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STOLÁRSTVO SLAVKOVSKÝ
Výroba a montáž 
kuchynských liniek, 
vstavaných skríň 
a nábytku na mieru

Zľava -25%

Tel.: 0902 45 77 37 
e-mail: slavkovskystefan@centrum.sk

www.stolarstvoslavkovsky.sk

Stolárstvo Slavkovský
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lištovanie a utes. vaní

iné opravy (voda, odpad)

zapojenie práčky

priamo na odpad

RENOVÁCIA VANÍ

SMALTOM

9
9
-0
0
2
3
-1

Ak Vás naša ponuka zaujala, pošlite nám štruktúrovaný životopis 
na e-mailovú adresu: jana.keri-basistova@stiebel-eltron.sk. 
Bližšie informácie na tel. čísle 052/71 27 225.

Základná hodinová mzda pri nástupe sa pohybuje v rozmedzí 
5,17 € - 6,18 € brutto  / hodina v závislosti od pracovnej pozície.

Plat počas skúšobnej doby: 1070 € - 1140 € brutto v závislosti od pracovnej 
pozície.

Plat po úspešnom absolvovaní skúšobnej doby: 1070€ - 1450 € brutto 
v závislosti od pracovnej pozície.

Zamestnanec má nárok na dovolenkový a vianočný príspevok.

Staňte sa súčasťou úspešnej firmy 
s dlhodobou tradíciou!
Do nášho tímu STIEBEL ELTRON Slovakia (bývalý Tatramat - ohrievače vody) 
hľadáme šikovných pracovníkov na pozície:
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 Výrobný pracovník pri výrobe ohrievačov vody
 Montážny pracovník pri výrobe tepelných čerpadiel
 Zváračský robotník, pájkovač (práca vhodná aj pre ženy)
 Strihač- lisár
 Zvárač
 Smaltár

 Morič

Popis spoločnosti:
STIEBEL ELTRON Slovakia, s.r.o. je výrobcom 
elektrických, kombinovaných a solárnych 
ohrievačov vody a tepelných čerpadiel

Zamestnanecké výhody, 
benefity

  AUTOBUSOVÁ DOPRAVA V SMERE 

	 SPIŠSKÁ	NOVÁ	VES	-	SMIŽANY	
 - SPIŠSKÝ ŠTVRTOK -  POPRAD 

	 -	MATEJOVCE	A	SPÄŤ 
  NÁBOROVY PRÍSPEVOK VO VÝŠKE 250 € 
 po skúšobnej dobe
  príspevok zamestnávateľa na doplnkové 
 dôchodkové poistenie
  vianočná a dovolenková odmena
  zvýhodnený predaj firemných výrobkov
  firemné spoločenské posedenia
 (vianočný večierok, family day, deň detí)
  odmena pri odchode do dôchodku 
 a narodení dieťaťa
  firemné športové aktivity

11. decembra 1967    
predstavenie nadzvukového dopravného 
lietadla Concorde v Toulouse

Výročia a udalosti

VianočnýVianočný
PREDAJ    RÝBPREDAJ    RÝB

SPIŠSKÁ NOVÁ VES obchodné centrum MADARS

9
9
-2
2
4

9
9
-2
2
9



SN22-49 strana- 2

SLUŽBY, BÝVANIE Najčítanejšie regionálne noviny
2

INZERCIA

SPIŠSKO
SPIŠSKONOVOVESKO-LEVOČSKO-GELNICKO

Mgr. Marcela Petreková  0905 338 878

Distribúcia:
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
 

párny týždeň: 
Smižany, Levoča, Domaňovce, Spišské 
Podhradie, Spišský Hrhov, Spišský Štvr-
tok, Gelnica, Novoveská Huta, Spišská 
Nová Ves, Danišovce, Harichovce, Hra-
bušice, Iliašovce, Jamník, Krompachy, 
Letanovce, Lieskovany, Markušovce, 
Odorín, Spišské Tomášovce, Spišské Vla-
chy, Spišský Hrušov, Teplička 

