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A už je tu pôst!

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Škaredá streda je za nami, aj keď, 
napokon, bola celkom pekná. S reš-
pektom, že ide o jedno z liturgických 
pomenovaní popolcovej stredy, prvého 
dňa pôstneho obdobia. Do Veľkej noci 
od nej zostáva 40 dní. A zas sa teda je 
na čo tešiť. Ale nie iba pasívne. Popol-
cová streda má byť aj pripomienku cie-
ľa či smerovania vlastného života. Už 
o týždeň môžeme tomuto smerovaniu 
dať nový, nádejný impulz. Budeme si 
voliť hlavu štátu. Môžeme si vybrať, dať 
zelenú hlúposti, nemorálnosti, zlobe, 
nenávisti, ale práve tak rovnako náde-
ji, múdrosti, pokoju a hrdosti na seba 
samých. 

Existuje množstvo dôvodov, prečo 
sa obávať tohto výberu, najmä po nie-
koľkotýždňovom predchádzajúcom 
sledovaní „diskusií“ na sociálnych 
sieťach. Až sa nechce zdravým rozu-
mom prijať, koľko hlúpej prízemnej 
nenávisti je v mnohých okolo nás a 
medzi nami. Akoby z nej žili, akoby bez 
nej nastal koniec sveta. Vyberajte teda 
zodpovedne, nejde o futbalový zápas, v 
ktorom treba niekomu nakopať góly do 
bránky, ale ide o ďalšie štyri roky nás 
všetkých. Výber kandidátov je široký, 
pri čítaní niektorých mien spomedzi 
nich sa v nás vynárajú často aj negatív-

ne emócie, no dá sa vybrať aj opak.
Ozaj, zverili by ste vaše maloleté 

dieťa len tak, hocikomu, bez znalostí, 
skúseností, len preto, že rád by sa po-
vozil, do auta na výlet? Teraz budeme 
zverovať náš štát a jeho ďalšie a teda i 
naše osudy do rúk jeho hlave. Koľko-
krát už sme boli vo voľbách podvedení, 
oklamaní, koľkí nám toho už nasľu-
bovali, takmer raj na zemi. A keď boli 
zvolení, zaujímali ich už iba oni a ich 
vlastné a stranícke záujmy. Neurobme 
chybu, že to opäť dopustíme.

Na jar je čas aj na jarné upratova-
nie, bez výnimky, aj v paláci najvyššie-
ho ústavného činiteľa v štáte. Urobme 
to s rozmyslom a najmä – tak, aby bol 
výsledok vidieť i cítiť. Na poriadku v ce-
lom našom štáte. Nie iba v podobe do-
teraz večných a už naozaj otrepaných 
sľubov. Nie v mene záujmov niekoho, 
ale v mene nás, občanov.

Veľa šťastia milí čita-
telia a tentoraz mnohí z 
vás aj voliči. Dobrú ruku 
pri výbere – myslite pri 
tom na vaše deti a ich 
budúcnosť tu, na 
Slovensku.
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Doprava v cene!
Odstavčatá

T: 0908 13 11 99

BEZKONKURENČNÁ CENA!
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ŠTARTUJEME JARNÚ SEZÓNU

POZRI PONUKU NA ZADNEJ STRANE

Kosaèky, plotostrihy, vyžínaèe, motorové píly,
kultivátory, grily, záhradný nábytok ... 

67x32_kosacka_titulka.indd   1 06.03.2019   11:39:20

 20 ROČNÁ ZÁRUKA
 NAJLEPŠIA CENA
 ŽIADNA ZÁLOHA
 PRVOTRIEDNA

   KVALITA

NON STOP linka0944 720 932

 zameranie   odborné poradenstvo
 cenová kalkulácia na mieste  ZADARMO !!!

OBNOVA STRIECH
 ETERNITOVÝCH  PLECHOVÝCH 

 PLOCHÝCH  KANADSKÝ  ŠINDEĽ 
RODINNÝCH DOMOV, PANELÁKOV A BYTOVIEK

BEZ DEMONTÁŽE!
SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY

BITÚMENOVOU LEPENKOU

VYKONÁVAME OPRAVY: KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV

obnova plochých striech technológiou COPERNIT
min. záruka 20 rokov

Slovenská firma
NAJLEPŠIA

CENA
NA TRHU

už 10 rokov

a PREDAJ KRMÍV

Viac informácií     
NA STRANE  č. 10

PREDAJ 
SLIEPOK 

OD 4.3. 2019
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43 200 výtlaèkov

B. Bystrica

Brezno

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV 57.000 Bratislavsko Východ
BZ 67.000 Bratislavsko Západ
DS 26.000 Dunajskostredsko
GA 30.000 Galantsko+Šaliansko
HC 24.000 Hlohovecko+Sereďsko
KM 15.000 Komárňansko
LV 30.000 Levicko
MA 25.500 Malacko
NR 48.000 Nitriansko
NZ 35.000 Novozámocko
PK 21.000 Pezinsko
PN 32.500 Piešťansko+NM+MY
SC 25.000 Senecko
SE 31.000 Senicko+Skalicko
TO 38.000 Topoľčiansko+PE+BN
TN 52.000 Trenčiansko+DCA+IL
TT 45.500 Trnavsko
ZM 18.000 Zlatomoravsko

BB 50.000 Banskobystricko+BR
KY 30.000 Kysucko=CA+KM
LI 35.500 Liptovsko=LM+RK
LC 30.000 Lučenecko+VK+PT
MT 39.250 Martinsko+TR
OR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS
PB 30.000 Považsko=PB+PU
PD 35.000 Prievidsko
ZV 36.500 Zvolensko+DT+KA
ZH 26.500 Žiarsko+ZC+BS
ZA 52.000 Žilinsko+BY

BJ 29.000 Bardejovsko+SK+SP
GE 25.000 Gemersko = RV+RS+RA
HU 25.000 Humensko=VT+SV+ML
KE 82.750 Košicko
KS 22.250 Košicko okolie
SL 12.000 Ľubovniansko
MI 30.500 Michalovsko+TV+SO
PP 35.000 Popradsko+KK
PO 40.000 Prešovsko+SB
SN 30.000 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.

Keďže nie každý musí vedieť, čo 
podľa slovníka slovenského pravopisu 
znamená slovo gelender, najskôr vy-
svetlime, že ide o ozdobné zábradlie. 
Napríklad na podstienku pri chalupe. 
Ľahko ho spoznáte podľa toho, že ho 
od jari do jesene skrášľujú prevažne 
muškáty. Muškáty sú u nás, ale aj v 
okolitých krajinách mimoriadne obľú-
bené, pretože nevyžadujú špeciálnu 
starostlivosť. 

Stačí kúpiť umelohmotný hrantík 
farby ladiacej s oknami, zohnať drenáž 
- piesok, drobný štrk alebo kamienky, 
čo je poruke, asi do cca 3 cm výšky, do-
plniť zeminou vhodnou pre balkónové 
kvety (na značke nezáleží, môže byť aj 
bežný záhradnícky substrát) a zasadiť 
zakúpené, alebo prezimované zakore-
nené sadeničky. Krásne vykvitnú aj tie 
najlacnejšie v 10 kusových balíčkoch, 
najobľúbenejšie sú obyčajné červené 
ťahavé, pretože najviac kvitnú. Na je-
den meter možno vysadiť 8 koreňov.

Ak chcete, aby pekne kvitli, je po-
trebné pravidelne hnojiť. Na podporu 
kvitnutia nezaškodí občas nechať sub-
strát preschnúť, lepšie je polievať ráno. 
Muškáty netreba príliš zalievať, nepre-
tržite vlhký substrát im skôr ublíži. Naj-
lepšie sa im darí na oknách, ktoré sú as-

poň čiastočne chránené pred vetrom, 
tiež neobľubujú celodennú páľavu.

Ak máte svoje rastliny, ktoré ste pre-
zimovali, už v marci je ich treba preložiť 
na svetlé stanovište s teplotou 15 – 16 °C 
a musíte ich začať intenzívnejšie polie-
vať a postupne aj prihnojovať. Klasické 
muškáty krúžkované treba zrezať dosť 
radikálne, aby sa rozkonárili a bohato 
kvitli. Všetky výhonky skráťte približ-
ne na 5 – 7cm. Na každej rastline pone-
chajte tri až štyri najsilnejšie výhonky, 
každý s tromi alebo štyrmi očkami. Pri 
presadení skráťte aj korene.

Krátko ešte o fuksiách - na jar im 
vytvarujte korunku, pričom ročné vý-
honky skráťte na dva páry listov. Keby 
ste to neurobili, rastliny nebudú mať 
dostatok kvetov. Keďže fuksie majú 
vyššie nároky na teplo, na balkón ich 
vykladajte medzi poslednými. Umiest-
nite ich do polotieňa, lebo slnko by im 
spálilo listy.

Na balkón či na gelender

» red
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»Kúpim zach. auto od 1. 
majiteľa do 5.r. (Toyota), 
0940374394
»Kúpim staré mopedy, pi-
onier, babeta, stadion, aj 
diely. tel. 0949154017

»PREDÁM GARÁŽ V KRÁLOVEJ 
VELKÁ GARÁŽ NAD ŇOU DAĽ-
ŠIA MIESNOSŤ 0910925021
»Kúpim v Banskej Bystrici, 
v HOTOVOSTI 1-2 izbový byt. 
Môže byť ešte družstevný, 
aj zadlžený, či v exekúcii, 
vyplatím... Byt môže byť aj 
v pôvodnom stave. Všetky 
potrebné úkony a prepis 
vybavím. Zaručujem čestné 
jednanie. 0908943437

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

Občianska
riadková
inzercia

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

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

Príklad:
RP BB 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 uverejniť 
v ľubovoľných iných našich no-
vinách, BB 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        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

V minulom článku sme v stručnos-
ti načrtli zmluvu o  dielo, pričom sme 
sa venovali najmä predmetu zmluvy 
o dielo. Keďže v prípade zmluvy o dielo 
ide o zmluvu odplatnú, v tomto článku 
budeme venovať pozornosť ďalšej pod-
statnej náležitosti zmluvy o dielo, kto-
rou nepochybne je aj zmluvné dojed-
nanie týkajúce sa ceny diela. V prípade 
ak by takáto dohoda o cene v zmluve 
o  dielo absentovala bola by zmluva 
o dielo neplatná. 

Okrem dojednania ceny diela je 
prípustné, aby sa zhotoviteľ s objedná-
vateľom dohodli na spôsobe určenia 
ceny, prípadne sa dohodli, že cena 
bude určená dodatočne po uzatvorení 
zmluvy o  dielo, a  to formou dodatku 
k nej. Je potrebné uviesť, že pod doho-
dou o  cene zmluvných strán zmluvy 
o dielo sa v podstate rozumie zmluvné 
zakotvenie záväzku objednávateľa, že 
za dielo vykonané zhotoviteľom za-
platí dohodnutú odmenu. Vo väčšine 
prípadov pôjde o odmenu spočívajúcu 
v  peňažnom plnení, nie je však vylú-
čené, aby bolo ako odplata dojednané 
nepeňažné plnenie, alebo určité ko-
nanie, ktoré objednávateľ vykoná ako 
protihodnotu za vykonanie diela zho-
toviteľom. 

Od dojednania spôsobu určenia je 
potrebné rozlišovať dojednanie spôso-
bu platenia ceny diela. Zmluvné strany 
sa môžu dohodnúť na viacerých spô-
soboch platenia ceny diela. Splatnosť 

ceny diela môže byť dojednaná na čas 
predchádzajúci zhotoveniu diela, čas 
zhotovenia diela, alebo na čas po zho-
tovení diela. Taktiež je v zmluve o dielo 
možné určiť či bude cena diela splatná 
ako celá cena alebo sa dojedná úhrada 
ceny diela v splátkach. 

