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Je úsmevné sledovať politikov, 
aké sociálne city sa u nich prejavia 
pred voľbami. 

Hustota ich návštev v komunitách 
pre bezdomovcov je vysoká. Aj pred 
minulými voľbami sa ukazovali rôzne 
figúrky. Aj bývalý župan poslal zhr-
dzavenú panvicu. Nepomohlo - nebol 
zvolený. Nedávno prišiel pán JUDr, čo 
tak smiešne hláskuje a na všetkých 
nadáva. Chlapom pri jeho rečiach ne-
chutila ani krupicová kaša. Ale dobre, 
že prišiel. Odstrašil všetkých tak, že u 
nás hlasy nezíska. Máme radi pokoj a 
nie nenávistných krikľúňov.

Chodí aj Marián, ktorý má rád fa-
šistickú šifru 1488. Je celkom pokojný 
a usmieva sa, že získal k sebe poblúde-
ných katolíkov. Asi mám šťastie, že nie 
som liberál ale anarchista, keď som do-
stal od nich toľko vianočných pozdra-
vov - plných lásky a pokoja. Uvidíme, 
kto sa ešte ukáže. 

Pred voľbami sa ozývajú, chodia 
medzi ľudí a sľubujú. Potom na štyri 
roky zmiznú a na sľuby zabudnú. Je-
den nás presviedča, že myslí srdcom. 
Asi preto má tak veľa detí s rôznymi 
ženami. Aj kapitán má toho teraz dosť 
- rozdávať balíčky a vymýšľať ďalšie 
hlúposti, aby si ho média všimli. Máme 

tam aj iných exotov, niektorí sľubujú 
dobrú voľbu, iní kričia, že toho majú 
dosť. Komunisti a fašisti nadávajú na 
kapitalistov a liberálov, vďaka ktorým 
môžu vykrikovať svoje nezmysly a 
kandidovať vo voľbách. Oni by žiadne 
voľby nepripustili. Ďalší zneužívajú 
náboženstvo a národ na získanie po-
zornosti. Na každom zozname je vidieť 
aj veľa kariéristov, ktorí preskakujú zo 
strany do strany. Niektorí o sebe tvrdia, 
že sú lepší kresťania ako druhí, iní nás 
presviedčajú, že práve oni sú tí slušní, 
čo už klamať a kradnúť nebudú. Aby 
sme boli spravodliví - sú tam aj mnohí 
slušní a dobrí ľudia. Škoda, že musíme 
voliť strany a nie osobnosti.

Modlime sa za kandidátov, ktorí 
sú slušní, aby si nenechali zobrať svo-
je ideály a nestali sa z nich štandardní 
politici. A usilujme sa, 
aby sme politikov 
nepotrebovali a zor-
ganizovali si svoje 
životy, rodiny, firmy 
a komunity aj bez 
nich.  My  bez poli-
tikov prežije-
me, oni bez 
nás nie.

Už chodia

» Ján Košturiak

ujme sa, 
litikov 
a zor-
svoje
firmy 
aj bez 
poli-
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elektroinštalačný materiál
Galantská cesta 360/12, Dunajská Streda

tel: 0905 901 604, e-mail: info@aktaon.com
Otvorené pon.-piat.: 7.00-17.00, sob.: 7.00-12.00

LINEAR
Svietidlá pod kuchynské linky, na strop, do technických priestorov, atď
Malý rozmer a vynikajúca svietivosť, moderná LED technológia s 5 ročnou zárukou.
Rôzne prevedenia IP20 a IP44, takže svietidlá sú vhodné aj do vlhkých priestorovôzne prevedenia IP20 a IP44, takže svietidlá súú vhodné aj do vlhkých priestorová sú

Elektrické konvektory ADAX CLEO WiFi, 
ADAX NEO WiFi, ADAX a GLAMOX
Nórske konvektory špičkovej kvality
s nadčasovým designom. Vhodné pre 
obývacie priestory, kancelárie, služby, 
obchody, ... Optimálne pre vykurovanie 
nízkoenergetických domov.
5 ročná záruka
Možnosť ovládať cez aplikáciu so smart-
fónom, sledovanie spotreby, časovanie a 
rôzne ďalšie funkcie

www.aktaon.com

LOIS
Moderné vstavané a stropné LED svietidlá typu “DOWNLIGHT“
v rôznych farbách, tvaroch a rozmeroch od 3W do 36W,
rôzne farby svetla (teplá biela, neutrálna biela)
vhodné do domácností ale aj do technických priestorov,
od IP20 do IP44 (aj do vlhkých prostredí)
5 ročná záruka
Ľahká montáž

Ceny od 2,99 EUR do 29,99 EUR

konvektory ADAX
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   P.L.S. s.r.o. Ing. Peter Leporis
 sprostredkovateľ poistenia, úverov a leasingu - člen skupiny

Ponúkame poistenie:

Vyberte si najvýhodnejšie poistenie

Hlavná 21/1, P.O.Box 181, 929 01 Dunajská Streda
tel./fax: 031/552 47 37, mobil: 0907 742 798, 0905 988 039, 0905 524 737

Bratislavská 100/C, 931 01 Šamorín, mobil: 0905 491 878

e-mail: Leporis@nextra.sk
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MŰFOGSOR KÉSZITÉS 
5 MUNKANAP ALATT

REÁLIS ÁRON

MŰFOGSORJAVÍTÁS
NON - STOP!
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škridla výpredaj

3,50 €/m2

0905 746 124

STRECHY

09

ARRI s.r.o. 

www.strecha.ws

NA KĽÚČ

Cenové ponuky ZDARMA

INZERCIA
0907 779 019
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INZERCIA

DUNAJSKOSTREDSKO

Marian Vörös   0907 779 019

Distribúcia:
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

párny týždeň:
Šamorín, Dunajská Streda, Malé 
Blahovo, Čiližská Radvaň, Dolný 
Štál, Gabčíkovo, Jahodná, Malé 
Dvorníky, Ohrady, Okoč, Opatov-
ský Sokolec, Veľké Dvorníky, Veľ-
ký Meder, Vrakúň, Baka, Baloň, 
Dunajský Klátov, Jurová, Kostol-
né Kračany, Kráľovičove Kračany, 
Kútniky, Lúč na Ostrove, Medve-
ďov, Povoda, Topoľníky, Trhová 
Hradská, Trstená na Ostrove   
 
nepárny týždeň:
Báč, Blatná na Ostrove, Čenkov-
ce, Holice, Horný Bar, Štvrtok na 
Ostrove, Trnávka, Veľká Paka, 
Zlaté Klasy, Malé Blahovo, Gab-
číkovo, Horná Potôň, Kvetoslavov, 
Lehnice, Michal na Ostrove, Ore-
chová Potôň, Rohovce, Šamorín, 
Veľké Blahovo, Veľký Meder, Vy-
drany, Dunajská Streda  

dunajskostredsko@regionpress.sk

Redakcia: Trhovisko 10
DUNAJSKÁ STREDA

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

DISTRIBÚCIA (33.080 domácností)

