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KAMENO-PRODUKT 
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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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   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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www.agrosam.sk

Karácsonyi dekorációk

Prekrásne
umelé stromčeky,
svetlá a dekorácie
čakajú na Vás u nás

ŠAMORÍN, Gazdovský rad 41 - DOM SLUŽIEB, tel.: 031/562 22 52
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ŠAMORÍN, Gazdovský rad 41 - DOM SLUŽIEŠAMORÍN Gazdovský rad 41 - DOM SLU

TOTÁLNY VÝPREDAJ
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PLECHY
a škridle ihneď 

zo skladu.
Strechy na kľúč a

rekonštrukcie striech.

0905 746 12409
Neváhajte zavolať!

www.strecha.ws 07
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Predajňa: Tomášikova 35 a 37, BA
02-49 10 30 40 / kotly@triangel-ba.sk

Najlepší výber KOTLOV
predaj - montáž - servis
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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.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09
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Ponúkame účtovné služby
za výhodné ceny. 

Michaela Ferenczová - Bluelogik
Tel. číslo: 0908 529 510 

E-mail : mabluelogik@gmail.com

»JAWA 05 JAWA 20,21 STA-
DION SIMSON ENDURO 
ELECTRONIC KÚPIM TIETO 
MOTORKY 0915215406
»ZIMNÉ KOLESÁ SET na ško-
da FABIA I II III, rozteč 5x100 
Stredová diera: 57,1 vo 
veľmi dobrom stave s hl-
bokým vzorom používané 
len jednu sezónu cca 3000 
km. Dôvod predaja je pre-
daj oboch áut. Mám 15“ na 
TSI, 14 na MPI a HTP. Cena je 
185/60 R14 Kleber Krisalp 
MP2 za 150 a 185/60 R15 
BF Goodritch ETRA ROAD 
za 160-€ Obe sú kvalitné V 
vzory určené do horských 
podmienok a obe dosiahli 
v testoch skvelé výsledky 
preto sme ich kupovali. 
Dobehnete a vyberiete si 
Dunajská Streda 0905 578 
188.
»LIATINOVÉ KOLÁ HYUN-
DAI org. SantaFe veľké 18“ 
7Jx18, 235/60 R18“, všetky 
4 za 450-€ Tel.: 0907 779 
019
»Liatinové disky 14“ org, 
FORD Ka, v zachovalom 
stave, obuté na 165 R14 
zimné skôr na dojazdenie. 
Všetky 4 ks za 120-€
Tel.: 0905 578 188

»Hľadáme 2 izbový podná-
jom okres Dunajská Streda 
tel: 0951567959
»Kúpim garáž 0918454108

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682 

»Na Motorobot PF62 pre-
dám kľukovku (70), liati-
novú prednú masku (70), 
pluh (70), rotavátor (80). 
TT. Tel.: 0948 158 475

»SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ 
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE 
0944724181
»Hľadám kamarátku od 
52 do 60r. 0907369234

Občianska
riadková
inzercia
02 AUTO-MOTO / iné          

07 REALITY / iné    

08 STAVBA    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

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.

16 ZOZNAMKA    
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Hľadáme na TPP šikovných stavbárov
na pozície:

murár, obkladač, železiar, tesár, zvárač,
s nástupom ihneď.

Miesto výkonu práce Bratislava, Dunajská Streda, Galanta
Ponúkaný plat: 5€/+ stravné lístky

Bližšie info.: Hilda Sebőková, +421 902 361 271, praca@avastav.sk
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Dunajskej Strede

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

Mzda: 3,3330 €/h. brutto
Nástup ihneď.

14. decembra 1911        
Roald Amundsen dosiahol Južný pól 

Výročia a udalosti
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SBS
LAMA SK
príjme strážnikov
na obchodné prevádzky

v Šamoríne

0948 996 732

800 € brutto/ mesiac

Nástup INHEĎ!

INZERCIA
0907 779 019

Nie pre ťažké reformy, ktoré sa ne-
dajú vydržať, lebo žiadne nerobia. 
Nie pre kauzy, hoci škandálov mali 
za tých pár mesiacov neúrekom. 
Ľudia nechcú Igora Matoviča a jeho 
vládu kvôli absolútnej neschopnos-
ti riešiť vážne problémy, arogantnej 
komunikácii k občanom a drzému 
papalášizmu.

Očakávaná zmena k lepšiemu 
s Matovičom neprišla a ani nepríde. 
A za dverami stále čaká starý aj nový 
Smer. Úlohou všetkých príčetných a 
kompetentných strán je ponúknuť 
alternatívu. Odbornú, profesionál-
nu a hodnotovú alternatívu, pre 
ktorú Slovensko a jeho občania sú 
cieľom politiky, nie iba nástrojom 
na použitie vo voľbách. 

