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Mesto, Dubie, Čadca, Čierne, 
Dunajov, Krásno nad Kysucou, 
Oščadnica, Raková, Staškov, Svr-
činovec, Turzovka, Zborov nad 
Bystricou, Budatínska Lehota, 
Dubie, Dolný Vadičov, Lodno, 
Lopušné Pažite, Povina, Rado-
ľa, Rudina, Rudinka, Snežnica, 
Korňa, Makov, Nová Bystrica, 
Olešná, Podvysoká, Skalité, Sta-
rá Bystrica, Nižný Kelčov, Vysoká 
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Keby som tak mohol zmeniť ten náš 
malý svet k lepšiemu! Keby som 
tak mohol vrátiť naspäť medzi ľudí 
úsmevy, priateľstvá, lásku. Keby 
som tak mohol...

Často na to myslím, nielen teraz, 
na konci roka. Keby som tak mohol 
povzbudiť všetky zdravotné sestry a 
bratov, zdravotnícky personál, leká-
rov. Môžem im iba od srdca poďakovať, 
úprimne a pokorne, za to, že už takmer 
dva roky ťahajú doslova z lopaty „zu-
batej“ tých, ktorým osud ešte nejakú 
šancu dal. A v duchu poprosiť - „vydrž-
te ešte prosím, ja vám to nikdy neza-
budnem“. Viem, že v tomto želaní nie 
som na Slovensku sám. Viem, že takto 
zmýšľajú mnohí.

Keby som tak mohol odpísať kaž-
dému z vás, vážení čitatelia a čitateľ-
ky, ktorí a ktoré ste nám napísali. Či 
už pochvalne, vďačne, alebo kriticky. 
Dokonca by som rád odpísal aj tým, 
ktorí poslali iba vulgárne nadávky, 
hoci ich nebolo ani toľko, čo prstov na 
jednej ruke. Keby som mohol, každému 
zaželám zdravie, pokoj v duši, blízku 
rodinu a nad ňou strechu nad hlavou. 
Možno aj šťastie, aj keď - nie je už šťas-
tím to všetko, čo som napísal?

Jedno však môžem. A to poďako-
vať. Poďakovať by sa malo. Hoci za to, 
že aj po dvoch rokoch pandémie tu ešte 
sme. Že nateraz si nás nezobrala. Stará 
mama mi kázala, „a nezabudni po-
prosiť o odpustenie“... Keď som sa ako 
malý pýtal koho, veselo mávla rukou 
a povedala - „to máš jedno“. A dodala 
- „dôležité je poprosiť, vyjadriť túžbu 
po odpustení. Vtedy vieš, že nie si do-
konalý a že nie všetko, čo si vyviedol či 
povedal, bolo správne“.

Keby som mohol napísať, že tento 
týždeň už nemocnice neprijali žiadne-
ho pacienta. Alebo, keby ustali hádky, 
prekáračky, keby sa s pandémiou stra-
tila aj závisť či nenávisť.Tí, ktorí nám z 
titulu moci iba vulgárne nadávajú a zá-
roveň nás karhajú a poučujú o duchov-
nosti predvianočného času, keby som 
mohol, tým by som...

Nie, to by asi nebolo 
správne. Vážení čitatelia, 
vďaka za vašu pozornosť. 
Takú, či onakú. A aby rok 
2022 bol pre vás rokom 
slúžiaceho zdravia!

Keby som mohol

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
za celú redakciu REGIONPRESSu – pekné sviatky!

Stred zimy bol odjakživa obdobím 
osláv. Koniec decembra bol naj-
vhodnejším dátumom na oslavy 
prakticky v celej Európe, pretože 
väčšina dobytka bola porážaná prá-
ve v zimnom období, kedy sa ľudia 
nemuseli obávať, že by sa im mäso 
pokazilo. 

Navyše, v tomto období vyfermen-
tovala väčšina alkoholických nápojov, 
ktoré si ľudia počas roka vyrábali, tak-
že sa pilo a veselilo. To znamená, že už 
stovky rokov pred príchodom Ježiša na 
svet oslavovali Európania svetlo a na-
rodenie v najtemnejších dňoch zimy, v 
období zimného slnovratu, keď už mali 
najkratšie dni a najdlhšie noci za sebou 
a spoločne sa tešili na predlžovanie dní 
a životodarné slnečné lúče.

V prvých rokoch kresťanstva sa 
narodenie Ježiša vôbec neoslavovalo a 
hlavným kresťanským sviatkom bola 
Veľká noc. V štvrtom storočí sa cirkev 
rozhodla zaviesť slávenie Kristovo na-
rodenia. Keďže Biblia paradoxne vôbec 
neudáva dátum Ježišovho narodenia, 
pápež Július I. sa rozhodol pre 25. de-
cember.

Vianoce sú sviatok narodenia Je-
žiša Krista, ktorým predchádza prí-
pravné obdobie - advent. Advent je 
časť liturgického roka rímskokatolíckej 
cirkvi vymedzená štyrmi nedeľami 
pred sviatkom narodenia Ježiša Kris-
ta. Kresťania sa počas adventu snažia 

duchovne pripraviť na Vianoce tým, že 
podstúpia rorátnu sv. omšu alebo si čí-
tajú sväté evanjelium. Na štedrý deň sa 
pred večerou pomodlia a tešia sa z dar-
čekov. O pol noci sa všetci slávnostne 
oblečú a idú spolu na polnočnú svätú 
omšu.elý december sme rozmýšľali nad 
tým, čo komu kúpime, či na to budeme 
mať a či sa to bude obdarovanému pá-
čiť. Nóri dokonca platia v Novembri iba 
polovicu daní, aby mali viac peňazí na 
prípravu Vianoc. 

