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Napísať niekoľko úprimných riad-
kov nebýva ani po takmer štyroch de-
siatkach rokov práce s textom pre auto-
ra ľahké. Najmä, ak sa viažu k udalosti 
či k výročiu, ktoré si v minulosti a do-
konca ešte aj v súčasnosti privlastňujú 
politici a ich politiky s jasným záme-
rom vylepšiť si svoj ambiciózny imi-
dž. K udalosti, ktorá práve a výlučne 
iba preto skôr odpudzuje, akoby mala 
zadať príčinu k oslave. Medzinárodný 
deň žien nikdy nebol a dúfajme, že 
ani nikdy nebude sviatkom, sprivati-
zovaným si boľševikmi Aj keď snahy 
o to vidíme každoročne. Tak, ako by 
nemal byť oslavou alkoholom podgu-
rážených mužov, v noci sa vracajúcich 
z osláv do čistého uprataného domova, 
kde vonia chutné jedlo, pripravené 
práve oslávenkyňami. Nie, ôsmy mar-
cový deň nemá byť príležitosťou ako sa 
opiť, ako si „užiť“, dokonca, ak aj pri-
pustíme jeho „sviatočnosť“, tak iba v 
tom, že vtedy môžeme aj slovne či inak 
vyjadriť k ženám to, čo každý slušný 
muž k nim cíti stále, bez ohľadu na dá-
tum v kalendári.

„Pravá krása ženy nie je v jej po-
stave, v spôsobe oblečenia, v šatách, 
ktoré nosí alebo štýle jej účesu. Krásu 
ženy vidno v jej očiach, pretože sú ok-
nom do jej duše, miestom, kde prebýva 
láska.“ Povedala kedysi pani Audrey 
Hepburnová, britská herečka, ktorá sa 
narodila v Belgicku, no... 

Jej predkovia kedysi dávno žili v 

dedinke Kovarce nachádzajúcej sa ne-
ďaleko Topoľčian.

V obci Kovarce sa koncom júla 
roku 1868 narodila Audreyina babička 
Anna Welsová. Na svet prišla v kaštie-
li, ktorý od Pavla Motešického kúpil jej 
otec Anton Wels. Išlo o významného 
muža, ktorý spoločne s Pavlom Weh-
lem založili v Kovarciach cukrovar, a 
to presne v roku 1864. Ale to som od-
bočil.

Krása ženy je v jej dobrote, láske, 
obetavosti a v húževnatosti. Ženy vy-
držia oveľa viac, ako my, muži a pritom 
tým nikoho neobťažujú, nereferujú ni-
komu, čo museli zvládnuť, aby...  Ony 
jednoducho sú a žijú naplno v určitom 
druhu pre nich absolútne samozrejmej 
a úplne prirodzenej obety k životu. V 
úcte k životu.

Možno ste si, vážení čitatelia, vši-
mli, že sa naozaj snažím o niekoľko 
úprimných vyznaní. Že 
by som rád k Dňu žien 
zaželal práve im dobrý, 
pokojný a spokojný život. 
Že by som im rád poďako-
val a vyslovil uznanie. A 
že to naozaj úprimne píšem 
všetkým našim čitateľkám, 
ale aj kolegyniam vo vyda-
vateľstve.

Ďakujem za 
pochopenie, pre-
žite pekné chvíle!

Úprimnosť nebýva ľahká

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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0908 437 079

• upratovanie

• čistenie kožených
sedačiek

ing. kubaška
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PREDAJ KVALITNÝCH KRMÍV A LIAHNÍ

PREDAJ NOSNÍC DOMINANT

- ZA VEĽKOOBCHODNÉ CENY – PRE VŠETKÝCHafeed

MALACKY, KOZIA 46/B • TEL.: 0917 568 470

LIAHEŇ na 60 sl. vajec bez roštu
LIAHEŇ na 41 sl. vajec s roštom
LIAHEŇ na 41 sl. vajec - AUTOMAT

65 €
70 €

115 €

Krmivá pre králiky, nosnice, kačky, husi,
brojlery, morky, bažanty, prepelice,

ovce, kozy, prasiatka, kravy, kone, psy,
mačky, vtáky, holuby, exoty

Po - Pia 7.30 - 19.00, So 8.00 - 13.00
ROZVOZ ZDARMA!
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www.upchaty-odpad.sk

NON STOP

KRTKOVANIE

VODOINŠTALA-
TÉRSKE PRÁCE

KANALIZÁCIE
ČISTENIE

0915 213 700

a PREDAJ KRMÍV

Viac informácií     
NA STRANE  č. 8

PREDAJ 
SLIEPOK 

OD 4.3. 2019

46
-0

02
0

15
-0

05
6

10
-0

03
1www.annastudio.sk

Zámocká 1 (Hotel Atrium), Malacky, 0903 272 432

ZÁCLONY A ZÁVESY
BYTOVÝ TEXTIL
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NONSTOP
0908 151 982
www.cistyodpad.sk

NETRÁPTE SA!
POMÔŽEME VÁM!

UPCHATÝ
ODPAD?
KANALIZÁCIA?
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STAVEBNÁ ČINNOSŤ

BENÁTSKE
STIERKY

BENÁTSKE
STIERKY

0905 83 83 97 • slavo.novota@gmail.com

• VÝSTAVBA RD
• PORADENSTVO
• ZATEPLOVANIE
• MAĽBY, NÁTERY
• BRÁNY

• SÁDROVÉ STIERKY
• SADROKARTÓNY
• BYTOVÉ JADRÁ
• ELEKTROINŠTALÁCIE
• KOVOVÝROBA
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PÁNSKA KONFEKCIA
• pánske obleky • saká • nohavice
• košele • viazanky • kabá� • bundy
• svetre • polokošele • tričká • rifle

• pánske obleky • saká • nohavice 
• košele • viazanky • kabá� • bundy
• svetre • polokošele • tričká • rifle

Záhorácka 29 (oproti dolnému kostolu), MA / po-pia: 9-18, so: 9-12, obed: 13-14
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• sieťky proti
hmyzu 17 €

• žalúzie 17 €
0902 899 431  

www.sietky.wbl.sk

VÝROBA A PREDAJ
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ZEMNÉ A VÝKOPOVÉ PRÁCE

0948 307 878
www.drstavmont.sk

Odvoz odpadu
kontajnermi
a dovoz štrku,
piesku, zeminy

JCB 1cx
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0905 662 395

HODINOVÝ ÚDRŽBÁR
Drobné opravy
Údržba firiem
Záhrada
Elektrika,
voda, obklad
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0907 721 667, Malacky

OBKLADY A DLAŽBY
• DROBNÉ STAVEBNÉ PRÁCE
• MAĽOVANIE
• REKONŠTRUKCIA JADIER
• SADROKARTÓN
• PLÁVAJÚCE PODLAHY
• ZÁMKOVÁ DLAŽBA
• DOPRAVA MATERIÁLU
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Malacky

Stupava

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.

Precitol som a vraj som tým 
sklamal. Ľudia rozhodnú

» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO

Naše hnutie v 
minulých voľbách 
do parlamentu 
malo v programe 
napísané, že USA 
sú garant bezpeč-
nosti a záruka me-

dzinárodnej stability. Stačilo, precitol 
som z toho klamu a nedokážem viac 
mlčať a takto riťolezecky si zakrývať 
oči pred pravdou. USA už dávno nie sú 
svetovým mierotvorcom, žijú si svojim 
vlastným životom a sú dnes skôr chao-
som svetovej politiky, ako jej majákom. 
Bohužiaľ, dnes celý civilizovaný svet 
každé ráno tŕpne, ako sa pán prezident 
v Amerike vyspí a ktorú bezpečnostnú 
zmluvu vypovie.

Nebláznime! Nespoliehajme sa na-
ďalej ako malé kuriatka na veľkú kvoč-
ku z Ameriky, že ak bude problém, tak 
nás zachráni. Obávam sa, že sa už na to 
spoľahnúť nemôžeme. Prečo by sme sa 
nemohli ako Európa postaviť na vlastné 
nohy? Veď sme kolískou demokracie, 
prečo by sme si z nášho spoločného Eu-
rópskeho domu nemohli urobiť svetovú 
veľmoc? Prečo sa máme donekonečna 
spoliehať na veľmoci Rusko či Ameriku? 

Nebláznime! Opravme si náš Európsky 
dom a urobme Európu znova veľkou!

Áno, uznávam, že toto je zásadná 
zmena názoru voči tomu, s čím som 
kandidoval. Preto musia rozhodnúť 
ľudia - budem kandidovať do europar-
lamentu, ale mandát si neprevezmem. 
Využime však tieto voľby na to, aby ľu-
dia o mne hlasovali - ak mi 50 tisíc ľudí 
svojim krúžkom vysloví dôveru, budem 
to považovať za súhlas s mojim zmene-
ným názorom o USA, ak ich bude me-
nej, budem to považovať za vyslovenie 
nedôvery a z nášho parlamentu odídem 
- a s týmto názorom budem kandidovať 
opäť až v nasledovných voľbách z po-
sledného miesta.

Týmto názorom 
som vraj sklamal 
niektorých ľudí v 
našom hnutí, vraj 
tak sa o USA roz-
právať nepatrí. Mrzí 
ma to, ale nevadí. 
Dúfam, že mi dovolia 
mať aspoň vlast-
ný názor.
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Na krídlach motýľa priletí
prianičko, aby Ti babička

  Anička Palková
z Kuchyne svietilo slniečko.
Slniečko šťastia, lásky a nádeje,
nech sa Tvoje srdiečko z radosti zasmeje.

Krásne 80. narodeniny
meje

praje NICOLASKO.
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Dňa 7. 3. 2019 uplynie 6 rokov od chvíle, čo nás
navždy opustil milovaný manžel, otec, starký a dedko
PETER EMRICH zo Závodu.

Život sa raz skončí, niet viac
cesty späť a nám zostáva len
dať Ti na hrob kvet. Modlitbu 
k Bohu pripojíme a za všetko 
tiché ďakujem vyslovíme.

Už to bol šiesty rok, čo kostolné zvony ohlásili, že si Ťa 
povolal Boh. Predtým svet krásny býval, v ňom si sa smial, 
sníval, trpel aj radoval, ale Boh Ti ukázal cestu inú a musel 
si odísť do diaľav. K Tvojmu hrobu privedie nás chodníček, 
aby sme Ti modlitbičku povedali a k nej pár slovíčok. 
Modlitbu tichú nesie vietor v diaľ, čas neotupil bolesť ani 
žiaľ. Snívaj svoj večný sen, mi na Teba myslíme každučký 
deň, že nám veľmi chýbaš ver.

S úctou a láskou spomínajú manželka, dcéra Jarka,
synovia Peter a Miroslav s rodinami.
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KAMENÁRSTVO - POLÁK - SENICA

OTVORENÉ: Pon – Pia: 09.00 – 16.00 h

0903 792 674
www.kamex.sk

Hurbanova 2942, Senica

NAJVÄČŠÍ VÝBER
VYSTAVENÝCH

POMNÍKOV
NA ZÁHORÍ

AK NEMÔŽETE PRÍSŤ,
RADI VÁS NAVŠTÍVIME. 

VEĽKÉ
JARNÉ
ZĽAVY

20 rokov na trhu!
Nové tvary

pomníkov 2019
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Kamenárstvo Šarko-M.& syn

JABLONOVÉ 391
0903 979 741 nonstop, 034/778 7187 po 19 h

www.kamenarstvo-jablonove.sk

• 1-hrob od 990 €
• 2-hrob od 1300 €

všetky
kamenárske

práce
ZDARMA:
doplnky,
chodníky zo
zámkovej
dlažby,
doprava
do 100 km

Cena, ktorú hľadáte. Kvalita, ktorú potrebujete

AKCIA
MAREC

2019

krátka
dodacia lehota
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EUROOKNÁ A DVERE
• HLINÍKOVÉ OKNÁ
• PLASTOVÉ OKNÁ
• Posuvné systémy
• Exteriérové
    žalúzie a doplnky
• Garážové brány

Trnava, Suchovská 5
mob.: 0911 391 426, 0902 469 252
info@eurokepro.sk, www.eurokepro.sk

OKNÁ + EXTERIÉROVÉ
ŽALÚZIEAKCIA!
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VSTAVANÉ
SKRINE

ZĽAVA -30%
0908 739 902

viktor.ondrus23@gmail.com    /          Vstavané skrine Ondrúš
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S PREZENTÁCIAMI STREDNÝCH ŠKÔL BRATISLAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
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Meranie zraku
optometristom
3D Pascal

Záhorácka 15B (oproti AFK), Malacky
Hurbanova 485 (hl. križovatka), Senica

DNI ZRAKOVEJ
POHODY

5. 3. 2019 – 31. 3. 2019

www.oftalens.sk

» každý utorok a štvrtok ZDARMA
» objednajte si svoj termín:
   0918 734 397
» bližšie info v optike

OČNÁ OPTIKA
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More lásky 
si so se-
bou vzal, 
hory bolesti 
z a n e c h a l , 
prázdno je 
tam, kde znel Tvoj hlas, 
spomienka na Teba zostáva 
v nás. Dňa 1. marca 2019 si 
pripomíname 8. smutné vý-
ročie úmrtia nášho milova-
ného syna Dušana Matlovi-
ča z Gajar. S láskou a úctou 
spomína mama, sestra a 
brat s rodinami a ostatná 
rodina. Spomínajte s nami.

