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Blíži sa február

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Žiaden akčný titulok v zmysle 
„padne vám sánka“, prípadne - 
„roztopíte sa“, alebo „šokujúce“. 

Proste a jednoducho – blíži sa feb-
ruár. Po januári to tak býva. Teším sa 
na február. Je to mesiac, v ktorom, aj 
podľa vlastných pozorovaní, ale naj-
mä v odkazoch stáročných tradícií 
prichádza pravidelne niekoľko dní 
s takmer jarným nádychom. Do za-
čiatku skutočnej jari je to potom už 
„malina“.

Spravidla sa tá „jarná“ februá-
rová nádejná perióda zjavuje v jeho 
poslednom týždni. Je to signál na 
ukončenie obdobia tmy, chladu, 
depresií, na oživenie snov, predstáv 
a opätovnej chuti žiť. A samozrejme, 
ako inak, na upratovanie, vetranie, 
vynášanie a pálenie zlého, starého, 
stuchnutého, plného chorôb. Je stále 
dobré dbať na tradície našich pred-
kov, pretože obsahovali v sebe veľké 
múdra celých generácií.

Bolo by veľmi nerozumné za-
hodiť takto nazbierané skúsenosti a 
zapredať sa svojvôli. Zapredať sa ob-
razu síce na prvý pohľad lákavému, 
no inak z hľadiska hodnôt úplne bez-
cennému. Ľudia dostali od Boha dar 

myslenia a bolo by asi pohŕdaním ta-
kýmto darom, ak by ho nevyužívali.

V septembri 2015 hovoril arci-
biskup Vasiľ pred pútnikmi z celého 
Slovenska zo Šaštínskej baziliky o 
obraze materinských bolestí - bolestí 
Slovenska. Zaradil medzi ne „stratu 
nadšenia, radosti a životného opti-
mizmu, stratu ľudskosti a súcitu – 
rastúcu bezohľadnosť, stratu dôvery 
v autoritu, v občianske i cirkevné 
inštitúcie, bolesť zo straty dôvery v 
spravodlivosť, v dané slovo, v lásku 
a rodinu, bolesť zo straty žičlivosti a 
štedrosti, zo straty solidarity a náde-
je“.

Svoju kázeň arcibiskup Vasiľ 
ukončil výzvou - „Slovensko, Slováci 
a Slovenky, máme v znaku tri vrchy a 
kríž - a nie tri opičky a hrabličky, ako 
návod na spokojný život  - nevidím, 
nepočujem, nehovorím a 
hrabem len k sebe“.

Blíži sa čas jarného 
upratovania, už o me-
siac. Dosť času na pre-
mýšľanie.

S pozdravom 
všetko dobré –

Doprava v cene!
T: 0908 13 11 99

BEZKONKURENČNÁ CENA!
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25. január 
Sviatok obrátenia Pavla 
(deň superpranostík).

Výročia a udalosti INZERCIA
0905 915 034
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Každý týždeň: Banská Štiavnica, 
Banská Belá, Štiavnické Bane, 
Žarnovica, Brehy, Hodruša - 
Hámre, Hronský Beňadik, Nová 
Baňa, Rudno nad Hronom, Te-
kovská Breznica, Veľká Lehota, 
Žiar nad Hronom, Bartošova Le-
hôtka, Dolná Trnávka, Hliník nad 
Hronom, Janova Lehota, Jastra-
bá, Kosorín, Kremnica, Lovča, 
Lovčica - Trubín, Lutila, Pitelová, 
Prestavlky, Sklené Teplice, Slaská, 
Stará Kremnička, Trnavá Hora, 
Vyhne, Hodruša - Hámre, Vyhne 

ziarsko@regionpress.sk

Redakcia: Nám. Matice slovenskej 17
 ŽIAR n/HRONOM
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Stredné Slovensko
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Inzulín je hormón, ktorý sa vylučuje 
v pankrease, podžalúdkovej žľaze. 
Jeho úlohou je udržiavať hladinu 
cukru v tele v optimálnom rozpätí. 
Ale jeho úloha v udržaní vnútorného 
prostredia sa týka aj metabolizmu tu-
kov, bielkovín a minerálnych látok.

