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nanosterile.eu
bfacleaning.sk/nanosterile

Dezinfekcia priestorov
účinná 2 roky!

Kontakt: 0918 454 003
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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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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
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0911 990 463
PALIVOVÉ DREVO
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Diabetes mellitus je ochorenie, kto-
ré je neporovnateľné s inými ocho-
reniami, samotný diabetik môže 
ovplyvniť jeho stav, priebeh, vývoj a 
prognózu neuveriteľnými 75-85 per-
centami. 

Je to obrovská výhoda oproti pa-
cientom s inými ochoreniami. Aktívna 
účasť na liečbe znamená dodržiavanie 
režimových opatrení - upravenie stra-
vovacích zvyklostí a zvýšenie fyzickej 
aktivity. A tu je kameň úrazu. Aj keď táto 
možnosť je, nevyužívajú ju všetci. 

Prieskumy ukazujú, že spomedzi 
diabetikov až 
- viac ako 75 percent sa stravuje nepra-
videlne,
- viac ako 75 percent konzumuje nevhod-
né potraviny,
- viac ako 77 percent si nemeria hladiny 
cukru v  krvi nepravidelne, 
- viac ako 58 percent si aplikuje zlú dáv-
ku inzulínu, 
- viac ako 45 percent nedodržuje určený 
čas a dávku predpísaného lieku

Prečo je to tak? - Kompliancia je 
miera spolupráce pri liečbe ochorenia. 
Vyjadruje, ako sa pacient riadi radami, 
ktoré dostane od lekára, zdravotnej ses-
try, z dostupnej literatúry. Platí to o do-
držiavaní diéty, cvičení, užívaní liekov, 
inzulínu, pravidelnosti kontrolných 
vyšetrení. Dôraz je kladený na ochotu 
spolupracovať s  medicínskymi odpo-
rúčaniami.  Úspechom liečby je stať sa 
dobre informovaným a motivovaným 

diabetikom, ktorý pozná možnosti a vý-
hody liečby pre jeho zdravie. 

Schopnosť chorého spracovať svo-
je ochorenie, vyrovnať sa s chronickou 
diagnózou, nielen s  cukrovkou, trvá 
u každého rôzne dlho – niekto to dokáže 
pomerne ľahko a  veľmi skoro sa začne 
zaujímať, čo môže aktívne zmeniť na 
zlepšenie svojho zdravia a aj to realizo-
vať. Niekto sa s  ochorením vyrovnáva 
veľmi dlho a  niekto sa aj nevyrovná 
a stále si kladie neriešiteľné otázky typu 
„prečo práve ja?“. Chronické ochorenie, 
akým cukrovka je, môžeme vnímať pe-
simisticky, poddať sa mu, alebo ho igno-
rovať. Prijatie ochorenia ale znamená za-
čať kroky k liečbe a k lepším výsledkom.

Kompliancia je dôležitá k  dobrej 
metabolickej kompenzácii – k dobrej 
kontrole glykémií a  k  predchádzaniu 
komplikácií. Slabá motivácia znižuje 
šancu na úspešnú liečbu. Je nevýhod-
ná aj pre verejné zdroje zo zdravotné-
ho poistenia, lebo znamená plytvanie 
prostriedkami na nespolupracujúceho 
pacienta na úkor toho, ktorý sa chce lie-
čiť a zlepšiť si svoje zdravie. 
Každá snaha, aby sa dia-
betik stotožnil s  liečbou, 
je vítaná a  môže zlepšiť 
výsledok spoločnej snahy 
lekár - pacient o úspeš-
nú liečbu.

Aktívna účasť diabetika na liečbe

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

metabolizmu a výživy

, ktorý sa chce lie
dravie. 
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„Prajem ti pokojnú prvú adventnú“ – 
prišlo mi minulú nedeľu ráno želanie. 
Pokojnú. Nuž, želám vám pokojnú 
druhú. S plným vedomím vzácnosti 
obsahu slova pokoj.

Je nedeľa pokánia. Svätý František 
tvrdí, že „len keď zabúdame na seba, 
nachádzame seba samých“. Často narie-
kame nad slabosťou svojho života, či už 
ide o krehkosť telesnú, lebo podliehame 
rôznym chorobám, ale i nad krehkosťou 
morálnou, zúfame zo špiny amorálnosti, 
arogancie a spupnosti, povýšenectva, 
najmä zo strany niektorých hlučných 
mocných tohoto nášho malého sloven-
ského sveta. Ale – často robíme to, čo 
sami vzápätí odsudzujeme. Správame 
sa očividne  nenormálne a nemorálne. 
Plačeme nad biedou, v ktorej žijeme a ne-
vieme či dokonca, čo je najabsurdnejšie, 
nechceme si pomôcť.

Potrebujeme pokoj. Bez pokoja ne-
prežijeme. Živoríme, no nežijeme.

Hľadáme pravdu? Chceme ju čítať a 
počuť? Alebo sa jej vyhýbame ako čert 
krížu? Bojíme sa jej? Nemáme odvahu 
sa s ňou zoznámiť? Akceptovať ju takou, 
akou je a urobiť opatrenia na to, aby prav-
dou zostala? Úprimné hľadanie pravdy 
znamená odloženie svojho subjektívne-
ho pohľadu a pripustiť názory iných. Kto 
nemá o ne záujem, kto im dokonca za-
braňuje zaznieť, ten nemá záujem o prav-

du a jeho svetom je lož. Primitívna lož. 
Spolieha sa na vyvolaný hnev z takejto 
arogancie, ale... Ak v hneve prekročíme 
kontrolu rozumu, vystavujeme sa riziku 
množstva chýb a omylov, ktoré spravíme 
či sa ich dopustíme. Mnohé a mnohí nás 
môžu nahnevať, my sami sa však oberá-
me o vnútorný pokoj a rozvahu, ak púšťa-
me takýto hnev mimo kontroly rozumu. 
Riešenie konfliktov spočíva v rozumnom 
uvedomení si záujmov druhej strany.

Svätý František Saleský mal veľmi 
inšpiratívny prístup ku každodenným 
nástrahám života. „Treba vždy a všade 
žiť pokojne. Ak nás stihne súženie, či už 
vnútorné alebo vonkajšie, treba ho zná-
šať pokojne. Ak ideme v ústrety radosti, 
treba ju prijať pokojne, bez rozrušenia. 
Treba utekať pred zlom? Áno, ale aj to v 
pokoji, nie v zmätku, pretože inak by sme 
na úteku mohli spadnúť a dať nepriateľo-
vi možnosť, aby nám vzal život. Ak treba 
vykonať dobro, máme k tomu pristupovať 
pokojne, aby sme v náhlivosti nenarobili 
zbytočne chyby. Dokonca aj 
pokánie treba robiť s poko-
jom.“

Takže – želám vám po-
kojnú druhú, milí čita-
telia!

Druhá nedeľa adventu 
– nedeľa pokoja

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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STOP EXEKÚCIE

Konzultácie 
ZADARMO

Volajte
0915 896 536 

Mgr. Bc. Molnárová

Kancelárie
Komárno, Štúrovo, Želiezovce 
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Najsuchšie drevo je zo
zimnej ťažby, neváhajte!

POLIENKA aj GUĽATINA
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Výmena tesnenia
a oprava

všetkých druhov
a typov

OKIEN
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Karol Mikláš

TEPOVANIETEPOVANIETEPOVANIE

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

HĹBKOVÉHĹBKOVÉHĹBKOVÉ

sedačky, postele,
koberce, kožené sedačky

»

»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

»Vodoinštalatér 0904 307 
824

»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

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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6x v SR

máme 
najväčší výber

kobercov, PVC a vinylu

bytové PVC 
ponúkame tiež v šírkach 5m

Komplexné služby zákazníkom sú pre nás samozrejmosťou

Poradenstvo
a individuálny prístup

Rezanie podlahovej 
krytiny na mieru

Obšívanie 
kobercov

Váš tovar Vám 
dovezieme po celej SR

Koberec aj PVC Vám 
profesionálne nainštalujeme

Platí do 31. 12. 2019 alebo do vypredania zásob. Za prípadné tlačové 
chyby neručíme. Zobrazené fotografie sú len ilustračné. Ceny sú uvedené vrátane DPH.

