVE
&VEXMWPEZE

PIWR°OSGLVER¤V
,YQIRR¬

RSZMR¤V
&VEXMWPEZE

4VENIQIZ¤QTSŁILRER¬ETSOSNR¬TVIŁMXMI:MERSGEZVSOYÐIWXR½WPYĤR½E^SHTSZIHR½ZP¤HY.
3FNIHR¤ZEXIā3&=Ï%.2Ā9(-%ERI^¤ZMWP¬SWSFRSWXM 3Ā%23 23:%/VIWĨERWO¤½RME / >1)2%>(30%>¤QSGO¤&VEXMWPEZE-Ï3(SH¤ZEXIā'%14%-+27WVSģXIJERE1S]^IWE6YŁSQFIVSO-Ï3VIKMSR46)77WVSģXYHIRXWO¤8VREZE-Ï3
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Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511 Dodávateľ: regionPRESS s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

FÀZEPÀĤ¬JZ]ĤIXVSZEGMILSX°QY+SVMPE
2SZ¬>¤QO]

FI^TIÐRSWXRÀEREP]XMO
,VYF¤&SVĤE

031190175

TVIHEKSKMÐOEESFÐMERWOEEOXMZMWXOE
7TMĤWO¤2SZ¤:IW

