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ODKÚPIM STARÉ 
FOTOAPARÁTY, hračky, knihy 
LP platne, rôzne staré veci.
telefón: 0904 046 416
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DARČEKOVÉ
POUKÁŽKY

Miriam Vrbková, 0908 686 164
Pionierska 2 (pri MsÚ), Levice
     Salón krásy Claudi   •   www.salonclaudi.sk

HYDRODERMABRÁZIA 
najnovšia vákuová technológia 
hĺbkového čistenia pleti 
           HYDRO FACE
• akné, zmenšenie pórov
• spevnenie
• bielenie 
• dodanie hydratácie a výživy

NOVINKA!
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BLIŽŠIE INFO: 090 5 636 775

LEVICE, Ľ. Štúra 47
HOTEL ROZKVET

REŠTAURÁCIA

 

 

ČAŠNÍKA / ČAŠNÍČKU
PLAT: 4€ BRUTTO/HOD.

 

ŠOFÉRA NA ROZVOZ 
PIZZE A JEDLA

PLAT: 4€ BRUTTO/HOD.
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BEZPEČNOSTNÉ DVERE SOFIA A SECURIDO
SALAMANDER BluEvolution • GEALAN • ALUPLAST

-65%
k objednaným oknám žalúzie a sieťky ZDARMA
6-komorový profil za cenu 5-komorového

PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ OKNÁ,
DVERE A GARÁŽOVÉ BRÁNY

Levice, Námestie Šoltésovej, budova Santal
oknook@mail.t-com.sk • 0911 88 77 51 • 0903 88 77 51

- sieťky na balkónové dvere
- vonkajšie rolety vhodné aj do WC a kúpelní
- demontáž - montáž - likvidácia odpadu
- rekonštrukcie domov a bytov4
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www.nehnutelnostilevice.sk

Nehnuteľnosti Levice

SPROSTREDKOVANIE FINANCOVANIA NEHNUTEĽNOSTI
Slavomír Forgáč      0903 773 827
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INFO: 0915 896 536
KANCELÁRIE:

Komárno 
Štúrovo 

Želiezovce
Banská Bystrica
Dunajská Streda 

vo februári

Bez exekúcii

NOVÝ
začiatok
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ROBÍME AJ STIERKY, 
MAĽOVANIE, MONTÁŽ 

SADROKARTÓNU.

ZĽAVY AŽ 
DO 50%
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UBYTOVANIE pre živnostníkov 
a firmy blízko Mochoviec. 

KONTAKT: 0903 765 967
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0904 441 704
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0903 376 067
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DLAŽBY
KÚPEĽNE
OMIETKY
SADROKARTÓN
STIERKY

STAVEBNÉ PRÁCE
OBKLADY
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0907 369 497 - CENY DOHODOU

ZATEPLENIE BUDOV
REKONŠTRUKCIE BYTOV

BYTOVÉ JADRÁ
MUROVANÉ PLOTY
ZÁMKOVÁ DLAŽBA

DLAŽBY     OBKLADY
KÚPELNE NA KĽÚČ

OMIETKY     STIERKY
BÚRACIE PRÁCE
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INZERCIA
0905 422 015
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Veľké Kozmálovce  0948 106 100

cena od 179 EUR 
RUF PINI KAY VALEC RAŠELINOVÉ 

AKCIA DREVENÉ 
BRIKETY
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LEVICKO

Blažena Valkovičová   0905 422 015
Distribúcia:
Andrej Baláž   0905 719 144
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

párny týždeň: Levice, Demandi-
ce, Dolná Seč, Horné Semerovce, 
Horné Turovce, Hronovce, Vozoka-
ny nad Hronom, Jur nad Hronom, 
Kalná nad Hronom, Krškany, Lok, 
Plášťovce, Pohronský Ruskov, 
Malinovec, Santovka, Šahy, Ša-
rovce, Tekovské Lužany, Lipník, 
Tlmače, Veľké Turovce, Veľký Ďur 

nepárny týždeň: Levice, Bátovce, 
Čajkov, Čaka, Devičany, Farná, 
Hronské Kľačany, Hronské Kosi-
hy, Kozárovce, Malé Kozmálovce, 
Nová Dedina, Tekovská Nová 
Ves, Nový Tekov, Pukanec, Rybník, 
Starý Tekov, Šahy, Lipník, Tlmače, 
Veľké Kozmálovce, Veľké Ludince, 
Želiezovce, Žemberovce 

levicko@regionpress.sk

Redakcia: Mlynská 2238
LEVICE

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   94.750 Bratislavsko Východ
BZ 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    38.810 Piešťansko+NM+MY
SC    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