Ale je to naozaj všetko len o pe-
niazoch a darčekoch? Je iba na nás, 
aby sme si nastavili hranice a dali 
Vianociam ten pravý význam. Nie ten 
materialistický ale duchovný. Pretože 
najvzácnejšie na celom svete je šťastná 
rodina pokope.

Vianoce – sviatok mnohých podôb

» red

23. decembra 1888
deň, keď si po silnom záchvate Vincent Van Gogh odrezal ucho.

Výročia a udalosti
22. decembra 1990    
Lech Wałęsa sa stal prezidentom Poľska

Výročia a udalosti
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Čo je africký mor ošípaných a prečo je 
nebezpečný?

Ide o vysoko nákazlivé ochorenie, ktoré je smrteľné 
pre diviaky a ošípané. Na Slovensku ho máme zhruba 
dva roky a infikovaná je zhruba polovica okresov 
Slovenska. Najpostihnutejšia je východná 
časť územia. Pre človeka AMO nepredstavuje 
nebezpečenstvo, pre chovateľov ošípaných však 
znamená pohromu. Ak sa totiž objaví nákaza u jednej 
ošípanej, je nutné zlikvidovať celý chov.

Čo ministerstvo aktuálne robí, aby zastavilo 
šírenie moru?

Spustili sme národnú kampaň na zastavenie 
šírenia afrického chovu.  Rozdelili sme Slovensko 
do troch zón a nariadili odstrel diviakov v tých 
lokalitách, kde nie je AMO rozšírené. V okresoch, 
kde sa už nákaza potvrdila, platia pre chovateľov 
mimoriadne prísne hygienické opatrenia. Prosíme 
aj drobných chovateľov, aby nahlásili príslušnej 
regionálnej veterinárnej správe, že majú doma 
ošípanú. Veterinári im poskytnú potrebný dohľad aj 
poradenstvo. Na vstupoch do lesov môže verejnosť 
naraziť na tabule s inštrukciami, ako sa majú správať 
v lese. Ak je to oblasť zasiahnutá morom, ľudia by sa 
mali pohybovať iba po lesných cestách. Znížia tak 
riziko, že na vlastnom oblečení prinesú africký mor 
domov alebo vyplašia diviaky. Plašenie diviakov v 
infikovaných oblastiach je nežiaduce, aby sa mor 
ďalej nešíril. V týchto oblastiach poľovníci a lesníci 
vyhľadávajú a likvidujú uhynuté diviaky, masívny 
odstrel tu už neprebieha, aby nedochádzalo k ich 
vyplašeniu. V oblastiach, kde sa ešte AMO nepotvrdil, 
ale susedí s infikovaným okresom, poľovníci realizujú 
zvýšený odstrel. V týchto oblastiach je nutné znížiť 
počty diviakov na nulu. V okresoch, kde AMO nebol 
potvrdený, tiež prebieha  masívny odlov diviačej zveri. 
Všetky ulovené kusy vyšetrujú veterinári. Zdravé 
diviačie mäso putuje na spracovanie a do obchodov. 

Zdravé mäso sa bude jesť? Je to bezpečné?
Áno, je absolútne bezpečné a treba zdôrazniť aj 

to, že AMO nie je prenosný na človeka. Z každého 
zastreleného diviaka budú odobraté dve vzorky, 

mäso zatiaľ bude skladované v chladiacich boxoch. 
Pokiaľ budú vzorky negatívne, mäso bude môcť ísť na 
spracovanie a na pulty obchodných reťazcov.

Tie s tým súhlasia?
Tie na tom s nami spolupracujú. Chceme dostať 

k ľuďom vynikajúce potraviny, ktoré ponúka naša 
príroda, naše lesy. Koniec koncov, toto mala byť 
dlhodobo stratégia aj mojich predchodcov a na konci 
dňa to môže dopomôcť k tomu, aby sa na pultoch 
obchodov objavovalo viac slovenskej diviny.

Môžu chodiť občania do lesa, ak je v okrese 
potvrdený výskyt AMO?

Ako som už spomenul, v infikovaných oblastiach 
nám ide o to, aby diviaky, ktoré sa tam vyskytujú, 
boli čo najmenej vyrušované a nepresúvali sa do 
nenakazených oblastí. Aby zostali na jednom mieste 
a neroznášali vírus do ďalších oblastí.

Čo majú robiť ľudia, ak nájdu uhynutého 
diviaka?

Bezodkladne nahlásiť nález poľovníckemu združeniu, 
ktorému revír patrí, alebo informovať  obecný, resp. 
mestský úrad. 

V čom spočíva úloha poľovníkov?
Pre úspešné zastavenie šírenia afrického moru 

musíme výrazne znížiť populáciu diviakov. To je 

úloha poľovníkov.  Poľovníci sú kľúčoví aj z toho 
pohľadu, že dané revíry poznajú a majú ich 
jednoducho schodené a vedia, kde sa diviaky 
a v akom počte zdržujú. Aby mohla prebiehať 
prísna veterinárna kontrola, nakúpili sme pre 
poľovné združenia dostatok chladiacich boxov 
na uloženie ulovených diviakov a za každého 
zastreleného diviaka je vyplácané motivujúce 
zástrelné.

Ako ľudia zistia, že poľovníci sú na 
poľovačke v lese a nemajú tam chodiť?