BV   94.750 Bratislavsko Východ
BZ 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    38.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

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

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO      45.115 Prešovsko+SB
SN    32.750 Spišsko+LE+GL

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

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

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09
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KAMENO-PRODUKT 
ROHOVCE 158
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Výroba a montáž
na mieru:
obklady krbov
schody
parapety
pracovné dosky
obklady a dlažby

tel./fax: 031/55 986 89
mobil: 0905 387 343 

e-mail: kamenoprodukt@nextra.sk

Predajňa 
Dunajská Streda, ul. Istvána Gyurcsóa 1197/10 

(pri predajni DIEGO)
mobil: 0905 387 343

e-mail: kamenoprodukt@gmail.com
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hydinárska farma topoLnica
(pri galante)

0905 551 499, 031 781 15 63, 0905 450 4320905 44444444444445444444444444 0 432

7

krmivo pre nosnice rastová a znášková

8 - 20 týž. Mládky
Nosničky rôznej farby

ROZVOZ ZDARMA

Ponúka na predaj:
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INFO: 0915 896 536
KANCELÁRIE:

Komárno 
Štúrovo 

Želiezovce
Banská Bystrica
Dunajská Streda 

vo februári

Bez exekúcii

NOVÝNOVÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝO
začiatok
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A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď

Základná zložka mzdy 
+ príplatky a 

UBYTOVANIE ZADARMO – NÁSTUP IHNEĎ 

, dispecing2@aii.sk
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Máte záujem o

Neváhajte nás kontaktovať na telefónnom 
čísle: 0918 352 586

PREDAJ AJ 
NEVYSPORIADANÉHO PODIELU 
na byte, dome alebo pozekoch?
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Masívne oplotenie s plného materiálu Minőségi garázsok gyártása és szerelése

Masszív kerítések teli anyagból Klvalitné plechové garáže s montážou

Kontakt: Hlavná 716 (Areál PD), Okoč
E-mail: gavida.sro@gmail.com
Mobil: 0911 260 428, 0911 151 212

Ceny od:
1,5m x 0,85 m - 40 €
2m x 0,85m - 55 €

Slovenský       výrobok            

INZERCIA
0907 779 019

18. januára 1955 
sa narodil  Kevin Costner, americký filmo-
vý herec a režisér.

Výročia a udalosti

19. januára 1976 
členovia štvorice Beatles odmietli ponuku 30 miliónov dolárov za 
obnovenie skupiny.

Výročia a udalosti
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VÝPREDAJ!
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EUROKAMEŇ NOBE, s.r.o.
Kračanská cesta 558/19, 929 01 Dunajská Streda

Tel.: 0905 955 554 
www.eurokamennobe.sk

nobe
Kračanská cesta 558n

Ponuka platí do 31.01.2020, 
alebo do vypredania zásob. 

Dunajská Streda

Akčná ponuka so zľavou vo výške 10 %
na všetky výrobky z prírodného kameňa.

Mimoriadna akčná  ponuka pre dôchodcov
so zľavou 15 % na všetky náhrobné kamene.

07
-0
01
6

objednávky na tel.: 0915 846 824
prevádzka: Patisserie- cukrárske potreby,

Veľkobláhovska 5233, Dunajská Streda (oproti BILLE)
www.facebook.com/patisseriekaramel/

VŠETKO PRE VAŠE TORTY 
Potreby a polotovary pre cukrárov

Výroba jedlých figúrok
Tlač jedlých obrázkov

Kurz krémových kvetov - 16.02.2020
Kurz makronky - 1.03.2020

Kurz likérové špice - 15.03.2020
Kurz eclairs - 21.03.2020

Kurz francúzske dezerty-tartaletky - 29.03.2020
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Na našu jednozmennú
prevádzku v Dolnom Bare

prijmeme zamestnancov
do pracovného

pomeru na pozíciu:

Ponúkame 13. mzdu, stravný lístok nad rámec
zákona, príspevky zo Sociálneho fondu.

Pracovná doba 6.00 – 14.30 hod.

Závozník
zaistenie vysypania zberných nádob podľa
predpísaných trás a ich vrátenia do príslušného
zberného stanoviska.
Základná mesačná hrubá mzda 580 EUR
+ mesačná pohyblivá zložka 200 EUR.

V prípade záujmu nás, prosím, kontaktuje 
na tel. čísle 0903 576 274. 

Viac informácií o spoločnosti nájdete na
www.fcc-group.sk

Folkloristi z Liptova sa tiež zapojili 
do celoštátneho projektu Folklór – 
duša Slovenska.

Folklór je našim národným bohat-
stvom a kultúrnou dušou Slovenska. 
Všade po celom Slovensku sa možno 
stretnúť s množstvom ľudí, ktorí sa 
tejto autentickej forme umenia venujú 
s nadšením a zo srdca, vo väčšine prí-
padov bez nároku na akýkoľvek hono-
rár alebo iné ohodnotenie. Je preto na 
mieste, aby štát podporil takto zapále-
né srdcia pre naše ľudové zvyky a tra-
dície. Zveľaďuje sa tak náš národný 
kultúrny potenciál, ktorý jedného dňa 
odovzdáme našim nastupujúcim gene-
ráciám. Inými slovami, ide o dôsledné 
udržiavanie a zveľaďovanie slovenské-
ho nehmotného kultúrneho dedičstva. 