Tá strata 
stále bolí, 
z a b u d n ú ť 
n e d o v o l í . 
Zhasli oči, 
stíchol hlas 
a veľká bolesť je stále v 
nás. Dňa 2. marca 2019 
uplynie 6 rokov, čo nás na-
vždy opustila naša drahá 
mamička a babička Ružena 
Jakubovičová z Kostolišťa. 
S láskou a úctou spomínajú 
syn, dcéry a vnučka.

Čas plynie, 
s m ú t o k 
z o s t á v a , 
tá strata v 
srdci bolieť 
neprestáva. 
Dňa 3. 3. 2019 uplynú 2 roky 
od úmrtia a v januári sme 
si pripomenuli nedožitých 
85 rokov nášho otca, deda 
a pradeda Antona Kočiša z 
Malaciek. Spomína manžel-
ka a deti s rodinami. Venuj-
te mu tichú spomienku.

Slza v oku, v 
srdci žiaľ, čo 
drahé nám 
bolo, život 
vzal. Dňa 
5. marca si 
pripomíname 20. výročie 
úmrtia Danky Sofkovej rod. 
Kovarikovej z Malaciek. O 
tichú spomienku v modlit-
bách prosia rodičia, man-
žel, deti Michal a Sandra s 
rodinami, vnúčik Maxik a 
brat s rodinou.

Dňa 04. 03. 
2019 si pri-
p o m í n a m e 
1. výročie 
úmrtia náš-
ho drahého 
Ladislava Adamoviča z 
Malaciek. S láskou a úctou 
spomínajú synovia La-
dislav, Milan a dcéra Viera 
s rodinami.

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 10 dolu.

SPOMIENKY        

Do prezidentskej kampane som 
vstúpil s čistými úmyslami, s ambíciou, 
aby Slovensko malo slušného a rozum-
ného prezidenta. Keď som 17. novembra 
minulého roka povedal, že nastal čas 
spojiť sily, povedal som to z viacerých 
dôvodov:

Povedal som to preto, lebo som 
bol - a stále som - presvedčený, že už do 
prvého kola má ísť jeden demokratický 
kandidát s čo najširšou podporou, aby 
sme prezidentský úrad neprenechali Fi-
covmu alebo Mečiarovmu človeku. 

Druhý, rovnako podstatný dôvod 
bol, že som chcel predísť tomu, aby sa 
demokratickí kandidáti medzi sebou 
niekoľko mesiacov okopávali, aby do 
volieb nezasiahli emócie, ktoré môžu 
byť aj úprimné, ale veľmi kontraproduk-
tívne. Tohto som sa po celý čas držal, 
na svojich súperov z demokratického 
tábora som neútočil a vyzýval som k ta-
kémuto prístupu aj mojich priaznivcov. 

Od začiatku som hovoril, že sa za-
chovám zodpovedne a nikdy som toto 
vyhlásenie nemusel korigovať. Dal som 
svoje slovo - a moje slovo platí. Preto, po 
zrelej a nie ľahkej úvahe, ale po zvážení 
všetkých dostupných informácií, z pre-
zidentských volieb odstupujem. 

Obrovská vďaka patrí všetkým 
vám, ľuďom, ktorých oslovila moja 
ponuka nezávislého, nadstraníckeho 
prezidenta, ktorý háji demokratické 
hodnoty, slobodu a spravodlivosť. Ešte 

raz všetkým úprimne ďakujem.
To spájanie síl, o ktorom som ho-

voril 17. novembra, chcem pretaviť do 
obsahu: preto vyjadrujem nahlas, verej-
ne a jednoznačne podporu pani Zuzane 
Čaputovej. Zároveň prosím vás, svojich 
priaznivcov, aby ste aj vy zvážili pod-
poru p. Čaputovej. Teraz už nejde len 
o nás dvoch, nejde o viac alebo menej 
významné rozdiely medzi nami: ide o 
Slovensko, ide doslova o budúcnosť nás 
všetkých.

Nikdy mi nešlo o osobné ambície. 
Vždy som mal na pamäti osud Sloven-
ska a verím, že aj toto moje gesto prispe-
je k tak potrebnej zásadnej spoločen-
skej zmene. História ukazuje, že veľké 
pozitívne zmeny sa u nás diali vtedy, 
keď sa demokratické sily spojili. Bolo to 
tak v roku 1989, v roku 1998 a verím, že 
tomu bude tak aj v roku 2019. V týchto 
voľbách ide o veľa, do prezidentského 
úradu nesmieme pustiť predĺženú ruku 
Roberta Fica ani Vladimíra Mečiara.

Sme na dobrej ceste - ide sa ďalej.

Verím v lepšie Slovensko

» Robert Mistrík
slovenský vedec a podnikateľslovenský vedec
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~ Komplexné pohrebné  a kremačné služby
~ Veľký výber rakiev
~ Nové vzory úmrtných oznámení
~ Prevozy zosnulých „NON-STOP“
~ Vybavenie matriky - aj v zahraničí
~ Exkluzívne rakvy do 24 hodín
~ Viazanie vencov a smútočných kytíc
~ Medzinárodné prevozy zosnulých v EÚ, UA a RUS
~ Vytvorenie spomienkovej stránky zosnulého pre rodinu ZDARMA
~ Výkop a zasypanie hrobu sme v Malackách a okolitých
    dedinách oprávnení vykonávať LEN MY, a to podľa
    zákona 131/2010 Z. z. o pohrebníctve
~ NOVINKA! Od roku 2018 prinášame E-SHOP smútočných vencov
     a kvetinových dekorácií. Možnosť objednania vencov online PRIAMO
     NA POHREB

Sme na trhu viac ako 26 rokov a snažíme
sa Vám čo najviac pomôcť v ťažkých
chvíľach, ktoré prežívate pri strate blízkeho.

Sme členmi EFFSS a SAPAKS.

Ferdiša Kostku 5 (pri kine), Malacky
034/ 772 24 95, info@pohrebníctvo-ecker.sk

www.pohrebníctvo-ecker.sk
NONSTOP:  0905 522 662, 0905 522 663
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0910 925 357

• REKONŠTRUKCIE
• DOMOV A BYTOV
• MAĽOVANIE
• STIERKOVANIE
• SADROKARTÓN
• ZATEPĽOVANIE
• DOMOV A BYTOV
• ELEKTRO A VODO
• INŠTALAČNÉ PRÁCE
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MOBILNÁ
PEDIKÚRA

Miriam
tel.: 0915 677 453

Malacky: od 12 €
Okolie do 25 km: od 14 €

v pohodlí Vášho
domova

aj diabetické
a mykotické nohy
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Senica
Čáčovská cesta 5315/125

0907 144 225,  milanzburin@gmail.com
facebook.com/Krokodíl Čáčov

Predaj hydiny
na ďalší chov

www.hydina.eu
Od marca rozvážame mládky pred znáškou. 

Od apríla rozvážame aj húsatá, káčatá,
mulardény /husokačeny/, morky a perličky.

Dovezieme až do vášho kurníka. 
V ponuke máme aj kŕmne zmesi

od belgického výrobcu Versele Laga.

Šaliansky Maťko    
Dňa 25. 1. 2019 sa konal 26. ročník súťaže v pred-

nese slovenskej povesti - Šaliansky Maťko. Do 
okresného kola postúpilo 28 súťažiacich z 12 zák-
ladných škôl okresu Malacky. Umelecký prednes 
hodnotila odborná porota: Mgr. Katarína Habová, 
Mgr. Katarína Trenčanská a Mgr. Alžbeta Šurino-
vá. Recitátori umiestnení na prvých miestach po-
stupujú do KK. Hlavným organizátorom súťaže je 
MO Matice slovenskej v Šali.



MA19-09 strana - 5

5
EDITORIÁL / SLUŽBYĽubica Laššáková:  Folklór je dušou 

Slovenska, zaslúži si podporu
Ministerka kultúry oznámila program na podporu 
folklóru za 1,5 milióna eur
Ministerka kultúry Ľubica Laššáková (Smer-SD) od svojho nástupu
do funkcie zdôrazňuje potrebu podpory tradičnej regionálnej kultúry.
Na svojich výjazdoch po celom Slovensku sa stretáva priamo s  ľuďmi,
ktorí sa tejto autentickej forme národného dedičstva venujú s nadšením
a zo srdca. Teraz prichádza s projektom, ktorý môže pomôcť množstvu
folklórnych súborov a  skupín, ale aj ľudovým umelcom či umeleckým
remeselníkom. Cieľ je jasný – umožniť slovenskému folklóru, aby napĺňal
dlhoročné očakávania starších generácií a pomáhal formovať tie mladé.

Pani ministerka, už od svojho 
nástupu hovoríte o  potrebe pod-
pory tradičnej regionálnej kultúry. 
Líšite sa tým od svojich predchod-
cov, ktorí kládli dôraz najmä na 
veľké kultúrne ustanovizne ako 
sú Slovenské národné divadlo či 
Slovenská národná galéria. Prečo 
tento posun?

Nejde o  posun, skôr o  naplnenie 
priority, ktorá podľa môjho názoru 
bola doteraz trochu zanedbávaná. 
Prístup k  autentickej kultúre musia 
mať ľudia na celom Slovensku a  po-
čas celého roka, nemôže to byť len 
téma školských výletov či zamestna-
neckých zájazdov do Bratislavy. Tra-
dičná regionálna kultúra pritom plní 
presne tú istú úlohu, ktorú zastávala 
po stáročia – pomáha ľuďom prežívať 
ich skutočné problémy, prináša im 
nádej a dáva im pocit, že sa aj pomo-
cou tradícií vedia vyrovnať so svojimi 
dnešnými údelmi. 

To však zďaleka neznamená, že by 
ma nezaujímali ikony slovenskej kul-
túry ako Slovenské národné divadlo 
či Slovenská národná galéria. Nao-
pak, týmto inštitúciám som venovala 
množstvo pozornosti, s  dôrazom na 
to, aby prinášali výnimočné kultúr-
ne zážitky, no udržali sa v prostried-
koch, ktoré im štát na ich činnosť po-
skytuje.

V regionálnej kultúre vyzdvihu-
jete najmä folklór. Prečo si práve 
táto oblasť zasluhuje väčšiu pozor-
nosť?

Asi sa zhodneme na tom, že folklór 
má na Slovensku obrovskú a  stá-
le živú tradíciu. Je to časť ľudového 
umenia, ktorá prežíva odovzdáva-
ním z  generácie na generáciu. Šíria 
ju skutoční nadšenci, bez nároku na 
honorár či spoločenské uznanie. Ro-
bia to, lebo im vštepovali ich rodičia 
a  starí rodičia, v  ich dedine funguje 
folklórny súbor či spevácka skupina 
a  oni sa úplne prirodzene od det-
stva zapájali do ich činnosti. Som 
presvedčená, že ak sa folklór udr-
žal medzi ľuďmi po stáročiach a bez 
akejkoľvek vonkajšej podpory, prežil 
by aj v  dnešných a  zajtrajších pod-
mienkach. Plne sa stotožňujem s tvr-

dením, že folklór je duša Slovenska.
Ak by však folklór prežil aj sám, 

načo ho má potom štát podporo-
vať?

Pretože musí byť naším spoločným 
cieľom udržať si túto jedinečnú formu 
kultúrneho dedičstva a  vytvárať jej 
podmienky na to, aby bola ľuďom čo 
najprístupnejšia. Koľkokrát som po-
čula od folklórnych súborov po fan-
tastickom predstavení, že bolo to fajn, 
ale na cestu na festival či k zahranič-
ným Slovákom sa musia dva mesiace 
skladať do kasičky na naft u. Ak raz 
máme zapálených ľudí pre folklór, 

ak máme mladé talenty, ktoré vedia 
tento jedinečný zdroj tradícií oboha-
tiť o  súčasné inšpirácie, podajme im 
ruku a pomôžme im šíriť toto pozitív-
ne kultúrne posolstvo.

Svoju iniciatívu na väčšiu pod-
poru folklóru ste oznámili po 
stretnutí s  predsedom vlády Pet-
rom Pellegrinim. Prečo ste využili 
práve túto príležitosť?

Musím sa priznať, že v pánovi pre-
miérovi som našla výborného spo-
jenca (smiech). Peter Pellegrini je 
autentický folklórista, kto videl jeho 
nejeden tanec, zachytený televíznou 
kamerou, pochopí, že mu v  žilách 
prúdi skutočná folklórna krv a že jeho 
záujem o túto formu umenia je úprim-
ný. Pán premiér sa stotožnil s  mojím 
presvedčením, že folklór si zaslú-
ži väčšiu pozornosť zo strany štátu 
a  vďaka svojej funkcii nám mohol 
ponúknuť aj konkrétne riešenie, po 
ktorom sme veľmi radi siahli.

Aký je teda napokon výsledok? 
Ako bude vyzerať podpora folkló-
ru v praxi?

Priamym výsledkom podpory zo 
strany ministerstva kultúry i predse-
du vlády je výzva, ktorú 25. februára 
vyhlásil Fond na podporu umenia. 
Projekt s názvom „Folklór – duša Slo-
venska“ je určený na podporu aktivít 
profesionálnych i  neprofesionálnych 
združení, ale aj jednotlivcov. Svoje 
žiadosti môžu súbory aj individuálni 
umelci predkladať do 25. marca tohto 
roka. Na celý projekt je vyčlenených 
1,5 milióna eur.

O  akú veľkú podporu sa môžu 
žiadatelia uchádzať?

