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LEVICKO
UBYTOVANIE pre živnostníkov
a ﬁrmy blízko Mochoviec.

59-0016

 

 















CHLADIACE
59-0005

PRÍVESY

0907 355 835

SADROKARTÓN

59-0233

na prenájom
(svadby, oslavy)

59-0012

DLAŽBY
KÚPEĽNE
OMIETKY



80-0002-2

OBKLADY

59-0049

ZÁMKOVÁ DLAŽBA
cena s DPH
6,59 €/m
Tel.: 036 / 741 4085,
0911 319 622
e-mail: rolmal@stonline.sk
I. Madácha 16 - ROLMAL ŠAHY
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KONTAKT: 0903 765 967
STAVEBNÉ PRÁCE

Týždenne do 31 310 domácností
031190175
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59-0004

59-0026

STIERKY

Heat4All Slovakia, s.r.o
www.heat4all.com/sk

telefón: 0904 046 416

59-0019

infrapanely Made in Austria so zárukou 8 rokov

FOTOAPARÁTY, hračky, knihy
LP platne, rôzne staré veci.

59-0039

tel.: 0907 556 386

59-0029

ODKÚPIM STARÉ

www.heat4allslovakia.sk

ROBÍME AJ STIERKY,
MAĽOVANIE, MONTÁŽ
SADROKARTÓNU.

ZĽAVY AŽ
DO 50%

59-0015

59-0047

INFRAČERVENÉ KÚRENIE
BUDÚCNOSTI

OČNÁ OPTIKA
pre dôchodcov
50% ZĽAVA a študentov
Levice, Na Bašte 5.

Zároveň na mieste každý utorok
od 9:00 - 15:00 hod. Vám odborne

Objednávky na
č. t.: 036/63 152 08, 0907 185 322

Tešíme sa na Vašu návštevu.
Všetky administratívne úkony vybavíte
na jednom mieste v našej spoločnosti na počkanie.
Vydáme Vám potvrdenie o vyradení vozidla z evidencie
a tým skončia všetky Vaše povinnosti.
S potvrdením už stačí ísť iba do poisťovne
zrušiť Vaše zákonné poistenie vozidla.
Zabezpečíme odvoz Vášho vozidla.

ZATEPLENIE BUDOV

0907 369 497 - CENY DOHODOU
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59-0031

0911 939 149

59-0046

EAST - WEST SK, s. r. o. • Prevádzka: Bátovce 364
east.west.sk@gmail.com • www.stareauta.sk
Príjem vozidiel a predaj
použitých náhradných dielov:

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

REKONŠTRUKCIE BYTOV

BYTOVÉ JADRÁ
MUROVANÉ PLOTY
ZÁMKOVÁ DLAŽBA
DLAŽBY OBKLADY
KÚPELNE NA KĽÚČ
OMIETKY STIERKY
BÚRACIE PRÁCE

59-0041

zmeriame Vašu zrakovú ostrosť
a zhotovíme okuliare na mieru.

DARČEKOVÉ
Miriam Vrbková, 0908 686 164
POUKÁŽKY
Pionierska 2 (pri MsÚ), Levice
4BMØOLSÈTZ$MBVEJtXXXTBMPODMBVEJTL

59-0013

ZALOŽENIE s.r.o.
59-0035

59-0003

Navštívte OPTIKU OPTAL s.r.o.,

REDAKČNÉ SLOVO / SLUŽBY

Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09

INZERCIA
Blažena Valkovičová 0905 422 015
Distribúcia:
Andrej Baláž
0905 719 144
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
DISTRIBÚCIA (31.310 domácností)
párny týždeň: Levice, Demandice, Dolná Seč, Horné Semerovce,
Horné Turovce, Hronovce, Vozokany nad Hronom, Jur nad Hronom,
Kalná nad Hronom, Krškany, Lok,
Plášťovce, Pohronský Ruskov,
Malinovec, Santovka, Šahy, Šarovce, Tekovské Lužany, Lipník,
Tlmače, Veľké Turovce, Veľký Ďur
nepárny týždeň: Levice, Bátovce,
Čajkov, Čaka, Devičany, Farná,
Hronské Kľačany, Hronské Kosihy, Kozárovce, Malé Kozmálovce,
Nová Dedina, Tekovská Nová
Ves, Nový Tekov, Pukanec, Rybník,
Starý Tekov, Šahy, Lipník, Tlmače,
Veľké Kozmálovce, Veľké Ludince,
Želiezovce, Žemberovce

Moderný súčasný pápež František
minulú nedeľu v modlitbe Anjel Pána
vyzval 1,3 miliardy katolíkov na celom
svete, aby si modlitbou a zamyslením
pripomenuli 75. výročie oslobodenia
nacistického vyhladzovacieho tábora v
Osvienčime a povedali „Už nikdy viac“
holokaustu.
„Vzhľadom na túto nevýslovnú tragédiu, túto krutosť, nie je ľahostajnosť
prípustná. Spomínanie je našou povinnosťou. Všetci sme vyzvaní, aby sme
sa pri tomto výročí modlili a rozjímali.
Každý by si mal vo svojom srdci povedať: Už nikdy viac! Už nikdy viac.“
Bol som pokrstený ako kresťan a
vychovaný ako kresťan. Snažím sa žiť,
myslieť a konať tak, ako sa od kresťana
očakáva. Prijímam s pokorou a s úctou
výzvu biskupa z Ríma - „už nikdy viac“.
Už nikdy viac ideológiu, ktorá vyhladila milióny nevinných ľudí z povrchu
zemského. Už nikdy viac fašizmus. Verím a dúfam, dokonca, chcem byť presvedčený, že kresťania na Slovensku