Liptov je jeden z  regiónov Sloven-
ska, kde sa prelína nádherná príroda 
so svojráznou ľudovou architektúrou 
a  folklórom. Ten je stále živý a  repre-
zentujú ho najmä tanečné súbory, kto-
ré vystupujú po Slovensku na rôznych 
festivaloch. Jedno z najznámejších kul-
túrnych telies je Folklórny súbor Váh, 
ktorý vznikol v roku 1979. Od roku 2006 

súbor spolupracuje so Súkromnou zá-
kladnou umeleckou školou v Liptov-
skom Hrádku. Od roku 2010 škola po-
skytuje súboru aj strechu nad hlavou. 
Členskú základňu tvoria prevažne štu-
denti stredných a vysokých škôl, najmä 
z blízkeho okolia Liptovského Mikulá-
ša a regiónu. Študenti stredných a vy-
sokých škôl na vystúpeniach predvá-
dzajú divákom autentické folklórne 
scény v pôvodnom ľudovom odeve, čím 
zachytávajú historické kultúrne posol-
stvo svojich predkov. Dotácia z projek-
tu Folklór – duša Slovenska vo výške 
30 175 eur bola vhodnou investíciou do 
mladých generácií, ktoré jedného dňa 
svoje skúsenosti v  oblasti kultúrneho 
dedičstva odovzdajú mladším generá-
ciám. Podporený bol aj Folklórny sú-
bor LIPTOV, ktorý získal na Liptácky 
rok 15 000 eur. Detský folklórny súbor 
Ďumbier bol podporený sumou 7  000 
eur na Zimný večer pri Sinačke. Vese-
lé Kokavské divadlo získalo na projekt 
Ľudové tradície obce Liptovská Kokava 
2500 eur. Na kultúrne aktivity sa pod-
porila aj Základná škola Jozefa Hanulu 
v Liptovských Sliačoch, obec Východ-
ná, či obec Liptovská Lužná.

Folklór na Liptove

» Zdroj: MK SR
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Ako sa v roku 2020 zvyšujú dôchodky – stručný prehľad
Ponúkame stručný výklad, komu, ako a za akých podmienok sa zvyšujú dôchodky.

Tabuľka - zdroj: SP

Nezvyšujú sa
   Vdovské, vdovecké a sirotské dôchodky vy-
merané zo starobného, predčasného starobné-
ho alebo invalidného dôchodku, ktorý v roku 
2020 už bol zvýšený.
   Zvýšenie každého vyplácaného dôchodku sa 
posudzuje samostatne. Pevná suma zvýšenia 
dôchodku vyplácaného v sume jednej polovice 
nezodpovedá polovici pevnej sumy zvýšenia 
dôchodku vyplácaného v plnej sume.

Čiastkový dôchodok
   Dôchodok, ktorého suma bola určená s prihli-
adnutím na obdobie poistenia získané v cudzi-
ne podľa predpisov Európskej únie alebo podľa 
medzinárodnej zmluvy, sa zvýši o 2,9 percenta 
mesačnej sumy dôchodku, najmenej však o 
pomernú časť pevnej sumy zvýšenia, ktorá 
zodpovedá pomernej časti, v akej sa priznal 
čiastkový dôchodok podľa právnych predpisov 
Slovenskej republiky.

Výpočet a suma minimálneho 
dôchodku

30

31

32

33

34

33 % priemernej
mzdy 334,30 €

338,50 €

342,70 €

347,00 €

351,20 €

33 % PM 
+ 

33 % PM 
+ 

33 % PM 
+ 

33 % PM 
+ 

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

355,40 €

359,60 €

363,80 €

368,00 €

372,20 €

378,50 €

384,80 €

391,10 €

397,40 €

403,70 €

410,00 €

33 % PM 
+ 

33 % PM 
+ 

33 % PM 
+ 

33 % PM 
+ 

33 % PM 
+ 

33 % PM 
+ 

33 % PM 
+ 

33 % PM 
+ 

33 % PM 
+ 

33 % PM 
+ 

33 % PM 
+ 

PM – priemerná mzda, ŽM – životné minimum
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Bujará zábava, plesy plné nád-
herných rób, sprievody a bláznivé 
masky, zabíjačkové špeciality či 
fánky a smažené šišky, to všetko 
už akosi neodmysliteľne patrí k 
fašiangom. Nazývame tak obdo-
bie od Troch kráľov do Popolcovej 
stredy.

Fašiangy sú prechodom medzi zim-
ným a jarným obdobím. Počas fašian-
gov prevláda bujará zábava, organizujú 
sa svadby a zabíjačky. Najmä posledné 
tri dni sú vyplnené zábavami, nadmer-
ným pitím alkoholu a jedením.

Svet je počas fašiangov 
„hore nohami“

Posledný štvrtok pred koncom fa-
šiangov sa v minulosti nazýval aj tučný 
štvrtok. „Tento deň bol príznačný tým, 
že sa ženy začali správať neobvykle – 
boli agresívne voči mužom, popíjali v 
krčmách, tancovali a spievali na uli-
ciach,“ popisuje etnologička Michaela 
Škodová. Neodmysliteľnou súčasťou 

fašiangov sú tradičné fašiangové hry, 
vrámci ktorých boli predvádzané rôzne 
magicko – rituálne úkony. „Po dedinách 
šli v sprievode mladí muži preoblečení 
v rôznych maskách. Najčastejšie to boli 
masky: Cigánka, Žobrák, Drotár, Stará 
žena, Prespanka s deckom, Mladucha a 
Mladý zať, Kováč, Kominár, Handrár,ale 
aj maska Medveďa, Kozy, Turoňa a Sla-
meníka, ktoré symbolizovali plodnosť, 
ale aj smrť. V ruke držali ražeň alebo 
šabľu – prastaré symboly mužskej sily 
a plodnosti. Na ražeň im ľudia napicho-
vali slaninu, klobásu, dávali im vajcia a 
peniaze na spoločné posedenie. Zapi-
chovanie ražňa do povaly symbolizova-
lo pomyselné spojenie neba so zemou. 
Muži prezlečení v maskách žobrali, 

kradli, predstierali prácu, za ktorú sa 
dožadovali odmeny, ale aj tancovali 
tance „na konope“ či „ na ľan“. Ich úlo-
hou bolo zabaviť dedinčanov. Parodo-
vali preto svadobníkov, vysmievali sa z 
vydajachtivosti, lenivosti, hlúposti, pý-
chy a spanštelosti a trestali staré dievky 
napríklad tak, že im priviazali na nohu 
klát. Jedným slovom si mohli dovoliť po-
čas fašiangov to, čo si inokedy nemohli. 
Strašili malé deti, naháňali, štípali ženy, 
tancovali s nimi, dokonca ich váľali po 
zemi,“ rozpráva odborníčka.

Pochovávanie basy
Najveselšie obdobie roka však neskôr 

vystrieda 40 - dňový pôst, ukončia sa 
všetky zábavy a svet sa vráti opäť na rok 
do starých koľají. Aj preto sa na posled-
nej fašiangovej zábave predvádza sym-
bolické pochovávanie basy. „Pochová-
vanie basy je ľudová hra parodizujúca 
skutočný pohreb. Jej základným motí-
vom je zákaz zábav počas nasledujúce-
ho pôstu. Jedná sa o výrazné komické 
stvárnenie. Hlavnými kostýmovanými 
postavami sú postavy kňaza, rechto-
ra a smútiacich „pozostalých“. Kňaz 
paroduje obrad rozlúčky, aká býva pri 

cirkevnom obrade, ohlasuje koniec zá-
bavy a lúči sa s basou, ktorú za náreku 
prítomných vynášajú von, pričom prie-
beh pochovávania basy je nasledovný: 
oznámenie o ochorení, vyšetrovanie 
lekárom, odvoz do nemocnice, ozná-
menie o smrti, pohrebný sprievod, plač 
nad hrobom a čítanie testamentu. Texty 
však nie sú dané, vytvárajú si ich herci 

sami, väčšinou ide o improvizáciu. Sú 
často popretkávané humornými prí-
behmi a vlastnosťami obyvateľov danej 
dediny. Keď je basa pochovaná, môže 
začať pôst,“ dodáva Michaela Škodová.