V  prípade profesionálnych, avšak 
nekomerčných zoskupení, je mi-
nimálna výška podpory 5000 eur, 
maximálna 60-tisíc eur. Neprofesio-
nálne súbory sa môžu uchádzať o prí-
spevok vo výške od 2000 do 60-tisíc 
eur. V  oboch prípadoch sa vyžaduje 
spolufi nancovanie na úrovni piatich 
percent rozpočtu. Individuálni umel-
ci, napríklad aj ľudoví remeselníci, 
môžu požiadať o  štipendium v  ma-
ximálnej výške 5000 eur. Pri štipen-
diu sa nevyžaduje žiadna spoluúčasť 
umelca. Všetky projekty musia byť 
zrealizované od 1. júna tohto roka do 
31. mája 2020. 

Na čo všetko môžu v  prípade 
úspechu poskytnuté fi nancie vy-
užiť? Aké podmienky musí splniť?

Projekt musí zahŕňať viacero ume-
leckých aktivít a podujatí, napríklad 
uvedenie a reprízy nového predstave-

nia, účasť na seminároch a sústrede-
niach, spoluprácu so zahraničnými
partnermi a podobne. Podporu môžu
žiadatelia využiť aj na nákup krojo-
vých kostýmov, rekvizít či hudobných
nástrojov, ale napríklad aj na prezen-
táciu svojej tvorby prostredníctvom
výroby zvukových alebo multimedi-
álnych nosičov. Takisto môžu využiť
tieto fi nancie na cestovné náklady,
aby mohli svoje dielo primerane pre-
zentovať. Podrobné podmienky nájdu
záujemcovia na špeciálnej webovej
stránke www.folklordusaslovenska.sk

Ako sa bude podieľať na tomto
projekte samotné ministerstvo
kultúry?

Aktuálne sa sústredíme najmä na
informačnú zložku projektu. Chce-
me, aby sa o  tejto výzve dozvedelo
maximum možných žiadateľov, aby
sme naozaj mohli pomôcť folklórne-
mu súboru či umelcovi takpovediac
v každej dedine. Zároveň sme pripra-
vení urobiť všetko preto, aby pri po-
dávaní žiadostí nedochádzalo k zby-
točným chybám a aby sme žiadateľov
náležite usmernili pri správnom po-
stupe. Aj na takéto účely zriadilo
ministerstvo kultúry sieť krajských
kultúrnych koordinátorov.

Čo presne budú títo krajskí ko-
ordinátori robiť?

Ich úlohou je byť sprostredkovate-
ľom medzi rezortom a ľuďmi v regió-
noch. Chceme priamo vedieť, čo sa
v regiónoch deje, aké nápady a ume-
lecké počiny tam vznikajú a kde mô-
žeme byť ako ministerstvo nápomoc-
ní. No bude to fungovať aj naopak
– akonáhle budú potrebovať súbory,
organizátori či vôbec ľudia, ktorí
žijú kultúrou, pomoc a  usmernenie,
nájdu ich práve v osobách krajských
koordinátorov. Aj po zverejnení tejto
výzvy vyrážam osobne do všetkých
slovenských krajov, aby som pomoh-
la zblíženiu a  vytvoreniu dobrého
kontaktu medzi každým krajským
koordinátorom a  zástupcami ľudo-
vých umelcov. Priamym dôsledkom
by malo byť čo najviac podrobných
informácií o  možnostiach podpory
tým ľuďom, ktorí sa o  túto podporu
môžu uchádzať.            mb
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PRÁVNIK RADÍ, Z REGIÓNU / SLUŽBY

AUTO-MOTO - PREDAJ 01

» Predám Š Fabia 6Y AB 
hatchback, béžová meta-
líza, dobrý stav, r.v. 2006, 
naj 104 tis.Tel. 0269204360

AUTO-MOTO - INÉ 02

» Kúpim auto, ponúknite.
Tel. 0903416726
» Kúpim staré auto alebo 
motocykel, aj náhr.diely, 
všetko od motorizmu (tro-
feje).Tel. 0903818122
» CZ 175 JAWA 250 350 PIO-
NIER STADION MUSTANG 
SIMSON. KÚPIM TIETO MO-
TORKY 0915215406
» ČZ-JAWA Kúpim Moto-
cykel/Diely- DOHODA ISTÁ 
0908205521

BYTY - PREDAJ 03

» Predám 3-izbový byt na 
prízemí v Ma ul. 1. mája, 
vnútroblok oproti gymná-
ziu.Tel. 0918723764
» Predám 3i byt, + garáž, 
Veľké Leváre. Tel. 0908 761 
258

BYTY - PRENÁJOM 04

» Prenajmem v rod.dome 
bezdetnému páru kom-
fort.zar.izbu + wifi v Zo-
hore, dobrá cena.Tel. 
0903361804
» Dám do prenájmu garáž v 
RD, Cesta mládeže 2393/1.
Tel. 0907340278
» Prenajmem 2-izb byt v 
Ma - Juh, 1. posch., 50 m2, 
čiastočná rekonštrukcia, 
čiastočne zariadený, + piv-
nica, cena 450 € s energia-
mi, voľný od 1. 5. 2019.Tel. 
0948091425
» Dám do prenájmu veľký 
3i byt v Rohožníku alebo 
predám.Tel. 0905525169
» Dám do prenájmu gar-
sónku Ma - Juh inter-
nát alebo predám.Tel. 
0905525169

DOMY - PREDAJ 05

» Predám 4i rodinný dom, 
centrum Stupavy, 450 m2 
pozemok, 220 000 €, tichá 
ulička.Tel. 0908898025
» Predám 4i rodinný dom, 
centrum Jablonové, 450 m2 
pozemok, 180 000 €, tichá 
ulička.Tel. 0908898025
» Predám st. rodinný dom 
v Závode, na 12 á pozemku, 
47.000,- eur, 0948033023

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 10 dolu.

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

Jednou z často vyskytujúcich sa zmlúv 
v praxi je aj zmluva o dielo. Túto zmluvu 
uzatvára objednávateľ so zhotoviteľom, 
pričom podstatou tohto právneho vzťahu 
je na jednej strane záväzok zhotoviteľa 
vykonať dielo zadané objednávateľom a 
na strane druhej záväzok objednávateľa 
zaplatiť zhotoviteľovi dojednanú cenu. 
Jej právnu úpravu možno nájsť vo via-
cerých právnych predpisoch. V  tomto 
článku však budeme venovať pozornosť 
neobchodnej zmluve o dielo, ktorú upra-
vuje Občiansky zákonník. 

Pri neobchodnej zmluve o  dielo 
môže byť zhotoviteľom diela predovšet-
kým podnikateľ a objednávateľom diela 
nepodnikajúca osoba, resp. osoba ktorá 
zmluvu uzatvára v  postavení nepodni-
kajúcej osoby. Zmluva o dielo vzniká na 
základe konsenzu zmluvných strán o jej 
podstatných obsahových náležitostiach, 
a to o predmete zmluvy, o odmene zhoto-
viteľa a o tom, že dielo bude vykonané na 
nebezpečenstvo zhotoviteľa. Predmetom 
zmluvy o dielo v užšom slova zmysle je 
dielo samotné. V  súvislosti so zmluv-
ným vymedzením diela je potrebné 
povedať, že na platnosť zmluvy o  dielo 
sa vyžaduje, aby bolo dielo dostatočne 
určené, aby bolo jasné, čo má byť vý-
sledkom činnosti zhotoviteľa na základe 
uzatvorenej zmluvy o  dielo. Občiansky 
zákonník bližšie nešpecifikuje, čo sa ro-
zumie pod pojmom dielo. Napriek tomu 

si možno pomôcť definíciou obsiahnutou 
v Obchodnom zákonníku, podľa ktorej je 
dielom „... zhotovenie určitej veci, pokiaľ 
nespadá pod kúpnu zmluvu, montáž ur-
čitej veci, jej údržba, vykonanie dohod-
nutej opravy alebo úpravy určitej veci 
alebo hmotne zachytený výsledok inej 
činnosti. Dielom sa rozumie vždy zho-
tovenie, montáž, údržba, oprava alebo 
úprava stavby alebo jej časti.“ 

Na základe analógie môžeme dospieť 
k tomu, že dielom je určitý výsledok pra-
covnej činnosti zhotoviteľa, a to buď fy-
zickej alebo duševnej. Dielom tak môže 
byť materiálny či imateriálny výsledok 
pracovnej činnosti zhotoviteľa. Pod 
materiálnym výsledkom si možno pred-
staviť napríklad zhotovenie stavby, či 
úpravu živého plotu a pod imateriálnym 
výsledkom napríklad doučovanie hry na 
hudobnom nástroji. Výsledok pracovnej 
činnosti zhotoviteľa môže byť určený 
druhovo alebo individuálne, pričom ten-
to môže byť deliteľný alebo nedeliteľný. 
V  ďalšom článku si rozoberieme ďalšie 
podstatné náležitosti neobchodnej zmlu-
vy o dielo.

Zmluva o dielo vo všeobecnosti 
a jej predmet

» Tím advokátskej kancelárie 
   V4 Legal, s.r.o.
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Predaj mäsa
a domácich výrobkov

OBJEDNÁVKY: 0917 102 395, 0915 778 455

PON: ZATV., UT - PIA: 8.00 - 18.00, SO: 7.30 - 12.00, NE: ZATV.

Bernolákova 3, Malacky
(sídlisko Domky)

PEČENÉ
PRASA • REBRÁ

HUS • BAVORSKÉ KOLENÁ

KAČICA

dovezieme
aj k vám domov

klobásky, jaternice, údené mäso,
bravčová masť, slanina, oškvarky...
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2Nemecký profil INOUTIC - OKNÁ VYROBENÉ NA SLOVENSKU! ODPORÚČAME PROFILY

DO NOVOSTAVIEB: EFORTE 3-sklo Ug = 0,6 • PRESTIGE 2-sklo Ug 1,0 a 3-sklo Ug 0,7

Malacky, Břeclavská 3
0911 690 217, 0905 690 217

datom@datom.sk, www.datom.sk

PLASTOVÉ OKNÁ

ZIMNÉ
ZĽAVY
do konca marca

Pozvánka na
zápasy FC Malacky    
III. Liga Bratislava, 2018/2019 - jarná časť

MAREC                                                                                      
10.  ŠK Tomášov (D)   14:30
16.  ŠK Báhoň (V)   15:00
24.  OFK Dunajská Lužná (D)  15:00
31.  FK Ivanka pri Dunaji (V)  15:00

APRÍL                                                                                         
7.  PŠC Pezinok (D)   16:30
14.  Most pri Bratislava (V)  16:30
21.  FK Rača Bratislava (D)  17:00
28.  ŠK Lozorno (V)   17:00

MÁJ                                                                                              
1.  ŠK Bernolákovo (D)  17:30
5.  FC Rohožník (V)   17:00
12.  TJ Rovinka (D)   17:00
19.  ŠK Slovan Bratislava „B“ (D) 17:00
25.  FK Vajnory (V)   17:00

JÚN                                                                                              
1.  MFK Rusovce (D)   17:30
8.  Devínska Nová Ves (V)  17:30

» red

V Bratislavskom kraji 
vzniknú štyri nové
bilingválne gymnáziá     
    Rodičia detí, ktoré majú záujem navštevovať 
bilingválne gymnáziá v Bratislavskom kraji, majú 
už len päť dní na to, aby podali prihlášky. Do 20. 
februára môžu podať žiadosť i na štyri nové anglic-
ké bilingválne gymnáziá, ktoré začnú s výučbou 
od školského roka 2019/2020.

„Školstvo je jednou z našich najväčších priorít, 
preto chceme neustále zvyšovať kvalitu i ponuku 
odborov na našich stredných školách,“ povedal 
v tejto súvislosti predseda Bratislavského samo-
správneho kraja (BSK) Juraj Droba.

Dve nové bilingválne gymnáziá vzniknú v Bra-
tislave na Grösslingovej a Hubeného ulici, po jed-
nom Malackách a Pezinku. 

V okrese Malacky a Pezinok sú to prvé bilin-
gválne gymnáziá. V prípade bratislavských a pe-
zinského bilingválneho gymnázia otvoria jednu 
triedu, v Malackách rátajú s dvoma triedami pre 52 
študentov.

Na bilingválne gymnáziá sa môžu hlásiť ôsmaci 
aj deviataci.

» tasr

Najčítanej
šie

regionálne

noviny
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Limitovaná ponuka 100 kusov
s navigáciou zadarmo

www.kia.sk

Spoločnosť MALACKY AUTO, s. r. o., je na rok 2016 nositeľom  
najprestížnejšieho ocenenia pre predajcu vozidiel KIA na Slovensku!

Malacky Auto, s. r. o., Pezinská 37, Malacky, T: 0948 303 226, E: kia-predaj@malacky-auto.sk
W: www.malacky-auto.sk

Kombinovaná spotreba paliva 4,9-7,9 l/100 km, emisie CO2. 129-180 g/km. * Záruka 7 rokov/150 000 km. Obrázok je ilustračný.

SUV Kia Sportage. Nikdy neprestane prekvapovať.
Zmeňte svoje sny na reálne dobrodružstvá a vychutnajte si nové zážitky 
s rodinným SUV Kia Sportage. Využite atraktívne cenové zvýhodnenie až 1 300 € 
a ako darček vám navyše pribalíme zimné pneumatiky. Aby ste na svojej ceste už 
nikdy nezablúdili, máme pre vás limitovanú extra ponuku na 100 kusov vozidiel Kia 
Sportage vo výbave Gold s navigačným systémom a 8“ dotykovou obrazovkou 
ZADARMO. Poponáhľajte sa, táto limitovaná ponuka platí len do konca februára 2019.