Objednávateľ a  zhotoviteľ si môžu 
zmluvne dojednať aj zaplatenie pred-
davku, ktorý bude následne započíta-
ný do ceny diela. V prípade, že výška 
ceny diela nebola v  zmluve o  dielo 
dojednaná, platí, že za zhotovenie 
diela je objednávateľ povinný zapla-
tiť primeranú cenu, ktorú v  prípade 
pochybností určí súd na návrh jednej 
zo zmluvných strán. Ak nebola výška 
ceny diela v zmluve o dielo určená, ale 
strany sa dohodli na spôsobe určenia 
ceny diela, určuje sa cena diela týmto 
spôsobom. 

Existuje viacero možností ako 
môžu zmluvné strany nastaviť spôsob 
určenia ceny diela, a to určením ceny 
diela pevnou sumou, určením ceny 
diela odhadom, určením ceny diela 
podľa rozpočtu, určením sumy paušál-
nou sumou a určením ceny limitom. 

Zmluva o dielo a cena diela

» Tím advokátskej kancelárie 
   V4 Legal, s.r.o.

Dispečing SK - 0950 333 222
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ZATEPĽOVANIE
TERÁS - ALTÁNKOV

MASTER GROUP s.r.o.
www.mgroupsro.sk

PLACHTOVÉ

0908 398 083
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ŽP EKO QELET a.s.
VÝNIMOČNÉ CENY ZA VÝKUP

oceľového šrotu a farebných kovov

www.ekoqelet.sk

76
-0

01
7

Banská Bystrica  0911 108 044   Brezno    0903 657 815
Banská Bystrica - Majer  0911 089 658

Najčítanej
šie

regionálne

noviny

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
0907 877 862
0907 727 204

www.harabin-2019.sk

VOĽTE č.4VOĽTE č.4

Za Slovensko,
tradície a právny štát 
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»DARUJEM BORDER KOLIU 
0908929262

»Kúpim zlaté dukáty ČSR a 
ČSSR a iné zlaté a striebor-
né mince aj šilingy, šperky a 
hodinky t. 0915627285
»Kúpim akordeón, heligón-
ku. 0915876860
»Predám pánske koliesko-
vé korčule Truly. Veľkosť 45. 
Málo používané. Pôvodná 
cena 100 eur teraz 50. 0903 
845 395

»Kúpim mince, vreckové 
hod. cibule, bodáky, šab-
le, nemec. helmy, vojenské 
práčky 0907166358
»Kúpim staré Primky a iné 
mechanické hodinky. Tel: 
0905767777

»Hľadám si dámu 45-60 r 
0902516687
»SYMPATICKÁ 54 R HĽADÁ 
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE 
09447241

Občianska
riadková
inzercia

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

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

Príklad:
RP BB 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 uverejniť 
v ľubovoľných iných našich no-
vinách, BB zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

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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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

www.balkona.eu
0948 787 777

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

AKCIA ZĽAVA DO 30% Možnosť výhry 300 €

balkóny terasyzimné záhrady 

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
0907 727 204 
0907 877 862
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INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
0907 727 204 
0907 877 862

JUDr. Štefan Harabin: 
Kresťanský a národný hlas nesmie prepadnúť
Moji milí priatelia, 
Kresťanský a národný hlas nesmie prepadnúť.  Som jediný kresťanský a národný kandidát na 
funkciu prezidenta Slovenskej republiky. Preto volám po mobilizácii národných a kresťanských síl. 

Budem priamy. Vážení  voliči  SNS a Smer-SD.

    Chcem sa poďakovať všetkým tým voličom 
oboch strán, ktorých podporu cítim už teraz, či pro-
stredníctvom sociálnych sietí, alebo na osobných stretnu-
tiach po Slovensku.
Verte mi, veľmi si vážim každý Váš hlas.
   Zároveň však chcem osloviť aj ďalších priaznivcov a 

sympatizantov strán SNS a strany Smer-SD, ktorí ešte vá-
hajú a nie sú rozhodnutí.

     Slovenská  národná  strana  do  prezidentského  súboja 
nepostavila  svojho  kandidáta.  Oceňujem   tento  štátnic-
ký  akt  od  predsedu  SNS Andreja Danka. Som presvedče-
ný, že moje  hodnoty  sú  aj  hodnotami  SNS ktorá vznikla 
pred  148 rokmi  s jej  prvým  predsedom  Viliamom  Paulí-
nym-Tóthom.
      Chcem voličov a sympatizantov strany SNS ubezpečiť, 
že týmto    hodnotám    som     verný    celý     svoj   život a 
aj naďalej budem.
     Budem  mať  na  pamäti  vašu  podporu  a  garantujem 
Vám,  že  hodnoty ktoré  spoločne zdieľame, budú mojím 
krédom vo funkcii  Prezidenta Slovenskej republiky.
     Budem si vážiť každý Váš hlas.

     Áno, aj  mnohí  voliči strany Smer-SD a jej sympatizanti 
sú dnes  postavení pred  otázku koho voliť.  Chcete naozaj 
to, aby sa  o  prezidenta  Slovenskej  republiky  uchádzala 
Zuzana  Čaputová?  Stelesnenie  liberálneho  zla?

  Chcete eurobyrokrata Maroša Šefčoviča, nositeľa bru-
selských hodnôt globalizácie, multikulturalizmu, pod-
porovateľa migrácie, istanbulského dohovoru, či postup-
nej straty suverenity v prospech Bruselu? Podporovateľa 
nenápadného postupného zániku našej štátnosti, či po-
malého vymierania kresťanských hodnôt na Slovensku?
Alebo Štefana Harabina s jasnými hodnotami?
  Nie je čas dávať do popredia vlastné ambície či ego.
Nehanbím sa, že oslovím aj voličov Mariána Kotlebu.
    Verím, že sú medzi nimi ľudia, ktorí naozaj ctia kresťan-
ské a národné princípy a dokážu byť tolerantní k ľuďom.

Priatelia, v prezidentskom súboji ide o viac ako o 
Mariána Kotlebu, ide o náš hrdý slovenský národ.

Kresťanský a národný hlas v tomto boji nesmie 
prepadnúť. Slovenskí vlastenci a kresťania majú na 

to a zaslúžia si prezidenta s hodnotami, ktoré všetci spo-
ločne zdieľame.
 Hrdé a  sebavedomé Slovensko,  rodina ako základ 
národa,  spravodlivosť  pre  všetkých, to súhodnoty,  ktoré 
sú hodnotami voličov  a  sympatizantov  všetkých kresťan-
ských a národných strán.
 
Áno, aj vy, voliči KDH, voliči  Kresťanskej demokra-
cie-Život a prosperita, aj Vás sa táto výzva týka.

     Budem  si  vážiť  každý  Váš hlas, hlas ktorý nebude len 
hlasom pre  Štefana Harabina, ale bude  hlasom pre hrdé, 
sebavedomé, demokratické, právne  a  kresťanské Sloven-
sko.
     Verím, že vám na našej krajine záleží rovnako  ako mne 
a budem sa tešiť spolu s Vami, ak  naše hlasy neprepadnú 
a Slovensko bude môcť napredovať so vztýčenou hlavou.
     Prezidentské voľby nie sú politickým bojom strán.  Je to 
voľba občanov. Nezabudnime na to.
     Prihováram sa Vám aj slovami  Martina Rázusa : 
„Opravdivo milovať vlasť môže len ten, kto cíti, že korene 
jeho bytosti sú zapustené v milovanej pôde.“ 

Váš Štefan Harabin,

jediný kresťanský a národný
kandidát na funkciu   
prezidenta Slovenskej
republiky

www.harabin-2019.sk    VOĽTE č.4
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Príjem vlákniny ide správne ruka 
v  ruke s  príjmom tekutín. Ak je veľa 
vlákniny a málo tekutín, môžu sa obja-
viť bolesti alebo pocity tlaku v bruchu, 
nafukovanie, niekedy až zápcha. Ak je 
veľa tekutín a  málo vlákniny, môže sa 
objaviť redšia stolica až hnačky.

Nerozpustná vláknina, najčastej-
šie celulóza, nestrávená odchádza von 
hrubým črevom. Zabezpečuje tak správ-
ny pohyb celým tráviacim systémom. 
Ľudia, trpiaci zápchou, majú veľmi často 
nízky príjem vlákniny v strave. Rozpust-
ná vláknina prevažne z ovocia, zeleniny, 
strukovín a  ovsených vločiek obsahuje 
pektín a  β-glukány, ktoré vo vodnom 
prostredí tela vytvárajú gél, ktorý môže 
so sebou strhávať prebytočné látky.  Zá-
kladnou liečbou vysokej hladiny tukov 
– cholesterolu a triglyceridov, nevyrov-
naných hladín krvného cukru, je strava 
- zvýšenie príjmu vlákniny, hlavne zo 
zeleniny, ovocia a vločiek.

Denný príjem vlákniny má byť 20-
30 g/deň u  dospelého, závisí od veku, 
pohlavia a fyzickej aktivity. U detí je to 
pochopiteľne menej 1-20 g/deň, podľa 
veku. Odporúčaný pomer rozpustnej 
a nerozpustnej vlákniny je 3 : 1. Príjem 
vlákniny u  väčšiny ľudí u nás je níz-
ky, približne polovičný. Jej zvyšovanie 
v strave ale treba  regulovať postupne, 
nárazové zvýšenie môže byť sprevádza-
né tráviacimi ťažkosťami. So zvýšením 
príjmu vlákniny, treba aj zvýšiť príjem 
tekutín, najlepšie vody. Denná dávka 

by nemala byť vyššia ako 60-70g. Zvýše-
ný príjem môže nepriaznivo ovplyvniť 
vstrebávanie niektorých minerálnych 
látok, napríklad horčíka, vápnika, zin-
ku, ale aj niektorých liekov.

Množstvo vlákniny v 100 g potravi-
ny je rôzne: pšeničné otruby 45 gramov 
(g), strukoviny, knäckebrot 15 g,  celo-
zrnná múka 12 g, sušené ovocie (figy, 
slivky, marhule) 12-15 g. obilné vločky 
a orechy 10 g, celozrnné cestoviny, kus-
-kus a pečivo 7 g, müsli tyčinka 6 g, ryža 
natural 5 g, ovocie 2 - 6 g, zelenina 2 - 6 
g, biela ryža 1 g.

Príklad raňajok s  dostatočným ob-
sahom vlákniny (9-12 g na porciu):
40 g (4 polievkové lyžice) ovsených vlo-
čiek so 120-150 g ovocia (jeden stredne 
veľký banán alebo jablko) a  10 g ore-
chov (5-10 kusov podľa veľkosti, napr. 
polovica vlašského orecha má hmot-
nosť 3 g, 1 mandľa 1g) predstavuje spolu 
9 g samotnej vlákniny: 4 g (vločky) + 4 g 
(ovocie) + 1 g (orechy). Príjem vlákniny 
vieme ovplyvňovať napríklad druhom 
ovocia. Pokiaľ jablká a banány obsahu-
jú 2-3 g vlákniny v 100g, bo-
buľoviny (maliny, ríbezle, 
čučoriedky) a  jahody 5-6 
g. Ovsené vločky môžu 
byť zaliate vodou, mlie-
kom alebo jogurtom 
podľa chuti.

Vláknina - nepostrádateľná súčasť stravy II

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

metabolizmu a výživy

ovocia. Pokiaľ jablká a banány obsahu
jú 2-3 g vlákniny v 100g, bo-
buľoviny (maliny, ríbezle, 
čučoriedky) a  jahody 5-6 
g. Ovsené vločky môžu 
byť zaliate vodou, mlie-
kom alebo jogurtom 

FINANCIE

Spolu s blížiacim sa termínom na 
podanie daňového priznania k 
dani z príjmov sa musia všetky fy-
zické osoby - podnikatelia pripra-
viť na novinku pri podávaní daňo-
vého priznania.