Fašiangové pochúťky
Tradičné fašiangové jedlo bolo mast-

né a sýte. Zakáľačkové pokrmy sú pre 
obdobie fašiangov typické, podáva sa 

držková, restovaná pečienka, tlačen-
ka, jaterničky, ale nezabúda sa v tomto 
čase ani na milovníkov sladkého jedla. 
Typickým fašiangovým jedlom sú šišky 
vyprážané na masti. Voňavé šišky či 
fánky isto potešia mnohých maškrtní-
kov a tak vám prinášame aj recepty na 
ich prípravu.

Fašiangové šišky
Suroviny: 500 g hladkej múky, 250 až 

300 ml mlieka, 40 g práškového cukru, 
1 vajce, 3 vaječné žĺtky, 42g droždia, 4 PL 
oleja, 4 PL rumu, štipka soli

Postup: Z droždia, 100 ml mlieka, 
lyžičky cukru a trochy múky pripravíme 
kvások. Prelejeme ho do väčšej misy, 
pridáme zvyšné mlieko, vajce, 3 žĺtky, 
cukor a všetko spolu vymiesime. Potom 
pridáme rum, olej, a po troške prisý-
pame múku zmiešanú so štipkou soli. 
Cesto prikryjeme utierkou, položíme 
ho na teplé miesto a necháme vykys-

núť. Potom ho vyklopíme na pomúčenú 
dosku a necháme chvíľku oddýchnuť.

Cesto rozvaľkáme a vykrajujeme z 
neho pomúčeným pohárikom alebo 
kovovým kolieskom šišky. Na každé ko-
liesko cesta dáme lyžičku hustého džemu 
a položíme druhé koliesko. Okraje kolie-
sok prstami pritlačíme a o kúsok menším 
kolieskom znovu vykrojíme koliesko, čím 
vznikne plnená šiška. Takto pripravené 
šišky zakryjeme čistou utierkou a nechá-
me na teplom mieste ešte podkysnúť.

V hlbšej panvici rozpálime olej. Šišky 
musia v oleji plávať. Šišky vypražíme 
z oboch strán tak, že ich najskôr  kla-
dieme do oleja vrchnou stranou, keď 
sú upečené, otočíme ich a pečieme z 
druhej strany.

Vypražené šišky necháme odkvapkať 
od prebytočného tuku na papierových 
obrúskoch a potom posypeme práško-
vým cukrom.

Fašiangové fánky
Suroviny: 400 g polohrubej múky, 1 

KL soli, 4 PL masla, 2 žĺtky, 1 PL kryš-
tálového cukru, 1/2 balíčka prášku do 
pečiva, 2 PL rumu, 200 ml kyslej smota-
ny, olej, práškový a vanilkový cukor na 
posypanie

Postup: Preosiatu múku zmieša-
me so soľou, kryštálovým cukrom a 
práškom do pečiva. Pridáme nastrúha-
né maslo, žĺtky, rum, smotanu a vypra-
cujeme vláčne cesto. Zakryjeme utier-
kou a necháme asi hodinu podkysnúť.

Potom cesto preložíme na pomúčenú 
dosku a rozvaľkáme ho do hrúbky asi 3 
mm. Následne radielkom vykrajujeme 
pásy 2,5 cm široké a 10 cm dlhé, v strede 
každého urobíme zárez.

Fánky vyprážame na rozpálenom 
oleji do ružova. Oleja má byť toľko, aby 
v ňom fánky plávali. Vypražené fánky 
necháme odkvapkať na papierových 
obrúskoch od prebytočného tuku a ešte 
horúce obalíme zmesou práškového a 
vanilkového cukru.

Stranu pripravila RENÁTA KOPÁČOVÁ

Neodmysliteľnou súčasťou fašiangov sú tradičné fašiangové hry

Fašiangy, symbol veselosti, zábavy 
a hodovania 

ilustračné foto                                                                                             autor JaNoe pixabay

ilustračné foto                                                                                   autor hschmider pixabay

Fašiangy v roku 2020 
Fašiangy sú obdobím, ktoré sa za-
čína deň po Troch kráľoch, teda 7. 
januára a končí sa pohyblivým utor-
kom pred Popolcovou alebo takzva-
nou škaredou stredou, takže tento 
rok potrvajú fašiangy do utorka 3. 
marca 2020.

ilustračné foto                                                                                             autor RitaE pixabay
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Namiesto obedov zadarmo vyšší daňový bonus 
na dieťa. Namiesto vlakov zadarmo symbolické 
jednoeurové cestovné, ale aby platilo aj na auto-
busy. Namiesto čohokoľvek „zadarmo“ (lebo nič 
nie je zadarmo) viac peňazí v peňaženke. 

V sobotu sme predstavili náš nový program 
– Návod na lepšie Slovensko, 1144 konkrétnych 
riešení, aby sa tu oplatilo pracovať, podnikať a žiť. 
Žiadne všeobímajúce frázy, žiadny svetový mier, 
ale odborne spracované a premyslené riešenia na 
mieru. Odstraňujú byrokraciu, korupciu, niektoré 
obe tieto veci naraz. 600 z nich je dokonca úplne 
bez nároku na štátny rozpočet, iné sa dajú apliko-
vať ihneď. Ak sa pýtate, prečo to doteraz nikto ne-
zaviedol, odpoveď je jasná – vlády za posledných 
12 rokov nemali záujem zlepšiť život občanom 
Slovenska. Mali záujem zlepšiť predovšetkým ten 
svoj život.  

My o váš lepší život záujem máme. Dôkazom je,            
že sme toľko energie a času venovali tvorbe rie-
šení. Som presvedčený, že v prípade úspechu vo 
voľbách by sa väčšina opatrení z nášho programu 
dostala do programového vyhlásenia vlády.

Nebudeme rušiť sociálne opatrenia, 
ale tie najväčšie hlúposti nahradí-
me rozumnými vecami. 