CENOVÉ
ZVÝHODNENIE AŽ

1300 €
NAVIGAČNÝ
SYSTÉM
ZADARMO

ZIMNÉ
PNEUMATIKY
ZADARMO
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SME PRVÁ FIRMA, 
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

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

CELKOVÉ CENY

Pri výmene okien posky-
tujeme vymaľovanie

interiéru s 10% zľavou

339 € 389 €

499 €

Príklady montáže
okien:PLASTOVÉ OKNÁ

A ZIMNÉ ZÁHRADY
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Malé nám 24, Malacky
Tel.: 0905 648 149 

PREDÁM ALEBO
PRENAJMEM
OBCHODNÉ 

PRIESTORY 72 m2

FIRMA KIPA ∙ SEKULE 308 ∙ 0908 762 748, 0918 694 955

PREDAJ: TVRDÉ PALIVOVÉ DREVO, KOKS,
ÈIERNE A HNEDÉ UHLIE, HNEDÉ BRIKETY
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• strojové omietky
    - vápenno-cementové
    - sadrové
• montáž/demontáž lešenia

REALIZUJEME

Tel. č.: 0902 440 112
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0910 444 024

upratovanie
vchodov
a spoločných
priestorov

Poskytujeme ubytovanie v Malackách v 2-3-4
postelových izbách v RD. Tel.: 0910 444 024.

Firma

ponúka službu
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KUCHYNE • ŠATNÍKY • DVERE
NÁBYTOK na mieru

návrh • výroba • montáž 0949 44 13 11

51
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VYCVIČÍM vášho
PSA, profesionál
✆ 0908 728 081
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» Predám  6i dvojpodlažný 
RD v Malackách, garáž, 5á 
pozemok, 250.000,- eur 
0948 033 023 
» Predám 4i dvojpodlažný 
RD v Brodskom na 16,6 á 
pozemku, garáž, prístav-
ba, bazén, 2x studňa, 
0908776508

POZEMKY - PREDAJ 06

» Predám  stav.pozemok o 
výmere 53 árov v Morav-
skom Sv Jáne určený na 
výstavbu rodinných do-
mov , el., voda, kanlizácia 
pri pozemku, 15,- EUR/m2, 
0908776508

REALITY - INÉ 07

» Kúpim rodinný dom, SP 
alebo byt, 35 km od Brati-
slavy.Tel. 0903765606
» Kúpim 4 izbový byt v Stu-
pave alebo v Zohore.Tel. 
0902143983

STAVBA 08

» 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.Tel. 0905925991
» Kúpim haki lešenie.Tel. 
0908532682

DOMÁCNOSŤ 09

ZÁHRADA A ZVERINEC 10

» Predám králiky na chov aj 
na zabitie, cena dohodou.
Tel. 0902743401
» Predám kurčatá na mäso 
živé na zabitie 1,90 € / kg 
a očistené 2,90 € / kg, M.
Cauner, Kostolište 152, 0911 
206 783.Tel. 0908151966
» Predám ovos.Tel. 
0903770577
» Predám ošípané.Tel. 
0915284292
» Predám na sadenie od-
rezky energetického ja-
pon.topola 0,1 € / ks.Tel. 
0915221018
» Hľadám staršieho pána, 
ktorý by nám vycho-
val pár moriek cca 5ks. 
0903450315
» Predám pávy tel 
0949225092

HOBBY A ŠPORT 11

» Kúpim rôzne starožit-

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 10 dolu.

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   
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Kože vykupujeme vysušené, bez hláv 
a nožičiek. Cena koží sa môže meniť.

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

7.6. , 28.6. , 9.8. 2019
Cerová. . . . . . . . . . . . 9,00 hod.
Prievaly . . . . . . . . . . 9,15 hod.
Pl. Mikuláš-kostol . . . 9,35 hod.
Plavecké Podhradie 9,50 hod.
Sološnica . . . . . . . . 10,10 hod.
Rohožník . . . . . . . . 10,30 hod.
Kuchyňa . . . . . . . . . 11,00 hod.
Pernek . . . . . . . . . . 11,15 hod.
Vinosady . . . . . . . . 12,00 hod.
Dubová . . . . . . . . . . 12,20 hod.

Častá-trhovisko . . . . 12,35 hod.
Doľany . . . . . . . . . . 12,50 hod.
Štefanová . . . . . . . 13,05 hod.
Dlhá . . . . . . . . . . . . 13,20 hod.
Košolná . . . . . . . . . 13,35 hod.
Suchá nad Parnou. 13,50 hod.
Dolné Orešany. . . . 14,10 hod.
Horné Orešany. . . . 14,30 hod.
Lošonec . . . . . . . . . 14,50 hod.
Smolenice . . . . . . . 15,05 hod.

vždy v ŠTVRTOK v týchto termínoch:
21.3. , 11.4. , 2.5. , 23.5. , 

13.6. , 4.7. , 15.8. 2019
Jablonica-Coop . . . . . 9,00 hod.
Osuské . . . . . . . . . . . 9,20 hod.
Hlboké . . . . . . . . . . . 9,40 hod.
Šajdíkové Humence 10,00 hod.
Borský Mikuláš . . . 10,20 hod.
Šaštín - Stráže . . . . 10,40 hod.
Smolinské . . . . . . . 11,00 hod.
Čary. . . . . . . . . . . . . 11,20 hod.
Kuklov . . . . . . . . . . 11,40 hod.
Kúty . . . . . . . . . . . . 12,00 hod.
Borský Sv. Jur. . . . . 12,30 hod.

Sekule. . . . . . . . . . . 12,45 hod.
Moravský Sv. Ján . . 13,00 hod.
Závod . . . . . . . . . . . 13,20 hod.
Veľké Leváre . . . . . 13,40 hod.
Malé Leváre . . . . . . 14,00 hod.
Gajary. . . . . . . . . . . 14,20 hod.
Kostolište. . . . . . . . 14,40 hod.
Jakubov . . . . . . . . . 15,00 hod.
Studienka . . . . . . . 15,30 hod.
Lakšárska Nová Ves 15,50 hod.

4
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PREDAJ 
SLIEPOK 

OD 4.3. 2019

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

morky, psy

Vláknina predstavuje tú časť rastlin-
nej potravy, ktorú telo nedokáže vstrebá-
vať a je odolná tráveniu a vstrebávaniu. 
Je tak dôležitá, že jej nedostatok v  stra-
ve priamo súvisí s  výskytom mnohých 
ochorení od srdcovocievnych, cez meta-
bolické až po nádorové. Hlavným zdro-
jom sú obiloviny, strukoviny, zelenina, 
ovocie a zemiaky a výrobky z nich. Vlák-
nina sa prakticky nezmenená dostáva 
tráviacim traktom do hrubého čreva. Nie 
je využitá v  tenkom čreve, čo je hlavné 
miesto na vstrebávanie živín. V hrubom 
čreve je úplne alebo čiastočne fermento-
vaná pôsobením črevných baktérií.  Po 
chemickej stránke ide hlavne o zložené 
cukry, polysacharidy a oligosacharidy.

Rozdelenie vlákniny:
• Rozpustná -  prechádza procesom fer-
mentácie. Nachádza sa v ovocí, zelenine, 
strukovinách, v  ovsi a  ovsených vloč-
kách.
• Nerozpustná - je nefermentovateľná. 
Vyskytuje sa  v  pšeničných a kukurič-
ných otrubách, celozrnných obilovinách 
(jačmeň, bulgur, nelúpaná ryža), v ce-
lozrnnej múke a výrobkoch z nej, ako je 
celozrnný chlieb, celozrnný kuskus, ce-
lozrnné cestoviny.

Úlohy vlákniny:
Vláknina podporuje trávenie a  správ-
nu činnosť celého tráviaceho traktu a 
pravidelné vyprázdňovanie. V  procese 
fermentácie vznikajú krátke mastné ky-
seliny, ktoré sú zdrojom energie pre bun-
ky hrubého čreva, vytvorená kyselina 

maslová má aj ochrannú úlohu pre ich 
povrch. Vzniknuté vnútorné prostredie 
má priaznivý vplyv na prirodzené mik-
roorganizmy, znižuje sa onkogénna ak-
tivita v hrubom čreve a tým pôsobí pre-
ventívne proti nádorom hrubého čreva. 
Vláknina je schopná viazať aj na niekto-
ré toxíny a chrániť telo pred ich účinkom. 

Pri dostatočnej prítomnosti vlák-
niny v  strave sa pomalšie vstrebávajú 
jednoduché cukry, menej kolíše hladina 
krvného cukru, čo má význam pre dia-
betikov. Vláknina je účinná v  preven-
cii vzniku srdcovo-cievnych ochorení, 
žlčníkových kameňov, znižuje hladinu 
cholesterolu v  krvi. Tým, že viaže na 
seba vodu, má vysoký sýtiaci efekt a   
bráni vzniku obezity a  je samozrejmou 
súčasťou redukčných diét. Podmienkou 
je dostatok príjmu tekutín, tak je dosiah-
nutý pocit sýtosti a regulovaný ďalší prí-
jem stravy.

Západný štýl stravy, s  veľkým po-
dielom priemyselne spracovanej stravy 
a významným podielom polotovarov, je 
príkladom nedostatatku vlákniny. V sú-
časnosti jej konzumujeme 
približne polovicu, nie-
kedy menej, ako by sme 
mali. Preto cielené pridá-
vanie vlákniny do stravy 
je nevyhnutné.

Vláknina - nepostrádateľná súčasť stravy I

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

metabolizmu a výživy
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ANGLICKY, NEMECKY,
ČESKY

034/774 3321, 0948 062 319

MALACKY
Nová ul. 39

e-mail: manag@ba.telecom.sk

rodné listy, vysvedčenia, register
trestov, technické preukazy... iné
úradné doklady

16
-0

04
4

0903 150 740, 0905 470 264

» MALIARSKE
   A NATIERAČSKÉ PRÁCE
» ELEKTRIKÁRSKE
   A INŠTALAČNÉ PRÁCE
» STIERKOVANIE 
» SADROKARTÓN
» OBKLADY A DLAŽBY
» POKLÁDKA PARKIET
» RUČNÉ OMIETANIE
» ZATEPĽOVANIE
» TAPETOVANIE

A JE  TO!

0 264

ŽBY
KIET
NIE

Najčítanej
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MALACKY, PEZINSKÁ 11  •  tel.: 034/779 34 79
pon – pia 7:30 – 18:00 h, so 8:00 – 12:00 h

PRACOVNÉ ODEVY A POMÔCKY
www.kastaplus.sk

AKCIA

Akcia platí od 1.3. do 31.3.2019

SUNRAY  Z80109 
veľ.  36-47

FARMIS O1 LOW Z20165
veľ.  37-48

SPACER S1P Z61119
veľ.  38-48

COOPER 01 C80110 
veľ.  37-48

ALEGRO S1P
SANDAL C61030V65 
veľ.  36-48

A

SUNRAY  Z80109 
veľ.  36-47

MAREC

21.90

24.90

19.90
5

25.90

34.40

31.00

29.00

33.00

43.00

29.90
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nosti, odznaky, mince, 
staré hodiny, trofeje.Tel. 
0903416726
» Kúpim rôzne starožitnos-
ti aj poškodené. Tel.: 0903 
753 758

DEŤOM 12

RÔZNE - PREDAJ 13

RÔZNE - INÉ 14

» Kúpim po starence z hure 
staré sukne,spodničky, vl-
náky,rukávce, čepce, plát-
no a po starečkovi starú 
motorku alebo jej časti. 
tel.č. 0347770277

HĽADÁM PRÁCU 15

» Anglický jazyk - učím in-
dividuálne so zaručeným 
úspechom v písaní, čítaní, 
rozprávaní, kanadská lek-
torka.Tel. 0902649353
» Doučovanie predmetov 
ZŠ a SŠ a angličtiny pre 
každého.Tel. 0949764183

ZOZNÁMENIA 16

» Hľadám priateľku, ktorá 
má rada cyklistiku, prírodu, 
šport a zvieratá, vek okolo 
60 rokov. Kontakt písom-
ne na Kancelária Malacko, 
Bernolákova 1/A, 901 01 
Malacky, Zn. cyklistika.

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 10 dolu.

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

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

Príklad:
RP MA 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, MA zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zadnej 
strane vľavo dolu. Službu Plat-
baMobilom.sk technicky zabez-
pečuje ELET, s.r.o.

Psychológovia a filozofi tvrdia, že 
pamäť a  spomienky sú materiálom, 
z  ktorého ľudský rozum tvorí.  Zmys-
lové vnemy sa zapečaťujú obrazmi do 
zásobárne pamäti, z nej sa potom vyťa-
hujú vo forme spomienok, z ktorých sa 
analýzou, porovnávaním, prehodno-
covaním či spájaním vytvárajú úsud-
ky, názory, postoje. Je to, samozrejme, 
veľmi schematické vyjadrenie zložitos-
ti ľudského ducha. No vieme, že spo-
mienky silno ovplyvňujú každé naše 
rozhodovanie. Negatívne spomienky 
v nás vyvolávajú strach, odpor či hnev, 
tie pozitívne zase vidia veci príliš ružo-
vo. Pre reálny životný pohľad sú preto 
nevyhnutné oba typy. 

Preto je mimoriadne zaujímavé 
z  psychologického hľadiska, že rokmi 
sa zlé spomienky zmazávajú a  dobré 
vystupujú do popredia. Prečo to tak je? 
Je toto milosrdenstvo na niečo potreb-
né? Vieme, že ľudia, ktorí zomierajú, 
majú prirodzenú potrebu svoje vzťahy 
usporiadať. Ak by im naskakovali len 
tie najhoršie spomienky, nikdy by ne-
našli odvahu zmieriť sa. A zmierenie 
patrí k  základným aspektom dobrého 
zomierania. Tí, ktorí stoja denne pri 
smrti -  lekári, duchovní, ale aj príbuzní 
zomierajúcich, dosvedčujú, že niekedy 

títo ľudia ani nemôžu odísť zo sveta, 
kým sa nezmieria. Uvedomujú si teda, 
a aj vedome chcú, aby na záver života 
prevážili dobré spomienky nad zlými. 

