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ZÁCLONY • ZÁVESY
GARNÍŽE

Zameranie • Návrh • Šitie • Montáž
Kompletná realizácia na mieru

www.vuenne.sk / 0905 413 229
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DOMÁCE A MEDZINÁRODNÉ

 6542 2387
0905 616 329

NÁKLADNÁ DOPRAVA
EXPORTNÉ BALENIE

SKLADOVANIE
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°  vyrobíme a zrenovujeme aj BEZFALCOVÉ dvere
°  nové dvere na mieru do pôvodných zárubní
°  bez búrania, špiny a hluku
°  výborná údržba, žiadne nátery
°  obhliadka, poradenstvo a kľučka ku každým dverám ZDARMA
Jelenia 24, 1. poschodie, Bratislava  tel.: 0919 188 535

www.portas-renovacie.sk

RENOVÁCIA DVERÍ
A 

ZÁRUBNÍ

európska jednotka v renováciách
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Nie za desať
minút, ale o desať minút.

Slovenčina naša

Nebuďme otrokmi slobody

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Nastáva čas zamyslenia, očakáva-
nia, čas príchodu. Rok stiekol ako 
prívalová voda z kopcov a čím je člo-
vek starší, tým je ten rok akýsi kratší. 
Ako dni v tomto období. Vážení čita-
telia, začína sa nám veľmi zvláštne, 
miestami krásne obdobie, v inej po-
dobe zas čas hádok, bojov o moc. 

Ide o morálku, spravodlivosť, ide o 
antagonizmus dobra a zla. Stále je tu 
pred očami ten prastarý biblický prí-
beh o tom, ako sa zlo snažilo zlikvido-
vať prichádzajúce dobro, o chudobnej 
maštali a vyhnanstve a o zlatom lesku 
palácov moci, ktorá sa v určitý čas 
rozsýpa ako chatrč pri závane jarného 
vetríka. Lebo je neudržateľná a lebo aj 
tak nie je najvyššia, hoci sama je o tom 
presvedčená.

V tejto súvislosti vám ponúkam 
obraz zo starozákonnej knihy proroka 
Daniela 7,13: „Hľa, v oblakoch neba 
prichádzal ktosi ako Syn človeka; pri-
šiel až k Starcovi dní, priviedli ho pred 
neho.“

Pán Ježiš hovorí o citlivosti na zna-
menia čias: „Keď sa toto začne diať, 
vzpriamte sa, zodvihnite hlavu, lebo sa 

blíži vaše vykúpenie.“ (Lk 21,28)

Advent a jeho začiatok teda určite 
nie je iba nedeľa, strávená niekde vo 
veľkom nákupnom centre. Nie sú to 
tašky plné tovaru a vzdychajúce gazdi-
né, ktoré lamentujú, kam s ním doma. 
Dokonca to nie sú ani štyri sviečky, kú-
pené v akciovej zľave, no aj tak predra-
žené a postavené do radu za seba ako 
nejaká bezduchá priamka. Advent je 
kruh. Aj preto veniec v tvare kruhu. Je 
to koniec starého a začiatok nového. 
Večne sa opakujúci.

 „Dávajte si pozor, aby vaše srd-
cia neoťaželi...“  (Lk 21,34) Chcete ve-
dieť čím? Lukáš to jasne vymenúva 
- „obžerstvom, opilstvom, starosťou 
o pôžitky.  Patrón maliarov, lekárov a 
liečiteľov o tom písal pred dvadsiatimi 
storočiami, no v inej podobe 
je to platné aj dnes.

Začína sa  Advent 
– áno, Advent sa píše s 
veľkým písmenom. Do-
kážete si nájsť čas 
na ticho...? Je to 
pozvanie... 

Pre zachovanie bezpečnosti na a po-
pri cestách v jesennom období poli-
cajti pripomínajú chodcom používať 
reflexné prvky. Upozorňujú, že cho-
dec idúci po kraji cesty by mal mať tie-
to prvky na tej strane tela, ktorú vidno 
z vozovky.

Reflexné predmety je najlepšie 
umiestniť blízko ku kolenám, do úrovne 
pásu a na rameno, deťom tiež na čiapku 
a cyklistom na prilbu a na bicykle. Mladší 
členovia rodiny by mali presvedčiť tých 
starších, ktorí napríklad večer chodia do 
kostola po zle osvetlenej alebo vôbec ne-
osvetlenej ceste, alebo ju prechádzajú z 
jednej strany na druhú, aby sa nehanbili 
a tiež sa vybavili reflexnými prvkami. Po-
kojne im ich zadovážte, upevnite na ka-
belky, na rukávy kabátov, hoci aj na chr-
bát či golier. Nikto si z nich „srandu“ robiť 
nebude, naopak, určite budú za vzor.

Reflexné prvky sú povinné pre chod-
cov na krajnici či okraji vozovky počas 
zníženej viditeľnosti nielen mimo obce, 
ale aj v nej. Skvelým riešením sú reflex-
né pásiky, ktoré sú cenovo dostupné 
pre každého a zároveň ich môžete nosiť 
neustále so sebou. V prípade, že chodec 
nemá v noci, počas hmly či snežnej búr-
ky reflexný prvok, hrozí mu pokuta do 50 

eur.
Najväčším rizikom je však ohroze-

nie bezpečnosti a zdravia chodcov – po-
čas zníženej viditeľnosť vidí vodič z 20 
metrov len spodnú časť nôh chodca bez 
reflexných prvkov. Ak má však refexnú 
bundu či overal, dokáže ho vodič spozo-
rovať aj z viac ako 150 metrov. Reflexné 
prvky majú schopnosť niekoľkonásobne 
znásobiť intenzitu odrazeného svetla, a 
tak doslova zažiaria vodičovi pred očami 
aj na veľkú vzdialenosť.

