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PREDAJ SPOTREBNÉHO TOVARU
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PRENAJMEME AJ VAŠU
NEHNUTEĽNOSŤ

RÝCHLO A BEZ STAROSTÍ
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Stav veľkosť a lokalita
nerozhoduje.

Platba v hotovosti.

KÚPIM BYT
V TRNAVE

0910 600 525
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Pohotovostné služby 
lekární od 9.12.2019 

do 15.12.2019
9.12. 
pondelok
10.12. 
utorok    
11.12.
streda
12.12. 
štvrtok
13.12. 
piatok
14.12. 
sobota
15.12. 
nedeľa

Lekáreň PONTISSIMO, 
Starohájska 2/A

Lekáreň LEONARDO, 
Jána Hollého 5

Lekáreň CASSALE, 
Ludvika van Beethovena 28

Lekáreň NA STANICI, 
Kollárova 570

Lekáreň ŽOS, 
Koniarekova 20/5881

Lekáreň APOTHEKE, 
Shopping Park ARKADIA, Veterná 40

Lekáreň Dr. Max, 
Kaufland, Trstínska cesta 2

Otvorené 
sú celý 

týždeň od 7.00 
do 22:30 hodiny.

„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

Hviezdoslavova 3, Trnava (vo dvore oproti gym. A. Merici) 033/55 13 185
0905 575 191
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KUCHYNE
ŠATNÍKY garancia

najnižšej ceny!!!

Najväčší výber

kuchýň

do bauringu!

www.kasna.sk • skoppo@gmail.com
Skvelé
ceny na
KVALITA, ZA KTOROU SI STOJÍME > ZÁRUKA 5 ROKOV

Naše postele farebne zladíme so šatníkom!

NOVINKANOVINKA

99 EUR99 EUR
INTERIÉROVÉ DVERE

so zárubňou a kovaním

od           

INTERIÉROVÉ DVERE

so zárubňou a kovaním

od           
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ELEKTRIKÁR
Juraj Jamrich

0949 188 961

 
 
  
 

PLASTOVÉ - HLINÍKOVÉ - LÁTKOVÉ - DREVENÉ - 
SCREEN - VONKAJŠIE - 50 - 65 - 70 - 80 - 90 - C - Z - S - 
VNÚTORNÉ - 50 - 25 - SIEŤKY OKENNÉ - PLASTOVÉ - 
HLINÍKOVÉ - LÁTKOVÉ - DREVENÉ - SCREEN - 
VONKAJŠIE - 50 - 65 - 70 - 80 - 90 - C - Z - S - 
VNÚTORNÉ - 50 - 25 - SIEŤKY OKENNÉ - PLASTOVÉ - 
HLINÍKOVÉ - LÁTKOVÉ - DREVENÉ - SCREEN - 
VONKAJŠIE - 50 - 65 - 70 - 80 - 90 - C - Z - S - 
VNÚTORNÉ - 50 - 25 - SIEŤKY OKENNÉ - PLASTOVÉ - 
HLINÍKOVÉ - LÁTKOVÉ - DREVENÉ - SCREEN - 
VONKAJŠIE - 50 - 65 - 70 - 80 - 90 - C - Z - S - 
VNÚTORNÉ - 50 - 25 - SIEŤKY OKENNÉ - PLASTOVÉ - 
HLINÍKOVÉ - LÁTKOVÉ - DREVENÉ - SCREEN - 
VONKAJŠIE - 50 - 65 - 70 - 80 - 90 - C - Z - S - 
VNÚTORNÉ - 50 - 25 - SIEŤKY OKENNÉ - PLASTOVÉ - 

ŽALÚZIE
ROLETY
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0904 237 414

výroba
oprava1
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0911 990 463
PALIVOVÉ DREVO

Upečiem i zabezpečím 

prasiatka na pečenie
a bavorské kolená.

Pečiem v šamotovej peci.

Tel.: 0915 457 637
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Lacné ubytovanie v Trnave
Už od 120 €/mesiac/osoba

2, 3 lôžkové izby v rodinných domoch
aj pre väčšie skupiny

LACNÉ UBYTOVANIE

V TRNAVE

Kontakt: 0907 766 361
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Lacné ubytovanie v Trnave
Už od 120 €/mesiac/osoba

2, 3 lôžkové izby v rodinných domoch
aj pre väčšie skupiny

Kontakt: 0907 766 361
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Lacné ubytovanie v Trnave
Už od 120 €/mesiac/osoba

2, 3 lôžkové izby v rodinných domoch
aj pre väčšie skupiny

Kontakt: 0907 766 361

01
-0

 T
T4

8
6
6
-0
2
1
8D
R

A
Ž

B
A

je
 P

O
D

V
O

D
!

v
o

la
jt

e

0
9

0
5

 6
3

8
 6

2
7

 fi
n

a
n

čn
á

 o
ch

ra
n

a

4
7
-0
4
4



TT19-49-strana 3

relax, SlužbyTrnavsko
3

08
-0

 T
T4

2

VEĽKÝ VÝBER ZÁBAVNEJ PYROTECHNIKY ZA VEĽKOOBCHODNÉ CENY!!!

 KDE? kpt. Nálepku 39
  SMOLENICE (smer Lošonec)
 KEDY? Po-Pia 13-20 hod.
  So    9-20 hod.
  Ne zatvorené
   Mimo otváracích hodín po tel. dohode.
  Od 20.12. až do 31.12.2019

  otvorené každý deň od 9:00 do 20:00.

 KONTAKT? Peter Zvonár - JANPET light

  0907 774 096

  janpetlight@gmail.com

  www.lacnapyrotechnika.sk

Iba u nás!

VYTOČTE SI MEGAZĽAVU
a kupujte

ZA BEZKONKURENČNE
NAJNIŽŠIE CENY!

VYTOČTE SI MEGAZĽAVU
a kupujte

ZA BEZKONKURENČNE
NAJNIŽŠIE CENY!
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LACNÁ PYROTECHNIKALACNÁ PYROTECHNIKA
predaj zábavnej pyrotechniky a ohňostrojovpredaj zábavnej pyrotechniky a ohňostrojovMALOOBCHOD-VEĽKOOBCHOD

50%50%
30%

25%

AKCIA TRVÁ OD 2. 12. DO 31. 12. 2019 ALEBO DO VYPREDANIA ZÁSOB.
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KAMENÁRSTVO
Trnava - Bínovce

Najväčší výrobca a predajca žuly

na Slovensku od roku 1991

Trnava - Bratislavská cesta 45
oproti Drevoma, Mikona

pri hlavnej ceste
Bíňovce

0905 333 339
Stretnutie na predajniach

si dohodnite telefonicky

Najväčšie predajne s vystavenými pomníkmi

za dostupné ceny. Nové materiály a tvary pomníkov.

VIANOČNÁ AKCIA AŽ DO -35%

ZĽAVY PRE SENIOROV
ZĽAVY PRE SENIOROV
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Velice ráda naščevujem nové obchody, lebo 
scem ziscit, čo tam predávajú. V Trnave som, v jed-
ném velikém komplekse objavila kníhkupectvo, 
v kerém som ešče nebola. Zvedavá som tam vešla. 
Bolo tam príjemne teplo, šak venku už mrzne a ket 
som sa rozhlédla, zbadala som malý kúcik. Boly 
tam hračky pre dzeci a posedzený pre dospelákov. 
V pohodlném kresle sedzela pany, vyzuté topánky 
položené vedla bosých nóch a listuvala v knihe. Pret 
sebu, na stolíku, mala štós knižék. 

Aj ket som hu nepoznala, prihovorila som sa 
jej. Ona ma poznala, že šak som známa v  Trnave. 
Prisadla som si k nej a daly zme sa do dlhej debaty. 
Povedala mi, že prebehla mestom, vybavila čo po-
trebuvala, bola ustatá a domov to mala ešče hodný 
kus. Potrebuvala si otpočinút, tak vešla do tehoto 
obchodu. Sadla si do fotelky, pri kerej bol tepych, tak 
si vyzula topánky, aby si aj nohy odýchly. Asi pól ho-
dziny si prezírala knihy, aj si ich pár vybrala. Aj ket 
nemala v úmysle investuvat do literatúry, dohnalo 
hu k temu pohodlý, príjemná atmosféra a boský klut. 

Ge ščascú už chýbala len kávič-
ka a koláčik, ale to si dá až doma. 
Spokojné a  otpočinuté zme sa 
vybraly každá svoju cestu. 
Pany nésla za kabelu nových 
knižék a  any ja som jednej ne-
odolala. Rozlúčily zme sa z  kon-
štatuváným, že aj tepych predáva. 
Šéf obchodu neinvestuval do otpo-
činkového kúcika zbyteč-
ne. Hledajte ho, je tam ozaj 
príjemne.

Aj tepych predáva

» bapka Blašková

Procesy s komunistami
Nemôžeme v tejto veci

vyčítať Čechom mäkkosť,
po tridsiatich rokoch budú

stíhať Jakeša pre dlhovekosť.

Budúci politik
Keď si chlapci v škole

v zápasoch merali sily,
čítal som si pod lavicou

román o demokracii.

Členská základňa
Nie je vôbec pravda, 
že nás budú vešať,

to som nás len rátal,
bolo nás jedenásť,
už nás je len desať.

Zbytočný senior
Neplatia ma od hodín,

tak čo nechcem, nerobím
aj tak moja zbytočná drina
vôbec nikoho nezaujíma.

Štefánik
Dostal sa všade,

aj na poštovú známku
i keď dodnes nie je isté,
či to bol on, kto odfotil,

nahú Tahiťanku.

Možno je to tak

» Eva Jarábková

Coburgova 82/A • Trnava 917 02
www.cavojsky.sk • e-mail: cavojsky@cavojsky.sk

mobil: 0905 699 066
pevná linka: 033/381 81 34 01
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OKNÁ•DVERE•PARAPETY•ŽALÚZIE•ROLETY•SIEŤKY
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25 rokov
na trhu!SERVIS, OPRAVA A NASTAVENIE OKIEN A DVERÍ

OKNÁ a DVERE - plastové, hliníkové
ŽALÚZIE, rolety, siete proti hmyzu
KLIMATIZÁCIE - www.chcemklimu.sk

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA
DOPRAVNÁ TRNAVA
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Škola zapojená do programu

CENTRUM ODBORNÉHO VZDELÁVANIA A PRÍPRAVY PRE DOPRAVU A TELEKOMUNIKÁCIE

pozýva žiakov, rodičov a výchovných poradcov na predvianočný

TEŠÍME SA NA VAŠU NÁVŠTEVU
PRI VIANOČNOM STROMČEKU

dňa 12. 12. 2019 v čase 13.30-16.00 hod.
kde za účasti zmluvných partnerov a zamestnávateľov predstaví

„DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ”
- ponuku študijných odborov pre školský rok 2020/2021

/automobilová technika/ -
nikáciách /sieťové technológie a komunikačná bezpečnosť /  /komunikačné a sieťové 

technológie/  /logistika v doprave, podnikanie v doprave a službách/ 
 /ekonomika a manažment v doprave, zasielateľstvo/
- štipendijný program

- medzinárodne úspešný elektromobil

ako aj ponuku vzdelávacích kurzov pre dospelých
/3-mesačný akreditovaný kurz na získanie elektrotechnickej kvalifikácie/ 

 /§21-23 na získanie, alebo obnovenie elektrotechnickej 
spôsobilosti/ 

v doprave a telekomunikáciách /končiace maturitnou skúškou/  /medzinárodne akredito-
vaný kurz na získanie kvalifikácie špecialista počítačových sietí  / /príprava 

na skúšku odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave  / 

OPERIE VŠETKO,
ČO SA OPRAŤ DÁ

PRÁČOVŇA

Paplóny, vankúše, prikrývky, 

ovčie rúno, poťahy, 

textilné výrobky s výplňou z peria
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Ut - So: 10:00 – 18:00 hod.
Biely Kostol, Atletická 13

0905 662 923
www.pracovnarybka.sk

Pečiem vianočné
oplátky a trubičky,
vianočky, opekance,

slané pečivo
a kváskový chlebík

0944 291 696

všetko je bezlepkové a bezlaktózové
zo 100% bezlepkových surovín
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bezplatnú infolinku: 0800 199 060

e-mail: velcon@velcon.sk

ALEBO NAVŠTÍVTE:

www.velcon.sk
OZVITE SA 
NÁM NA:

Príspevok od štátu pre ŤZP osoby. 
Pomôžeme vám s jeho vybavením.