KUPÓN NA Z¼AVU

Platí len do 31. 12. 2019!  
Vz�ahuje sa iba na tovar v predajni. Z�avy sa 

nes�ítavajú. Neplatí spätne, na služby,
na akciový tovar, ani na objednávku.

pri nákupe
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Prajeme pekné sviatky!

akcia

%

akcia

50
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     DORMEO 
WARM HUG SET

Deka
+vankúš 24,99 49,99

�/set

PRÍĎTE SI PO 

DARČEK
ZA NÁKUP

nad 70 �

cena za rozmer 80x150 cm

45,60
�/ks

materiál 100% PP Frisé Shaggy,
výška vlasu 47 mm, 

rôzne farby a rozmery

... spríjemnite si 
chladné zimné večery 

a dotvorte si tú pravú vianočnú 
atmosféru s našimi kusovými 
kobercami 
z kolekcie Touch

sledujte náš facebook
facebook.com/koberce.breno.sk

bytov
ponúkame

Komplexné služby zákazníkom sú pre n

BRENO.sk
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4Jelenia 24, 1. poschodie, Bratislava  tel.: 0919 188 535

RENOVÁCIA DVERÍ
A 

ZÁRUBNÍ
°  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

európska jednotka v renováciáchwww.portas-renovacie.sk

bratislavsko@regionpress.sk

Oslovujte efektívne:
Lokálne oslovenie zákazníkov 
vo vašich mestských èastiach

Oslovujte efektívne

Nejde Vám biznis?

Bratislavsko 
na Facebooku

klikajte!
http://www.facebook.com/bratislavsko.sk
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www.marimex.cz
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Červená repa alebo cvikla bola v 
škôlkárskych časoch neoddeliteľ-
nou súčasťou jedálnička. Lenže – v 
pamäti nám zostal iba nechutný ob-
raz rozmočeného červeného chleba s 
akousi nastrúhanou kašou navrchu.

Začnime od konca – viete, aká skve-
lá je strúhaná či na drobné kocky krá-
janá cvikla s nastrúhaným chrenom? 
Mňáááám! Aj napriek tejto lahôdke 
- červená repa sa v našej kuchyni ne-
vyskytuje práve často. Pritom by sme ju 
pre jej zázračné účinky mali jesť denne. 
Po správnej úprave je veľmi chutná a 
predovšetkým zdravá zelenina.

Červená repa obsahuje dôležité 
minerálne látky ako draslík, horčík, 
železo, jód, mangán, zinok a má aj vy-
soký obsah vitamínov C a E.

- jej farbivo rozširuje tepny a spevňuje 
stenu vlásočníc.

denne ).

-
bu žlče.

-
relióze a kliešťovej encefalitíde.

-
ne 150 ml šťavy) a odstraňuje zápchu.

sa 50 - 100 ml surovej šťavy denne).

a nechtom.

Pozor, u diabetikov môže nepriazni-
vo ovplyvniť pri nadmernej konzumá-
cii hladinu krvného cukru.

Šťava sa odporúča ako prevencia a 
súčasť liečby rakovinového bujnenia, 
rovnako tak aj na obdobie rekonvales-
cencie po jej liečbe. Užívajú sa bežne až 
tri menšie poháre šťavy počas dňa, ako 
prevencia. 

Červená repa je plná kyseliny lis-

percent odporúčanej dennej dávky ), 
ktorá je tiež dôležitá pre tehotné ženy, 
pretože pomáha eliminovať vrodené 
vady a podporuje správny vývoj mozgu 
ešte nenarodených detí.

Jedzte hlavne surovú repu alebo z 

obsah užitočných látok.

Červená repa - cvikla

» red
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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 €

Málokto si dokáže nákupy potravín 
plánovať tak, aby nepotreboval ich 
domáci „medzisklad“. V modernej 
dobe sa frekvencia nákupov znižuje, 
šetrí to čas i financie. 

A tak prichádza na rad ukladanie a 
skladovanie. Poznáme tri najrozšírenej-
šie možnosti (ak nerátame pivnicu, ktorá 
je čorz viac zriedkavejšia) – skladovanie 
v komore, v chladničke a v mrazničke.

Začíname v komore
Nikdy z nej nespravte skladisko nepo-

trebného. Raz za čas jej obsah preberte a 
doplňte. Vráťte sa  k dobrým a osvedče-
ným zvykom našich predkov a nákupy a 
varenie si začnite plánovať. Nechoďte na 
nákup, až „keď nie je z čoho“. Zamerajte 
sa na nákup veľkých balení potravín, a 
to predovšetkým kvôli ich ekonomickej 
výhodnosti. 

Chlieb je vhodné zabaliť do látko-
vej utierky a skladovať ho v chlebníku 
pri bežnej izbovej teplote. Vo vrecúšku 
z plastu nemôže dýchať, tam by ľahko 
splesnivel, do chladničky nepatrí už 
vôbec. Vo vrecúšku z papiera rýchlo vy-
sychá.

Rožky naopak môžete do nejakej 

dózy alebo vrecúška uzavrieť. V utierke 
by stvrdli, rovnako ako na voľnom vzdu-
chu.

Sypké a suché potraviny, ktoré ľah-
ko pohlcujú vlhkosť (múka, soľ a cukor, 
čaj a káva, rôzne sušienky a čokolády, 
cereálie, korenie, strukoviny, ryža, do-
chucovadlá alebo cestoviny), by ste mali 
rozdeliť do uzatvárateľných dóz. Doká-
žete nimi nielen zabrániť prenikaniu 
vlhkosti, ale oddelíte aj pachy. A zároveň 
ich ochránite proti prípadným nepríjem-
ných biologickým konzumentom.

Cesnak a cibuľa sú výnimkami v 
zelenine, pretože do chladničky nepat-
ria. Nájdite pre ne nejaké tmavé miesto 
v komore a nechajte ich dýchať, aby ne-
navlhli.

Drobný tip na záver „komorových“ 
rád – šupky z citrusových plodov nevy-
hadzujte, rozložte ich voľne po policiach 
v komore. Aj keď uschnú, budú spoľah-
livou ochranou proti prípadnému „špaj-
zovému hmyzu“.

A ešte čosi. Komora by mala byť tma-
vá, vetrateľná a chladnejšia ako bežné 
bytové priestory.