Pozoruhodné je aj to, že keď nám 
zomrie príbuzný, priateľ, kolega, ba 
aj len známy, vynoria sa nám o  ňom 
viac-menej dobré spomienky. Celá jeho 
osobnosť v globále vyznieva pozitívne, 
hoci počas života nás neraz vytočil či 
nahneval.  Opäť sa prejaví táto milosrd-
ná atmosféra rovnako pred smrťou, ako 
aj po smrti. Ten známy výrok „o mŕt-
vych len dobre“ rozhodne platí, hoci sa 
značne sprofanizoval.  

Aký zmysel by malo toto pozitívne 
naladenie, ak by ľudský život končil 
smrťou v ničote? Ak sa už nikto s nikým 
nestretne, tak na vzťahoch predsa ne-
môže záležať. Vieme len málo o živote 
po živote, ide skôr o osobné skúsenos-
ti ľudí, ktorí sa ocitli v  klinickej smrti 
a  boli svedkami toho, že niečo nasle-
dovalo... Veda o tom mlčí. Pri smrti sa 
naše experimentálne poznanie končí.  
Ale existuje aj intuitívne poznanie 
srdcom. A  to nám často kladie otázky 
a pýta si odpovede za hranicou prostej 
dokázateľnosti.

Pamäť a spomienky oživujú

» Mária Raučinová, Fórum života
16
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• KVALITNÉ PLASTOVÉ OKNÁ
• INTERIÉROVÉ DVERE
• AKCIE NA NOVOSTAVBY
• 3-SKLO ZA CENU 2-SKLA
• VONKAJŠIE ŽALÚZIE, MARKÍZY
• UVÁDZACIE CENY
• GARANCIA ÚSPOR,
    NÁKLADOV NA ENERGIE

GARANCIA
NAJNIŽŠEJ

CENY
V REGIÓNE

3x
BONUS

• -10% ZA RÝCHLU OBJEDNÁVKU
• -10% PRE SENIOROV A ZŤP
• TOP VÝMENA OKIEN
    DO 10 DNÍ OD ZAMERANIA

CENTRUM
DVERÍ

AKCIA

v = 2000 mm
š = 900 mm

a jednostranná
laminácia

439
EUR

515
EUR

...ked sú
dvere dverami 

´

SLOVENSKÝ
VÝROBOK
S 10-ROČNOU
ZÁRUKOU

PREDOKENNÉ
ROLETY,
VONKAŠIE
ŽALÚZIE
A MARKÍZY

za
najlepšie

ceny
v regióne

Malacky • Senica • Skalica • Šaštín-Stráže • Zohor

Dolina 975/55, Brezová pod Bradlom
www.top-okna.sk • oknozahorie@azet.sk

0918 500 492

Uvedené ceny sú vrátane zamerania, demontáže, montáže,
murárskych prác, parapetov, žalúzií, dopravy, likvidácie okien a DPH.

Garážové
brány za
ve¾koobchodné ceny!

1500
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900

24
00

16
00

2100

16
00

1200

AKCIA
300

EUR

OD

345
EUR

210
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Výber zo 70 druhov
akciových vchodových dverí

OBROVSKÉ
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Z¼AVY

ZSSK zaviedla na
Záhorí SVS, plánuje 
ho aj na ďalších
tratiach na Slovensku      

Na konci roku 2018 zaviedla Železničná spoloč-
nosť Slovensko (ZSSK) samoobslužný výpravný 
systém (SVS) na dvoch tratiach na Záhorí Kúty – 
Skalica a Zohor – Záhorská Ves a plánuje ich za-
viesť aj na ďalších tratiach na Slovensku. TASR o 
tom informoval hovorca ZSSK Tomáš Kováč.

Trate so SVS sa začali zavádzať 1. októbra 2008. 
V prvej vlne ich bolo päť. „ZSSK prevádzkuje v sú-
časnosti vlaky, ktoré sú zaradené do SVS na trati 
Žilina – Rajec a na tratiach tatranskej elektrickej 
železnice a ozubnicovej železnice vo Vysokých 
Tatrách. Od 9. decembra 2018 k ním pribudli vla-
ky na tratiach Kúty – Skalica a Zohor – Záhorská 
Ves. Aktuálne sú na dvoch tratiach na Záhorí stále 
sprievodcovia, ale už len s čiastočnými povinnos-
ťami,“ uviedol hovorca železničnej spoločnosti.

ZSSK ponúka cestujúcim niekoľko možností 
zabezpečenia si cestovných dokladov, pričom od-
porúča predovšetkým nákup lístka cez internet 
alebo mobilnú aplikáciu Ideme vlakom. „To je naj-
jednoduchšie, najpohodlnejšie a najekologickej-
šie. Existujú aj ďalšie možnosti ako osobný predaj 
v pokladniciach a zákazníckych centrách, nákup 
lístka v predajných automatoch vo vybraných 
železničných staniciach, ako napr. Zohor či SMS 
lístok,“ doplnil Kováč. 

Ako ďalej uviedol, na trati Kúty – Skalica je mož-
né zakúpiť si cestovné doklady v pokladniciach v 
Kútoch, Gbeloch a Skalici. Na trati Zohor – Záhor-
ská Ves je možné zaobstarať si cestovné doklady v 
pokladnici v Zohore. Bližšie informácie o poklad-
niciach nájdu cestujúci na webovej stráne slova-
krail.sk.

Možnosť zakúpiť si cestovný lístok bude aj u 
rušňovodiča, ale iba počas pobytu vlaku v stani-
ci, preto je možné poskytovať takúto službu iba v 
obmedzenom rozsahu. „Rušňovodič má navyše 
právo odmietnuť túto službu z dôvodu, aby boli 
cestujúci včas a bezpečne dopravení do cieľa svojej 
cesty,“ spresnil pre TASR hovorca. 

Doplnil, že zrušenie sprevádzajúceho personá-
lu bolo plánované k novému grafikonu vlakovej 
dopravy od 9. decembra, keď boli trate Skalica – 
Kúty a Zohor – Záhorská Ves zaradené medzi trate 
SVS. „O šetrenie nejde. ZSSK je v dobrej finančnej 
kondícii. Je to optimalizácia výdavkov. Takto vy-
tvorené rezervy neskôr môžeme využiť v prospech 
cestujúcich na iných tratiach,“ spresnil Kováč.

ZSSK informuje, že premávku vlakov bez spre-
vádzajúceho personálu je možné prirovnať ku kto-
rémukoľvek inému typu hromadnej dopravy ako 
električka, autobus, trolejbus alebo metro, kde je 
tiež prítomný iba vodič vozidla. V prípade kolízie 
či nehodovej udalosti sú vyslané záchranné zlož-
ky resp. podľa situácie sa rozhoduje o riešení danej 
situácie. 

Vlaky so SVS fungujú aj na lokálnych či prihra-
ničných tratiach v zahraničí, napríklad v Česku 
alebo Rakúsku. „V porovnaní s traťami bez SVS tu 
neevidujeme rozdiel v počte nehôd či mimoriad-
nych udalostí. Nevnímame ani žiadne sťažnosti 
cestujúcich na neprítomnosť vlakového personálu, 
ani iné súvisiace problémy,“ dodal hovorca ZSSK.

» tasr
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Za Slovensko,
tradície a právny štát 

www.harabin-2019.sk
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Byť riaditeľom je „honor“. Presa-
dzuje svoju koncepciu, vyšší plat, be-
nefity typu služobné auto, dizajnová 
kancelária. Stať sa však riaditeľom v 
bežnej škole nie je výhrou. Mestská 
časť, v ktorej som žil 28 rokov, mi dala 
tú dôveru. Považujem to za „systémo-
vú chybu“. Som školským aktivistom, 
verejne sa vyjadrujem a vystupujem 
v médiách. Je to jediná možnosť ako 
primäť zodpovedných ku konaniu. 
Takéto „vyčíňanie“ sa riaditeľovi ne-
patrí, ako mi bolo odkázané. Pre mňa 
je však sloboda slova nedotknuteľná a 
nesúvisí s tým, akú pozíciu mám. V 21. 
storočí sa odmietam riadiť tým, čo sa 
patrí a čo nie, ako to bolo v socializme. 
O problémoch školstva treba hovoriť a 
navrhovať zlepšenia. Keď to robí riadi-
teľ školy, má to väčší dôraz. Keby tak 
konali viacerí, som presvedčený, že 
by sa k zmenám dospelo rýchlejšie. 
Ale chápem postoj mlčiacich. Riadi-
teľ školy zodpovedá za všetko, nemá 
veľký referát pracovníkov, ktorí by mu 
pomáhali. Prípadná kontrola, ktorej 
úlohou je nájsť chyby, môže odhaliť 
nejaké nedostatky. Nie je v silách ria-
diteľa viesť dokonalo stále prebujne-
nejšiu administráciu s minimálnymi 
možnosťami v rozpočte.

Ako to súvisí s mlčaním? Medzi 
riaditeľmi je rozšírené, aby na seba 
neupozorňovali. Práve tí, čo by mali 
byť hnacími silami zmien, no boja sa, 
akoby sme žili v totalite. Tento ich po-

stoj je ale opodstatnený. Na rebelujú-
ceho riaditeľa sa spustia mechanizmy, 
ktoré mu pripravia ťažké chvíle. Môže 
prísť kontrola: predloženie tisícov do-
kumentov, písanie opatrení a ich rea-
lizácia, opätovná kontrola. To uberá z 
minima času, ktorý riaditeľ má. Aj pre-
to si riaditelia volia cestu konformity, 
pasivity - pokoja.  

Keďže sa nevzdávam aktivizmu, 
pociťujem dôsledky v podobe štvrtej 
kontroly za krátky čas  riadenia školy. 
I keď nemám strach a v prospech školy 
som spravil veľa pozitívneho, demo-
tivuje ma to, pretože to odvádza po-
zornosť od podstaty - od vyučovania. 
Jedna z mojich kontrol bola dokonca 
z ministerstva školstva, ktoré by malo 
kontrolovať hlavne samo seba. Na-
priek všetkému zostávam nezávislý od 
funkcie. Dokážem sa živiť aj inak. No 
posúvať školu dopredu ma napĺňalo. 
Avšak v takýchto podmienkach pre-
hodnotím, či mám strácať energiu na 
niečo, čo si kontroly nikdy nevšimnú 
- aby sa škole darilo. Isté však je, že ne-
mienim skončiť s upozorňovaním na 
závažné nedostatky. Ak ma to pripraví 
o funkciu, nech sa páči. Ak však zosta-
nú riadiť školy mlčiaci, systematické 
ničenie vzdelávania a VÝCHOVY sa na 
Slovensku nezvráti. Byť riaditeľom je 
poslanie!         

Rebélia riaditeľa

» Ján Papuga 
riaditeľ ZŠ
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www.bdprofix.sk
ŽELEZIARSTVO A SPOJOVACÍ MATERIÁL
Pezinská 18, Malacky

• spojovací a kotviaci materiál
• tesárske kovania a prvky
• železiarstvo
• elektronáradie
• pletivá, rebríky
• dielňa, náčinie, náradie ......
FISCHER, PROXXON, METABO,
YORK, MAKITA, MEVA, KNIPEX,
NAREX, MILWAUKEE, SIMPSON, KMR ....

cca 160 m od železn. 
priecestia vpravo

Po-Pia: 7:45-17:00 h.
Sob: 7:45-12:00 h.

PREDAJŇA A PARKOVANIE V AREÁLI 
BÝVALÉHO AGROSTAVU

dobré ceny
+

bezproblémové

parkovanie
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∙ domy na klúč
∙ montované domy
∙ rekonštrukcie
  RD a bytov
∙ zatepľovanie domov
∙ montáž sadrokartónu
∙ obklady, dlažby
∙ maliarske práce
∙ dovoz materiálu

DR-STAVMONT s.r.o
Malacky, 0948 307 878
denis.rigo@drstavmont.sk

www.drstavmont.sk
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KOVOŠROT VAŠIN, s.r.o.
zber - výkup autovrakov

Prevádzky: Čáry, Gbely (objekt tehelne)
0903 373 854, 0903 404 138

• výkup kovového odpadu
   a farebných kovov
• výkup papiera (noviny, časopisy,
   letáky) cena 0,08 EUR/kg

Odťahová služba zadarmo
Poskytujeme doklad o likvidácii
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Umelecké
kováčstvo

Výroba
z nerezu

Montáž a servis
pohonov na

brány

Gajary - 0915 973 937
radokov1974@gmail.com

www.radokov.sk
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∙ Rekonštrukcie
   bytov a RD
∙ Zatepľovanie RD
∙ Kúpeľne na kľúč
∙ Montáž
   sadrokartónu
∙ Požičovňa lešenia
∙ Maliarske práce
∙ Domy na kľúč
∙ Dovoz materiálu
www.krajcirteam.sk

igorkrajcir01@gmail.com
0908 420 353
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INŠTALMONT IN s. r. o.
Ul. 1. mája 30, Malacky

tel.: 034/772 39 31, 772 31 92
odbyt@instalmont.sk, www.instalmont.skMALOOBCHOD – VEĽKOOBCHOD

~ inštalačný materiál  (voda ÚK, plyn) 

~ hutný materiál 
~ kotly 
~ ohrievače vody 
~ kanalizácia 
~ digestory 
~ kúpelňa - možno aj Vaša

PRENÁJOM KANCELÁRSKYCH PRIESTOROV
ZA BEZKONKURENČNÉ CENY
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Bocán s.r.o., Hviezdoslavova 309, Senica
AKCIA NA ROK 2019

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

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

s podložkou 

1-hrob od 1090 € • 2-hrob od 1390 €

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

ZADARMO: w
w

w.
ka
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en

ar
st

vo
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k

Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa: 2-hr. 2200 € • 1-hr. 1650 €
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» KOBERCOV
» ČALÚNENÉHO
   NÁBYTKU

CHUDÍK - 
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Spoločnosť zaoberajúca sa úpravou
vody so sídlom v Lozorne príjme

do zamestnania pracovníkov na pozície:

Kontakt: 0915 973 529

Požiadavky: elektrotechnické vzdelanie,
vodičský preukaz sk. B.