nepárny týždeň: 
Smižany, Levoča, Domaňovce, Spišské 
Podhradie, Spišský Hrhov, Spišský Štvr-
tok, Margecany, Prakovce, Spišská Nová 
Ves, Danišovce, Harichovce, Hrabušice, 
Iliašovce, Jamník, Krompachy, Letanov-
ce, Lieskovany, Markušovce, Odorín, 
Spišské Tomášovce, Spišské Vlachy, 
Spišský Hrušov, Teplička 

spissko@regionpress.sk

Redakcia: Bajkalská 3852/20 
POPRAD

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   97.240 Bratislavsko Východ
BZ  106.540 Bratislavsko Západ
DS  34.320 Dunajskostredsko
GA  34.390 Galantsko+Šaliansko
HC  30.330 Hlohovecko+Sereďsko
KM  16.450 Komárňansko
LV  30.580 Levicko
MA  29.680 Malacko
NR  54.170 Nitriansko
NZ  35.050 Novozámocko
PK  22.970 Pezinsko
PN  41.870 Piešťansko+NM+MY
SC  35.420 Senecko
SE  36.750 Senicko+Skalicko
TO  41.930 Topoľčiansko+PE+BN
TN  59.870 Trenčiansko+DCA+IL
TT  49.930 Trnavsko
ZM  20.930 Zlatomoravsko

BB    56.200 Banskobystricko+BR
KY  29.300 Kysucko=CA+KM
LI  37.270 Liptovsko=LM+RK
LC    30.860 Lučenecko+VK+PT
MT    38.570 Martinsko+TR
OR    34.980 Oravsko=DK+NO+TS
PB    33.590 Považsko=PB+PU
PD     40.150 Prievidsko
ZV    38.400 Zvolensko+DT+KA
ZH  26.880 Žiarsko+ZC+BS
ZA  50.780 Žilinsko+BY

BJ  37.210 Bardejovsko+SK+SP
GE  30.830 Gemersko = RV+RS+RA
HU  27.190 Humensko=VT+SV+ML
KE  92.130 Košicko
KS  24.900 Košicko okolie
SL   12.940 Ľubovniansko
MI  31.260 Michalovsko+TV+SO
PP  41.520 Popradsko+KK
PO  49.940 Prešovsko+SB
SN  32.540 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.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (32.540 domácností)

INZERÁT,KTORÝ
PREDÁVA
0905 338 878
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ŠTRKY PIESKY

AAUTOODOOPRAAVA

vozíka | žaby | žehličky | miešačky
plošina NISSAN CABSTAR 16m 4x4

požičovňa

AAUTOODO

p

A

FIRMA: MAXITRADE s.r.o.

NISSAN C

0911 94444 287
Taatranskáá 126, 0053 11 Smižany
AAREÁL POOĽNOHOSSPODÁRRSKEHO 

DRUŽSSTVA
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Hrabušice  Nová 18/14

Otvorené:

PONDELOK - SOBOTA na objednávku

0911 610 960

Mária Pekarčíková

Nie vždy ide v živote všetko tak, ako 
chceme, ako očakávame, ako plánuje-
me. Zvyčajne sa tie lepšie, pokojnejšie 
a šťastnejšie obdobia striedajú s tými 
zložitejšími, náročnejšími a menej 
úspešnými.

Každý zažil občas chvíle, kedy mal 
pocit, že sa mu v živote všetko rúca, nič 
nevychádza podľa jeho predstáv a jedna 
nepríjemná udalosť strieda ďalšiu. Nevy-
chádzajú vzťahy, škrípe to v práci, nič sa 
nedarí podľa plánov a keď už-už prichá-
dza „svetlo na konci tunela“, opäť sa niečo 
pokazí.

