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Blíži sa február

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

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

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

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

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

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

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

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

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

S pozdravom 
všetko dobré –
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           Novootvorená  
v Komárne na Novozámockej ceste 5536/5C.

Objednať sa môžete na www.stkok.sk 
alebo na tel. č.: +421 905 917 238
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škridla výpredaj

3,50 €/m2

0905 746 124

STRECHY

ARRI s.r.o. 

www.strecha.ws

NA KĽÚČ

Cenové ponuky ZDARMA

Inzulín je hormón, ktorý sa vylučuje 
v pankrease, podžalúdkovej žľaze. 
Jeho úlohou je udržiavať hladinu 
cukru v tele v optimálnom rozpätí. 
Ale jeho úloha v udržaní vnútorného 
prostredia sa týka aj metabolizmu tu-
kov, bielkovín a minerálnych látok.

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

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

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

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

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

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

Inzulínová rezistencia a jej následky

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

metabolizmu a výživy
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GLAZÚROVANIE 
VANÍ

0903 405 588
0905 983 602

„Už 25 rokov 

od firmy 

MOLNÁR“

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
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Príbeh misionára z Nigérie je nádher-
ným svedectvom Božej prozreteľnosti.

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

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

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

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

„Organizujeme preto svadobný ob-

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

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

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

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

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

Etiópia je najlepšia vec, 
aká sa mi mohla stať

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

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

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

Návrh na rozvod manželstva

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

e-mail: info@v4legal.sk,   www.v4legal.sk
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Ako sa v roku 2020 zvyšujú dôchodky – stručný prehľad
Ponúkame stručný výklad, komu, ako a za akých podmienok sa zvyšujú dôchodky.

Tabuľka - zdroj: SP

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

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

Výpočet a suma minimálneho 
dôchodku

30

31

32

33

34

33 % priemernej
mzdy 334,30 €

338,50 €

342,70 €

347,00 €

351,20 €

33 % PM 
+ 

33 % PM 
+ 

33 % PM 
+ 

33 % PM 
+ 

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

355,40 €

359,60 €

363,80 €

368,00 €

372,20 €

378,50 €

384,80 €

391,10 €

397,40 €

403,70 €

410,00 €

33 % PM 
+ 

33 % PM 
+ 

33 % PM 
+ 

33 % PM 
+ 

33 % PM 
+ 

33 % PM 
+ 

33 % PM 
+ 

33 % PM 
+ 

33 % PM 
+ 

33 % PM 
+ 

33 % PM 
+ 

PM – priemerná mzda, ŽM – životné minimum
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • PERGOLY

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

zasklievanie terászimné záhrady balkóny rámové
bezrámové hliník. prístrešky BioClimatic pergoly

ZĽAVY AŽ DO 30% Možnosť výhry 300 €NOVOROČNÁ AKCIA
splátky od 98 €splátky od 149 €splátky od 49 € splátky od 99 € splátky od 249 €
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Národné referenčné laboratórium 
pre vtáčiu chrípku (aviárnu influe-
nzu) vo Zvolene oznámilo druhý 
pozitívny výsledok vyšetrenia na 
vtáčiu chrípku v Slovenskej repub-
like v roku 2020.

Ide o súkromný úžitkový drobno-
chov nosníc na produkciu vajec pre 
vlastnú spotrebu v obci Cífer v okrese 
Trnava. Chov je umiestnený v zadnej 
časti dvora rodinného domu, kde je 
umiestnený kurín pre nosnice, s voľný 
výbehom. Chov nebol zabezpečený 

proti kontaktu hydiny s voľne žijúcim 
vtáctvom. Počas dňa bola hydina voľne 
pustená a na noc zatváraná do kurína. 
Počet nosníc v chove: 19 ks. Zvieratá sa 
v chove už nenachádzajú, všetky zvie-
ratá boli usmrtené. Predbežné čistenie 
a dezinfekcia chovného priestoru hydi-
ny 20.1.2020.

Opatrenia na zabránenie 
šírenia nákazy

Okrem dodržiavania povinných opat-
rení, nariadených veterinármi, sa odpo-
rúča chovateľom hydiny na Slovensku 
dočasne prerušiť ich voľný odchov, v 
prípade výbehov tie prekryť dostatočne 
hustou sieťovinou, aby nemohlo prísť 
do kontaktu medzi voľne a doma cho-
vanými jedincami. Nákazu sú schopné 
prenášať aj vrabce.

Pozor na lacné nákupy
Veľmi riskantné je v období nákaz 

vtáčej chrípky či afrického moru ošípa-
ných nakupovať mäso a mäsové výrob-
ky alebo vajcia na ľudových trhoch. Roz-
hodne sa nedoporučuje ani ich nákup z 
pojazdných neautorizovaných predajov. 
Naopak, s takmer sto percentnou isto-
tou možno konštatovať, že potraviny, 
ktoré sa dostávajú do bežnej obchodnej 
siete, sú pod prísnym dohľadom kon-
trolórov. A to nielen podnikových, ale 
aj veterinárnych inšpektorov. Pritom 
kontroly sa uskutočňujú v celom dodá-
vateľskom reťazci, od prvovýrobcu, cez 
spracovateľa, dopravcu až po obchod.