Opakujem, že si viem pred-
staviť spoluprácu so všetkými 
stranami okrem Smeru-SD, SNS 
a ĽSNS. 

Nebudeme rušiť sociálne
opatrenia, len im pridáme
logiku a spravodlivosť

Richard Sulík
predseda SaS

Alternatíva existuje

Necelé dva mesiace delia Slovensko od veľ-
kej výzvy. Výzvy, ktorá na základe hlasovania 
občanov rozhodne o smerovaní Slovenska na 
ďalšie štyri roky. Pevne verím, že väčšina z nás 
bude 29. februára hlasovať zodpovedne, predo-
všetkým podľa svojho najlepšieho svedomia a 
vedomia tak, aby sme vymenili dvanásťročnú 
vládu Smeru. Pretože si zaslúžime viac - fun-
gujúcu spravodlivosť, zdravotníctvo, školstvo, 
sociálnu oblasť, podporu mladým začínajúcim 
rodinám a lepšie podnikateľské prostredie. 
Presne tieto  oblasti spoločenského života dnes 
vážne zlyhávajú na plnej čiare. Neúnosná by-
rokracia, neefektívna verejná správa, vyťaho-
vanie peňazí z vreciek občanov SR cez skryté 
poplatky napriek sľubom o sociálnych istotách 
a udržateľnosti cien energií. Stačilo, je čas na 
zmenu, ktorú si Slovensko zaslúži. SaS je stra-
na, ktorá ponúka najlepší program, na ktorom 
tisícky hodín pracovali desiatky odborníkov. 
Výsledkom je program, ktorý obsahuje 1.144 
konkrétnych riešení pre lepší ži-
vot na Slovensku. Záleží mi na 
budúcnosti krajiny a našich 
detí, preto ponúkam svoje skú-
senosti, odhodlanie a energiu 
posúvať Slovenskú republiku 
želaným smerom, aby sa na 
Slovensku oplatilo pracovať, 
podnikať a žiť.

Je čas na zmenu, 
ktorú si Slovensko zaslúži

Lenka Jakubčová
advokátka a členka strany SaS

Pripravení prevziať 
zodpovednosť
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Šamoríne

0948 137 340 • miroslav.krivosudsky@guarding.sk

Mzda: 3,3330 €/h. brutto
Nástup ihneď.
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LEKTORA  ANIMÁTORA do TPP/ živnosť
Radi privítame v našom kolektíve flexibilného človeka,
ktorý vie komunikovať s deťmi a dospelými. Dôležitá je pre
nás dochvíľnosť, samostatnosť a radosť z práce s deťmi. 
Výhodou: VP sk. B, pedagogické, umelecké alebo športové
vzdelanie. Možnosť ubytovania v mieste výkonu práce. 
Životopis posielajte na e-mail: 1animateam@gmail.com
                                       Bližšie info: 0908 288 288
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KURZ SBS

Evidovaní na Úrade práce môžu 
mať kurz ZADARMO!

Volajte: 0904 001 475
KOMÁRNO

BRATISLAVA

kurz  začína   17. 02. 2020 

kurz  začína  10. 02.  2020

»Predám Citroen Berlingo 
1,6 HDI, r.v. 6/2010, šedá 
metalíza, naj.  213 000 
km. 1. majiteľ, servisná 
knižka – pravidelný servis, 
garážované, klíma, tepo-
mat, cen. zam., el. okná a 
iné. STK/EK 4/2020. Cena: 
5300 €. Dohoda. Tel.: 0915 
975 284

»CZ 175 JAWA 250 350 PI-
ONIER STADION MUSTANG 
SIMSON KÚPIM TIETO MO-
TORKY 0915215406
»Predám let. pneu s zel.
diskom na wgolf5, 195/65/
R15 dva rok použité, 40-e/
ks. T 0918738150
»ČZ-JAWA Odkúpim Moto-
cykel/Diely- DOHODA ISTÁ 
0908205521
»Kúpim malotraktor Terra, 
Vari Agzat alebo TK14 MT8 
0904995579

»Predaj 4 izbový byt v 
Zlatých Klasoch, ulica Síd-
lisko. Byt v pôvodnom sta-
ve, výmera 84 m2. Cena: 
54900 EUR. 
Kontakt: 0915 919 758

»Dám do prenájmu dvojiz-
bový alebo trojizbový byt 
v Dunajskej Strede len 
serióznym záujemcom 
0911428022

»Kúpim 1-izb.byt v DS hoto-
vosť 0907452556

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682

»Elado katlan 60l fazek-
kal, muanyag hordok 
cefrenek 
T: 0907213765

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

03 BYTY / predaj     

04 BYTY / prenájom    

07 REALITY / iné    

08 STAVBA    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

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

Príklad:
RP DS 12 Predám kočík,
0987 654 321.

Občianska
riadková
inzercia

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

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

»Predam scooter Keway 
200, 0915243381 
»Pedikurozest vallalok,ke-
resre hazhoz is megyek! 
0915243381

»Chystáte sa vykopať 
miesto na bazén či jazier-
ko? Bezplatne prevezmem 
zeminu v obci Vrakúň, prí-
padne viem poradiť aj do-
poručiť. Tel. 0905 578 188  
»Medencét vagy tavat 
tervez kiásni? A Vrakúň fa-
luban ingyenesen átvesze 
a foldet-talajt, tudok segí-
tenni is. Tel.0905 578 188
»Bezplatne prevezmem 
zeminu, aj miešanú zo 
štrkom v obci Vrakúň. Tel. 
0905 578 188
»KTO DARUJE SLOBODNEJ 
MAMIČKE 4 ROČNÉHO SYNA 
MALÉ PLYŠOVÉ HRAČKY. 
MÁ RÁD NAJMä ZAJAČIKY. 
A CD OD PETRY JURINO-
VEJ NEMÁM RADA BOXE-
ROV. LEN SMS. ĎAKUJEM. 
0919050244
»KTO DARUJE MLADEJ ZBE-
RATEĽKE ZO SOCIÁLNE VEĽ-
MI SLABEJ RODINY HOCIČO 
OD MAĎARSKÉHO SPEVÁKA 
ZAMBO JIMMYHO. LEN SMS. 
0907524913

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    
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Vážení, slovom slušné teraz naozaj 
nemám na mysli podobnosť či do-
konca rovnosť s istou iniciatívou. 
Myslím na slušnosť ako na základ-
nú súčasť a podmienku spravodli-
vosti. Spravodlivosť totiž nemôže 
byť neslušná, to by prestala exis-
tovať.