Finančná správa podnikateľov upo-
zorňuje, že daňové priznanie k dani 
z príjmov fyzickej osoby typ B môžu 
podať už len elektronicky. Stihnúť to 
musia najneskôr do 1. apríla. V dos-
tatočnom predstihu pred samotným 
podaním daňového priznania si však 
musia splniť ďalšie povinnosti súvisia-
ce s elektronickým podávaním doku-
mentov. Na elektronickú komunikáciu 
je najskôr potrebné sa registrovať na 
portáli finančnej správy. Fyzické osoby 
podnikatelia, ktoré doteraz finančnej 
správe nemuseli podávať žiadne doku-
menty elektronicky, a nie sú stále zare-
gistrované, by tak mali urobiť v najbliž-
ších dňoch.

Čo budete 
k registrácii potrebovať?

K registrácii si pripravte elektronický 
občiansky preukaz s čipom (eID), res-
pektíve kvalifikovaný elektronický pod-
pis (KEP). V prípade eID finančná sprá-
va upozorňuje, že v eID je potrebné mať 
preinštalovaný platný certifikát vydaný 
po 1.novembri 2017, nakoľko dovtedy 
platné certifikáty boli Ministerstvom 
vnútra SR zneplatnené. Využiť môžete 
aj možnosť uzavrieť s daňovým úra-
dom takzvanú dohodu o elektronickom 
doručovaní. Po registrácii na portáli 
finančnej správy je potrebné vykonať 
proces autorizácie k daňovému subjek-
tu. V prípade fyzických osôb podnika-
teľov je tento proces jednoduchší – pro-
ces registrácie a autorizácie finančná 
správy zlúčila do jedného kroku. Je 
preto potrebné, aby ste v registračnom 
formulári len zaškrtli políčko „Žiadam 
o sprístupnenie oprávnenia pre osobné 

konanie s daňovým úradom“. Auto-
rizácia správcom dane bude urobená 
automaticky. V prípade eID/KEP v prie-
behu pár minút, ak sa rozhodnete pre 
dohodu o elektronickom doručovaní 
je potrebné aj osobne navštíviť daňový 
úrad. Finančná správa odporúča vyba-
viť nevyhnutné kroky v dostatočnom 
predstihu a zároveň upozorňuje, že aj 
odklad daňového priznania je mož-
né podať už iba elektronicky. Ak teda 
chcete požiadať o predĺženie lehoty na 
podanie daňového priznania, musíte 
tak spraviť elektronicky.

Dokedy musíte 
podať daňové priznanie?

Daňové priznanie k dani z príjmov 
za zdaňovacie obdobie 2018 je povinný 
podať daňovník, ak jeho celkové zdani-
teľné príjmy dosiahnuté v roku 2018 pre-
siahli  sumu 1 915,01 eura. Daňovník je 
však povinný podať daňové priznanie aj 
vtedy, ak jeho zdaniteľné príjmy uvede-
nú sumu nepresiahli, ale vykazuje da-
ňovú stratu. Daňové priznanie sa podá-
va do troch kalendárnych mesiacov po 
uplynutí zdaňovacieho obdobia, teda, 
kalendárneho roka. Lehota na podanie 
daňového priznania k dani z príjmov za 
zdaňovacie obdobie 2018 je do 31. mar-
ca 2019. Nakoľko tento deň pripadne na 
nedeľu, posledným dňom lehoty na po-
danie daňového priznania je najbližší 
nasledujúci pracovný deň, to je 1.4.2019. 
Nezabudnite však, že fyzická osoba je v 
tejto lehote povinná daň aj zaplatiť.

Je viacero možností,
ako si môžete znížiť daň

Zákon o dani z príjmov umožňuje da-
ňovníkovi uplatniť si nezdaniteľnú časť 
základu dane na daňovníka, pričom za 
zdaňovacie obdobie 2018 je nezdaniteľ-
ná časť 3 830,02 eura v prípade, ak je 
základ dane daňovníka rovný alebo je 
nižší ako 19 948 eur. Ak je základ dane 
daňovníka vyšší ako 19 948 eur, nezda-
niteľná časť je rozdiel medzi sumou 8 
817,016 a jednej štvrtiny základu dane 
daňovníka. Ak je táto suma nižšia ako 
nula, nezdaniteľná časť základu dane 
ročne na daňovníka sa rovná nule. Ďal-
šou z možností zníženia dane je uplatne-
nie si nezdaniteľnej časti základu dane 
na manželku/manžela, ako aj uplatne-
nie si daňového bonusu na vyživované 
dieťa. Znížiť si základ dane môžete aj o 
príspevky na doplnkové dôchodkové 
sporenie, ako aj o zaplatené úhrady sú-
visiace s kúpeľnou starostlivosťou.

Možnosti predĺženia lehoty
na podanie daňového priznania

Ak viete, že nestihnete podať daňové 
priznanie včas, máte možnosť si záko-
nom stanovenú lehotu na podanie da-
ňového priznania predĺžiť. Musíte však 
podať oznámenie o predĺžení lehoty na 
podanie daňového priznania. Upozor-
ňujeme, že ak ste povinný komuniko-
vať s finančnou správou elektronicky, 
oznámenie je potrebné podať na pred-
písanom tlačive cez portál finančnej 
správy. Oznámenie o predĺžení lehoty 

na podanie daňového priznania k dani 
z príjmov za rok 2018 je fyzická osoba 
povinná podať príslušnému správcovi 
dane najskôr po uplynutí príslušného 
zdaňovacieho obdobia a najneskôr 
do konca zákonnej lehoty na podanie 
daňového priznania za rok 2018, to je 
najneskôr do 1.4.2019. Na základe poda-
ného oznámenia o predĺžení lehoty na 
podanie daňového priznania si fyzická 
osoba môže predĺžil lehotu na podanie 
daňového priznania:

mesiace, pričom daňovník v oznáme-
ní uvedie novú lehotu, ktorou môže 
byť len koniec kalendárneho mesia-
ca, v ktorej podá daňové priznanie 
(30.4.2019,31.5.2019,alebo30.6.2019).

mesiacov, ak súčasťou príjmov daňov-
níka sú zdaniteľné príjmy plynúce zo 
zdrojov v zahraničí, pričom daňovník 
v oznámení uvedie novú lehotu, ktorou 
môže byť len koniec kalendárneho me-
siaca, v ktorej podá daňové priznanie 
(31.7.2019, 31.8.2019,alebo 30.9.2019).

Ak si predĺžite lehotu na podanie da-
ňového priznania k dani z príjmov za rok 
2018, v tejto novej lehote uvedenej v ozná-
mení je daňová povinnosť aj splatná.

Zdroj informácií: Finančná správa, 
Finančné riaditeľstvo SR, 

Centrum podpory pre dane
Stranu pripravila Renáta Kopáčová

Nezabudnite sa v predstihu zaregistrovať

Podnikatelia pozor - daňové priznanie 
môžete podať už len elektronicky

ilustračné foto                                                                                                                                                                       foto zdroj Bru-nO-pixabay

Uvádzame príklad:
Fyzická osoba vykonávajúca podnika-
teľskú činnosť na základe živnosten-
ského oprávnenia podá dňa 20.3.2019 
správcovi dane oznámenie o predĺžení 
lehoty na podanie daňového priznania 
za rok 2018, v ktorom si predĺžila leho-
tu na podanie daňového priznania do 
30.6.2019 (nedeľa). Najbližší pracovný 
deň je pondelok 1.7.2019,to znamená, 
že lehota na podanie daňového pri-
znania a splatnosť dane sa posúva na 
1.7.2019. Ak fyzická osoba podá daňové 
priznanie v máji 2019, splatnosť dane 
ostáva zachovaná a daňovú povinnosť 
vypočítanú v daňovom priznaní musí 
zaplatiť najneskôr do 1.7.2019.
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Spolu s blížiacim sa termínom na 
podanie daňového priznania k 
dani z príjmov sa musia všetky fy-
zické osoby - podnikatelia pripra-
viť na novinku pri podávaní daňo-
vého priznania.

Finančná správa podnikateľov upo-
zorňuje, že daňové priznanie k dani 
z príjmov fyzickej osoby typ B môžu 
podať už len elektronicky. Stihnúť to 
musia najneskôr do 1. apríla. V dos-
tatočnom predstihu pred samotným 
podaním daňového priznania si však 
musia splniť ďalšie povinnosti súvisia-
ce s elektronickým podávaním doku-
mentov. Na elektronickú komunikáciu 
je najskôr potrebné sa registrovať na 
portáli finančnej správy. Fyzické osoby 
podnikatelia, ktoré doteraz finančnej 
správe nemuseli podávať žiadne doku-
menty elektronicky, a nie sú stále zare-
gistrované, by tak mali urobiť v najbliž-
ších dňoch.

Čo budete 
k registrácii potrebovať?

K registrácii si pripravte elektronický 
občiansky preukaz s čipom (eID), res-
pektíve kvalifikovaný elektronický pod-
pis (KEP). V prípade eID finančná sprá-
va upozorňuje, že v eID je potrebné mať 
preinštalovaný platný certifikát vydaný 
po 1.novembri 2017, nakoľko dovtedy 
platné certifikáty boli Ministerstvom 
vnútra SR zneplatnené. Využiť môžete 
aj možnosť uzavrieť s daňovým úra-
dom takzvanú dohodu o elektronickom 
doručovaní. Po registrácii na portáli 
finančnej správy je potrebné vykonať 
proces autorizácie k daňovému subjek-
tu. V prípade fyzických osôb podnika-
teľov je tento proces jednoduchší – pro-
ces registrácie a autorizácie finančná 
správy zlúčila do jedného kroku. Je 
preto potrebné, aby ste v registračnom 
formulári len zaškrtli políčko „Žiadam 
o sprístupnenie oprávnenia pre osobné 

konanie s daňovým úradom“. Auto-
rizácia správcom dane bude urobená 
automaticky. V prípade eID/KEP v prie-
behu pár minút, ak sa rozhodnete pre 
dohodu o elektronickom doručovaní 
je potrebné aj osobne navštíviť daňový 
úrad. Finančná správa odporúča vyba-
viť nevyhnutné kroky v dostatočnom 
predstihu a zároveň upozorňuje, že aj 
odklad daňového priznania je mož-
né podať už iba elektronicky. Ak teda 
chcete požiadať o predĺženie lehoty na 
podanie daňového priznania, musíte 
tak spraviť elektronicky.

Dokedy musíte 
podať daňové priznanie?

Daňové priznanie k dani z príjmov 
za zdaňovacie obdobie 2018 je povinný 
podať daňovník, ak jeho celkové zdani-
teľné príjmy dosiahnuté v roku 2018 pre-
siahli  sumu 1 915,01 eura. Daňovník je 
však povinný podať daňové priznanie aj 
vtedy, ak jeho zdaniteľné príjmy uvede-
nú sumu nepresiahli, ale vykazuje da-
ňovú stratu. Daňové priznanie sa podá-
va do troch kalendárnych mesiacov po 
uplynutí zdaňovacieho obdobia, teda, 
kalendárneho roka. Lehota na podanie 
daňového priznania k dani z príjmov za 
zdaňovacie obdobie 2018 je do 31. mar-
ca 2019. Nakoľko tento deň pripadne na 
nedeľu, posledným dňom lehoty na po-
danie daňového priznania je najbližší 
nasledujúci pracovný deň, to je 1.4.2019. 
Nezabudnite však, že fyzická osoba je v 
tejto lehote povinná daň aj zaplatiť.