Vtáčia chrípka
Ide o infekčné ochorenie vyskytujú-

ce sa hlavne u kury domácej, moriek, 
kačiek, husí, perličiek, prepelíc, ho-

lubov, bažantov, jarabíc, labutí, kor-
moránov, čajok, hrdličiek, škorcov, 
drozdov, lastovičiek, vrabcov, ale aj u 
pštrosov či emu. Ochorenie sa môže 
preniesť aj na iné cicavce, hlavne oší-
pané. Hlavnými klinickými príznakmi 
je strata plachosti, znížená aktivita a 
príjem krmiva, postihnuté jedince sa 

zhlukujú pod tepelným zdrojom, majú 
našuchorené perie, nosnice častejšie 
kvokajú, klesá znáška. Objavujú sa aj 
respiračné príznaky ako sú kašeľ, ký-
chanie, chrapot, nadmerné slzenie, 
opuchy hlavy, viečok, výtok z noso-
vých otvorov, ale aj poruchy tráviaceho 
a nervového systému.                            red

Už druhé ohnisko nákazy vtáčej chrípky na Slovensku 

Ohrozený aj okres Trnava

Miestne príslušná Regionálna veteri-
nárna a potravinová správa v Trnave 
nariadila opatrenia zamerané na tl-
menie choroby, jej kontrolu a zabrá-
nenie šírenia nákazy, v ochrannom 
pásme o polomere 3 km okolo ohniska 
a v pásme pozorovania o polomere 10 
km okolo ohniska. 

VETERINÁR RADÍ Najčítanejšie regionálne noviny

mapa ŠVPS

Jarmila Kyselicová 
kyselicova@regionpress.sk 
0907 779 018

OZVITE SA NÁM

Týždenníky siete REGIONPRESS sú 
prvým regionálnym médiom, ktoré na 
základe zmluvy s UPSVAR zabezpečia 
pre svojich inzerentov splnenie všeo-
becných zákonných povinností.
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»Kúpim Škoda 110R, Garde 
alebo Rapid aj nepojazdné 
bez papierov. 0904527918

»Prenajmem pekny 1-izb.
byt lacno aj starším v KN 
0907774315

» Predám 3i tehlový byt s 
garážou a pivnicou na Lip-
tove. Cena 55-tis. Rk nevo-
lať. 0918314503
» Predám RD v Komoči. Rk 
nevolať. Tel. 0908091713

» Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682

» 54r hľadá priateľku 
0917049831

Občianska
riadková
inzercia

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                    

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera KM medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu
Príklad:
RP KM 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 no-
vinách, KM zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zadnej 
strane vľavo dolu. Službu Plat-
baMobilom.sk technicky zabez-
pečuje ELET, s.r.o.

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

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

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

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

Najväčšou prioritou
je spravodlivosť

Richard Sulík
predseda SaS

Alternatíva existuje

Dnes už nik nepochybuje, že sa problém prehlbo-
vania regionálnych rozdielov na Slovensku nevy-
rieši sám od seba. Naopak, s pribúdajúcimi rokmi, 
z ktorých dvanásť Slovensko strávilo pod taktovkou 
SMERu-SD je zrejmé, že je to každý rok len horšie. 
Stále viac mladých ľudí túto časť Slovenska opúšťa, 
lebo v nej nevidí perspektívu.

To najjednoduchšie je vzdať sa, ako to predviedli 
SMERáci. Prípadne, nechať zneužívať túto tému ex-
trémistov, ktorí ponúkajú síce jednoduché, ale ako 
ukázala županská minulosť Mariana Kotlebu, nere-
alizovateľné riešenia. My v strane SaS na to ideme 
inak. Ako našu najdôležitejšiu programovú prioritu 
sme si určili dostavbu R7/R2, čím zatraktívnime.  
dlho zanedbávané regióny Okrem toho chceme, 
aby boli eurofondy prednostne pridelené do znevý-
hodnených okresov. Dokonca si vieme predstaviť, 
aby boli v týchto okresoch v menších sumách euro-
fondy nárokovateľné pre všetkých žiadateľov. Toto 
by nielenže výrazne odbúralo korupciu, ale najmä 
by dalo perspektívu rodinám a chudobným z týchto 
okresov.

Náš návod 1144 konkrétnych riešení 
pre lepšie Slovensko presne vie, ako 
na to. Už len dostať 29. 2. 2020 podpo-
ru občanov, aby sme ho mohli začať 
realizovať.

Znevýhodnené okresy Slovenska 
musia dostať nádej

Martin Klus
politológ a podpredseda NR SR
za SaS, kandidát č. 8

Pripravení prevziať 
zodpovednosť

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

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

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

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

svoje antibakteriálne účinky.
Účinné látky v póre pôsobia proti 

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

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

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

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

Zelenina cisárov - pór

» red

Nedovoľme zlu zvíťaziť

Miroslav Beblavý
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Horúci čaj nás dokáže príjemne za-
hriať v chladných dňoch a vlažný 
zasa osviežiť počas letných horú-
čav. Je vhodnou voľbou, ak si chce-
me urobiť chvíľku pre seba a zrela-
xovať, no funguje tiež ako liek.