U nás máte bezplatnú návštevu, zameranie a návrh 
bezbariérového riešenia v rámci celej Slovenskej 
republiky úplne zadarmo.

SCHODOLEZY, STOLIČKOVÉ VÝŤAHY, PLOŠINY 
A STROPNÉ ZDVIHÁKY PRE IMOBILNÉ OSOBY

17 ROKOV NA TRHU
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0800 500 091 - www.konstrukter.sk
PÁRY

8
5
_
0
8
1
0

1
6
-0
3
6
1

PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Najsuchšie drevo je zo
zimnej ťažby, neváhajte!

POLIENKA aj GUĽATINA
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ul. pri Kalvárii 25A, Trn
ava033/552 15 20, 0905 96 54 4
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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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STROJNÍČKA
BALIACICH ZARIADENÍ

Prednosť majú záujemci so skúsenosťami a zručnosťami pri balení potravín. 
Od uchádzačov požadujeme zodpovednosť, zručnosť, dobrú pracovnú 
morálku, dodržiavanie hygienických predpisov.
Práca je v 2-zmennej prevádzke. Vybraných uchádzačov prijmeme na dobu 
určitú, po osvedčení sa zmení na dobu neurčitú.
Cieľový plat pozície strojníčka je 5,50 €/hod brutto. Nástupný plat                         
je 4,77  €/hod brutto, nástupná pozícia - balička. Postup na cieľovú pozíciu         
je možný po úspešnom zaučení. 
Ďaľšie ponúkané benefity: stravné lístky, dochádzkový bonus, nápoje                
na pracovisku zadarmo, práca v príjemnej atmosfére.
Žiadosti o prijatie do zamestnania so stručným životopisom zasielajte              
na adresu: jobs@oetker.sk

Spoločnosť Dr.Oetker, s.r.o.,
hľadá do svojho tímu vo výrobnom závode Boleráz

nové kolegyne na pozíciu
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0949 319 336

MOŽNÁ ZĽAVA - 30%

NA OBKLADY A DLAŽBY
- bytových jadier, domov a bytov
- obklady a dlažby
- maliarske práce a stierkovanie
- vodoinštalácie, elektroinštalácie
- sadrokartón
- plávajúce podlahy

REKONŠTRUKCIE

0
7
-0
1
7
4

Na našu prevádzku
v Trnave

prijmeme zamestnancov
do pracovného

pomeru na pozície:

Ponúkame 13. mzdu, stravný lístok nad rámec

zákona, príspevky zo Sociálneho fondu.

Závozník

zaistenie vysypania zberných nádob podľa
predpísaných trás a ich vrátenia do príslušného

zberného stanoviska.

Základná mesačná hrubá mzda 600 EUR
+ mesačná pohyblivá zložka 135 EUR.
V prípade záujmu nás, prosím, kontaktuje

na tel. čísle 0911 914 074.

Viac informácií o spoločnosti nájdete na
www.fcc-group.sk

Robotník VZV

Presun materiálu, nakládka, vykládka pomocou VZV.

Obsluha lisu na lisovanie druhotných surovín.

Základná mesačná hrubá mzda 680 EUR
+ mesačná pohyblivá zložka 150 EUR.
V prípade záujmu nás, prosím, kontaktuje

na tel. čísle 0903 576 289.

ZEMNÉ A STAVEBNÉ PRÁCE
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Nitrianska 18, Trnava (smer od R1) | bresttrade@bresttrade.sk | 0905 729 777

PRENÁJOM FASÁDNEHO LEŠENIA

www.bresttrade.sk

Hľadáme pani k deťom a na upratovanie
Vodičský preukaz nie je podmienkou.

0907 635 688 08
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príjme s nástupom ihneď 
brigádnikov na umývanie riadu. 
Mzda na hodinu 4€ netto / hod.

Cateringová spoločnosť
so sídlom v Bratislave

Kontakt p. Hrčka 0903 456 662 

Laser arena

& Virtual reality

firemné večierky,
oslavy

www.chillpoint.sk
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Do nášho tímu prijmeme:



na HPP aj brigádnicky. Mzda: 800 - 1200€. V prípade potreby zabezpečíme ubytovanie.

Máš voľný čas? Poznáš Trnavu? Chceš si zarobiť?
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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)
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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!
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HĽADÁME BRIGÁDNIKOV
Čistiace, upratovacie a servisné práce

(vhodné aj pre študentov)

3€/hod. netto + príplatky + bonus
TRNAVA a okolie

0917 920 781 -- 0907 842 092
praca@traust.sk -- www.traust.sk
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Veselé Vianoce plné radosti a pohody
v kruhu najbližších a veľa dobrej nálady praje

JABLKÁ
GOLDEN RUŽINDOL

PREDÁVA

na konzum, zimné uskladnenie a spracovanie
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8miesto predaja: Ružindol - areál firmy Golden

0903 724 601, 0903 947 319
pon-pia: 10oo - 173o hod

sobota: 9oo - 12oo hod
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Stavebné práce
MOSPAM

0905 244 559

INZerÁT,KTOrÝ
PredÁVA

0905 333 832
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» 1 Auto-moto/predaj

» Predám Škodu 105 origi-
nal Tel.0902419597
» 2 Auto moto/iné

» Predam 4 kusy plecho-
vych diskov R14 na skodu 
fabia 1, vhodne aj na vw 
polo a Seat Ibiza, cena 
dohodou 0917 55 77 47 
» KÚPIM SIMSON PIONIER 
STADION MUSTANG CZ 
MOTOCROSS AJ POKAZENÉ 
0915215406
» Predám servoriadenie na 
Ford Focus 2008-2011, 1.6 
TDCI, 66kW, 80kW. kontakt : 
0905 943 528 
» Kúpim staré mopedy, 
pionier, babeta, stadion, aj 
diely tel. 0949154017
» 3 Byty/predaj

» Zháňam byt v Trnave, 
platba možná v hotovosti. 
Tel.0915505359 
» Kúpim byt v Trnave. 
Ideálne pôvodný stav 
(nie je podmienka). 
Tel.0917557843
» 4 Byty/prenájom

» Dám do prenájmu 3 
izbový byt dlhodobo, v 
Trnave, Teodora Tekela 11, 
tel.: 0904 343 008 
» V rod. dome na pre-
nájom 3-i byt. Možnosť 
garážovania. Samostatný 
vstup, meranie energií. 
0905822331
» Hľadám spolubývajúce-
ho na privát v Spiegelsále 
0905612257
» Prenajmem 1-izbový byt 
(40 m2) Na Hlinách Tel. 
0905581290
» 5 DOMY/predaj 

» Predám stavebný 
pozemok a rodnný dom 
0908669590
» 6 POZEMKY/predaj

» 7 REALITY/iné

» Hľadáme v oko-
lí TT dom alebo byt. 
Tel.0903608008. ďaku-
jeme
» Hľadám dom/ pozemok 
na predaj. Trnava a okolie. 
0944068093
» Garsonku kúpim. 
0902570685
» 3izb. byt kúpim 
0907158767
» Predám záhradu 
1589m2 v Novom Meste 
nad Váhom. Je oplotená, 

auTo - moTo, STavba, PoliTická inzercia Najčítanejšie regionálne noviny
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02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       
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Zavarská 11, Trnava

KOMPLETNÉ REKONŠTRUKCIE

PREROBÍ VAŠE
BÝVANIE NA KOMPLET

centrum rekonštrukčných prác

033/5513 022
0903 747 015
0902 904 711www.rekomplett.sk

0915 251 869
info@rekomplett.sk

0910 728 870
okna@rekomplett.sk

Ponúkaný sortiment sa môže realizovať spoločnosťou
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Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 6 dolu.

01 AUTO-MOTO / predaj        
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41
7Nahrávka odhalila

zlodejov z SNS a Smeru
Zverejnená nahrávka medzi generálnym 

prokurátorom Trnkom a bývalým ministrom 

rozprávkovo bohatne na výrube lesov, alebo 

My v strane sa sústredíme na program 

tvoríme jednu z najúspešnejších krajín sveta.
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Súkromná spoločnosť
prijme

(vysokoškoláci,
MD, dôchodkyne)

do trafík na zastupovanie

dovoleniek, PN v Trnave,

mzda 3,50 eur/hod. brutto

Bližšie informácie poskytneme v čase

od 8:00 do 15:00 h. (pon-pia) na tel.

č.: 0911 068 443 a 0902 953 066

BRIGÁDNIKOV
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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

Nie je šťastné v kampani školských 
politikov populisticky vyzdvihovať 
niektoré tézy, napr. odmietanie me-
morovania, teda učenia sa žiakov 
naspamäť. 

Škola nie je letný tábor a potrebuje, 
aby sa žiaci aj učili. Ak by sme aj denne 
využívali tie najnázornejšie vyučovacie 
hodiny, nedá sa spoľahnúť na to, že sa 
poznatky u žiakov utvrdia tak, že ich 
dokážu aplikovať bez toho, aby sa pri 
každom kroku nepozerali na internet 
alebo do kníh. Len si predstavme, že 
by sa žiak pri počítaní slovných úloh 
neustále pozeral do tabuľky s malou 
násobilkou. V prospech memorovania 
hovoria aj skúsenosti z pracovného 
života. Stretávame sa so situáciami, 
keď nám informácie spamäti uľahčia 
či urýchlia pracovné úlohy. Aj pri ro-
bení vodičského preukazu sa musíme 
spoliehať na pamäť. Je veľmi mnoho 
takýchto situácií.  Nehovoriac o tom, že 
pamäťové učenie cibrí mozog a pred-
chádza (aj diagnostikovanej) zábudli-
vosti. Takmer denne počúvame, že je 
mládež čoraz hlúpejšia, nezapamätá si 
ani telefónne číslo či zabúda podstatné 
informácie (napr. rôzne ankety, čo si pa-
mätajú z histórie).

Isto, voči sústavnému memoro-
vaniu sa dá namietať, predsa v dobe 
explózie informácií nie sme odkázaní 
na „drvenie sa“ kategórií a tried živo-
číchov. Avšak skratkovité brojenie proti 
memorovaniu namiesto riešenia dlho-

dobo zlých učebných osnov, ktoré sú 
stále postavené na encyklopedickosti 
a faktografickosti, je neodborným jed-
nostranným pohľadom. Odpor k me-
morovaniu je dôsledkom zlyhávania 
dlhodobo zlého obsahu vyučovania. 
Isté však je, že sú témy, ktoré musia 
byť prostriedkom memorovania. Napr. 
v chémii sa sotva pohneme bez ovlá-
dania periodickej sústavy chemických 
prvkov. Pravopis sa takisto musí učiť 
naspamäť, keďže nie všetky ortografic-
ké pravidlá sa dajú odvodiť alebo zná-
zorniť. Všeobecne sa hovorí, že zažité 
učivo sa automaticky pamätá. Avšak 
nie z každého učiva či témy sa dá spra-
viť zážitok, ktorý sa zavŕta do mozgo-
vých závitov žiakov.

Môžeme ísť do extrému, že memo-
rovanie sa úplne zruší. To však bude v 
rozpore so životom, ktorý požaduje istú 
databázu informácií ako základnú vý-
bavu človeka. Bez nej by sa spomalili 
nadväzné procesy myslenia či konania. 
Len si na chvíľu predstavme, že by sa od 
medika nepožadovalo memorovanie. A 
nemá sa práve učiť učiť sa naspamäť na 
základných a stredných školách? 

Som prístupný novým metódam či 
filozofiám. Avšak cestou rozbíjania ove-
rených a v živote potrebných spôsobov 
učenia sa bez kritického pohľadu na ne 
s cieľom politického marketingu ako 
učiteľ nemôžem prijať. 