Je viacero možností,
ako si môžete znížiť daň

Zákon o dani z príjmov umožňuje da-
ňovníkovi uplatniť si nezdaniteľnú časť 
základu dane na daňovníka, pričom za 
zdaňovacie obdobie 2018 je nezdaniteľ-
ná časť 3 830,02 eura v prípade, ak je 
základ dane daňovníka rovný alebo je 
nižší ako 19 948 eur. Ak je základ dane 
daňovníka vyšší ako 19 948 eur, nezda-
niteľná časť je rozdiel medzi sumou 8 
817,016 a jednej štvrtiny základu dane 
daňovníka. Ak je táto suma nižšia ako 
nula, nezdaniteľná časť základu dane 
ročne na daňovníka sa rovná nule. Ďal-
šou z možností zníženia dane je uplatne-
nie si nezdaniteľnej časti základu dane 
na manželku/manžela, ako aj uplatne-
nie si daňového bonusu na vyživované 
dieťa. Znížiť si základ dane môžete aj o 
príspevky na doplnkové dôchodkové 
sporenie, ako aj o zaplatené úhrady sú-
visiace s kúpeľnou starostlivosťou.

Možnosti predĺženia lehoty
na podanie daňového priznania

Ak viete, že nestihnete podať daňové 
priznanie včas, máte možnosť si záko-
nom stanovenú lehotu na podanie da-
ňového priznania predĺžiť. Musíte však 
podať oznámenie o predĺžení lehoty na 
podanie daňového priznania. Upozor-
ňujeme, že ak ste povinný komuniko-
vať s finančnou správou elektronicky, 
oznámenie je potrebné podať na pred-
písanom tlačive cez portál finančnej 
správy. Oznámenie o predĺžení lehoty 

na podanie daňového priznania k dani 
z príjmov za rok 2018 je fyzická osoba 
povinná podať príslušnému správcovi 
dane najskôr po uplynutí príslušného 
zdaňovacieho obdobia a najneskôr 
do konca zákonnej lehoty na podanie 
daňového priznania za rok 2018, to je 
najneskôr do 1.4.2019. Na základe poda-
ného oznámenia o predĺžení lehoty na 
podanie daňového priznania si fyzická 
osoba môže predĺžil lehotu na podanie 
daňového priznania:

mesiace, pričom daňovník v oznáme-
ní uvedie novú lehotu, ktorou môže 
byť len koniec kalendárneho mesia-
ca, v ktorej podá daňové priznanie 
(30.4.2019,31.5.2019,alebo30.6.2019).

mesiacov, ak súčasťou príjmov daňov-
níka sú zdaniteľné príjmy plynúce zo 
zdrojov v zahraničí, pričom daňovník 
v oznámení uvedie novú lehotu, ktorou 
môže byť len koniec kalendárneho me-
siaca, v ktorej podá daňové priznanie 
(31.7.2019, 31.8.2019,alebo 30.9.2019).

Ak si predĺžite lehotu na podanie da-
ňového priznania k dani z príjmov za rok 
2018, v tejto novej lehote uvedenej v ozná-
mení je daňová povinnosť aj splatná.

Zdroj informácií: Finančná správa, 
Finančné riaditeľstvo SR, 

Centrum podpory pre dane
Stranu pripravila Renáta Kopáčová

Nezabudnite sa v predstihu zaregistrovať

Podnikatelia pozor - daňové priznanie 
môžete podať už len elektronicky

ilustračné foto                                                                                                                                                                       foto zdroj Bru-nO-pixabay

Uvádzame príklad:
Fyzická osoba vykonávajúca podnika-
teľskú činnosť na základe živnosten-
ského oprávnenia podá dňa 20.3.2019 
správcovi dane oznámenie o predĺžení 
lehoty na podanie daňového priznania 
za rok 2018, v ktorom si predĺžila leho-
tu na podanie daňového priznania do 
30.6.2019 (nedeľa). Najbližší pracovný 
deň je pondelok 1.7.2019,to znamená, 
že lehota na podanie daňového pri-
znania a splatnosť dane sa posúva na 
1.7.2019. Ak fyzická osoba podá daňové 
priznanie v máji 2019, splatnosť dane 
ostáva zachovaná a daňovú povinnosť 
vypočítanú v daňovom priznaní musí 
zaplatiť najneskôr do 1.7.2019.
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06:00 Teleráno 08:30 Zá-
mena manželiek 10:05 Oteckovia 11:05 Sused-
ské prípady 12:05 Rodinné prípady 13:05 NCIS 
- Námorný vyšetrovací úrad XIV. 18-19/24 15:00 
Susedské prípady 15:55 Rodinné prípady 17:00 
PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Otec-
kovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 
20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Susedia 21:25 
Kuchyňa 22:05 Vo štvorici po opici 00:20 NCIS - 
Námorný vyšetrovací úrad 02:05 Zámena man-
želiek 03:05 Susedské prípady 

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ 
NOVINY 08:40 SÚDNA SIEŇ 09:50 SÚDNA SIEŇ 
10:55 POLICAJTI V AKCII 12:00 NOVINY O 12:00 
12:30 TOP STAR 13:00 Kosti IX. 7,8 14:50 POLICAJTI 
V AKCII 17:00 NOVINY O 17:00 17:45 LUCKY ROOM 
19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 
20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 INKOGNITO Slo-
venská súťažno-zábavná šou. MN 12 2019 21:55 
INKOGNITO 23:10 S PRAVDOU VON 00:35 SEDEM 
01:35 NOVINY TV JOJ 02:30 INKOGNITO 03:25 KRI-
MI 03:50 LUCKY ROOM 04:45 NOVINY TV JOJ  

05:55 Správy RTVS „N“ 06:55 
Postav dom, zasaď strom 08:30 Svet v obrazoch 
09:00 Doktor z hôr 09:45 Sudkyňa Amy 10:50 
Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 
Dámsky klub 13:55 Folklorika 14:25 Lekári 16:00 
Správy RTVS 16:25 Taliansko, história zhora 16:55 
Doktor z hôr 17:50 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 
Správy RTVS 20:15 Voľby prezidenta SR 2019 
21:35 Reportéri 22:15 Inšpektor Max 23:10 Leká-
ri 00:00 Sudkyňa Amy 00:45 Obdobie zločinu 
02:20 Inšpektor Max 03:15 Dámsky klub 

06:00 Teleráno 08:30 O 10 
rokov mladší 09:50 Oteckovia 10:50 Susedské 
prípady 11:50 Rodinné prípady 12:55 NCIS - Ná-
morný vyšetrovací úrad XIV. 20-21/24 14:55 
Susedské prípady 15:55 Rodinné prípady 17:00 
PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Otec-
kovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 
20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Dobre vedieť! 
22:40 Horná Dolná 23:55 NCIS - Námorný vyšet-
rovací úrad 02:20 O 10 rokov mladší 03:25 Su-
sedské prípady 04:05 Rodinné prípady 

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NO-
VINY 08:40 SÚDNA SIEŇ 09:50 SÚDNA SIEŇ 10:55 
POLICAJTI V AKCII 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 TOP 
STAR 13:00 Kosti IX. 9,10 14:50 POLICAJTI V AKCII 
17:00 NOVINY O 17:00 17:45 LUCKY ROOM 19:00 
KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 
NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 PRÁZDNINY Slovenský 
rodinný komediálny seriál. MN 12 22:00 MOST! 
2 23:00 Kuriér 6 00:00 Akty X 3 01:00 NOVINY 
TV JOJ 01:55 PRÁZDNINY III. 2 03:00 SÚDNA SIEŇ 
03:50 LUCKY ROOM 04:45 NOVINY TV JOJ  

06:05 Správy RTVS „N“ 07:00 
Folklorika 07:30 Ranné správy RTVS 08:30 Ta-
liansko, história zhora 09:05 Doktor z hôr 09:50 
Sudkyňa Amy 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 
Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Folklorika 
14:25 Lekári 16:00 Správy RTVS 16:25 Taliansko, 
história zhora 16:55 Doktor z hôr 17:45 Duel 18:15 
5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:15 Voľby prezi-
denta SR 2019 21:55 Mafia zabíja len v lete 22:55 
Mata Hari 23:45 Lekári 00:30 Sudkyňa Amy 01:15 
Mafia zabíja len v lete 02:10 Mata Hari 

06:00 Teleráno 08:30 Varte s 
nami 08:40 Zámena manželiek 09:50 Oteckovia 
10:55 Susedské prípady 12:00 Rodinné prípady 
13:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad XIV. 22-
23/24 14:55 Susedské prípady 15:55 Rodinné 
prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 
Reflex 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 
20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 2 
na 1 22:20 Susedia 23:15 Kuchyňa 00:00 Veroni-
ca Marsová 02:00 NCIS - Námorný vyšetrovací 
úrad XIV. 22/24 02:40 Zámena manželiek 

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NO-
VINY 08:40 SÚDNA SIEŇ 09:50 SÚDNA SIEŇ 10:55 
POLICAJTI V AKCII 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 TOP 
STAR 13:00 Kosti IX. 11,12 14:50 POLICAJTI V AKCII 
17:00 NOVINY O 17:00 17:45 LUCKY ROOM 19:00 
KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 
NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 SOM MAMA Slovenský 
komediálny seriál. MN 12 2018 21:35 REŠTART 
23:00 Vtierka Sam 9 00:05 Akty X 4 01:05 NOVI-
NY TV JOJ 02:00 SOM MAMA II. 03:00 SÚDNA SIEŇ 
03:50 LUCKY ROOM 04:50 NOVINY TV JOJ  

06:05 Správy RTVS „N“ 07:00 
Folklorika 07:30 Ranné správy RTVS 08:30 Ta-
liansko, história zhora 09:00 Doktor z hôr 09:50 
Sudkyňa Amy 10:35 HiSTORY 10:50 Duel 11:20 5 
proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 
13:55 Folklorika 14:25 Lekári 16:00 Správy RTVS 
16:25 Taliansko, história zhora 16:55 Doktor z hôr 
17:45 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:15 
Voľby prezidenta SR 2019 21:55 Najväčší Slovák 
23:10 12 rokov otrokom 01:20 Lekári 02:05 Sud-
kyňa Amy 02:50 Autosalón 03:15 Dámsky klub

06:00 Teleráno 08:30 O 10 
rokov mladší 09:55 Oteckovia 10:55 Susedské 
prípady 11:55 Rodinné prípady 13:00 NCIS - Ná-
morný vyšetrovací úrad 13:55 NCIS - Námorný 
vyšetrovací úrad 14:55 Susedské prípady 15:55 
Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 
17:25 Reflex 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE 
NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 
20:30 Horná Dolná 21:40 Dobre vedieť! 22:45 Ka-
meňák 00:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 
01:45 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NO-
VINY 08:40 SÚDNA SIEŇ 09:50 SÚDNA SIEŇ 10:55 
POLICAJTI V AKCII 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 TOP 
STAR 13:00 Kosti IX. 13,14 14:50 POLICAJTI V AKCII 
17:00 NOVINY O 17:00 17:45 LUCKY ROOM 19:00 
KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 
NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 S PRAVDOU VON Sloven-
ská zábavná talkšou. MN 12 2018 22:00 SEDEM 
23:00 INKOGNITO 01:30 NOVINY TV JOJ 02:25 S 
PRAVDOU VON 03:30 KRIMI 03:55 LUCKY ROOM 
04:50 NOVINY TV JOJ  

06:00 Správy RTVS „N“ 07:00 
Folklorika 07:30 Ranné správy RTVS 08:30 Ta-
liansko, história zhora 09:00 Doktor z hôr 09:50 
Sudkyňa Amy 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 
Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Folklorika 
14:25 Lekári 16:00 Správy RTVS 16:25 Taliansko, 
história zhora 16:55 Doktor z hôr 17:45 Duel 18:15 
5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 Zlaté časy 
21:30 Svadba v Ríme 23:00 Radosť zo života 
23:30 Neskoro večer 00:20 Lekári 01:05 Svadba v 
Ríme 02:35 Svet v obrazoch 03:00 Dámsky klub