Potrebujeme viac odbornej disku-
sie, debát o zdravotníctve, obnove 
Slovenska o problémoch a  rieše-
niach. Pri tejto vláde, pri spôsobe 
vládnutia Igora Matoviča sa o tom 
nedá ani snívať. Nechcem a neželám 
Slovensku návrat ľudí, ktorí si mys-
leli a hovorili, že keď vyhrajú voľ-
by, môžu všetko. Nechcem Fica ani 
žiadny iný Smer. Chcem len slušnú 

vládu, ktorá nebude robiť vlastným 
občanom zle. A ktorá sa správa k 
ľuďom s úctou! Pretože v tomto me-
dzi Ficom a Matovičom prestáva byť 
rozdiel. 

Igor Matovič patrí do politickej aj 
ľudskej izolácie. Je to zlý politik aj 
zlý manažér. Každý, kto mu umož-
ňuje zostať pri moci, je spoluzod-
povedný za škody, ktoré premiér 
spôsobí.

Slovensko má na viac!

POTREBUJEME NOVÚ 
ALTERNATÍVU. 

Matovič nevyšiel, lebo ani nikdy nemohol.
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» Tomáš 
Drucker
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NÁBYTOK HALÁSZ

Sedacia súprava INFERNO rozkladacia 
s uložným priestorom, spanie 230 cm x 160 
cm, š. 294 cm x hl. 174 cm x v. 88 cm
Pôvodná cena 765, - €  AKCIA 666,- €

Obývacia stena ARS
šírka 370 cm
Pôvodná cena 550,- €  AKCIA 397,- €

Sedacia súprava BRUNO rozkladacia 
s uložným priestorom, spanie 196 cm x 124 
cm, rozmery š: 240 cm, v: 97 cm, hl: 170 cm 
Pôvodná cena 480, - €  AKCIA 399,- € 

Spálňa LUCCA
SKRIŇA, 220 cm x 220 cm x 68 cm
Pôvodná cena 480,- €  AKCIA 299,- €
POSTEĽ bez roštu, 165 cm x 90 cm x 206 cm, 
(na spanie 160 cm x 200 cm)
Pôvodná cena 147,- €  AKCIA 100,- €
NOČNÝ STOLÍK, 45 cm x 37 cm x 40 cm CENA 33,- €
KOMODA, 90 cm x 90 cm x 43 cm  CENA 84,- €

Jedálenský stôl rozkladací BRONX 
140 cm + 40 cm x 80 cm 
CENA 188,- €, Vysoký lesk 240,- €

Obývacia stena DOS, len čierna farba 
Pôvodná cena 399,- €  AKCIA 100,- €

Sektorový nábytok AMARANT
CENA od 38,- € 

Najväčšia predajňa až 5 000 m2 predajnej plochy:  DUNAJSKÁ STREDA, Galantská cesta (vedľa Kauflandu), tel.: 0905/897 852 

Pri predložení tejto reklamy Vám dáme na celý náš sortiment ešte 10% ZĽAVU vo všetkých našich predajniach. 

Ezen reklámunk felmutatása ellenébe 10% KEDVEZMÉNYT adunk minden árucikkunkre az osszes uzletunkben.

NOVÉ ZÁMKY (OD PERLA), F. Kapisztóryho 42, 0905/296 317, KOLÁROVO (VEDĽA TESCA), V. Palkovicha 15, 
tel.: 0905/296 516, ŠAĽA-VEČA, Nitrianska 1750/51, 0905/296 557 

 akciový leták a ďalší tovar za výhodné ceny nájdete na našej webovej stránke
 www.nabytok-halasz.sk
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Sedacia súprava MULTI  s uložným 
priestorom + taburetka 
Rozmer: 160 cm x 330 cm x 215 cm
CENA 699,- € 

OTVÁRACIE HODINY 
Šaľa, Nové Zámky a Kolárovo

13.12. 2020  
OD 9:00 DO 12:00

20.12. 2020
OD 9:00 DO 12:00

Dunajská Streda

13.12. 2020  
OD 9:00 DO 19:00

20.12. 2020
OD 9:00 DO 19:00
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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 31.12.2020, 
alebo do vypredania zásob. 

najská Streda

Akcia na kuchynské pracovné dosky a zásteny 
z prírodného kameňa - 15% 

Mimoriadna akčná  ponuka 20 % na 
vybrané skladové hroby a pomníky 

Tretia

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Čas je zrýchlený, ešte nedávno 
sme avizovali príchod Adventu a 
už je tu jeho tretia nedeľa.