Inak, lepšie ako iba odrážať svetlo, 
je vysielať ho. Bežný reflexný náramok 
so štyrmi LED diódami stojí z hľadiska 
ochrany zdravia naozaj bagateľ. Ak by ste 
niečo podobné hľadali pre svoje deti či 
starkých, určite ho nájdete v každej špe-
cializovanej predajni potrieb pre cyklis-
tov. Reflexné pásky dostať prakticky vša-
de, majú ich už aj v mnohých stánkoch s 
dennou tlačou.

Daruj viditeľnosť, daruješ život

» red
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Nie odbáčať, zabáčať, ale 
odbočovať, zabočovať. Nie prísť tu, ale prísť sem.

Slovenčina naša Nie konzultujeme diplomovú prácu, 
ale konzultujeme s docentom o diplomovej práci.

Slovenčina naša
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PROFESIONÁLNE PRANIE KOBERCOV

Čistiareň SUNIX 
Mlynarovičova 18, 

Bratislava – Petržalka

www.pranie-kobercov.sk
PO-PI 9:00 - 18:00

Pre veľký záujem o naše služby pranie kobercov 
rozširujeme službu pre Bratislavu, 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 utorok.

Zákazník si môže sám zabezpečiť odvoz a dovoz kobercov
na našu kamennú zberňu.
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KOPČANY, MASARYKOVA 487 
Po-Pia od 8:00 - 15:30 hod.

0904 549 546, www.tvaroznik.sk 

Obchodným partnerom, zamestnancom, klientom 

Ahoj,
som nová, lepšia pôžička. 
Plať za mňa, koľko chceš. 

Obchodné zastúpenie:
Železničiarska 20, Bratislava

0911 086 232 info@mediatorsk.sk
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Medzi všetkými ochoreniami nie je 
žiadne také, kde chorý môže veľmi ak-
tívne zasahovať do liečby a navyše s ta-
kým úspechom ako v prípade diabetes 
mellitus. 

Na stave, vývoji a prognóze choroby sa 
samotný diabetik podieľa neuveriteľnými 
75-85 percentami! Je to oveľa viac ako pri 
iných ochoreniach a dokonca aj oveľa viac, 
ako dokážu aj najmodernejšie lieky. Diabe-
tik tak má obrovskú výhodu oproti pacien-
tom s inými diagnózami. Môže, a dokonca 
sa musí zapájať do liečby. Aktívna účasť na 
liečbe znamená dodržiavanie režimových 
opatrení. Znamená to upraviť stravovacie 
zvyklosti a  ovplyvniť – zväčša zvýšiť fy-
zickú aktivitu. Jedno aj druhé je hlboko za-
korenené v každom z nás. Vyžaduje to veľa 
pevnej vôle, niekedy aj sebazapierania, ale 
výsledkom je zdravie a to je uznávané za 
najväčšiu hodnotu, nielen podľa známeho 
latinského príslovie. 

Diabetes mellitus je špecifický tým, že:
môže byť riadený samotným diabetikom 

na 75 – 85 percent,
diabetik je včas upozornený na dôleži-

tosť racionálneho stravovania, 
diabetik, ktorý si zoberie za svoje odpo-

rúčané režimové opatrenia, môže ovplyv-
niť aj zvyklosti celej rodiny, usmerniť stra-
vu a  aj fyzickú aktivitu a  tým aj zdravie 
ostatných členov rodiny,

ochorenie zväčša nebolí, je lepšie, ak pa-
cient nepociťuje fyzickú bolesť. Na druhej 
strane ale je to aj nevýhoda, lebo často 

chýbajú varovné príznaky, ktoré sú moti-
váciou k liečbe. 

Diabetes mellitus je zväčša celoži-
votné ochorenie.  
Napriek tomu, že aj správna liečba ne-
znamená úplné vyliečenie, pri jej uplat-
ňovaní jednoznačne dochádza k odďa-
ľovaniu a predchádzaniu dlhodobých 
následkov. Ideálna liečba je založená 
na aktívnej spolupráci pacienta – dia-
betika a lekára – diabetológa. Liečbu 
predstavuje komplex opatrení, kde 
jednotlivé zložky sú rovnako dôležité 
a  navzájom nezameniteľné: dodržia-
vanie diétnych opatrení, fyzická aktivita 
a užívanie liekov alebo podávaní inzulí-
nu v prípade nutnosti. Výnimkou je cuk-
rovka 1. typu, kedy je inzulín potrebný 
už od rozpoznania diagnózy U všetkých 
ostatných typov diabetu u  väčšiny dia-
betikov je pri dodržiavaní diéty so zní-
ženým obsahom cukrov a tukov a zmene 
prevažujúceho sedavého spôsobu života 
za zvýšenú fyzickú aktivitu možné pre-
dísť nielen užívaniu tabliet a  inzulínu, 
ale aj všetkých sprievodných kompli-
kácií. Jednotlivé kroky sú 
navzájom nezameniteľ-
né – tablety a inzulín 
nedokážu nahradiť ne-
dodržiavanie stravova-
cích odporučení alebo 
fyzickú pasivitu.
» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH

Diabetologička, odborníčka na poruchy 
metabolizmu a výživy
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NÁTER  BYTOVÝCH
DVERÍ A OKIEN

02/659 674 21, 0905 621 229
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Karol Mikláš

TEPOVANIETEPOVANIE

tel.: 0949 85 11 10
www.tepovaniekm.sk

HĹBKOVÉHĹBKOVÉ

sedačky, postele,
koberce, kožené sedačky

vIZITKY
0905 799 782
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V zime ľahko dostupná zelenina ob-
sahuje mnoho bielkovín, sacharidov 
a vlákniny, z vitamínov je najviac ob-
siahnutý vitamín C, B1 (mrazený B1 
neobsahuje), B2, E a A a ponúka tiež 
veľké množstvo minerálnych látok, 
napríklad draslík, fosfor, síru.

Ružičkový kel je vynikajúcou súčasťou 
mrazených zeleninových zmesí, pridáva 
sa do polievok, omáčok alebo do originál-
nych šalátov.

Látky obsiahnuté v ružičkovom keli 
chránia organizmus pred rakovinou 
hrubého čreva a tiež zabraňujú prem-
noženiu škodlivých baktérií v žalúdku. 
Tým, že má odvodňovacie účinky, pomá-
ha aj pri chudnutí a navyše zvyšuje odol-
nosť voči stresu.

Pomáha zdolať únavu a dodáva elán 
- vďaka vysokej koncentrácií vitamínu B1-
-tiamínu a B9-kyseliny listovej je kel ružič-
kový mimoriadne vhodný pre všetkých, 
ktorí trpia chronickou únavou, podrážde-
nosťou a poruchami koncentrácie. 

Posilňuje nervy - osoby vystavené 
stresu, konfliktom a problémom bezpod-
mienečne potrebujú stravu zameranú 
špeciálne na posilnenie nervov. Stres a 
hnev totiž vo zvýšenej miere spotrebú-
vajú výživné a biologicky aktívne látky z 
krvi. Najlepšou tabletkou proti stresu je 
ružička kelu.

Podporuje krvotvorbu a okysliče-
nie buniek - kyselina listová má mimo-
riadny význam pre deti, lebo podporuje 
krvotvorbu a rast buniek. Zúčastňuje sa 

na tvorbe nukleových kyselín v jadrách 
buniek a aj u starších ľudí vyvoláva omla-
dzujúce účinky.

Upravuje trávenie - ružičkový kel od-
kysľuje organizmus a zbavuje ho škodli-
vých až toxických látok, ktoré sa nestráve-
né hromadia v tráviacom trakte. Obsahuje 
totiž množstvo vlákniny, ktorá upravuje 
trávenie a odstraňuje zápchu.

Podporuje imunitu - jednou z najpô-
sobivejších charakteristík ružičkového 
kelu je jeho vysoký obsah vitamínu C. Jed-
na šálka ružičkového kelu obsahuje viac 
ako 120 percent denného odporúčaného 
množstva vitamínu C. 

Pre zdravé kosti - ružičkový kel je 
obzvlášť bohatý na vitamín K, ktorý je 
nevyhnutný pre zdravie kostí. Vitamín K 
zohráva úlohu pri raste kostí a môže po-
môcť chrániť pred osteoporózou, stavom 
charakterizovaným progresívnym úbyt-
kom kostí. Konzumácia stravy bohatej na 
vitamín K by mohla zvýšiť pevnosť kostí 
a znížiť riziko ich zlomenín u žien po me-
nopauze.

Znižuje zápal a napomáha stabilnú 
hladinu cukru v krvi - zlúčeniny nachá-
dzajúce sa v kapustovitej zelenine, ako na-
príklad ružičkový kel, majú protizápalové 
vlastnosti. Môžu tiež pomôcť udržať hladi-
nu cukru v krvi stabilnú. Je to preto, že kel 
má vysoký obsah vlákniny, čo pomáha re-
gulovať hladinu cukru v krvi. Vláknina sa 
pomaly pohybuje cez telo bez dozrievania 
a spomaľuje vstrebávanie cukru do krvi. 

Ružičkový kel 

» red
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Výmena tesnenia
a oprava

všetkých druhov
a typov

OKIEN
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Najsuchšie drevo je zo
zimnej ťažby, neváhajte!

POLIENKA aj GUĽATINA

9
4

-0
1

8
3

6
3
-0

1
7

9

ZASKLIEVANIE BALKÓNOV A TERÁS

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

zasklievanie terás
splátky od 98 €

zimné záhrady 
splátky od 149 €

balkóny bezrámové
rámové

splátky od 49 €

ZĽAVY AŽ DO 27% Možnosť výhry 700 €VIANOČNÁ AKCIA

prístrešky
splátky od 101 €
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Eva Horáková   0907 702 195
Mgr. Simona Psotná 0905 719 134 
Silvia Vlasáková   0905 799 782

Distribúcia:
Radovan Janega   0907 887 362
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk

Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Každý týždeň: Dlhé Diely, Karlo-
va Ves, Dúbravka, Lamač, Petr-
žalka, Devínska Nová Ves, Devín, 
Horský park, Záhorská Bystrica, 
Rusovce, Jarovce, Čunovo, Koliba, 
Kramáre

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

bratislavsko@regionpress.sk
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Nie veľaráz, 
ale veľakrát alebo veľa ráz. 

Slovenčina naša Nie päť euro, 
ale päť eur – euro skloňujeme.