Memorova-nie

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
riaditeľ ZŠ s MŠ
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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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najväčší výber
kobercov, PVC a vinylu

Re
gi

on
pr

es
s 

 1
2/

20

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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studňa, chatka, ovocné 
stromy. Cena 27000€ 
Tel.0907585077
» 8 STAVBA

» 9 DOMÁCNOSŤ

» 10 ZÁHRADA a ZVERINEC
» Predám samice do chovu 
zajacov a predám lacno 
poštových holubov,aj kin-
gov   0948 014 213 
» Predám volieru 2x2x1 a 
14 korelí s búdkami na chov 
0905612257
» 11 HOBBY a ŠPORT

» 12 DEŤOM

» 13 RÔZNE/predaj

» 14 RÔZNE/iné

» KÚPIM ZARIADENIE ZO 
STARÝCH DOMOV. NÁBYTOK, 
OBRAZY. PORCELÁNOVÉ 
SOŚKY, SKLO, HODINY, STARÉ 
BICYKLE. 0905898677
» Kúpim staré odznaky, 
mince, vyznamenania, veci 
po vojakoch a armáde, 
staré pohľadnice a knihy. 
0908707350
» 15 HĽADÁM PRÁCU

» ZOZNAMKA
» 36 ročný hľadá dievča na 
vážny vzťah do 36 r okolie 
TT HC 0949449436
» Ahoj mám 47r. a rád by 
som sa zoznámil zo štíhlou 
ženou. sms 0917655780

okná - dvere, brány Najčítanejšie regionálne noviny
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09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    
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www.slovaktual.sk/akcia

TRNAVA
M.P.V. spol. s r.o., Šrobárová č. 2 (oproti cukrovaru)

tel.: 0902 950 717, 0903 218 798, tel./fax: 033/534 10 08
e-mail: trnava1@slovaktual.sk, trnava2@slovaktual.sk
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0911 421 691
Suchovská 5, Trnava

Občianska
riadková
inzercia

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

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

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mobil-
ný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za kaž-
dých začatých 30 znakov textu 
vášho inzerátu vrátane me-
dzier. Nič iné neúčtujeme.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverej-
niť v ľubovoľných iných našich 
novinách, TT zameňte za skrat-
ku novín, ktorú nájdete na 
zadnej strane vľavo dolu. Služ-
bu PlatbaMobilom.sk technic-
ky zabezpečuje ELET, s.r.o.

08 STAVBA                    
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Ponúkame komplexný prístup
- všetky finančné produkty na jednom mieste

V rámci našich služieb ponúkame profesionálny prístup
a maximálnu ústretovosť voči vám, vašim možnostiam a potrebám.
 
Komplexné poradenstvo a plánovanie
pre súkromné osoby i podnikateľov.
 
Pôžičky, hypotéky, refinancovanie úverov, sporenie, poistenie,
leasing, investície, dôchodkové zabezpečenie.

Zavolajte ešte dnes a objednajte sa na bezplatnú konzultáciu.
Lámeme predsudky o finančnom sprostredkovaní

Ing. Ružena Letrichová, 0948 514 881, Pekárska 175/29, Trnava (budova KON – PRESS)
www.brokeria.sk, ruzena.letrichova@brokeria.sk

Svojou niekoľkoročnou činnosťou sme dokázali, že vieme pre klientov priniesť to najlepšie riešenie.

54
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4
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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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05:25 Odložený prípad 06:05 
Mentalista 08:20 Krok za krokom 09:45 Čarovné 
Vianoce v Dubaji 11:55 Reflex 12:50 Dvanásť dar-
čekov 14:35 Druhý dych 16:35 Odložený prípad 
18:25 Mentalista 20:15 Varte s nami 20:30 Neže-
laná nevesta Romantický seriál MN 12 (Turecko) 
2018-2019 Ö. Deniz, A. Enverová, I. Bilginová, S. 
Bademci, D. Aksüyeková, F. Tanis. 22:30 Vyme-
nené životy Romantický seriál MN 12 (Turecko) 
2016-2017 00:30 Odložený prípad 02:00 Smo-
tánka 03:45 Adela show 04:35 Odložený prípad  

05:10 Prvé oddelenie 05:30 
DIVOKÉ KONE II. 46 07:10 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE 
AKO TVOJA 08:10 Panelák 137,138 10:00 MacGyver 
69,70 12:35 Prvé oddelenie 13:00 Simpsonovci 
XXVII. 14,15 13:55 Panelák 139,140 15:35 Profesio-
náli VI. 16 16:15 Simpsonovci XXVII. 16,17 17:15 Su-
perpolicajt 19:35 ŽREBOVANIE 19:40 Profesionáli 
VII. 3 20:25 Aloha 22:40 OKTAGON MAGAZÍN 23:15 
NEUVERITEĽNÉ! Záhady Crissa Angela 17/17 23:45 
NEUVERITEĽNÉ! Záhady Crissa Angela II. 1/21 
00:15 Dobrodruh 02:20 KINOSÁLA 

06:00 Televíkend 06:55 Včiel-
ka Maja 07:15 Kniha džunglí 08:45 Regina 09:30 
Tvárou v tvár 10:10 Ivan Letko jubiluje 10:50 
Svadba z Kračunoviec 11:30 Obedníček 11:45 Tr-
paslíci 12:35 Dobročský prales 13:20 Florbal - MS 
2019 - ženy 15:50 Túžba po hviezdach 16:20 Re-
gina 17:55 Hľadanie stratených svetov 18:30 Ve-
černíček 18:40 Veselá farma 18:50 Kniha džunglí 
19:05 Včielka Maja 19:50 Správy RTVS 20:35 Silná 
zostava 21:30 Família 22:25 Príbeh o jednej ma-
sakre 00:35 Správy RTVS „N“ 01:50 Správy - Hírek  

06:05 Mentalista 08:20 

Krok za krokom 09:45 Neželaná nevesta 290-
291 11:55 Reflex 12:50 Vymenené životy 231-232 
14:40 Druhý dych 16:50 Odložený prípad 18:35 
Mentalista 20:30 Neželaná nevesta Romantic-
ký seriál MN 12 (Turecko) 2018-2019 Ö. Deniz, A. 
Enverová, I. Bilginová, S. Bademci, D. Aksüyeko-
vá, F. Tanis.22:25 Vymenené životy Romantický 
seriál MN 12 (Turecko) 2016-2017 00:25 Odložený 
prípad 01:55 Smotánka 03:45 Adela show 04:35 
Odložený prípad  

05:40 DIVOKÉ KONE II. 47 07:15 
MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 08:20 Pane-
lák 139,140 10:10 C.S.I.: Kriminálka Miami IV. 3, 4 
12:30 Prvé oddelenie 12:55 Simpsonovci XXVII. 
16,17 13:55 Panelák 141,142 15:30 Profesionáli VII. 
3 16:15 Simpsonovci XXVII. 18,19 17:10 Kto nájde 
priateľa, nájde poklad 19:30 ŽREBOVANIE 19:35 
TIPOS INFO 19:40 Profesionáli VII. 4 20:25 Zašlá 
sláva Marca Peasa 22:20 Nepodarený biznis 
00:25 Superpolicajt 02:30 Profesionáli VII. 4 
03:10 Panelák 141,142 04:10 Súdna sieň  

05:55 Túžba po hviezdach 
06:55 Včielka Maja 07:50 Trpaslíci 08:45 Regina 
09:30 Kvarteto 10:00 Žena úspešného muža 
11:31 Obedníček 11:40 Trpaslíci 12:25 Nový domov 
12:55 Orientácie 13:20 Cesta 14:25 VaT 14:55 Dy-
chom tejto zeme 15:50 Autosalón 16:20 Florbal 
- MS 2019 - ženy 18:40 Večerníček 19:05 Včielka 
Maja 19:50 Správy RTVS 20:10 Po stopách člo-
veka s  Morganom Freemanom 21:00 Veľké ľú-
bostné príbehy 22:25 Večera s Havranom 23:40 
Kupónová privatizácia 00:40 Správy RTVS „N“

06:05 Mentalista 08:20 Krok 
za krokom 09:45 Neželaná nevesta 292-293 
11:25 Digitálny svet 12:00 Reflex 12:50 Vymenené 
životy 233-234 14:45 Druhý dych 16:40 Odložený 
prípad 18:30 Mentalista 20:30 Neželaná neves-
ta Romantický seriál MN 12 (Turecko) 2018-2019 
Ö. Deniz, A. Enverová, I. Bilginová, S. Bademci, D. 
Aksüyeková, F. Tanis. 22:30 Vymenené životy Ro-
mantický seriál MN 12 (Turecko) 2016-2017 00:30 
Odložený prípad 02:00 Smotánka 03:45 Adela 
show 04:35 Odložený prípad  

06:00 DIVOKÉ KONE II. 48 
07:25 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 08:25 
Panelák 141,142 10:15 C.S.I.: Kriminálka Miami IV. 
5, 6 12:35 Prvé oddelenie 13:05 Simpsonovci XX-
VII. 18,19 14:00 Panelák 143,144 15:40 Profesionáli 
VII. 4 16:25 Simpsonovci XXVII. 20,21 17:25 Buddy 
mieri na Západ 19:30 ŽREBOVANIE 19:40 Profesio-
náli VII. 5 20:25 Heydrich: Muž so železným srd-
com 23:05 Rasisti 01:30 Kto nájde priateľa, nájde 
poklad 03:15 Profesionáli VII. 5 03:50 Panelák 
143,144 04:50 Súdna sieň  

06:25 Viki a Tiki 06:55 Včielka 
Maja 07:20 Kniha džunglí 07:50 Trpaslíci 08:45 
Miestopis cechov a manufaktúr 10:00 Kristína 
11:30 Obedníček 11:40 Trpaslíci 12:30 Po stopách 
človeka s  Morganom Freemanom 13:20 Veľké 
ľúbostné príbehy 14:50 Vietor 15:50 Florbal - 
MS 2019 - ženy 18:10 Palubovková streda 20:25 
Ceny za vedu a techniku 22:00 Správy a komen-
táre 22:25 Kinorama 22:50 Umenie 23:15 Koncert 
Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu 
00:05 Správy RTVS  01:00 Správy a komentáre  

06:05 Mentalista 08:20 Krok 
za krokom 09:45 Neželaná nevesta 294-295 
11:55 Reflex 12:50 Vymenené životy 235-236 
14:40 Druhý dych 16:50 Odložený prípad 18:40 
Mentalista 20:30 Neželaná nevesta Romantic-
ký seriál MN 12 (Turecko) 2018-2019 Ö. Deniz, A. 
Enverová, I. Bilginová, S. Bademci, D. Aksüyeko-
vá, F. Tanis. 22:25 Vymenené životy Romantický 
seriál MN 12 (Turecko) 2016-2017 00:30 Odložený 
prípad 02:00 Smotánka 03:50 Adela show 04:35 
Odložený prípad  

05:40 DIVOKÉ KONE II. 49 
07:20 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 08:20 
Panelák 143,144 10:10 C.S.I.: Kriminálka Miami 
IV. 7, 8 12:30 Prvé oddelenie 12:55 Simpsonovci 
XXVII. 20,21 13:55 Panelák 145,146 15:35 Profesi-
onáli VII. 5 16:15 Simpsonovci XXVII. 22/22 16:45 
Simpsonovci XXVIII. 1/22 17:15 Mačka a pes 19:30 
ŽREBOVANIE 19:35 TIPOS INFO 19:45 Profesionáli 
VII. 6 20:25 John Carter 23:10 Nebezpečná láska-
vosť 01:55 Buddy mieri na Západ 03:30 Profesio-
náli VII. 6 04:00 Panelák 145,146  

06:00 Mozaika krehkej rieky 
06:55 Včielka Maja 07:50 Trpaslíci 08:45 Mies-
topis cechov a manufaktúr 10:00 Oči plné sne-
hu 11:30 Obedníček 11:50 Trpaslíci 12:35 Krížová 
cesta banskoštiavnickej Kalvárie 13:05 Dezider 
Kardoš 13:45 Milovať jeseň 14:20 Kinorama 14:50 
Vianoce z poštových schránok 16:00 Hokej - 
Švajčiarsky pohár 19:00 Večerníček 19:15 Včielka 
Maja 19:50 Správy RTVS  20:05 Experiment 20:40 
Futbal - Európska liga 23:05 Polícia 23:20 Noc v 
archíve 00:20 Správy RTVS „N“ 

PONDELOK 9.12.2019 utOrOK 10.12.2019 štvrtOK 12.12.2019strEDa 11.12.2019

DOMA

PLUS

RTVS

DOMA

PLUS

RTVS

DOMA

PLUS

RTVS

DOMA

PLUS

RTVS

06:05 Mentalista 08:20 Krok 
za krokom 09:20 Neželaná nevesta 296-297 
11:00 Digitálny svet 11:35 Reflex 12:30 Vymenené 
životy 237-238 14:10 Druhý dych - FINÁLE SERIÁLU 
16:30 Odložený prípad 18:25 Mentalista 20:15 