Paralelne prežívame všetko ob-
vyklé svetské, no je fajn, ak zostane 
čas zamýšľať sa aj nad tým duchov-
ným. V tom svetskom je zhon, obavy, 
neistota, často aj bolesť, v tom du-
chovnom nádej a očakávanie. Možno 
aj preto je dobré z týchto dvoch svetov 
spraviť prepojenú sústavu a žiť v nej 
plnohodnotne, od radosti po smútok, 
od bolesti po šťastie. Myslím si, že 
človek sa stane ľudským až vtedy, ak 
toto dokáže, ak to zažije a ak sa tak a 
v tom naučí vo svojom živote pokra-
čovať.

Hulákajúci hlupák na akomkoľ-
vek stupni moci, hoci len a výlučne 
domnelej a aj to iba z jeho pohľadu, tu 
nie je na to, aby nám ničil či znechu-
coval a zoškareďoval život, naopak, 
práve “vďaka” takýmto sme schopní 
vidieť ho aj krásny.

„Hľa, ja posielam svojho posla 
pred tvojou tvárou a on pripraví 
cestu pred tebou.“ Veru, hovorím 
vám: Medzi tými, čo sa narodili zo 
ženy, nepovstal nik väčší ako Ján 
Krstiteľ. Ale ten, kto je v nebeskom 

kráľovstve menší, je väčší ako on.“                                         
Mt 11, 2- 11

Ak sa niekedy aspoň na okamih 
zastavíme a zauvažujeme o pravých 
hodnotách v ľudskom živote, môže-
me objaviť, že jedným obrovským 
darom je zrak. A neexistuje iba slepo-
ta telesná, ale aj duchovná. Vidíme 
či nevidíme znamenia našich čias? 
Chápeme či nechápeme, čo nám 
chcú naznačiť? Vidíme niečo alebo 
niekoho veľkého vo vlastnej rodine? 

Veľmi krásne to napísal Exupéry 
vo svojom Malom princovi vari v naj-
známejšom citáte, ktorý v správnej 
chvíli stojí zato opakovať: „Správne 
vidíme len srdcom, to, čo je dôležité 
je očiam neviditeľné“. Netúžme byť 
väčšími ako ktokoľvek iný na našom 
malom svete moci a v našom bohat-
stve, ale skúsme zažiť as-
poň chvíľku stať sa tými 
najmenšími...

Pekný a pokojný, 
myšlienkami naplnený 
Advent, vážení čitate-
lia!

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
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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           
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DOBROVOĽNÁ DRAŽBA
4 izbový byt

Šamorín
Najnižšie podanie: 103 000,00 EUR

Termín konania dražby: 
dňa 15.01.2021 o 11:30 hod.
Miesto konania dražby: Veľká 
konferenčná miestnosť, Hotel Spectrum, 
Vladimíra Clementisa 13, 917 01 Trnava.
Dražobná zábezpeka: 10 000,00 EUR
Predmet dražby: byt č. 1, 1.p., 
vchod 10, v polyfunkčnej budove so 

samostatným bytom súp. č. 1808, postavenom na parc. registra „C“ evidovanej 
na kat. mape pod parc. č. 1449/23. Podiel priestoru na spoločných častiach a 
spoločných zariadeniach bytového domu súp. č. 1808 a spoluvlastnícky podiel 
k pozemkom, parcele registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape ako parc. č. 
1449/23, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 189 m2 a parcelné 
č. 1449/23,  druh pozemku ostatné plochy o výmere 64 m2 o veľkosti 145/292. 
Predmet dražby je evidovaný na LV č. 2704, k.ú. Šamorín. 

Kontakt: 02/32202724, 0911 833 859
krajicek@platitsaoplati.sk, www.platitsaoplati.sk
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A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď

Základná zložka mzdy 
+ príplatky a 

NÁSTUP IHNEĎ 
, recepcia@aii.sk
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Začiatkom decembra sa už našimi 
príbytkami zvyčajne šíri príjemná 
vôňa vianočného pečiva. Medovní-
ky sa pečú štandardne v predstihu 
pár týždňov pred Vianocami, aby 
stihli zmäknúť, ostatné suché peči-
vo postupne.

Medovníky
Suroviny: 600 g hladká múka, 250 g 

práškový cukor, 200 g maslo, 6 PL med, 
2 PL kakao, 3 ks vajcia, 1 ks kypriaci prá-
šok do perníka, 1 ČL perníkové korenie

Postup: Z uvedených surovín vypra-
cujeme cesto a necháme ho odpočinúť 
do druhého dňa. Vyvaľkáme na hrúbku 
3 až 5 milimetrov, pečieme na 160 stup-
ňov asi 4 až 7 minút, podľa rúry.