Inzulínová rezistencia je stav, keď sa v 
tele nedokáže dobre využívať vytvorený 
inzulín, alebo bunky na už vytvorený ne-
reagujú dostatočne. V jej dôsledku sa po-
zvoľne začne meniť vnútorné prostredie, 
ako prvý a najjasnejší príznak je vzostup 
hladiny cukru v krvi. Následne začne 
podžalúdková žľaza tvoriť viac inzulínu, 
aby zoptimalizovala hladinu krvného 
cukru, čo sa aj rôzne dlhú dobu darí. 
Postupne sa ale kompenzačné mechaniz-
my vyčerpajú, pankreas nie je schopný 
pokrývať požadované nároky a inzulínu 
začne byť nedostatok a hladina krvného 
cukru stúpa a objaví sa cukrovka.

Inzulínová rezistencia ale súvisí aj 
s vysokou hladinou tukov, obezitou a je 
jedným zo spúšťačov srdcovo-cievnych 
ochorení, má súvis aj so stukovatením 
pečene, syndrómom polycystických ová-
rií (vaječníkov), neplodnosťou a niekto-
rými nádorovými ochoreniami. Pôvodne 
ochranná funkcia syndrómu inzulínovej 
rezistencie v minulosti (ako napríklad 

ukladanie tuku na dlhšie obdobia hla-
du), sa v súčasnosti mení na negatívnu 
so zvýšením rizika civilizačných chorôb.

K hromadným prejavom syndró-
mu došlo až v poslednej dobe, charakte-
rizovanej
- energetickým nadbytkom pri sedavom 
spôsobe života,
- dostatkom energetických substrátov po-
travou v západnom štýle života, 
- nedostatok pohybu.

Jeho výskyt aj prejavy zvyšuje ne-
správny životný štýl, hlavne zvýšený 
energetický príjem potravou a znížený 
energetický výdaj pri sedavom spôsobe 
života s minimálnou fyzickou aktivitou.

Predísť  uvedeným potenciálnym 
ochoreniam je možné zaradením pravi-
delnej fyzickej aktivity, znížením vnút-
robrušného tuku, sledovaním si obvod 
pásu, znížením cukru v 
strave – najprv jedno-
duchých cukrov hlavne 
v podobe rafinované-
ho cukru, dostatkom 
spánku a ak je to po-
trebné, aj liekmi.

Inzulínová rezistencia a jej následky

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

metabolizmu a výživy

robrušného tuku, sledovaním si obvod 
pásu, znížením cukru v 
strave – najprv jedno-
duchých cukrov hlavne 
v podobe rafinované-
ho cukru, dostatkom 
spánku a ak je to po-
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Príbeh misionára z Nigérie je nádher-
ným svedectvom Božej prozreteľnosti.

Otec Kenneth Iwunnu (45) pochádza 
z Nigérie a momentálne už 7 rokov pôsobí 
ako misionár v tradične kočovnom kmeni 
Borana v odľahlej časti Etiópie. Kňazom sa 
túžil stať od skorého detstva. Už ako malý 
chodil každé ráno na svätú omšu a dokon-
ca kvôli tomu niekoľkokrát prišiel neskoro 
do školy. Ani trest ho však neodradil od 
toho, aby prišiel do kostola aj na ďalší deň. 
Kňaz v jeho farnosti mu bol vzorom.

Farnosť Svätého kríža, kde aktuál-
ne otec Kenneth Iwunna pôsobí, je veľmi 
odľahlým miestom. „Ľudí z kmeňa Bora-
na priťahuje ku kresťanstvu vedomie, že 
každý človek je milovaný. Okrem toho sú 
ohromení univerzalitou Cirkvi a tiež chcú 
byť jej súčasťou,“ vysvetľuje kňaz.

Vďaka pomoci z  nadácie ACN môže 
každý rok 65 až 100 mladých z tejto farnos-
ti navštíviť pastoračný program v  jednej 
z  diecéz. „Väčšina z  nich nikdy nebola 
inde ako vo svojej vlastnej dedine. Je pre 
nich dôležité stretnúť sa s mladými z iných 
kmeňov a rozprávať sa s nimi.“

Vo farnosti tiež pomáha manželským 
párom, ktoré sa rozhodli prijať kresťanskú 
vieru. Chcú prijímať sväté prijímanie, no 
nemôžu, kým neuzavrú aj Cirkevné man-
želstvo. Mnohí však nemajú peniaze na 
prstene či na oblečenie, ktoré k cirkevné-
mu sobášu patrí.