Treba povedať, že neexistuje zákonná 
povinnosť pre poľovníkov oznamovať, že sú 
práve v lese na postriežke. Keďže nám však 
ide o spoločný cieľ, chcem poprosiť verejnosť 
o porozumenie a spoluprácu. Všeobecne platí, 
že by občania mali chodiť iba po vyznačených 
trasách a nemali by sa zdržiavať v lese po 
zotmení. Občania by mali mať vždy na pamäti, 
že v tomto období sa realizuje zvýšený odlov 
diviakov a teda tomu prispôsobiť aj miesto 
svojej vychádzky do lesa. 

Čo ak chovateľ zistí, že jeho ošípaná/ošípané 
nie je/sú v poriadku?

V tom prípade je potrebné okamžite kontaktovať 
veterinára. Ak sa potvrdí, že ide o africký mor, ďalšie 
kroky určí regionálna veterinárna správa. Bohužiaľ, 
takéto nakazené zviera sa už nedá zachrániť, ako 
som uviedol, africký mor je smrteľný a v súčasnosti 
naň neexistuje liečba. Jedinou našou zbraňou je 
prevencia. 

Odškodní štát chovateľov, ktorí musia dať 
svoje chovy zlikvidovať pre potvrdený AMO?

Áno, na ministerstve máme kompenzačné schémy 
v prípade, že chov musí byť zlikvidovaný. Nárok 
chovateľa sa posudzuje na základe toho, či ide o 
fyzickú alebo právnickú osobu a potom na základe 
viacerých ďalších parametrov. 

Ako môžu pri riešení tejto situácie pomôcť 
mestá a obce?

Starostovia, a to špeciálne platí pri menších obciach, 
sú pre našich občanov prvý kontakt so štátom. Preto 
chceme, aby pomáhali ako informačný aparát štátu, 
ktorý má často väčšiu dôveryhodnosť ako vláda či 
médiá. Taktiež nám ako informačné kanály môžu 
slúžiť obecné noviny, rozhlasy, preto je aj úloha miest 
a obcí nezastupiteľná.

Minister 
Samuel Vlčan: 
Africký mor 
ohrozuje
chov domácich 
ošípaných
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Občianska
riadková
inzercia

02 AUTO-MOTO / iné 

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

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

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. Upozornenie! Služba 
nefunguje u operátora 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť 
v ľubovoľných iných našich no-
vinách, KY zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

01 AUTO-MOTO / predaj        

»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely-SERIÓZNA DOHO-
DA 0908205521
»Kúpim Starú motorku 
aj nepojazdnú aj die-
ly.0949505827

»Kúpim 3i byt v CA a okolí v 
hotovosti, 0951677592

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682

»PONÚKAM LÁSKU ŽENE 
0944 865 903

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

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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Bol raz jeden gazda. Pracoval na po-
zemku po svojom otcovi. Keď zabil 
prasa, všetko z neho spracoval. Mal 
hnoj, používal prírodné materiály, 
vedel si opravovať náradie a nevyha-
dzoval žiadne odpadky. 

Svet okolo neho sa vyvíjal a presved-
čili ho, aby vstúpil do asociácie gazdov. 
Tak vstúpil a poradili mu tam, že môže 
získať dotácie. Obmedzil prácu na poli a 
začal písať projekty. Nevedel to a tak si za-
čal platiť projektovú agentúru. Asociácia 
gazdov vstúpila do európskej asociácie 
gazdov. Sedeli tam ľudia, ktorí nikdy ne-
pracovali na poli a vymýšľali rôzne pred-
pisy na zlepšenie gazdovskej práce. Zača-
li chodiť dotácie. Cez agentúru, ktorá bola 
skorumpovaná. A tak musel gazda zapla-
tiť úradníka. Prišla veterinárna kontrola. 
Našli lastovičku v maštali a nesprávnu 
sieťku na okne. Gazda dostal pokutu. 
Smutne spomína na veterinárov, ktorí 
chodili k jeho dedovi. Ošetrili zvieratá, 
poradili a pomohli a spolu si vypili. Časy 
sa zmenili. Začali chodiť ďalšie kontroly. 
Časti zabitých zvierat musí odovzdávať 
do asanačného podniku. A platiť. Pred-
písali mu bitúnok. S nerezovou výbavou. 
Nepovolili mu ani udiareň s drevom, lebo 
nie je v cechu údenárov. A tak si gazda 

začal platiť aj bankárov, ktorí mu poži-
čiavali peniaze. Vybral sa predávať svoje 
výrobky na miestne trhy. Dostal ďalšiu 
pokutu. A tak na dedinskom trhu pre-
dávali už iba gazdovia z Poľska. Gazda 
sa postupne mení na úradníka. Chodí k 
nemu kontrola za kontrolou. Kontrolujú 
krmivo, rodokmene, značky na ušiach, 
vodu vo vedrách, dodacie listy, faktúry, 
ekologické štandardy. Na prácu v maštali 
a na poli už nezostáva čas. 

Niekedy prídu zlé časy. Choroba 
zvierat, víchrica alebo mráz. Poisťov-
ne, ktorým roky platil, sa vykrúcajú a 
nechcú zaplatiť. Vyrástla aj konkuren-
cia. Ľudia, ktorí nikdy negazdovali, ale 
berú obrovské dotácie. Nemajú zvieratá, 
maštale ani polia. Majú. známosti, ktoré 
im pridelia dotácie aj na betónovú plo-
chu. Gazda úplatky nedáva. Rozhodol 
sa montovať kórejské 
autá a na jeho poli 
postavili nemecký 
obchod so španiel-
skymi paradajkami, 
holandským mäsom a 
jablkami z Poľska. 
R o z p r á v k a 
skončila.

