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DUNAJSKOSTREDSKO
Týždenne do 33 080 domácností
STRECHYNA KĽÚČ

MŰFOGSOR KÉSZITÉS
5 MUNKANAP ALATT
REÁLIS ÁRON

Galantská cesta 360/12, Dunajská Streda

0902 501 802

LOIS

Cenové ponuky ZDARMA
ARRI s.r.o.
07-0011

Otvorené pon.-piat.: 7.00-17.00, sob.: 7.00-12.00

Výroba a montáž
na mieru:
obklady krbov
schody
parapety
pracovné dosky
obklady a dlažby

Ceny od 2,99 EUR do 29,99 EUR
LINEAR

Bezkonkurenčné ceny!

24. rokov na trhu

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

konvektory ADAX Elektrické konvektory ADAX CLEO WiFi,

ADAX NEO WiFi, ADAX a GLAMOX
Nórske konvektory špičkovej kvality
s nadčasovým designom. Vhodné pre
obývacie priestory, kancelárie, služby,
obchody, ... Optimálne pre vykurovanie
nízkoenergetických domov.
5 ročná záruka
Možnosť ovládať cez aplikáciu so smartfónom, sledovanie spotreby, časovanie a
rôzne ďalšie funkcie
07-0005

www.aktaon.com
GLAZÚROVANIE
VANÍ
ANÍ

Predajňa
Dunajská Streda, ul. Istvána Gyurcsóa 1197/10
(pri predajni DIEGO)
mobil: 0905 387 343
e-mail: kamenoprodukt@gmail.com

rookov
„Už
my
od ﬁrm
“
MOLNÁR

25

P.L.S. s.r.o. Ing. Peter Leporis

tel./fax: 031/55 986 89
mobil: 0905 387 343
e-mail: kamenoprodukt@nextra.sk

94-0011
011

0903
3 405
405
5 588
5
0905
5 983 602

sprostredkovateľ poistenia, úverov a leasingu - člen skupiny

Ponúkame poistenie:

Inzerát, ktorý predáva

tPTÙCtNBKFULVtQPEOJLBUFűPW
tDFTUPWOÏtWP[JEJFM

0907 779 019
hydinárska farma topoLnica

Vyberte si najvýhodnejšie poistenie

Ponúka na predaj:
8 - 20 týž. Mládky
Nosničky rôznej farby

(pri galante)

BJOÏ

07-0004

e-mail: Leporis@nextra.sk

krmivo pre nosnice rastová a znášková

MA
ROZVOZ ZDAR

0905 551 499, 031 781 15 63, 0905 450
4 0 432
45

DS20-04 strana

1

Výročia a udalosti
Václav Havel bol zvolený za prezidenta
Česka.

26. január 1993

36-0010
0

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

07-0003

Výročia a udalosti
Sviatok obrátenia Pavla
(deň superpranostík).

0905 746 124
09
www.strecha.ws

KAMENO-PRODUKT
ROHOVCE 158

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

25. január

786%29

3,50 €/m

2

MŰFOGSORJAVÍTÁS
NON - STOP!

tel: 0905 901 604, e-mail: info@aktaon.com

>%(2

škridla výpredaj

031190175

elektroinštalačný materiál

46)Ï8%.8)7-

07-0012

Najčítanejšie regionálne noviny
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Najčítanejšie regionálne noviny

Blíži sa február

Výročia a udalosti
narodila sa Zora Paulendová, slovenská herečka a protifašistická
bojovníčka († 1999).

28. január 1905

Máte záujem o
PREDAJ AJ
NEVYSPORIADANÉHO PODIELU
na byte, dome alebo pozekoch?

EUROKAMEŇ NOBE, s.r.o.
Kračanská cesta 558
558/19, 929 01 Dunajská Streda

Mimoriadna akčná ponuka pre dôchodcov
so zľavou 15 % na všetky náhrobné kamene.
Akčná ponuka so zľavou vo výške 10 %
na všetky výrobky z prírodného kameňa.