„Organizujeme preto svadobný ob-

rad pre viaceré páry naraz a zabezpečíme 
im všetko, čo na túto slávnosť potrebujú,“ 
hovorí otec Kenneth. „Je to pre nich obrov-
ská úľava, keď sú konečne manželmi aj 
pred tvárou Cirkvi.“

V komunite sa pomaly sa zlepšuje aj 
postavenie žien „Taktiež povzbudzujeme 
dievčatá, aby chodili do školy,“ objasňuje 
misionár. „Vedie to k  prudkému poklesu 
manželstiev detí. Veríme v  evanjelizáciu 
prostredníctvom vzdelávania.“

Pred otcom Kennethom však stále 
stoja mnohé výzvy: „Cesty sú v zlom stave 
a na väčšinu miest sa dá dostať len pešo, 
na bicykli alebo na mopede. Keď cestujem 
sám a  musím ísť cez les, niekedy mám 
strach – sú tu totiž leopardy, obrovské 
hady a veľmi veľa hyen.“

Keby si však otec Kenneth mo-
hol vybrať, zostal by podľa vlastných 
slov v  Etiópii už navždy. Zo svojej úlohy 
misionára v  kmeni Borana má veľkú ra-
dosť: „Moja viera tu silnie. Mám možnosť 
pomôcť im spoznávať Boha, a  tak im 
sprostredkúvať samotný život. Je to naj-
lepšia vec, aká sa mi ako kňazovi mohla 
stať.“

ACN každoročne podporuje v Etiópii 
približne 40 projektov, ktoré sú financova-
né sumou vyššou ako 1 milión eur. Viac in-
formácií nájdete na www.acnslovensko.sk

Etiópia je najlepšia vec, 
aká sa mi mohla stať

» Ľudmila Pöštenyiová 
- ACN Slovensko

26. január 1993 
Václav Havel bol zvolený za prezidenta 
Česka.

Výročia a udalosti
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Kolektív školy

Pri výbere školy je veľmi dôležitý jej 
kolektív, jej vedúci pracovníci, teda 
zamestnanci, ktorým denne zveru-
jeme svoje deti. 

Od kvality zamestnancov sa odvíja 
aj to, ako sa dieťa v škole cíti, ako v nej 
napreduje, aký má postoj k inštitucio-
nalizovanému vzdelávaniu. Kritérium 
kolektívu školy sa teda javí rodičom 
ako najdôležitejšie. Je o to naliehavej-
šie, keďže zo všetkých strán počúva-
me, že v školách sú nekvalitní učitelia, 
keďže sú nedostatočne zaplatení.

Ako laik posúdi kvalitu zamest-
nancov? Nemožno sa spoľahnúť na 
internetové referencie, príp. na klebe-
ty, nemôžu byť jediným zdrojom. Žiaľ, 
jeden nespokojný hlas má väčšiu silu 
ako piati spokojní, môže škole krivdiť. 
Ani informácie zo školského webu nie 
sú zárukou, majú sčasti marketingovú 
funkciu. Deň otvorených dverí (DOD) 
veľa naznačí, no užitočná je aj náhod-
ná návšteva školy, pri ktorej si treba 
všímať, ako sa o vizuál školy pracovní-
ci starajú, ako estetizujú priestory pre 
žiakov, či nekričia po žiakoch, či si ich 
všímajú aj cez prestávky a pod. Veľmi 
dôležitá je priama komunikácia a nie 
iba s vedením školy. Treba si všímať, 
ako reagujú na vaše otázky, ako vás 
počúvajú, ako sú otvorení v rozhovore. 
Odporúčam školu navštíviť s odbor-

níkom (učiteľom). Náhodná návšteva 
však nemusí byť dovolená. Preto vyu-
žite pobyt v škole počas DOD na maxi-
mum a sledujte rôzne interakcie  peda-
gógov s deťmi počas celej akcie. Určite 
sa možno spoliehať aj na prvotný pocit 
z návštevy školy, na intuíciu. Možno 
si zistiť stabilitu školského kolektívu, 
či nedochádza k častej fluktuácii za-
mestnancov. Neodporúčam riadiť sa 
rôznymi rebríčkami škôl či výsledkami 
z testovaní, nie sú obrazom personálu 
školy, iba čiastkovým hodnotením ur-
čitého aspektu školy. 