Gazda

» Ján Košturiak
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5
2
-0
1
8
4

099

-34%

(100 g = 0,79)

125 g

1.50*

Bryndza   
• p notu n

599

Supercena
cena za 1 kg

599

Supercena
cena za 1 kg

Slovenská 
šunka   

Údené karé    
• bez ost
• rôzne druhy

97 % 
podiel 
mäsa 049

Supercena

(1 kg = 0,82)

600 g

239

-44%
cena za 1 kg

4.29

• s drobmi

drav  a hut  m so s obsahom vitam nu ¦ zin u¦ 
hor a¦ se nu¦ medi a n z ym obsahom tu u§ 119

Supercena
cena za 100 g

• predn ¤zadn  tvr

049

Supercena
cena za 100 g

Kapor
• pitvanýMaslo

139

Supercena

(100 g = 0,70)

200 g
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5
2
-0
1
8
4

089

-40%
2,25 l

1.49*

• t van iv
• po otu n

055

Supercena

1 l

• eta s o�ou

• var ý typ ¦ a tov
099

-41%

(1 kg = 0,50)

2 kg balenie

1.69

• tavený syr v r ev u
099

-41%

(100 g = 0,66)

150 g

1.69*

• rôzne druhy

022

-24%

(100 g = 0,15)

150 g

0.29

279

-30%

(1 kg = 5,58)

500 g

3.99

2 kg

Mrkva 045

-49%
1 kg balenie

0.89

119

-40%
cena za 100 g

1.99

§§§ a mnoho a h výrob ov na www.lidl.sk

od pondelka
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Rodičia detí, ktorých materské ško-
ly či školy sú v týchto dňoch rozhod-
nutím hygienika, zriaďovateľa či 
riaditeľa uzatvorené, majú po splne-
ní ostatných zákonných podmienok 
naďalej nárok na dávku pandemic-
ké ošetrovné. Podmienky nároku 
na dávku ani postup žiadosti o ňu sa 
nemenia. 

Nárok na pandemické OČR budú 
mať niektorí poistenci aj počas nadchá-
dzajúcich zimných prázdnin. Na pan-
demické OČR sa môžu spoľahnúť pois-
tenci, ktorí sa starajú o deti do 11 rokov 
(resp. do 18 rokov pri deťoch s dlhodo-
bo nepriaznivým zdravotným stavom), 
ktorých škola alebo trieda bola uzatvo-
rená rozhodnutím ministra, zriaďova-
teľa, riaditeľa školy alebo hygienika. 
Rovnako má na túto dávku nárok aj ro-
dič, ktorému pediater potvrdil potrebu 
starostlivosti o dieťa z dôvodu, že dieťa 
je v karanténe. Ak poistenec ošetruje 
choré dieťa do 16 rokov veku a pediater 
mu potvrdil potrebu ošetrovania, tiež 
má nárok na pandemické OČR.

Rovnaká situácia pri starostlivosti 
je aktuálne aj v prípade detí, ktoré na-
vštevujú materskú školu – ak je uzatvo-
rená na základe rozhodnutia prísluš-
ného orgánu (ministra, zriaďovateľa, 
riaditeľa školy alebo hygienika), rodičia 
si môžu uplatniť nárok na pandemickú 

dávku. Ošetrovné však nie je možné 
poberať vtedy, ak sa rodič rozhodne ne-
dať dieťa do materskej školy alebo školy 
iba pre obavy z koronavírusu.

Počas školských prázdnin nárok 
na pandemické ošetrovné z dôvodu 
uzatvorenia školy spravidla nevzniká, 
vtedy je škola uzatvorená na základe 
školského zákona. Výnimky tvoria 
prípady, ak je škola aj počas obdobia 
školských prázdnin uzatvorená hy-
gienikom (na čas určený hygienikom). 
Počas školských prázdnin majú nárok 
na pandemické ošetrovné aj poisten-
ci, ak ošetrujú choré dieťa do 16 rokov 
alebo ak má dieťa do 11 rokov nariade-
nú karanténu (obe situácie potvrdzuje 
pediater). Ak ochorie dieťa 16-ročné a 
staršie, poistencovi vznikne nárok na 
bežné ošetrovné v rozsahu najviac 14 
kalendárnych dní. Aj toto ochorenie na 
tlačive žiadosti potvrdzuje lekár.

Kedy majú rodičia nárok 
na pandemické ošetrovné

» Zdroj: Sociálna poisťovňa

Pomoc a usmernenie nájdete v infor-
mačných kanceláriách pre obete trest-
ných činov v každom krajskom meste.

Informačné kancelárie pre obete 
trestných činov (ďalej len „informačné 
kancelárie“) zriadené v  rámci národné-
ho projektu „Zlepšenie prístupu obetí 
trestných činov k  službám a  vytvorenie 
kontaktných bodov pre obete“ sa nachá-
dzajú na okresných úradoch/klientskych 
centrách v každom krajskom meste a vo 
vybraných okresných mestách. 