Nástupný plat 900 EUR brutto.

SERVISNÝ TECHNIK

Požiadavky: stredoškolské
elektrotechnické vzdelanie s maturitou,

práca v administratíve.
Nástupný plat 1000 EUR brutto.

ELEKTROTECHNIK
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Seniorville Jablonové
prijme

• MASÉRA
  /FYZIOTERAPEUTA 
  10 – 20 hod. týždenne,
    podľa dohody
• OPATROVATEĽA/KU
   Opatrovateľský kurz
    zabezpečíme

Kontakt: 0918 642 081,
Mgr. Lýdia Alföldyová
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HĽADÁME
DÔCHODKYŇU 

z Malaciek - Juh 
na upratovanie
na 4 hod. denne

Info: 034/773 10 64
Mzda: 3,- € netto
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Dlhoročná stavebná firma z Českej republiky

hľadá MURÁROV

PONUKA PRÁCE

Viac info: +420 606 541 706
Josef Gajdoš, okres Břeclav (Juhomoravský kraj)

na stavebné práce a zateplovanie
fasád na ŽL. Ponúkame zaujímavé platové

ohodnotenie.
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Firma zaoberajúca
sa zemnými prácami 

hľadá nových 
spolupracovníkov 

na pozície:

Možnosť zaučenia 
a získania praxe

Mzda 800 € + odmeny

0905 968 472 

STROJNÍK BAGRISTA
VODIČ SK. C
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PRIJMEME
vodiča sk. C
rozvoz po Slovensku
vozidlom do 12 ton

0905 401 532
0905 245 918

mzda 50 €/deň

36
-0

00
7

SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Stupave

0948 137 340 • miroslav.krivosudsky@guarding.sk

Mzda: 2,9890 €/h. brutto
Nástup ihneď.

PRIJMEME DO PRACOVNÉHO POMERU
CHYŽNÚ (650 EUR/ mes. brutto).

Tel.: 0903 434 366
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VŠETKO PRE VAŠE BÝVANIE

0944 716 337
work.byvanie@gmail.com

ma¾by, nátery
sadrokartóny
tapetovanie

fasády
murárske a obkladaèské práce

Work
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STAVEBNÉ PRÁCE
A REKONŠTRUKCIE

Jadrové vŕtanie
50 – 200 mm

Montáž a prenájom
fasádneho lešenia

fasádne
lešenie

0905 803 145
jankovych@jankovych.sk
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NEZMEŠKAJTE NAJVÝHODNEJŠIU PONUKU ROKA!
Už v pondelok je tu najvýhodnejších 7 dní Peugeot, keď ponúkame skvele vybavené modely s bonusom až do 4 700 €* a leasingom
s 0% navýšením. Pozor, ponuka je limitovaná a platí na väčšinu modelov Peugeot len do 25. 3. vrátane! Viac na peugeot.sk

*V závislosti od modelu a verzie.



MA19-09 strana - 14

14
HLAVU HORE / ZAMESTNANIE

85
_0
14
9

��������������������������

������������������������������������ 
tel: 00099911188/441335882, 009044/8888111 444111888, 

����� innfofo@g@ sksksrroo.skkk

�������������������

TPP ��������������������������������

����������� �������������������

���������������������

TESSÁÁÁRRRRRROOOOOOOVVVVVV
�������������������������������������������������������

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

info@konstrukter.sk

OPERÁTOR VÝROBY 
������
	�������

���������
�������
	�������
���������������
 �������
	�������

�������������� 
���
	������

�
����������������

85
-0
00
5

32
-0

00
7

AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

Kritériá 
pre spoluprácu s AIW:
· opatrovateľský kurz a prax

·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 
· vek 25 až 60 rokov

roko tro t k R kúsku
r r r k Č rv kríž

neustále dostatok ponúk
-dňov rnusy r kúsk živnosť

Honorár brutto 75 €,  80 €, 90 €  za 24 hod.
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

AIW má zástupcov
v rôznych mestách Slovenska!

Zavolajte na bezplatné číslo
0800 24 24 44

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

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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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

V  roku 1886 prihlásil na patento-
vom úrade motorovú trojkolku Karl 
Friedrich Benz. Štvorkolesové vozidlá 
začal vyrábať o päť rokov neskôr a tak 
sa začala éra automobilov. História au-
tomobilov je bohatá – Nemci priniesli 
technickú dokonalosť, Američania 
hromadnú výrobu, Japonci štíhlu vý-
robu, Taliani dizajn a  Francúzi autá, 
ktoré šetria parkovaciu plochu, lebo 
sú často v servise. A prichádzajú ďalší 
hráči – Kórejci a Číňania. 

Do médií prenikajú poplašné sprá-
vy, že automobilky na Slovensku redu-
kujú výrobu a  idú prepúšťať ľudí. Aké 
prekvapenie! Už roky sa zatvárajú fab-
riky tam, kde nezvládli tlak na znižova-
nie nákladov. Viete, ktorý segment au-
tomobilov rastie najviac? ULCC – ultra 
low cost car, auto za pár tisíc eúr. Auto 
prestáva byť symbolom statusu a mla-
dí ľudia už netúžia vlastniť auto tak, 
ako kedysi ich rodičia. Slovo mobil ich 
vzrušuje viac ako automobil. Vo  väč-
ších mestách je dnes auto nanič. A pri-
chádzajú ľudia, ktorí majú radi prírodu 
a neznášajú spaľovacie motory. Čakajú 
na alternatívne pohony. A k tomu pri-
počítajme zdieľanie automobilov. Už 
nesedí v kabíne jeden človek, ale viace-
rí a auto je vyťažené celý deň. Je menej 

áut na cestách, plynulejšia premávka, 
menej výfukových plynov, menej ne-
hôd a viac zelených plôch. Samé dobré 
správy. Akurát jedna zlá pre výrobcov 
automobilov. Ľudia budú potrebovať 
menej áut. A prichádzajú autá bez vo-
diča riadené umelou inteligenciou. Je 
možné, že zdieľanie vozidiel privedie 
výrobcov znovu k  rozumu – využiť 
modularitu auta na to, aby sme nemu-
seli platiť za plánované opotrebenie 
a  opravy, ale predlžovali jeho život-
nosť. A  v  prípade inovácii vymieňali 
iba potrebné moduly. Ďalšia rana pre 
tých, ktorí snívajú o nekonečnom raste.

Automobilový priemysel bude iný, 
ako bol doposiaľ. Musí sa vzdať mno-
hých paradigiem, ale aj pýchy, nená-
sytnosti a zdierania dodávateľov. Zlaté 
časy automobiliek, ktoré riadili poli-
tiku aj ekonomiku 
končia. Je to dobrá 
správa pre všet-
kých, okrem auto-
mobiliek. Ale takto 
to bolo v histórii vždy 
– starý svet odchá-
dza, aby pri-
šlo na svet 
niečo nové. 

O autách

» Ján Košturiak
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Hľadáte prácu? Skúste to u nás.
Do nášho výrobného tímu hľadáme ľudí na pozíciu:

Ponúkame: stabilnú a �zicky nenáročnú prácu vhodnú pre manuálne zručných ľudí • 
bonusový systém – dochádzkový bonus, príspevok na dopravu, príspevok na čistenie
OOPP, príplatky nad rámec Zákonníka práce, cafeteria, príspevokna ubytovanie • 
zabezpečené stravovanie priamo na pracovisku • práca v čistom pracovnom prostredí 
• 8-hodinové zmeny (2-zmenná prevádzka) 
Plat: nástupný plat 717 €, po skúšobnej dobe základ. plat 732 € + 62 € variabilná zložka
• 20 € dochádzkový bonus • príspevok na čistenie oblečenia • príspevok na dopravu
Požiadavky: manuálna zručnosť • zodp. prístup k práci • práca vhodná pre absolventov
Ak vidíte možnosť Vášho uplatnenia v našej spoločnosti, radi sa s Vami stretneme na
osobnom pohovore. Svoje životopisy môžete zaslať na personálne oddelenie: 
katarina.vidlickova@forbo.com, 034/7979314
Forbo Siegling s.r.o., Továrenská 15, 901 01  Malacky
Forbo je lídrom v oblasti výroby transportných pásov.

OPERÁTOR VÝROBY
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Slovenská Grafia a.s.
Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava
výrobná spoločnosť v oblasti polygrafického priemyslu

PRIJME IHNEĎ
• ROBOTNÍKOV do výroby a expedície

• NASTAVOVAČOV orezových liniek

• KNIHÁROV - zoraďovačov

• MECHANIKA polygrafických strojov

• ELEKTRIKÁRA, ELEKTRONIKA
• SKLADNÍKOV, EXPEDIENTOV
 

Požiadavky:
• zdravotná spôsobilosť na výkon práce v noci 
• vyučenie v odbore výhodou, nie podmienkou 

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

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

Mzda od 700 € - 1 000 €
(z toho: základná zložka mzdy od 420 €, príplatky do 100 €)
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COOP JEDNOTA SENICA,
spotrebné družstvo,
hľadá do svojej prevádzky

Informácie na tel. č.: 0905 864 236

PREDAVAČ (KA) – 
POKLADNÍK (ČKA)

Mzda od 640 € + príplatky, prémie.
Nástup ihneď. 

Práca v stabilnej slovenskej obchodnej
spoločnosti s garanciou pravidelnej výplaty

mzdy.

v PLAVECKOM ŠTVRTKU
zamestnancov na pozíciu
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PRIJMEM
VODIČA C, E,
hydraulická

ruka
Plat do 1500 € v čistom

0915 503 521
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Prijmeme do TPP

Plat 1150 €/mesiac
brutto + nadčasy 

0940 520 900

MÄSIARA A PRACOVNÍKA 
NA KOSTENIE A PORÁŽKU 
HOVÄDZIEHO DOBYTKA 
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COOP JEDNOTA SENICA,
spotrebné družstvo,
hľadá do svojej prevádzky

Informácie na tel. č.: 0905 864 237

PREDAVAČ (KA) – 
POKLADNÍK (ČKA)

Mzda od 640 € + príplatky, prémie.
Nástup ihneď. 

Práca v stabilnej slovenskej obchodnej
spoločnosti s garanciou pravidelnej výplaty

mzdy.

v STUPAVE
zamestnancov na pozíciu
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CENTRÁLNY SKLAD MÖBELIX
v Lozorne pri Bratislave prijme do HPP

Miesto výkonu: priemyselný park Lozorno
Termín nástupu: ihneď

Podmienky: nástupný plat 700 € bru�o + 100 €
osobná prémia + výkonostné prémie •

zvyšovanie platov po 3 a 6 mesiacoch • príspevok
na dopravu • poskytovanie ubytovania • 

preplácanie nadčasov • jednozmenná prevádzka
pondelok až piatok • zamestnanecké zľavy

v sieti Möbelix • stravné lístky
Vaše životopisy zasielajte na email:
verwaltung.lozorno@moebelix.sk

Volajte na tel. číslo +421 257 353 611

SKLADNÍKOV - VODIČOV  VZV
(aj manuálna práca)
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Hľadám
brigádničku,

vitálnu dôchodkyňu
do OC Lamač na predaj

včelích produktov.
Mzda: 3,50 € hod.

 a odmeny. 

Tel.: 0905 714 017
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SBS
LAMA SK
príjme strážnikov
na obchodné prevádzky
v Malackách

Nástup IHNEĎ!
Kontakt:

0948 066 491

800 € brutto/ mesiac
+ variabilná zložka
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SBS prijme
nových

zamestnancov
na prevádzku
v Rohožníku
Podmienka: POS

Plat: 3,20 € brutto/h
+ príplatky

Nástup IHNEĎ.

0905 704 306
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AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

Kritériá 
pre spoluprácu s AIW:
· opatrovateľský kurz a prax

·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 
· vek 25 až 60 rokov

roko tro t k R kúsku
r r r k Č rv kríž

neustále dostatok ponúk
-dňov rnusy r kúsk živnosť

Honorár brutto 75 €,  80 €, 90 €  za 24 hod.
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

AIW má zástupcov
v rôznych mestách Slovenska!