PONDELOK 11.3.2019
MARKÍZA MARKÍZA MARKÍZA MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

TV JOJ TV JOJ TV JOJ

RTVS RTVS RTVS

UTOROK 12.3.2019 STREDA 13.3.2019 ŠTVRTOK 14.3.2019

05:25 Inga Lindströmová: 
Korenie lásky 07:10 Láska na druhý pokus 50 
08:30 Pestúnka Fran 09:55 Tanec pre nás dvoch 
12:10 Reflex 13:20 Zločiny na mori I. 20/26 14:30 
Búrlivé víno 16:35 Dr. House 18:25 Prípady pre 
Lauru I. 1-2/22 20:15 Varte s nami 20:30 Šťastie 
mojich detí Romantický seriál MN 12 (Turecko) 
2016 A. Bingölová, B. Inal, C. Düvenciová, S. Ba-
dur, C. Sahin. 22:20 Nekonečná láska 39-40 
00:20 Upírske denníky 01:05 Prípady pre Lauru I. 
1/22 01:45 Adela show 02:55 Smotánka 

05:40 SÚDNA SIEŇ 07:25 Pro-
fesionáli II. 27 08:30 Simpsonovci VII. 12,13 09:50 
POŠLI ĎALEJ 11:20 NOVÉ BÝVANIE 12:45 NA CHALU-
PE 13:45 PANELÁK: XIV. 23 14:50 Simpsonovci VII. 
14,15 15:50 Profesionáli II. 28,29 17:45 SÚDNA SIEŇ 
19:55 ŽREBOVANIE 20:10 Vojak Americký akčný 
triler. MN 15 2006 J. Cena, R. Patrick, K. Carlso-
nová, A. Ray Parker, A. Biancaová, J. Ehlers, M. 
Bennett, D. Gibson, D. Powell, F. Carlopio, F. Dirani, 
R. Broadway, S. Harman a ďalší. 22:00 OKTAGON 
MAGAZÍN 22:35 Macík 2 01:05 Vikingovia 

06:00 Televíkend 06:50 Malý 
Mikuláš 07:05 Martinka 08:00 Živá panoráma 
08:30 Polícia 09:00 Chaplin hasičom 09:30 Tvá-
rou v tvár 10:00 Eugen Onegin 11:35 Obedníček 
12:35 Jeden deň 13:00 Orientácie 13:25 Televízny 
klub nepočujúcich 13:55 GENERÁCIA 14:30 Park 
15:00 Autosalón 16:00 Záhady archeológie 16:25 
Cesty do školy 17:00 Správy RTVS 17:25 Večerní-
ček 17:45 Hokej - Tipsportliga 21:00 Tajný život 
dvojčiat 21:45 GEN.sk 22:00 Správy a komentáre 
22:25 Ticho na mori 00:00 Správy RTVS „N“ 

05:45 Nekonečná láska 39-
40 07:35 Láska na druhý pokus 51 08:50 Pes-
túnka Fran 10:15 Šťastie mojich detí 32-33 12:30 
Reflex 13:40 Zločiny na mori I. 21/26 14:40 Búrli-
vé víno 16:50 Dr. House 18:35 Prípady pre Lauru 
I. 3-4/22 20:30 Šťastie mojich detí Romantický 
seriál MN 12 (Turecko) 2016 A. Bingölová, B. Inal, 
C. Düvenciová, S. Badur, C. Sahin. 22:20 Nekoneč-
ná láska 41-42 00:20 Upírske denníky VII. 9/22 
01:05 Prípady pre Lauru I. 3/22 01:45 Adela show 
03:00 Smotánka 04:10 Búrlivé víno  

05:00 PANELÁK: XIV. 23 05:55 
SÚDNA SIEŇ 07:40 Profesionáli II. 29 08:45 
Simpsonovci VII. 14,15 10:00 LUCKY ROOM 11:30 
NOVÉ BÝVANIE 12:55 NOVÁ ZÁHRADA 13:50 PANE-
LÁK: XIV. 24 14:55 Simpsonovci VII. 16,17 15:55 Pro-
fesionáli II. 30,31/31 17:45 SÚDNA SIEŇ 19:50 TIPOS 
INFO 19:55 ŽREBOVANIE 20:10 Ako ty 22:25 Zelená 
miestnosť 00:30 Cestovanie v čase 1,2/9 01:25 
Vikingovia IV. 15 02:20 Profesionáli II. 30 03:00 
NOVÉ BÝVANIE 03:50 NOVÁ ZÁHRADA 04:30 Ces-
tovanie v čase 1/9 04:50 KINOSÁLA  

06:00 Záhady archeológie 
06:50 Malý Mikuláš 07:05 Martinka 08:00 Živá 
panoráma 08:30 Správy RTVS z regiónov 09:00 
Cesty do školy 09:30 Národnostný magazín 
10:00 Konečná dolina 11:15 Muzika z Terchovej 
11:35 Obedníček 12:00 Živá panoráma 12:30 Ryba 
v nás 13:25 Tajný život dvojčiat 14:25 VaT 15:15 
Biatlon - MS 2019 17:30 Večerníček 17:45 Hokej - 
Tipsportliga 21:00 Reaganova tajná vojna 22:00 
Správy a komentáre 22:25 Večera s Havranom 
23:40 Ryba v nás 00:35 Správy RTVS „N“ 

05:45 Nekonečná láska 41-42 
07:35 Láska na druhý pokus 52 08:55 Pestúnka 
Fran 10:15 Šťastie mojich detí 34-35 12:30 Reflex 
13:20 Zločiny na mori I. 22/26 14:25 Búrlivé víno 
16:35 Dr. House 18:25 Prípady pre Lauru I. 5-6/22 
20:30 Šťastie mojich detí Romantický seriál MN 
12 (Turecko) 2016 A. Bingölová, B. Inal, C. Düven-
ciová, S. Badur, C. Sahin. 23:20 Nekonečná láska 
43 00:15 Upírske denníky VII. 10/22 01:05 Prípady 
pre Lauru I. 5/22 01:45 Adela show 02:55 Smo-
tánka 04:10 Búrlivé víno  

05:00 PANELÁK: XIV. 24 05:50 
SÚDNA SIEŇ 07:30 Profesionáli II. 31/31 08:30 
Simpsonovci VII. 16,17 09:50 LUCKY ROOM 11:25 
NOVÉ BÝVANIE 12:50 NA CHALUPE 13:55 PANELÁK: 
XIV. 25 14:55 Simpsonovci VII. 18,19 15:55 Profesi-
onáli III. 1,2/30 17:45 SÚDNA SIEŇ 19:50 ŽREBOVA-
NIE 20:10 Udalosť Americký thriller. MN 15 2008 
M. Wahlberg, Z. Deschanelová, J. Leguizamo, A. 
Sanchezzová, B. Buckleyová, F. Collison, S. Breslin 
a ďalší. 22:00 Ako ty 00:10 Cestovanie v čase 3,4 
01:10 Vikingovia IV. 16 02:05 Profesionáli 

06:00 Za túlavými spevák-
mi 06:55 Malý Mikuláš 07:05 Martinka 07:35 
STOJ! POZOR! CHOĎ! 08:00 Živá panoráma 08:45 
Miestopis cechov a manufaktúr 09:30 Európa 
v obrazoch 10:00 Štyria 11:30 Obedníček 12:30 
Život zvierat 13:20 Reaganova tajná vojna 14:30 
Moja diagnóza 15:00 Historická panoráma 15:30 
Maďarský magazín 16:00 Biatlon - MS 2019 
17:55 Hokej - Tipsportliga 21:00 Universum 22:00 
Správy a komentáre 22:50 Umenie 23:25 Dlh – 
diabolská špirála? 00:20 Správy RTVS 

05:45 Nekonečná láska 43 
06:45 Láska na druhý pokus 53-54 08:55 Pes-
túnka Fran 10:15 Šťastie mojich detí 36-38 13:50 
Zločiny na mori I. 23/26 14:50 Búrlivé víno 16:50 
Dr. House 18:35 Prípady pre Lauru I. 7-8/22 20:30 
Šťastie mojich detí - FINÁLE Romantický seri-
ál MN 12 (Turecko) 2016 A. Bingölová, B. Inal, C. 
Düvenciová, S. Badur, C. Sahin. 23:35 Nekonečná 
láska 44 00:30 Upírske denníky VII. 11/22 01:15 
Prípady pre Lauru I. 7/22 01:55 Adela show 03:05 
Smotánka 04:10 Búrlivé víno  

05:10 PANELÁK: XIV. 25 
05:55 SÚDNA SIEŇ 07:45 Profesionáli III. 2 08:45 
Simpsonovci VII. 18,19 10:00 LUCKY ROOM 11:30 
NOVÉ BÝVANIE 12:55 NOVÁ ZÁHRADA 13:50 PA-
NELÁK: XIV. 26 14:55 Simpsonovci VII. 20,21 15:50 
Profesionáli III. 3,4 17:45 SÚDNA SIEŇ 19:50 TIPOS 
INFO 19:55 ŽREBOVANIE 20:10 X-Men 22:20 Vý-
chodiskový bod 00:40 Cestovanie v čase 5,6 
01:35 Vikingovia IV. 17 02:25 Profesionáli III. 3 
03:05 NOVÉ BÝVANIE 03:55 NOVÁ ZÁHRADA 04:35 
Cestovanie v čase 6 04:55 KINOSÁLA  

06:00 Nivou Záhoria 07:05 
Martinka 07:30 STOJ! POZOR! CHOĎ! 08:45 Mies-
topis cechov a manufaktúr 09:30 Maďarský 
magazín 10:00 Monna Vanna 11:30 Obedníček 
12:35 Život zvierat 13:25 Universum 14:30 Ume-
nie 15:00 Fragmenty zo Slovenského štátu 1939 
- 1945 15:30 Rómsky magazín 16:00 Záhady ar-
cheológie 16:25 Cesty do školy 17:00 Biatlon - MS 
2019 17:55 Hokej - Tipsportliga 20:45 Futbal - Eu-
rópska liga 23:05 Experiment 23:35 Polícia 23:50 
Noc v archíve 00:50 Správy RTVS

PONDELOK 11.3.2019 UTOROK 12.3.2019 ŠTVRTOK 14.3.2019STREDA 13.3.2019
DOMA

PLUS

RTVS

DOMA

PLUS

RTVS

DOMA

PLUS

RTVS

DOMA

PLUS

RTVS
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06:00 Teleráno 08:30 Sladká 
výzva 08:45 Zámena manželiek 10:00 Oteckovia 
11:00 Susedské prípady 12:00 Rodinné prípa-
dy 13:05 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad XV. 
2-3/24 15:05 Susedské prípady 16:00 Rodinné 
prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Re-
flex 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 
20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 
Kameňák 21:40 Pád Bieleho domu 00:15 Ja, le-
genda 02:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 
XV. 2-3/24 03:25 Zámena manželiek 

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ 
NOVINY 08:35 SUPERMAMA 09:50 SÚDNA SIEŇ 
10:55 SÚDNA SIEŇ 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 
TOP STAR 12:50 V SIEDMOM NEBI 15:00 POLICAJTI 
V AKCII 17:00 NOVINY O 17:00 17:45 POŠLI ĎALEJ 
19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 
20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 Čínsky zverokruh 
Hongkonsko-čínska akčná dobrodružná komé-
dia. MN 12 2012 23:30 Udalosť 01:25 Východis-
kový bod 03:30 NOVINY TV JOJ 04:10 SÚDNA SIEŇ 
04:55 POŠLI ĎALEJ  

06:05 Správy RTVS „N“ 07:00 
Folklorika 07:30 Ranné správy RTVS 08:30 Ta-
liansko, história zhora 09:00 Doktor z hôr 09:50 
Sudkyňa Amy 10:35 Karpatský miestopis 10:50 
Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 
Dámsky klub 13:55 Folklorika 14:25 Lekári 16:00 
Správy RTVS 16:25 Taliansko, história zhora 16:55 
Doktor z hôr 17:45 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Sprá-
vy RTVS 20:30 Čo ja viem 22:00 Cestou necestou 
22:35 Magická hlbočina 00:45 Lekári 01:30 Ma-
gická hlbočina 03:45 Dámsky klub  

05:05 Rodinné prípady 06:00 
TELEVÍZNE NOVINY 07:05 Ďateľ Woody 07:15 Nové 
dobrodružstvá Toma a Jerryho II. 07:40 Útek 
pred dinosaurami 09:45 Junior 11:55 Veľký tato 
13:50 THE VOICE ČESKO SLOVENSKO 16:10 Foter je 
lotor 18:20 Smotánka 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 
20:10 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Špunti na vodě 
Rodinná komédia MN 12 (ČR) 2017 H. Čermák, J. 
Langmajer, P. Liška, A. Polívková, T. Vilhelmová. 
22:00 Prezidentské voľby 01:25 Likvidátor 03:10 
Pomsta v mene dcéry 04:40 Dobre vedieť!  