počúvajú svojho pápeža. I toho, dnes
už svätého. Verím, že ho počuli aj tí,
ktorých heslom je „za Boha“. Ak si ctia
kresťanskú cirkev. Verím v to aj napriek
tomu, že práve táto pápežova modlitba
Anjel pána z minulej nedele z Vatikánu
u nás akoby ani nezaznela. Nespomína
sa, necituje sa, nerozširuje sa. Až to
budí podozrenie, že zámerne.
Golgota (tiež hora Kalvárie) je
miesto, kde bol podľa Biblie ukrižovaný v 1. storočí Ježiš Kristus. „Golgota našej doby“ podľa Jána Pavla II. je
koncentračný tábor Osvienčim - počas
druhej svetovej vojny nemecký fašistický vyhladzovací tábor. Väčšina z jeho
väzňov našla svoju smrť v plynových
komorách. V Osvienčime zahynulo
približne 1,5 milióna nevinných ľudí v
plynových komorách, v dôsledku vyhladovania alebo ťažkých prác. Konali
sa tu aj nehumánne experimenty. Najväčšiu vinu za
ne nesie Josef Mengele.
Tak – už fakt naozaj
„nikdy viac“ - ako nás
kresťanov dôrazne žiada náš pápež!

e-mail: rolmal@stonline.sk
I. Madácha 16 - ROLMAL ŠAHY

Levice

'LVSHĀLQJ6.

781200009

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Tak nazval svojho času milovaný
slovanský pápež, dnes už svätý Ján
Pavol II. miesto, na ktorom leží areál
bývalého fašistického koncentračného tábora v Osvienčime.

Diagnostika - vyšetrenie
všetkých orgánov tela

Odhalíme všetky príèiny
Vašich zdrav.problémov
a riešime ich! Cena 15 €

0907 922 021

781200011

Mlynská 2238
LEVICE
levicko@regionpress.sk

CEMENT
2,39 € /vrece
PORFIX 10 cm
1,19 € /ks
POLYSTYRÉN FASÁDNY 10 cm 3,99 € /m
SADROKARTÓN
3,29 /tbl
STAVEBNÉ LEPIDLO 20 kg 1,99 € /vrece
ZÁMKOVÁ DLAŽBA 4 cm
6,59 € /m
OSB3 DOSKA 10 mm
9,73 € /ks
MRAZUVZDORNÝ GRES
2,90 € /m
ROXOR 10 mm
2,44 € /ks
LAMINÁTOVÁ PODLAHA
4,59 € /m
všetky ceny sú s DPH!
Tel.: 036 / 741 4085, 0911 319 622
volať PO-PIA od 8:00 - 16:00 hod.

47-020

Redakcia:

NAJLACNEJŠIE STAVEBNINY

Golgota našej doby

59-0049

LEVICKO
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» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Vybrať si TUCSON je teraz Smart.

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

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

ReFresh paušál už od

217€/mesiac

Cesta do práce, nákupy, príchod na večeru včas. My vieme, že za šťastím je kus tvrdej práce. Preto vám prinášame obľúbený Tucson vo výhodnej edícii Smart s bezkľúčovým vstupom a štartovaním, 7-palcovým
multimediálnym displejom, bezdrôtovým nabíjaním smartfónu aj zadnou parkovacou kamerou. To všetko už od 20 390 € alebo s kompletným poistením od 217 € mesačne pri novom ﬁnancovaní cez ReFresh paušál.
Ak hľadáte viac emócií, Tucson v športovej výbave N Line môže byť váš od 26 740 € alebo s ReFresh paušálom už od 281 € mesačne. A nechýbajú ani 5-ročná záruka bez obmedzenia počtu najazdených kilometrov
a zimné pneumatiky za výhodnú cenu.
Viac o ponuke Hyundai Tucson a o ReFresh paušále na www.hyundai.sk.

www.hyundai.sk

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

TGA, s. r. o., Jurská cesta 6, 934 01 Levice, tga@tga.sk, 0902 919 984

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

Kombinovaná spotreba: 5,5 – 9,0 l/100 km, emisie CO 2 : 145 – 204 g/km. Foto je ilustračné. Hyundai 5-ročná záruka bez obmedzenia počtu najazdených km sa vzťahuje len na vozidlá Hyundai pôvodne predané cez autorizovaného
predajcu Hyundai koncovému zákazníkovi podľa podmienok stanovených v záručnej knižke.

59-0028

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

HyundaiSlovensko

Výročia a udalosti
sa pri návrate z misie nad americkým Texasom rozpadol raketoplán Columbia pričom zahynuli všetci siedmi astronauti na palube.

1. februára 2003
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Výročia a udalosti
sa narodil Andrej Lettrich, slovenský režisér, scenárista a herec († 1993).

3. februára 1922

SLUŽBY, BÝVANIE, ZAMESTNANIE

3

59-0049

      

alebo
ZDRAVOTNÉHO ASISTENTA

PLAT: 696 EUR v hrubom + odmeny

Info: 0905 811 685

Životopisy zasielajte na e-mail: obchod@sabrinamodelle.sk

Ponuka práce

AIR BUBBLE SOLUTIONS s.r.o.,

výrobca bublinkovej fólie
(prevádzka Priemyselný park Géňa)
prijme do trvalého pracovného pomeru:

s platným preukazom

Nástupný plat
od 858€ + bonusy
do 15% + príplatky +
stravné lítky.

t13"$07/¶,07/"0#4-6)6
7Å30#/Å$)4530+07
t10.0$/Å$)13"$07/¶,07
78 120 0024

Práca v Nitre,
v 2-zmennej prevádzke.
Doprava zabezpečená
bezplatne. Nástup ihneď.

Info na 0948 430 727
0948 121 244
Job Impulse s.r.o.

Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov.

Firma

pre vodičov VZV

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

NÁSTUP: asap

INFO: 0915 799 888

59-0043

59-0008

OPATROVATEĽKU
NÁSTUP IHNEĎ

rokov na trhu
1997-2020

administratívny pracovník - referent
verejného obstarávania
» výkon činností spojených s procesom verejného obstarávania
» telefonická a emailová komunikácia so štátnymi
a verejnými inštitúciami
» spracovávanie cenových ponúk
» vedenie príslušnej dokumentácie a evidencie
» vedenie a zodpovednosť za personálne oddelenie, zmluvy,
kontrola, archivácia, komunikácia so zahraničnými klientami
a dodávateľmi min. e-mailom.
Vzdelanie: vysokoškolské I. alebo II. stupňa

V PODLUŽANOCH
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e-mail: rolmal@stonline.sk
I. Madácha 16 - ROLMAL ŠAHY

NÁPLŇ PRÁCE:

ZARIADENIE
PRE SENIOROV

-65 %

DOSKY

Tel.: 036 / 741 4085, 0911 319 622
volať PO-PIA od 8:00 - 16:00 hod.