V takýchto situáciách sa zvyčajne 
cítime nešťastní, bezmocní, porazení či 
frustrovaní. Sme smutní, že veci nejdú 
podľa našich plánov, že nemôžeme mať 
všetko pod kontrolou tak, ako by sme si že-
lali, že ľudia, ktorým sme dôverovali, nás 
zradili vo chvíli, keď sme to najmenej ča-
kali a to napriek tomu, že sme konali fér. Je 
ťažké takéto pocity spracovať, ale zotrvávať 
v hneve a smútku, nechať sa zožierať po-
citom krivdy či utápať sa v sebaľútosti nič 

nerieši a škodí nám viac, ako si myslíme.
Aj preto je dôležité sa naučiť prijať situ-

áciu, ktorá nám vstúpila do života, neriešiť 
emócie, ale hľadať riešenia. Myslieť na to, 
že život nám prináša prekážky a vďaka 
nim nám umožňuje viac spoznať samých 
seba, odhaliť naše slabiny a nájsť silné 
miesta. Spolu s takýmito životnými lekcia-
mi prichádza múdrosť i poznatok, že kaž-
dý súboj, každá bitka, každá prekonaná 
prekážka nás formujú a posúvajú vpred.

Zabojujme za seba a nedajme sa zlo-
miť ľuďmi, ktorým na nás nezáleží, nech 
sa pokojne smejú za naším chrbtom. Na-
učme sa, hoc je to akokoľvek náročné, pri-
jať fakt, že ťažkosti sú akousi 
nevyhnutnou súčasťou náš-
ho života a ako povedala 
Ann Landers: „Keď prídu, 
zdvihnite hlavu, pozrite 
sa im rovno do očí a po-
vedzte: ,budem väčší 
- väčšia, než vy. Ne-
môžete ma poraziť‘.“

Hlavu hore!

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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5pred SÚDMI, ÚŽEROU, DRAŽBOU
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0904 121 559 | www.tulis.sk KLTPs.r.o.

KLAMPIARS T VO
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• Do skupiny vyhradených výrobkov patria elektrozariadenia, batérie                            
a akumulátory, obaly, neobalové výrobky, vozidlá a pneumatiky. 
• Na vyhradené výrobky sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, t. z., že 
výrobca takéhoto výrobku je povinný plniť súbor povinností pre vyhradený 
výrobok uvedený na trh SR. Tým je zabezpečené, že o vyhradený výrobok, resp. 
vyhradený prúd odpadu bude postarané vo všetkých fázach jeho životného 
cyklu.
• Financovanie triedeného zberu vyhradeného prúdu odpadu, vrátane 
triedeného zberu zložiek komunálneho odpadu patriacich do vyhradeného 
prúdu, znášajú výrobcovia v rámci systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov.  
V prípade nedôsledného triedenia oddelene zbieraných zložiek komunálneho 
odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, náklady               
na triedený zber vyhradeného prúdu odpadu znáša obec.
• Každý môže predchádzať vzniku odpadu už pri rozhodovaní o kúpe nového 
výrobku. Pre ochranu životného prostredia je dôležité, aby sme kupovali 
výrobky, ktoré majú čo najmenej obalov, pokiaľ možno z rozložiteľných 
materiálov, aby sme kupovali elektrozariadenia s najvyššou energetickou 
triedou, pretože šetríme prírodné zdroje potrebné na výrobu elektrickej energie. 
V prípade batérií a akumulátorov sa snažíme o používanie batérií s dlhou 
životnosťou alebo využívame nabíjateľné akumulátory.
• Zakazuje sa do voľnej prírody ukladať akýkoľvek odpad. Batérie a akumulátory, 
elektrozariadenia a odpadové pneumatiky sa nesmú vyhadzovať do komunálne-
ho odpadu. 
• Konečný používateľ môže odovzdať elektrozariadenia, batérie a akumulátory 
na miestach spätného zberu a odpadové pneumatiky u distribútorov 
pneumatík. Nakladanie s odpadom z obalov a neobalových výrobkov je určené 
vo všeobecne záväznom nariadení obce.