Zavolajte na bezplatné číslo
0800 24 24 44

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

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
94
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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

na roznos novín počas víkendov na dohodu

Informácie na t.č. 0908 979 469, e-mail: malacko@regionpress.sk, po – pia: 8.30 – 16.30 h

+ PRÍPLATKY: VÄČŠÍ POČET STRÁN NOVÍN, ROZNOS LETÁKOV, NÁROČNOSŤ RAJÓNU

» Marianka
   » min. 5,20 € bru�o za jeden roznos
» Stupava
   » min. 5,27 € bru�o za jeden roznos
» Malacky
   » min. 4,90 € bru�o za jeden roznos
» Kostolište
   » min. 4,32 € bru�o za jeden roznos

» Záhorská Ves
   » min. 4,60 € bru�o za jeden roznos
» Plavecký Mikuláš
   » min. 3,01 € bru�o za jeden roznos 
» Lozorno
   » min. 7,42 € bru�o za jeden roznos 
» Plavecký Štvrtok
   » min. 5,27 € bru�o za jeden roznos

HĽADÁ KOLPORTÉROVMALACKO
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������

���TO, RÝCHL���������������
stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754
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0904 832 593

ŤAŽNÉ
ZARIADENIA
Montáž aj u zákazníka
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pre domáce a hospodárske zvieratá
Pri nákupe nad 100 € poštovné zdarma!

CHOVATEĽSKÉ
POTREBY

agrohase@agrohase.sk
0908 30 99 0509
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ŠPECIÁLNA AKCIA NA CELÝ MAREC
pri 1. výročí otvorenia podniku

Vajanského 2, Malacky, tel.: 0950 86 26 76
       Vietnamská reštaurácia Sen Viet

Pracovný deň od 14.00 a celú sobotu: 
     pre každého1 dcl šampanské de Luxe
     s jahodou (resp. nealko pre vodiča
     a hroznovej štavy pre deti)
01. 03. – 09. 03.: 
     predjedlo zadarmo
11. 03. – 16. 03.:
     dezert zadarmo
18. 03. – 23. 03.: 
     polievka zadarmo (0,2 l)
25. 03. – 30. 03.:
     nápoj zadarmo (kofola, voda, malé pivo)

S novým kuchárom nové recepty

2 + 1
MARCOVÁ

AKCIA

k 2 hlavným jedlám(okrem menu)3. hlavné jedloGRÁTIS
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Akčná ponuka 
platná od 6. 3. do 26. 3. 2019

Domáce potreby DOBRÝ NÁKUP
Malacky, OC Paci�c, Bernolákova 1
tel.: 0905 471 514

AKCIA MAREC

PANVICE 
-20%AREC

Multifunkčný hrniec Grande

Termoplechovka

Termomiska

Pekáč s vekom

od 26,49od 26,49
od 31,99

od 4,49od 4,49
od 5,89od 7,69od 7,69

od 10,99

25,4025,40
37,49
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STUPAVA

Pohrebná služba IVOS Stupava

PREVOZ ZOSNULÝCH NON-STOPwww.pohrebnictvoivos.sk

0949 555 292

- 24 hod. prevoz zosnulých z nemocníc a domov
- Kompletné pohrebné a kremačné služby
- Predaj rakiev a urien, vencov a kytíc
- Zabezpečujeme výkop a zásyp hrobu
- Všetko vybavíme za Vás
- Pohreby od 500€ aj na splátky
  
- Stupava, Lozorno, Zohor, Láb, Marianka
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v Malackách, Stupave a v ob-
ciach okresu: Závod, Studienka, 
Malé Leváre, Veľké Leváre, Pla-
vecký Mikuláš, Plavecké Podhra-
die, Rohožník, Gajary, Sološnica, 
Kostolište, Kuchyňa, Suchohrad, 
Jakubov, Láb, Záhorská Ves, Pla-
vecký Štvrtok, Pernek, Jablonové, 
Lozorno, Marianka, Borinka, Zo-
hor a Vysoká pri Morave

malacko@regionpress.sk

redakcia: Bernolákova 1 A 
MaLacKY

Malacky

Stupava

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.

V súvislosti s vystúpením Spoje-
ného kráľovstva Veľkej Británie a 
Severného Írska z Európskej únie 
sa viacerí slovenskí občania obrátili 
na Sociálnu poisťovňu a zaujímali 
sa o to, ako to bude s ich sociálnym 
zabezpečením. Sociálna poisťovňa 
môže v tejto veci informovať len na 
základe všeobecne dostupných in-
formácií.

Spojené kráľovstvo 29. marca 
2019 o polnoci prestane byť člen-
ským štátom EÚ a stane sa treťou kra-
jinou. Vystúpenie sa môže v zásade 
udiať dvoma spôsobmi: na základe 
dohody alebo bez dohody. V prípade 
prvého scenára - Dohody o vystúpení 
- budú stanovené pravidlá koordiná-
cie sociálneho zabezpečenia. Tá sa 
bude sa týkať občanov EÚ a štátnych 
príslušníkov Spojeného kráľovstva 
v cezhraničných situáciách sociál-
neho zabezpečenia, ktoré zahŕňajú 
Spojené kráľovstvo a (aspoň) jeden 
členský štát Európskej únie. Výhody 
plynúce z tejto Dohody sa teda budú 

týkať aj občanov SR, ktorí žili a pra-
covali v Spojenom kráľovstve alebo 
naďalej tam pôsobia až do konca pre-
chodného obdobia – k 31. decembru 
2020. Podľa tohto scenára by sa stav 
sociálneho zabezpečenia našich ob-
čanov v Spojenom kráľovstve až do 
konca roka 2020 nemal meniť.

Druhou možnosťou je vystúpe-
nie Spojeného kráľovstva bez doho-
dy, tzv. tvrdý brexit. Britská vláda sa 
aj v prípade tohto spôsobu vystúpe-
nia zaväzuje, že počas prechodného 
obdobia do 31. decembra 2020 bude 
naďalej pokračovať ochrana soci-
álneho zabezpečenia na rovnakom 
stupni ako doteraz. Čiže občania si 
zachovajú právo na sociálne a zdra-
votné zabezpečenie, dôchodky a iné 
dávky sociálneho zabezpečenia.

Situáciu po prechodnom období 
by mala vyriešiť bilaterálna dohoda 
medzi Spojeným kráľovstvom a Eu-
rópskou úniou.

Sociálne istoty a brexit

» Zdroj: Sociálna poisťovňa
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PRÍSTREŠKY • ALTÁNKY
0917 404 959 | zahradnestavby@centrum.sk

obhliadka + cenová ponuka ZDARMA

PRÍSTREŠKY K DOMU, NA AUTÁ • ODKVAPOVÝ SYSTÉM
• ZÁHRADNÉ DOMÈEKY • ALTÁNKY • TATRANSKÝ

PROFIL• LEXAN • ŠINDEL• ŠKRIDLA • PLECH
ZIMNÁ AKCIA

-30% NA PRÁCU
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• Stavba
   teplovzdušných
   krbov a teplovzdušných rozvodov
• Vložkovanie komínov
• Rekonštrukcia starých komínov
• Obhliadka
  komína zdarma

www.kominicek.sk
0905 702 276 • 0917 850 155 

Frézovanie
komínov

ZĽAVA
NA NEREZ
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» rekonštrukcie rodinných domov
» rekonštrukcie
    bytov
» zatepľovanie
    domov
» obklady, 
    dlažby
» montáž
    sadrokartónov

STAVEBNÉ
PRÁCE

0917 850 155
danobacek@gmail.com
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Malacky
Gen. M.R. Štefánika 36

Veľké Leváre
Zdravotné stredisko

ORDINAČNÉ HODINY

0905 324 657 www.mavet.sk

Po - Pia
09:00 - 19:00

So - Ne
9:00 - 12:00

Po 17:00 - 19:00
Str 17:00 - 19:00
Pia 17:00 - 19:00
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silný partner

Tešíme sa na Vás
BRNIANSKA 4
MALACKY 
smer Veľké Leváre bývalý autoservis

0911 950 299
CESTA NA HOHENAU
MORAVSKÝ SVÄTÝ JÁN 
0949 636 264

PLECHY - STRECHY - KLAMPIARSTVO
Poradíme, obhliadneme, zameriame, naceníme ZDARMA

w w w. s t r e c h y b e j z . s k
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MALACKY, PEZINSKÁ 11  •  tel.: 034/779 34 79
pon – pia 7:30 – 18:00 h, so 8:00 – 12:00 h

PRACOVNÉ ODEVY A POMÔCKY
www.kastaplus.sk

Novinky zdravotnej obuvi
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Poteší vždy, veď je prvá. V týchto 
dňoch prichádza naplno. Nádherná 
snežienka. Z cibule vyrastá stvol a 
dva listy. Stvol nesie biely kvet s inten-
zívnou vôňou. Kvitnutie prebieha od 
februára do marca, plodom je tobolka. 
Na Slovensku bola od roku 1999 do 
2003 zákonom chránená, teraz sa smie 
mimo chránených území zbierať. V 
Česku je zákonom chránená. Je aj pred-
metom ochrany v dohovore CITES.

Ide o vytrvalú rastlinu z čeľade 
amarylkovitých, ktorá dosahuje výšku 
približne 8 až 20 cm. Má jednoduchú 
cibuľku a dva až tri úzke listy. Medzi 
nimi sa nachádza stvol, na ktorého 
konci sa v období od februára do mar-
ca (občas aj apríla) objavuje jeden biely 
kvet. Kvet má tri okvetné lístky dlhé 12 
– 30 mm. Plodom je trojpúzdrová kap-
sula. Snežienka obsahuje mnoho dru-
hov alkaloidov.

Snežienka je jedovatá rastlina. 
Otrava sa po požití prejavuje u človeka 
silným zvracaním, ale  nie je smrteľná. 
Jed sa dostane z tela sám. U dobytka je 
to však inak a najmä kravy môžu po 
spasení veľkého množstva rastlín uhy-
núť.

Snežienky vraj majú aj ochranné 
a magické vlastnosti. Snežienka bola 
magickou kvetinou, ktorá ochránila 
Odysea pred kúzlami čarodejnice Kir-
ké. V Čechách sa verilo, že kto si prvou 
jarnou snežienkou trikrát pretrie boľa-
vé oči, tomu sa uzdravia a posilnia.

Snežienky sa smú trhať v záhra-
dách, lúkach, lesoch, hájoch a iných 
oblastiach do druhého stupňa ochra-
ny vrátane. Natrhať si snežienky je 
teda dovolené, ale je potrebné dať si 
pozor, aby pochádzali z voľnej prírody 
maximálne v prvom a druhom stupni 
ochrany územia. Ak snežienky vyrást-
li napríklad v záhrade, je dovolené ich 
natrhať bez postihov. Na území národ-
ných parkov, prírodných rezervácií a 
iných chránených areáloch s tretím až 
piatym stupňom ochrany je ich zbie-
ranie a rovnako aj zber ďalších rastlín 
vrátane ich plodov zakázané. Zákaz sa 
vzťahuje aj na samotné kvety snežie-
nok. Za ich nezákonné natrhanie hrozí 
previnilcovi pokuta až do výšky 3300 
eur.

Ak už kvety trháme tam, kde je to 
povolené, nepoškoďme cibuľky. O rok 
nám na tom istom mieste zaručene vy-
rastú nové kvietky.

Snežienka jarná 

» red

Milí spoluobčania, milí starí rodi-
čia, mamičky, deti a pracujúci.

Ešte nikdy neboli prezidentské voľ-
by tak dôležité ako teraz. 

Naša spoločnosť je rozdelená na 
dva tábory, Ficov koaličný tábor a 
Kiskov tábor slniečkárov. Z jedného 
tábora do druhého padajú obvinenia 
z korupcie, daňových a pozemko-
vých podvodov, ba dokonca aj trest-
né oznámenia. Kiska vyhlasuje, že 
Slovensko je mafi ánsky štát s Ficom 
na čele (čo nám nesmierne škodí v 
zahraničí) a Fico vyhlasuje, že Kiska 
je pozemkový a daňový podvodník, 
ktorý nieje o nič lepší ako Bašternák 
(prezident s týmto životopisom roz-
deľuje našu spoločnosť zase doma).

V prezidentských voľbách nasa-
dil Ficov tábor za svojho kandidáta 
Maroša Šefčoviča a Kiskov tábor na-
sadil kandidátov Róberta Mistríka 
a Zuzanu Čaputovú. Z hore uvede-
ného súboja dvoch táborov je jasné, 
že ktorýkoľvek z týchto kandidátov 
prinesie ako prezident do našej spo-
ločnosti viac zla, bude kryť podvody 
svojho tábora a ďalej rozdeľovať našu 
spoločnosť. 

Osobne si myslím, že Slovensko 
už potrebuje politický mier a hľadať 
pokoj pri nestraníckom prezidentovi, 
ktorý nepatrí do žiadneho tábora. 

Ja, Štefan Harabin, nefandím ani 
jednému a ani druhému táboru. Som 

apolitický, nestranný, posledných 30 
rokov som bol apolitický, no najmä 
bez korupcie a tak ostanem aj ďalších 
30 rokov. Všetko o čo mi ide, je poria-
dok v štáte, s hlavným cieľom, aby sa 
občan mal lepšie, aby vymizli z na-
šich slovníkov slová ako sú korupcia, 
neprávo, a rodinkárstvo. V tomto bu-
dem neoblomný a prísny. 

Popri udržiavaní poriadku v našej 
krajine, budem robiť všetko pre to, 
aby som do spoločnosti vniesol mier 
a spájal ľudí všetkých táborov aj ne-
táborov. Myslím si, že politické šar-
vátky už nikoho nezaujímajú a musí-
me sa všetci viac sústrediť na to, aby 
sa mali naši občania lepšie, aby naši 
dôchodci a mamičky na materskej 
dovolenke žili dôstojne a pracujúci 
mali čas na ich rodiny. Rodina, kres-
ťanské hodnoty a poriadok v štáte sú 
moje priority.

Chcel by som týmto poprosiť 
všetkých občanov, aby prišli voliť 
16.3.2019. Budúcnosť Slovenska je vo 
vašich rukách.  Pán boh s nami.