Informačné kancelárie sú miestom 
konzultácií a poskytovania informácií na 
verejne prístupných miestach.  Obetiam 
trestných činov je v každej  informačnej 
kancelárii k dispozícii koordinátor na 
regionálnej úrovni a dvaja asistenti koor-
dinátora. Uvedení pracovníci na základe 
identifikovaných potrieb každého indi-
viduálneho prípadu zabezpečia obeti 
alebo potenciálnej obeti bezproblémový 
a  rýchly prístup k  základným informá-
ciám ohľadom možností riešenia problé-
movej situácie. 

Ak sa cítite byť obeťou, budú vám BEZ-
PLATNE A DISKRÉTNE poskytnuté základ-
né informácie a usmernenie a sprostredko-
vaná odborná pomoc v oblasti: 
• psychologického poradenstva, 
• sociálneho poradenstva, 
• právnej podpory a usmernenia.

Môžete sa na nás obrátiť v náročných 
životných situáciách, ako napríklad keď 

sa cítite byť obeťou konania zo strany 
rodinných príslušníkov (fyzické násilie, 
psychické násilie a  pod.), obeťou trest-
ných činov v  online priestore, obeťou 
podvodu alebo pri podozrení na podvod-
nú pracovnú ponuku a iné. 

Napríklad - Banskobystrická infor-
mačná kancelária pôsobiaca v rámci ce-
lého kraja sa nachádza na Štefánikovom 
nábreží 7 v Banskej Bystrici a je klientom 
k dispozícii v každý pracovný deň (Pon-
delok – Štvrtok od 8:00-15:30 a v Piatok 
od 8:-14:00). Jej pracovníkov je možné 
kontaktovať osobne alebo telefonicky na 
čísle 0961 605 790, prípadne mailom na 
pomocobetiam@minv.sk alebo formou 
on-line poradne dostupnej na stránke 
https://prevenciakriminality.sk/. Pracov-
níci sú Vám k dispozícii aj na detašova-
nom pracovisku v Lučenci (Námestie re-
publiky 26, Lučenec – budova okresného 
úradu) a to každý utorok v čase od 8:30 
– 15:00.  Viac informácií nájdete na strán-
ke.  https://prevenciakriminality.sk/

Stali ste sa obeťou trestného činu?

» Zdroj: MV SR
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05:10 TELEVÍZNE NOVINY 
06:00 Teleráno 08:25 Zámena manželiek 09:45 
Rodinné prípady 10:45 Rodinné prípady 11:45 
Kobra 11 XXVI. (3-4) - NOVÉ ČASTI 13:45 Susedské 
prípady 14:55 Policajné prípady 15:55 Rodinné 
prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Re-
flex 17:55 Rodinné prípady - NOVÉ ČASTI 19:00 
TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTO-
VÉ NOVINY 20:30 Slunce, seno, jahody 22:00 A 
teraz môžem všetko 23:50 Kobra 11 02:00 Poli-
cajné prípady 03:00 Zámena manželiek 

06:00 Krimi 06:30 Noviny TV 
JOJ 07:20 Súdna sieň 09:30 Inkognito 10:50 Princ 
a servírka 12:50 Všetko čo mám rád - Vianoce 
15:10 Jánošík I. 16:55 Noviny 17:20 Naši - Viano-
ce u Rodinovcov 19:00 Krimi 19:30 Noviny TV JOJ 
20:25 Šport 20:30 Najlepšie počasie 20:35 Tomb 
Raider Americko-britský akčný dobrodružný 
fantazijný triler. MN 12 2018 Alicia Vikanderová, 
Dominic West, Walton Goggins, Daniel Wu 23:00 
Nikto nie je dokonalý 00:55 Nové bývanie 02:00 
Vianočné Inkognito 03:35 Noviny TV JOJ 

05:45 Dámsky klub 07:15 
Správy bez kravaty 07:30 Ranné správy RTVS 
08:30 Doktor z hôr 09:20 Derrick 10:30 Duel 
JUNIOR 11:00 Rozprávky bratov Grimmovcov 
12:20 Dámsky klub 14:00 Dedovizeň 14:30 Horskí 
záchranári 15:25 Pravdivé príbehy 16:25 Svet z 
vtáčej perspektívy 16:55 Doktor z hôr 17:45 Duel 
18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 Bez ro-
diny 22:15 Z posledných síl 23:45 Poirot: Vianoce 
Hercula Poirota 01:30 Pumpa 02:00 Správy RTVS 
„N“ 02:55 O 5 minút 12 04:10 Občan za dverami

05:00 TELEVÍZNE NOVINY 
06:00 Teleráno 08:25 Zámena manželiek 09:45 
Rodinné prípady 10:45 Rodinné prípady 11:45 
Kobra 11 XXVI. (5-6) - NOVÉ ČASTI 13:50 Susedské 
prípady 14:55 Policajné prípady 16:00 Rodinné 
prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Re-
flex 17:55 Rodinné prípady - NOVÉ ČASTI 19:00 TE-
LEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ 
NOVINY 20:30 Posledné Vianoce 22:55 Takmer 
dokonalé Vianoce 01:15 Kobra 11 XXVI. 5-6 03:20 
Policajné prípady 04:15 Rodinné prípady  

05:20 Noviny TV JOJ 06:10 Kri-
mi 06:45 Noviny TV JOJ 07:35 Súdna sieň 09:40 
Inkognito 10:50 Vianoce v paláci 12:35 Všetko čo 
mám rád - Vianoce 14:50 Jánošík II. 16:55 Noviny 
17:20 Prázdniny: Vianočné dobrodružstvo 19:00 
Krimi 19:30 Noviny TV JOJ 20:25 Šport 20:30 Naj-
lepšie počasie 20:35 Vianočné Inkognito Sloven-
ská súťažno-zábavná šou. MN 12 2021 21:40 Via-
nočné Inkognito 23:15 Kam si zmizla, Bernadette 
01:50 Vianočné Inkognito 03:00 Všetko čo mám 
rád - Vianoce 04:50 Noviny TV JOJ  

