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Recyklácia vozidiel
ZADARMO

pre celú Nitru, Zlaté
Moravce a okolie

Autorizovaný spracovateľ
starých vozidiel

0915 261 120
0907 793 056

Dostanete doklad o trvalom
vyradení vozidla z evidencie

ODŤAH VOZIDLA

UŽ NEMUSÍTE CHODIŤ
NA DOPRAVNÝ INŠPEKTORÁT

VŠETKO VYBAVÍME ZA VÁS
BEZ POPLATKOV
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KÚPIM

0915 982 680

STARÉ OBRAZY
a iné
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OPRAVA

OKIEN
DVERÍ

plastových

0940 765 8880940 765 888 80
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Prijmeme KADERNÍČKU
na trvalý pracovný pomer 

do kaderníctva v Nitre

Plat 700-1100€
pre šikovných bez obmedzenia.

Výborná 
pracovná doba! 0902 698 537

KRTKOVANIE

0907 736 169NITRA 78
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Metrový textil Nitra
TOTÁLNY VÝPREDAJ 

PRED LIKVIDÁCIOU PREDAJNE
Kmeťkova ulica 13

kontakt: 0905 803 333 VÝPRED
AJ
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Nitrianska spoločnosť ponúka 
voľné kapacity na:

 Kurenárske práce – dodávka a montáž, rozvody vody, 
 zdravotechnické inštalácie, rozvody plynu, zváračské 
 práce, výkopové práce, práce HSV

 Dodávka a montáž plynových, vodovodných, kanali- 
 začných rozvodov a prípojok 

Kontakt: 0903 412 072
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Súkromná jazyková 
Online Esity school

Lektorka doučí znevýhodnených žiakov MŠ, 
ZŠ -Anglický jazyk, ale aj ostatné jazyky 

možnosť aj v domácom prostredí.
Mgr. Adriana Powwer, 0910665437 
email:adrianapowwer@gmail.com
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Nitra

NEREZOVÉ
ZÁBRADLIA

0905 238 932
www.nerezdizajn.sk
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BIO meranie celého tela 15€

ČO DOKÁŽE ZISTIŤ:

Čas Vašej konzultácie je potrebné objednať na tel.  0905 655 392
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www.kanalizacnyservis.sk

KRTKOVANIE
VIDEOMONITORING
odpadov, kanalizácie

0904 023 542
v rámci okresu

ZA NAJLEPŠIE CENY

NON
STOP

vysokotlakové čistenie
kanalizacnyservis

DOPRAVA ZDARMA
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INZERCIA

 

NITRIANSKO

Veronika Baumajsterová 0910 851 307
Alena Valašeková 0910 455 919

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

párny týždeň: Nitra, Dolné Krškany, 
Dražovce, Horné Krškany, Kynek, Mly-
nárce, Párovské Háje, Alekšince, Bá-
dice, Branč, Veľká Ves, Cabaj, Čápor, 
Čab, Čakajovce, Čechynce, Čeľadice, 
Dolné Lefantovce, Dolné Obdokovce, 
Golianovo, Horné Lefantovce, Hosťo-
vá, Ivanka pri Nitre, Jarok, Jelenec, Jel-
šovce, Kolíňany, Lukáčovce, Lužianky, 
Malý Cetín, Nitrianske Hrnčiarovce, 
Nové Sady, Podhorany, Pohranice, 
Rišňovce, Rumanová, Štitáre, Veľký 
Cetín, Veľký Lapáš, Výčapy - Opatov-
ce, Zbehy, Žirany, Ladice, Veľké Zálužie 
nepárny týždeň: Nitra, Dolné Kr-
škany, Dražovce, Horné Krškany, Ja-
níkovce, Kynek, Mlynárce, Alekšince, 
Babindol, Branč, Veľká Ves, Cabaj, 
Čápor, Čakajovce, Čechynce, Golia-
novo, Horné Lefantovce, Ivanka pri 
Nitre, Jarok, Jelenec, Klasov, Kolíňany, 
Lužianky, Malý Cetín, Mojmírovce, 
Nitrianske Hrnčiarovce, Paňa, Po-
hranice, Rišňovce, Rumanová, Sväto-
plukovo, Štitáre, Veľká Dolina, Veľký 
Cetín, Veľký Lapáš, Vinodol, Zbehy, 
Žirany, Veľké Zálužie 