Viac informácií nájdete na webových sídlach

www.e-cycling.sk a www.slovmas.sk.

Autorizované organizácie zodpovednosti výrobcov

E-cycling s. r. o. a SLOVMAS, a. s. týmto informujú:
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Doprajte si 

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

Príklad:
RP SN 12 Predám kočík,
0987 654 321.

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. Upozornenie! Služba 
nefunguje u operátora 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať. TIP 2: Ak 
chcete inzerát uverejniť v ľubo-
voľných iných našich novinách, 
SN zameňte za skratku novín, 
ktorú nájdete na zadnej strane 
vľavo dolu. Službu PlatbaMo-
bilom.sk technicky zabezpeču-
je ELET, s.r.o.

spissko.sk

»Kúpim SIMSON, PIONIER,-
JAWU 90, 250, 350 aj diely. 
0949505827

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                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

14 RÔZNE / iné    

13 RÔZNE / predaj    

12 DEŤOM    

15 HĽADÁM PRÁCU    

BIELE
vzor

BIELE
vzor

DUB
MATNÝ

ORECH
MATNÝ

DUB
MATNÝ

ORECH
MATNÝ
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www.ocelovedvere.sk
ocelovedvere@ocelovedvere.sk

kovanie ZDARMA

zameranie ZDARMA

v ponuke aj

INTERIÉROVÉ
DVERE

Naše OCEĽOVÉ DVERE so ZÁRUBŇOU, CHRÁNIA-ZATEPLIA-ODHLUČNIA Váš domov
BEZPEČNOSTNÉ DVERE

DUB
vzor
DUB
vzor

odborná montáž s licenciou
technickej služby od polície SR

AKCIA 440€

v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge    všetky dvere SKLADOM

Otvorené:

Po-Pia: 9-170905 468 802 KEŽMAROK, Hlavné námestie 78

Novoveská cesta 37, Levoča

Otváracia doba:
Po - Pi: 8.30 –12.00 / 13.00 - 16.00
So: na objednávku

Telefón:
0907 172374, 0907 541494
inex@inexbasista.sk
www.inexbasista.sk
      inex.basista
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VÝSTAVBA RODINNÝCH 
DOMOV NA KĽÚČREALIZÁCIE

Stavebné 
práce

Predaj kúpeľňovej 
a kuchynskej keramiky, sanity

Vizualizácie 
a cenové ponuky

KÚPEĽNÍ 
A INTERIÉROV

všetkým klientom 
za dôveru a želáme 

príjemné prežite 
vianočných sviatkov 

a šťastný 
Nový rok 2023

ĎakujemeĎakujeme
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ROSIA SA VÁM OKNÁ? 

 

ROSIA SA VÁM OKNÁ?  FUČIA?  ZLE SA ZATVÁRAJÚ? 

  ♦   OKNÁ ZATEPLÍME A NASTAVÍME 

  ♦   VYMENÍME TESNENIA  

  ♦   UTESNÍME ŠKÁRY 

  ♦   PLASTOVÉ AJ EUROOKNÁ 

 

0902 111 773 

KVALITNE A ZA ROZUMNÚ CENU 

www.oknorenova.sk 

volajte: 
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December
9. Izabela

10. Radúz

11. Hilda

12. Otília

13. Lucia

14. Branislava, 

 Bronislava

15. Ivica

16. Albína

17. Kornélia

18. Sláva

19. Judita

20. Dagmara

21. Bohdan

22. Adela

23. Nadežda

24. Adam, Eva,  

sieť 39
regionálnych
novín

www.regionpress.sk

www.regionpress.sk
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Vianoce sú sviatkami pohody i hoj-
nosti. V minulosti sa nezaobišli bez 
koláča, ktorý voláme štedrák. Gaz-
diné ho plnili rôznymi plnkami, 
čím vyjadrovali želanie zabezpečiť 
svojej rodine hojnosť, plodnosť i 
dobrú úrodu v nastávajúcom roku. 
Prinášame osvedčený recept, vďa-
ka ktorému si môžete túto dobrotu 
pripraviť a vychutnať aj vy.