Prijmeme do TPP

3,29 €/tbl

Tel.: 036 / 741 4085,
0911 319 622
e-mail: rolmal@stonline.sk
I. Madácha 16 - ROLMAL ŠAHY

cena s DPH

85-0051

cena s DPH

SSALAMANDER
ALAMANDER BluEvolution
BluEvolution • GEALAN
GEALAN • AALUPLAST
LUPLAST

oknook@mail.t-com.sk • 0911 88 77 51 • 0903 88 77 51

0904 990 450

SADROKARTÓN

BEZPEČNOSTNÉ DVERE SOFIA A SECURIDO

k objednaným oknám žalúzie a sieťky ZDARMA
6-komorový profil za cenu 5-komorového
- sieťky na balkónové dvere
- vonkajšie rolety vhodné aj do WC a kúpelní
- demontáž - montáž - likvidácia odpadu
- rekonštrukcie domov a bytov
Levice, Námestie Šoltésovej, budova Santal

Odhalíme všetky príèiny
Vašich zdrav.problémov
a riešime ich! Cena 15 €

99-0013-3

59-0037

PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ OKNÁ,
DVERE A GARÁŽOVÉ BRÁNY

4

10 mm 9,73 €/ks
+ všetky rozmery

59-0037

0948 183 305

OSB

Diagnostika - vyšetrenie
všetkých orgánov tela

59-0049

PRASIATKO PEČENÉ v peci
na agátovom dreve

Nástupný plat: 850 €/mes. brutto. Nástup
ihneď. Životopis poslať e-mailom na
adresu: praca@airbubble.sk

59-0040

LEVICKO

prijme do TPP aj živnostníkov

VODIČOV na SKLÁPACIE NÁVESY

Je tu pre vás IZOMER s.r.o., Ku Bratke 13/6583,

garancia platu 1000 €/mes.

Levice, preto volajte 0903 727 829

PRACOVNÁ PONUKA:

Príjmeme na TPP dievčatá 18-40 rokov:

59-0010

SPOLOČNÍČKY / STRIPTÉRKY

do nočného klubu Afrodita v Nových Zámkoch.

Výročia a udalosti
sa skončila Bitka o Stalingrad, po tom čo sa vzdali poslední nemeckí vojaci v Stalingradskom traktorovom závode.

2. februára 1943

Ubytovanie zdarma, stála klientela, garantovaný denný príjem, mesačný bonus 400 EUR.

0910 970 890

76-0011

www.izomer.sk

Životopisy zasielajte na e-mail:

sandrock@sandrock.sk

51-0007

Preprava sypkých materiálov.
Výkon práce - západné Slovensko. Ubytovanie ZDARMA.
info: 0903 779 101

Vážení priatelia, máte problém so strechou?

STAJAN Slovakia, s.r.o.
prijme pracovníkov na pozíciu

MONTÁŽNY PRACOVNÍK:

75-11

Mzda: 696€ základ + 0,20€/hod. (poobedná)
+ 50€ (dochádzka) + 50€ (výkon)
+ príplatky + stravné lístky
Miesto práce: Nové Mesto nad Váhom
UBYTOVANIE ZDARMA

LV20-05 strana-
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Kontakt: 0918 493 960 Mail: stajanslovakia@azet.sk

85_0082

- montovanie a skladanie plechových skríň
- skrutkovanie, nitovanie - práca v montážnej hale
- práca len na DVE ZMENY

ZDRAVIE / SLUŽBY

4
Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj
02 AUTO-MOTO / iné
»Predám zdvihák na NA,
dodávku.Tel.: 0905 435 258

03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
»V LV na Mochovskej prenajmem zariadený 1 izb byt
pracujúcej osobe cena 330
eur tel 0905710778

05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682

09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
11 HOBBY A ŠPORT
»ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM
STAROŽITNOSTI, STARÉ VECI A
ĽUDOVÉ KROJE 0918439124
»KÚPIM
STAROŽITNOSTI.
STARÉ MOTORKY, BICYKLE,
PAROŽIE, AJ ZHODY, VECI ZO
STRIEBRA, OBRAZY, HODINY VRECKOVÉ, AJ NÁRAMKOVÉ, ŠABLE AJ BODÁKY, A
VŠETKO ČO JE STAROŽITNÉ.
0903439094
»ODKÚPIM KROJE MINCE
BANKOVKY VYZNAMENANIA
VOJ.PRILBY OPASKY PRACKY
Z OPASKOV POHĽADNICE HODINKY A INÉ 0903868361

12 DEŤOM
13 RÔZNE / predaj
»Predám malotraktor. Tel.:
0918344798

Občianska
riadková
inzercia

Najčítanejšie regionálne noviny

Máte metabolický syndróm?