Myslím na slušnosť ako na prejav 
postoja jedincov či celých skupín ľudí 
k občianskemu okoliu. Myslím na 
slušnosť, zdvorilosť, akceptovateľné 
správanie sa, (slovo decentný pochá-
dza z latinského decentia), myslím na 
morálne kvality človeka a ľudí vše-
obecne, tie, ktoré určujú tolerovatelnú 
mieru toho, čo je slušné a čo už nie.

Slušnosť nie je vrodená, učíme sa 
jej počas celého života. Od rodičov, od 
učiteľov, od priateľov, od kolegov, ale 
aj od politikov, teda od tých, ktorí by 
mali predstavovať akúsi občiansku 
elitu. Mali. A keďže to tak stále ešte nie 
je, potom do akej miery nás ovplyvní 
alebo neovplyvní všetko to neslušné 
okolo nás, záleží aj na spomínanej 
výchove, aj na našich povahových 
vlastnostiach, aj na hodnotách, ktoré 
sú pre nás dôležité. A ktoré sú predo-
všetkým spoločensky akceptovateľné. 
A je tu ešte aj úcta k človeku.

Ak chceme žiť na slušnom Sloven-
sku a aspoň čiastočne súhlasíme s 
vyššie uvedenými konštatovaniami, 
potom si musíme vyberať, komu zve-

ríme právomoci toto Slovensko riadiť, 
vládnuť mu. Zodpovedne vybrať. Ono 
to zas až tak ťažké nie je, pretože v ne-
slušnosti sa priam topíme. V predchá-
dzajúcich volebných obdobiach sme 
jej dali príliš veľa priestoru na seba-
realizáciu a ona, tá neslušnosť, ale sú-
časne aj nespravodlivosť už prerástla 
všetky predstavitelné limity.  Aj limity 
dané Ústavou Slovenskej republiky. 
Tá napríklad tvrdí, že Slovensko je... 
„zvrchovaný, demokratický a právny 
štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu 
ani náboženstvo. Slovenská republi-
ka uznáva a dodržiava všeobecné pra-
vidlá medzinárodného práva, medzi-
národné zmluvy, ktorými je viazaná, 
a svoje ďalšie medzinárodné záväzky. 
Štátna moc pochádza od občanov, 
ktorí ju vykonávajú prostredníctvom 
svojich volených zástupcov alebo 
priamo. Štátne orgány môžu konať iba 
na základe ústavy, v jej medziach a v 
rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví 
zákon.“

Ak si nedokážeme ctiť našu ústa-
vu ani v týchto základ-
ných bodoch, nemáme 
záujem o slušnosť, ani 
o štátnosť, ani o spra-
vodlivosť. A chceme žiť v 
takom Slovensku? Sku-
točne?

Všetko dobré -

Chceme žiť v slušnom Slovensku?

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

hto základ-
nemáme 

šnosť, ani 
ni o spra-
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ré -

V posledných týždňoch som dostal 
viacero mailov – teda listov v po-
dobe elektronickej pošty, v ktorých 
sa ma naši čitatelia pýtajú, koho by 
mali voliť. Ak dovolíte, odpoviem na 
ne takto, hromadne.

Mám rovnakú dilemu a dostať sa z 
nej nie je ľahké. Nečakajte však, pro-
sím, že cez týždenník REGIONPRESS 
budeme robiť to, čo bežne robia mnohé 
médiá – jednoducho – nebudeme pre-
tláčať vlastných favoritov, nemôžeme 
teda radiť, koho voliť. Ani nechceme. 
Napriek tomu si dovolím ponúknuť na-
sledujúci „manuál“.

Koho nevoliť
Nevoľme tých, ktorých by nevolili 

naši predkovia, z ktorých si viacerí pre-
šli koncentračnými tábormi, z ktorých 
niekoľkí mali v minulosti takzvaný 
„berufsverbot“, iba preto, že sa nezohli 
svojvôli moci. Svojvôľa moci a naciz-
mus sa nám u nás totiž ešte stále preja-
vuje v každodennom živote.

Poďme voliť, lebo určite nechceme, 
aby náš hlas prepadol v prospech nie-
koho, koho si neželáme ako súčasť bu-
dúcej moci. Napríklad v prospech tých 
z vyššieho odstavca.

Nevoľme tých, ktorí sľubujú poria-
dok a zákonnosť a vo svojich radoch 
sami majú ľudí, ktorí mali a majú prob-
lém so zákonom, prípadne už aj za se-
bou rozsudok. 

Nevoľme tých, ktorí prezliekajú 
každé štyri roky kabát, podľa toho, kde 
majú práve vyššiu šancu na zvolenie.

Nevoľme tých, ktorí sa handrkovali 
o miesta na kandidátkach ako o mrkvu 
na trhu.

Nevoľme tých, ktorí nám neponúkli 
žiaden rozumný a splniteľný program, 
iba takmer povinnosť, aby sme im po-
mohol dostať sa k moci.

Nevoľme tých, ktorí nepoznajú  zá-
kladné slovo z civilizovaného politic-
kého slovníka – dialóg.

Nevoľme tých, ktorí si zjavne aro-
gantne „pomýlili“ pojmy štátne, naše 
a ich. Čítate o nich a o tom, ako si žijú, 
denne.

Naozaj, vážení čitatelia, v tejto 
chvíli ešte neviem, kto napríklad u 
mňa vzíde z toho výberu. Musí to však 
byť niekto pre mňa morálne prijateľný, 
hodnotovo definovateľný a demokra-
ticky akceptovateľný a taktiež progra-
movo ustálený. No a hlavne nielen me-
dzinárodne, ale aj ľudsky a občiansky 
všestranne akceptovateľný. Výraz „ob-
čiansky všestranne“ je tu mimoriadne 
dôležitý. Voľba bude ťažká, ale verím, 
že niekto taký sa u nás na Slovensku 
nájde.

Musíme takého nájsť. Čas nás ešte 
až tak netlačí, treba teda rozumne zva-
žovať. Sledovať dianie, počúvať výroky 
a nezabúdať.

Koho voliť?

» Ivan Brožík

Boj o riaditeľské miesto sa spustil v 
ZŠ s MŠ, Hurbanova, v Martine. Už 
po niekoľký raz sme svedkami zly-
hania legislatívy, ktorá umožňuje 
nechutné politické tlaky pri voľbe 
riaditeľa APOLITICKEJ inštitúcie. 

A tieto tlaky spôsobujú ustrácha-
nosť učiteľov, nesuverenitu riaditeľov, 
teda u ľudí, ktorí majú pripravovať do 
života generácie, čo majú zmeniť tento 
marazmus. To sa potom prejavuje aj 
tým, že sa nevieme (bojíme) ako učite-
lia spojiť a bojovať o svoje práva. 