06:00 Dámsky klub 07:30 
Ranné správy RTVS 08:35 Doktor z hôr 09:20 
Derrick 78 10:30 Duel JUNIOR 11:00 Rozprávky 
bratov Grimmovcov 12:20 Dámsky klub 14:00 
Dedovizeň 14:35 Horskí záchranári 15:30 Pravdi-
vé príbehy 16:25 Svet z vtáčej perspektívy 16:55 
Doktor z hôr 17:40 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Sprá-
vy RTVS 20:30 Huguette 22:00 Zlatokop 23:00 
Vražda na základni 00:30 Bez rodiny 02:15 
Správy RTVS „N“ 03:10 Derrick 78 04:10 Pravdivé 
príbehy 04:40 Správy RTVS „N“  

05:00 TELEVÍZNE NOVINY 
06:00 Teleráno 08:25 Zámena manželiek 09:45 
Rodinné prípady 10:45 Rodinné prípady 11:45 
Kobra 11 XXVI. 7-8/8 - FINÁLE SERIÁLU 13:55 Su-
sedské prípady 14:50 Policajné prípady 15:55 
Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 
17:25 Reflex 17:55 Rodinné prípady - NOVÉ ČAS-
TI 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 
ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 S tebou mě baví svět 
22:30 Ocko je doma 2 00:35 Kobra 11 XXVI. 7-8/8 - 
FINÁLE SERIÁLU 02:35 Policajné prípady 

05:30 Krimi 06:05 Noviny TV 
JOJ 07:00 Súdna sieň 09:00 Vianočné Inkognito 
10:15 Čarovné Vianoce 12:10 Vianoce a spol. 14:20 
Traja veteráni 16:25 Tomb Raider 19:00 Krimi 
19:30 Noviny TV JOJ 20:25 Šport 20:30 Najlep-
šie počasie 20:35 Sám doma Americká rodinná 
komédia. MN 12 1990 M. Culkin, J. Pesci, D. Stern, 
J. Heard, C. O‘Haraová, R. Blossom, J. Candy, 
A. Goethalsová, D. Ratray, G. Bamman a  ďal-
ší. 22:50 Tunel 01:00 Labyrint: Smrteľná liečba 
03:55 Noviny TV JOJ  

06:00 Dámsky klub 07:30 
Ranné správy RTVS 08:30 Doktor z hôr 09:15 
Derrick 10:30 Duel JUNIOR 11:00 Najkrajšie roz-
právky 12:20 Dámsky klub 14:00 Dedovizeň 
14:30 Horskí záchranári 15:25 Pravdivé príbehy 
16:25 Svet z vtáčej perspektívy 16:55 Doktor 
z hôr 17:40 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Správy 
RTVS 20:30 Láska prichádza na Vianoce 22:00 
EKO ďalej 22:35 Spiaci agenti 00:05 Huguette 
01:35 Vražda na základni 03:25 Správy RTVS „N“ 
04:40 Postav dom, zasaď strom  

05:00 TELEVÍZNE NOVINY 
06:00 Priatelia Toma a Jerryho 06:30 Arthur 
zachráni Vianoce 08:20 Varte s nami 08:40 
Aj Santa má brata 10:55 Ocko je doma 2 13:00 
Posledné Vianoce 15:20 Snežná hliadka 17:30 
Pyšná princezna 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 
POČASIE 20:30 Piadinôžka Rodinná animovaná 
komédia MN 12 (USA) 2018 K. Kirkpatrick, J. Re-
isig. 22:30 Bohovia Egypta 01:00 Slunce, seno, 
jahody 02:20 Gotham: Vojna gangov 04:20 
Susedia  

05:20 Súdna sieň 06:20 
Krimi 06:55 Noviny TV JOJ 07:50 Naši - Vianoce 
u Rodinovcov 09:25 Prázdniny: Vianočné dob-
rodružstvo 11:10 Taxi, taxi 13:00 Vianoce na ľade 
15:05 Hačikó: Príbeh psa 17:10 Princ a Večerni-
ca 19:00 Krimi 19:30 Noviny TV JOJ 20:25 Šport 
20:30 Najlepšie počasie 20:35 Grinch Americká 
animovaná rodinná fantazijná komédia. MN 12 
2018 Scott Mosier, Yarrow Cheney 22:25 Prázd-
niny 01:25 Nobelov testament 03:15 Profesionáli 
III. 30 04:00 Krimi 04:20 Noviny TV JOJ 

05:20 Dámsky klub 06:50 
Louis a Luca - Veľké syrové preteky 08:10 Via-
nočný koncert Mira Jaroša a hostí 09:10 Orest z 
rodu čarodejníkov 10:45 Dieťa menom Ježiš 1/3 
12:30 „Šíleně smutná princezna“ 14:00 Láska na 
vlásku 15:55 Bella a Sebastián 3 17:25 Vianočná 
hviezda 19:00 Správy RTVS 19:55 Góly - body - 
sekundy 20:20 Počasie 20:30 „Vesničko má 
středisková“ 22:50 Láska prichádza na Vianoce 
00:25 Dieťa menom Ježiš 1/3 02:20 Správy RTVS 
„N“ 03:10 Góly - body - sekundy 