DISTRIBÚCIA (31.310 domácností)
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Autodopravcov aj všetkých slušných -

-
-

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

»Na trestnom pojednávaní 
prebiehajú záverečné reči. 
Obžalovaný uvádza:
- Pán sudca, ja som to na-
ozaj neurobil, ja som tam 
ani nebol, musíte mi veriť, 
povolávam za svedka Pána 
Boha, že som tam naozaj 
nebol.
Sudca:
- Dokazovanie, vrátane vý-
sluchu svedkov bolo ukon-
čené!

»Aký je rozdiel medzi trak-
torom a mrazom?
Keď ti prejde po chrbte 
mráz, iba sa strasieš a ideš 
ďalej.

»Sekretárka prichádza 
ráno do práce a vidí ako z 
kancelárie vynášajú gauč. 
Pomysli si:
- No toto, hádam ma len 
neprepustili.

»Lenin mel pravdu, socia-
lizmus sa ukázal ako éra 
elektriny:
Do práce sa chodí s odpo-
rom, na plat sa čaká s na-
pätím a vedenia se dotknúť 
nemôžeš.

»Policajt vidi na kraji cesty 
nesprávne odstavené auto, 
tak príde k nemu, obzerá 
sa, nikoho nevidí, napokon 
zvolá:
-Je tu vodič tohto auta?
Odniekiaľ sa ozve:
-No, hej.
-A máte papiere?
-Nuž, sú tu nejaké lopúchy.

»Na rozvodovom súde
Sudca: 
- A kedy sa začali medzi 
vami prvé nezhody?
Manžel: 
- No, keď som trval na tom, 
že aj ja chcem byť na sva-
dobnej fotke.

»Zúfalý hlas v telefóne:
- Haló, tam je linka dôvery? 
Ja sa idem zabitť. Môj život 
je jeden veľký omyl. Zmýlil 
som sa vo výbere povola-
nia, vo výbere manželky, 
zmýlil som sa...
- Prepáčte, zmýlili ste sa aj 
v telefónnom čísle. Toto je 
bitúnok.

»Dvaja právnici sa zasta-
vili na večeri v reštaurácii. 
Objednali si kávu a vytiahli 
svoje sendviče. Pribehol 
čašník a protestoval:
- Páni, prepáčte, u nás sa 
nesmú konzumovať vlast-
né pokrmy!
Právnici sa na seba pozreli 
a vymenili si sendviče.                 
      

» redakcia
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»„Hoci sila môže ochrá-
niť v núdzovej situácii, iba 
spravodlivosť, čestnosť, 
ohľaduplnosť a spolupráca 
môžu nakoniec doviesť ľudí 
k úsvitu večného mieru.“ 

Dwight D. Eisenhower, ame-
rický generál a politik, 34. 
prezident Spojených štátov 
1890 – 1969.

»„Nikdy sa nebojte využiť 
svoj hlas pre čestnosť a 
pravdu a podporu proti ne-
spravodlivosti a klamstvu a 
chamtivosti. Keby to urobili 
ľudia po celom svete, zme-
nilo by to našu planétu.“   

William Faulkner, americký 
spisovateľ 1897 – 1962.

»„Ak niekto definuje naj-
vyššie dobro tak, že nemá 
nič spoločné s cnosťou a 
ak ho meria svojim pro-
spechom, nie čestnosťou, 
potom takýto človek, ak je 
dôsledný, nemôže pestovať 
ani priateľstvo, ani spra-
vodlivosť, ani štedrosť.“ 

Marcus Tullius Cicero, rím-
sky filozof a štátnik -106 - 
-43 pred n. l..