Pravidlá skladovania potravín
(komora)

» red
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7Nahrávka odhalila
zlodejov z SNS a Smeru

Zverejnená nahrávka medzi generálnym 
prokurátorom Trnkom a bývalým ministrom 
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»Kúpim havarované alebo 
motoricky poškodené auto, 
motocykel. Tel. 0905 218 
938 

»Predám 1-izb byt v Ma-
lackách, 40 m2, 2/8 posch, 
kompletná rekonštrukcia, 
prerobený na 1,5 izb + ku-
chynský kút, zariadený. Tel. 
0910780313, 0915 899 031 

»Predám 44 árovú záhradu 
so starým domom v Berno-
lákove tel.: 0903 314 136 

»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 byt v Bratislave 
0907 402 507

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

04 BYTY / prenájom 

06 POZEMKY / predaj 

03 BYTY / predaj     

05 DOMY / predaj     

07 REALITY / iné    

»Kúpim rodinný dom, SP 
alebo byt 35 km od Brati-
slavy. Tel. 0903 765 606
»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 odznaky, mince. 
Tel.: 0905 545 874 
»Kúpim staršiu vzduchovku 
alebo babetu. 
Tel. 0907 374 235 
»Kúpim staré hodinky. 
Tel.: 0905 545 874 

»Kúpim staré odznaky, 
mince, vyznamenania, veci 
po vojakoch a armáde, sta-
ré pohľadnice a knihy. 0908 
707 350 

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

Občianska
riadková
inzercia

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

15 HĽADÁM PRÁCU    

08 STAVBA    

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné   

07 REALITY / iné       

16 ZOZNAMKA

POŠLITE  SMS
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Predstavili sme 138 riešení pre zdravotníctvo. 
Žiadne kozmetické zmeny, žiadne akože vylepšenia 
pre zalepenie očí, ale vážne, systematicky zorade-
né a premyslené kroky. Rozpracované do detailov, 
prekonzultované s odborníkmi priamo v ambulan-
ciách, nemocniciach, lekárňach a poisťovniach. Na 
ich konci bude spokojný a správne liečený pacient. 
Zdá sa vám to utópia? Nám nie, pretože presne vie-
me, ako na to a nebojíme sa pomenovať veci, ktoré 
iní obchádzajú. Tu je pár zo 138 našich riešení:

· Stanovenie nároku. Nemôže byť všetko
   pre všetkých zadarmo, ale musíte vedieť,
   čo koľko stojí a čo za svoje peniaze dostanete.
· Zdravotná starostlivosť včas a v garantovanej
   kvalite.
· Pravidlá majú platiť pre všetkých rovnako.
   Pre chudobných bez známostí, aj pre bohatých
   s konexiami.
· Keď sa staráte o svoje zdravie, štát sa vám
   odmení.
· Prepojenie registrov, možnosť dobrovoľného
   objednávania na presný termín.
· Uvoľnenie cesty pre nové lieky.
· Investície do nemocníc formou projektového
   fi nancovania.
· Poisťovne nesmú mať dlhy voči lekárom
   a musia mať vytvorenú rezervu.
Populistické lacné bludy Fica 

či Kotlebu priniesli akurát tak to, 
že po 12 rokoch je zdravotníctvo                      
v katastrofálnom stave. Reálne 
zmeníme fungovanie zdravotníc-
tva v prospech občanov.

Čo prinesie reforma zdravotníc-
tva? Pozitívny kvantový skok

Richard Sulík
predseda SaS

Pripravení prevziať 
zodpovednosť

Slovenské lesy zažívajú krušné časy. Biznis                  
s drevom je výhodný a ťažiarom sa oplatí porušovať 
pravidlá. Pred pár dňami mi pozorný obyvateľ Bra-
tislavy poslal video, ako pod rúškom tmy vychádza 
z chránenej vodohospodárskej oblasti Sihoť kamión 
plne naložený drevom. Je to zarážajúce, pretože na 
riečnom ostrove, ktorý zásobuje vodou 250-tisíc ľudí, 
v súčasnosti ťažiť povolené nie je.

V roku 2016 skončila platnosť Programom starost-
livosti o les v celom Bratislavskom kraji. Dovtedy boli 
lesy na Sihoti lesmi osobitného určenia, Lesy SR ich 
preklasifi kovali na hospodárske. Chceli vyrúbať po-
lovicu stromov. Pre vylúčenie verejnosti a procesné 
chyby Krajský súd v Bratislave rozhodol, že konanie 
sa musí urobiť odznova.

Ministerka pôdohospodárstva Matečná sa najprv 
tvárila, že rúbanie na vzácnom ostrove stopne, ne-
skôr však rozhodnutie súdu ignorovala. Po takmer 
štyroch (!) rokoch nebola schopná obnoviť konanie, 
a preto som podala trestné oznámenie na nečinnosť.

Ministerstvo nekonaním dáva 
požehnanie nelegálnej ťažbe.                 
Tomuto v SaS chceme dať červe-
nú. Naopak, zelenú musí mať 
jasné nastavenie a dodržiava-
nie pravidiel, prírode blízke 
hospodárenie a ochrana našich 
lesov pre nás aj pre naše deti.

Dáme červenú nelegálnej ťažbe 
dreva

Anna Zemanová
poslankyňa NR SR za SaS

Zdravý rozum je 
najlepší recept

Vykanie ženám – správne:
Podali by ste mi ten chlieb? 
Ukázali by ste mi tú knihu?

Nesprávne:
Podala by ste mi ten chlieb?

Slovenčina naša

Nie nechať 
pozdravovať, ale dať pozdravovať.

Slovenčina naša
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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

POLÍCIA PÁTRA

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

alebo na ktoromkoľvek útvare Policajného zboru.

HÉNI Richard  – hľadaná osoba
Na 48-ročného Richarda Héniho z Bratisla-
vy IV vydal Okresný súd v Trenčíne príkaz 
na zatknutie pre zločin vydierania. Meno-
vaný sa zdržiava na neznámom mieste 
a doposiaľ vykonanými previerkami nebol 
zistený jeho pobyt. 

ZLÁMALOVÁ Gordana – hľadaná osoba
Na 50-ročnú Gordanu Zlámalovú z Bratisla-
vy I vydal Okresný súd v Bratislave príkaz 
na dodanie do výkonu trestu odňatia slobo-
dy pre prečin zanedbania povinnej výživy. 
Vykonanými previerkami a opatreniami sa 
doposiaľ menovanú nepodarilo vypátrať. 

GRAEF Peter – hľadaná osoba
Na 42-ročného Petra Graefa z Bratislavy 
III vydal Okresný súd v Bratislave príkaz 
na dodanie do výkonu trestu odňatia slo-
body pre trestný čin krádeže. Menovaný 
sa v mieste trvalého bydliska nenachádza 
a doposiaľ sa nepodarilo zistiť miesto jeho 
pobytu. 
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Kontakt: peter.marencik@gmail.com • 0948 663 906

Dražobná spoločnosť
Marenčík dražby, s.r.o.
Snežienkova 1726/4,  949 01 Nitra

Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom ohlásení na t. č.: 0948 663 906,
záujemcovia sa ohlásia aspoň jeden deň pred konaním obhliadky.Podrobnosti na 

www.notar.sk alebo aj úradnej tabuli Miestneho úradu mestskej
 časti Bratislava - Staré Mesto.