nitriansko@regionpress.sk

Redakcia: Kmeťkova 10
NITRA

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 (54.930 domácností)
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Bezpečné a trvalé
odstránenie chĺpkov
na tvári a tele
intenzívnym pulzným
svetlom (IPL).
Zbavte sa ich navždy!

DARČEKOVÉ
POUKÁŽKY

Miriam Vrbková, 0908 686 164
Pionierska 2 (pri MsÚ), Levice

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 –

InZEráT,
KTOrÝ
PrEDáVa

0910 851 307 
0910 455 919
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25. január 
Sviatok obrátenia Pavla 
(deň superpranostík).

Výročia a udalosti
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ZDARMA

Štefánikova 57
oproti býv. OD PRIOR

0901 701 267

 NITRA

Mlyneková a

30.1.2020
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0910 851 307 
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auto-moto/predaj 1

auto-moto/iné 2
» ČZ-JAWA Odkúpim Motocyk-
el/Diely- DOHODA ISTÁ 0908 
205 521
» Kúpim staré mopedy, pionier, 
babeta, stadion aj diely. Tel. 
0949 154 017
» KÚPIM STARÉ AUTO VETE-
RÁN,,,,, ŠKODA, LADA,,,,TRA-
BANT, atď,, 0918 383 828

byty/predaj 3

byty/prenájom 4
» Dám do prenájmu zariadený 
2/3 izb. byt v Nitre na Klokoči-
ne po čiast. rekonštrukcii, piv-
nica, káblovka 470EUR vrátane 
EN. 0951 163 678

domy/predaj 5

pozemky/predaj 6

reality/iné 7
» Kúpim RD v okolí Nitry, Vrá-
biel , Zl. Moraviec, 0907 147 430
» Chcete predať nehnuteľ-
nosť? Kúpim v hotovosti. Tel. 
0948 068 938 

stavba 8
» Kúpim Haki lešenie, 0908 
532 682 

domácnosť 9

záhrada a zverinec 10

hobby a šport 11
» Kúpim ľudové kroje 0902 
708 047
» ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM 
STAROŽITNOSTI, STARÉ VECI A 
ĽUDOVÉ KROJE 0918 439 124

deťom 12

rôzne/predaj 13
» Predám malotraktor motor 
škoda 1203 dvojpluh 0918 344 
798

rôzne/iné 14
» KÚPIM VZDUCHOVKU VZ-35,47 
(opakovačka na guličky) 0910 
419 469

hľadám prácu 15
» HĽADÁM BRIGÁDU PRI PRE-
RÁBKE DOMU. 0944 792 440

zoznamka 16
» Hľadám dobre vyzerajú-
cu rozhľadenú ženu do 45r. 
nielen pre spoločne strávené 
chvíle. Len SMS 0905 316 376
» 55r hľadá priateľku 0917 
049 831
» 40 ATRAKT. MUŽ HĽADÁ 
ŽENU DO 50r. 0907 119 860
» 45 ATRAKT. MUŽ HĽADÁ 
ZRELÚ ŽENU NA ZONÁMENIE. 
0907 119 860

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

14 RÔZNE / 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   

13 RÔZNE / predaj    

12 DEŤOM    

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

PROFESIONÁLNE PRANIE KOBERCOV

Superluxe s.r.o. 
Suchovská 12, Trnava

www.pranie-kobercov.sk

PO-PI 9:00 - 18:00

Pre veľký záujem o naše služby pranie kobercov 
rozširujeme službu pre Nitru, a to v podobe 

ODVOZU a DOVOZU priamo na adresu zákazníkovi.