Slovenčina naša

Nie prádlo, rohlík, botník, detský 
kočiar, šialka/šialok, ale nátierka, 
bielizeň, rožok, topánkovník/skrin-
ka na topánky, detský kočík, šálka.

Slovenčina naša

Varianta, rada ľudí v obchode – 
varianta rad. Rada má v slovečine 
iný význam (Dobrá rada nad zlato.)

Slovenčina naša

Nie nakoľko, ale pretože, 
keďže, prípadne aj lebo.

Nie deň, kedy sa stal, 
ale deň, keď sa stal.

Slovenčina naša
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Okres Šaľa
0918 537 780

Domáca morka
na Váš
sviatočný stôl!
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nanosterile.eu
bfacleaning.sk/nanosterile

Dezinfekcia priestorov
účinná 2 roky!

Kontakt: 0918 454 003
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… pre budúce generácie.

!
Profesionálny Servis plastových okien  

 

Žalúzie - Siete; Predaj - montáž

 Plastové okná

!
Výhodná cena servisu so zárukou

0902 876 543
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ZUBNÁ AMBULANCIAPOZOR ZMENA
Stromová 16 - Kramáre

0905 662 407

Ponúkame implatológiu
 s najlepšími cenami v BA

pracujeme od 15.00 do 21.00 hod. 
Ošetríme každého aj bolestivých pacientov

WWW.ZUBARVBRATISLAVE.SK

»Kúpim havarované alebo 
motoricky poškodené auto, 
motocykel. 
Tel. 0905 218 938 

»Predám 4-izbový zrekon-
štruovaný byt v centre Ma-
laciek, tel.č. 0948 052 223 

»Kúpim rodinný dom, SP 
alebo byt 35 km od Brati-
slavy. Tel. 0903 765 606
»Kúpim garáž v Bratislave. 
Platba v hotovosti 0918 479 
756
»Kúpim stavebný pozemok 
v Bratislave vhodný na 
stavbu rodinného domu. 
Nie RK 0918 479 756
»Kúpim 2 izbový byť v BA v 
širšom centre. RK nevolať! 
Tel.kontakt- 0915 959 592 

Občianska
riadková
inzercia

05 DOMY / predaj   

07 REALITY / iné       

01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

03 BYTY / predaj     

04 BYTY / prenájom    

06 POZEMKY / predaj     
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»Kúpim byt v Bratislave 
0907 402 507
»Kúpim väčší alebo menší 
byt v Bratislave 0918 479 
756

»Predám sklolaminátové 
žumpy o objeme 5.000, 
8.000 a 10.000 litrov a vo-
domerné plastové šachty. 
Cena od 650 €. Doveziem, 
osadím, vykonám aj tlako-
vú skúšku. T.č.: 0905 925 
991

»Kúpim staršiu vzduchov-
ku alebo babetu. Tel. 0907 
374 235 
»Kúpim staré mince, ban-
kovky, odznaky, vyzname-
nania, pohľadnice, knihy a 
starožitnosti aj poškodené. 
Tel.: 0903 753 758 

»Sympatický 48r. Hľadá 
kamarátku do 50r. 0905 
614 370

Občianska
riadková
inzercia

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

07 REALITY / iné    

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

08 STAVBA    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

POŠLITE  SMS
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• Stavba
   teplovzdušných
   krbov a teplovzdušných rozvodov
• Vložkovanie komínov
• Rekonštrukcia starých komínov
• Obhliadka
  komína zdarma
www.kominicek.sk

0905 702 276 • 0917 850 155 

Frézovanie
komínov

ZĽAVA
NA NEREZ

9
4

-0
0

0
5

-2

ZASKLIEVANIE 
  BALKÓNOV A LODŽIÍ

ZASKLIEVACÍCH 

SYSTÉMOV10POSKYTUJEME 

POZÁRUČNÝ SERVIS, 

NAMI MONTOVANÝCH SYSTÉMOV 

ZA
DA

RM
O AKCIA na rok 2019 podľa výberu

      
   

        
Demontáž a odvoz starých rámov ZDARMA

       
  Dvojkrížnej 33, Bratislava   

(Po: 8.00–19.00, Ut: 8.00–16.30, Str: 8.00–19.00, 
Štvr: 8.00–16.30, Pia: 8.00–16.30, So: 9.00–13.00)

B.O.MAX BRATISLAVA s.r.o.    
02/5293 1594, 0905 615 617, 0905 361 465, bomax@bomax.sk

www.bomax.sk

POLÍCIA PÁTRA

 Akékoľvek informácie k hľadaným osobám môžete
poskytnúť na známom telefónnom čísle 158 

alebo na ktoromkoľvek útvare Policajného zboru.

RIGOVÁ Klaudia – hľadaná osoba
26-ročná Klaudia Rigová z Bratislavy II je 
obvinená z prečinu krádeže. Menovaná sa 
zdržiava na neznámom mieste a doposiaľ 
vykonanými previerkami nebol zistený jej 
pobyt. 

MALOVIČ Martin – hľadaná osoba
35-ročný Martin Malovič  z  Bratislavy V  je 
obvinený z prečinu krádeže. Menovaný sa 
zdržiava na neznámom mieste a doposiaľ 
vykonanými previerkami nebol zistený jeho 
pobyt.