Rada školy je orgán s vyše 10 člen-
mi. O kandidátoch školy nevie nikto z 
ostatnej komunity, nemajú šancu sa 
pýtať, kandidáti sa neprezentujú ve-
rejne, hoci budú riadiť inštitúciu, kto-
rá združuje stovky ľudí. Vie o nich iba 
rada školy, ktorá sa pokojne vo svojom 
kruhu môže účelovo rozhodnúť, ak 
bude chcieť svojho kandidáta. Môže 
vyvíjať rozličné tlaky, aby vyhral vy-
volený. Máme tu krásnu možnosť, ako 
dostať vyvoleného do školy. A všetko 
sa to deje skryte, komunita školy sa in-
formácie dozvie neskoro. Keby sa aj vy-
jadrila vyše polovica školy za nejakého 
kandidáta (demokracia = vláda ľudu), 
nemá šancu prebiť radu školy, ktorá sa 
už rozhodla pre vyvoleného. 

Takéto znetvorenie demokracie sa 
stalo v uvedenej škole, kde okrem iného 
má rada školy stanovy, v ktorých peda-
gogickí zamestnanci v rade školy majú 

hlasovať podľa vôle zamestnancov. Pe-
dagogický zbor sa väčšinou vyjadril za 
inú kandidátku. No dvaja pedagogickí 
zamestnanci v rade školy sa nechali 
demokraticky zmanipulovať a hlaso-
vali proti  väčšine svojich kolegov. No 
ak sa proti tomu vzoprie obrovská časť 
komunity školy, nemám dôvod spo-
chybňovať ich námietky, keďže rodičia 
a učitelia najlepšie poznajú prostredie 
školy. A stoja si za tým a bojujú. Aj za 
cenu straty povolania pedagóga, keď-
že v regióne je núdza o miesto učiteľa. 
Nemožno vravieť o tom, že protestujúci 
spochybňujú demokratické postupy. 
Ak by sme spochybňovali demokratic-
kosť ich protestu, nemohli by sme viac 
už protestovať proti nízkym platom. 
Veď aj ich malá výška bola schválená 
demokraticky demokratickou vládou. 

Martinskú Hurbanku považujem 
za prototyp správania sa učiteľov a 
rodičov. Vzorovo sa spojili a bojujú za 
spravodlivosť a za školu. A DRŽIA SPO-
LU napriek negatívnym komentárom, 
zásahom poslancov, vyhrážaniu sa 
trestnými oznámeniami či nepríjem-
ným spôsobom komunikácie novej ria-
diteľky. Martinská škola nám ukazuje 
nevídanú odvahu a suverenitu, ktorá 
keby bola vlastná aspoň polovici slo-
venských učiteľov, už dávno by sme 
nesnívali o platoch a neriešili by sme 
takéto nechutnosti.

Hurbanka v Martine povstala

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
učiteľ ZŠ s MŠ

No, hneď na úvod, pokojne môže byť 
aj manžel „niekoho“, keď už máme 
ten „džender“. Alebo dcéra či syn. 
Proste niekto, kto je „niekoho“. Ca-
ligula vraj spravil svojho koňa kon-
zulom.

Ako píše kronikár Cassius Dio, kôň 
Incitatus už ako konzul starého Ríma 
jedával ovos zmiešaný so zlatými vloč-
kami. Čo pil, sa nedochovalo. Napo-
kon, aj Caligula bol iba syn „niekoho“ 
- veľkého vojvodcu Germanica a dostal 
sa práve preto na trón už ako 23-ročný. 
Predovšetkým vďaka intrigám. Veď 
ako inak...

Prišla, nasťahovala sa do kance-
lárie, poupratovala pracovný stôl, na 
ktorom mali vždy šéfovia papiere s 
textami, pásy s nahrávkami a množ-
stvo iných artefaktov a začala šéfovať. 
Manželka „niekoho“. Dvakrát denne 
porada s podriadenými a medzitým 
obchádzky po rajóne, či je v celách 
(pardon, v kanceláriách) všetko tak, 
ako má byť a či sú tam všetci, ktorí tam 
majú byť. V duchu revolučného hesla 
„my to teraz robíme inak“.

Úžasné bolo, keď manželka „nieko-
ho“ z vedúcej pozície začala rozdávať 

úlohy. Napríklad zaznel návrh – „pán 
Albert Schweitzer má narodeniny, stá-
lo by to za medailón.“ Iba tak, no, na 
vysvetlenie, písal sa rok 2002, možno 
2004, určite však toto tisícročie.

Manželka niekoho sa hlboko za-
myslela a vydala šéfovský pokyn – 
„hm, nepoznám toho pána, ale my 
to robíme inak. Tému rozhodne treba 
posunúť, aby poslucháčovi niečo dala. 
Prečo iba medailón? Pán kolega, urobí-
te s pánom Schweitzerom rozhovor, iba 
tak to pustím.“

Manželky (a ako som už vyššie na-
písal, aj manželia) „niekoho“ sú proste 
geniálne. Rozhovor s mŕtvym je pre ne 
gombička práve tak, ako sedieť naprí-
klad v dvestoštyridsiatich dozorných 
radách naraz. Alebo riadiť niekoľko 
stoviek „vlastných“ firiem.

Manželky niekoho sú vtelením 
slávneho Čapkovho Rossum‘s Univer-
sal Robots. Proste, správna mašina na 
správnom fleku. V správnom čase, so 
správnymi konexiami. Veď o nič iné 
nikomu ani nejde, iba o ten „flek“. Zlaté 
naše „niekoho“ zázraky.

Manželka „niekoho“

» Ivan Brožík

Poviedka

23. januára 1997 
sa Madeleine Albrightová stala prvou ženou na poste ministra za-
hraničných vecí USA.

Výročia a udalosti
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Šamorín

Do právnych vzťahov, ktorých pred-
metom je určitý záväzok vstupujú ich 
účastníci s očakávaním splnenia povin-
nosti druhou zmluvnou stranou. 