Možností na posúdenie kolektívu 
školy máme teda minimálne. Dobrých 
učiteľov nám nemusí zaručiť ani sú-
kromná škola, ktorá lepšie odmeňuje 
zamestnancov. Ak sa však aj stane, že 
po nastúpení vášho dieťaťa zistíte, že 
personál je problém, je veľmi dôležité 
byť aktívnym rodičom školy, zapájať sa 
do aktivít, navrhovať zmeny, vstupovať 
do samosprávnych funkcií školy, a tak 
školu meniť. Možno práve spolupráca 
učiteľov a rodičov by predišla strachu z 
nesprávneho výberu školy. Ak by však 
pochybnosti o pretrvávali, existujú isté 
možnosti, ako mať dieťa doma a indi-
viduálne ho vzdelávať. To je však oso-
bitná téma. Dôležité je uvedomiť si, že 
ste rodičia detí, na ktorých vám záleží, 
a preto by ste mali participovať na fun-
govaní školy a školstva vôbec. 

Trojuholník škola – rodič - žiak III

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
učiteľ ZŠ s MŠ
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  KVALITNÉ OKNÁ A DVERE

ZA ROZUMNÉ CENY

STAVEBNÉ PRÁCE RÔZNEHO DRUHU

až 9 okenných 
profilov od slovenských výrobcov

Držitelia osvedčenia

www.v
vejomont@gmail.com

Predajca Žarnovica, SNP 1500, nad Prima bankou
0903 351 226, zarnovica@herplast.eu
Predajca Nová Baňa, Bernolákova 19,

nad Elektrom Sverík, 0915 186 898,
vejomont@gmail.com 



ZH 20-04 strana_ 5

pOlItICKá INzeRCIA / spOmíNAme, službyžIARsKO
55



ZH 20-04 strana_ 6

leKáRNIčKA dO pRíROdy / služby Najčítanejšie regionálne noviny
6

Na viacerých miestach sa o ňom 
zmieňuje dokonca aj Starý zákon. 
Na stole rímskych cisárov bol tak 
isto nesmierne obľúbený. A známy 
rímsky cisár Nero ho vraj miloval 
natoľko, že podľa tejto zeleniny do-
konca dostal aj prezývku.

Pór je bohatý na draslík, znižuje krv-
ný tlak a hladinu zlého cholesterolu, 
zároveň však zvyšuje hladinu dobrého 
cholesterolu, čím brzdí aterosklerotic-
ký proces a ďalšie srdcovo-cievne ocho-
renia. Pravidelná konzumácia póru s 
cesnakom tiež znižuje riziko rakoviny 
hrubého čreva a prostaty. Nezanedba-
teľný je preventívny účinok póru pri 
chorobách žíl, pretože bráni vytvára-
niu krvných zrazenín. Keďže pór patrí 
k diuretikám, odporúča sa aj ľuďom 
trpiacim na dnu a reumatizmus.

Pór je navyše prirodzenou zbraňou 
proti baktériám a hubám. Ak naša stra-
va pozostáva prevažne z údenín, vy-
prážaných jedál, sladkostí a umelých 
sladených nápojov, žalúdok a horná 
časť tenkého čreva sa stávajú útočis-
kom celých kolónií baktérií a húb, ktoré 
sa tam závratnou rýchlosťou množia. 
Pór je ideálna zelenina pre starších a 
seniorov, pretože im zlepšuje črevnú 
flóru.

Ženy trpiace opakovanými zápalmi 
močového mechúra by mali častejšie 
konzumovať pór. Horčicový olej alicín 
sa vylučuje cez obličky do močového 
mechúra a tam môže naplno rozvinúť 

svoje antibakteriálne účinky.
Účinné látky v póre pôsobia proti 

nadmernému zahusťovaniu krvi, rie-
dia krv a zabezpečujú, aby sa nehro-
madila v dutinách nepružných ciev. 
Pór patrí k najúčinnejším druhom zele-
niny proti starobným zmenám ciev.

Vysoký obsah vitamínu K v póre ak-
tivuje osteokalcín, bielkovinu, ktorá je 
životne dôležitá pre zdravie kostí. 