OBJEDNÁVKY: +421 (0)905 869 836
Služba je spoplatnená 9,90 € (jednorazovo) a obmedzená  

na jeden deň v týždni, a to v stredu.

Zákazník si môže sám zabezpečiť odvoz a dovoz kobercov
na našu kamennú zberňu.
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30. január 2008 
Gréckokatolícka cirkev 
na Slovensku bola povýšená na metropolitnú 
cirkev, bola zriadená Bratislavská eparchia, 
Prešovská eparchia bola povýšená na archie-
parchiu a sídlo metropolie, Košický exarchát 
bol povýšený na eparchiu.

Výročia a udalosti

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

Výročia a udalosti

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

Výročia a udalosti
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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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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • PERGOLY

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

zasklievanie terászimné záhrady balkóny rámové
bezrámové hliník. prístrešky BioClimatic pergoly

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

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

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

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

Návrh na rozvod manželstva

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

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

„Ak chceme zmenu k lepšiemu životu, mu-
sím začať od seba. Nevoliť znamená sú-
hlas s doterajšími politickými praktikami.“

Gabriela Kratochvílová Nitra 

Vox populi
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Nedovoľme zlu zvíťaziť

Miroslav Beblavý

Kolektív školy

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

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

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

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

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

Trojuholník škola – rodič - žiak III

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
učiteľ ZŠ s MŠ

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

Začítajme sa teda do prác Roberta 
Owena Paxtona, vo svete uznávané-
ho odborníka na fašizmus, politoló-
ga a historika, vysokoškolského pe-
dagóga a vedca (Harvard University).
(15. jún 1932 - USA)

Robert Paxton charakterizuje fašiz-
mus ako „spôsob politického jednania, 
vyznačujúci sa obsesívnymi predstava-
mi o rozklade spoločnosti, o národnom 
potupení, o tom, že sa národ stal obe-
ťou a kompenzačným kultom zjedno-
tenia, sily a čistoty, v ktorých masová 
politická strana zložená z militantných 
nacionalistov nie príliš ochotne, avšak 
výkonne spolupracujúcimi s tradičný-
mi elitami, opúšťa demokratické slobo-
dy pomocou násilia a bez akýchkoľvek 
etických alebo zákonných obmedzení 
sa usiluje o vnútornú očistu a vonkajšiu 
expanziu.“ 

Paxton je okrem iných autorom 
kníh Vichy z roku 1972 a Stará garda a 
nový poriadok z rokov 1940-1944. Vo 
svojom článku z roku 1998 „Päť stupňov 
fašizmu“ Paxton uvažuje, že fašizmus 
nemožno definovať iba jeho ideológiou 
, pretože fašizmus je skôr „komplexným 
politickým fenoménom než relatívne 
súdržným súborom doktrín, ako je ko-
munizmus alebo socializmus“.

Článok identifikuje niekoľko fáz fa-
šistického hnutia, hoci poznamenáva, 
že cez všetkých päť pokročilo iba nacis-
tické Nemecko a fašistické Taliansko:
1. Rozčarovanie z ľudovej demokracie v 

diskusiách o stratenej národnej sile.
2. Na národnej scéne sa stáva hráčom 
fašistické hnutie podporované politic-
kým patom a polarizáciou.
3. Nástup k moci, počas obdobia, v kto-
rom sa konzervatívci snažia ovládať 
silnejúcu ľavicovú opozíciu a priamo 
či nepriamo vyzývajú fašistov, aby sa 
delili o moc.
4. Nácvik moci - hnutie a jeho charizma-
tický vodca kontrolujú štát v rovnováhe 
so štátnymi inštitúciami, ako sú polícia 
a tradičné elity, ako je duchovenstvo a 
oligarchia.
5. Radikalizácia alebo entropia, štát sa 
stáva čoraz radikálnejším, rovnako ako 
nacistické Nemecko, alebo upadá do 
tradičnej autoritárskej vlády, rovnako 
ako fašistické Taliansko.