Ponuka platí do 31.01.2020,
alebo do vypredania zásob.
Tel.: 0905 955 554

www.eurokamennobe.sk
AKCIA -30%

52-0183

Vox populi
„Ak chceme zmenu k lepšiemu životu, musím začať od seba. Nevoliť znamená súhlas s doterajšími politickými praktikami.“

Makrolon
7/16mm bronz
16,20 €/m2 s DPH

Materiál na nerozbitné
prestrešovanie vrátane
príslušenstva - profilov,
tesnenia, skrutiek...

Rozvoz po celej SR!

AKCIA -20%

Koš: 046/5430 771
zenit@zenitsk.sk

Makrolon Ultralight
2/10mm číra
9,07 €/m2 s DPH

Košice: 055/6254 006
kosice@zenitsk.sk

Gabriela Kratochvílová Nitra

721200024

Neváhajte nás kontaktovať na telefónnom
čísle: 0918 352 586

e
b
o
n

07-0009

Žiaden akčný titulok v zmysle myslenia a bolo by asi pohŕdaním ta„padne vám sánka“, prípadne - kýmto darom, ak by ho nevyužívali.
„roztopíte sa“, alebo „šokujúce“.
V septembri 2015 hovoril arcibiskup Vasiľ pred pútnikmi z celého
Proste a jednoducho – blíži sa feb- Slovenska zo Šaštínskej baziliky o
ruár. Po januári to tak býva. Teším sa obraze materinských bolestí - bolestí
na február. Je to mesiac, v ktorom, aj Slovenska. Zaradil medzi ne „stratu
podľa vlastných pozorovaní, ale naj- nadšenia, radosti a životného optimä v odkazoch stáročných tradícií mizmu, stratu ľudskosti a súcitu –
prichádza pravidelne niekoľko dní rastúcu bezohľadnosť, stratu dôvery
s takmer jarným nádychom. Do za- v autoritu, v občianske i cirkevné
čiatku skutočnej jari je to potom už inštitúcie, bolesť zo straty dôvery v
spravodlivosť, v dané slovo, v lásku
„malina“.
Spravidla sa tá „jarná“ februá- a rodinu, bolesť zo straty žičlivosti a
rová nádejná perióda zjavuje v jeho štedrosti, zo straty solidarity a nádeposlednom týždni. Je to signál na je“.
ukončenie obdobia tmy, chladu,
Svoju kázeň arcibiskup Vasiľ
depresií, na oživenie snov, predstáv ukončil výzvou - „Slovensko, Slováci
a opätovnej chuti žiť. A samozrejme, a Slovenky, máme v znaku tri vrchy a
ako inak, na upratovanie, vetranie, kríž - a nie tri opičky a hrabličky, ako
vynášanie a pálenie zlého, starého, návod na spokojný život - nevidím,
stuchnutého, plného chorôb. Je stále nepočujem, nehovorím a
dobré dbať na tradície našich pred- hrabem len k sebe“.
Blíži sa čas jarného
kov, pretože obsahovali v sebe veľké
upratovania, už o memúdra celých generácií.
Bolo by veľmi nerozumné za- siac. Dosť času na prehodiť takto nazbierané skúsenosti a mýšľanie.
zapredať sa svojvôli. Zapredať sa obS pozdravom
razu síce na prvý pohľad lákavému, všetko dobré –
no inak z hľadiska hodnôt úplne bezcennému. Ľudia dostali od Boha dar
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • PERGOLY
rámové
bezrámové

splátky od 49 €

zimné záhrady

splátky od 149 €

NOVOROČNÁ AKCIA
0948 787 777 | www.balkona.eu

zasklievanie terás

hliník. prístrešky

splátky od 98 €

splátky od 99 €

ZĽAVY AŽ DO 30%

BioClimatic pergoly

splátky od 249 €

Možnosť výhry 300 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom
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balkóny
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Návrh na rozvod manželstva
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 manželstva je návrhové a nikdy sa nezačína
z úradnej povinnosti. Manžel alebo manželka 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 spolužitia. Návrh na rozvod manželstva musí
spĺňať formálne náležitosti predpísané
zákonom. Podáva sa v písomnej forme.
Možno ho podať v listinnej podobe osobne v podateľni súdu alebo poštou, taktiež
možno využiť spôsob elektronického
podania. Súdny poplatok za podaný návrh 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 náležitostí 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,