Pór je dobrým zdrojom alylsulfidov, 
ktoré môžu inhibovať dráhy spojené s 
tvorbou malígnych nádorov. Môže tiež 
znížiť riziko rakoviny prostaty, hrubé-
ho čreva a vaječníkov. Spotreba póru v 
primeraných množstvách chráni vaše 
oči pred šedým zákalom a vekom pod-
mienenou makulárnou degeneráciou 
(strata centrálneho videnia).

Pretože pór obsahuje väčšie množ-
stvo solí kyseliny šťavelovej, nie je 
vhodný pre ľudí, ktorí majú choré ob-
ličky a žlčník.

Zelenina cisárov - pór

» red
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27. január  
Medzinárodný deň pamiatky obetí holo-
kaustu (Jom Hašoa).

Výročia a udalosti

INZERCIA
0905 915 034
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»ČZ-JAWA Odkúpim Moto-
cykel/Diely- DOHODA ISTÁ 
0908205521
»KÚPIM STARÚ MOTORKU 
HOCIJAKÚ TEL. 0944883567
»Kúpim staré mopedy, pi-
onier, babeta, stadion aj 
diely. tel. 0949154017
»KÚPIM STARÉ AUTOVETERÁ-
NY ŠKODA, LADA, TRABANT, 
atď 0918383828
»Ak Vám doma zavadzá-
jú rôzne diely Škoda 105-
136 rád ich odkúpim.Tel: 
0904530099

»Predám 3i tehlový byt s 
lodžiou, 3p z 3. 73m2. Ulica 
Dukelských hrdinov, ZH č.t. 
0905504296

»Predám rodinný dom v 
tichom prostredí aj so zá-
hradkou v Pitelovej. Cena 
dohodou. Tel.: 0905 568 
319

»ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM 
STAROŽITNOSTI, STARÉ VECI A 
ĽUDOVÉ KROJE 0918439124

»Predám zdvihák na NA, 
dodávku. Tel.: 0905 435 
258

»Osamelý 76. r., 190cm, z 
RD, hľadá osamelú pria-
teľku do 67r. Zn:Okolie ZH 
Tel.:0904 478 936

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 6 dolu.

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

05 DOMY / predaj   

11 HOBBY A ŠPORT   

13 RÔZNE / predaj    

16 ZOZNAMKA    
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Po voľbách 2020 bude najdôležitejšou témou 
intenzívny boj proti korupcii, ktorá Slovensko ro-
zožiera ako rakovina už 12 rokov, naprieč celého 
obdobia Ficových vlád. Hochštaplerské vedenie 
krajiny nás navyše doviedlo do stavu, keď pravá 
ruka nevie, čo robí ľavá a občania sú buzerovaní 
štátnymi úradmi, ktoré ich posielajú s jedným pa-
pierom od jedného okienka k druhému. 

Udalosti posledných mesiacov ukázali v celej 
nahote, čo korupčné vlády narobili s našim súd-
nictvom. Výpovede svedkov v kauze vraždy Jána 
a Martiny skúšajú naše žalúdky, keď odhaľujú 
vzťahy dookola tých istých grázlov, z prepisov 
ich správ naskakuje husia koža. Slušní sudcovia 
nemajú šancu, v prehnitom systéme vyhrávajú tí, 
ktorí dovolenkujú s tými „správnymi“ mafi ánmi.  

Preto si nedokážem vybaviť nič prioritnejšie, 
ako pomocou jasných a odborne vypracovaných 
riešení napraviť tieto oblasti. Očistiť súdnictvo 
od korupcie a nastaviť pravidlá skutočne pre 
všetkých. Presne to sú piliere nášho Návodu na 
lepšie Slovensku – 1144 riešení, aby sa tu oplatilo 
pracovať, podnikať a žiť. Pretože mudrovať o tom 
môže hocikto, ale konkrétne rie-
šenia máme pripravené iba my. 
Môže si ich pozrieť na www.sas.
sk/navod. Za stranu SaS zodpo-
vedne vyhlasujem, že sme pri-
pravení.    