»Hľadám prácu v domácnosti žena v 45. Tel.: 0944
379 144
»Hľadám si prácu upratovanie žena 45 Tel.: 0910
313 516

16 ZOZNAMKA
» 55r hľadá priateľku
0917049831

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera LV medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP LV 12 Predám kočík,
0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš 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, LV zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na
zadnej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

„Čo je to metabolický syndróm?
Mám ho? Asi nie, keď lekár hovoril „iba“ o vysokom krvnom tlaku,
zvýšenej hladine cukru, vysokom
cholesterole a „ľahkej“ nadváhe 10
– 20 kg...
Kritériá na diagnostiku metabolického syndrómu sa postupne vyvíjali.
Najviac rozšírené sú tie, ktoré vypracovala Svetová zdravotnícka organizácia, Európska skupina na štúdium
inzulínovej rezistencie či Národný cholesterolový edukačný program.Všetky
pracovné skupiny sa zhodujú na základných črtách metabolického syndrómu – obezita, inzulínová rezistencia,
porucha metabolizmu tukov a vysoký
krvný tlak.
Výskyt metabolického syndrómu
na Slovensku V uplynulom období na
Slovensku v rámci projektu „Prevalencia diabetes mellitus na Slovensku“
organizovaného Slovenskou diabetologickou spoločnosťou bolo vyšetrených
1517 respondentov, zodpovedajúcich
štruktúre dospelého obyvateľstva podľa veku, pohlavia a krajov. Výskyt metabolického syndrómu podľa bol 20,1
percenta, pričom bol významne vyššií
u žien (23,9) oproti mužom (15,9).

Dominantnou príčinou metabolického syndrómu je inzulínová rezistencia. Je to vlastne zmena fyziologickej regulácie, kedy rovnaké množstvo
inzulínu má na metabolizmus menší
účinok ako u zdravých ľudí bez inzulínovej rezistencie. Objaví sa, keď sa pečeňové, svalové a tukové bunky stanú
menej senzitívne alebo sú rezistentné
na inzulín.
Ku vzniku a rozvoju metabolického syndrómu môžu prispievať aj niektoré podávané lieky.
Zvláštnu pozornosť treba venovať
napríklad kortikoidom, antipsychotikám, niektorým liekom na vysoký krvný tlak. Preto u rizikových pacientov v
súčasnosti už dokážeme „ušiť“ liečbu
na mieru, iba s minimálnych rizikom
zhoršovania metabolických
abolických parametplyvnerov. Najväčšie ovplyvnenie majú ale v rukách
ukách
samotní pacienti v podobe dostatku pohyohyadby
bu a vhodnej skladby
stravy.

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

15 HĽADÁM PRÁCU

»„Keď nie je po ruke vhodný
kandidát, niekto vždy navrhne toho najmenej prijateľného.“
Murphyho zákony
»Paradox boľševika:
„Väčšina našich ľudí musí
viac a viac pracovať, aby
menej a menej dostávala.“
Murphyho zákony
»„Keď nejaký politik povie,
že všetci sme na jednej lodi,
tak to znamená, že on chce
byť kapitánom a my máme
veslovať.“
Murphyho zákony
»Princípy politiky:
1. V roku, kedy sa konajú
voľby, žiaden politik nehovorí o daniach.
2. Nech hovoria čo chcú,
nikdy vám nepovedia celu
pravdu.
3. Bez ohľadu na to, o čom
sa hovorí, vždy ide o peniaze.
Murphyho zákony

»Greshamov schvaľovací
zákon:
Nepodstatné veci sú schválené ihneď, dôležité sa neschvália nikdy.
Murphyho zákony
»Zákon pána Coopera:
Ak nerozumieš niektorému
odbornému výrazu, nemaj
strach! Článok zostane aj
bez neho úplne zrozumiteľný.
Murphyho zákony

NEJDE VÁM

BIZNIS?
KONTAKTUJT

E NÁS

»Piate politické pravidlo:
Ak politika napadne nejaká
myšlienka, väčšinou ju zle
pochopí.
Murphyho zákony

levicko@regionpress.sk

»Robinsonov mini-max-ový
zákon o vláde:
Minimum volebných sľubov
sa po zvoleni okamžite premení na maximum.
Murphyho zákony

0905 422 015
Vox populi

»Hľadám si akúkoľvek brigádu žena 45 len LV Tel.:
0910 313 516

„Volím v každých voľbách. Beriem to ako
zodpovednosť za budúcnosť tejto krajiny.“

Chcete si podať inzerát?

Eva Polakovičová, Bratislava

Návod nájdete na strane 4.

»„Kto chce mať úspech v
politike, musí sa dokázať
povzniesť nad všetky svoje
zásady.“
Murphyho zákony

»Zlaté pravidlo vlády:
Pravidlá určuje ten, kto vyhral voľby.
Murphyho zákony

14 RÔZNE / iné
»KÚPIM OD VÁS STAROŽITNOSTI VETERÁNY ĽUDOVÉ
VOJENSKÉ SKLO PORCELÁN
KROJE NÁBYTOK POZOSTALOSTI. Tel.: 0905674276

Murphyho
zákony

5. februára 1936

Výročia a udalosti

do kín bol uvedený vôbec posledný nemý
film Moderná doba od Charlieho Chaplina.

6. februára 1905

sa narodil Jan Werich, herec († 1980).

LV20-05 strana-
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»Zákon bedárov:
Či je zákon dobrý alebo nie,
treba ho dodržať do posledného písmena.
Murphyho zákony

POLITICKÁ INZERCIA / SLUŽBY

LEVICKO
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NÁBYTOK LEVICE

www.nabytok-levice.sk

TOVAR IHNEĎ K ODBERU
• pohodlné parkovanie
sedačky, postele, matrace,
skrine, detské izby, obývačky,
komody, kancelársky nábytok,
stoly, stoličky

Stolárska dielňa:

• výroba kuchynskýh liniek
• vstavaných skríň
• chodbových a obývacích zostáv

KUCHYNE - široká škála ponuky
skrine, komody, chodbové zostavy
pri štadióne

Ľ. Podjavorinskej 5, LEVICE
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PRÁVNIK RADÍ / SLUŽBY