Medvedie labky
Suroviny: 150 g hrubá múka, 125 g 

maslo, 120 g mleté orechy, 150 g práško-
vý cukor, 1 PL kakao, práškový cukor na 
obalenie

Postup: Všetky suroviny na cesto 
zmiešame. Z cesta rukami odoberáme 
kúsky, ktoré vtlačíme do pripravených 
formičiek. Pečieme v rúre vyhriatej 
na 160°C asi 10 až 15 minút. Upečené 
ich ešte teplé vyklopíme a obalíme v 
práškovom cukre.

Vanilkové rožky
Suroviny: 250 g hladká múka, 100 g 

mleté mandle, 165 g práškový cukor, 

180 g studené maslo, štipka soli, 5 balíč-
kov vanilkový cukor

Postup: Do misky preosejeme múku, 
pridáme mleté mandle, štipku soli, 90 
gramov cukru a na vločky nastrúhané 
maslo. Vypracované hladké cesto za-
balíme do potravinovej fólie a necháme 
hodinu odpočívať v chlade. Potom z ces-
ta vyformujeme valčeky s priemerom 1,5 
cm, ktoré pokrájame na asi 5 cm dlhé 
kúsky a z nich vytvoríme rožteky. Pečie-
me v rúre vyhriatej na 150°C asi 15 mi-
nút. Zatiaľ si na tanieri premiešame 75g 
práškového cukru a 5 balíčkov vanilko-
vého cukru. Ešte teplé rožteky obalíme v 
pripravenom cukre.

Zlepované linecké kolieska
Suroviny: 150 g hladká múka, 50 g 

práškový cukor, 100 g maslo, 1 žĺtok, 
lekvár podľa výberu, práškový cukor na 
posypanie

Postup: V miske zmiešame múku, 
práškový cukor, zmäknuté maslo a žĺ-
tok. Vypracované hladké cesto odloží-
me na 20 minút do chladničky. Potom 
ho vyberieme a rozvaľkáme medzi dvo-
ma potravinárskymi fóliami na hrúbku 
asi 2mm. Pomocou formičiek vykraju-
jeme z cesta rovnaký počet plných ko-
liesok a koliesok s otvorom – napríklad 
hviezdička, srdiečko či stromček. Pečie-
me v rúre vyhriatej na 175°C asi 5 až 7 
minút. Upečené plné koliesko potrieme 
lekvárom, koliesko s otvorom posype-

me práškovým cukrom a spojíme ich.

Orechové snehové sušienky
Suroviny: 3 bielky, 250 g práškový 

cukor, 250 g pomleté orechy, práškový 
cukor na posypanie, tortové oblátky

Postup: Bielky vyšľaháme do tuha. Po 
častiach pridáme práškový cukor a ore-
chy. Z tortových oblátok vykrojíme po-
mocou okrúhlej formičky s priemerom 
3 až 4 cm kolieska a poukladáme ich na 
plech vyložený papierom na pečenie. 
Pripravenú hmotu naplníme do cukrár-
skeho vrecúška (alebo mikroténového 

sáčku - nezabudneme odstrihnúť špič-
ku) a nastriekame na pripravené oblát-
ky. Pečieme v rúre vyhriatej na 150°C asi 
15 až 20 minút.

Náš tip
Pri pečení sme použili teplovzdušnú 

rúru, pričom rozdiel v teplote medzi kla-
sickou elektrickou rúrou a teplovzduš-
nou rúrou je asi 15 až 20 °C. Pri pečení 
v klasickej elektrickej rúre teda pridáme 
približne 15 až 20 °C, treba však prie-
bežne kontrolovať, pretože každá rúra 
pečie inak.                        Renáta Kopáčová

Skvelé recepty na sladké vianočné pečivo

 autor foto: HoliHo pixabay
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Sčítanie obyvateľstva, ktoré sa 
uskutoční od 15. februára 2021 do 31. 
marca 2021, je prioritou nielen Mi-
nisterstva kultúry SR, ale aj Úradu 
splnomocnenca vlády Slovenskej 
republiky pre národnostné menši-
ny a Fondu na podporu kultúry ná-
rodnostných menšín. 

Prihlásenie sa k svojej národnosti 
a materinskému jazyku je dôležitým 
základom pre tvorbu politík, a to aj v 
oblasti kultúry. Sčítanie obyvateľstva 
zabezpečí lepšie cielenie podpory kul-
túry pre majoritu a minoritu.