Najväčšou prioritou
je spravodlivosť

Richard Sulík
predseda SaS

Alternatíva existuje

Objednávateľ: strana Sloboda a Solidarita, Priemyselná 8, 821 09 Bratislava, IČO: 421 39333 
Dodávateľ: REGIONPRESS, s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36 252 417 

Autogramiáda 

kuchárskej knihy 

Sulíka & Ihnačáka

Poď na pivo 

a pokecajme 

o všetkom, 

čo ťa zaujíma

ak ju ešte 

nemáš, tak 

ju dostaneš

RICHARD SULÍK
vo Zvolene
30. 1. 2020

FaxCopy, OC Európa 

Nám. SNP 63

o 15.00 hod. 

Victoria - penzión & reštaurácia

Dukelských hrdinov 148/2

o 18.00 hod. 
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Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

3,70 € / ks
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Posledný februárový deň máte mož-
no plánovaný pobyt v nemocnici, 
možno budete mať službu. Napriek 
tomu, voliť budete môcť.

Nemocničné zariadenia spravidla vo 
volebný deň pre chodiacich pacientov 
a personál zriaďujú volebnú miest-
nosť, pre imobilných je v nemocniciach 
možnosť voliť do prenosnej schránky. S 
jednou jedinou výnimkou – ak neležíte 
v nemocnici vo svojom volebnom obvo-
de, musíte mať volebný čiže hlasovací 
preukaz. A k tomu preukaz totožnosti 
– občiansky preukaz. Tie volebnej ko-
misii komisii musí volič predložiť.

Pacientov, ktorí sú pripútaní na 
lôžko, navštívi, ak o to požiadajú služ-
bukonajúcu zdravotnú sestru, prísluš-
ná okrsková volebná komisia a umožní 
im hlasovanie do prenosnej schránky.

Hlasovací preukaz si pacient včas 
vopred vybaví sám alebo prostredníc-
tvom inej osoby v mestskej časti, kde 
má nahlásené trvalé bydlisko. Pre bliž-
šie informácie je potrebné osloviť prís-
lušný miestny úrad.

Podmienky a spôsob požiadania 
o hlasovací preukaz:
 - osobne v čase úradných hodín obce/
mesta trvalého pobytu najneskôr po-
sledný pracovný deň pred konaním 

volieb,
- v listinnej forme, žiadosť musí byť do-
ručená na adresu obce/mesta trvalého 
pobytu najneskôr 15 pracovných dní 
pred dňom konania volieb,
- elektronicky, žiadosť musí byť doruče-
ná na elektronickú adresu obce/mesta 
trvalého pobytu najneskôr 15 pracov-
ných dní pred dňom konania volieb,
- splnomocnenou osobou najneskôr 
posledný deň pred konaním volieb, (je 
potrebné úradne overené splnomocne-
nie, splnomocnená osoba potvrdzuje 
prevzatie preukazu svojím podpisom).

Žiadosť musí obsahovať meno a 
priezvisko, rodné číslo, štátnu prísluš-
nosť, adresu trvalého pobytu (obec, 
ulica, číslo domu), prípadne korešpon-
denčnú adresu osoby, ktorá žiada o 
hlasovací preukaz.

Splnomocnenie obsahuje meno a 
priezvisko, rodné číslo, štátnu prísluš-
nosť, adresu trvalého pobytu (obec, 
ulica, číslo domu) splnomocniteľa, rov-
nako obsahuje aj meno a priezvisko, 
číslo občianskeho preukazu a štátnu 
príslušnosť osoby, ktorá je splnomoc-
nená na prevzatie hlasovacieho preu-
kazu za splnomocniteľa.

Voľby v nemocnici

» red

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

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

Miroslav Beblavý
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • PERGOLY

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

zasklievanie terászimné záhrady balkóny rámové
bezrámové hliník. prístrešky BioClimatic pergoly

ZĽAVY AŽ DO 30% Možnosť výhry 300 €NOVOROČNÁ AKCIA
splátky od 98 €splátky od 149 €splátky od 49 € splátky od 99 € splátky od 249 €

Návrh na rozvod manželstva smeruje 
k  tomu, aby bolo manželstvo právne 
zrušené. Podanie takéhoto návrhu by si 
mal navrhovateľ dôkladne premyslieť, 
nakoľko ide o závažné rozhodnutie. 