o z n a m u j e,
že sa bude konať opakovaná dobrovoľná

dražba pod označením: DD 06/2019

59
-1
3-

            141.300 EUR
 2.000 EUR

42.390 EUR

DD  06/2019 
dňa 07.01.2020 v zasadacej miestnosti v HUB Bratislava, Černyševského 
10, 851 01 Bratislava o 11:00 hod
Predmet  dražby :  
majetok vo výlučnom vlastníctve právneho nástupcu úpadcu,   
podliehajúci konkurzu zaradený do všeobecnej podstaty, ktorý sa bude 
speňažovať na dobrovoľnej dražbe ako súbor, a to konkrétne nehnuteľný 
majetok:
A. zapísaný na LV č. 7125, okres Bratislava I, obec: BA – m. č. Staré Mesto, katastrálne 
územie: Staré Mesto, ako: 
- byt č. 8 na 4. p., vchod: Mikulášska 1, nachádzajúci sa v bytovom dome so súpisným 
číslom 6651 postavenom na parcele registra C parc. č. 647/1 zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 642 m2. Právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba 6651 je evidovaný na LV č. 
7116. 
- spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového 
domu o veľkosti 4398/184403. Nehnuteľnosť vo výlučnom vlastníctve IPEC Projekt, s.r.o., 
Roľnícka 116, 831 07 Bratislava (B8). 
B. zapísaný na LV č. 7125, okres Bratislava I, obec: BA – m. č. Staré Mesto, katastrálne 
územie: Staré Mesto, ako:
- priestor č. 2 – GS 3, v suteréne, vchod Mikulášska 1A, nachádzajúci sa v bytovom dome 
so súpisným číslom 6651 postavenom na parcele registra C parc. č. 647/1 zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 642 m2.  Právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba 6651 je 
evidovaný na LV č. 7116. 
- spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového 
domu o veľkosti 1307/184403. Nehnuteľnosť vo výlučnom vlastníctve IPEC Projekt, s.r.o., 
Roľnícka 116, 831 07 Bratislava (B16).
C. zapísaný na LV č. 7125, okres Bratislava I, obec: BA – m. č. Staré Mesto, katastrálne 
územie: Staré Mesto, ako:
- priestor č. 2 – GS 4, v suteréne, vchod Mikulášska 1A, nachádzajúci sa v bytovom dome 
so súpisným číslom 6651 postavenom na parcele registra C parc. č. 647/1 zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 642 m2. 
Právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba 6651 je evidovaný na LV č. 7116. 
- spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového 
domu o veľkosti 1307/184403. Nehnuteľnosť vo výlučnom vlastníctve IPEC Projekt, s.r.o., 
Roľnícka 116, 831 07 Bratislava (B17).
D. zapísaný na LV č. 7116, okres Bratislava I, obec: BA – m. č. Staré Mesto, katastrálne 
územie: Staré Mesto, ako:
Spoluvlastnícky podiel k parcele registra C parc. č. 647/1 zastavané plochy a nádvoria o 
výmere 642 m2. Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 647/1 je evidovaný na 
liste vlastníctva 7125. Spoluvlastnícky podiel IPEC Projekt, s.r.o., Roľnícka 116, 831 07 
Bratislava k nehnuteľnostiam jeo veľkosti 4398/ 184403 (pod B27), 1307/184403 (pod 
B28), a 1307/184403 (pod B 29).
E.    zapísaný na LV č. 7247, okres Bratislava I, obec: BA – m. č. Staré Mesto, katastrálne 
územie:     Staré Mesto, ako:
- Spoluvlastnícky podiel k parcele registra C parc. č. 647/2 ostatná plocha o výmere 31 
m2. Spoluvlastnícky podiel IPEC Projekt, s.r.o., Roľnícka 116, 831 07 Bratislava k 
nehnuteľnostiam je o veľkosti 4398/ 184403 (pod B27), 1307/184403 (pod B28), a 
1307/184403 (pod B 29).
F.     zapísaný na LV č. 7247, okres Bratislava I, obec: BA – m. č. Staré  Mesto, katastrálne 
územie:     Staré Mesto, ako:
-Spoluvlastnícky podiel k parcele registra C parc. č. 647/3 ostatná    plocha o výmere 5 m2. 
Spoluvlastnícky podiel IPEC Projekt, s.r.o., Roľnícka 116, 831 07 Bratislava k 
nehnuteľnostiam je o veľkosti 4398/ 184403 (pod B27), 1307/184403 (pod B28), a 
1307/184403 (pod B 29).

 najnižšie podanie:                 
 minimálne prihodenie: 
 dražobná zábezpeka:  
Termín obhliadky:  16.12.2019 a 17.12.2019 o 11:00 hod.

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0905 719 134

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
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NON STOP
0905 926 822
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V rámci Týždňa pomoci prenasle-
dovaným kresťanom nás navštívil 
pakistanský kňaz otec Emmanuel 
Yousaf. Spýtali sme sa ho na situ-
áciu v jeho krajine aj na cestovanie 
po Slovensku.

Aké to bolo vyrastať v Pakistane 
ako dieťa kresťanských rodičov?
V porovnaní s dneškom veľmi dobré. Štu-
doval som na katolíckej škole, napriek 
tomu bola väčšina mojich spolužiakov 

moslimami. Nemali sme žiadne rozpo-
ry… Teda, mali sme ich veľa, ale boli to 
klasické detské prekáračky (smiech). 
Náboženstvo nikdy nebolo témou. Môj 
otec pracoval v armáde a tiež mal viacero 
moslimských priateľov. Pamätám si, že 
na vianoce sme piekli koláče a roznášali 
ich po moslimských rodinách. A tie rodi-
ny robili to isté počas ich sviatkov.

Kedy sa situácia kresťanov začala 
zhoršovať?
Miestami bolo diskrimináciu cítiť aj 
vtedy, najmä v menších mestách a de-
dinách. Nemohli piť vodu z rovnakej 

studne a podobne. V 80. rokoch však 
prebrala správu krajiny armáda a islam-
ské zákony šaría sa začali sprísňovať. 
Najviac nám robí starosti zákon o rúha-
ní, ktorý platí dodnes a extrémne často 
sa zneužíva.

Ako sa zneužíva?
Zákon o rúhaní hovorí, že za znevažo-
vanie proroka Mohameda či Koránu vás 
čaká trest. A jediným trestom v tomto 
prípade je smrť. Často ho však využívajú 
radikáli na to, aby riešili svoje osobné 
spory. Nielen s kresťanmi, ale aj s umier-
nenými moslimami, ktorých je väčšina. 
Ak mám problém s kolegom či konku-
rentom, obviním ho z rúhania. Kým sa 
z toho “vyseká”, dávno ho vyhodia z 
práce a ja mám pokoj. Dotyčný však trpí 
a môže sa stať, že ho odsúdia na smrť za 
vymyslené obvinenie. Koniec-koncov, 
to bol aj prípad Asie Bibi, ktorý je Slová-
kom dobre známy.

Skúste ho napriek tomu priblížiť.
Asia Bibi bola obvinená z rúhania, ktoré 
nespáchala. Skutočným dôvodom bolo, 
že jej moslimská kolegyňa nechcela, 
aby pila vodu z rovnakých pohárov ako 
oni. Asia Bibi to odmietla a o pár dní 
prišlo toto vykonštruované obvinenie. 
Trvalo niekoľko rokov, kým sa na Naj-
vyššom súde podarilo rozsudok smrti 

zvrátiť. Asia Bibi mala šťastie, viacerí ho 
však nemajú.

Ako to myslíte?
Asiu Bibi zatkla po obvinení polícia. To 
sa niekedy nestane a zakročí rozvášne-
ný dav - tieto obvinenia totiž rozhlasujú 
cez mešity a dozvie sa o nich rýchlo celá 
komunita. Nie raz sa stalo, že dav takto 
obvineného človeka zlynčoval.

Kresťania tvoria v Pakistane men-
šinu, len tri percentá populácie. Ako 
vyzerá ich viera, ich kresťanský život?
Pán Boh nás požehnal a nemáme prob-
lém s nedostatkom kňazov, čo sa často 
stáva. V skutočnosti musíme zháňať 
prostriedky - napríklad od ACN - na vý-
stavbu nových. V tomto cítim veľkú Bo-

žiu prozreteľnosť. Ľudia od kresťanstva 
neodchádzajú, žijeme ako komunita.

Cestovali ste po celom Slovensku. 
Čo bol váš hlavný odkaz?
Kresťania, sme Pakistanci, sme kresťa-
nia. Chceme žiť s bratmi moslimami v 
našej spoločnej krajine a pracovať na 
jej zlepšení, tak, ako Slováci pracujú na 
zlepšení Slovenska. K tomu potrebuje-
me pomoc - aj finančnú, aj politickú, no 
najmä pomoc silnej modlitby. Modlite 
sa za nás, prosím.

Viac informácií o Týždni pomoci prena-
sledovaným kresťanom a o možnostiach 
pomoci nájdete na www.prenasledovani.sk

Zdroj: Dominik Harman
Pápežská nadácia ACN – Slovensko

Chceme žiť v našej krajine a pracovať na zlepšení života v nej

Modlite sa za nás, aj my sme kresťania

Otec Emmanuel zdôrazňuje, že napriek ťažkej situácii nemáme kresťanov 
v Pakistane ľutovať. „Modlite sa za nás,“ vraví.