RIGO Vojtech – hľadaná osoba
Na 23-ročného Vojtecha Rigu z Bratislavy 
II vydal Okresný súd v Bratislave príkaz 
na zatknutie pre trestný čin nedovolenej 
výroby omamných a psychotropných látok, 
jedov alebo prekurzorov, ich držanie a ob-

chodovanie s nimi. Menovaný sa zdržiava 
na neznámom mieste a doposiaľ vykona-

nými previerkami nebol zistený jeho pobyt. 

Nie 
navolili, ale zvolili. 

Slovenčina naša

»

»Maľovky–stierky–obklady
–omietky aj menšie práce 
0940 384 665

»Elektroinštalácie 24 hod. 
Prípojky, práca s plošinou 
do 22m. Revízne správy. 
Vytyčovanie káblových po-
rúch. Pílenie stromov, orezy 
aj pod napätím. Projektova-
nie 0904 466 149

»JOŽOVCI – sťahovanie, 
likvidácie, výnos, prenos 
nábytku. ZŤP, dôch – 10% 
0903 594 868

»Maľby, podlahy 0915 462 
513

»ZIMMERMANN 0905 54 74 
76
»Matúš 0905 616 431

»MAX–NONSTOP VŠETKY 
TYPY PRÁČOK 02/63 83 
02 51, 0903 971 472, 0918 
741 618

»TV Servis u Vás 62 41 08 07, 
0905 846 710

Komerčná
riadková
inzercia

REMESELNÍCI

ELEKTROINŠTALÁCIE

ČISTENIE

BEZPEČNOSŤ

PREPRAVA

OPRAVA TV, ELEKTRO

OPRAVA PÍSACÍCH STROJOV    

KURZY

AUTO MOTO

ZVIERATÁ

DOVOLENKA

ÚČTOVNÍCTVO, MZDY

PÔŽIČKY

KÚPIM

PREPRAVA

SLUŽBY

KRTKOVANIE

OKNÁ

REMESELNÍCI

VODA-KÚRENIE-PLYN

SŤAHOVANIE, DOPRAVA

MAĽBY-STIERKY-NÁTERY

OPRAVA CHLADNIČIEK

OPRAVA PRAČIEK

PONUKA PRÁCE

ÚČTOVNÍCTVO, MZDY

OPRAVA ŠIJACÍCH STROJOV
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Uplynulú nedeľu som diskutoval v relácii televí-
zie Markíza Na telo s Marianom Kotlebom. Mnohí 
ma kritizovali už len pre rozhodnutie prijať toto                     
pozvanie. Vraj s Kotlebom sa nediskutuje, pridá-
vam mu relevanciu, atakďalej. Ja si to však ne-
myslím. Podľa mňa je potrebné, aby čím viac ľudí 
videlo, aké hlúposti rozpráva a ako jeho program 
vôbec nedáva zmysel. To je, samozrejme, dávno 
známe. Sľubuje, že opraví nemocnice, zavedie vy-
soké kočíkovné, nakúpi stíhačky, zvýši dôchodky. 
Kde na to vezme, lebo samozrejme medzitým ešte 
z EÚ a NATO stihne vystúpiť, nie je známe a ako sa 
ukázalo v nedeľu, nevie to ani on sám.

Ľúbivé reči, na ktoré sa ľahko chytajú voliči, to je 
niečo, k čomu sa SaS nikdy neznížila a je mi ľúto, 
koľko Slovákov sa na to chytí. Na druhej strane 
rozumiem voličovi Kotlebu, ktorý vidí nefungujú-
ci štát a nemá žiadne perspektívy do budúcnosti.    
O to viac je však potrebné ukazovať, že dva plus  
dva nikdy nebude sedemnásť a že len odborné pre-
myslené riešenia sú cestou pre vyššiu životnú úro-
veň na Slovensku. 

Dvanásť rokov Ficovej vlády nás dostalo sem – 
do krajiny korupcie, byrokracie, súdnych prieťahov 
a kradnutia. Ale aj krásnej a plnej 
skvelých ľudí, ktorým verím, že sa 
dokážu rozhodnúť správne. Slo-
vensko neopravia sľubotechny, 
ale odborníci. My v SaS ich máme 
dostatok a sme pripravení. 

Diskusia s ekonomickým 
diletantom

Richard Sulík
predseda SaS

Pripravení prevziať 
zodpovednosť

Po ničivej víchrici vo Vysokých Tatrách v roku 
2004 sa toho veľa zmenilo. Dnes, 15 rokov po tejto 
udalosti, zásadne inak vyzerá vzhľad našich veľhôr 
aj spoločenský pohľad na to, ako by mal vyzerať 
les. 

Vieme, aké sú monokultúry, a teda lesy, kde 
rastie len jeden druh stromu, zraniteľné a že zdra-
vý a odolný les vyzerá úplne inak. Tichá a Kôprová 
dolina nám zas ukázali, aká je príroda mocná, keď 
jej do toho nehovoríme a necháme ju vysporiadať sa 
s následkami kalamity samú. Oblasť v najvyššom 
piatom stupni ochrany chceli lesníci od kalamit-
ného dreva vyťažiť, ochranári ju ubránili vlastným 
telom. Na týchto miestach dnes rastie nový les,         
ktorý síce nie je dokonale usporiadaný, je však       
ďaleko odolnejší a zdravší ako monokultúra. 