Splnomocnene vlády pre národ-
nostné menšiny Bukovszky zdôraznil 
potrebu vytvorenia čo najlepších pod-
mienok pre sčítanie. „Som presvedče-
ný o tom, že informačná kampaň môže 
byť úspešná len v prípade aktívnej 
účasti národnostných organizácií. Ví-
tam rozhodnutie správnej rady fondu 
a dúfam, že do mobilizácie sa zapojí čo 
najviac menšinových organizácií.“

Dáta o národnostnom zložení zís-
kane v sčítaní sú naviazané na niektoré 
právne normy v oblasti uplatňovania 
jazykových práv národnostných men-
šín. Preto je dôležité využiť obdobie 
pred sčítaním na informačnú kampaň 
o význame priznania národnostnej a 
etnickej príslušnosti.

Snaha ministerstva kultúry o 
podporu čo najpresnejšieho zozbie-
rania údajov v sčítaní sa opiera aj o 

programové vyhlásenie vlády. V ňom 
sa koaliční partneri zaviazali, že ná-
rodnostným menšinám budú vytvára-
né možnosti na zachovanie ich kultúr-
nych zvyklostí, jazyka a tradícií.

„Výsledky sčítania budú mať po-
čas nasledujúcich rokov priamy vplyv 
na podpornú činnosť v oblasti kultúry. 
Preto je úlohou náš všetkých, aby bola 
informovanosť obyvateľov o sčítaní na 
čo najvyššej úrovni,“ uviedla štátna ta-
jomníčka Zuzana Kumanová.

Sčítanie obyvateľstva sa koná kaž-
dých desať rokov a v roku 2021 bude po 
prvýkrát elektronické. Sčítanie bude 
jednoduchšie ako v roku 2011 a bude 
pozostávať len zo 14 otázok.  Základné 
výsledky sčítania zverejní Štatistický 
úrad SR najneskôr do 1. januára 2022.

O sčítaní obyvateľov

» red

Bežné nachladnutie častokrát spre-
vádza aj nepríjemná bolesť hrdla. 
Uľaviť môže kloktadlo pripravené z 
repíka či šalvie, s nachladnutím za-
točí aj materina dúška či harmanček.

Repík lekársky - kloktadlo
Pre svoje protizápalové účinky sa 

repík používa ako účinné kloktadlo 
pri zápaloch v ústnej dutine. Jednu až 
dve polievkové lyžice sušeného repíka 
lekárskeho vložte do šálky, zalejte 0,3 
litra vriacej vody a prikryte tanierikom. 
Nechajte lúhovať 10 minút a potom pre-
ceďte. Vlažný, vždy čerstvý odvar klok-
tajte viackrát denne. 

Šalvia lekárska - kloktadlo
Šalvia podporuje hojivé procesy kože, 

slizníc a ich obranyschopnosť. Dve ly-
žičky sušenej šalvie lekárskej vložte do 
šálky, zalejte 0,3 litra vriacej vody a pri-
kryte tanierikom. Nechajte lúhovať 10 
minút a potom preceďte. Vlažný čerstvý 
odvar kloktajte viackrát denne. 

Materina dúška - čaj
Materina dúška podporuje obrany-

schopnosť a obsahuje tiež účinné látky, 
ktoré majú priaznivý vplyv pri chríp-
ke a ochoreniach horných dýchacích 
ciest. Čaj pripravíte tak, že 1,5 gramu 
sušenej materinej dúšky zalejete 1/4 l 
vriacej vody a nechajte 10 minút vylú-
hovať v prikrytej nádobe. Čaj sceďte a 
pite vlažný 2 až 3x denne. 

Harmanček či rumanček 
kamilkový - čaj

Harmanček nielenže stimuluje čin-
nosť imunitného systému, ale pomá-
ha pri chrípkach, nádche či zápaloch 
priedušiek a horných dýchacích ciest. 
Jednu čajovú lyžičku sušeného kvetu 
harmančeka zalejete 1/4 l vriacej vody 
a nechajte 15 minút vylúhovať v pri-
krytej nádobe. Čaj sceďte a pite vlažný. 
Môžete dosladiť podľa chuti, najlepšie 
medom. Pozor, čaj sa nesmie variť. 

Pozor – neprežeňte to
Bylinky sú výborným pomocníkom 

pri rôznych ochoreniach, užívať by sme 
ich však mali s rozumom. V prípade 
bylinkových čajov odborníci radia piť 
jeden druh najviac dva týždne v kuse, 
potom je nutné urobiť si prestávku. Ak 
užívate lieky, poraďte sa o vhodnosti 
použitia byliniek s lekárom alebo le-
kárnikom. Opatrní buďte aj v prípade 
malých detí a tehotných žien.