„Chceme žiť s bratmi moslimami v 
našej spoločnej krajine a pracovať 

na jej zlepšení, tak, ako Slováci 
pracujú na zlepšení Slovenska.“ 
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NÁBYTOK HALÁSZ

Fenix, dublin, Cologne a Turin pohovky 
na každodenné spanie o šírke 160 cm, ale-
bo 180 cm a dĺžke 200 cm Akcia od 544,- € 

Obývacia stena STAR 
Pôvodna cena 199,- €  Akcia 99,- € 

Štýlový nábytok
Akcia -50 %

Vysoké postele s matracom a topperom
Rozmery: š. 160 cm,180 cm, alebo 200 cm
Cena od 450,- eur 

Sedacia súprava BRUNO
rozkladacia s uložným priestorom 
Rozmery š: 240 cm, v: 97 cm, hl: 170 cm
Spanie 124 cm x 196 cm
Pôvodna cena 480,- €  Akcia od 399,- € 

sedacia suprava Bergamo na každodenné spanie. 
Rozmery spania: dĺžka 210 cm x šírka 277 cm 
Cena: 1100,-€

koberce 
až -50%

záclony 

až -70%
ďaľšie akcie na webovej 

stránke 
www.nabytok-halasz.sk

Najväčšia predajňa až 5 000 m2 predajnej plochy:
DUNAJSKÁ STREDA, Galantská cesta (vedľa Kauflandu), pondelok - sobota 9:00 - 19:00, nedeľa: 14:00 - 19:00, 
tel.: 0905/897 852 

NOVÉ ZÁMKY (OD PERLA), F. Kapisztóryho 42, 0905/296 317, KOLÁROVO (VEDĽA TESCA), V. Palkovicha 15, 
tel.: 0905/296 516, ŠAĽA-VEČA, Nitrianska 1750/51, 0905/296 557 

tovar 
do 3 dní

 akciový leták a ďalší tovar za výhodné ceny nájdete na našej webovej stránke
 www.nabytok-halasz.sk
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Ponuka dlhodobej 
brigády v Rači
v distribučnom
centre 

V prípade záujmu nás neváhajte 
kontaktovať: 0914 343 412 

vychystávanie tovaru, práca so skenerom
pracovná doba po-pia od 6:00 do 16-18:00
nástupná mzda 4,50 € / hod. brutto
výkonnostne bonusy do výšky 0,60 € / hod.
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Kontrolór / ka 
v Devínskej Novej Vsi 

V prípade záujmu nás neváhajte 
kontaktovať: 0914 343 407
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vizuálna kontrola 
kontrola kvality
nenáročné balenie
čisté a príjemné pracovné prostredie
zaujímavý pracovný čas
5 € / hod. brutto + zmenový a dochádzkový bonus
 

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)
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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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0800 500 091 - www.konstrukter.sk
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SBS

Informácie na:  

0905 880 127

Práca v SBS?
 

Vykonávame kurzy 
SBS, na prácu 

v strážnej službe
 na adrese Bratislava, Kazanská 30 

Možnosť zamestnania v celom
Bratislavskom kraji, 

ale aj v iných regiónoch SR
 

Cena kurzu 127 € + správne poplatky 
Možnosť preplatenia cez Úrad práce

Predavač / ka
v menších potravinách 
s rodinnou atmosférou 

V prípade záujmu nás neváhajte 
kontaktovať: 0903 744 856

príjemné a moderné pracovné prostredie 
8 hodinové zmeny
bohatý balík odmien a benefitov
od 700 € brutto fix + 200 € variabilná zložka 
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Zháňame šikovných 
pracovníkov  

V prípade záujmu nás neváhajte 
kontaktovať: 0903 738 668
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triedenie listových zásielok a balíkov 
nakládka a vykládka zásielok do áut 
pracuje sa na tri zmeny - možnosť výberu
práca je vhodná pre mužov aj ženy
4 € / hod. brutto + príplatky podľa Zákonníka práce
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Nie pomazánka s kmínom, 
ale rascová nátierka.
Nie krajkové prádlo, 

ale čipkovaná bielizeň.

Slovenčina naša

Nie botník, 
ale skrinka na topánky.

Nie billboard, ale bilbord.

Slovenčina naša
Nie mať pekný deň, 

ale prežiť či žiť pekný deň.
Nie budeme sa stretnúť, 

ale stretneme sa.

Slovenčina naša
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Hľadáme šikovných

strojárov, montážnikov, elektromontérov
Zamestnaj sa u nás a získaš:
�    stabilnú prácu v spoločnosti s dlhou tradíciou
�    možnosť pracovať v priemysle odolnom voči kríze
�    možnosť kariérneho rastu
�    rôzne školenia preplácané zamestnávateľom
�    základnú mzdu od 864€/brutto mesčne + osobné ohodnotenie + príplatky za nadčas

KONTAKTUJTE NÁS:  michal.mikulka@bez.sk
������������������������� 0905 845 020  ��taktiež ZADARMO na Whatsapp alebo Viber

Ranná zmena

Zarob si až1300€/brutto

Máš už dosť pásovej výroby
a šialeného tempa?

ZAMESTNAJ SA
u nás a pracuj blízko domova!
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Slovenská Grafia a.s.
Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava
výrobná spoločnosť v oblasti polygrafického priemyslu

PRIJME IHNEĎ
ROBOTNÍKOV výroby, expedície a lisovne

NASTAVOVAČOV
KNIHÁROV -

MECHANIKA
STROJNÍKA
ELEKTRONIKOV

Požiadavky:

Bližšie informácie: 
tel.: 02/4949 3854, 02/4949 3111 

e-mail: kariera@grafia.sk,  www.grafia.sk 

Mzda od 820 € - 1 100 €
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AIW - Práca - Opatrovanie 

·
·

·

Kritériá 
pre spoluprácu s AIW:
 opatrovateľský kurz a prax

  dobrá znalosť nemeckého jazyka 
 vek 25 až 60 rokov

roko tro t k R kúsku

máme stále dostatok ponúk aj pre mužov
r r r k Č rv kríž

-dňov rnusy r kúsk živnosť

Honorár 1 100 až 1 300 € za 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

AIW má zástupcov
v rôznych mestách Slovenska!

Zavolajte na bezplatné číslo
0800 24 24 44

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

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 

seniorov v Rakúsku!
34
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hľadá pracovníkov na stavbu do Nemecka
Ponúkame:
   stabilnú prácu v renomovanej spoločnosti na TPP
   hodinová mzda od 10€ netto/hod.
   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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0905 877 690 

PRIJMEME 
SPOĽAHLIVÉ  PANIE 

na upratovanie 
kancelárskych priestorov  

od 17 hod. do 20 hod.
Plat: 4,80 € / hod. brutto

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0905 799 782

Nie dva deci, ale dve deci.
Nie po čase, ale časom. Nie krajka, ale čipka.

Slovenčina naša Nie dielčí, ale 
čiastkový. Nie elastičnosť, ale elastickosť.