Navrhovateľom môže byť iba jeden 
z  manželov. Konanie o  rozvod manžel-
stva je návrhové a  nikdy sa nezačína 
z úradnej povinnosti. Manžel alebo man-
želka by mali návrh na rozvod podať, len 
ak je vzťah medzi nimi vážne a trvalo 
rozvrátený, manželstvo nemôže naďalej 
plniť svoj účel a  od manželov nemožno 
očakávať obnovenie manželského spolu-
žitia. Návrh na rozvod manželstva musí 
spĺňať formálne náležitosti predpísané 
zákonom. Podáva sa v  písomnej forme. 
Možno ho podať v listinnej podobe osob-
ne v podateľni súdu alebo poštou, taktiež 
možno využiť spôsob elektronického 
podania. Súdny poplatok za podaný ná-
vrh na rozvod manželstva je vo výške 
66 eur, a to v prípade podania v listinnej 
podobe a  v  prípade elektronickej verzie 
je to 33 eur. Návrh na rozvod manželstva 
musí spĺňať okrem formálnych náleži-
tostí aj obsahové náležitosti. Prioritne je 
dôležité označiť súd, na ktorý sa návrh 
podáva. V  návrhu je taktiež potrebné 
označiť účastníkov konania, ktorými sú 
obaja manželia. Označení sú ako manžel 
a manželka. V prípade, ak z manželstva 
pochádzajú deti, bude súčasťou návrhu 
aj úprava práv a povinností k maloletým 
deťom na čas po rozvode. Vzhľadom na 
uvedené je súd povinný v rozhodnutí, 

ktorým sa rozvádza manželstvo rodičov 
maloletého dieťaťa, vždy upraviť výkon 
ich rodičovských práv a povinností k 
maloletému dieťaťu na čas po rozvode. 
V  návrhu na rozvod manželstva je teda 
potrebné presne špecifikovať manželov, 
a  taktiež maloleté deti s  uvedením ich 
osobných údajov. V  návrhu sa stručne 
popíše, kedy manželstvo vzniklo, aký bol 
jeho doterajší priebeh. Taktiež sa uvádza-
jú dôvody prečo jeden z manželov žiada 
o rozvod manželstva. Navrhovateľ popíše 
všetky rozhodujúce skutočnosti, ktoré ho 
viedli k  podaniu návrhu. V  záverečnej 
časti navrhovateľ musí uviesť tzv. petit, 
v  ktorom zhrnie čo zamýšľa dosiahnuť 
podaním návrhu, teda čo je jeho cieľom. 
Na konci návrhu sa navrhovateľ podpíše 
a uvedie miesto a dátum spísania návrhu. 
K návrhu je potrebné ako prílohu doložiť 
kópiu sobášneho listu. Ak sú účastníkmi 
maloleté deti dokladá sa aj ich rodný list. 
Zároveň môže navrhovateľ doložiť listi-
ny alebo iné dôkazy preukazujúce jeho 
tvrdenia. Súd môže manželstvo rozviesť 
bez účasti manželov, len za predpokladu, 
že z  manželstva nepochádzajú maloleté 
deti. Návrh na vyporiadanie majetku sa 
podáva samostatne. 

Návrh na rozvod manželstva

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

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

Inzercia
0907 877 860

Najčítanej
šie

regionálne

noviny
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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

h ľ a d á :

Uzávierka ďalšieho vydania regionálnych novín je 29. januára 2020
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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

SPOLOČNOSŤ Najčítanejšie regionálne noviny

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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AIW - Práca - Opatrovanie 
seniorov v Rakúsku!

Kritériá 
pre spoluprácu s AIW:
· opatrovateľský kurz a prax

·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 
· vek 25 až 60 rokov

roko tro t k R kúsku
r r r k Č rv kríž

máme stále dostatok ponúk aj pre mužov
-dňov rnusy r kúsk živnosť

Honorár 1 100 až 1 400 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

AIW má zástupcov
v rôznych mestách Slovenska!

Zavolajte na bezplatné číslo
0800 24 24 44

a dohodnite si osobné stretnutie.
Pracovať môžete už o pár dní!

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 

prijme do pracovného
pomeru:

Miesto výkonu práce:
Devínska Nová Ves (BA)

e-mail: praca@schnellecke.com   
  tel.: 0800 144 140
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Vodič LKW od 810 € brutto + 160 € 
variabilná zložka + ďalšie prémie

Vodič VZV / retrak / ťahač od  810 € brutto 

od  810 € brutto 

+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie

Pracovník montáže
+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie

+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie
od  765 € brutto Skladový pracovník
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