Sladká výzva 20:30 Vianoce so Santom Roman-
tický film MN 12 (USA) 2013 S. Armstrongová, M. 
Lawrence, J. Brownová, J. Ó Heir, B. Gavin. 22:15 

Zámena manželiek Nové mamy, nové pravidlá. 
MN 12 01:00 Odložený prípad 02:20 Smotánka 
03:55 Adela show  

05:00 Súdna sieň 06:05 DI-
VOKÉ KONE II. 50 07:20 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE 
AKO TVOJA 08:25 Panelák 145,146 10:15 C.S.I.: 
Kriminálka Miami IV. 9, 10 12:30 Prvé oddelenie 
13:00 Simpsonovci XXVII. 22/22 13:30 Simpso-
novci XXVIII. 1/22 14:00 Panelák 147,148 15:35 

Profesionáli VII. 6 16:15 Simpsonovci XXVIII. 2,3 
17:10 Choď na to! 19:35 ŽREBOVANIE 19:40 Pro-
fesionáli VII. 7 20:25 Johnny English 22:20 Loft 
00:35 Agent I. 11,12 02:20 Profesionáli VII. 7 02:55 

Panelák 147 03:25 KINOSÁLA 03:35 Súdna sieň  

06:00 Mrazom spútaná, sne-
hom prikrytá... 07:00 Včielka Maja 07:20 Kniha 
džunglí 07:50 Trpaslíci 08:45 Miestopis cechov a 
manufaktúr 10:00 Tajomstvá pod viečkami 11:20 

Biatlon - Svetové poháre 13:15 Highlighty Európ-
skej ligy 14:10 Biatlon - Svetové poháre 16:00 

Slovenský raj 16:20 Premeny Oščadnice 17:25 

Ambulancia 17:55 Hľadanie stratených svetov 
18:30 Večerníček 18:50 Kniha džunglí 19:05 Včiel-
ka Maja 19:50 Správy RTVS 20:10 Odysea.  21:10 

Božie deti 22:40 Hrana 00:50 Správy RTVS „N“  

05:10 Odložený prípad 06:00 

Inga Lindströmová: Dedič z Granlundy 07:50 

Smotánka 08:55 Mentalista 11:30 Extrémne pre-
meny: Druhá šanca na život 13:45 Rosamunde 
Pilcherová: Stará láska nehrdzavie 15:50 Viano-
ce so Santom 17:40 Mestečko Frühling: Nesplne-
né sny 20:00 Vianočný tanec 22:00 Vianočná 
pošta 00:00 Mestečko Frühling: Nesplnené sny 
01:45 Inga Lindströmová: Dedič z Granlundy 
03:15 Rosamunde Pilcherová: Argentínske tango 
04:40 Mentalista  

05:05 Súdna sieň 07:20 NOVÁ 
ZÁHRADA 08:45 NA CHALUPE 10:00 NOVÉ BÝVA-
NIE 12:35 Tajné životy boháčov 13:35 Traja v jednej 
posteli 15:50 Banda šampiónov 17:55 ADVENTNÁ 
VÝHRA 18:30 Veľké upratovanie: New York 19:35 

KINOSÁLA 19:50 ŽREBOVANIE 19:55 Profesionáli 
20:45 Lockout: Útek z MS Francúzsky akčný sci-
-fi triler. MN 15 2012 Guy Pearce, Maggie Graceo-
vá, Vincent Regan, Joseph Gilgun a ďalší. 22:55 

Rozpoltený 01:30 Krvavá Machetta Apačov 03:15 

Mačka a pes 04:50 Súdna sieň  

06:00 Za siedmimi horami 
06:30 Autosalón 07:20 Stvorení pre šport 07:55 

Trpaslíci 08:30 Extrémne v horách 09:25 Retro 
noviny 10:10 VaT 11:20 Biatlon - Sp 13:45 Kvarteto 
14:45 Biatlon - Sp 15:45 Folklórne festivaly - Heľ-
pa 16:45 Magazín FIS 17:15 Štefánik a la Polyné-
zia 17:40 Mokrade 18:30 Večerníček 19:05 Včielka 
Maja 19:50 Správy RTVS 20:40 Ecce Homo Ho-
molka 22:05 Unášaní búrkou 23:05 Symfonický 
orchester Slovenského rozhlasu 23:45 Koncerty 
pod Pyramídou 00:50 Správy RTVS „N“  

05:45 Rosamunde Pilche-
rová: Stará láska nehrdzavie 07:25 Smotánka 
08:35 Mentalista 11:20 Extrémne premeny: 
Druhá šanca na život 13:25 Mestečko Frühling: 
Nesplnené sny 15:25 Vianočná pošta 17:30 Slad-
ká výzva 17:40 Vianočný tanec 20:00 Vianočný 
stromčekRomantický film MN 12 (USA) 2012 
22:00 Vianoce u Tiffanyho 23:45 Rosamunde 
Pilcherová: Stará láska nehrdzavie 01:35 Viano-
ce u Tiffanyho 03:00 Inga Lindströmová: Dedič z 
Granlundy 04:30 Mentalista  

07:20 Banda šampiónov 
09:45 Moje meno je Nikto 12:40 Aj anjeli jedia 
fazuľu 15:25 Denník slabocha 3 17:25 Traja v jed-
nej posteli 19:40 ŽREBOVANIE 19:55 Profesionáli 
VII. 9/9 20:45 Profesionál Americký akčný film. 
MN 15 2001 S. Segal, T. Sizemore, J. Presslyová, 
N. P. Greene, K. Cage, N. Weisser a ďalší. 22:45 

Vodičák Americko-britská romantická komédia. 
MN 15 2014 Patricia Clarksonová, Ben Kingsley, 
Jake Weber a ďalší. 00:45 Loft 02:40 Choď na to! 
04:25 Profesionáli VII. 8  

06:05 Za siedmimi horami 
06:50 Národné kultúrne pamiatky 07:25 Ex-
trémne v horách 08:35 Kapura 09:20 Farmárska 
revue 09:45 Na rybách - Petrov zdar 10:30 Euró-
pa v obrazoch 10:55 Orientácie 11:20 Športové le-
gendy 11:50 Biatlon - Svetové poháre 12:45 Tatry, 
Spiš, Pieniny 13:15 Zjazdové lyžovanie 15:10 Z naj-
lepších 16:25 Ktosi je za dverami 17:20 Návrat ry-
sov 18:30 Večerníček 18:45 Trpaslíci 19:05 Včielka 
Maja 19:50 Správy RTVS 21:30 Geniálna priateľka 
22:20 Kid 00:10 Správy RTVS „N“ 01:00 Slovo  

doma

plus

RTVs

PiatOK 13.12.2019 sObOta 14.12.2019 NEDEľa 15.12.2019

doma

plus

RTVs

doma

plus

RTVs

Tip 
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14.12.2019 20:45   
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Prichádza už druhá adventná. Far-
bou adventu je fialová. Vyjadruje 
dôstojnosť a pokánie. Sviečky a 
stuhy na venci by tak mali byť fia-
lové s výnimkou tej tretej v poradí 
- tá je totiž zasvätená priateľstvu a 
je ružová. 

Sviečky sa zapaľujú proti smeru 
hodinových ručičiek. Časté sú aj vence 
s piatou - bielou sviečkou - uprostred. 
Tá sa zapaľuje na Štedrý deň a symbo-
lizuje Krista. Na prvú nedeľu adventnú 
sme rozsvietili prvú (fialová) svieca. 
Táto sviečka sa zvyčajne nazýva „svie-
ca prorokov“ na pamiatku prorokov, 
hlavne Izaiáša, ktorí predpovedali na-
rodenie Ježiša Krista.

Na druhú adventnú nedeľu je za-
pálená druhá fialová svieca - sviečka 
„betlehemská“, ktorá symbolizuje 
Kristove jasle, príchod Lásky na svet. 
Sviečky sú tiež spojené s menami zod-
povedajúcimi liturgii adventu každú 
nedeľu: Izaijášova, Janova, Pastierska 
a Máriina sviečka.

Mená sviečok na adventnom 
svietniku s piatimi sviecami:

1. sviečka Nádej (fialová), odporúčané 
čítanie pri zapálení sviečky Nádej - Iza-
ijáš 60: 2-3.
2. sviečka Mier, pokoj (fialová), odpo-
rúčané čítanie pri zapálení sviečok Ná-
dej a Mier - Evanjelium sv. Marka 1: 4.
3. sviečka Priateľstvo, radosť, vzá-

jomnosť, (ružová „Gaudete“, odporú-
čané čítanie pri zapálení sviečok Nádej, 
Mier a Priateľstvo - Izaijáš 9: 6-7 35:10.
4. sviečka Láska (fialová), odporúča-
né čítanie - Izaijáš 9: 6-7.
5. sviečka Kristus (biela), zapálenie 
všetkých piatich sviečok po západe 
slnka. Odporúčané čítanie pri zapálení 
sviečok - Evanjelium sv. Lukáša 1: 68-
79 a Evanjelium sv. Lukáša 2: 1-20.

Druhá adventná nedeľa sa tiež 
nazývala bronzová. Moderná doba 
nedávnych rokov z troch posledných 
nedieľ pred Štedrým dňom spravila 
nákupné šialenstvo. Advent je však o 
niečom úplne inom.

Symbolika adventu I

» red

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.
• Podporuje kardiovaskulárny systém 
- jej farbivo rozširuje tepny a spevňuje 
stenu vlásočníc.
• Znižuje krvný tlak ( pite 2 šálky šťavy 
denne ).
• Posilňuje imunitný systém.
• Povzbudzuje činnosť žalúdka a tvor-
bu žlče.
• Pomáha po rekonvalescencii, pri bo-
relióze a kliešťovej encefalitíde.
• Má pozitívny vplyv na zrak.
• Zbavuje črevá jedovatých látok (den-
ne 150 ml šťavy) a odstraňuje zápchu.
• Pomáha pri ateroskleróze (odporúča 
sa 50 - 100 ml surovej šťavy denne).
• Dodáva pružnosť a lesk pleti, vlasom 

a nechtom.
• Vyvoláva optimistickejší náladu.

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-
tovej ( šťava z jednej repy obsahuje 34 
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 
nej vylisovanú šťavu. Varením stráca 
obsah užitočných látok.

Červená repa - cvikla

» red

Vianočný punč nás dokáže prí-
jemne zahriať počas potuliek po 
vianočných trhoch, kde si ho zvyk-
neme vychutnávať v spoločnosti 
blízkych či priateľov. Pripraviť si 
ho však môžeme aj doma a stráviť 
tak príjemné chvíle v kruhu rodiny.

Z čoho punč pripravujeme?
Tento horúci nápoj sa zvyčajne pripra-

vuje z čaju alebo ovocného džúsu a vody, 
tiež z bieleho alebo červeného vína, tvr-
dého alkoholu najčastejšie rumu a cuk-
ru. Nemali by v ňom chýbať ani plátky 
citrónu, pomaranča, kúsky ovocia, a vo-
ňavé koreniny, akými sú škorica, badian, 
vanilka, kardamón či klinčeky.

Vianočný punč
Suroviny: 700 ml červené víno, 500 ml 
voda, šťava z polovice pomaranča, šťava 
z polovice citróna, 250 ml rum, 100 g trs-
tinový cukor, 4 celé škorice, 8 klinčekov, 
na kúsky pokrájané jablká, čerešne, 
maliny

Postup: Do hrnca nalejeme vodu, pri-
dáme cukor a varíme, kým sa cukor 
neroztopí. Pridáme šťavu z pomaranča 
a citróna, klinčeky a škoricu. Prilejeme 
červené víno a rum. Zahrievame, až 
kým punč nezačne vrieť. Medzitým si 
do pohárov nakrájame jablká, pridáme 

čerešne a maliny. Punč nalejeme do pri-
pravených pohárov s ovocím.