Alternatíva existuje

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 uvádzajú 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 listiny 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.

Najväčšou prioritou
je spravodlivosť
Po voľbách 2020 bude najdôležitejšou témou
intenzívny boj proti korupcii, ktorá Slovensko rozožiera 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 papierom od jedného okienka k druhému.
Udalosti posledných mesiacov ukázali v celej
nahote, čo korupčné vlády narobili s našim súdnictvom. 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“ mafiánmi.
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 riešenia máme pripravené iba my.
Môže si ich pozrieť na www.sas.
sk/navod. Za stranu SaS zodpovedne vyhlasujem, že sme pripravení.

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

Richard Sulík
predseda SaS

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

VŠETKO PRE VAŠE TORTY

Pripravení prevziať
zodpovednosť

Potreby a polotovary pre cukrárov
Výroba jedlých figúrok
Tlač jedlých obrázkov

SaS ponúka nádej pre Slovensko
Hrádza proti extrémizmu zlyhala. Slovensko
potrebuje skutočnú zmenu, nie tú zodpovednú,
o ktorej hovorí Pellegrini, hoci Smer vytvoril tento
systém. Trnka bol ich človek, Kočner takisto. Ten
predsa prosil RF, aby ho vytiahol z basy. Počiatek
s Vážnym tu spravili taký podvod s mýtom, že v inej
krajine by dostali dlhoročné väzenie.
Slovensko potrebuje zmenu, potrebuje slušných
a zodpovedných politikov. Takých, ktorí budú od
prvého dňa vedieť, čo robiť, aby sa tu oplatilo pracovať, podnikať a žiť.
Strana SaS nepredkladá vznešené a nič nehovoriace sľuby ako Kotleba. Prinášame 1 144 konkrétnych riešení, veľa z nich sa dá urobiť hneď. Aplikovaním rozumných riešení vznikne fungujúce
a prosperujúce Slovensko s mladými ľuďmi, ktorí
neodchádzajú do zahraničia, pretože uvidia fungujúce školstvo, kvalitné zdravotníctvo, ale hlavne
spravodlivosť a právny systém, kde nebudú žiadni
„naši ľudia“.
Krajinu neposúva dopredu nenávisť či zlosť. Štáty sú úspešné, ak spoločnosť nájde
spoločnú reč – toto je skutočná úloha
pre nás politikov.
Poďme VŠETCI voliť. Právo vhodiť do urny slobodne zvolený lístok,
dokáže spojiť krajinu na jeden deň.
Výsledok môže spojiť Slovensko
a dať mu nádej na celé 4 roky.

Západné Slovensko
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

Kurz krémových kvetov - 16.02.2020
Kurz makronky - 1.03.2020
Kurz likérové špice - 15.03.2020
Kurz eclairs - 21.03.2020
Kurz francúzske dezerty-tartaletky - 29.03.2020

Východné Slovensko
33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL

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

Marián Viskupič

Veľkobláhovska 5233, Dunajská Streda (oproti BILLE)

www.facebook.com/patisseriekaramel/
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poslanec NR SR za SaS
a člen finančného výboru,
kandidát č. 13

03-0001 Objednávateľ: Sloboda a Solidarita (SaS) s.r.o., Priemyselná 8, 82109 Bratislava, IČO42139333 Vydávateľ: REGIONPRESS, s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