»„Vnímajme život ako det-
skú hru, v ktorej ide len o 
čestnosť, dobré srdce, a 
povinnosť voči sebe samé-
mu.“ 

Immanuel Kant, nemecký 
filozof 1724 – 1804.          
      

» redakcia

Citáty
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12 • hydroizolácie striech fóliou 
  Fatrafol 810 so zateplením
• hydroizolácia lepenkou Elastodek
• pokrývačské práce
• tesárske práce
• výroba klampiarskych prvkov 

www.izomer.sk 59
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Vážení priatelia, máte problém so strechou?
Je tu pre vás IZOMER s.r.o., Ku Bratke 13/6583,

Levice, preto volajte 0903 727 829

23
rokov na trhu
1997-2020

NOVÁ PREDAJŇA 
AUTODIELOV pri Tescu

0907 734 898, P.O.Hviezdoslava 37, LEVICE
OTVORENÉ:  Po -Pia:  8:00 - 17:30, So:  9:00 - 12:00
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DARČEK
k nákupu
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NOVOROČNÝ 
VÝPREDAJ 

ZĽAVY AŽ 

- 40%
V RÁMCI 

MESTA LEVICE

INZERCIA
0905 422 015
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»Kúpim staré mopedy, pi-
onier, babeta, stadion aj 
diely. tel. 0949154017
»Kúpim auto rok 1980 
a staršie. Platba ihneď. 
0903305388

»Predám v LV dvojizbový byt 
v centre mesta 0905739221
Predám 3izbový byt na ul 
Perecka, 0903227064

»Prenajmem garzonku v LV 
0907300397

»Prenajmem rodinný 
dom 2+1 v Tešedíkove. 
0903731710
»Kúpim pozemok, ornú 
pôdu. Platba ihneď. 
0944469960

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 68

»KÚPIM OD VÁS STAROŽIT-
NOSTI VETERÁNY ĽUDOVÉ 
VOJENSKÉ SKLO PORCELÁN 
KROJE NÁBYTOK POZOSTA-
LOSTI. 0905674276
»ODKÚPIM OBRAZY SLO-
VENSKÝCH MALIAROV 
0903868361
»ODKÚPIM KROJE MINCE 
BANKOVKY VYZNAMENANIA 
VOJ.PRILBY OPASKY PRACKY 
Z OPASKOV POHĽADNICE HO-
DINKY A INÉ 0903868361

»55r hľadá priateľku 
0917049831

Občianska
riadková
inzercia

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

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

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

Príklad:
RP LV 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 uverej-
niť v ľubovoľných iných našich 
novinách, LV zameňte za skrat-
ku novín, ktorú nájdete na 
zadnej strane vľavo dolu. Služ-
bu PlatbaMobilom.sk technic-
ky zabezpečuje ELET, s.r.o.

AKCIA -30%
Makrolon 
7/16mm bronz 
16,20 €/m2 s DPH

AKCIA -20%
Makrolon Ultralight 
2/10mm číra 
9,07 €/m2 s DPH

Koš: 046/5430 771
zenit@zenitsk.sk

Košice: 055/6254 006
kosice@zenitsk.sk

Materiál na nerozbitné
prestrešovanie vrátane 
príslušenstva - profi lov, 
tesnenia, skrutiek...

Rozvoz po celej SR!
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Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

3,70 € / ks
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PRACOVNÁ PONUKA: 
Príjmeme na TPP dievčatá 18-40 rokov: 

SPOLOČNÍČKY / STRIPTÉRKY

0910 970 890

do nočného klubu Afrodita v Nových Zámkoch. 
Ubytovanie zdarma, stála klientela, garanto-
vaný denný príjem, mesačný bonus 400 EUR.
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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 :
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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

24. január 
 je Sviatok svätého Františka Saleského, 
patróna spisovateľov, novinárov a tlače.  