PONDELOK 20.12.2021

MARKÍZA MARKÍZA MARKÍZA MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

TV JOJ TV JOJ TV JOJ

RTVS RTVS RTVS

UTOROK 21.12.2021 STREDA 22.12.2021 ŠTVRTOK 23.12.2021

06:00 Priatelia Toma a Jer-
ryho 06:20 Scooby-Doo a strašidelné Vianoce 
06:45 Snežná hliadka 08:10 Postrach Dennis 
a Vianoce 09:55 Šmolkovia - Vianočná koleda 
10:20 Pyšná princezna 11:45 Plavčík a Vratko 
13:20 Piadinôžka 15:00 Dračia nevesta 17:05 Pe-
rinbaba 19:00 Oteckovia - Vianočné prekvapenie 
19:15 Mrázik 20:55 Pelíšky Komédia MN 12 (ČR) 
1999 M. Donutil, J. Kodet, S. Stašová, E. Vášáryo-
vá, E. Holubová, B. Polívka. 23:30 Kráľovské Via-
noce 01:10 Dračia nevesta 

06:00 Vianočné Inkognito 
06:50 Sobík Niko 08:10 Snehová kráľovná: Ta-
jomstvo ohňa a ľadu 09:30 Snehulienka 11:10 
Císařův pekař - Pekařův císař 13:40 Sám doma 
15:15 Doba ľadová 2 16:40 Doba ľadová: Mamu-
tie Vianoce 17:00 Ľadové kráľovstvo 18:35 Ľado-
vé kráľovstvo: Vianoce s Olafom 19:00 Tri oriešky 
pre Popolušku 20:30 Sám doma 2: Stratený v 
New Yorku 22:20 Skala 23:50 Krampus: Choď do 
čerta! 01:20 Krídla Vianoc 03:00 Všetko čo mám 
rád - Vianoce 04:35 Kutyil s.r.o. 17  

05:00 Vianočná hviezda 
06:30 Zachránené Vianoce 07:40 Louis a Luca 
- Snežný stroj 08:55 „O princezně Jasněnce a 
létajícím ševci“ 10:25 Dieťa menom Ježiš 2/3 
12:00 Úsmev ako dar 13:25 Vianočné oblátky 
14:30 „Dařbuján a Pandrhola“ 15:50 Kráľ Drozdia 
brada 17:25 O liečivej vode 19:00 Ako si nezobrať 
princeznú 20:30 „Princezna se zlatou hvězdou“ 
21:50 Vianočné oblátky 22:55 Rysavá jalovica 
00:00 Polnočná sv. omša z Jasova 01:50 Dieťa 
menom Ježiš 2/3 03:25 Bella a Sebastián 

05:00 Susedia 06:00 Priate-
lia Toma a Jerryho 06:40 Scooby-Doo: Záhady, 
s. r. o. II. 07:40 Plavčík a Vratko 09:20 SuperStar 
- SUPERFINÁLE 12:55 Princezna ze mlejna 15:10 
Perinbaba 17:10 S tebou mě baví svět 19:00 TE-
LEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ 
NOVINY 20:30 Rozprávková cesta koníka Hrbá-
čika Rodinný film MN 12 (Rusko) 2021 A. Šagin, P. 
Derevjanko, M. Jefremo 22:40 Ples s princeznou 
00:20 Bohovia Egypta 02:35 Gotham: Vojna 
gangov IV. 7-9 04:55 TELEVÍZNE NOVINY  

05:20 Inkognito 06:25 Hoď 
svišťom 15,16/16 07:30 Gnomeo a Júlia 09:05 
Princ a Večernica 10:30 Ženská na vrchole 12:30 
Taxi 3 14:00 Sám doma 2: Stratený v New Yorku 
16:30 Vládkyňa zla 2 19:00 Krimi 19:30 Noviny TV 
JOJ 20:25 Najlepšie počasie 20:30 Kúzelná opat-
rovateľka Americko-britsko-francúzska rodinná 
fantazijná komédia. MN 12 2005 E. Thompsono-
vá, C. Firth 22:25 Matky rebelky: Šťastné a vese-
lé 00:30 Vianočná žúrka 02:05 Santa je stále 
úchyl! 03:25 Profesionáli 17 04:10 Profesionáli 

06:45 Pán Konár 07:15 Pad-
dington a jeho dobrodružstvá: Stratený list 
07:35 Veselá farma: Predvianočný úlet 08:10 
Kráľ Drozdia brada 09:45 Dieťa menom Ježiš 3/3 
11:30 Urbi et orbi 12:10 Očovské pastorále 13:30 
Najkrajšie rozprávky: Rozprávka o dažďovej víle 
14:30 Krakonoš a lyžníci 15:45 „S čerty nejsou 
žerty“ 17:20 „Byl jednou jeden král“ 19:00 Správy 
RTVS 20:20 Mária Terézia 22:05 Forrest Gump 
00:20 Dieťa menom Ježiš 02:00 Správy RTVS „N“ 
03:15 „O princezně Jasněnce a létajícím ševci“

06:00 Priatelia Toma a Jer-
ryho 06:30 Leo Da Vinci: Misia Mona Lisa 07:45 
Piadinôžka 09:35 O statečném kováři 11:15 Po-
poluška v teniskách 13:00 Lovecká sezóna: 
Strachopud 14:40 Pelíšky 17:10 Mrázik 19:00 TE-
LEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ 
NOVINY 20:30 Pokémon: Detektív Pikachu Rodin-
ná komédia MN 12 (USA-Japonsko) 2019 R. Rey-
nolds, J. Smith, K. Newtonová 22:30 Poľovačka 
na Santu 00:30 96 hodín 02:15 Gotham: Vojna 
gangov IV. 10-12 04:15 Susedia  