Vianočný punč z čierneho čaju
Suroviny: 500 ml červené víno, 300 ml 
voda,1 sáčok čierneho čaju, šťava z po-
lovice pomaranča, šťava z polovice cit-
róna, 200 ml rum, 100 g trstinový cukor, 
4 celé škorice, 8 klinčekov, 2 pomaran-
če, 2 jablká

Postup: Do hrnca nalejeme vodu a 
necháme zovrieť. Pridáme čierny čaj a 
cukor a necháme pár minút lúhovať. 
Sáčok čaju vyberieme a pridáme šťa-
vu z pomaranča a citróna, klinčeky a 
škoricu. Prilejeme červené víno a rum. 
Necháme chvíľku postáť, aby sa chute 
spojili. Medzitým si do pohárov nakrá-
jame jablká a pomaranč. Punč pred 
podávaním zohrejeme a nalejeme do 
pripravených pohárov s ovocím.

Vianočný punč s likérom
Suroviny: 500 ml červené víno, 300 
ml voda, 1 sáčok ovocného čaju, šťava 
z polovice citróna, 50 ml rum, 50 ml 
griotka (čerešňový alebo višňový likér), 
100 g trstinový cukor, 4 celé škorice, 8 
klinčekov, jahody, višne alebo čerešne 
(sterilizované)

Postup: Do hrnca nalejeme vodu a 

necháme zovrieť. Pridáme ovocný čaj 
a cukor a necháme pár minút lúhovať. 
Sáčok čaju vyberieme a pridáme šťavu 
z citróna, klinčeky a škoricu. Prileje-
me červené víno. Necháme chvíľku 
postáť, aby sa chute spojili, pridáme 
ovocie aj so šťavou a na záver prileje-
me likér a rum. Punč pred podávaním 
zohrejeme.

Nealkoholický vianočný punč
Suroviny: 250 ml pomarančový džús 

alebo šťava, 250 ml jablkový džús, 500 
ml voda, a k tomu ešte jedno jablko, dva 
pomaranče, 4 klinčeky, 2 badiany a celá 
škorica

Postup: Do hrnca nalejeme pomaran-
čový a jablkový džús (alebo šťavu), 
pridáme na kúsky nakrájané jablko a 
plátky pomarančov. Dolejeme vodou. 
Vložíme klinčeky, badián a škoricu a 
varíme 25 minút.

Pripravila: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Voňavý horúci nápoj na zahriatie 

Vianočný punč štyrikrát inak

Vianočný punč dokáže príjemne zahriať.                        foto autor ManuErzi pixabay
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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.“ 

„Dobročinnosť je výnimočný stav, 
keď sa z ľahostajného prúdu člove-
činy oddelí skutočná ľudskosť, aby 
pomohla trpiacemu.“ (Milan Rúfus, 
slovenský spisovateľ)

Každoročne v tomto období ožíva 
dávny príbeh o Dievčatku so zápalka-
mi. Hoci rozprávka, jedna z mnohých 
krásnych Andersenových, no aj tak 
prvá lekcia človečiny pre malého člove-
ka – čitateľa v živote. A potom prichá-
dzajú ďalšie a ďalšie. Nevyhýbajme sa 
im, byť ľudský nie je hanba, je to prejav 
vnútornej sily človeka a jeho viery v 
dobro.

Aj keď Vianoce a všetko s nimi spo-
jené, vrátane darčekov, sa nám zdá 
akoby čoraz viac poznamenané komer-
ciou, hlukom, peniazmi, leskom, Via-
noce pochádzajú z chudobnej maštale. 
Z priestoru pre otca, mamu, bábätko, 
tepla zo slamy a zopár zvieratiek. A po-
tom múdrosti v podobe mudrcov. Teda 
– stále sú o emóciách, sú o kúzelnom 
nádychu, o niečom malom a predsa 
veľkom, čo sa viaže nielen na obda-
rúvaného, ale aj na darujúceho. Sú o 
vzájomnom vnímaní sa, o človečine a 
vo Veľkých Kapušanoch budú preto a 
práve preto aj o Dobrom jarmoku. Ten 
sa uskutoční dňa 18. 12. 2019 prvýkrát a 
organizuje ho OZ „Zodpovední občania 
mesta Veľké Kapušany“, pod záštitou 
primátora mesta, ÚPSVaR v Michalov-
ciach a VŠZaSP sv. Alžbety.

Darcom môže byť každý, kto sa 

rozhodne navštíviť Dobrý jarmok pred 
Mestským úradom. Niekto vyrobí, iný 
napečie. Jeden vyrobí zo srdca, druhý 
kúpi od srdca. A výťažok poputuje 
deťom. Šesťročnej Zille a šestnásťroč-
nému Dávidovi. Obe deti potrebujú fi-
nancie na rehabilitáciu. Prispejete im 
na ňu tak, že si na Dobrom trhu kúpite, 
čo sa vám zapáči. A ani netušíte, koľko 
pozitívnej energie tam načerpáte. Je-
den vyrobí, ďalší vymení za ľubovoľnú 
sumu, niekto získa originálny vianoč-
ný darček, ktorý nikde inde nebude 
možné kúpiť. A ktorý pod stromčekom 
bude hriať. 

„Charita je hlavnou cnosťou a naj-
väčším putom, ktorým prichádza po-
žehnanie k ľudstvu,  je to moc, ktorá 
spája ľudí a inšpiruje ich k ušľachtilým 
snahám.“ (James Hilton, britský spiso-
vateľ)

Dobrý jarmok pre Zillu a Dávida

» Gabriela Fedičová
Reprofoto – kresba: Diana Fedičová

Šikana je spôsob správania, ktorý 
umožňuje fyzickým a psychickým 
týraním druhých získať nad nimi po-
cit prevahy, moci, určitej výhody. Pre 
šikanovanie je typický nepomer síl 
medzi páchateľom a obeťou a častá 
pasivita a bezmocnosť obete. 

Šikanované sú spravidla osoby slabšie, 
menej informované či akokoľvek výraz-
nejšie odlišné. Prostriedkom šikanovania 
môže byť násilie, ponižovanie, urážky, 
posmievanie, ale aj niečo menej nápadné 
ako napríklad ignorovanie, schválnosti 
alebo preťažovanie prácou. Pravidelné 
šikanovanie je nebezpečný sociálno pa-
tologický jav, pri ktorom je obmedzovaná 
osobná sloboda rozhodovania, je ponižo-
vaná ľudská dôstojnosť a česť.

Ďalším z motívov je túžba po moci, 
prianie ovládnuť druhého človeka. Tento 
motív je silný z určitého dôvodu, predpo-
kladu, že keď ľudí ovládneme, dostaneme 
čo chceme, uspokojí to naše potreby, spl-
ní naše želania. Je to ale zložitejšie. Môže 
ísť aj o čisto mocenský motív, keď sa člo-
vek cíti dobre v prípade, že môže niekoho 
ovládať. 

Ďalším je motív krutosti. Ide o 
ľudí, ktorým pôsobí potešenie, že môžu 
druhému ubližovať, keď ho vidia trpieť. 
Psychoanalytici zistili, že niečo takéto sa 
nachádza vo väčšine ľudí a nie je ťažké to 
v nás prebudiť. Pri šikanovaní zohráva 
významnú úlohu aj zvedavosť. Niekto-

rých ľudí zaujíma, ako sa bude druhý 
človek správať v bolesti, strachu, poní-
žení. Človek je v takejto situácii úplne 
obnažený a je možné odhaliť všetky jeho 
tajomstvá, pričom tie by sa z morálneho 
hľadiska mali rešpektovať. S spolu s me-
tódou zvedavosti súvisí aj nuda a túžba 
po silnejších a vzrušujúcejších zážitkoch. 
Niektorých agresorov vedie k šikanova-
niu jednoducho túžba zabávať sa a zažiť 
nejaké vzrušenie.

Aj preto je dôležité uvedomiť si, že ši-
kanovanie vonkoncom nie je iba problém 
detských kolektívov. Je doslova obľúbené 
v prostredí málo odborne zdatných ma-
nažérov či dokonca, iba niekým dosade-
ných na nejaké dobre platené miesta.

„Skryté šikanovanie“ sa vzťahuje na 
akcie vykonané za chrbtom postihnutej 
osoby. Účelom je zničiť povesť tejto osoby 
alebo spôsobiť jej poníženie. 

Šikanovanie 
– prehliadaný jav v spoločnosti

» red
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Slovensko stojí na križovatke. Rozhoduje 
sa, či skončí v rukách partie politikov, ktorí 
roky zneužívajú moc na rozkrádanie našich 
daní. Nemôžeme mať dobrú zdravotnú 
starostlivosť, vyššie dôchodky alebo 
dokončené diaľnice, pretože peniaze roky 
miznú v schránkových firmách na účtoch 
sponzorov vládnej koalície.  Je pravda, že 
na “ich” strane sú peniaze, moc, ovládajú 
súdy, políciu aj armádu, ale na našej strane 
je pravda a spravodlivosť.  Na našej strane 
je veľa poctivých a slušných ľudí, ktorí sú 

ochotní bojovať za spravodlivosť a za 
lepšie Slovensko pre nás všetkých. Z týchto 
ľudí sme vytvorili aj našu kandidátku. Na 
jej čele symbolicky stojí “obyčajná žena 
z Východu”, ktorá je hlasom tisícov ľudí, 
ktorí chcú lepšiu budúcnosť pre seba, pre 
svojich blízkych a najmä pre svoje deti. 
Líder hnutia ju takto privítal na kandidátke:
„Vítam Vás na našej kandidátke a pevne verím, 
že budete stelesnením toho súboja s Goliášom, 
ktorý nás tu 12 rokov vyciciava. Vyciciava nás 
zo životodarnej tekutiny, berie nám dôvod 

na dôstojný život, robí z nás poskokov, chce z 
nás mať iba mlčiacu väčšinu, a teda aby som 
povedal o Márii Šofranko, je to dlhoročná 
pedagogička, ktorá sa venuje vzdelávaniu 
detí a mládeže. Poznám ju x rokov ako čestnú, 
dobrú ženu. Nenašiel som žiadneho človeka, 
ktorý by jej kedykoľvek čokoľvek vytkol a 
mal voči nej nejakú zášť. Zároveň, keď som 
ju videl, x-krát som si povedal, že táto žena 
patrí do politiky, a ani raz som nemal odvahu 
sa jej to opýtať. Nechcel som ju vytrhnúť z 
toho dobrého života, alebo z toho života, 
v ktorom žila, a pomáhala druhým ľuďom. 
Na druhej strane, tieto voľby sú o tom, že 
budeme potrebovať dať dokopy všetky šíky a 
všetky sily, a urobiť niečo, čo by sme inokedy 
nedokázali urobiť. Preto som aj ja urobil krok, 
že som oslovil ženu, ktorú som 5 rokov nemal 
odvahu osloviť, aby do politiky vstúpila, a o to 
radšej som, že toto pozvanie prijala. Keď som 
toto isté povedal pani Šofranko, povedala mi, 
že čakala 5 rokov, kým ju oslovíme.“  
Na ďalších miestach budú kandidovať 
odborník hnutia na obranu Jaroslav Naď, 
bývalý šéf vyšetrovacieho tímu Gorila Lukáš 
Kyselica,  bývalý tenista Karol Kučera. Súčasní 
poslanci hnutia kandidujú z konca kandidátky, 
líder hnutia Igor Matovič je na poslednom, 
150. mieste. 

NOVÉ TVÁRE V POLITIKE
HNUTIE OĽANO PREDSTAVILO KANDIDÁTKU 

DO FEBRUÁROVÝCH PARLAMENTNÝCH VOLIEB.

Matovič dal
Blanárovi K.O.
V diskusnej relácii Na telo sa stretol Igor Matovič s Jurajom Blanárom. 
Hlavnou témou bolo zverejnený rozhovor Jána Počiatka s vtedajším 
generálnym prokurátorom Dobroslavom Trnkom. Počiatek v rozhovore 
riešil, ako im má Trnka pomôcť zakamuflovať odoslanie 400 miliónov 
korún zo štátneho rozpočtu schránkovej firme v kauze TIPOS a popri 
tom stihol poobdivoať ako šéf SNS dokázal ukradnúť dve miliardy korún 
v kauze emisie. V debate Matovič pripomenul, že premiér Fico mal už 
mesiace vopred od SIS správu, že sa chystá podvod s emisiami, ale nič 
neurobil a konal až vtedy, keď zistil, že Slota sa s ním nepodelil. „Jediné čo 
Smer zaujímalo bolo, že sa Slota o tie dve miliardy s Ficom nepodelil. 
Toto je hanba, toto je vizitka dvanástich rokov akože sociálneho štátu 
Smeru. Vy sa idete z tohto vyklamať?“ pýtal sa Matovič.  Blanár sa  
zmohol len na klasické odkazovanie na orgány činné v trestnom konaní, 
ktoré majú celú vec vyšetriť a komentovaniu Ficovej zodpovednosti 
sa vyhol. To, že Blanárovým výhovorkám neveria už ani diváci, potvrdil 
výsledok hlasovania, v ktorom smerácky podpredseda utrpel debakel 
a prehral v pomere 8% ku 92%.

Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA, Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511- Dodávateľ: CAMPAIGNS s.r.o., Štefana Moyzesa 1577/22, 034 01 Ružomberok, IČO: 47016671 / regionPRESS s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417 

Narodila som sa v Krompachoch. Základnú a strednú pedagogickú 
školu som navštevovala v Levoči, vysokú pedagogickú školu som 
ukončila v Prešove. Momentálne žijem v Spišskej Novej Vsi. Celý svoj 
profesijný život som zasvätila deťom a mládeži, pretože túto prácu 
zbožňujem. Bola som učiteľkou na základnej i na vysokej škole. 
Pôsobila som ako riaditeľka centier voľného času či základnej školy, a 
posledné dva roky som riaditeľkou kultúrneho zariadenia. 
Do politiky som sa rozhodla ísť, pretože pred mesiacom sa mi narodil 
vnúčik, a vôbec mi nie je jedno, v akej krajine bude môj vnuk vyrastať, 
do akej školy bude chodiť, aká učiteľka ho bude učiť, alebo aká 
lekárka sa bude oňho starať. Preto som sa rozhodla vstúpiť do politiky. 
Viem, že je to vážny krok, a ja nie som politička. Som obyčajná žena z 
východu, ktorá chce pre našu krajinu urobiť niečo viac.“

Mária Šofranko 
obyčajná žena z východu

1.

celú kandidátku si môžete pozrieť na www.obycajniludia.sk
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PRESŤAHOVALI SME SA NA PEKÁRSKU ULICU č. 40
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KONTAJNERY
ODVOZ ODPADU

0917 102 255

záhradný, stavebný, komunálny-veľkokapacitnými kontajnermi 5m3 a 7m3

DOVOZ ŠTRKU, PIESKU, KAMEŇA,

ZEMINY, SUCHÉHO BETÓNU

BÚRACIE PRÁCE S ODVOZOM STAVEBNEJ SUTE

www.ovtrade.sk, ovtrade.kont@gmail.com

a PREDAJ KRMÍV

Viac informácií     

NA STRANE  č. 5
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betón
anhydrit

Betonárne Trnava
tel.: 0905 239 036

Termín navštevy si treba dohodnúť telefonicky.
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ORZAN S.r.o.ORZAN S.r.o.

•zámočnícke práce
•kované oplotenia
•z prof. od švajč.
  firmy JANSEN 
•montáž nadsvetlíkov
•nerezové dvere,
   zábradlia
•výroba oceľových 
  okien a dverí 
•protipožiarne
  uzávery
•zimné záhrady

Prevádzka:
Špačince, 
Družstevná ul. 23 
tel.: 033/5573 558
0905 615 048

54
-1

19
00

33
 T

T4
9

Stavebné práce
MOSPAM

0905 244 559



TTzel19-49 strana- 2

sPOLOčnosť Najčítanejšie regionálne noviny
2

námety a reakcie spravodajstvott@regionpress.sk

Obyvatelia Kukučínovej ulice v 
Trnave prídu o dvanásť vzrastlých 
stromov, ktoré pred oknami ich 
domov rástli desiatky rokov. Mesto 
Trnava chystá ich výrub. Dôvodom 
je rekonštrukcia ulice.

Podľa informácií z trnavskej radnice 
sa pri rekonštrukcii komunikácie na Ku-
kučínovej ulici nedá vyhnúť prerušeniu 
koreňov dvanástich stromov. Ich korene 
zasahujú do plochy komunikácie a tak 
by museli byť pred osadením nových 
cestných obrubníkov odstránené. Podľa 
odborníkov sa nedá stromom pomôcť 
ani primeranou redukciou ich koruny 
a inými pestovateľskými opatreniami, 
lebo práve javory, o ktoré ide, majú 
zníženú schopnosť zaceľovania rán po 
orezávaní.

Stromy by stratili stabilitu
Po presnom geodetickom vytýčení 

sa teda ukázalo, že nové stavebné kon-
štrukcie na Kukučínovej ulici značne 
narušia koreňovú sústavu javorov a 
stromy stratia stabilitu aj perspektívu 
ďalšieho prežitia. Mesto preto zastavilo 
ďalšie práce a požiadalo o posúdenie 
situácie arboristov, ktorí tento predpo-
klad potvrdili. „Veľké časti obnaženého 
a poškodeného dreva sú vstupnou brá-
nou pre infekciu hubovými patogénmi, 
ktoré spôsobia degradáciu koreňov a 
bázy kmeňa. Môžeme predpokladať, že 
to bude mať značný vplyv aj na vitalitu 
stromov. Po takom zásahu by nasle-
dovalo výrazné presychanie koruny 
stromov, ktoré v nasledujúcich rokoch 
povedie k ich odumretiu,“ uvádza sa v 
znaleckom posudku.

Mesto plánuje náhradnú výsadbu
Mestská samospráva chce dvanásť 

javorov nahradiť novými drevinami, 
pričom plánuje vysadiť odrastené stro-
my vhodné do mestského prostredia, 

ktoré dokážu pomerne rýchlo nahradiť 
chýbajúcu vysokú zeleň. Ich dobrému 
uchyteniu by mal pomôcť aj nový sys-
tém odvodnenia zrážkovej vody, vďaka 
ktorému voda z komunikácií neodtečie 
do kanalizácie, ale v maximálne mož-
nom objeme bude zadržaná, aby mohla 
zavlažiť plochy zelene a ochladzovať 
ovzdušie.

Práce meškajú
Komplexnú rekonštrukciu Kukučí-

novej ulice spustilo mesto ešte v sep-
tembri. Už v začiatkoch však došlo k 
oneskoreniu prác z dôvodu realizácie 
hlavného vodovodu a vodovodných prí-
pojok do rodinných domov. Ďalšie meš-
kanie bolo spôsobené spevňovaním 
podmáčaného a nestabilného podložia 
a napokon tretie zdržanie stavebných 
prác si vyžiadalo riešenie otázky, či 
stromy môžu prežiť radikálne zásahy do 
koreňovej sústavy.

Práce budú pokračovať 
aj v budúcom roku

Obnova Kukučínovej ulice sa dotýka 
443 metrov dlhej časti od Špačinskej 
po Slnečnú. Dôjde tiež k vybudova-
niu okružnej križovatky so Slneč-
nou ulicou, spoločného chodníka s 
cyklochodníkom, doplneniu zelene 
aj verejného osvetlenia. Celý uličný 
priestor vrátane vozovky, chodníkov 
i zelene by tak mal získať novú podo-
bu. Obojsmerná premávka ostane po 
rekonštrukcii zachovaná. Plánovaná 
hodnota zákazky je 747 028,24 eur. 
Úseky cesty Špačinská – Robotnícka, 
respektíve Pažitná – Slnečná sľubu-
je mesto ukončiť ešte v tomto roku, 
rovnako aj vydláždenie chodníka pre 
peších na dolnej strane ulice. Na ostat-
ných častiach miestnej komunikácie 
budú práce pokračovať v závislosti od 
klimatických podmienok ešte aj v roku 
2020.                                                               ren

Na Kukučínovej vyrúbu dvanásť stromov

Javory už nedokážu zachrániť

Rekonštrukcia Kukučínovej ulice si vyžiada výrub dvanástich stromov. 
foto autor renáta kopáčová

Župan Trnavského samosprávne-
ho kraja Jozef Viskupič v utorok 
symbolicky odovzdal do užívania 
opravený úsek cesty Trnava – Su-
chá nad Parnou.

Dĺžka zmodernizovaného úseku 
je 5,7 kilometra a celková investícia 
predstavuje čiastku 917 tisíc eur. „Prá-
ce pozostávali z vysprávky podložia, 
prehĺbení priekop, prečistení priepus-
tov, spevnenia krajníc a obnovy asfal-
to-betónových krytov. Pre vystuženie 
asfaltových vrstiev bola na niektorých 
miestach použitá geomreža zo sklen-
ných vlákien. Vodorovné dopravné 
značenie a osadenie cestných stĺpikov 
bolo zrealizované vlastnými kapacita-
mi Správy a údržby ciest TTSK,“ uvie-
dol župan Trnavského samosprávneho 

kraja Jozef Viskupič. Doplnil, že podľa 
posledného sčítania dopravy z roku 
2015 prejde denne cestou v smere Trna-
va – Suchá nad Parnou viac ako 6 200 
vozidiel.

Trnavská župa v tomto roku zrekon-
štruovala viac ako 30 kilometrov ciest 

a jedno železničné priecestie v celkovej 
hodnote 3,55 milióna eur. „Predpo-
kladané investičné náklady všetkých 
projektov predstavovali sumu 5,8 mi-
lióna eur. Verejné obstarávanie pritom 
prinieslo úsporu vo výške 2,25 milióna 
eur,“ upresnil trnavský župan.             ren

Trnavská župa zrekonštruovala viac ako 30 kilometrov ciest 
Cesta do Suchej je opravená
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Cesta do Suchej nad Parnou je dokončená.                                   foto zdroj TTSK

Príďte vymieňať 
nepotrebné veci 
Blíži sa vianočný Barter Market a 
tak budú mať Trnavčania už o pár 
dní opäť príležitosť vymeniť svoje 
už nepoužívané veci za čosi, čo 
potrebujú. Podujatie sa uskutoční 
v sobotu 14. decembra od 10. do 
16. h v Mariánskej sále na Fran-
tiškánskej ulici.

Usporiadateľ Barter Marketu Ob-
čianske združenie SaUvedom chce 
touto akciou podporiť recykláciu a 
cirkulárnu ekonomiku, poukázať na 
šetrnejší a udržateľnejší spôsob života 
a podporiť komunitu vo vzájomnom 
stretávaní a pomoci. Návštevníci podu-
jatia budú mať možnosť vymeniť svoje 
nepotrebné oblečenie či rôzne domáce 

potreby za niečo, čo ich poteší a bude 
pre nich užitočné.

Čo všetko sa dá na Barter 
markete vymieňať?

Na Barter market môžu záujemcovia 
priniesť všetko nepoškodené a čisté 
oblečenie, okrem spodného prádla. 
Vhod prídu tiež čistiace prostriedky, 
trvanlivé potraviny, či potreby pre 
zvieratá. Deti isto potešia nevyužívané 
hračky či kompletné spoločenské hry. 
Svoje miesto si nájdu aj rastliny, kveti-
náše či záclony, staršie závesy, posteľ-
ná bielizeň či uteráky.

Chystajú zbierky aj dielničky
Počas Barter Marketu sa uskutočnia 

materiálne zbierky pre viaceré občian-
ske združenia. Pre deti bude k dispozí-
cii Detský kútik a tiež Dielničky, kde sa 
bude všeličo vyrábať a šiť.                       ren

Vymeňte svoje už nepoužívané veci, 
prípadne ich podarujte a urobte ra-
dosť iným. 

foto zdroj JamesDeMers pixabay
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Obyvatelia Kukučínovej ulice v 
Trnave prídu o dvanásť vzrastlých 
stromov, ktoré pred oknami ich 
domov rástli desiatky rokov. Mesto 
Trnava chystá ich výrub. Dôvodom 
je rekonštrukcia ulice.

Podľa informácií z trnavskej radnice 
sa pri rekonštrukcii komunikácie na Ku-
kučínovej ulici nedá vyhnúť prerušeniu 
koreňov dvanástich stromov. Ich korene 
zasahujú do plochy komunikácie a tak 
by museli byť pred osadením nových 
cestných obrubníkov odstránené. Podľa 
odborníkov sa nedá stromom pomôcť 
ani primeranou redukciou ich koruny 
a inými pestovateľskými opatreniami, 
lebo práve javory, o ktoré ide, majú 
zníženú schopnosť zaceľovania rán po 
orezávaní.