Slovenčina naša
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06:00 Teleráno 08:30 Di-
gitálny svet 08:35 Zámena manželiek 09:45 
Oteckovia 10:45 Rodinné prípady 11:40 Kobra 11 
13:40 FARMA 15:55 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ 
TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:50 Lovci peňazí 
17:55 Rodinné prípady 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 
20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 
Susedia 21:25 FARMA 22:40 Rodinné prípady 
00:35 Kobra 11 01:35 FARMA 02:55 Susedia 03:30 
Policajné prípady 04:15 Rodinné prípady 04:55 
TELEVÍZNE NOVINY  

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ 
NOVINY 08:30 SÚDNA SIEŇ 09:35 SÚDNA SIEŇ 
10:35 SKUTOČNÉ PRÍBEHY 2 12:00 NOVINY O 12:00 
12:30 TOP STAR 12:45 SÚDNA SIEŇ 13:45 SÚDNA 
SIEŇ 14:50 POLICAJTI V AKCII 16:50 NAŠI IV. 9 17:30 
NOVINY 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVO-
JA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 
20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 INKOGNITO 21:45 
INKOGNITO 22:55 Myšlienky vraha 00:50 POLI-
CAJTI V AKCII 01:55 KRIMI 02:30 NOVINY TV JOJ 
03:10 Profesionáli 

05:35 Správy RTVS „N“ 07:00 
Postav dom, zasaď strom 07:30 Ranné správy 
RTVS 08:40 Španielsko 09:10 Durrellovci 09:55 
Zajtrajšie noviny 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:20 
Dámsky klub 13:55 Folklorika 14:25 Don Matteo 
15:30 Slovensko s Tiposom 16:00 Správy RTVS 
16:25 Úžasné záhrady 16:55 Durrellovci 17:50 
Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 Bel-
la a Sebastián 22:10 Reportéri 22:40 Rédl 23:55 
Don Matteo 00:45 Zajtrajšie noviny 01:30 Bella a 
Sebastián 03:10 Dámsky klub 

06:00 Teleráno 08:30 Uta-
jený šéf 09:45 Rodinné prípady 11:40 Kobra 
11 - NOVÉ ČASTI 13:40 FARMA 15:00 Policajné 
prípady 16:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TE-
LEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:50 Lovci peňazí 
17:55 Rodinné prípady 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 
20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 
Dobre vedieť! 21:40 FARMA 22:55 Horná Dolná 
00:05 Kobra 11 02:10 FARMA 03:10 Policajné prí-
pady 03:50 Rodinné prípady 04:55 TELEVÍZNE 
NOVINY  

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ 
NOVINY 08:30 SÚDNA SIEŇ 09:35 SÚDNA SIEŇ 
10:25 SKUTOČNÉ PRÍBEHY 3 12:00 NOVINY O 12:00 
12:30 TOP STAR 12:45 SÚDNA SIEŇ 13:50 SÚDNA 
SIEŇ 14:50 POLICAJTI V AKCII 16:50 NAŠI IV. 10 17:30 
NOVINY 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVO-
JA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 
20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 Rýchlo a zbesilo 
7 23:40 Myšlienky vraha VII. 6,7 01:35 POLICAJTI V 
AKCII 02:40 KRIMI 03:10 Profesionáli VII. 4 03:45 
MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 

06:00 Správy RTVS „N“ 07:05 
Folklorika 07:30 Ranné správy RTVS 08:40 Úžas-
né záhrady 09:10 Durrellovci 10:00 Zajtrajšie 
noviny 10:55 Duel 11:20 5 proti 5 12:20 Dámsky 
klub 13:55 Folklorika 14:25 Don Matteo 16:00 
Správy RTVS 16:25 Úžasné záhrady 16:55 Dur-
rellovci 17:50 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy 
RTVS 20:30 Nevera po slovensky 21:45 Mediciov-
ci 22:45 Stará škola 23:45 Tajomstvo 00:35 Don 
Matteo 01:30 Mediciovci 02:30 Slovensko v obra-
zoch 02:55 Dámsky klub 04:25 Správy RTVS „N“  

06:00 Teleráno 08:30 Varte s 
nami 08:40 Zámena manželiek 09:50 Rodinné 
prípady 11:45 Kobra 11 - NOVÉ ČASTI 13:45 FARMA 
15:00 Policajné prípady 16:00 Rodinné prípady 
17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:50 
Lovci peňazí 17:55 Rodinné prípady 19:00 TELE-
VÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ 
NOVINY 20:30 CHART SHOW 22:35 FARMA 23:35 
Susedia 00:20 Kobra 11 02:20 FARMA 03:10 Po-
licajné prípady 03:55 Rodinné prípady 04:55 TE-
LEVÍZNE NOVINY  

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ 
NOVINY 08:30 SÚDNA SIEŇ 09:35 SÚDNA SIEŇ 
10:35 SKUTOČNÉ PRÍBEHY 4 12:00 NOVINY O 12:00 
12:30 TOP STAR 12:45 SÚDNA SIEŇ 13:45 SÚDNA 
SIEŇ 14:50 POLICAJTI V AKCII 16:50 NAŠI IV. 11 17:30 
NOVINY 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVO-
JA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 
20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 Nebezpečná lás-
kavosť 23:20 Myšlienky vraha VII. 8,9 01:15 POLI-
CAJTI V AKCII 02:20 NOVINY TV JOJ 03:05 TOP STAR 
03:20 Profesionáli 

05:45 Správy RTVS „N“ 07:05 
Folklorika 07:30 Ranné správy RTVS 08:40 
Úžasné záhrady 09:10 Durrellovci 10:00 Za-
jtrajšie noviny 10:55 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 
Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 14:25 Don Mat-
teo 16:00 Správy RTVS 16:25 Úžasné záhrady 
16:55 Durrellovci 17:50 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 
Správy RTVS 20:30 Wyatt Earp 23:35 Stará škola 
00:35 Don Matteo 01:30 Zajtrajšie noviny 02:15 
Autosalón 02:40 Dámsky klub 04:25 Správy 
RTVS „N“  

06:00 Teleráno 08:30 
Svokra 09:45 Rodinné prípady 11:45 Kobra 11
- NOVÉ ČASTI 13:50 FARMA 15:00 Policajné prí-
pady 16:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELE-
VÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:50 Lovci peňazí
17:55 Rodinné prípady 19:00 TELEVÍZNE NOVINY
20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 
Horná Dolná 21:40 FARMA 22:55 Dobre vedieť!
00:00 Kobra 11 02:00 FARMA 03:00 Policajné 
prípady 03:50 Rodinné prípady 04:55 TELEVÍZ-
NE NOVINY  

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NO-
VINY 08:30 SÚDNA SIEŇ 09:30 SÚDNA SIEŇ 10:35 
SKUTOČNÉ PRÍBEHY 5 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 
TOP STAR 12:40 INOVUJME SLOVENSKO 12:55 SÚD-
NA SIEŇ 13:50 SÚDNA SIEŇ 14:50 POLICAJTI V AKCII
16:50 NAŠI IV. 12 17:30 NOVINY 17:55 MOJA MAMA 
VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY
TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE
20:35 INKOGNITO 21:50 NA HRANE 22:20 SEDEM 
23:20 Myšlienky vraha VII. 10,11 01:15 POLICAJTI V 
AKCII 02:20 NOVINY TV JOJ 03:00 TOP STAR 

05:45 Správy RTVS „N“ 07:05 
Folklorika 07:30 Ranné správy RTVS 08:40 Úžas-
né záhrady 09:10 Durrellovci 09:55 Zajtrajšie
noviny 10:55 Duel 11:20 5 proti 5 12:20 Dámsky
klub 13:55 Folklorika 14:25 Don Matteo 15:30 Slo-
vensko s Tiposom 16:25 Úžasné záhrady 16:55 
Durrellovci 17:50 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Sprá-
vy RTVS 20:30 Zlaté časy 21:30 Kráľovná Viktória
23:05 Neskoro večer 00:00 Don Matteo 00:55 
Kráľovná Viktória 02:25 Svet v obrazoch 02:50 
Dámsky klub 04:25 Správy RTVS „N“  

PONDELOK 9.12.2019
MARKÍZA MARKÍZA MARKÍZA MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