Vo knihe Anatómia fašizmu z roku 
2004 Paxton zdokonaľuje svoj model a 
uvádza nasledujúcu definíciu fašizmu: 
„Fašizmus sa dá definovať ako forma 
p o l i t i c k é h o 
správania, kto-
rá sa vyznačuje 
obseda nt nou 
z a u j a t o s ť o u 
úpadkom spo-
ločnosti, poni-
žovaním obetí 
a kompenzač-
nými kultami 
jednoty, energie 
a čistoty“. 

O fašizme                              (podľa Roberta Paxtona)

» red



NR20-04 strana- 7

vzdelávanieniTriansko
7

80
12
00

02
3

Úspechy Strednej odbornej školy technickej 
vo Vrábľoch

Umiestnenie Strednej odbornej školy technickej 
vo Vrábľoch v hodnotení organizácie INEKO

Pozitívny vývoj SOŠT vo Vrábľoch v posledných štyroch sledovaných rokoch doka-
zuje aj hodnotenie mimovládnej neziskovej organizácie INEKO. V rámci Nitrianskeho 
samosprávneho kraja sme sa v školskom roku 2017/2018 umiestnili na krásnom 7. 
mieste zo všetkých 61 stredných odborných škôl. Popredné umiestnenie je výsled-
kom dlhodobého skvalitňovania výchovno - vzdelávacieho procesu modernizáciou 
dielní odborného výcviku a učební teoretického vyučovania novými učebnými po-
môckami, výučbovým softvérom a modernými technológiami.   

Postupné zlepšenie výsledkov SOŠT vo Vrábľoch.

Úspech v národnom finále súťaže 
Land Rover 4x4 in School 2019

Stredná odborná škola technická vo Vrábľoch sa zapojila do technologickej výzvy 
a zúčastnila sa 16. októbra 2019 národného finále súťaže Land Rover 4x4 in School. 
Táto súťaž bola určená pre stredné školy a jej hlavným cieľom bolo zvýšiť záujem o 
predmety STEM ( veda, technológia, inžinierstvo a matematika) a zlepšiť zručnosti 
žiakov v týchto oblastiach.V národnom finále súťaže Land Rover 4x4 in School sa 
náš tím SOŠT VR – Tempos umiestnil celkovo na 2. mieste. V kategórii Best Track 
Performance sme zvíťazili.

Víťazné družstvo SOŠT VR – Tempos.

Pracovná misia riaditeľa SOŠT 
vo Vrábľoch v Rakúsku

Stredná odborná škola technická vo Vrábľoch je otvorenou školou, ktorej cieľom 
je neustále pružné reagovanie na zmeny a udržanie kroku s požiadavkami trhu 
práce.  Dôkazom toho je aj účasť riaditeľa Strednej odbornej školy technickej vo 
Vrábľoch Ing. Jána Jamricha na pracovnej misii v Rakúsku – Viedeň, Wolkersdorf v 
dňoch 30.9. – 2.10. 2019. Pracovnú misiu organizovala SOPK Žilina a Sekcia odborné-
ho, ďalšieho a celoživotného vzdelávania v spolupráci s Veľvyslanectvom Sloven-
skej republiky vo Viedni. Bola zameraná na strojárstvo a automobilový priemysel, 
na legislatívu a fungovanie systému duálneho vzdelávania v Rakúskej republike.
Cieľom misie bolo nadviazať kontakty s Rakúskou obchodnou komorou (WKÖ), so 
strednými odbornými školami v Rakúsku, získať informácie o stredoškolskom od-
bornom vzdelávaní a duálnom vzdelávaní v Rakúsku, o možnostiach projektových 
výziev Európskej únie a o systéme spolupráce škôl s firmami. Nadviazané kontakty 

a získané informácie o rakúskom stredoškolskom systéme vzdelávania budú pre 
našu školu motiváciou a dobrým príkladom pre ďalšie zdokonaľovanie kvality vý-
chovno-vzdelávacieho procesu a prípravu kvalifikovaných odborníkov pre budúcich 
domácich aj zahraničných zamestnávateľov.