05:35 Prázdniny: Vianočné 
dobrodružstvo 06:50 Krimi 07:15 Noviny TV JOJ 
08:00 Sherlock Gnomes 09:20 Doba ľadová 2 
10:50 Doba ľadová: Mamutie Vianoce 11:10 Ľado-
vé kráľovstvo 12:55 Ľadové kráľovstvo: Vianoce 
s Olafom 13:15 Grinch 15:00 Sám doma 3 17:10 Tri 
oriešky pre Popolušku 19:00 Krimi 19:30 Noviny 
TV JOJ 20:30 Najlepšie počasie 20:35 Striebor-
né korčule 23:30 Red: Vo výslužbe a extrémne 
nebezpeční 01:25 Hot Dog 03:05 Noviny TV JOJ 
03:45 Kutyil s.r.o. II. 28 04:15 Kutyil s.r.o. 15 

06:00 Najkrajšie rozprávky 
07:00 Tryskáči - Vianočný špeciál 07:25 Chvostík 
a pán Nespalík 07:50 Snehuliak a psík 08:15 „Byl 
jednou jeden král“ 10:00 Sv.omša na sviatok sv. 
Štefana 11:40 Bičianka z doliny 12:45 Rozpráv-
ky bratov Grimmovcov 13:45 Anjel Pána 15:20 
„Obušku, z pytle ven“ 16:30 Pečie celé Slovensko 
17:40 „Princezna se zlatou hvězdou“ 19:00 Sprá-
vy RTVS 20:20 Pacho, hybský zbojník 21:45 „Sně-
ženky a machři“ 23:15 Forrest Gump 01:30 Správy 
RTVS „N“ 02:45 Anjel Pána  

MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

PIATOK 24.12.2021 SOBOTA 25.12.2021 NEDEĽA 26.12.2021

MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

25.12.2021 20:30  
ROZPRÁVKOVÁ 
CESTA KONÍKA 

HRBÁČIKA

TIP 
NA SOBOTNÝ 

VEČER



noviny KY 21-50 11

POLITICKÁ INZERCIA / SPOMÍNAME, SLUŽBYPOVAŽSKO
11

PRÁCA, ZDRAVIE, SLUŽBYKYSUCKO
11

3
3
-0
1
0
1

Mirka – bojovníčka s krásnym úsmevom
Viete, že zdravotní klauni navštevujú ťažko cho-
ré deti nielen v nemocnici, ale tiež u nich doma? 
Aj Mirkina liečba sa z nemocnice presunula do 
domáceho prostredia. Napriek tomu, že kvôli 
chorobe prišla o nohu, nevzdáva sa a bojuje. 
A s ňou celá jej rodina. 

Pre jej rodičov, ktorí sa o ňu s láskou starajú, je 
úsmev na dcérkinej tvári tým najkrajším darom. 
Aby sa Mirka smiala čo najviac, zdravotní klauni ju 
často navštevujú priamo u nej doma. V rámci 
programu Prezuvky máme môžu zdravotní klauni 
prinášať dobrú náladu a povzbudenie nielen ma-
lým pacientom, ale celej rodine.

„Mir�a má �launov veľmi rada. Ešte len počuje 
slovo ‚�laun‘ a už sa na jej tvári vyčarí úsmev. A �eď 
sa dozvie, že prídu � nám, s�áče od radosti. Klauni 

u nás doma vždy vyčaria úsmev na tvárach detí, ale 
aj dospelých. Nie je nič �rajšie, a�o vidieť dieťa nao-
zaj od srdca sa smiať. A to Vaši a naši �launi u nás 
doma do�ážu. Ďa�ujeme Vám za to,“ napísala do 
Červeného nosa Mirkina mamina.

V období Vianoc si uvedomujeme ešte viac, na 
čom skutočne záleží. Spoločné chvíle v kruhu rodi-
ny sú to najcennejšie, čo máme. Keď vládne poho-
da a dobrá nálada, sviatočné obdobie môže byť aj 
pre ťažko choré deti a ich rodiny naplnené rados-
ťou, smiechom a nádejou. Podobne, ako keď sme 
navštívili Mirku a jej rodinu.

Prispejte ľubovoľnou čiastkou na našej stránke 
www.cervenynos.sk a pomôžte rozžiariť úsmevom 
a šťastím Vianoce deťom v nemocniciach a aj tým, 
ktoré sa kvôli vážnej chorobe dlhodobo liečia doma.Foto, autor: Stanislav Mihalík
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SBS GUARDING s. r. o.

@

€

Firma Grosse - Vehne Transport Slovakia s.r.o.
prijme do pracovného pomeru

 

Kontakt: 
e-mail: 13

 12
1 0

63
9

18. decembra 1865    
pridaním 13. dodatku americkej ústavy sa 
zrušilo otroctvo v USA

Výročia a udalosti 20. decembra 2005    
BBC ukončilo vysielanie BBC world v slo-
venskom jazyku

Výročia a udalosti
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HRADEC KRÁLOVE
 145 KČ/ NETTO HODINA 

OPERÁTOR 
VÝROBY
- ubytovanie 
zabezpečené

VIAC INFO 
NA TEL. 
ČÍSLACH: 
BEZPLATNÁ LINKA  

0800 500 091                                        

+420 702 193 121