Zastavenie starých exekúcií

Táto nová právna úprava sa týka exekúcií, ktoré začali pred 01. aprílom 2017
a boli (resp. sú) vedené podľa právnych
predpisov aplikovaných do konca marca 2017. Do prvej skupiny spadajú staré
exekúcie, ktoré sa zastavujú priamo
dňa 01. januára 2020. Ide o staré exekúcie, ktoré k tomuto dátumu trvajú
tzv. rozhodnú dobu, resp. dlhšie ako
5 rokov. Táto rozhodná doba začala
plynúť odo dňa doručenia prvotného
poverenia na vykonanie exekúcie súdnemu exekútorovi, v danom prípade
sa na zmenu exekútora neprihliada.
Taktiež je potrebné prihliadnuť na skutočnosť, či v období od 01. júna 2018 do
31. decembra 2019 nebol dosiahnutý
výťažok spolu aspoň vo výške 15 eur.
Táto právna úprava obsahuje taktiež
výnimky, v prípade ktorých k zastaveniu takejto exekúcie nedôjde. Ak má
byť dôvodom zastavenia starej exekúcie rozhodná doba a súčasne ide o starú exekúciu, ktorá je uvedená v tzv.
absolútnych výnimkách. Absolútnymi
výnimkami v zmysle uvedenej právnej
úpravy, kedy sa exekúcia nezastavuje,
je vymáhanie pohľadávky na výživnom, vymáhanie práva na nepeňažné
plnenie, resp. peňažné plnenie, ak
sú vymáhané v jednom konaní, fon-

dy EÚ, rozhodnutia EÚ, hospodárska
súťaž, ak ide o tzv. majetnú exekúciu,
teda ak bol v posledných 18 mesiacoch
predo dňom, kedy má byť stará exekúcia zastavená, dosiahnutý výťažok
spolu aspoň vo výške 15 eur alebo má
povinný konkurznú imunitu. Okrem
absolútnych výnimiek, treba zohľadniť
ešte relatívne výnimky upravené týmto
zákonom, a to rozhodnutie, že rozhodná doba sa predlžuje za zákonom ustanovených podmienok o 12 mesiacov.
Druhou skupinou starých exekúcií,
ktoré budú zastavené zo zákona, sú
tie v prípade, ktorých po 01. januári
2020, uplynie rozhodná doba piatich
rokov, a v ktorých po tomto dátume
oprávnený alebo povinný zanikne bez
právneho nástupcu, oprávnený podá
návrh na zastavenie starej exekúcie,
alebo v prípade ak dôjde k vyhláseniu
konkurzu, reštrukturalizácie alebo
oddlženia, okrem prípadu ak by išlo
o výnimku zo zastavenia starých exekúcií. Nová právna úprava ukladá súdnemu exekútorovi povinnosť oznámiť
oprávnenému ukončenie exekučného
konania, ale nedefinuje presne lehotu
a spôsob tohto oznámenia.

CIA
R
E
Z
IN 2 015
0905

42

VIZITKY

0905 422 015

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

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

33-0013

Od 1. januára 2020 sa začala aplikovať
nová právna úprava týkajúca sa exekúcií, a to zákon o ukončení niektorých exekučných konaní.

Najčítanejšie regionálne noviny
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Pat a Mat

Je zábavné pozerať sa na nich v
televízii. Pracovať s nimi pod jednou
strechou veselé nie je. Tragédiou je mať
takúto dvojicu za šéfov. Okrem toho,
že sú nekompetentní, nevedia prijímať
spätné väzby. Najskôr sa obhajujú a potom útočia. Ostatní po čase rezignujú,
prestanú im oponovať a myslia si svoje.
Majú radi tituly a funkcie, potrpia si na
svoje postavenie. Nevedia si vytvoriť
prirodzenú autoritu a tak si ju vynucujú silou. Oponentov potláčajú - niekedy
priamo, inokedy rôznymi intrigami a
manipuláciami. Vydržia s nimi tí, ktorí ich ignorujú a robia si svoje, alebo tí,
ktorí prijali ich pravidlá hry - hovoria
im, čo chcú počuť a prispôsobia sa.
Pat a Mat si myslia, že všetkému rozumejú a pritom ani nevedia, čo nevedia. Sú ako slony v porceláne. Často sa
o nich rozprávajú historky. Väčšinou,
keď tam nie sú. Ak sa im niekto snaží
vysvetliť, že by mali zmeniť svoje správanie, tak to nedopadne dobre. Občas
poľutujú sami seba ako sa narobia.
Majú pravdu. Najviac sa narobia nešikovní.

Pat a Mat majú niekoľko znakov majú sami o sebe vyššiu mienku, ako
sú ich reálne schopnosti a výsledky,
podceňujú a podozrievajú druhých
ľudí a radi ich kriticky posudzujú.
Nepriznajú si vlastnú chybu, ale s obľubou hľadajú nedostatky na iných.
Sú dosť zameraní na svoje potreby a
ostatní ľudia pre nich predstavujú len
zdroje na dosiahnutie ich plánov. Radi
poúčajú druhých a zdôrazňujú svoje
postavenie. Dokážu sa aj pretvarovať
a správať priateľsky, lebo pochopili,
že svoje ciele dosiahnu ľahšie. A vedia
byť aj dobrí pätolízači, keď potrebujú
získať pre seba výhody od silnejšieho.
Čo s Patom a Matom? Funkcie si držia a chyby nepripúšťajú. Môžete sa im
vyhýbať, ale ak sú vašimi šéfmi, tak len
obmedzene. Bojovať s nimi sa tiež veľmi nevypláca - bývajú
pomstychtiví. Môorovať
žete ich ignorovať
a baviť sa na nich,
erozopokiaľ vám nerozoberajú vo firmee strevou.
chu nad hlavou.
Najlepšie je
utekať
od
nich preč.

Inzerát, ktorý predáva

0905 422 015

Férové Slovensko
od východu na západ
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LETÁKY

0905 422 015

Miroslav Beblavý
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Poznáte dve zábavné postavičky Pat
a Mat? Dvaja babráci, ktorí riešia
rôzne problémy - neefektívne a zle.