DUNAJSKOSTREDSKO

ZAMESTANIE

4
Občianska
riadková
inzercia
»Predám Citroen Berlingo

Zlatých Klasoch, ulica Sídlisko. Byt v pôvodnom stave, výmera 84 m2. Cena:
54900 EUR.
Kontakt: 0915 919 758

04 BYTY / prenájom
»Dám do prenájmu dvojizbový alebo trojizbový byt
v Dunajskej Strede len
serióznym
záujemcom
0911428022

07 REALITY / iné

Závozník

resre hazhoz is megyek!
0915243381

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

13 RÔZNE / predaj
14 RÔZNE / iné
»Chystáte

Ponúkame 13. mzdu, stravný lístok nad rámec
zákona, príspevky zo Sociálneho fondu.
Pracovná doba 6.00 – 14.30 hod.

V prípade záujmu nás, prosím, kontaktuje
na tel. čísle 0903 576 274.
Viac informácií o spoločnosti nájdete na

www.fcc-group.sk

0907 779 019

A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď
t3VǏOâQSBDPWOÓLoSVǏǏJTUFOJFoûNFTBǏOFCSVUUP QSÓQMBULZ
t70%*Ǝ#5ûNFTBǏOFCSVUUP QSÓQMBULZ
t70%*Ǝ$PEûNFTBǏOFCSVUUP QSÓQMBULZ

;JNOÈÞESäCBDJFTUBLPNVOJLÈDJÓW#"
Základná zložka mzdy
.JFTUPWâLPOVQSÈDF#3"5*4-"7"
+
príplatky a 0%.&/:
,dispecing2@aii.sk

UBYTOVANIE ZADARMO – NÁSTUP IHNEĎ

75-11

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

LETÁKY
0907 779 019

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

v Šamoríne

Mzda: 3,3330 €/h. brutto
Nástup ihneď.
0948 137 340 • miroslav.krivosudsky@guarding.sk

»Kúpim 1-izb.byt v DS hoto-

vosť 0907452556

08 STAVBA
532 682

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.

SBS
Práca v SBS?

Vykonávame kurzy pre prácu v SBS
na adrese Bratislava, Kazanská 30
(Podunajské Biskupice)
Možnosť zamestnania v celom Bratislavskom
kraji, ale aj v iných regiónoch SR

Cena kurzu 127 € + správne poplatky
Možnosť preplatenia cez Úrad práce
INFORMÁCIE NA:
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94-0012

11 HOBBY A ŠPORT

09-18

09 DOMÁCNOSŤ

10 ZÁHRADA A ZVERINEC

16 ZOZNAMKA

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

»Kúpim haki lešenie, 0908

»Elado katlan 60l fazekkal, muanyag hordok
cefrenek
T: 0907213765

sa vykopať
miesto na bazén či jazierko? Bezplatne prevezmem
zeminu v obci Vrakúň, prípadne viem poradiť aj doporučiť. Tel. 0905 578 188
»Medencét vagy tavat
tervez kiásni? A Vrakúň faluban ingyenesen átvesze
a foldet-talajt, tudok segítenni is. Tel.0905 578 188
»Bezplatne prevezmem
zeminu, aj miešanú zo
štrkom v obci Vrakúň. Tel.
0905 578 188
»KTO DARUJE SLOBODNEJ
MAMIČKE 4 ROČNÉHO SYNA
MALÉ PLYŠOVÉ HRAČKY.
MÁ RÁD NAJMä ZAJAČIKY.
A CD OD PETRY JURINOVEJ NEMÁM RADA BOXEROV. LEN SMS. ĎAKUJEM.
0919050244
»KTO DARUJE MLADEJ ZBERATEĽKE ZO SOCIÁLNE VEĽMI SLABEJ RODINY HOCIČO
OD MAĎARSKÉHO SPEVÁKA
ZAMBO JIMMYHO. LEN SMS.
0907524913