Stromy by stratili stabilitu
Po presnom geodetickom vytýčení 

sa teda ukázalo, že nové stavebné kon-
štrukcie na Kukučínovej ulici značne 
narušia koreňovú sústavu javorov a 
stromy stratia stabilitu aj perspektívu 
ďalšieho prežitia. Mesto preto zastavilo 
ďalšie práce a požiadalo o posúdenie 
situácie arboristov, ktorí tento predpo-
klad potvrdili. „Veľké časti obnaženého 
a poškodeného dreva sú vstupnou brá-
nou pre infekciu hubovými patogénmi, 
ktoré spôsobia degradáciu koreňov a 
bázy kmeňa. Môžeme predpokladať, že 
to bude mať značný vplyv aj na vitalitu 
stromov. Po takom zásahu by nasle-
dovalo výrazné presychanie koruny 
stromov, ktoré v nasledujúcich rokoch 
povedie k ich odumretiu,“ uvádza sa v 
znaleckom posudku.

Mesto plánuje náhradnú výsadbu
Mestská samospráva chce dvanásť 

javorov nahradiť novými drevinami, 
pričom plánuje vysadiť odrastené stro-
my vhodné do mestského prostredia, 

ktoré dokážu pomerne rýchlo nahradiť 
chýbajúcu vysokú zeleň. Ich dobrému 
uchyteniu by mal pomôcť aj nový sys-
tém odvodnenia zrážkovej vody, vďaka 
ktorému voda z komunikácií neodtečie 
do kanalizácie, ale v maximálne mož-
nom objeme bude zadržaná, aby mohla 
zavlažiť plochy zelene a ochladzovať 
ovzdušie.

Práce meškajú
Komplexnú rekonštrukciu Kukučí-

novej ulice spustilo mesto ešte v sep-
tembri. Už v začiatkoch však došlo k 
oneskoreniu prác z dôvodu realizácie 
hlavného vodovodu a vodovodných prí-
pojok do rodinných domov. Ďalšie meš-
kanie bolo spôsobené spevňovaním 
podmáčaného a nestabilného podložia 
a napokon tretie zdržanie stavebných 
prác si vyžiadalo riešenie otázky, či 
stromy môžu prežiť radikálne zásahy do 
koreňovej sústavy.

Práce budú pokračovať 
aj v budúcom roku

Obnova Kukučínovej ulice sa dotýka 
443 metrov dlhej časti od Špačinskej 
po Slnečnú. Dôjde tiež k vybudova-
niu okružnej križovatky so Slneč-
nou ulicou, spoločného chodníka s 
cyklochodníkom, doplneniu zelene 
aj verejného osvetlenia. Celý uličný 
priestor vrátane vozovky, chodníkov 
i zelene by tak mal získať novú podo-
bu. Obojsmerná premávka ostane po 
rekonštrukcii zachovaná. Plánovaná 
hodnota zákazky je 747 028,24 eur. 
Úseky cesty Špačinská – Robotnícka, 
respektíve Pažitná – Slnečná sľubu-
je mesto ukončiť ešte v tomto roku, 
rovnako aj vydláždenie chodníka pre 
peších na dolnej strane ulice. Na ostat-
ných častiach miestnej komunikácie 
budú práce pokračovať v závislosti od 
klimatických podmienok ešte aj v roku 
2020.                                                               ren

Na Kukučínovej vyrúbu dvanásť stromov

Javory už nedokážu zachrániť

Rekonštrukcia Kukučínovej ulice si vyžiada výrub dvanástich stromov. 
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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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Erika Modrovská
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Strihám
aj detičky!
Strihám

aj detičky! 0907 43 66 55
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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
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www.oknapolakovic.sk
oknapolakovic@zoznam.sk

0949 300 518
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PLASTOVÉ HLINÍKOVÉ

OKNÁ DVERE

STREŠNÉ
OKNÁ

ZIMNÉ

ZĽAVY!ZIMNÉ

ZĽAVY!

 PREDAJ 
MLÁDOK
od marca 20200,40

králik s liečivom, nosnice, 
brojlery a kačice, bažant, ovce, 
kozy, ošípané, husi, morky, psy

vždy v PIATOK v týchto termínoch:
6.12. 2019

17.1. , 7.2. , 28.2. , 20.3. 2020
Hrnčiarovce n/P. . . . 9,00 hod.
Cífer . . . . . . . . . . . . . 9,20 hod.
Kaplná . . . . . . . . . . . 9,40 hod.
Igram . . . . . . . . . . . . 9,55 hod.
Čataj . . . . . . . . . . . . 10,10 hod.
Slov. Nová Ves . . . . 10,30 hod.
Voderady . . . . . . . . 10,45 hod.
Pavlice . . . . . . . . . . 11,00 hod.
Veľké Úľany . . . . . . 11,30 hod.
Sládkovičovo . . . . . 11,50 hod.
Veľká Mača . . . . . . 12,10 hod.

Majcichov. . . . . . . . 12,30 hod.
Opoj . . . . . . . . . . . . 12,45 hod.
Vlčkovce . . . . . . . . . 13,00 hod.
Križovany n/D . . . . 13,15 hod.
D. Lovčice . . . . . . . . 13,35 hod.
Brestovany . . . . . . 13,50 hod.
Bučany . . . . . . . . . . 14,05 hod.
Trakovice . . . . . . . . 14,20 hod.
Žlkovce . . . . . . . . . . 14,35 hod.
Červeník-zvonica. . . 14,50 hod.
Ratkovce . . . . . . . . 15,10 hod.

vždy v ŠTVRTOK v týchto termínoch:
12.12. 2019

23.1. , 13.2. , 5.3. , 26.3. 2020
Šulekovo-Coop . . . . . 9,00 hod.
Horné Zelenice . . . . 9,15 hod.
Dolné Zelenice. . . . . 9,30 hod.
Siladice. . . . . . . . . . . 9,45 hod.
Šúrovce. . . . . . . . . . 10,00 hod.
Vinohrady n/V . . . . 10,20 hod.
Dvorníky. . . . . . . . . 10,40 hod.
Bojničky-Coop. . . . . 10,55 hod.
Zem. Sady . . . . . . . 11,15 hod.
Pata . . . . . . . . . . . . 11,30 hod.
Šoporňa . . . . . . . . . 11,45 hod.

Diakovce. . . . . . . . . 12,20 hod.
Tešedíkovo. . . . . . . 12,35 hod.
Vlčany. . . . . . . . . . . 12,50 hod.
Zemné . . . . . . . . . . 13,20 hod.
Komoča . . . . . . . . . 13,35 hod.
Andovce . . . . . . . . . 13,50 hod.
Palárikovo . . . . . . . 14,20 hod.
Dvory n/Žitavou . . 14,50 hod.
Bešeňov . . . . . . . . . 15,05 hod.
Veľké Lovce . . . . . . 15,20 hod.
Podhájska . . . . . . . 15,35 hod.

vždy v STREDU v týchto termínoch:
18.12. 2019

8.1. , 29.1. , 19.2. , 11.3. 2020

Malženice. . . . . . . . . 9,00 hod.

Jaslovské Bohunice 9,20 hod.

Paderovce . . . . . . . . 9,40 hod.

Radošovce . . . . . . . 10,00 hod.

Katlovce . . . . . . . . . 10,20 hod.

Dechtice . . . . . . . . . 10,40 hod.

Naháč . . . . . . . . . . . 11,00 hod.

Horné Dubové . . . . 11,20 hod.

Dolné Dubové . . . . 11,40 hod.

Dolná Krupá. . . . . . 12,20 hod.

Horná Krupá . . . . . 12,40 hod.

Trstín . . . . . . . . . . . 13,00 hod.

Biňovce. . . . . . . . . . 13,20 hod.

Boleráz . . . . . . . . . . 13,40 hod.

Bohdanovce. . . . . . 14,00 hod.

Ružindol-trhovisko . 14,20 hod.

Bórová . . . . . . . . . . 14,40 hod.

Biely Kostol-pošta . 15,00 hod.

vždy v PIATOK v týchto termínoch:
13.12. 2019

24.1. , 14.2. , 6.3. , 27.3. 2020
Cerová. . . . . . . . . . . . 9,00 hod.

Prievaly . . . . . . . . . . 9,15 hod.

Pl. Mikuláš-kostol . . . 9,35 hod.

Plavecké Podhradie 9,50 hod.

Sološnica . . . . . . . . 10,10 hod.

Rohožník . . . . . . . . 10,30 hod.
Kuchyňa . . . . . . . . . 11,00 hod.
Pernek . . . . . . . . . . 11,15 hod.

Vinosady . . . . . . . . 12,00 hod.

Dubová . . . . . . . . . . 12,20 hod.

Častá-trhovisko . . . . 12,35 hod.

Doľany . . . . . . . . . . 12,50 hod.
Štefanová . . . . . . . 13,05 hod.
Dlhá . . . . . . . . . . . . 13,20 hod.

Košolná . . . . . . . . . 13,35 hod.

Suchá nad Parnou. 13,50 hod.

Dolné Orešany. . . . 14,10 hod.

Horné Orešany. . . . 14,30 hod.

Lošonec . . . . . . . . . 14,50 hod.

Smolenice . . . . . . . 15,05 hod.
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 0902 047 516

ZEMNÉ A VÝKOPOVÉ PRÁCE
UNC 060 - kladivo, miešač betónu
 - podkop 30, 40, 60 cm

 - vrták priemer 20, 30, 40, vidly
JCB 3CX - lyžica 30, 40, 45, 60 80 cm
JCB 3CX - kladivo, svahovka, vidly
MINIBAGER - lyžica 20, 30, 50 cm, svahovka
SKLÁPAČ - 11m3, 14,5t
VALNÍK - na prevoz strojov do 3,3t
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PROFESIONÁLNE PRANIE KOBERCOV

Suchovská 12
917 01 Trnava

superluxe@superluxe.sk

www.pranie-kobercov.sk, 0905 869 836, 0949 106 116
otváracie hodiny: pondelok až piatok od 8:00 do 18:00 hod.

na doplnky k oknám!
Super CENY
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...sieťky, žalúzie a iné

PRÍĎTE SI PRE V  PONUKE

AJ GARÁŽOVÉ

BRÁNY

V  PONUKE

AJ GARÁŽOVÉ

BRÁNY

v ponuke aj umelé kožuchy,
kožušinové goliere a čiapky

V ZNÍŽENÝCH AKCIOVÝCH CENÁCH

ZIMNÉ BUNDY
pre všetky vekové kategórie

pravá koža OD
Pešia zóna Hlavná 15

01
-0

 T
T4

9

4
1
-0
0
1
2

chrbtice a kĺbov, reumatizmu, artrózy, osteoporózy, cukrovky, pankreasu,
prostaty, vysokého krvného tlaku, sexuálnej disfunkcie, psychických porúch,
migrény, depresie, úzkosti, nervového systému, lymfatického systému,
cievnych problémov, alergénov, toxínov, baktérií, vírusov, plesní ...

Kompletné vyšetrenie a stanovenie Vašej diagnózy na najmodernejšom
diagnostickom biorezonančnom prístroji L.I.F.E. systém Quantum II.
Pomôžeme Vám
určiť príčinu a závažnosť  Vašich chorôb a doporučíme Vám liečbu:

Ľahostajnosť zabíja a ničí. Ľudia okolo 
nás predávajú drogy, znečisťujú prí-
rodu alebo kradnú a my sa tvárime, 
že to nevidíme. A otvárame dvere zlu. 

Niektorí ľudia protestujú proti obrov-
skej korupcii a vláde mafie v našej krajine 
a väčšina sa na nich ľahostajne pozerá. 
Máme tisíce úradníkov, ktorých agen-
dou sú drogovo závislí, ľudia bez stre-
chy nad hlavou, alebo iné skupiny ľudí, 
ktoré potrebujú pomoc. Dostávajú plat, 
rozprávajú múdre reči a spisujú analýzy. 
Tých, ktorým majú pomáhať považujú za 
položky, čísla, objekty, na ktoré dostá-
vajú dotácie. Keď sa stane niečo vážne, 
iba opakujú, že postupovali štandardne. 
Slová feťák, bezdomovec alebo migrant 
dnes v mnohých ľuďoch evokujú skupiny 
ľudí, pred ktorými by sme sa mali chrá-
niť, postaviť okolo nich plot a izolovať ich. 
V skutočnosti sú to veľmi trpiaci ľudia. 