7
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LEKÁRNIČKA Z PRÍRODY, VOĽBY / ZDRAVIE

Fazuľa obyčajná
Fazuľa je prastarou kultúrnou rastlinou juhoamerických indiánov.
Stále je neobyčajne zdravou zeleninou.
Fazuľa obsahuje arginín, asparagín, tyrozín, leucín, tryptofan, ďalej
hemicelulózy, vitamín C, flavonoidy,
inozit a cukry, kyselinu kremičitú, soli
draslíka, fosfáty, stopy kobaltu, medi
a niklu. Medzi ľuďmi je rozšírené používanie fazuľovej múky na zasýpanie
rôznych mokvavých ekzémov, kožných
vyrážok. Semená v prášku slúžia na
horúce obklady pri mokvavých a svrbivých ekzémoch.
Ak máte predispozíciu na vznik
diabetu alebo ste už diabetici, poteší
vás fakt, že fazuľa má nízky glykemický index. Fazuľa obsahuje vlákninu konštantnú dodávku energie. Pomáha
minimalizovať riziko srdcových ochorení a vysokého krvného tlaku. Fazuľa
je bohatá na železo, kde pol pohára
varenej fazule obsahuje 3,3 mg železa.
Chráni telo pred voľnými radikálmi,
ktoré by mohli poškodiť bunky a mať
za následok rakovinu.
Pokiaľ ide o prínosy pre zdravie
očí, fazuľa obsahuje veľa zinku, vitamínu A a bioflavonoidov. Zinok je podporujúca výživa, ktorá má prospech
pre zdravie našich očí. Jeho hlavnou
úlohou je previesť betakarotén na vitamín A vo forme, ktorá je použiteľná
vizuálnym systémom a telom.

Najčítanejšie regionálne noviny

NOVOOPTIK a.s.

Každodenná dávka kyseliny listovej vám môže pomôcť vyrovnať sa aj s
depresiou.
Vďaka vysokému obsahu vlákniny
má blahodarné účinky na črevá (vláknina upravuje trávenie, viaže jedovaté
látky a tuky). Zelená fazuľka lieči ochorenia pečene. V Ázii používajú fazuľu
tradične ako účinný preventívny i liečivý prostriedok na črevné a obehové
problémy ako aj na nedostatočnú funkciu sleziny a podžalúdkovej žľazy.
Fazuľu môžeme použiť do polievok,
prívarkov, šalátov. Sušenú je vhodné
na noc namočiť do vody, ráno vodu
zliať, fazuľu nechať odkvapkať a až potom variť v čerstvej vode. Po konzumácii sa tým zmierni nadúvanie. Mladú
fazuľku možno dusiť nad parou, alebo
s trochou tuku asi 10-15 minút.

Novootvorená optika v Leviciach
za ceny, ktoré si môžete dovoliť

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

Otvorené aj v sobotu!

Sv. Michala 2, LEVICE
S
(oproti OC Dituria)

0948 509 223

www.novooptik.sk

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

» red

Spôsob vykonania voľby
Volič je povinný po príchode do
volebnej miestnosti preukázať
okrskovej volebnej komisii svoju
totožnosť predložením občianskeho preukazu. Ak bol voličovi
na jeho žiadosť vydaný hlasovací
preukaz, predloží spolu s občianskym preukazom hlasovací preukaz.
Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča
v zozname voličov a vydá voličovi
hlasovacie lístky a prázdnu obálku
opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce.
Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru
určeného na úpravu hlasovacích lístkov.
V osobitnom priestore určenom
na úpravu hlasovacích lístkov volič
vyberie jeden hlasovací lístok toho
kandidujúceho subjektu, ktorému
sa rozhodol odovzdať svoj hlas. Tento hlasovací lístok môže bez ďalšej
úpravy vložiť do obálky alebo na
vybranom hlasovacom lístku môže
volič zakrúžkovaním poradového
čísla kandidáta vyznačiť, ktorému
kandidátovi dáva prednosť. Volič
môže zakrúžkovať poradové číslo
najviac štyroch kandidátov. Ak volič
odovzdá prednostný hlas viac ako
štyrom kandidátom, taký hlasovací
lístok sa bude počítať v prospech kan-

didujúceho subjektu a na prednostné
hlasy sa nebude prihliadať.
Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné.
Nesprávne upravené hlasovacie
lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.
Inak sa dopustí priestupku, za ktorý
mu bude uložená pokuta 33 eur. V
prípade hlasovania mimo volebnej
miestnosti, volič nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky
znehodnotí pred členmi okrskovej
volebnej komisie.
Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné
postihnutie alebo preto, že nemôže
čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej
volebnej komisii, má právo vziať so
sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú
osobu, aby podľa jeho pokynov upravila hlasovací lístok a vložila do obálky, takouto osobou nemôže byť člen
okrskovej volebnej komisie. Obidve
osoby pred vstupom do osobitného
priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie
poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb.

» Ivan Brožík

Ceny rámov od 20 €
•
•
•
•
•
•
•

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

Menej štátu,
nižšie dane
Kotlebovo zoštátnenie nie je ako
znárodnenie v 48-om

OPERÁTOR VÝROBY
 

ZAMESTNAN

· Práca v automobilovom priemysle
· Výroba klimatizácii
· 8 hodinová trojzmenná prevádzka
 
   
· Ubytovanie a doprava
     

   
 !" #!$%$!

levicko@regionpress.sk

0905 422 015

Kontakt:

0908 914 180

85 0085

KONTAKTUJ COV?
TE NÁS

Krížovky s úsmevom
Dedko spomína na staré dobré asy
skratka
neón,
a hovorí vnú ikovi:
ikerna ky maor ina ambulanpo esky
- Ke som bol malý chlapec ako ty,
cie
mami ka ma poslala do obchodu
s pä koruná kou a ja som sa vrátil
islamská
s 3 vreckami zemiakov, 2 bochníkmi
monarchia
chleba, 3 f ašami mlieka, kusom syra,
škatu kou aju a 10 vají kami, ale teraz
4. as
to už nejde.
tajni ky
- A to tak všetko zdraželo? - pýta sa
vnú ik.
- Aj to, ale hlavne dnes...
Róbert
(dom.)
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)
ledaže

Pomôcky:
nepozorolovek,
Last, imavane ušlo
ktorý
nát, Pales,
(hovor.) všetko vie
Sém, PsA

gibon
bieloruký
samice
jele ov

osobné
zámeno

3. as
tajni ky

hra, po
anglicky

fosfid
nióbu
Eleonóra
(dom.)
semitský
boh
múdra,
rozumná

unesie
(expr.)