V programe SaS máme komplexné opatrenia 
pre naše lesy. Chceme konečne dokončiť zonáciu 
národných parkov, aby tam platili jasné pravidlá 
a nevznikal chaos. Budeme podporovať výsadbu 
zmiešaných stromov s drevinami, ktoré 
sú naše prírode vlastné. A presadí-
me i prírode blízke hospodárenie. 
Záleží nám na tom, aby sme si 
zachovali naše prírodné de-
dičstvo aj pre ďalšie generácie. 
Aby sa tu oplatilo pracovať, 
podnikať a najmä žiť.

Máme komplexné opatrenia 
pre naše lesy

Anna Zemanová
poslankyňa NR SR za SaS

Zdravý rozum je 
najlepší recept
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hľadá pracovníkov do skladu do Nemecka
Ponúkame:
   stabilnú prácu v renomovanej spoločnosti na TPP
   hodinová mzda od 8€ netto/hod.
   možnosť nadčasov, ubytovanie ZADARMO
   nástup možný ihneď

Poď k nám 
pracovať 

do Nemecka! 

V prípade záujmu nás kontaktuje: +421 918 351 574, praca@lutogroup.com 
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0800 500 002

0800 500 502

0800 500 520

EURO    personal
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KURZ SBS

Evidovaní na Úrade práce môžu 
mať kurz ZADARMO!

Volajte: 0904 001 475

v BRATISLAVE

kurz začína 9.12. 2019
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SBS GUARDING s. r. o.

príjme strážnikov na prevádzky 

v Bratislave

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

Mzda: 3,5868 €/h. brutto
Nástup ihneď.
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prac.doba  pondelok až piatok od 16:30 do 19:00 hod,
dostupnosť autobus 91,93,191 

PRIJMEME UPRATOVAČKY

Volajte od 09:00 hod do 16:00 hod.
na 0905 756 560, prípadne píšte na praca@euclean.sk

Bratislava - Petržalka, 
miesto upratovania Danubia Panónska cesta  na upratovanie kancelárií, 
práca na privyrobenie, ponúkaný plat: 240,- EUR mesačne čisté 
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A.I.I. Technické služby s. r. o. 
prijme ihneď

Zimná údržba ciest a komunikácií v BA 
0948/652104, recepcia@aii.sk

Základná zložka mzdy + príplatky
 a ODMENY, UBYTOVANIE  ZADARMO

Ručný pracovník - 680 € mes. brutto + príplatky

 VODIČ "B", "T" -  824 € mesačne brutto + príplatky

 VODIČ "C" -  1.150 € mesačne brutto + príplatky

DISPEČER PREVÁDZKY - 1.770 € mesačne brutto
HOSPODÁR - 1.100 € mesačne brutto
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60905 758 469 

0905 877 690 

PRIJMEME 
SPOĽAHLIVÉ  PANIE 

na upratovanie 
kancelárskych priestorov  

od 17 hod. do 20 hod.
Plat: 4,80 € / hod. brutto
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príjme do pracovného pomeru
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OŠETROVATEĽA HYDINY
na farmu ČASTÁ

NÁPLŇ PRÁCE: kompletná starostlivosť o kŕdeľ hydiny
POŽIADAVKY: 
- samostatnosť, flexibilita, zodpovedný prístup k práci
- svedomité plnenie príkazov nadriadeného pracovníka
PONÚKAME:
- práca v prosperujúcej spoločnosti
- prídel hydiny a vajec za výhodné zamestnanecké ceny
- výhodné platové podmienky
- odmeny za neabsenciu
- vernostné odmeny
- príspevok na stravovanie
- odmena za ukončený turnus
- odmena za podostielku
TERMÍN NÁSTUPU DO PRÁCE:  ihneď
PRACOVNO � PRÁVNY VZŤAH:  hlavný pracovný pomer 
PLAT:  550 € + odmeny* 
                (priemerný plat za rok 2018 sa pohyboval na úrovni 770€/mes.)

Kontakt pre záujemcov: telefón: 0901 905 523
                                               e-mail: kurtisova@machhydina.sk

*(so špecifikáciou hodnotiacich kritérií bude záujemca oboznámený pri pracovnom pohovore)

Nie ide 
byť jeseň, ale bude jeseň.

Slovenčina naša

InZerCIA
0905 799 782
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Adventný veniec má vo väčšine 
slovenských domácností svoje ne-
zastupiteľné miesto a krášli naše 
príbytky už niekoľko týždňov pred 
vianočnými sviatkami. Zväčša je 
zdobený vždyzelenými vetvička-
mi, rozličnými ozdôbkami a štyrmi 
sviecami, ktoré sa zapaľujú po-
stupne každú adventnú nedeľu.

Adventný veniec sa dá v predvianoč-
nom období kúpiť takmer na každom 
kroku. Ale ten, ktorý si vlastnoručne 
vyrobíte možno aj s pomocou vašich 
blízkych, iste vyčarí vo vašom domove 
nenapodobiteľnú atmosféru. Či už za-
stávate klasiku, alebo preferujete skôr 
moderný či menej tradičný štýl, veríme 
že vám budú naše návody vhodnou in-
špiráciou.