TV JOJ TV JOJ TV JOJ

RTVS RTVS RTVS

UTOROK 10.12.2019 STREDA 11.12.2019 ŠTVRTOK 12.12.2019

06:00 Teleráno 08:30 Sladká 
výzva 08:40 Zámena manželiek 09:45 Rodinné 
prípady 11:45 Kobra 11 - NOVÉ ČASTI 13:45 FARMA 
15:00 Policajné prípady 16:00 Rodinné prípady 
17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:50 
Lovci peňazí 17:55 Rodinné prípady 19:00 TELE-
VÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ 
NOVINY 20:30 FARMA - FINÁLE Kto z farmárov 
vyhrá 75 000 €? MN 12 23:00 Mechanik zabijak 
Akčný triler MN 15 (USA) 2011 J. Statham, B. Foster, 
D. Sutherland 00:50 Kobra 11 

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ 
NOVINY 08:30 SÚDNA SIEŇ 09:35 SÚDNA SIEŇ 
10:35 SKUTOČNÉ PRÍBEHY 6 12:00 NOVINY O 12:00 
12:30 TOP STAR 12:45 SÚDNA SIEŇ 13:45 SÚDNA 
SIEŇ 14:50 POLICAJTI V AKCII 16:50 NAŠI IV. 13 17:30 
NOVINY 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVO-
JA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 
20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 Rozpoltený 23:20 
Viem, kto ma zabil 01:35 Profesionál 03:25 Profe-
sionáli VII. 7 04:00 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO 
TVOJA  

05:45 Správy RTVS „N“ 07:05 
Folklorika 07:30 Ranné správy RTVS 08:40 Úžas-
né záhrady: 09:10 Durrellovci 10:00 Zajtrajšie 
noviny 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy 
RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Folklorika 14:25 
Don Matteo 16:00 Správy RTVS 16:25 Úžasné 
záhrady 16:55 Durrellovci 17:45 Duel 18:15 5 proti 
5 19:00 Správy RTVS 20:30 Milujem Slovensko 
21:55 V dobrej spoločnosti 22:30 Cestou neces-
tou 23:00 Kasíno 01:50 Don Matteo 02:50 Dám-
sky klub 04:20 Tajomstvo mojej kuchyne  

05:00 TELEVÍZNE NOVINY 
06:00 Priatelia Toma a Jerryho 06:45 Nové 
dobrodružstvá Toma a Jerryho 07:10 Vianočná 
pošta 09:15 Vianoce so Santom 11:00 Legenda 
o sovích strážcoch 12:50 Sám doma: Stratení 
na letisku 14:40 Nezabudnuteľné Vianoce 16:40 
Shrek Tretí 18:20 Smotánka 19:00 TELEVÍZNE 
NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 
20:30 Uväznení v horách Akčný film MN 15 (Ka-
nada) 2018 J. Momoa, J. Wagnerová, Z. McClar-
non 22:35 Bleskový muž 00:40 Sudca 

05:00 NOVINY TV JOJ 05:55 
KRIMI 06:25 NOVINY TV JOJ 07:15 SpongeBob 
SquarePants IX. 5 07:45 Labková patrola  II. 5 
08:15 PRÁZDNINY 09:30 NAŠI 10:10 MILÁČIKOVO 
10:50 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 13:50 John 
Carter 16:40 Ratatouille 19:00 KRIMI 19:30 NOVI-
NY TV JOJ 20:35 Kráska a zviera Americký rodin-
ný romantický fantazijný rozprávkový muzikál. 
MN 12 2017 Emma Watsonová, Dan Stevens, Ke-
vin Kline, Luke Evans, Josh Gad 23:30 Nehanební 
bastardi 02:50 Viem, kto ma zabil 

05:00 Správy RTVS „N“ 06:20 
Kniha džunglí 06:35 Včielka Maja 07:15 Sofia 
Prvá 07:55 Levia stráž 08:15 Fidlibumove roz-
právky 08:45 Trpaslíci 09:15 Daj si čas 09:45 
Merlin 11:15 Priateľ pes 11:50 On air 12:15 V dob-
rej spoločnosti 12:50 Milujem Slovensko 14:25 
Grand hotel 15:40 Poirot: Dolina 17:55 Cestou 
necestou 18:25 Postav dom, zasaď strom 19:00 
Správy RTVS 20:30 Záhady tela 21:25 Neskoro 
večer 22:20 3 pódiá 23:15 Grand hotel 00:30 Poi-
rot: Dolina 02:05 Merlin 03:35 On air 

05:00 TELEVÍZNE NOVINY 
06:00 Nové dobrodružstvá Toma a Jerryho 
06:20 Priatelia Toma a Jerryho 06:40 Legenda 
o sovích strážcoch 08:25 Sám doma: Stratení 
na letisku 10:15 Shrek Tretí 12:00 CHART SHOW 
14:00 Súboj Titanov 16:10 Horná Dolná 17:15 
Susedia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 
20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Ocko je doma 2 
22:35 Spojenec 01:15 Ocko je doma 2 02:45 Me-
chanik zabijak 04:00 Horná Dolná 04:55 TELE-
VÍZNE NOVINY  

05:35 KRIMI 06:05 NOVINY TV 
JOJ 06:55 SpongeBob SquarePants IX. 6 07:25 
Labková patrola  II. 6 07:50 Snehová kráľovná 
09:30 Ratatouille 11:50 Johnny English 13:45 
Kráska a zviera 16:50 NA CHALUPE 17:50 NOVÉ 
BÝVANIE 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 
ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 V SIEDMOM 
NEBI 22:40 Pí a jeho život Americko-tchajwan-
sko-britsko-austrálsko-kanadsko-francúzsky 
akčný dobrodružný film - adaptácia. MN 12 2012 
01:25 Nehanební bastardi 04:20 KRIMI  

05:45 Priateľ pes 06:35 
Včielka Maja 07:20 Sofia Prvá 07:55 Levia stráž 
08:20 Zázračný ateliér 08:45 Táraninky 09:00 
Koleso osudu 09:40 Autosalón 10:10 Japonsko 
zhora 11:00 Slovensko v obrazoch 11:30 Svet v 
obrazoch 11:55 O 5 minút 12 13:35 Poirot: Záhada 
španielskej truhlice 14:30 Ben Hur 17:55 Čarovný 
kamienok 18:15 Tajomstvo mojej kuchyne 19:00 
Správy RTVS 20:30 Po strnisku bosý 22:15 Polčas 
rozpadu 00:00 Poirot: Záhada španielskej truh-
lice 00:55 Ben Hur  

MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

PIATOK 13.12.2019 SOBOTA 14.12.2019 NEDEĽA 15.12.2019
MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

TIP 
NA SOBOTNÝ 

VEČER

14.12.2019 20:30  
UVÄZNENÍ 
V HORÁCH
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To aké jedlá servírujeme na šted-
rovečerný stôl častokrát závisí od 
toho, z ktorej časti Slovenska po-
chádzame. Každý región má svoje 
špecifiká a dokonca i každá rodi-
na má svoje obľúbené vianočné 
menu, ktoré sa dedí z matky na 
dcéru. Čo však na štedrovečernom 
stole zvyčajne nesmie chýbať sú 
oblátky s medom, kapustnica na 
rôzne spôsoby, ale aj šošovicová, 
hubová či rybacia polievka. Hlav-
ným chodom sú prevažne rôzne 
druhy rýb a zemiakový šalát. Pri-
nášame vám zopár receptov, ne-
cháte sa inšpirovať?