Výročia a udalosti

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA



LV20-03 strana- 5

POLITICKÁ INZERCIA / sLužbyLEvICKO 5

T

Eduard Chmelár 

               

 

á            
a

 

v

 

v v

          

ZUZANA
ZA

e práva               
nal,               

a

    

59
-0

38
6

MBM Jobservice s. r. o.
PONUKA PRÁCE PRE OPERÁTORA!

 dvojzmenná, trojzmenná, štvorzmenná prevádzka
 ubytovanie zabezpečené
 práca vhodná pre ženy aj mužov
 ponuka práce na HPP
 5,35 hod. mzda + 0,50 doch.bonus + 0,30 nočný príp.

     + 0,30 nadčas. príp. + stravný lístok
 miesto výkonu práce Žarnovica, Piešťany, Jihlava CZ

Pre ďalšie informácie prosím kontaktovať našich pracovníkov: 
0905 723 732 • email: mbmjobservice@gmail.com

„Volíme, aby parlament konečne reprezen-
toval národ, nie iba časť voličov.“

Ján Papuga, Bratislava 

Vox populi

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

Výročia a udalostiINZERCIA
0905 422 015

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0905 422 015
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Podporujeme
slovenské
výrobky

www.nitrazdroj.sk

 

0,25 € 
JC  1,67 € / kg

Nitrianske
smotanové
jogurty 150g

Cena platí  2. 1. – 31. 1. 2020

Bez ďalšej zľavy. Do vypredania zásob.

Predajne:
ul. Jurská 1, Levice
- nákup za diskontné ceny
   pre všetkých

Nám.Hrdinov 6, Levice
Nám.1.mája 1, Tlmače

78
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»„Stres podrobuje charak-
ter skúške. Skutočne hod-
notnými sú tí, ktorých ani 
v ťažkých dobách neopustí 
ich čestnosť, rozvaha a cit-
livosť.“ 
Morgan Scott Peck, americ-
ký psychiater 1936 – 2005.

»„Skromnosť pri priemer-
ných schopnostiach je iba 
čestnosťou. Pri veľkých ta-
lentoch je pokrytectvo.“ 
Arthur Schopenhauer, ne-
mecký filozof 1788 – 1860.

»„Ak nás k tomu, aby sme 
boli poriadnymi mužmi, ne-
vedie sama čestnosť, ale 
len úžitok a zisk, sme prefí-
kaní, ale nie statoční.“ 
Marcus Tullius Cicero, rím-
sky filozof a štátnik -106 - 
-43 pred n. l..

»„Počestnosť, alebo ak 
chcete čestnosť, je mravná 
sila rešpektovať stanovené 
pravidlá ľudského spolu-
žitia, a to aj vtedy, keď ma 
tieto pravidlá privádzajú 
do nevýhodnej situácie.“ 
Jan Werich český herec, 
dramatik a spisovateľ 1905 
– 1980. 

»„Hoci sila môže ochrá-
niť v núdzovej situácii, iba 
spravodlivosť, čestnosť, 
ohľaduplnosť a spolupráca 
môžu nakoniec doviesť ľudí 
k úsvitu večného mieru.“ 
Dwight D. Eisenhower, ame-
rický generál a politik, 34. 
prezident Spojených štátov 
1890 – 1969.                       

» redakcia

Citáty
www.regionpress.sk

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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Týždenné turnusy (práca len cez pracovné dni)
Víkendy voľné
Plat: 696 EUR v hrubom/mesiac + odmeny + stravné

Kontakt:  
Peter Telepun:       +421917628262, telepun@std.sk
Stanislav Hutman: +421917628261, hutman@std.sk

VODIČ LINKOVEJ PREPRAVY   
ČESKO, RAKÚSKO A NEMECKO

Donivo a.s.

najPESTrEjŠIE nOVInY 
V rEGIÓnE

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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NOVOOPTIK a.s.

Novootvorená optika v Leviciach
za ceny, ktoré si môžete dovoliť

Dioptrické okuliare aj bez lekárskeho predpisu
Slnečné dioptrické okuliare
Detské okuliare
Základné sklá 13 € pár
Multifokálne sklá od 114 € pár
Bifokálne sklá od 42 € pár
Fotochromatické sklá od 60 € pár

•
•
•
•
•
•
•

OTVÁRACIE HODINY
Pondelok - Piatok:
8:00 -  17:00
Sobota: 9:00 - 12:00

Sv. Michala 2, LEVICE
(oproti OC Dituria)
0948 509 223

www.novooptik.sk

S

Ceny rámov od 20 €

Najväčší výber rámikov v Leviciach
- v ponuke viac ako 1 500 rámov

Otvorené aj v sobotu!