Billboardy Mariana Kotlebu sľubujú zoštátnenie
strategických podnikov a že potom bude lacnejšia
elektrina, teplo, aj voda. Ak sa pozrieme čo len na
základné fakty, zistíme, že to nie je pravda.
V roku 1948 znárodnili komunisti prakticky všetky fabriky a nazvali to Víťazný február. Pointa bola
v tom, že komunisti tie fabriky ukradli. Len tak. Bez
náhrady.
Dnes však sme členmi EÚ a platí Ústava SR, ktorá v článku 20 odsek 1 hovorí, že „Každý má právo
vlastniť majetok.“. O zoštátnení ani znárodnení nie
je v Ústave ani slovo, avšak odsek 4 hovorí o vyvlastnení nasledovné: „Vyvlastnenie alebo nútené
obmedzenie vlastníckeho práva je možné iba v nevyhnutnej miere a vo verejnom záujme, a to na základe
zákona a za primeranú náhradu.“
Takže fajn, je možné vyvlastniť, ale len za primeranú náhradu a tá bude minimálne vo výške ceny,
ktorú investori zaplatili. Takže môžeme chystať miliardy eur.
Povedzme, že Kotlebovi by sa naozaj podarilo
niečo vyvlastniť a zadlžiť naše deti, to však zďaleka
neznamená, že energie budú lacnejšie. Napríklad
teplo: štátu patrí 6 teplárni (v Bratislave, Žiline,
Trnave, Košiciach, Martine a vo Zvolene). Teplo lacnejšie nie je, lebo sa jedná o regulovanú cenu, avšak podľa Kotlebu by
tieto teplárne mali dosahovať vyšší
zisk. Je to tak? Ani omylom. Je to
práve naopak. Prečo? Lebo štát je
ten najhorší vlastník.

Richard Sulík
predseda SaS

zberba
(pejor.)
hru

2. as
tajni ky

Alternatíva existuje

Prinášame konkrétne riešenia

erpadlá
skúšobné
jamy, vrty

Renáta
(dom.)
druh ve kých ôs
privinie

pozýva
(kniž.)

Volám sa Peter Polák. S Nitrou ma spája veľa
vecí. Vyštudoval som tu Slovenskú poľnohospodársku univerzitu. Som poľnohospodár dušou aj
telom. Oslovujem Vás tu ako kandidát na poslanca NR SR za stranu SaS ako člen poľnohospodárskeho tímu.
Veľakrát počúvam, že za prebujnenú byrokraciu môže Brusel. Nie vždy je to pravda. V poľnohospodárstve a potravinárstve to platí tiež. Podľa EÚ legislatívy vzniká povinnosť klasifikácie
jatočných tiel hovädzieho dobytka, ak bitúnok
poráža viac ako 75 zvierat týždenne. Zo 45 bitúnkov, porážajúcich hovädzí dobytok u nás, asi len
3 plnia túto kapacitnú podmienku. SR sa však
rozhodla, že každé jedno jatočné telo musí byť
klasifikované. Chovateľ má byť vyplatený podľa
kvality jatočného teľa po porazení a spracovateľ
má platiť bitúnku za určenú kvalitu mäsa. Zvieratá sa nakupujú v živom, pričom drvivá väčšina
porazených zvierat je spracovaná v tej istej prevádzke. Teda klasifikácia stráca zmysel v oboch
prípadoch.
Jedným z bodov nášho programu je uvedenie
administratívnych nárokov na
úroveň požadujúcu EU legislatíva. Klasifikácia jatočných tiel
nad rámec požiadaviek EÚ je
príkladom zvyšovania nákladov na výrobu cez administratívne a kontrolné činnosti.

zametiem
(zried.)

podupú,
pošliapu
vzbudil
záujem

skratka
leukocytu

zna ka
nanometra
starorímsky boh

zbavia
zn
Pomôcky:
rmuty,
Poe, luza,
lár, lot

staršia
jednotka
plošného
obsahu
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smútok
(bás.)

ženské
meno
vymazávajú

americký
spisovate
morský
h bkomer

kašovité
látky na
získanie
destilátov
1. as
tajni ky

nemecký
dirigent
skr. súhv.
Južná ryba
rozde uj
na 2 asti
otravné
látky

užialene

nežne
pritískala

www.scalpermedia.sk

jeden
z Noemových synov

Peter Polák

www.facebook.com/krizovkysusmevom
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Syrové pochúťky

Prudké zmeny teplôt syrom neprospievajú a ani mraznička

Syry môžeme okrem klasického
servírovania využiť aj pri príprave množstva rýchlych chuťoviek,
vďaka ktorým získame skvelé pohostenie pre nás i naše návštevy.

Servírujeme syry a syrové
pochúťky

Syrové guľky s pistáciami
Suroviny: 150 g plesňového syra napríklad niva, 100 g goudy, 80 g masla, pol strúčika cesnaku (alebo podľa
chuti, prípadne môžete vynechať), 50
g parmskej šunky, korenie, 100 g sekaných pistácií
Postup: Goudu postrúhame. Do
misky vložíme maslo a spolu s nivou a
syrom gouda vymiešame do peny. Následne okoreníme a ochutíme pretlačeným cesnakom. Pridáme na malé
kocky pokrájanú parmskú šunku. Zo
vzniknutej masy v dlaniach tvarujeme
guľky. Na tanier si nasypeme posekané
pistácie a každú guľku v nich obalíme.
Takto pripravené guľky dáme stuhnúť
do chladničky.