Matka Tereza nikdy nestála o slávu 
tohto sveta. Táto malá a Veľká žena ke-
dysi povedala: „Ďakujem Bohu za jeho 
veľkú lásku, ktorá nás zhromaždila. Je-
žiš nám priniesol dobrú zvesť o tom, že 
náš Boh miluje a chce, aby sme milovali 
jeden druhého, ako nás on miloval, aby 
nám uľahčil vzájomnú lásku. Ježiš hovo-
rí: „Čokoľvek ste urobili jednému z týchto 

mojich najmenších bratov, mne ste urobi-
li. Keď niečo dávate v mojom mene, mne 
to dávate. Keď prijímate dieťa v mojom 
mene, mňa prijímate…”

Nie každý je obdarený tým aby robil 
skutky ako Matka Tereza, Vladko Maslák 
alebo Vladko Krčméry. Prvým krokom 
však môže byť prekonanie ľahostajnosti, 
citlivosť k tomu, čo sa deje okolo nás. Nie 
je dobré, ak ľahostajne prejdeme okolo 
neporiadku v dielni, ignorujeme porušo-
vanie dohodnutých pravidiel, neplnenie 
sľubov. A čudujeme sa, že upadá kultúra 
a morálka.

Ak chceme, aby bol svet lepší, musí-
me prekonať ľahostajnosť, apatiu a pasi-
vitu. A skloniť sa k človeku, ktorý nemôže 
vstať. Tak ako nás k tomu pozýva Matka 
Tereza, keď hovorí: „Lebo som bol hlad-
ný a dali ste mi jesť. Hlad nie je len hlad 
po chlebe. Je to hlad po 
láske. Bol som pocest-
ný a pritúlili ste ma. 
Byť bez domova zna-
mená nielen byť bez 
domu z tehál, ale byť 
osamelý, nechcený, 
nemilovaný.“

Ľahostajní

» Ján Košturiak
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Súkromná spoločnosť prijme

Bližšie informácie na tel. čísle: 0902 953 066.

PREDAVAČKY
- na skrátený pracovný úväzok do novinového

stánku v Smoleniciach, minimálny zárobok
523 Eur brutto + zákonom stanovené príplatky
- na trafiku na železničnej stanici v Trnave,

minimálny zárobok 624 Eur brutto
+ zákonom stanovené príplatky
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v ponuke aj umelé kožuchy,
kožušinové goliere a čiapky

V ZNÍŽENÝCH AKCIOVÝCH CENÁCH

ZIMNÉ BUNDY
pre všetky vekové kategórie

pravá koža OD
Pešia zóna Hlavná 15
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Súkromná spoločnosť prijme

PREDAVAČKY
, minimálny zárobok

523 Eur brutto + zákonom stanovené príplatky
- na trafiku na železničnej stanici v Trnave,

minimálny zárobok 624 Eur brutto
+ zákonom stanovené príplatky
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NON - STOP
0905 351 406

profesionálne čistenie a monitoring

0911 020 019 | trnava.farma@gmail.com0911 020 019 | trnava.farma@gmail.com

LOKÁLNY FARMÁR

ODKÚPI VAŠU

POĽNOHOSPODÁRSKU PÔDU

LOKÁLNY FARMÁR

ODKÚPI VAŠU

POĽNOHOSPODÁRSKU PÔDU
RÝCHLO A ZA DOBRÉ CENY
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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 €
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POĽNOHOSPODÁRSKU PÔDUPOĽNOHOSPODÁRSKU PÔDU
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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

Tento týždeň bola otvorená nová téma – 
presun slovenských zlatých rezerv z Bank of 
England v Londýne do trezorov Národnej banky 
Slovenska. V súvislosti s neistotou okolo Brexitu 
a aktuálnym trendom v okolitých krajinách dáva 
zmysel presunúť naše zlaté rezervy domov. Mať 
zlaté rezervy vo vlastnej krajine je prejav stability 
medzinárodnej bezpečnostnej situácie i vnútor-
nej fi nančnej stability krajiny. Práve stabilita ve-
rejných fi nancií je veľká otázka. NBS totiž neverí 
rozpočtu na rok 2020, tak, ako ho pripravila vlá-
da a rokuje o ňom NR SR. Podľa NBS hrozí defi cit 
1,5mld eur.

 
Vráťme sa však k zlatu. Slovensko dokázalo za 

svoju históriu zhromaždiť približne 32 ton zlata. 
Aktuálna hodnota je 1,3 mld. eur. Tu sa zastavme 
– celková hodnota slovenských zlatých rezerv je 
nižšia než dlh, ktorý naša aktuálna vláda vytvorí 
počas jedného roka! Toto je výsledok vládnutia 
strany Smer. V ekonomicky dobrých časoch. 
Hodnota nášho štátneho dlhu je dnes takmer 46 
mld. eur alebo 33 600 eur na 4 člen-
nú rodinu a neustále sa zvyšuje. 
Zadlžovanie Slovenska už musí 
skončiť, nemôžeme takto ďalej 
žiť na úkor budúcich generácií. 
SaS zastaví zadlžovanie, pretože 
zdravý rozum je najlepší recept.

Vráťme slovenské zlato 
na Slovensko

Zdravý rozum je 
najlepší recept

Marián Viskupič
poslanec NR SR za SaS

Spanie š128x195cm Madlo
+ taburetky 2ks

SEDACIE SÚPRAVY NA MIERUSEDACIE SÚPRAVY NA MIERU ADRESA PREDAJNE
TRNAVA, TRSTÍNSKA 9

0907 787 089
www.zarpa.skS

CELKOVO LÁTKA/B 1815, 5 1490,- EUR s Poloh.opierkami, 1230,- EUR bez Opierok

Pravno-M20-3BF195/PN-3/-R100/PLYT/PN-1/-2BU132/PN-2/-M37/TAB 13
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Bocán s.r.o., Hviezdoslavova 309, Senica
AKCIA do konca roka 2019

chodníky okolo hrobu, MONTÁŽ, doprava, zameranie,
váza, svietnik, záruka 36 mesiacov

Žulový komplet zákryt 4/6, gulaté hrany
s obkladom a veľká žulová tvarovaná tabuľa

s podložkou 

1-hrob od 990 € • 2-hrob od 1290 €

0910 902 635•0905 323 022RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA
- STAČÍ ZAVOLAŤ

ZADARMO: w
w
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Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa: 2-hr. 2490 € • 1-hr. 1850 €
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SME PRVÁ FIRMA, 
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

2-izbový byt: 1 230 €
3-izbový byt: 1 530 €
4-izbový byt: 1 700 €

CELKOVÉ CENY

Pri výmene okien posky-
tujeme vymaľovanie

interiéru s 10% zľavou

339 € 389 €

499 €

Príklady montáže
okien:PLASTOVÉ OKNÁ

A ZIMNÉ ZÁHRADY
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STOP EXEKÚCIE

Konzultácie 
ZADARMO

Volajte
0915 896 536 

Mgr. Bc. Molnárová

Kancelárie
Komárno, Štúrovo, Želiezovce 

Najčítan
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INZERCIA

TRNAVSKO

Mgr. Jozef Belica  0905 534 595
Mgr. Branislav Kudri  0905 943 528
Matúš Vanta   0905 333 832
Eva Hypíková   0905 751 295

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 
Redaktorka: Renáta Kopáčová
spravodajstvott@regionpress.sk

Každý týždeň: 
Trnava, Biely Kostol, Bíňovce, Bo-
hdanovce nad Trnavou, Boleráz, 
Klčovany, Borová, Brestovany, 
Horné Lovčice, Bučany, Cífer, 
Dechtice, Dlhá, Dobrá Voda, Dol-
ná Krupá, Dolné Dubové, Dolné 
Lovčice, Dolné Orešany, Horná 
Krupá, Horné Orešany, Hrnčia-
rovce nad Parnou, Jaslovské 
Bohunice, Kátlovce, Košolná, 
Križovany nad Dudváhom, Lošo-
nec, Majcichov, Malženice, Naháč, 
Opoj, Ružindol, Slovenská Nová 
Ves, Smolenice, Suchá nad Par-
nou, Špačince, Šúrovce, Vlčkovce, 
Voderady, Zvončín, Zavar, Trstín, 
Zeleneč, Modranka

trnavsko@regionpress.sk

Redakcia: Pekárska 40/a
TRNAVA

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   94.750 Bratislavsko Východ
BZ 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    38.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO    42.845 Prešovsko+SB
SN    32.750 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípa-
de, že viete o mieste, kam naše noviny 
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (46.550 domácností)
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0904 95 95 95 www.tt-taxi.sk

1 jazda v Trnave 2,50€

Abrahám 11,50 €
Báhoň  11,50 €
Biely Kostol  4,00 €
Bínovce  11,50 €
Blatné  14,50 €
Bohdanovce  4,50 €
Boleráz  7,50 €
Borová  8,50 €
Brestovany  8,50 €
Bučany  7,00 €
Budmerice 8,50 €
Buková  19,50 €
Cífer  7,50 €
Čataj  12,00 €
Červeník  11,50 €
Dechtice  12,50 €
Dlhá  9,50 €
Dobrá Voda  18,50 €
Dolná Krupá  8,50 €
Dolné Dubové  8,50 €
Dolné Lovčice  7,50 €
Dolné Orešany  8,50 €

Dráhovce  17,50 €
Galanta  18,50 €
Hlohovec 12,50 €
Hlohovec  11,50 €
Hlohovec (Faurécia) 11,00 €
Horná Krupá  11,50 €
Horné Dubové  11,50 €
Horné Orešany  9,50 €
Hoste  10,50 €
Hrnčiarovce  4,00 €
Chtelnica  15,50 €
Jaslovské Bohunice  8,50 €
Kaplná  9,50 €
Kátlovce  10,50 €
Košolná  7,50 €
Križovaný  6,50 €
Leopoldov  10,50 €
Lošonec  11,50 €
Madunice  12,50 €
Majcichov  8,50 €
Malá Mača  14,50 €
Malženice  7,50 €

Medziháj  5,00 €
Modra  14,50 €
Modranka  4,00 €
Naháč  13,50 €
Nitra  32,50 €
Opoj  6,50 €
Pác  7,50 €
Parnas  4,00 €
Pavlice  10,50 €
Pečeňady  11,50 €
Pezinok  19,50 €
Piešťany  19,50 €
PSA, OBI  4,00 €
Pusté Úľany  12,50 €
Radošovce  9,50 €
Ratkovce  10,50 €
Ružindol  5,50 €
Samsung  6,50 €
Senec  17,50 €
Senica  21,50 €
Sereď  11,50 €
Sládkovičovo  17,50 €

Slovenská Nová Ves  8,50 €
Smolenice  12,50 €
Suchá Nad Parnou  6,50 €
Šelpice  4,50 €
Špačince  4,50 €
Šúrovce  8,50 €
Trakovice  8,50 €
Trstín  12,50 €
Veľká Mača  15,50 €
Veľké Kostoľany  12,50 €
Vlčkovce  6,50 €
Voderady  8,50 €
Vrbové  24,50 €
Zavar  6,50 €
Zeleneč  4,00 €
Zvončín  5,00 €
Žlkovce  9,50 €
Ba Centrum  45,00 €
Ba Letisko  29,00 €
Budapešť  130,00 €
Viedeň Centrum  85,00 €
Viedeň Letisko  72,00 €

šetríme prírodu
jazdíme ECO
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20. 12. 2019 v Hoteli Koliba (Kamenný mlyn)

Info: 033/533 44 59

VIANOČNÝ
VEČIEROK
VIANOČNÝ
VEČIEROK

Vstupné:

10 Eur.
Vstupné:

10 Eur.
V cene lístka je welcome

drink, večera formou
švédskych stolov.

O zábavu sa postará
kapela Cityboys Peter.

KRMIVO
krmivá Energys

pre Hospodárske
zvieratá

oproti Žel. Stanice, Kollárova 6, Trnava, tel. 0917 501 066
parkovanie zozadu - vchod z Hospodárskej ulice

Teraz zľava 15 % na všetko pre chov Holubov
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Nie nula celá a osem desatín, 
ale nula celých a osem desatín.

Nie hrať na klavír, 
ale hrať na klavíri.

Slovenčina naša
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