VÍŤAZSTVA  SOŠT v súťaži ZENIT
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Štátny inštitút odborného 

vzdelávania v spolupráci so Slovenskou komisiou súťaží ZENIT aj tento rok vyhlásilo 
súťaž Zenit v strojárstve a elektrotechnike. Zenit je súťaž „Zručnosť, elán, nápadi-
tosť, invencia, tvorivosť“ zameraná na programovanie, elektroniku a strojárstvo, 
určená žiakom SŠ, SOŠ a gymnázií, ktorej cieľom je podpora a vyhľadávanie talen-
tovaných a nadaných žiakov SŠ, rozvoj tvorivých kompetencií žiakov, odborno-teo-
retických vedomostí a odborno-praktických schopností a zručností v elektrotech-
nike a elektronike, programovaní a strojárstve. Žiaci našej Strednej odbornej školy 
technickej Vráble sa pravidelne zúčastňujú súťaže Zenit, aby si porovnali svoje elek-
trotechnické a strojárske  odborné vedomosti a zručnosti so žiakmi stredných škôl 
v krajských a celoslovenských kolách. Žiakmi získavané popredné umiestnenia v 
súťaži dokazujú, že im Stredná odborná škola technická vo Vrábľoch a s ňou spo-
lupracujúce firmy v duálnom vzdelávaní  poskytujú odborné vzdelanie na vysokej 
úrovni, čím zvyšujú a podporujú ich budúci odborný profil a konkurencieschopnosť.

Krajské kolo súťaže Zenit v strojárstve
Krajské kolo usporiadala Stredná odborná škola technická v Tlmačoch. Súťažilo 

sa v troch kategóriách. Kategória S pozostávala zo strojnej výroby súčiastky podľa  
výkresovej  dokumentácie na  klasických obrábacích strojoch, na frézke ,vŕtačke  a 
sústruhu. V tejto kategórii náš žiak Denis Guniš z III.G triedy obsadil 4. miesto. Ka-
tegória R bola určená pre ručnú výrobu súčiastky podľa výkresovej dokumentácie. 
V tejto kategórii sme mali dvojnásobné zastúpenie z našej školy. Žiak Miroslav Voj-
tek z  III.B triedy obsadil 2. miesto a žiak Patrik Jókai z II.G triedy skončil na 3. mieste. 
Žiaci za ich výborné umiestnenie boli ocenení vecnou cenou a diplomom. Kategória 
C bola zameraná na postup výroby strojárskeho komponentu pomocou technológií 
CNC. V silnej konkurencii náš žiak Nicolas Paulovič zo IV.A triedy obsadil vynikajúce 
1.miesto a tešil sa z diplomu, vecnej veci a tiež z postupu do celoslovenského kola 
v súťaži ZENIT.

Zľava Patrik Jókai, Nicolas Paulovič, Miroslav Vojtek.

Krajské kolo súťaže Zenit v elektrotechnike
Krajské kolo súťaže Zenit sa konalo v našej 

Strednej odbornej škole technickej vo Vráb-
ľoch. Študenti desiatich stredných škôl Nit-
rianskeho samosprávneho kraja boli rozdele-
ní do dvoch kategórií A (žiaci 3.a 4. ročníka) a 
B (žiaci 1. a 2. ročníka ). Súťaž mala dve časti – 
teoretickú a praktickú. V teoretickej časti mali 
žiaci za úlohu  vypracovať  test odborných 
vedomostí s 30 otázkami. V druhej náročnej 
praktickej časti pomocou softvéru EAGLE na-
vrhli dosku plošných spojov podľa elektrickej 
schémy, ktorú následne vyrobili a pred sú-
ťažnou komisiou predviedli jej funkčnosť. V 
kategórii A žiak Alexej Pavlov sa umiestnil na 
3. mieste, v kategórii B žiak Adam Zelnický sa 
umiestnil na krásnom 1. mieste a postupuje 
do celoslovenského kola.