Tradičný adventný veniec
Budeme potrebovať: 
-kruhový slamený korpus
-ihličnaté vetvičky alebo nepichľavé 
vetvičky, hodí sa tuja, cypruštek ale aj 
eukalyptus (ponecháme na vás, čo sa 
vám páči)
-drôtik
-4 adventné sviečky
-4 podstavce pod sviečky
-lepidlo alebo taviacu pištoľ
-záhradné alebo iné silné nožnice

-rozličné prírodné ozdoby, napríklad 
suché plody šípky, kúsky škorice, škru-
piny z vlašských orechov, na kúsky na-
rezané a do malých otiepok špagátikom 
zviazané konáriky

Postup: Do slameného korpusu za-
pichneme začiatok drôtika. Následne 
začneme okolo korpusu ovíjať a drôti-
kom prichytávať vetvičky, ktoré sme si 
vopred nastrihali na požadovanú veľko-
sť. Takto postupujeme, až kým sme vet-
vičkami nepokryli celý veniec. Koniec 
drôtika zapichnite do korpusu.

Základ adventného venca je hotový. 
Zapichneme doň štyri podstavce na ad-
ventné sviečky a sviečky tam osadíme. 
Každú sviečku môžeme obviazať fareb-
nou stuhou.

Keď sú sviečky upevnené, môžeme 
začať so zdobením. Pomocou drôtika, 
lepidla alebo taviacej pištole pripevňu-
jeme na veniec ozdoby podľa nášho vý-
beru – šišky, škrupinky z orechov, šípky, 
či sušené ovocie, hodia sa napríklad ko-
lieska pomaranča či jabĺčka, ale pridať 
môžeme aj drobné vianočné ozdôbky z 
dreva či slamy.

Netradičný adventný veniec
Budeme potrebovať: 
-vhodnú nádobu – dekoračnú misku, 
podnos či tanier

-zelenú aranžovaciu hmotu
-mach
-4 adventné sviečky
-4 podstavce pod sviečky
-lepidlo alebo taviacu pištoľ (nemusí byť)
-rozličné prírodné ozdoby, napríklad 
suché plody šípky, kúsky škorice, škru-
piny z vlašských orechov, na kúsky na-
rezané a do malých otiepok špagátikom 
zviazané konáriky, vianočné gule, či iné 
vianočné ozdoby

Postup: Dekoračnú nádobu si vypl-
níme až do požadovanej výšky aranžo-
vacou hmotou, ktorú následne pokry-
jeme machom. Do machu upevníme či 

zastokneme podstavce pod sviečky a 
sviečky tam osadíme.

Keď sú sviečky na svojom mieste, mô-
žeme začať so zdobením. Niektoré drob-
né ozdôbky ako napríklad menšie šišky, 
škrupinky z orechov, vetvičky šípky, či 
sušené ovocie môžeme najskôr ovinúť 
drôtikom a potom zastoknúť do aran-
žmánu. Iné, ako napríklad vianočné 
gule, či drobné vianočné ozdôbky tam 
môžeme len voľne poukladať, prípad-
ne podľa potreby zafixovať lepidlom či 
taviacou pištoľou. Ak chceme, aby nám 
mach dlhšie vydržal svieži, môžeme ho 
priebežne kropiť.

Pripravila: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Pripravujeme sa na vianočné sviatky 

Vyrábame adventný veniec

Netradičný adventný veniec.                                      foto zdroj cocoparisienne pixabay
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Začiatkom decembra sa už našimi 
príbytkami zvyčajne šíri príjemná 
vôňa vianočného pečiva. Gazdinky 
začínajú piecť medovníky, to aby 
stihli do Vianoc zmäknúť. Ostat-
né suché pečivo prichádza na rad 
postupne a tesne pred štedrým 
dňom ešte dostane slovo vianočná 
štóla či štedrák. Prinášame vám 
osvedčené recepty, vďaka ktorým 
si môžete tieto dobroty pripraviť a 
vychutnať aj vy.

Medovníky
Suroviny: 160 g medu, 160 g cukru 
kryštál, 120 g masla, 500 g hladkej 
múky, 1 KL sódy bikarbóny, 1 KL mletej 
škorice, dve vajcia
Postup: Z uvedených surovín vypra-
cujeme cesto a necháme ho odpočinúť 
aspoň dve hodiny. Cesto vyvaľkáme na 
hrúbku 3 až 5 milimetrov a vykrajujeme 
z neho pomocou formičiek rôzne tvary. 
Pečieme v rúre vyhriatej na 170 stupňov 
asi 10 minút.
Náš tip: Na zdobenie medovníkov vy-
šľaháme 1 bielok, 100 g preosiateho 
práškového cukru a pol lyžičky citróno-
vej šťavy. Naplníme zdobiace vrecúško a 
zdobíme.

Kokosové hviezdičky
Suroviny: Na cesto: 300 g hladkej 
múky, 180 g masla, 40 g práškového 
cukru, 3 vajcia
Na krém: 75 g masla, 50 g syru typu 
Lučina, 1PL trstinového cukru
Na polevu: 150 g práškového cukru, 60 
g strúhaného kokosu, 1PL vriacej vody
Postup: V miske zmiešame preosiatu 
múku, s rozšľahanými vajcami, zmäk-
nutým maslom a práškovým cukrom. 
Vypracované hladké cesto necháme 
chvíľu odležať. Potom ho na pomúčenej 
doske rozvaľkáme na hrúbku asi 5mm. 
Pomocou formičiek vykrajujeme z ces-
ta hviezdičky. Pečieme v rúre vyhria-
tej na 175°C asi 5 až 7 minút. Necháme 
vychladnúť. V miske zatiaľ vyšľaháme 
zmäknuté maslo so syrom a cukrom. 
Krém dáme asi na 20 minút do chlad-
ničky. V miske si zatiaľ pripravíme po-
levu tak, že vymiešame vodu s cukrom. 
Upečené hviezdičky po dve zlepujeme 
krémom. Následne z jednej strany na-

močíme do polevy a posypeme strúha-
ným kokosom.
Náš tip: Ak máte formičky na vykrajo-
vanie hviezdičiek v rôznych veľkostiach, 
vykrojte polovicu hviezdičiek väčšou a 
polovicu menšou formičkou. Zlepujte 
ich potom tak, že spodná hviezdička 
bude mať väčší rozmer a vrchná menší.