Na svete je nespočetné množstvo ča-
jov, 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 vychutná-
vať, či pri akom zdravotnom probléme 
nám má byť nápomocný.

Základné druhy čajov
Čaj sa získava spracovaním listov 

rastliny Camellia Sinensis, teda čajovní-
ka. Ide o vždyzelený ker, ktorý dorastá v 
prírode do výšky od 5 do 15 metrov.

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

Bylinkové čaje sa pripravujú z rôz-
nych častí liečivých rastlín, ktoré pred 
tým prešli sušením, pripraviť sa však 
dajú aj z čerstvých byliniek.

Ovocné čaje obsahujú zväčša sušené 
ovocie a časti sušených rastlín. Ak sú 
kvalitné, tak by mal byť podiel sušené-
ho ovocia vyšší ako 50% hmotnosti.

Kedy zvoliť aký čaj?
Ak pijeme čaj ráno, dokáže nás po-

vzbudiť a naštartovať do nového dňa. Na 
tento účel sa odporúča najmä čierny čaj. 

Aby nám pomohol dosiahnuť požado-
vaný efekt, mali by sme ho lúhovať ma-
ximálne tri minúty. Počas dňa môžeme 
siahnuť po rôznych druhoch zelených 
čajov, prípadne zvoliť čaj ovocný. Večer 
môže byť zasa správnou voľbou naprí-
klad čaj Rooibos, ktorý neobsahuje žia-
den kofeín, takže nebudeme mať prob-
lém zaspať. Bylinkové čaje sú výborným 
pomocníkom pri rôznych ochoreniach, 
piť by sme ich však mali s rozumom, 
pretože aj dlhodobé pitie jedného druhu 
bylinkového čaju nám môže namiesto 
očakávanej pomoci skôr uškodiť. Od-
borníci radia piť jeden druh bylinkového 
čaju najviac dva týždne v kuse, potom je 
nutné urobiť si prestávku.

Správna príprava čaju
Väčšina ľudí si pripravuje čaj z nálevo-

vých vrecúšok. Ak tak robíme napríklad 
na pracovisku, je to veľmi jednoduchý, 
praktický a rýchly spôsob prípravy tohto 
chutného moku a nič tým isto nepoka-
zíme. Ak si však chceme čaj skutočne 
vychutnať so všetkým, čo k tomu patrí, 

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 za-
dovážiť sklenú ohňovzdornú nádobu. 
Vsypeme do nej potrebné množstvo 
čaju a zalejeme horúcou vodou. V prí-

pade zeleného čaju vodou po prevarení 
odstátou na 70 až 80 stupňov Celzia. Čaj 
lúhujeme 3 až 4 minúty. Takto priprave-
ný 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 va-
ríme len jednu, vždy čerstvú šálku. Po-
trebné množstvo danej byliny naberie-
me lyžičkou, vsypeme do šálky, zalejem 
vriacou vodou, prikryjeme a vylúhujem 
potrebný čas, ktorý sa môže pri jednot-
livých bylinkách líšiť. Potom čaj prele-
jeme cez sitko do druhej šálky, pričom 
sa vyhneme kovovému sitku. Nie všet-
ky 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

Čaj pripravujeme vždy čerstvý a pijeme ho po dúškoch

Vychutnajte si šálku voňavého 
čaju 

ilustračné foto                                                                         autor xuanzi86410527 pixabay

ilustračné foto                                                                                               autor jsbaw7160 pixabay
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Čaj o piatej 
Spojené kráľovstvo patrí k po-
predným 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“.

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

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

Postup: Z múky, mandlí, masla, 
cukru, žĺtok a citrónovej kôry vypra-
cujeme cesto. Zabalíme ho do potravi-
nárskej fólie a uložíme na hodinu do 

chladničky. Potom cesto na kuchyn-
skej 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 práško-
vom cukre.

Maslové sušienky
Suroviny: 300 g hladkej múky, 200 

g masla, 100 g práškového cukru, 1 vaj-
ce, 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 napl-
níme vrecko na zdobenie. Plech vyste-
lieme papierom na pečenie a pomocou 
vrecka naň striekame venčeky, prípad-
ne krúžky. Pečieme v rúre vyhriatej na 
200°C asi 9 minút.

ilustračné foto 
autor mccartyv pixabay

NÁŠ 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 ná-
hlenia.
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AIW - Práca - Opatrovanie 
seniorov v Rakúsku!

Kritériá 
pre spoluprácu s AIW:
· opatrovateľský kurz a prax

·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 
· vek 25 až 60 rokov

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

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

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

AIW má zástupcov
v rôznych mestách Slovenska!

Zavolajte na bezplatné číslo
0800 24 24 44

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

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 

prijme do pracovného
pomeru:

Miesto výkonu práce:
Devínska Nová Ves (BA)

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

Vodič VZV / retrak / ťahač od  810 € brutto 

od  810 € brutto 

+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie

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

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