05:50 NOVINY TV JOJ 06:35 
KRIMI 07:05 NOVINY TV JOJ 08:00 Rýchla rota 
Chipa a Dala 08:55 Simpsonovci XXVII. 11,12 09:50 
Neserte nám pestúnku II. 18,19 10:50 MILÁČIKOVO 
11:40 Dr. Dolittle 2 13:20 X-Men 15:30 Začarovaní 
17:50 PRÁZDNINY III. 2 19:00 KRIMI 19:30 NOVI-
NY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČA-
SIE 20:35 Pretty Woman Americká romantická 
komédia. MN 12 1990 J. Robertsová, R. Gere, R. 
Bellamy, J. Alexander, L. San Giacomová a ďal-
ší. 23:10 Vojak 2 01:15 Jatky 03:25 NA CHALUPE 

06:05 Správy RTVS „N“ 07:45 
Levia stráž 08:05 Elena z Avaloru 08:30 Fidlibum 
08:55 Trpaslíci 09:25 Daj si čas 09:50 Merlin 
10:45 On air 11:25 Park 12:00 Mimoriadne sprá-
vy 12:20 Čo ja viem 13:50 Radosť zo života 14:25 
Slečna Marpleová: Svrbenie v prstoch 16:15 Naj-
väčší Slovák 17:45 Cestou necestou 18:25 Postav 
dom, zasaď strom 19:00 Správy RTVS 20:30 Zá-
hady tela 21:40 Voľby prezidenta SR 2019 02:00 
Slečna Marpleová: Svrbenie v prstoch 03:35 Mer-
lin 04:20 Park 04:50 On air  

06:00 TELEVÍZNE NOVINY 
07:00 Ďateľ Woody 07:10 Scooby-Doo, ako sa 
máš? 07:30 Tom a Jerry 07:40 Tlsťoch Harry za-
sahuje 09:25 Špunti na vodě 11:00 2 na 1 13:00 
Na telo 13:30 Mačacie zlato 16:05 Kuchyňa 16:45 
Horná Dolná 18:10 Susedia 19:00 TELEVÍZNE NO-
VINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 
20:30 THE VOICE ČESKO SLOVENSKO Česka a Slo-
venska a získa rozprávkovú výhru v hodnote 75 
000 € ? MN 12 22:30 Foter je lotor 00:45 Mačacie 
zlato 02:45 Foter je lotor 04:55 TELEVÍZNE NOVINY  

05:50 KRIMI 06:20 NOVINY TV 
JOJ 07:10 Rýchla rota Chipa a Dala 08:30 Roboti 
10:20 Začarovaní 12:30 Pretty Woman 15:00 Taxi, 
taxi 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 Slo-
venská rodinná šou Vila Rozborila. MN 12 2018 
22:45 Krvavé peniaze Americký akčný kriminál-
ny film. MN 15 2015 00:30 Apartmán Šangri-La 
02:25 KRIMI 03:00 NOVÉ BÝVANIE 03:50 S PRAV-
DOU VON  

06:45 Červíčkovia 06:55 
Tryskáči 07:05 Levia stráž 07:30 Zázračný ateliér 
08:00 Voľby prezidenta SR 2019 09:35 Autosa-
lón 10:00 Amerika zhora 10:55 HiSTORY 11:00 Slo-
vensko v obrazoch 11:55 O 5 minút 12 13:00 Občan 
za dverami 13:55 Poirot: Diabol pod slnkom 15:45 
Zlaté časy 16:50 Kosenie Jastrabej lúky 18:15 Ta-
jomstvo mojej kuchyne 19:00 Správy RTVS 20:30 
Strážmajster Topinka 21:25 Kapitánka Mária 
23:00 Poirot: Diabol pod slnkom 00:45 Kosenie 
Jastrabej lúky 02:00 Kapitánka Mária  

MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

PIATOK 15.3.2019 SOBOTA 16.3.2019 NEDEĽA 17.3.2019
MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

TIP NA 
SOBOTNÝ 

VEČER

16.3.2019 20:30  
ŠPUNTI NA 

VODĚ

05:45 Nekonečná láska 44 
06:45 Láska na druhý pokus 55 08:05 Pestún-
ka Fran 09:25 Šťastie mojich detí - FINÁLE 39-
41 13:20 Zločiny na mori I. 24/26 14:20 Búrlivé 
víno 16:35 Dr. House 18:20 Prípady pre Lauru I. 
9-10/22 20:15 Sladká výzva Pečieme so známou 
cukrárkou Adrianou Polákovou. MN 12 20:30 
Dokonalý manžel: Skutočný príbeh Laci Peter-
sonovej 22:10 Sherlock a Watsonová III. 15-16/24 
00:05 Dr. House 01:45 Adela show 02:50 Smo-
tánka 04:15 Búrlivé víno  

05:05 PANELÁK: XIV. 26 
05:55 SÚDNA SIEŇ 07:40 Profesionáli III. 4 08:45 
Simpsonovci VII. 20,21 09:55 LUCKY ROOM 11:25 
NOVÉ BÝVANIE 12:50 NA CHALUPE 13:55 PANELÁK: 
XIV. 27 15:00 Simpsonovci VII. 22,23 15:55 Profesi-
onáli III. 5,6 17:50 SÚDNA SIEŇ 19:55 ŽREBOVANIE 
20:10 Reťazová reakcia Americký akčný thriller. 
MN 12 1996 K. Reeves, R. Weiszová, F. Ward a 
ďalší. 22:25 Kuriér 6 23:25 Walking Dead VIII. 11,12 
01:30 Exorcista 4 02:15 Prvé oddelenie II. 02:35 
KINOSÁLA 02:45 NOVÉ BÝVANIE 

06:00 Záhady archeológie 
07:05 Martinka 07:30 STOJ! POZOR! CHOĎ! 09:00 
Cesty do školy 09:30 Rómsky magazín 10:00 Prvé 
hlásky lásky 10:55 Ja svoje srdce dám 11:30 Obed-
níček 12:30 Život zvierat 13:20 Dlh – diabolská špi-
rála? 14:35 Highlighty Európskej ligy 15:30 Tvárou 
v tvár 16:00 Televíkend 16:30 Diagnózy svedomia 
17:25 Večerníček 17:35 Správy RTVS 17:45 Hokej - 
Tipsportliga 21:00 Família - Vždy to je risk ... 21:30 
Príbeh o jednej masakre 23:30 Marián Varga 70 + 
2 00:35 Správy RTVS „N“ 01:35 Národnostné správy

05:55 Leto na Cypre 07:45 
Smotánka 08:45 Pestúnka Fran 10:15 Taká oby-
čajná rodinka VI. 13-14/24 11:30 Dokonalý man-
žel: Skutočný príbeh Laci Petersonovej 13:45 Dr. 
House 15:40 Leto na Long Islande 17:40 Katie 
Ffordová: Šťastie na dosah 20:00 Mestečko 
Frühling: Sympatický cudzinec Romantický film 
MN 12 (Nemecko) 2015 22:00 Rosamunde Pilche-
rová: Zrada a láska 00:05 Katie Ffordová: Šťastie 
na dosah 01:45 Mestečko Frühling: Sympatický 
cudzinec 03:15 Leto na Long Islande  

05:15 Súdna sieň 07:05 15 
min. KUCHÁR 07:50 NOVÁ ZÁHRADA 09:05 NA 
CHALUPE 10:25 NOVÉ BÝVANIE 12:45 Najkrajšie 
bývanie III. 12,13 14:45 LUCKY ROOM 17:15 Každý 
milión dobrý 19:15 Simpsonovci XXVII. 11 19:45 KI-
NOSÁLA 19:55 ŽREBOVANIE 20:10 OKTAGON MMA 
ZÁPASENIE Priamy prenos zápasov turnaja v 
zmiešaných bojových umeniach z Ostravar Aré-
ny v Ostrave. Česko-slovenská športová šou. MN 
15 2019 23:45 Apartmán Šangri-La 01:35 Walking 
Dead 03:10 Kalvária 04:45 KINOSÁLA 

06:00 Na Muránskej planine 
06:10 Zrodená v lone vulkánu 06:40 Pozdravu-
jem vás hory, lesy... 07:00 Slovenský raj 07:20 
Autosalón 07:45 Polícia 08:00 Živá panoráma 
08:30 Televíkend 08:55 Genius loci Slovensko 
09:05 Bežkopotulky 09:25 Retro noviny 10:15 
Zjazdové lyžovanie - SP - slalom 11:20 VaT 11:50 
Cesta 12:15 Kapura 13:00 Zjazdové lyžovanie - SP 
- slalom 14:25 Jeden deň 15:15 Futbal - Fortuna 
liga 17:45 Hokej - Tipsportliga 21:00 Pozor, vizita! 
22:25 Taboo 00:30 Správy RTVS

05:40 Katie Ffordová: Šťastie 
na dosah 07:30 Smotánka 08:30 Pestúnka Fran 
10:00 Taká obyčajná rodinka VI. 15-16/24 11:15 
Mestečko Frühling: Sympatický cudzinec 13:45 
Dr. House 14:45 Rosamunde Pilcherová: Zrada a 
láska 16:45 Sladká výzva 16:55 Navždy a ďaleko 
20:00 Tulipány pre Rose Romantický film MN 12 
(USA-Kanada) 2016 F. Gubelmannová, L. Bryant, 
K. McNulty, I. Quinnová. 22:00 Štyridsiatka na 
krku 00:45 Dokonalý manžel: Skutočný príbeh 
Laci Petersonovej 02:10 Štyridsiatka na krku  

05:45 Letecké katastrofy XV. 
10/10 06:25 Letecké katastrofy XVI. 1/10 07:20 
Každý milión dobrý 09:45 Boj o syna 12:05 LUC-
KY ROOM 14:45 Kto nájde priateľa, nájde poklad 
17:05 Objekt túžby 19:25 Simpsonovci XXVII. 12 
19:50 ŽREBOVANIE 20:10 Čínsky zverokruh Hong-
konsko-čínska akčná dobrodružná komédia. MN 
12 2012 22:50 Partička 00:55 Letecké katastrofy 
XV. 10/10 01:55 Letecké katastrofy XVI. 1/10 02:35 
Kto nájde priateľa, nájde poklad 04:20 Profesi-
onáli III. 5,6  

06:00 Bežkopotulky 06:15 
Televíkend 06:45 Kapura 07:30 Živá panoráma 
08:00 Poďte s nami do lesa 08:35 Na rybách 
09:05 Test magazín 09:15 Štúdio šport 10:50 Te-
levízny posol 11:15 Slovo 11:20 Chaplin sa vracia 
z flámu 12:00 Štúdio šport 13:00 Biatlon - MS 
2019 14:05 Hádzaná - Slovenský pohár 2019 
15:50 Biatlon - MS 2019 16:55 Hádzaná - Sloven-
ský pohár 2019 18:45 Hokej - Tipsportliga 22:00 
Fortuna liga - magazín 22:30 Kid 00:20 Správy 
RTVS 01:15 Slovo  

DOMA

PLUS

RTVS

PIATOK 15.3.2019 SOBOTA 16.3.2019 NEDEĽA 17.3.2019
DOMA

PLUS

RTVS

DOMA

PLUS

RTVS

TIP NA 
SOBOTNÝ 

VEČER

16.3.2019 20:10  
OKTAGON MMA 

ZÁPASENIE
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Je tu však novinka, presnejšie in-
formovanie o peľovej situácii. Prvé 
dva peľové lapače – v Banskej Bys-
trici a v Bratislave, sú už namonto-
vané a začínajú zbierať prvé údaje  
o výskyte peľu v ovzduší. 