Štedrák
Suroviny:

Na cesto: 550 g polohrubej múky, 
300 ml mlieka, 150 g masla, 100 g cuk-
ru, 3 žĺtky, 1 kocku droždia (42 g), KL 
soli, 450 g slivkového lekváru, žĺtok na 
potretie

Na orechovú plnku: 200 g mletých 
vlašských orechov, 100 ml mlieka, 80 g 
práškového cukru, 1 lyžicu rumu (mô-
žete vynechať)

Na makovú plnku: 200 g mletého 
maku, 100 ml mlieka, 120 g práškového 
cukru, citrónovú kôru (asi z polovice 
citróna)

Na tvarohovú plnku: 500 g tvarohu, 
80 g práškového cukru,   žĺtok, citró-
novú kôru (asi z polovice citróna), pol 
lyžičky mletej vanilky

Postup:
Z polovice vlažného mlieka, cukru a 

droždia pripravíme kvások. Odložíme 
ho na 5 minút na teplé miesto.

Potom vložíme do misy preosiatu 

múku, kvások, rozpustené a schladené 
maslo, zvyšné vlažné mlieko, žĺtky, soľ 
a vymiesime cesto. Dáme ho kysnúť asi 
na 40 minút na teplé miesto.

Pripravíme si plnky:
Orechová plnka: V horúcom mlieku 

vymiešame orechy s cukrom a nechá-
me vychladnúť. Môžeme pridať aj rum.

Maková plnka: V horúcom mlieku 
vymiešame mak, cukor a nastrúhanú 
citrónovú kôru a necháme vychladnúť.

Tvarohová plnka: Vymiešame všet-
ky v recepte uvedené suroviny.

Vykysnuté cesto položíme na dosku 
a rozdelíme na päť rovnakých dielov. 
Každý diel vyvaľkáme na tenký plát 
veľkosti plechu. Plech vyložíme papie-
rom na pečenie a položíme naň prvý 
plát, ktorý potrieme orechovou plnkou 
a položíme naň druhý plát cesta. Ten 
potrieme makovou plnkou. Položíme 
naň tretí plát a potrieme tvarohovou 
plnkou. Položíme naň štvrtý plát cesta 
a potrieme slivkovým lekvárom.

Posledný plát cesta rozdelíme 
nožom alebo radielkom na prúžky a 
poukladáme ich na vrchný lekvárom 
potretý plát do tvaru mriežky. Mriežku 
potrieme rozšľahaným žĺtkom a koláč 
pečieme v rúre vyhriatej na 170 stupňov 
50 až 60 minút.

Upečte si štedrák

» ren

V GALAXY HOME nájdete 
všetko pod jednou strechou

UŽ MÁTE VIANOČNÉ 
DARČEKY?

 KUCHYNKA  KUCHYNKA 

 OBUV  OBUV 

 KVETY  KVETY 

 DARČEKOVÉ  DARČEKOVÉ 

 PREDMETY PREDMETY

 DOMÁCE POTREBY  DOMÁCE POTREBY 

 ODEVY  ODEVY 

 KOZMETIKA  KOZMETIKA 

 HRAČKY  HRAČKY 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES  OC Madaras

Skvelé ceny, zaujímavé zľavy 
a k tomu SÚŤAŽ 

O ATRAKTÍVNE DARČEKY

NAKUPUJTE A VYHRAJTE!

GALAXY HOME

POZOR, žrebujeme 30.12. 

NOVOOTVORENÁ PREDAJŇA
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vianočný punč

13. decembra 2002   
Európska rada v Kodani schválila vstup 10 
kandidátskych krajín (Cyprus, Česko, Es-
tónsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, 
Poľsko, Slovensko, Slovinsko) do Európskej 
únie od 1. mája 2004.