Ing. Ján Jamrich
Riaditeľ školy 
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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

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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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

Keď sa počas mojich ciest po Slovensku rozprá-
vam s ľuďmi, prevažuje u nich jedna emócia. Cítia 
frustráciu z nespravodlivosti, dvojitého metra a ne-
vymožiteľnosti práva. Majú pocit, že štát dovoľuje 
ohýbať pravidlá zopár vyvoleným, kým iných ši-
kanuje. Je to vizitka 12 rokov skorumpovanej vlády 
Smeru.

Hovorí za to aj príklad výstavby fabriky Jaguar 
Land Rover pri Nitre. Kým malí a strední podnika-
telia na Slovensku zápasia s kopou byrokracie a po-
vinností, veľký Jaguar dostal obrovskú investičnú 
pomoc a štát mu ešte aj povolil výstavbu bez povin-
nosti urobiť EIA - posudzovanie vplyvu výstavby na 
životné prostredie. Takáto obrovská fabrika pritom 
vplyv na životné prostredie nesporne má. Proti to-
muto som namietala už v roku 2015 a ako účastníč-
ka súdneho konania tento prípad pozorne sledujem 
dodnes. Zákony majú platiť pre všetkých rovnako, 
aj tie, ktoré sa týkajú životného prostredia.

Alternatíva voči takémuto správaniu štátu exis-
tuje. Nie sú ňou extrémisti, kto-
rí majú len nenávisť a žiadny 
program. Naopak, je ňou stra-
na Sloboda a Solidarita s roz-
siahlym Návodom pre lepšie 
Slovensko. Dajme tomu 29. 
februára zelenú.

Zákony musia platiť 
pre všetkých

Anna Zemanová
poslankyňa parlamentu
za SaS a tímlíderka strany
pre životné prostredie,
kandidát č. 12

Pripravení prevziať 
zodpovednosť

Reštaurácia Gloria
vo Veľkom Záluží

prijme
do TPPšikovného

KUCHÁRA
plat 1500 - 2000€
v čistom, podla
odbornosti
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Prijmeme 
vodičov VZV 

na TPP v NR. Mzda 837€/brut-
to/mes + príplatky podľa ZP, 

bonusy do výšky 15%, 
SL 3,83€/deň alebo strava. 

DOPRAVA ZABEZPEČENÁ. 
MAHAX Slovakia, s.r.o. 

0944 425 183
Preukaz VZV PODMIENKOU

Kontakt:
jarosova@novosedliksro.sk

mobil: 0907 731 489

od 5.50€/hod
+ mesačná odmena
+ diéty/stravné lístky

MURÁR
TESÁR

POMOCNÝ STAVEBNÝ

ROBOTNÍK
od 4.50€/hod
+ mesačná odmena
+ diéty/stravné lístky

DLHODOBÉ ZAMESTNANIE

Prijmeme
pracovníkov
do TPP na stavby
zamestnávateľa
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Spoločnosť zo TT
PRIJME ĽUDÍ NA ROZVOZ

A DISTRIBÚCIU KNÍH. 
Požadujeme vlastné auto, 

ponúkame zárobok
200-250 € týždenne.

0904 996 772
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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

HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

SKÚSTE TO

INZERCIOU
v našich novinách

0910 851 307

0910 455 919

Najčítanejši
e

regionálne

noviny
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Miba Steeltec s.r.o, Hlavná 48, 952 01 Vráble, +421/372301 659, www.miba.com

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

037 / 2301 659 

OPERÁTOR STROJOV
A ZARIADENÍ

CNC OPERÁTOR
SKLADNÍK/LOGISTA

NÁSTROJÁR
RUČNÝ/STROJNÝ

HĽADÁTE DOBRÚ A STABILNÚ PRÁCU VO VRÁBĽOCH?
ZARÁBAJTE 700 - 1200€ + BONUSY A PRÍPLATKY

PRÍDITE SA K NÁM POZRIEŤ, DOHODNITE SI 
STRETNUTIE NA 

miroslava.povazanova@miba.com
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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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