Keď vás škriabe v hrdle, pomôžu bylinky

» Renáta Kopáčová 
zdroj foto congerdesign pixabay
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DUNAJSKOSTREDSKO
Marián Vörös/ e-mail: voros@regionpress.sk  /  tel.: 0907 779 019

SKOSTREDSKO

Betlehemské svetlo skauti prinesú 
na Slovensko už po tridsiaty prvý 
raz a počas predvianočného obdobia 
zabezpečia jeho distribúciu po celej 
krajine.

Slovenskí skauti prevezali v sobo-
tu 12. decembra Betlehemské svetlo od 
skautov z Rakúska. Tento rok sa netra-
dične, vzhľadom na aktuálnu situáciu v 
súvislosti s koronavírusom, presunulo 
odpálenie zo slávnostnej ceremónie na 
hraničný priechod neďaleko Bratislavy. 
Skauti tak neprekročia štátne hranice, 
no aj napriek tomu zabezpečia, aby sa 
Plamienok z Betlehema dostal aj k nám.

V dopoludňajších hodinách nasledu-
júceho dňa, v nedeľu 13. decembra, odo-
vzdajú Betlehemské svetlo na poľsko-slo-
venských hraniciach poľským skautom a 
následne popoludní na ukrajinsko-slo-
venských hraniciach skautom z Ukrajiny.

V úvode nasledujúceho týždňa prij-
me Betlehemské svetlo prezidentka Slo-
venskej republiky, pani Zuzana Čaputo-
vá. Pôjde tak o prvé oficiálne prijatie na 
Slovensku. Plamienok z Betlehema odo-
vzdajú skauti symbolicky ľuďom počas 
nasledujúceho, posledného predvianoč-
ného víkendu, na sv. omšiach v sobotu 19. 
a v nedeľu 20. decembra v kostoloch po 
celom Slovensku, kde bude rovnako ako 
vo väčšine slovenských kostolov k dispo-
zícii pre verejnosť až do Vianoc. Samotná 

distribúcia po Slovensku bude prebiehať 
v nasledujúcich dňoch, aby pár dní pred 
Štedrým večerom bolo Betlehemské svet-
lo dostupné v čo najväčšom počte miest. 
Odpaľovanie Betlehemského svetla bude 
prebiehať so zreteľom na všetky aktuálne 
platné bezpečnostné a hygienické opat-
renia, vždy so snahou o bezkontaktnosť 
a bez zhromažďovania. Aj tento rok pri-
pravujú skauti interaktívnu mapu s vy-
hľadávaním, kde bude v rámci Slovenska 
Betlehemské svetlo dostupné. Mapa so 
zoznamom je dostupná na internetovej 
stránke www.betlehemskesvetlo.sk a 
skautskí dobrovoľníci ju každým dňom 
aktualizujú. Potrebné je však dodať, že 
vzhľadom na spôsob šírenia Svetla odpa-
ľovaním zo sviečky na sviečku je v sku-
točnosti jeho dostupnosť mnohonásobne 
vyššia.

Betlehemské svetlo 
príde na Slovensko aj tento rok

» red

Narodila sa v 3. storočí v Syrakúzach 
na Sicílii, v rodine bohatých kresťa-
nov. V mladosti dala sľub, že zasvätí 
svoj život službe Spasiteľovi. 

Keď ju neskôr nútili vydať sa za po-
hanského mládenca, ktorému sa páčili 
jej krásne oči, nesúhlasila. Oči si vylú-
pila a poslala mu ich. Zomrela muče-
níckou smrťou. 

Tak ako aj pri iných stridžích 
dňoch, keď bol výskyt ježibáb a ča-
rodejníc vysoký, aj v predvečer Lucie 
bývalo po celom Slovensku cítiť z jeho 
obyvateľstva vôňu cesnaku. Cesnako-
vé pokrmy sa jedli v zvýšenej miere, na 
večeru býval bežný chlieb s cesnakom, 
prípadne cesnakové hrianky. Podakto-
rí si kreslili cesnakom krížik na čelo, 
bradu, sluchy a zápästie, aby zvýšili 
jeho ochranný účinok.

Cesnak nechýbal ani pri ochran-
ných rituáloch domov a stajní, spolu 
s trojkráľovou kriedou sa využívali na 
kreslenie krížov na dverách príbytkov 
a maštalí.  

Na Kysuciach býval zvyk vytvoriť 
z jedľovej vetvičky a obilného klásku 
akúsi metličku. Do svätenej vody dali 
kúsok chleba. Od Lucie do Vianoc po-
tom kropili touto vodou a metličkou 
celý príbytok, stajne a maštale.

Jedným zo zvykov bývalo kravy 
okiadzať dymom z posvätných rastlín. 