Výročia a udalosti
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Kia Sales Slovakia s. r. o. : Bli�|ie inform`cie o ponuke sa dozviete u ka�dhho autorizovanhho predajcu Kia.
á  (WLTP): Kia Niro EV: 16,2 kWh/100 km, 0 g/km. Kombinovan` spotreba paliva a emisie CO

− − á áž ý  (WLTP): Kia Niro PHEV: 0,8 − 1,0 l/100 km, 18,6 − 23 g/km.
Obr`zok je ilustra(n|. Pre viac inform`cil a podrobnh inform`cie o z`ruke spolo(nosti Kia nav|tlvte www.kia.sk.

Metis (Slovensko) spol. s r.o.
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Kolagén, ktorý si podmaňuje zdravie aj krásu naraz!
V posledných rokoch sa o kolagéne 

hovorí stále častejšie. Celosvetové štúdie 
preukázali, že správne užívanie kolagé-
nu pomáha pri súvislosti so starnutím      
a pohybovými problémami. 

Kolagén je bielkovina, ktorú tvorí 
skladba 19 aminokyselín prospešných pre 
ľudský metabolizmus a jeho správne fun-
govanie. Tieto bielkoviny sú dôležitým sta-
vebným prvkom. 

Ľudské telo si už od útleho veku dokáže 
kolagén vytvárať samo a však pribúdaním 
veku je tvorba tejto bielkoviny v našom 
tele stále slabšia a slabšia. Bolo preukáza-
né, že už pri dosiahnutí 18 roka života je vo 
väčšine prípadov tvorba vlastného kolagé-
nu takmer nulová. Každý metabolizmus 
si dokáže robiť zásoby kolagénu, ktoré sa 
však vstrebávajú u každého jedinca rôzne 
a podľa toho sa odvíja zásoba kolagénu 
a   s tým spojené vyživovanie pohybového 
aparátu a pokožky. 

V dnešnej dobe existujú formy kola-
génu, ktoré si vieme načerpať užívaním 
rôznych výživových doplnkov s obsahom 
kolagénu. 

Rybí a hovädzí kolagén sú veľmi dôleži-
tým stavebným prvkom v oblasti zdravej 
kĺbovej výživy, podpory správneho fungo-
vania pohybového aparátu, zdravej pokož-
ky, krásnych vlasov a silných nechtov. 

Hovädzí kolagén tvoria 2 typy kolagénu 
a to I a II, tieto kolagény sú neoddeliteľnou 

súčasťou v raste, obnove a rekonvalescen-
cie kostí, šliach, väzov a kože. Pri dennom 
užívaní predpísaných dávok dostáva naše 
telo skrz hovädzí kolagén veľké množstvo 
aminokyselín potrebných na regeneráciu 
tkanív. Hovädzí kolagén je pomocníkom 
pri bolestiach kĺbov, po úrazoch,   problé-
moch s  pohybovým aparátom, bolestiach 
a pri reumatických ťažkostiach. 

 
Rybí kolagén tvorí kolagén typu I, tento 

druh kolagénu obsahuje podobné množ-
stvo aminokyselín ako hovädzí kolagén 
a  však v  menšom množstve. Zdrojom hy-
drolizácie kolagénu z rýb sú šupiny a koža. 

Tento typ kolagénu je bohatý na aminoky-
selinu „hydroxyprolín“ , ktorá je základ-
ným prvkom pokožky, ciev a  tkanív. Rybí 
kolagén má blahodárne účinky v boji proti 
vráskam, zvyšuje pružnosť a  elasticitu 
pokožky a  podporuje antioxidáciu orga-
nizmu. Pleti pomáha  udržiavať mladistvý 
vzhľad s potlačením známok starnutia.