Plnené orechy
Suroviny: 400 g hladkej múky, 250 g 
masla, 170 g mletých orechov, 150 g 
práškového cukru, 1 vanilkový cukor
Postup: Všetky suroviny na cesto 
zmiešame. Z cesta rukami odoberáme 
kúsky, ktoré vtlačíme do pripravených 
formičiek v tvare vlašského orecha (do-
stať kúpiť v predajniach s domácimi 
potrebami). Pečieme v rúre vyhriatej 
na 160°C asi 10 až 15 minút. Upečené 
ich ešte teplé vyklopíme a obalíme v 
práškovom cukre. Necháme vychlad-
núť a potom po dva zlepujeme krémom 
(krém z predchádzajúceho receptu).

Vianočná štóla
Suroviny: 1 kocka droždia (42 g), 110 ml 
mlieka, 340 g polohrubej múky, 200 g 
masla , 45 g kryštálového cukru, 1 lyžič-
ka soli, kôra z pomaranča, kôra z citró-
nu, hrsť sušených hrozienok, 1 vajíčko, 
80 g práškového cukru
Postup: Vo vlažnom mlieku rozmieša-
me droždie a pridáme 110 g múky. Odlo-
žíme na 5 minút na teplé miesto, aby sa 
vytvoril kvások.

Potom zo zvyšnej múky, 150 g zmäk-
nutého masla, kryštálového cukru, 
soli, pomarančovej a citrónovej kôry a 
pripraveného kvásku vymiesime ručne 

alebo v mixéri s hákom vláčne cesto 
(miesime asi 8 minút na strednej rých-
losti). Cesto prenesieme do čistej nádo-
by, prikryjeme potravinárskou fóliou a 
necháme 20 minút kysnúť.

Potom ručne primiesime hrozienka, 
prípadne aj iné sušené a kandizované 
ovocie či mandľové lupienky. Z cesta vy-
tvarujeme bochník, ktorý ešte necháme 
v miske zakrytý utierkou hodinu kysnúť.

Cesto vyvaľkáme na pomúčenej 
doske do tvaru obdĺžnika a jeho dlh-
šiu stranu preložíme (prehneme) asi 
do dvoch tretín na cesto a hranou ruky 
vytvoríme preliačinu. Takto pripravenú 
štólu necháme ešte 10 minút kysnúť na 
plechu.

Pred pečením odstránime vyčnieva-
júce ovocie, aby počas pečenia nezho-
relo a nezhorklo. Potrieme rozšľahaným 
vajíčkom zmiešaným so štipkou soli a 
pečieme v rúre vyhriatej na 180° C asi 30 
až 40 minút.

Upečenú štólu potrieme 50 g rozpust-
ného masla a obalíme v práškovom 
cukre. Rozpustené maslo a práškový 
cukor na povrchu vytvoria škrupinu 
- ochrannú vrstvu, vďaka ktorej štóla 
dlhšie vydrží.

Štedrák
Suroviny: Na cesto: 550 g polohrubej 
múky, 300 ml mlieka, 150 g masla, 100 
g cukru, 3 žĺtky, 1 kocka 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 lyžica rumu (môže-
te vynechať)
Na makovú plnku: 200 g mletého 
maku, 100 ml mlieka, 120 g práškového 
cukru, citrónová kôra (asi z polovice cit-
róna)
Na tvarohovú plnku: 500 g tvarohu, 80 
g práškového cukru,   žĺtok, citrónová 
kôra (asi z polovice citróna), pol lyžičky 
mletej vanilky
Postup: Z polovice vlažného mlieka, 
cukru a droždia pripravíme kvások. Od-
ložíme 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 necháme 
vychladnúť. Môžeme pridať aj rum.
Maková plnka: V horúcom mlieku vy-
miešame mak, cukor a nastrúhanú cit-
rónovú kôru a necháme vychladnúť.
Tvarohová plnka: Vymiešame všetky v 
recepte uvedené suroviny.

Vykysnuté cesto položíme na dosku a 
rozdelíme na päť rovnakých dielov. Kaž-
dý diel vyvaľkáme na tenký plát veľko-
sti plechu. Plech vyložíme papierom na 
pečenie a položíme naň prvý plát, ktorý 
potrieme orechovou plnkou a položíme 
naň druhý plát cesta. Ten potrieme ma-
kovou plnkou. Položíme naň tretí plát a 
potrieme tvarohovou plnkou. Položíme 
naň štvrtý plát cesta a potrieme slivko-
vým lekvárom.

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

Stranu pripravila: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Prinášame osvedčené recepty na vianočné pečivo a koláče

Voňavé a sladké vianočné pečenie

Vianočné medovníky.                                                                    foto autor germanka pixabay

Kokosové hviezdičky.                                                                foto autor silviarita pixabay

Vianočná štóla.                                                                                            foto autor tanja pixabay
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VYKONŠTRUOVANÝ PROCES PROTI

OBVINENÝ 
ZA OTÁZKU BEZ ODPOVEDE!
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