Vianočná kapustnica
Suroviny: 400 g bravčového mäsa 
(môže byť pliecko), 150 g údeného 
mäsa, 2 klobásy, 1 cibuľa, 400 g kyslej 
kapusty, soľ, mleté čierne korenie, mle-
tá červená paprika, sušené huby (hrsť), 
4 sušené slivky, olej, šľahačková smo-
tana, chlieb

Postup: Na oleji speníme cibuľu, pri-
dáme papriku a na kocky pokrájané 
mäso. Popražíme, podlejeme vodou a 
dusíme. Po 30 minútach pridáme kyslú 
kapustu, sušené huby, sušené slivky, 
celé klobásy a na kocky nakrájané úde-
né mäso. Soľ a korenie pridáme podľa 
chuti. Po uvarení kapustnice z nej vy-
berieme klobásy. Nakrájame ich na ko-
lieska a vrátime do hotovej kapustnice, 
ktorú ešte môžeme zjemniť šľahačko-
vou smotanou. Kapustnicu podávame 
s chlebom.

Náš tip: Niektoré gazdinky uvaria úde-
né mäso zvlášť, len v hrnci s vodou, keď 
je hotové, pokrájajú prípadne natrhajú 
ho na kúsky a vložia do už uvarenej ka-
pustnice.

Vianočná krémová 
hubová polievka

Suroviny: Dve hrste sušených húb, 

200 ml smotany na varenie, 1 cibuľa, 3 
zemiaky, soľ, olej, sušený tymián, ocot 
(nemusí byť), chlieb

Postup: Sušené huby zalejeme horú-
cou vodou a necháme ich aspoň hodin-
ku odstáť. Potom v hrnci rozhorúčime 
olej, pridáme najemno nasekanú cibu-
ľu a opečieme dosklovita. Pridáme na 
kocky nakrájané zemiaky a huby. Všet-
ko spolu krátko opražíme a zalejeme 
vodou, v ktorej sme namáčali huby a 
dolejeme ešte vodou do požadovaného 
objemu. Privedieme k varu a varíme asi 
20 minút. Vmiešame smotanu a varí-
me, kým polievka trochu nezhustne. 
Potom časť húb odoberiem a zvyšok 
polievky rozmixujeme. Dochutíme so-
ľou a podľa chuti aj octom. Hubovú po-
lievku podávame s chlebom, ozdobenú 
odloženými hubami, lyžičkou smotany 
a bylinkami.

Vianočná šošovicová polievka
Suroviny: 250 g suchej šošovice, 2 hrs-
te sušených húb, 4 sušené slivky, 4 až 5 
zemiakov, 2 lístky bobkového listu, soľ, 
250 ml smotany na varenie, 1 PL hlad-
kej múky, pochúťková smotana, ocot 
podľa chuti (nemusí byť), chlieb

Postup: Sušené huby namočíme pri-
bližne na hodinu do horúcej vody tak, 
aby boli zaliate. Šošovicu v miske pre-
pláchneme vodou, vložíme do hrnca 
a zalejeme ju približne dvojnásobným 
množstvom vody. Pridáme namoče-
né huby, soľ, 2 bobkové listy a všet-
ko dáme spolu variť. Keď je šošovica 
takmer mäkká, pridáme na malé kocky 
nakrájané zemiaky a sušené slivky. Keď 
je všetko uvarené domäkka, vyberieme 
z polievky bobkový list. Zo smotany na 
varenie a hladkej múky si pripravíme 
zátrepku a vmiešame ju do polievky. 
Miešame, kým polievka nezačne zľah-
ka vrieť. Na záver polievku podľa potre-
by dochutíme octom. Šošovicovú po-
lievku podávame s chlebom, ozdobenú 

kopčekom pochúťkovej smotany.

Vianočný zemiakový šalát
Suroviny: 1 kg zemiakov (varný typ A), 
3 vajcia, 1 cibuľa, 4 mrkvy, sterilizova-
ný hrášok (konzerva), 6 sterilizovaných 
uhoriek, 1 majonéza 225g, soľ, mleté 
čierne korenie

Postup: Zemiaky umyjeme a varíme 
v šupke asi 20 minút, podľa veľkosti. 
Kontrolujeme vidličkou, aby sa neroz-
varili. Necháme mierne vychladnúť a 
ešte vlažné olúpeme. Vajíčka uvaríme 
natvrdo a po vychladnutí ošúpeme. 
Mrkvu očistíme, nakrájame na men-
šie kocky a uvaríme v osolenej vode 
do mäkka. Cibuľu nakrájame nadrob-
no. Hrášok scedíme, nálev nebudeme 
potrebovať. Do veľkej misky dáme vy-
chladnuté zemiaky, vajíčka a uhorky, 
všetko nakrájané na kocky. Pridáme 
mrkvu, cibuľu a hrášok. Osolíme, oko-
reníme a opatrne premiešame. Na zá-
ver zľahka vmiešame majonézu.

Náš tip: Ak chcete šalát odľahčiť, mô-
žete majonézu nahradiť kvalitným 
bielym jogurtom. Odskúšali sme, chutí 
výborne. Ak nemáte na tento experi-
ment odvahu, pripravte si ho len men-
šie množstvo na skúšku či degustáciu. 
Odoberte trochu šalátu do inej nádoby 
ešte pred pridaním majonézy, pridajte 
biely jogurt a ochutnajte.

Tradičný vianočný 
vyprážaný kapor

Suroviny: 1 kapor, hladká múka, strú-
hanka, olej, 1/2 dl mlieka, 2 vajcia, soľ

Postup: Kapra môžeme kúpiť už očis-
teného. Pred prípravou ho osušíme, 
nakrájame na podkovičky, posolíme a 
necháme stáť 15 minút. Potom kapra 
obalíme v múke, vo vajíčkach, ktoré 
sme rozšľahali v mlieku a napokon v 
strúhanke. Kapra pomaly smažíme z 

oboch strán v dostatočnom množstve 
oleja.

Vianočný kapor na cesnaku
Suroviny: 1 kapor, 3 strúčiky cesna-

ku, 1 PL masla, 1 citrón, soľ, biele ko-
renie, olej

Postup: Očisteného kapra umyjeme 
a nakrájame na podkovičky, osolíme, 
okoreníme, potrieme roztlačeným ces-
nakom. Na panvici zohrejeme olej a 
kapra z oboch strán opražíme. Podleje-
me vodou a podusíme. Šťavu necháme 
vyvariť a kapra ešte opečieme. Pred 
podávaním ho pokvapkáme citrónovou 
šťavou.

Pečený losos s bylinkami
Suroviny: čerstvý losos, 1 lyžica rast-

linného oleja, soľ, kajenské korenie, 
mleté čierne korenie, tymian, citrónová 
šťava, papier na pečenie

Postup: Najskôr si pripravíme mari-
nádu zmiešaním oleja, tymianu, štipky 
soli a korenia. Lososa nakrájame na jed-
notlivé porcie, pokvapkáme citrónovou 
šťavou, potrieme pripravenou mariná-
dou a necháme chvíľku stáť pri izbovej 
teplote. Lososa potom vložíme kožou 
nadol na rozohriatu panvicu. Opekáme 
z každej strany približne 2 minúty a pre-
ložíme opäť kožou nadol na plech vylo-
žený papierom na pečenie a dáme na 10 
minút piecť do rúry vyhriatej na 180° C.

Náš tip: Ak nemáte chuť na tradič-
ný vianočný zemiakový šalát, môžete 
pečeného lososa podávať s grilovanou 
zeleninou, prípadne so zeleninovým 
šalátom preliatym zálievkou, ktorú 
pripravíme zmiešaním dvoch lyžičiek 
dijonskej horčice, jednej lyžičky trstino-
vého cukru, troch lyžíc extra panenské-
ho olivového oleja, šťavy z jedného cit-
róna, soli a mletého čierneho korenia.

Stranu pripravila: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Vianočná polievka podľa chute, zemiakový šalát a ryba

Pripravujeme jedlá na štedrovečerný stôl

Vianočná hubová polievka.                                                            foto autor Zozz pixabay

Pečený losos.                                                                                           foto autor cattalin pixabay
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