Medika Expert prináša na trh formu ko-
lagénu, v ktorom je spojený rybí kolagén 
s hovädzím + vitamín C. Denná dávka ob-
sahuje až 6800mg kolagénu a 200mg vi-
tamínu C v zložení 100% bez glutamánov              
a 100% bez GMO.              » red.
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Aké by to boli vianočné sviatky bez 
stola plného všakovakých dobrôt? 
No a odolať im, zvládne asi málokto. 
Aby sme si mohli dopriať všetky po-
chúťky bez výčitiek, môžeme si ich 
pripraviť aj zdravšie a k oddychu 
počas sviatkov pridať prechádzku 
na čerstvom vzduchu.

Vianoce sú obdobím, kedy zvyk-
neme oveľa viac konzumovať rôzne 
sladkosti, koláče, či mastnejšie jedlá a 
máme sklony k prejedaniu sa. „Aj počas 
sviatkov však treba myslieť na to, že ak 
trpíte chronickými ťažkosťami s tráve-
ním, s vysokým krvným tlakom, máte 
vysoké hodnoty cholesterolu, cukrovku, 
či problémy so srdcom, môžete si Viano-
ce pokaziť a namiesto oddychu sa trápiť 
so žlčníkovým záchvatom alebo pokaze-
ným žalúdkom,“ upozorňujú odborníci z 
Úradu verejného zdravotníctva SR. Aby 
sme predišli takýmto ťažkostiam, stačí 
podľa nich dodržiavať jednoduché pra-
vidlo – jesť aj počas sviatkov s mierou, 
dodržiavať pestrosť stravy a dopriať si 
popri ťažších jedlách aj dostatok zeleniny 
a ovocia. „Je treba mať na mysli aj skutoč-
nosť, že veľkým zdrojom prázdnych kaló-
rií je alkohol, preto zachovajte striedmosť 
aj pri jeho popíjaní,“ pripomínajú.

Pripravte si vianočné menu 
s inými surovinami

Okrem zdravej miery v konzumovaní 
lahôdok prospeje žalúdku aj ich zdravšia 

príprava. „Rybu, alebo iné druhy mäsa 
nemusíte vyprážať, skúste napríklad du-
senie, či prípravu na pare a zemiakový 
šalát zahustite namiesto majonézy bie-
lym jogurtom. Pri pečení koláčov môžete 
vymeniť bielu múku za celozrnnú, pridať 
menej cukru, alebo ho nahradiť medom, 
prípadne do koláčov pridajte prirodzene 
sušené ovocie. Oriešky a semienka neo-
pražte, pridajte ich do cesta surové. Ak 
si predsa len doprajete vysmážané jedlo, 
tak potravinu nepreprážajte do tmava, 
ale smažte ju radšej pomalšie, na nižšej 
teplote a iba do svetlo zlatista,“ odporú-
čajú odborníci.

Doprajte si pravidelný pohyb 
aj počas sviatkov

Ak si počas vianočných sviatkov do-
prajete pohyb, urobíte dobre hneď z via-
cerých dôvodov. Jednak ním vyvážite 
sviatočné hodovanie a ešte sa aj bude-
te lepšie cítiť. Hodinku na prechádzku 
počas voľných dní si určite nájdite a to 
podľa možnosti v každom počasí. „Po-
čas chôdze môžete na niekoľko minúť 
striedať aj ľahký beh prípadne strečing 
a ponaťahovať si chrbticu. Okrem toho, 
že pohyb pomôže tráveniu, organizmus 
sa na čerstvom vzduchu otužuje a lep-
šie odoláva infekčným ochoreniam pre-
nášaným vzduchom,“ radia odborníci.

Zdroj informácií: 
Úrad verejného zdravotníctva SR

Doprajte si zdravšie Vianoce

» ren
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Vyrobte si 

lampáše a sviečky
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PONÚKAME 

PRÁCU 

VO ŠVAJČIARSKU

- všetky stavebné profesie...

Mzda od 32,- CHF/ hodina 

(od 33 EUR/hodina)

Bližšie info: 

+421 903 366 500

+ diety od 16,- CHF/ deň 

(16 EUR/deň)
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