V okolí Trenčína sa ešte koncom 19.sto-
ročia dával do dverí stajne snop slamy. 
Na strednom Slovensku boli bosorky z 
chotára vyháňané mládencami, ktorí 
práskali korbáčmi, pískali na píšťal-
kách či prstoch. Zvykli aj trúbiť na ro-
hoch či cengať kravskými zvoncami, 
podstatou bolo spraviť čo najväčší 
hluk. 

V dňoch okolo Lucie sa z gazdov-
stva nepredávali nijaké produkty a 
nič sa nepožičiavalo, ani jediné vajce. 
V stredoveku na Luciu ľudia obsýpali 
rohy stavísk hlinou z cintorína, ktorá 
mala obsahovať roztlčené ľudské kos-
ti. V predvečer Lucie, 12.decembra ve-
čer, po západe slnka a celý ďalší deň 
nedovolili žiadnej cudzej žene z domu 
vyniesť mlieko, lebo v tom čase mala 
prísť pýtať mlieko jedine striga, aby 
prostredníctvom neho mohla uškodiť 
krave. 

Lucia 
a zvyky spojené s týmto menom

» red
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Počas vianočných sviatkov dochá-
dza na Slovensku k miernemu po-
klesu výjazdov hasičov. Podľa Zuza-
ny Farkasovej z Prezídia Hasičského 
a záchranného zboru počas sviatkov 
väčšinou likvidujú menšie požiare 
zapríčinené nedbanlivosťou ľudí. 

Hasiči preto ponúkajú niekoľko 
tipov, ako sa vyvarovať nástrahám, 
spojeným s požiarom vianočného 
stromčeka. Medzi ne patrí používanie 
certifikovaných vianočných osvetle-
ní, rešpektovanie pokynov výrobcu a 
predajcu, ako aj vyhýbanie sa akým-
koľvek neodborným zásahom v súvis-
losti s opravou jednotlivých žiaroviek a 
kabeláže.

Je vhodné umiestniť vianoč-
ný stromček do dostatočne veľkého 
priestoru, ďalej od vykurovacích zaria-
dení a otvoreného ohňa. Ak sa v byte 
nenachádzajú žiadne osoby, je potreb-
né osvetlenie na vianočnom stromčeku 
vypnúť z elektrického zdroja energie.

Medzi hlavné bezpečnostné zá-
sady patria tieto pravidlá - nikdy na 
stromčeku nezapaľujte sviečky ani 
prskavky, používajte iba certifikova-
né vianočné osvetlenie, vyhýbajte sa 
neodborným zásahom do osvetlenia 
(oprava jednotlivých žiaroviek a kabe-
láže, predlžovanie a spájanie reťazí), 
ak máte živý stromček, zabezpečte mu 
dostatok vody, aby rýchlo nevysychal a 
pevný stojan, aby sa neprevrátil, umelý 

stromček používajte iba ak je vyrobe-
ný z nehorľavých materiálov a dávajte 
pozor na to, aby elektrické osvetlenie 
nepoškodilo domáce zvieratko.

Vianočné stromčeky a adventné 
vence vo vykúrenej miestnosti priro-
dzene rýchlo vyschnú a potom stačí 
už len malý plamienok alebo iskrička a 
celú izbu v priebehu pár chvíľ zachvá-
tia plamene. V prípade vzniku požiaru 
zatvorte rýchlo všetky okná a dvere. 
Privolajte ihneď hasičov a do ich prí-
chodu sa pokúste uzatvoriť hlavný prí-
vod plynu a odstaviť elektrinu.

Vianoce by mali byť pokojné, ro-
dinné, bezpečné, mali by voňať bez-
pečím domova. To je na nich asi to 
najdôležitejšie. Aj preto je kontrapro-
duktívny zhon, nepozornosť, takzvané 
“stíhanie” toho, čo vraj musí byť. Nič 
nemusí byť. Okrem pokoja, šťastia a 
spoločných sviatočných chvíľ. Viano-
ce sú sviatky, nie preteky. Tak nech ich 
prežijete v šťastí a láske!

Pokoj a bezpečnosť nadovšetko

» red

Menej byrokracie pre zamestnávate-
ľov a zamestnancov, druhá šanca na 
splnenie si povinností v dodatočnej 
7-dňovej lehote. Aj to prináša novela 
zákona o sociálnom poistení s účin-
nosťou od 1. januára 2021.