15 HĽADÁM PRÁCU
36-0002

03 BYTY / predaj
»Predaj 4 izbový byt v

200, 0915243381

»Pedikurozest vallalok,ke-

07-0174

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

12 DEŤOM
»Predam scooter Keway

94-0010

02 AUTO-MOTO / iné

Občianska
riadková
inzercia

Na našu jednozmennú
prevádzku v Dolnom Bare
prijmeme zamestnancov
do pracovného
pomeru na pozíciu:

01 AUTO-MOTO / predaj
1,6 HDI, r.v. 6/2010, šedá
metalíza, naj. 213 000
km. 1. majiteľ, servisná
knižka – pravidelný servis,
garážované, klíma, tepomat, cen. zam., el. okná a
iné. STK/EK 4/2020. Cena:
5300 €. Dohoda. Tel.: 0915
975 284

Najčítanejšie regionálne noviny

Príklad:
RP DS 12 Predám kočík,
0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za každých začatých 30 znakov textu
vášho inzerátu vrátane medzier. 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 novinách, DS zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.

ZDRAVIE / POLITICKÁ INZERCIA, ZAMESTNANIE

Inzulínová rezistencia a jej následky
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 tukov, bielkovín a minerálnych látok.
Inzulínová rezistencia je stav, keď sa v
tele nedokáže dobre využívať vytvorený
inzulín, alebo bunky na už vytvorený nereagujú dostatočne. V jej dôsledku sa pozvoľne 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 mechanizmy 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 ovárií (vaječníkov), neplodnosťou a niektorými nádorovými ochoreniami. Pôvodne
ochranná funkcia syndrómu inzulínovej
rezistencie v minulosti (ako napríklad

ukladanie tuku na dlhšie obdobia hladu), sa v súčasnosti mení na negatívnu
so zvýšením rizika civilizačných chorôb.
K hromadným prejavom syndrómu došlo až v poslednej dobe, charakterizovanej
- energetickým nadbytkom pri sedavom
spôsobe života,
- dostatkom energetických substrátov potravou v západnom štýle života,
- nedostatok pohybu.
Jeho výskyt aj prejavy zvyšuje nesprávny 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 pravidelnej fyzickej aktivity, znížením vnútrobrušného tuku, sledovaním si obvod
pásu, znížením cukru
ukru v
strave – najprv jednoednoavne
duchých cukrov hlavne
anév podobe rafinovanékom
ho cukru, dostatkom
spánku a ak je to potrebné, aj liekmi.

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

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy
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Výročia a udalosti
pravdepodobne bola po prvý raz uvedená hra Williama Shakespeara Rómeo a Júlia.

29. január 1595
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Čaj o piatej

Čaj pripravujeme vždy čerstvý a pijeme ho po dúškoch

Spojené kráľovstvo patrí k popredným konzumentom čaju,
pričom najobľúbenejším čajom
na britských ostrovoch je klasický
čierny čaj podávaný s mliekom.
Známou tradíciou v Anglicku
je pitie popoludňajšieho čaju či
„Čaju o piatej“.

Vychutnajte si šálku voňavého
čaju

Keďže večera sa v Anglicku podávala až neskoro večer, vo vyšších vrstvách sa v minulosti udomácnil zvyk
pitia čaju o piatej. Podávali sa k nemu
sendviče plnené najčastejšie uhorkou
či lososom. Chýbať nesmelo ani drobné sladké čajové pečivo. Aj dnes je táto
tradícia v Británii zaužívaná a obľúbená. Ak sa aj vy rozhodnete pripraviť si
čaj o piatej, vychutnajte si ho spolu s
chutným čajovým pečivom - prinášame vám naň dva recepty.