Čiastočné výsledky budú  mať ľudia 
s  alergiou na rozličné druhy peľu rast-
lín, a  drevín k  dispozícii už v týchto 
dňoch. Ďalšie merače v Trnave, Nitre, 
Žiline a v Košiciach už na strechy regi-
onálnych úradov verejného zdravotníc-
tva v uvedených mestách začali monto-
vať tak, aby v  desiatom kalendárnom 
týždni (v stredu 6. marca) mohol RÚVZ 
v  Banskej Bystrici zverejniť kompletné 
peľové spravodajstvo z  celého Sloven-
ska. Informovala o tom RNDr. Janka 
Lafférsová z Oddelenia lekárskej mik-
robiológie RÚVZ v Banskej Bystrici, pod 
ktoré spadá aj koordinácia peľovej infor-
mačnej služby v SR. 

Peľová sezóna  vo všeobecnosti pri-
náša väčšie aj zložitejšie problémy pre 
ľudí, alergických na peľ rozličných dre-
vín, rastlín a spór (plesní). „Polinózy 
(peľové alergie) patria v súčasnosti me-
dzi najčastejšie prejavy alergie a podľa 
štatistických údajov nimi trpí viac ako 
tretina populácie. Tieto nielenže zneprí-
jemňujú život pacienta, ale ovplyvňujú 

jeho výkon v práci, v škole, či zdravý 
spánok. Peľová alergia je ochorenie, kto-
rému sa nedá vyhnúť. Nie je to chrípka, 
ktorá človeka pri správnej životospráve 
obíde. Vdýchnutiu peľu v ovzduší sa to-
tiž zabrániť nedá,“ konštatovala RNDr. 
Lafférsová.  

RÚVZ Banská Bystrica je koordináto-
rom Peľovej informačnej služby v SR, 
ktorá od roku 2006 pracuje pod gesciou 
verejného zdravotníctva a koordinuje 
prácu spomínaných šiestich monitoro-
vacích staníc.  Zároveň spravuje data-
bázu výskytu peľu a spór húb – plesní v 
ovzduší SR. „Na základe laboratórnych 
analýz o výskyte, druhovom zložení a 
množstve peľu sledovaných alergolo-
gicky významných rodov alebo čeľadí 
rastlín v danom regióne, sú spracováva-
né aktuálne peľové správy. Tieto zverej-
ňujeme pre laickú i odbornú verejnosť 
aj s textovým komentárom a prognózou 
na nasledujúci týždeň nielen na strán-
ke www.alergia.sk, ale aj v tlačových 
správach, ktoré zverejňujeme na www.
vzbb.sk a poskytujeme takmer všetkým 
regionálnym i národným elektronic-
kým a printovým médiám,“ povedala 
RNDr. Lafférsová.  RÚVZ B. Bystrica 
ako koordinátor PIS úzko spolupracuje 
napríklad s portálom www.alergia.sk , 
kde je prehľadné peľové spravodajstvo 

rozdelené podľa skupín a  jednotlivých 
alergénov, aj podľa regiónov. Pre ve-
rejnosť a pacientov je možnosť dostá-
vať upozornenia na výskyt vybraných 
druhov alergénov e-mailom, sledovať 
peľové spravodajstvo spojené s najroz-
siahlejšou alergologickou poradňou a 
viesť si online peľový denník s možnos-
ťou porovnania príznakov s aktuálnym 
výskytom alergénov. Pre odbornú verej-
nosť – najmä lekárov sú tieto možnosti 

rozšírené o voľbu sledovania grafického 
znázornenia aktuálneho vývoja peľovej 
situácie (výber graf/tabuľka), resp. na 
porovnanie je aj možnosť výberu časo-
vého obdobia aj z databázy uplynulých 
rokov, zasielanie upozornenia na výskyt 
vybraných druhov alergénov e-mailom i 
formou SMS a aerobiologická poradňa. 

Spracovala Mária Tolnayová, hovorkyňa  
RÚVZ B. Bystrica

Pomaly začína peľová sezóna 

Peľoví alergici pred sezónou

Foto: Archív

ZAUJALO NÁS

Prezúvanie na zimné pneumatiky 
má zákonom stanovené jasné pod-
mienky, no pri prezúvanie letných 
pneumatík žiadna zákonná povinnosť 
neexistuje. S výnimkou konštatovania, 
že ak je na vozovke súvislý sneh až do 
konca marca, ak takú situáciu možno 
predvídať. Ak napríklad jazdíte v re-
giónoch s vyššou nadmorskou výškou, 
alebo sa tam chystáte, predvídať by ste 
sneh na ceste mali aj v marci.

Letné pneumatiky však majú rov-
nako ako tie zimné svoj význam. Ich 
obutie sa oplatí nielen z bezpečnost-
ných, ale aj (hoci sa to nezdá) z finanč-
ných dôvodov. Zimné pneumatiky sú 
špeciálne navrhnuté pre chladné zim-
né počasie. Svoje pozitívne vlastnosti 
strácajú s rastúcou teplotou. So stratou 
ich pozitívnych vlastností sa znižuje 
bezpečnosť jazdy, zvyšuje sa spotreba 
a zhorší sa aj komfort jazdy. Brzdná 
dráha zimnej pneumatiky sa pri vyš-
ších teplotách výrazne predlžuje, a to 
až o 20 percent. Dôvodom je menšia 
styčná plocha zimných pneumatík a 
tým aj nižšia priľnavosť.

Zmes používaná na výrobu zim-
ných pneumatík nie je určená do vyso-
kých teplôt. Na rozpálenej vozovke tak 
môžu byť zimné pneumatiky vyložene 
nebezpečné. Jazda na zimných pneu 
zvyšuje v letných teplotách spotrebu 
paliva až o desať percent. Navyše sa 
zhoršuje stabilita a ovládanie vozidla.

Dôležitá je dlhodobá tendencia po-

časia. Hraničná teplotou pre prezutie 
pneumatík zo zimných na letné je 7 ° 
C. Práve nad touto teplotnou hranicou 
stráca zimná pneumatika svoje kladné 
vlastnosti. Teplota by sa ale nad touto 
hranicou údajne mala pohybovať dl-
hodobo. Nie je to tak, že akonáhle sa 
ortuť na teplomere vyšplhá na sedem 
stupňov, musíte pneumatiky prezuť. 
Pri príliš skorom prezutí totiž môžu 
vodiča prekvapiť ranné mrazíky, ktoré 
sú na začiatku jari časté. Navyše okrem 
mrazíku môže prísť aj takmer nečaka-
ná snehová pokrývka.

Ak sa jar hlási o slovo skôr, a zdá sa, 
že tento rok to tak je, možno na letné 
pneumatiky prezuť už počas marca. 
Potom si však musia dať vodiči pozor 
na úseky, kde je cesta označená znač-
kou „zimná výbava“. A ešte čosi – obú-
vajte iba kvalitné plášte. To ovplyvňuje 
počet kilometrov, ktoré majú za sebou, 
váš štýl jazdy, technický stav vozidla 
a neraz aj pochybný a na prvý pohľad 
„výhodný lacný“ nákup.

Prezuť či neprezuť?

» red

Jar sa poponáhľala, prišla príliš sko-
ro. Nič proti nej, naopak. Iba si treba 
pripomenúť, že spolu s jarou prichádza 
aj veľké riziko pre zvieratá, ktoré s lás-
kou chováme doma, práve tak, ako aj 
pre ľudí. Agresor je spoločný – kliešť a 
ním roznášaná kliešťová encefalitída či 
Lymská borelióza. Pravdou je, že klieš-
te sú u nás aktívne už aj počas čoraz 
miernejších zím. Ale práve v tomto ob-
dobí, keď sa porasty zazelenajú, nie sú 
ešte kosené a my ich najviac práve pre 
tú zeleň a krásu vyhľadávame, je klieš-
ťov neúrekom.

Psíkov aj mačičky treba pred mož-
nými následkami infikácie kliešťom 
chrániť preventívne. Dnešné spôsoby 
takejto ochrany sú už absolútne nená-
ročné na čas. Dokonca, chemické látky, 
obsiahnuté v ochranných pipetách už 
sú tak dokonalé, že doma nešíria po 
aplikovaní žiaden nepríjemný pach.

Hovoríme o ochranných pipet-
kách od najrôznejších výrobcov. Pou-
žívajú sa podľa živej hmotnosti zvierat-
ka. Aplikujú sa na chrbtovú časť tam, 
kde sa zviera nemôže olizovať. Pre ich 
spoľahlivú účinnosť treba rátať s tým, 
že po nanesení do kožucha zvieratka 
trvá asi tri dni, kým ochrana nadobud-
ne plnú funkčnosť. Z druhej strany, 
nespoliehajte sa príliš na ich pôsobe-
nie v zmysle ochrany proti kliešťom 
po dlhšej dobe, ako po mesiaci. Áno, 
spravidla dokážu chlpáča ochrániť aj 
tri mesiace, ale to iba v prípade, ak sa 

nekúpe, nie je často na daždi. Výrobco-
via garantujú mesiac.

Ochrániť psa či mačku pred klieš-
ťom možno aj špeciálnym obojkom, ale 
najmä v rodinách s malými deťmi, kto-
ré všetko rady skúmajú, treba zabrániť 
ich kontaktu s takouto protikliešťovou 
bariérou.

Potom, samozrejme, existujú aj 
protiparazitárne aerosoly. Ich účinok je 
však krátkodobý, spravidla iba niekoľ-
kohodinový. Sú však naozaj dobrým 
pomocníkom pipetovej ochrany, ak 
vieme, že strávime dlhší čas v prírode, 
kde je veľká pravdepodobnosť výskytu 
kliešťa.

Po každej vychádzke by chovatelia 
mali zvieratko prezrieť a prípadne pri-
saté kliešte odstrániť. Ak sa tak stane 
do 24 hodín od ich prisatia, prakticky 
žiadne zdravotné riziko pre zviera ne-
hrozí. Kliešte obľubujú miesta s mäk-
kou kožou, ako sú slabiny, uši, bruško, 
často sa prisajú aj do okolia očí a nufá-
ka.

Je najvyšší čas predísť problémom

» red
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Folklór je naším národným bohatstvom
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SLUŽBY, zameStnanie

vždy v UTOROK v týchto termínoch:
12.3. , 2.4. , 23.4. , 14.5. , 

4.6. , 25.6. , 6.8. 2019
Malachov . . . . . . . . . 9,00 hod.

Poniky . . . . . . . . . . . 9,30 hod.

V. Šalková. . . . . . . . . 9,50 hod.

Nemce. . . . . . . . . . . 10,05 hod.

Selce . . . . . . . . . . . . 10,20 hod.

Priechod. . . . . . . . . 10,35 hod.