Vo vzťahu k zamestnávateľom sa ruší 
povinnosť zamestnávateľa:

Odhlásiť sa z registra zamestnávateľov 
vedeného Sociálnou poisťovňou do ôsmich 
dní odo dňa, v ktorom nezamestnáva už 
žiadneho zamestnanca (Sociálna poisťov-
ňa automaticky ukončí registráciu zamest-
návateľa v registri zamestnávateľov na zá-
klade odhlásenia posledného zamestnanca 
z registra poistencov a sporiteľov starobné-
ho dôchodkového sporenia)
Oznamovať Sociálnej poisťovni:
zmeny v údajoch jeho zamestnanca: 
priezviska vrátane všetkých predošlých 
priezvisk, mena, dátumu a miesta narode-
nia, stavu a miesta trvalého pobytu, iden-
tifikačného čísla sociálneho zabezpečenia 
fyzickej osoby (rodného čísla).Naďalej však 
zostáva povinnosť zamestnávateľa oznámiť 
zmenu mena a priezviska zamestnanca, 
ktorý na území Slovenskej republiky nemá 
trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, a to 
do ôsmich dní odo dňa, v ktorom sa o tejto 
zmene dozvedel.

Začiatok a skončenie čerpania mater-
skej dovolenky alebo rodičovskej dovo-
lenky zamestnancom. Naďalej však zostáva 

povinnosť zamestnávateľa oznámiť preru-
šenie nemocenského poistenia, dôchodko-
vého poistenia a poistenia v nezamestna-
nosti zamestnanca do ôsmich dní od tohto 
prerušenia.

Vo vzťahu k poistencom sa ruší povin-
nosť písomne oznámiť do ôsmich dní zmenu 
mena a priezviska, zmenu miesta trvalého 
pobytu alebo prechodného pobytu, zru-
šenie trvalého pobytu alebo prechodného 
pobytu. Povinnosť oznámiť do ôsmich dní 
zmenu mena, priezviska a bydliska zostáva-
jú zachované pre zákonom stanovenú sku-
pinu poistencov štátu (osoba starajúca sa o 
dieťa, poberateľ opatrovateľského príspevku 
a osobný asistent), na ktorých sa uplatňujú 
predpisy Slovenskej republiky podľa koordi-
načných nariadení Európskej únie.

Vo vzťahu k samostatne zárobkovo 
činným osobám (SZČO) sa ruší povinnosť 
SZČO oznámiť Sociálnej poisťovni do ôsmich 
dní zmenu mena a priezviska, zmenu trva-
lého pobytu, zrušenie povolenia na trvalý 
pobyt alebo povolenia na prechodný pobyt. 

Zmenou zákona o sociálnom poistení sa 
od 1. januára 2021 ďalej zavádza princíp 
druhej šance pre fyzickú a právnickú 
osobu, ktorá načas nesplní svoju povin-
nosť v lehotách určených jednotlivými 
ustanoveniami zákona o sociálnom 
poistení, ale dodatočne ju splní v ďalšej 
sedemdňovej lehote. 

Zamestnancom a zamestnávateľom 
sa zjednodušia povinnosti

» Zdroj: SP
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tel.: +421 905 428 026 ; +421 918 668 042
e-mail: prowind@nextra.sk
adresa: Športová 1198/26, 929 01 Dunajská Streda

V ý r o b a
montáž

-45%
- kvalitný nemecký profilový systém: ALUPLAST 
- kovanie: ROTO
- BEZPLATNÁ cenová kalkulácia

PLASTOVÝCH
OKIEN A DVERÍ

8
7

-0
0

7
7

63
-1
54

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 15. 12. 2020 

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás zimné záhrady 

splátky od  €

VYHRAJTE 400 €

spspsppppspspspsppppspspspspspsspspspspsspspspspspspsssppplllllllllllllllllllllátáátátátáátátátáátttátátááttkkkkkkkkkkkkkkkkkkkky oyy oooooy oy oy oy oy oy oy oy oy oy y oy y oy oy ooy oy oy oy oyy oyy ooyyyyyyyyy ddddddddddddddd ddd d dd d d d dd d dd dd dd €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€splátky od 49 €

balkóny rámové
bezrámové

VYUŽITE PREDVIANOČNÉ ZĽAVY AŽ DO 50%

splátky od 98 € splátky od 149 €

zasklievanie zádverí

splátky od 99 €

94
-1
79

PRIAME EXPRESNÉ AUTOBUSOVÉ 
LINKY Z BRATISLAVY

 

KOŠICE

ŽILINA
PREŠOV

KOMÁRNO
� WiFi zadarmo
� WC v autobuse
� servis na palube 
� najrýchlejšia preprava 

Lístok 
kúpite na

bus.daka.sk

ME EXPRESNÉ AUTOB
KYKK Z BRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATTTTAAAAA ISSSLAVAA YVV

KO

ŽIL
PRE

KOM
armo
obuse
palube
šia preprava bus

BUS

Š E

OB
€
od
už3,99