Horúci čaj nás dokáže príjemne zahriať v chladných dňoch a vlažný
zasa osviežiť počas letných horúčav. Je vhodnou voľbou, ak si chceme urobiť chvíľku pre seba a zrelaxovať, no funguje tiež ako liek.
Na svete je nespočetné množstvo čajov, stačí si len nájsť ten svoj. Vyberať
by sme mali podľa príležitosti, pri ktorej
chceme čaj piť ale i podľa toho, v ktorom
čase počas dňa si ho budeme vychutnávať, či pri akom zdravotnom probléme
nám má byť nápomocný.

Mandľové sušienky

Suroviny: 200 g hladkej múky,
100 g mletých mandlí, 200 g masla,
100 g práškového cukru, 2 žĺtka, 1 KL
citrónovej kôry, 1 hrsť celých mandlí,
práškový cukor na obaľovanie

Základné druhy čajov

Postup: Z múky, mandlí, masla,
cukru, žĺtok a citrónovej kôry vypracujeme cesto. Zabalíme ho do potravinárskej fólie a uložíme na hodinu do

Čaje rozdeľujeme podľa toho, akým
spôsobom boli listy spracované:
-čierny čaj, pri jeho spracovaní sa lístky mechanicky narušia a pri vysokej
vlhkosti prebieha oxidácia pri teplote
približne 30°C
-zelený čaj, v čase medzi odtrhnutím a
spracovaním lístkov dochádza k minimálnej oxidácii
-polozelený čaj, v jeho prípade je oxidácia lístkov v rôznych fázach prerušená
-biely čaj, pri jeho spracovaní ide skôr o
jemnú samovoľnú oxidáciu a čaj sa následne suší

ilustračné foto
autor mccartyv pixabay
chladničky. Potom cesto na kuchynskej doske rozvaľkáme na hrúbku asi
2 mm a vykrajujeme z neho kolieska
prípadne iné tvary. Uložíme ich na
plech vystlaný papierom na pečenie a
do stredu každého vtlačíme mandľu.
Pečieme v rúre vyhriatej na 180°C asi
8 minút. Po upečení obalíme v práškovom cukre.

Čaj sa získava spracovaním listov
rastliny Camellia Sinensis, teda čajovníka. Ide o vždyzelený ker, ktorý dorastá v
prírode do výšky od 5 do 15 metrov.

ilustračné foto

autor xuanzi86410527 pixabay

Aby nám pomohol dosiahnuť požadovaný efekt, mali by sme ho lúhovať maximálne tri minúty. Počas dňa môžeme
siahnuť po rôznych druhoch zelených
čajov, prípadne zvoliť čaj ovocný. Večer
môže byť zasa správnou voľbou napríklad čaj Rooibos, ktorý neobsahuje žiaden kofeín, takže nebudeme mať problém zaspať. Bylinkové čaje sú výborným
pomocníkom pri rôznych ochoreniach,
piť by sme ich však mali s rozumom,
pretože aj dlhodobé pitie jedného druhu
Bylinkové čaje sa pripravujú z rôz- bylinkového čaju nám môže namiesto
nych častí liečivých rastlín, ktoré pred očakávanej pomoci skôr uškodiť. Odtým prešli sušením, pripraviť sa však borníci radia piť jeden druh bylinkového
dajú aj z čerstvých byliniek.
čaju najviac dva týždne v kuse, potom je
nutné urobiť si prestávku.
Ovocné čaje obsahujú zväčša sušené
ovocie a časti sušených rastlín. Ak sú Správna príprava čaju
kvalitné, tak by mal byť podiel sušenéVäčšina ľudí si pripravuje čaj z nálevoho ovocia vyšší ako 50% hmotnosti.
vých vrecúšok. Ak tak robíme napríklad
na pracovisku, je to veľmi jednoduchý,
praktický a rýchly spôsob prípravy tohto
Kedy zvoliť aký čaj?
Ak pijeme čaj ráno, dokáže nás po- chutného moku a nič tým isto nepokavzbudiť a naštartovať do nového dňa. Na zíme. Ak si však chceme čaj skutočne
tento účel sa odporúča najmä čierny čaj. vychutnať so všetkým, čo k tomu patrí,