Realita je však iná a častokrát nastáva 
situácia, kedy druhá zmluvná strana svoje 
povinnosti neplní riadne ani včas. Práve 
z  tohto dôvodu právny poriadok upravuje 
konkrétne inštitúty, ktoré by mali v zmluv-
nom vzťahu zvyšovať právnu istotu strán. 
Práva a  povinnosti z  pracovnoprávnych 
vzťahov možno zabezpečiť prostriedkami, 
ktorými sú dohoda o  zrážkach zo mzdy, 
ručenie a zriadenie záložného práva. Iné 
možnosti zabezpečenia pracovnoprávnych 
vzťahov Zákonník práce neumožňuje. 
Dohoda o  zrážkach zo mzdy je najpouží-
vanejším zabezpečovacím prostriedkom 
v pracovnom práve. Dohodu o zrážkach zo 
mzdy možno uzatvoriť iba na báze existujú-
ceho pracovnoprávneho vzťahu a  výlučne 
medzi zamestnancom a zamestnávateľom. 
Dohodou o  zrážkach zo mzdy možno za-
bezpečiť iba platnú pohľadávku, ktorá však 
v  čase zabezpečenia nemusí byť splatná. 
Obsahom dohody o  zrážkach zo mzdy je 
súhlas zamestnanca, aby zamestnávateľ 
jednostranne zrazil časť mzdy vo svoj pro-
spech na uspokojenie svojej pohľadávky. 
Dohoda o  zrážkach zo mzdy sa musí uza-
tvoriť písomne, inak je neplatná. Realizo-
vať zrážky zo mzdy je možné najskôr v deň 
splatnosti pohľadávky. Ručenie ako aj zá-
ložné právo sú v praxi nie veľmi využívané 

zabezpečovacie prostriedky. Ručenie je 
právnym vzťahom medzi veriteľom a ruči-
teľom. Ručenie vzniká jednostranným pí-
somným vyhlásením ručiteľa, že uspokojí 
pohľadávku veriteľa, ak tak neurobí sám 
dlžník. Zákonník práce umožňuje v prípade 
ručenia zabezpečiť všetky pohľadávky nie-
len zamestnávateľa, ale i zamestnanca. Ru-
čiteľ sa teda zaväzuje, že vo vzťahu k veri-
teľovi, ktorým môže byť tak zamestnávateľ, 
ako i zamestnanec, uspokojí nárok veriteľa, 
ak tak nevykoná dlžník. Ručiteľ je osoba 
odlišná od dlžníka a môže ním byť tak fy-
zická ako aj právnická osoba. Zákonník 
práce nevylučuje, aby ručiteľom bol aj spo-
lupracovník dlžníka.  Zriadením záložného 
práva možno zabezpečiť len relatívne úzky 
okruh pohľadávok zamestnávateľa, ktorým 
sú nárok na náhradu škody na zverených 
hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný 
vyúčtovať a nárok na náhradu škody, ktorú 
zamestnanec spôsobil zamestnávateľovi 
úmyselne. Záloh sa obmedzuje výlučne na 
nehnuteľnosti, ktoré zamestnanec vlastní 
a obdobne ako v prípade ručenia, aj zmluva 
o zriadení záložného práva sa musí uzatvo-
riť v písomnej forme.

Zabezpečovacie prostriedky 
podľa Zákonníka práce

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

e-mail: info@v4legal.sk,   www.v4legal.sk
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Pestuje sa v celej Európe, v miernom 
pásme v Ázii, v Severnej Amerike a v 
Austrálii. 

Je to jedna z najstarších kultúrnych 
rastlín; slúži ako zelenina, olejnina, 
krmivo. 

Buľva obsahuje veľa minerálnych 
látok a vitamínov. Reďkev sa používa 
aj ako liečivá rastlina s antimikrobi-
álnym účinkom. Reďkev, reďkovka, 
reďkvička - všetky pomenovania sú 
odvodené od gréckeho slova raphanos 
- reďkev.

Reďkev čierna (Raphanus sativus), 
údajne pomáhala už pri stavbe pyra-
míd. Spoločne s cesnakom a cibuľou 
ju dostávali robotníci, aby im pomoh-
la udržať dobrý zdravotný stav a silu. 
Nachádzame ju vyobrazenú aj na ná-
stenných maľbách starého Egypta z 
roku 2000 pred n. l. Egypťanom vraj 
viac vynášalo jej pestovanie ako siatie 
obilia. O jej vážnosti v staroveku sa do-
zvedáme zo starej gréckej povesti, pod-
ľa ktorej bola vraj Apollónovi v chráme 
v Delfách obetovaná reďkev zo zlata, 
šalátová repa zo striebra a kvaka z olo-
va. Obľuboval ju rímsky cisár Tiberius i 
kráľ Karol Veľký.

Čierna reďkovka má veľmi rozsiah-
le pozitívne účinky na celý organizmus 
a práve preto by nemala chýbať na je-
dálnom stole. Čiernu reďkovku je veľmi 
jednoduché vypestovať. Má rada slnko 
a teplo.  

Neznáša však prehnojené pôdy. 

Túto zeleninu si môžete dopestovať na 
záhrade, ale aj v byte v kvetináči, nie je 
to nič zložité.

Čierna reďkovka obsahuje neuve-
riteľne veľké množstvo životne dôleži-
tých látok. Vitamínu C v nej za surova 
nájdeme viac ako v citrónoch. Okrem 
neho obsahuje aj vysoké množstvo vi-
tamínu E, B1, B2, B6 a beta-karoténu, z 
minerálov je v nej významne zastúpe-
né železo, síra, meď, vápnik, horčík, 
draslík a fosfor.

Vysokému obsahu látok zvaných 
fytoncídy vďačí reďkovka za svoje an-
tibiotické účinky. Dôležitou zložkou 
sú i horčičné silice obsahujúce síru. 
Práve im totiž reďkovka vďačí nielen 
za svoju nenapodobiteľnú štipľavú 
chuť, ale aj za svoj blahodarný vplyv na 
našu pečeň. Tieto silice môžeme nájsť 
aj vo všetkých príbuzných rastlinách 
vrátane známych reďkoviek, čierna 
reďkovka ich však obsahuje najväčšie 
množstvo.  

Nenápadný zázrak – čierna reďkev

» red
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spoločnosť pre prieskum trhu,
 médií a verejnej mienky

HĽADÁ 
externých spolupracovníkov

ANKETÁR/ANKETÁRKA

REGRUTÁTOR/KA

schopných vykonávať aj náročnejšie 
projekty

(rozhovory s respondentmi)

(získavanie respondentov do 
rôznych projektov)

Kremnická 6, 851 01  Bratislava V
 02/208 508 14, e-mail: anketari@median.sk
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Dajte svoj krúžok
! Ostávajú iba tí, ktorí si to odmakali. 
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ali. 

Ján 
BUDAJ

Miroslav 
SOPKO

Martin 
FECKO

Natália 
MILANOVÁ

Marek 
KRAJČÍ

Gábor 
GRENDEL

Ján 
MAROSZ

Eduard 
HEGER

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

ŠKOLSTVO

PÔDOHOSPODÁRSTVO 

KULTÚRA

ZDRAVOTNÍCTVO

BEZPEČNOSŤ

DOPRAVA

FINANCIE

Prečo si poslanci OĽANO 
zaslúžia váš krúžok:
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