Podávame dipy
V preklade slovo dip znamená
namočiť či namáčať. Na prípravu
dipov potrebujeme zväčša biely
jogurt alebo pochúťkovú smotanu, rôzne druhy syrov, korení a
byliniek.
Dip so smotanovým syrom
Suroviny: 200 g smotanového syra,
4 lyžice bieleho jogurtu, 3 jarné cibuľky (ako obmenu môžete použiť pažítku
či žeruchu), biele korenie
Postup: Do misky vložíme smotanový syr a jogurt a dohladka vymiešame.
Ochutíme bielym korením. Vmiešame
na kolieska nakrájanú jarnú cibuľku.

Dip s nivou
Suroviny: 100 g nivy, 100 g bieleho
jogurtu, 1 lyžicu citrónovej šťavy

Trh nám ponúka nespočetné
množstvo syrov vynikajúcich chutí. Veď kto by už nepoznal francúzsky syr Camembert, holanskú
Goudu, švajčiarsky Emmental či
najznámejšie talianske syry, akými sú Parmezán, Mozzarella či
Gorgonzola. Sú syry, ktoré sa podávajú čerstvé, krátko po dokončení ich výroby, ale i také, ktoré
zrejú niekoľko týždňov, mesiacov
dokonca aj rokov, kým sa dostanú
na náš stôl.
Medzi čerstvé syry patria napríklad
tvarohy, cottage cheese, syr ricotta či
hrudkový syr. Tvrdé syry sú charakteristické tým, že musia zrieť najmenej 4
týždne a najviac 1 až 2 roky. Plesňové
syry patria medzi zrejúce syry, sú vyrobené z pasterizovaného mlieka, do
ktorého sa pridávajú okrem kyslomliečnych kultúr i špeciálne ušľachtilé plesňové kultúry. Radíme sem syry s modrou alebo zelenou plesňou vo vnútri,
syry s bielou plesňou na povrchu ako ilustračné foto
aj syry dvojplesňové. Ďalšiu skupinu
syrov tvoria tavené syry.
plesne na iné potraviny. Pri dlhšom skladovaní syrov je dobré ich po každom vybalení zabaliť do nového obalu.
Správne skladovanie syrov
Aby sme zachovali kvalitu, chuť ale aj
vôňu syra, mali by sme ho správne skla- Ako správne syry podávať
dovať, a myslieť aj na to, že každý druh
Syry by sme nemali konzumovať
syra vyžaduje iné podmienky. Optimálna hneď po vybratí z chladničky, nedosiahteplota pre uchovanie syrov je 8 – 12 °C. li by tú správnu chuť. Je preto lepšie vyV bežných podmienkach je preto najlep- brať ich približne o hodinu skôr, ako ich
šie skladovať ich v chladničke, pričom plánujeme jesť. Podávame ich zvyčajne
čerstvé mäkké syry skladujte v najchlad- na drevenom lopáriku. Ukladáme ich
nejšej časti chladničky, tvrdšie môžete naň do skupiniek podľa jednotlivých
uložiť tam, kde je trochu vyššia teplota. druhov. K čerstvým syrom sa hodia byOdborníci neodporúčajú syry uchovávať linky a korenia, a zo zeleniny koktailové
v mrazničke, pretože dochádza k naru- paradajky. Zrejúce syry môžeme doplniť
šeniu ich štruktúry, ale i zmene chute. bobuľami hrozna, jablkami, hruškami,
Baliť by sme ich mali do papiera, ktorý figami, prípadne vlašskými orechmi.
im umožňuje dýchať. Použiť môžeme aj Tavené syry sa hodia na prípravu rozpapierový obrúsok a ten následne vložiť ličných nátierok. Ako prílohu k syrom
do polouzatvoreného plastového vrecka. môžeme zvoliť chlieb, pečivo či bagety.
Plesňové syry sa odporúča skladovať v
plastových nádobách alebo pod pokriev- Syrové fondue
kou zo skla, aby sme zabránili rozšíreniu
Samostatným a veľmi príjemným

ilustračné foto
autor hamomdomingue pixabay
Postup: Do misky vložíme jogurt,
namrvíme doň nivu a vymiešame.
Ochutíme citrónovou šťavou.
Náš tip: Do dipov namáčame slané
tyčinky, tortilové čipsy, na menšie kusy
natrhaný pita chlieb, slané kekse, prípadne na hranolčeky nakrájanú surovú zeleninu, ako napríklad uhorku,
mrkvu či stonkový zeler.

ilustračné foto
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autor xuanzi86410527 pixabay
spôsobom podávania syrov je fondue
čo znamená tavený. Ide o jedlo zo syra
roztaveného nad ohňom. Ak si chcete
vychutnať príjemný večer strávený v
spoločnosti blízkych a priateľov, môže
byť práve pohostenie v štýle syrového
fondue, vhodnou voľbou. Na syrové
fondue se používa veľké množstvo
druhov syra. Vytvoriť si môžete rôzne
NÁŠ TIP
Ako na to? Na jednu osobu si nachystajte približne 150 až 200 gramov syra. Syry, napríklad Gruyér
a Emmental, nastrúhajte na hrubom strúhadle, nasypte do fondue
hrnca a zalejte bielym vínom. Na
minimálnej teplote začnite pomaly
ohrievať. Keď sa syr začína vo víne
topiť, zvýšte teplotu a syr miešajte
vareškou až kým nedostanete homogénnu hmotu, trvá to približne desať
minúť. Popri miešaní môžete pridať
cesnak, prípadne čerstvo zomleté
biele korenie. Zapáľte horák, ten
bude nádobu s pripraveným fondue
udržiavať počas konzumácie stále
horúcu.
kombinácie a nájsť také, ktoré chuťovo
ulahodia práve vám. Najlepšie je však
kombinovať tri, minimálne však dva
druhy syra. Fondue pripravíte v špeciálnom hrnci z kameniny, ktorý sa počas stolovania položí na liehový horák
umiestnený uprostred stola. Každý stolovník dostane špeciálnu dlhú vidličku,
na ňu si nastokne kúsok bagety alebo
chleba a následne namáča do hrnca
s rozpusteným syrom. Ako príloha sa
hodí nakladaná zelenina.
STRANU PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

POLITICKÁ INZERCIA / SPOMÍNAME, SLUŽBY
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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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