Maslové sušienky

Suroviny: 300 g hladkej múky, 200
g masla, 100 g práškového cukru, 1 vajce, 1,5 KL vanilkového extraktu
Postup: V mise zmiešame cukor a
múku. Vajce rozšľaháme a spolu so
zmäknutým maslom a vanilkovým
extraktom pridáme k suchej zmesi.
Vymiešame hladké cesto, ktorým naplníme vrecko na zdobenie. Plech vystelieme papierom na pečenie a pomocou
vrecka naň striekame venčeky, prípadne krúžky. Pečieme v rúre vyhriatej na
200°C asi 9 minút.

ilustračné foto
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mali by sme si urobiť čas a siahnuť skôr
po čaji sypanom. Ten nám poskytne
oveľa viac pôžitku, či už ide o samotný
rituál jeho prípravy, ako aj jeho lepšiu
a výraznejšiu chuť i vôňu. Ak k tomu
pridáme chvíľku, ktorú si vyčleníme len
pre seba, poďakuje nám iste i naša duša.
Na prípravu čaju by sme si mali zadovážiť sklenú ohňovzdornú nádobu.
Vsypeme do nej potrebné množstvo
čaju a zalejeme horúcou vodou. V príNÁŠ TIP
Aby sme vyťažili z liečivých účinkov
čajov, čo najviac:
-mali by sme ich piť vždy čerstvo
pripravené, nikdy ich neohrievať v
mikrovlnnej rúre
-piť ich pomaličky, po malých
dúškoch a najmä v pokoji, bez náhlenia.
pade zeleného čaju vodou po prevarení
odstátou na 70 až 80 stupňov Celzia. Čaj
lúhujeme 3 až 4 minúty. Takto pripravený čaj cez sitko prelejeme do keramickej
nádoby, či šálky, ktorá dobre drží teplo.
Aj na prípravu bylinkových čajov by
sme mali používať sypané bylinky. Čaj z
nich zväčša pripravujeme tak, že si varíme len jednu, vždy čerstvú šálku. Potrebné množstvo danej byliny naberieme lyžičkou, vsypeme do šálky, zalejem
vriacou vodou, prikryjeme a vylúhujem
potrebný čas, ktorý sa môže pri jednotlivých bylinkách líšiť. Potom čaj prelejeme cez sitko do druhej šálky, pričom
sa vyhneme kovovému sitku. Nie všetky bylinkové čaje sa však pripravujú
rovnakým spôsobom a preto si to treba
overiť vždy podľa toho, o akú bylinu ide,
prípadne sa poradiť s odborníkom.
STRANU PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

POLITICKÁ INZERCIA / SPOMÍNAME, SLUŽBY

7

85_0014

AIW - Práca - Opatrovanie
seniorov v Rakúsku!

prijme do pracovného
pomeru:
Vodič LKW od 810 € brutto + 160 €

t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
tmámestále dostatok ponúk aj pre mužov
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku

variabilná zložka + ďalšie prémie

Vodič VZV / retrak / ťahač od 810 € brutto
+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie

Honorár 1 100 až 1 400 € brutto / 15 dní

Pracovník montáže od 810 € brutto
+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie

AIW má zástupcov
Kritériá
v rôznych mestách Slovenska!
pre spoluprácu s AIW:
Zavolajte na bezplatné číslo
· opatrovateľský kurz a prax
0800 24 24 44
· dobrá znalosť nemeckého jazyka a dohodnite si osobné stretnutie.
· vek 25 až 60 rokov
Pracovať môžete už o pár dní!

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

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

85-0008

e-mail: praca@schnellecke.com
tel.: 0800 144 140

33-0008

Facebook: aiwsk

32-0002

www.aiw.sk

Miesto výkonu práce:
Devínska Nová Ves (BA)
32-0001-1
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