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
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maliar     
(kniž.)     

spôsobilo 
tiknutie

lieky vy-   
volávajúce 
vracanie

zna ka  
hor íka    
komická

lákala,   
pri aho-    

vala

základná 
íslovka   

vypchávka 
podušiek

Norbert    
(dom.)

kmitanie   
skratka  

súhvezdia  
Lýra

pohonná   
zmes pre   
výbušné 
motory

talianska   
let. spol.   
prostried-  

kom       

stratí      
sneh

turistický  
autobus

ale, avšak
husto sa   
pokryje    
omrá il

Emanuel   
(dom.)

máli ko    
štádium   
vývinu

Pomôcky: 
LAI, etol,   

argot,     
MER

vápencové 
pohorie

rozhlasová 
spolo .    
Egypta    
úder

knôt,      
po esky   

zráža

ústie     
sopky

otec      
(hovor.)    
tla . ag.    
Nigérie

obdobie 
mohame-  
dánskeho  

pôstu

nukleové 
kyseliny    
tanková   
divízia

3. as     
tajni ky

zliatok,    
usadeni-   
na v peci   

(hut.)

Manžel prekvapí svoju ženu v posteli      
s iným mužom. Manžel zdesene zreve:
- o to tu robíte?
Žena sa s myknutím pleca obráti            
na milenca:
- Vidíš, hovorila ...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

www.scalpermedia.sk www.facebook.com/krizovkysusmevom

Krížovky s úsmevom
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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

V posledných rokoch sme boli svedkami frene-
tickej snahy o modernizáciu našich ozbrojených 
síl. Spoločným znakom všetkých aktivít bola 
snaha minúť čo najviac peňazí. Nakúpime tech-
niku tam, či tam, vlastne nakúpime techniku 
všade, miliardy minuté, armáda modernizova-
ná, generáli spokojní. V SaS pristupujeme k mo-
dernizácii inak. Je jasné, že už nemôžeme dlho 
používať BVP, ktoré boli zastaralé už v dobe, keď 
si ZVS odkrúcali naši otcovia. Ale hlavnou jed-
notkou armády bol, je, a bude, radový vojak. Na-
šou prvoradou ambíciou je urobiť z našich voja-
kov špičkových profesionálov. Nemôže sa stať, že 
máme nové BVP, ale vojaci v nich majú nevyho-
vujúce kanady, nesú zastarané zbrane, vedie ich 
veliteľ s nevhodnou kvalifi káciou a ich výcvik a 
taktika nesleduje moderné trendy. Potrebujú aj 
adekvátnu úroveň pracovného prostredia a so-
ciálneho zabezpečenia. To je dnes nízke, máme 
problémy naplniť stavy našich útvarov, pričom 
vojaci často odchádzajú do 
civilu predčasne. Iba dobre 
motivovaný, zabezpečený a 
vycvičený vojak môže efek-
tívne zabezpečovať ochra-
nu územia SR a napĺňanie 
našich partnerských záväz-
kov. Program SaS má cieľ 
vrátiť mu dôstojnosť a hrdosť,                                                        
a jeho povolaniu cveng!

Hlavnou prioritou je vojak

Ivan Bilohuščin
fi nančný analytik

Pripravení prevziať 
zodpovednosť



LV20-03 strana- 10

sPOLOčNOsť Najčítanejšie regionálne noviny
10

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
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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



LV20-03 strana- 11

POLITICKÁ INZERCIA / sPOmíNAmE, sLužbyLEvICKO 11

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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STAJAN Slovakia, s.r.o. 
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INZERCIA
0905 422 015

HĽADÁTE ZAMESTNANCOV?KONTAKTUJTE NÁS

levicko@regionpress.sk

0905 422 015
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Dajte svoj krúžok
! Ostávajú iba tí, ktorí si to odmakali. 
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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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