Podkonice . . . . . . . 10,50 hod.

Slov. Lupča. . . . . . . 11,05 hod.

Lučatín . . . . . . . . . . 11,20 hod.

V. Ľubietová. . . . . . 11,35 hod.

Strelníky-h. zbroj.. . 11,50 hod.

Medzibrod . . . . . . . 12,05 hod.

Brusno . . . . . . . . . . 12,20 hod.

Nemecká-Coop . . . . 12,35 hod.

Predajná . . . . . . . . 12,50 hod.

Valaská. . . . . . . . . . 13,05 hod.

Brezno-Tesco. . . . . . 13,20 hod.

Čierny Balog . . . . . 13,35 hod.

vždy v PIATOK v týchto termínoch:
15.3. , 5.4. , 26.4. , 17.5. , 

7.6. , 28.6. , 9.8. 2019
Budča . . . . . . . . . . . . 9,00 hod.
Kováčová . . . . . . . . . 9,15 hod.
Sliač . . . . . . . . . . . . . 9,30 hod.
Sielnica. . . . . . . . . . . 9,45 hod.
Veľká Lúka . . . . . . . 10,05 hod.
Hronsek . . . . . . . . . 10,20 hod.
Vlkanová-has. zbr.. . 10,35 hod.
Badín . . . . . . . . . . . 10,50 hod.
Lieskovec-pošta . . . 11,20 hod.
Zolná. . . . . . . . . . . . 11,35 hod.
Očová . . . . . . . . . . . 11,50 hod.

Dúbravy-Coop . . . . . 12,10 hod.
Stará Detva . . . . . . 12,25 hod.
Kriváň . . . . . . . . . . . 12,45 hod.
Korytárky. . . . . . . . 13,00 hod.
Hriňová. . . . . . . . . . 13,15 hod.
Detvianska Huta. . 13,30 hod.
Látky. . . . . . . . . . . . 13,45 hod.
Stožok. . . . . . . . . . . 14,20 hod.
Vígľaš . . . . . . . . . . . 14,35 hod.
Zvolenská Slatina . 14,50 hod.
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0,40Kože vykupujeme vysušené, bez hláv 
a nožičiek. Cena koží sa môže meniť.

PREDAJ 
SLIEPOK 

OD 4.3. 2019

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

morky, psy
Najčítanej

šie

regionálne

noviny

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
0907 877 862
0907 727 204
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Referendum Za lepšie Slovensko

» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO

Politici nemajú 
záujem riešiť skutoč-
né problémy ľudí a 
preto sme sa rozhod-
li poprosiť ľudí, aby 
nám pomohli zmeny 
presadiť cez referen-

dum. Prečítajte si otázky a rozhodnite, či 
súhlasíte:

1. Aby politici a štátni úradníci za nezá-
konné a zjavne nevýhodné rozhodnutia za-
platili z vlastného. 2. Aby si každý okres 
mohol zvoliť svojho poslanca do NR SR. 3. 
Aby každý občan získal za účasť na kaž-
dých voľbách a referende jeden deň do-
volenky v práci navyše. 4. Aby sme mohli 
voliť aj cez internet bez ohľadu na to, kde 
sa práve v čase volieb nachádzame. 5. Aby 
pracujúce a študujúce matky mali nárok na 
príspevok od 4. mesiaca tehotenstva vo 
výške rodičovského príspevku. 6. Aby rodič 
dieťaťa do 6 rokov mohol požiadať banku o 
plný odklad splátok hypotéky. 7. Aby si 
matka a otec mohli 3 roky „materskej“ 
rozdeliť medzi seba podľa ľubovôle, aby ju 
mohli čerpať napríklad aj zároveň po jeden 
a pol roku. 8. Aby každé dieťa od 3 rokov 
malo nárok na bezplatné miesto v škôl-
ke. Inak by rodič každý mesiac získal od-
škodné vo výške príspevku na starostlivosť 
o dieťa. 9. Aby administratívu a náklady na 

vymáhanie výživného na dieťa mohla 
matka zveriť centru právnej pomoci. 10. 
Aby štát umožnil odchod do predčasné-
ho dôchodku tomu, kto odpracoval 40 
rokov a materská i rodičovská dovolenka 
sa počítala do odpracovaných rokov. 11. 
Aby deti, dôchodcovia a osoby so zdra-
votným postihnutím boli oslobodení od 
doplatkov na lieky. 12. Aby zdravotné po-
isťovne zaviedli bezplatné objednávanie 
na lekárske vyšetrenia. 13. Aby opatro-
vateľ ťažko zdravotne postihnutého prí-
buzného mal nárok na príspevok vo výške 
aspoň minimálnej mzdy. 14. Aby tomu, 
kto splatí svoj dlh voči štátu, boli odpuste-
né úroky z omeškania. 15. Aby sa zaviedla 
trestnosť bezdôvodného nezaplatenia 
faktúry. 16. Aby sa zakázalo prevádz-
kovanie hazardných 
hier na výherných 
prístrojoch a auto-
matoch. 17. Aby si 
zdravotné poisťov-
ne nemohli vyplatiť 
zisk, ak nezabezpe-
čia kratšie čakacie 
doby na onkologické 
operácie ako dva 
týždne?
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Spoločnosť Pfei�er SK s.r.o. 
prijme do svojho tímu

montéra vodovodov a kanalizácií - 6 € / hod. ( brutto)
 pomocného montéra - 5 € / hod. ( brutto) 

Hľadáme manuálne zručného človeka s chuťou učiť sa novým veciam
( + ubytovanie, cestovné a diéty)  Výkon práce: územie SR. 

V prípade záujmu nás kontaktujte na:

 0908 234 961, �lipovicova@pfei�ersk.sk

Najčítanej
šie

regionálne

noviny

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
0907 877 862
0907 727 204

Žijeme v  atmosfére neustálych slov. 
Každý sa akosi potrebuje verejne vy-
jadriť, zaujať postoj, dať vedieť o  sebe 
a  svojich názoroch. Ak o niekoho ne-
majú záujem médiá, nepozvú ho na 
rozhovor či do diskusie, píše vlastné 
blogy, strieda fejsbúkové statusy, for-
muluje osobné príbehy. Po 50-ročnom 
monolitnom socialistickom životnom 
štýle sa za pár rokov rozvinul  nevídaný 
pluralizmus. Zdôrazňovanie rozma-
nitosti sa stalo módnym trendom až 
do absurdných podôb spochybnenia 
základných princípov fungovania spo-
ločenstva. 

Zaiste je pochopiteľné isté precit-
nutie po dlhom období umlčiavania 
či jediného „správneho“ názoru i sve-
tonázoru. Pravda dlho zadržiavaná, 
vnútorne zrelá, pretrpená vytryskla po 
novembri 89 ńa povrch. Bolo o čom ho-
voriť, pretože desiatky rokov sa najprv 
poctivo uvažovalo. I  keď nepriaznivá 
a neprajná doba, napokon vyformova-
la osobnosti veľkého ducha. Kultúra, 
film, literatúra, noviny sa takmer ne-
dali čítať a preto ani zásadnejšie neza-
siahli ľudské srdcia. Boli len povinnou 
nálepkou, škrupinou, ktorú málokto 
bral vážne. Naopak, všetko toto moti-
vovalo k  hľadaniu pravdivého jadra. 
Tajná literatúra, filozofické a nábožen-
ské samizdaty, scenáre filmov a  diela 
do šuplíka, keď sa raz budú môcť vydať. 
Boli to časy tehotenstva, ktoré čakali 
na vytúžený pôrod.

Dnes akoby sa situácia obrátila. 
Sloboda či lepšie svojvôľa nás natoľ-
ko oslepila, že nás prestalo zaujímať 
hľadanie. Brodíme sa v  záplave slov, 
myšlienok, hotových chutí, až si nevie-
me vybrať. Prísun všetkého nás ovalil 
a my prešľapujeme a nevieme, kde stú-
piť. Stratili sme svetlo, ktoré nás vtedy 
priťahovalo a vyťahovalo z tmy. Znova 
sa potrebujeme stíšiť, prežiť liečivé ml-
čanie, stráviť, čo sa nám prihodilo za 
posledných 20 – 30 rokov. Potrebujeme 
o tom premýšľať a nevrhať sa do nových 
dobrodružstiev. Nechcem povedať, že 
by nás malo znova čosi zviazať do ne-
slobody. Potrebujeme len väčší odstup 
(nielen časový).

Keby sme menej hovorili, nemuseli 
by sme ľutovať, čo sme povedali. Koľko-
krát v strachu a v sebaobrane pred po-
nížením nespravodlivo útočíme. Slová 
predchádzajú myšlienky. Vypovedané 
a  napísané je ťažko dodatočne kori-
govať. A  potom vzniká nepriateľstvo 
a budujú sa zákopy - medzi politikmi, 
voličmi, medzi nami. Nazývame to plu-
ralitou. Žiaľ, pluralita vzniká aj tam, 
kde je jeden prameň, jeden cieľ a spo-
ločné hodnoty. Tak veľmi potrebujeme 
chvíľu mlčať, počúvať a  premýšľať o 
sebe. Otehotnieť múdrosťou a poko-
rou, ktorá jediná má potenciál nás opäť 
zjednotiť. Pôst od večne hodnotiacich 
súdov o  druhých nás môže priviesť 
k duchovne bohatšej vízii.

Až keď sa mlčaním nasýtime

» Mária Raučinová, Fórum života
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Voľné termíny:  31.3 – 6.4.  |  7.4 – 13.4.  |
 28.4 – 4.5.  |  5.5 – 11.5.  |  12.5 – 18.5.2019 

Pobyty sú podporované štátnou
dotáciou pre nepracujúcich dôchodcov.

V cene pobytu: plná penzia, 
2 x fakultatívny výlet, Čaj o piatej,

folklórne vystúpenie a iné BONUSY !!!

Rezervácie na čísle  0918 591 942
Informácie na  www.oravskahoraren.sk

Penzión *** Oravská horáreň,
Oravský Podzámok č. 396, Vám 
ponúka pobyty na 7 dní/6 nocí
iba za 138.- EUR/1 osoba

ORAVA - zdravie
z prírody rozdáva
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Lešenári
   a stavbári pozor!

+421 948 672 122 
+421 907 780 698

cesta a bývanie ZADARMO

www.facebook.com/alukogroup

ponúkame celoročnú
     prácu na turnusy

plat od 13,50 - Nemecko
alebo od 15,50 - Švédsko
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Liptovský Mikuláš EURONICS TPD, OD PRIOR, Štúrova ul. 1968, 044/562 1674 
Lučenec EURONICS TPD, OD Prior-Stred, tel. 047/433 3332
 Žilina EURONICS TPD, Prielohy 1012/1C, tel. 0917 493 211 

Žiar nad Hronom EURONICS TPD, OD Prior-Stred, tel. 045/673 2289 
Zvolen EURONICS TPD, RETAIL PARK, tel. 045/540 1845

Akcia platí od 08. 03. 2019 do 14. 03. 2019 alebo do vypredania zásob.

bežná cena

94,90€

89 90 €
Príkon 1300 W, záber kosenia 38 cm, kôš 40 l, 
Nastavenie výšky: Osky kolies, 3 polohy, 20-60 mm, 
ukazovateľ stavu naplnenia koša, hmotnosť 12 kg.

AL-KO Classic 3.85 E / Elektrická kosaèka

������������������������
www.konstrukter.sk

info@konstrukter.sk

OPERÁTOR VÝROBY 
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prijme

Skladník 
(Nemecko)

2200 EUR/mesačne Brutto

2800 EUR/mesačne Brutto

2400 EUR/mesačne Brutto

Mäsiar (Rakúsko)

0903 431 191
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Firma FORSE 

Mäsiar-pomocník 
(Rakúsko)