HARABIN: Príďte prosím voliť

tefan Harabin
anský kandidát 
a prezidenta SR
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06:00 Teleráno 08:30 Zá-
mena manželiek 09:50 Oteckovia 10:55 Sused-
ské prípady 12:00 Rodinné prípady 13:00 NCIS 
- Námorný vyšetrovací úrad XIV. 9-10/24 15:00 
Susedské prípady 16:00 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 21:20 
Kuchyňa 22:00 Šéfovia na zabitie 00:00 NCIS - 
Námorný vyšetrovací úrad XIV. 9-10/24 02:30 
Zámena manželiek 03:30 Rodinné prípady 

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NO-
VINY 08:30 SÚDNA SIEŇ 09:10 SÚDNA SIEŇ 10:10 
SÚDNA SIEŇ 11:00 ZÁCHRANÁRI 12:00 NOVINY O 
12:00 12:30 TOP STAR 12:50 Kosti VIII. 21,22 14:50 
POLICAJTI V AKCII 17:00 NOVINY O 17:00 17:45 LUC-
KY ROOM 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 
ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 INKOGNITO 
21:55 INKOGNITO 23:00 S PRAVDOU VON 00:30 SE-
DEM 01:30 NOVINY TV JOJ 02:15 INKOGNITO 03:20 
SÚDNA SIEŇ 04:00 LUCKY ROOM 04:50 NOVINY 
TV JOJ  

05:45 Správy RTVS „N“ 07:00 
Postav dom, zasaď strom 07:30 Ranné správy 
RTVS 08:30 Japonská mozaika 09:10 Doktor z 
hôr 09:55 Sudkyňa Amy 10:50 Duel 11:20 5 pro-
ti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 
Folklorika 14:20 Dobrodružstvá Sherlocka Hol-
mesa 16:00 Správy RTVS 16:25 Voľby prezidenta 
SR 2019 16:55 Doktor z hôr 17:45 Duel 18:15 5 proti 
5 19:00 Správy RTVS 20:30 Daň z lásky 22:05 
Reportéri 22:45 Inšpektor Max 23:45 Dobrodruž-
stvá Sherlocka Holmesa 00:35 Daň z lásky 

06:00 Teleráno 08:30 O 10 ro-
kov mladší 10:00 Oteckovia 11:00 Susedské prí-
pady 12:00 Rodinné prípady 13:00 NCIS - Námor-
ný vyšetrovací úrad XIV. 11-12/24 15:00 Susedské 
prípady 15:55 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELE-
VÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Oteckovia 19:00 
TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTO-
VÉ NOVINY 20:30 Dobre vedieť! 22:40 Horná Dol-
ná 23:55 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 02:20 
O 10 rokov mladší 03:30 Susedské prípady 04:15 
Rodinné prípady 04:55 TELEVÍZNE NOVINY  

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NO-
VINY 08:30 SÚDNA SIEŇ 09:10 SÚDNA SIEŇ 10:10 
SÚDNA SIEŇ 11:00 ZÁCHRANÁRI 12:00 NOVINY O 
12:00 12:30 TOP STAR 12:50 Kosti VIII. 23,24/24 
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 III. 1/10 22:00 MOST! 1/8 23:00 Kuriér 
5 00:00 Akty X 1/10 00:55 NOVINY TV JOJ 01:40 
PRÁZDNINY III. 1/10 02:55 SÚDNA SIEŇ 03:30 KRI-
MI 03:50 LUCKY ROOM 04:50 NOVINY TV JOJ  

06:05 Správy RTVS „N“ 07:00 
Folklorika 07:30 Ranné správy RTVS 08:30 Ja-
ponská mozaika 09:05 Doktor z hôr 09:55 Sud-
kyňa 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 Voľby preziden-
ta SR 2019 16:55 Doktor z hôr 17:45 Duel 18:15 5 
proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 Mafia zabíja len 
v lete 21:25 Mata Hari 22:10 Vrchný inšpektor 
Banks 23:45 Mafia zabíja len v lete 00:40 Mata 
Hari 01:25 Vrchný inšpektor Banks 

06:00 Teleráno 08:30 Varte s 
nami 08:40 Zámena manželiek 09:55 Oteckovia 
11:00 Susedské prípady 12:00 Rodinné prípady 
13:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad XIV. 13-
14/24 14:55 Susedské prípady 15:55 Rodinné prí-
pady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 
17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 
POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 CHART 
SHOW 22:35 Susedia 23:25 Kuchyňa 00:05 Dosť! 
02:20 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 02:55 
Susedské prípady 03:40 Rodinné prípady 

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NO-
VINY 08:35 SÚDNA SIEŇ 09:40 SÚDNA SIEŇ 10:50 
POLICAJTI V AKCII 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 TOP 
STAR 12:50 Kosti IX. 1,2/24 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 II. 21:30 
REŠTART 23:00 Vtierka Sam 8 00:05 Akty X 2 
01:05 NOVINY TV JOJ 02:00 SOM MAMA II. 03:00 
SÚDNA SIEŇ 03:50 LUCKY ROOM 04:50 NOVINY 
TV JOJ  

06:10 Správy RTVS „N“ 07:00 
Folklorika 07:30 Ranné správy RTVS 08:30 Ja-
ponská mozaika 09:05 Doktor z hôr 09:55 Sud-
kyňa Amy 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy 
RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Folklorika 14:25 
Lekári 15:30 Slovensko s Tiposom 16:00 Správy 
RTVS 16:25 Voľby prezidenta SR 2019 17:00 Svä-
tá omša na Popolcovú stredu 18:50 Kultúrne 
dedičstvo 19:00 Správy RTVS 20:30 Najväčší 
Slovák 21:40 Veľké preteky 23:20 Ray Donovan 
00:20 Lekári 01:05 Veľké preteky 

06:00 Teleráno 08:30 O 10 
rokov mladší 09:55 Oteckovia 11:00 Susedské 
prípady 12:00 Rodinné prípady 13:00 NCIS - 
Námorný vyšetrovací úrad XIV. 15-16/24 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 Horná Dolná 
21:40 Dobre vedieť! 22:45 Kameňák 00:00 NCIS - 
Námorný vyšetrovací úrad XIV. 14-16/24 02:25 O 
10 rokov mladší 03:25 Susedské prípady 

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NO-
VINY 08:35 SÚDNA SIEŇ 09:45 SÚDNA SIEŇ 10:50 
POLICAJTI V AKCII 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 TOP 
STAR 12:50 Kosti IX. 3,4 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 03:35 KRIMI 04:00 LUCKY ROOM 
04:50 NOVINY TV JOJ  

06:05 Správy RTVS „N“ 07:00 
Folklorika 08:30 Japonská mozaika 09:20 Sloven-
sko v obrazoch 09:50 Sudkyňa Amy 10:45 Postav 
dom, zasaď strom 11:20 Tajomstvo mojej kuchyne 
12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Folklo-
rika 14:25 Lekári 16:00 Správy RTVS 16:25 Voľby pre-
zidenta SR 2019 16:55 Doktor z hôr 17:45 Duel 18:15 
5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 Zlaté časy 21:30 
Dve deti, manželka a dcéra 23:05 Radosť zo života 
23:30 Neskoro večer 00:25 Lekári 01:05 Dve deti, 
manželka a dcéra 02:40 Svet v obrazoch 

PONDELOK 4.3.2019
markíza markíza markíza markíza
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Preventívne opakovanie učiva

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Drvivej väčšine z nás na prvé počutie 
nehovorí nič meno Marcus Vitruvius 
Pollio. Bol to – jednoducho povedané 
– vojak ženista vojska cisára Augusta. 
V civile staviteľ a na dôchodku spiso-
vateľ.  Je autorom diela De architectura 
(O architektúre), v ktorom sa dochovali 
cenné vedomosti o rímskom staviteľ-
stve a technických objavoch. A – okrem 
iného, prvý raz v ňom bol publikovaný 
Archimedov zákon. „Teleso ponorené 
do kvapaliny je nadľahčované hydro-
statickou vztlakovou silou, ktorej veľ-
kosť sa rovná tiaži kvapaliny s rovna-
kým objemom, ako je objem ponorenej 
časti telesa.“

Archimedov zákon platí dodnes, 
zatiaľ ho žiaden politik ani režim ne-
zrušil a platí dokonca aj v samotnej 
politike. Asi takto: „Čím viac špiny 
politici natlačia do verejného života 
spoločnosti, tým viac sú spoločnosťou 
samotnou odmietaní a zatratení.“ No a 
treba dodať, tým viac sú na seba – zjav-
ne – hrdí.

Platí však aj ďalší, možno ešte pre 
život spoločnosti dôležitejší zákon. Jeho 
autorom je sir Isaac Newton, prezident 
Kráľovskej spoločnosti, anglický fyzik, 
matematik a filozof. Zákon akcie a reak-
cie alebo tretí pohybový zákon, alebo 

tretí Newtonov zákon. „Dva hmotné 
body na seba pôsobia rovnako veľkými 
silami opačného smeru, ktoré súčasne 
vznikajú a súčasne zanikajú.“

Preložené do jazyka dnešnej slo-
venskej politiky – politici, vynucujúci 
si náš rešpekt nerešpektovateľnými me-
tódami, ho strácajú mierou, rovnajúcou 
sa tlaku na jeho dosiahnutie. V Newto-
novom zákone sa totiž jedna zo síl na-
zýva sila akcie a druhá sa nazýva sila 
reakcie. Pritom je dôležité pripomenúť 
si, že účinky síl akcie a reakcie sa na-
vzájom nerušia, pretože každá z týchto 
síl pôsobí na iné teleso. Ale súčasne - ak 
pôsobí 1. teleso na druhé teleso, pôsobí 
aj 2. teleso na prvé teleso.

Fyziku som nikdy nemal rád. Ne-
rozumel som jej, no rešpektujem, že je 
kráľovskou vedeckou disciplínou. A do-
konca – ako sa javí, aj novodobou polito-
logickou vedou. Je dobré si ju 
zopakovať. Aj vo vyššom 
veku a najmä, vo vysokom 
postavení. Lebo inak je 
človek iba za hlupáka. A 
– aj politik je len človek. 
Príjemný a dúfajme, 
pokojný týždeň, 
milí čitatelia.

A príbeh neľahostajných ľudí. Je to 
skutočný človek, nie kreatúra bažiaca 
po moci a peniazoch.

Máte chvíľku?
Pán Dušan sa dostal za okraj. Najhoršie 
prišlo, keď bolo treba liečiť jeho a ním 
milované zvieratká - kocúrika a psíka. 
Tu sa začal príbeh ľudskosti. Nesku-
točnej, nádhernej, nezištnej ľudskosti. 
Zvieratiek sa ujala veterinárna klinika 
Primavet. Aj keď platbu vtedy očakávať 
asi naozaj nemohli.

A príbeh pokračuje, citujem:
„Dnes sme s pánom Dušanom strávili 
celé poobedie a riešili vzniknutú situ-
áciu. Vyplatili sme všetky,,súkromné“ 
dlhy v hodnote 2 220€. Všetky tieto 
peniaze pán Dušan potreboval na zvie-
ratá a aby aspoň ako tak prežil. Toto 
je suma za roky, nie za nejaké krátke 
obdobie. Budúci týždeň s ním pôjdeme 
doriešiť zmluvy s elektrárňami, plynár-
ňami, vodárňami a doplatíme rozdiely.

Má podanú žiadosť na starobný dô-
chodok a budeme veľmi dúfať, že mu 
ho čím skôr schvália aby mal konečne 
pravidelný príjem.

Zajtra začneme dávať do poriadku 
domácnosť. Dnes sme boli pozrieť u 
neho doma a skutočne žije veľmi chu-
dobne a skromne. V podstate mu chýba 
úplne všetko (okrem oblečenia). Nemá 
chladničku, práčku, sporák, televízor, 
dokonca ani len žiarovky do lámp. A 
čo je najhoršie, odišiel mu kotol. Vodu 
na vlastnú hygienu si zohrieva v rých-

lovarnej konvici. Dnes sme mu kúpili 
novú, pretože už aj tá mu odchádzala. 
Len málokto si to vie predstaviť a nie to 
ešte žiť v takýchto podmienkach.

Bol to pre mňa jeden z tých naj-
horších pocitov vidieť človeka, navyše 
dobrého, skromného a pokorného člo-
veka zlomeného, uplakaného, ktorý 
sústavne opakoval, že on pre seba nič 
nechce, len aby mal Murko a Chvostík.

Ľudia chcem vás všetkých popro-
siť. Buďte všímaví, pomáhajte, niekedy 
stačí aj úsmev a milé slovo. Len nebuď-
te ľahostajní. Nikdy neviete, komu čo i 
len malou pomocou zachránite život.

Pán Dušan všetkých veľmi pozdra-
vuje, ďakuje na tisíc krát. Vyronil už 
mnoho sĺz, ale ja verím, že odteraz to 
budú už len slzy šťastia.“

Toto sú príbehy, ktoré médiá neza-
ujímajú. Nás však áno. Lebo sú to prí-
behy ľudí, ktorí tu, na Slovensku žijú. 
Ešte prežívajú.

Už dlhšie sledujem príbeh človeka

» ib

06:00 Teleráno 08:30 Sladká 
výzva 08:40 Zámena manželiek 09:55 Oteckovia 
10:55 Susedské prípady 11:55 Rodinné prípady 
13:00 Prezidentské voľby 14:00 NCIS - Námorný 
vyšetrovací úrad 15:00 Susedské prípady 16:00 
Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 
17:25 Reflex 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE 
NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVI-
NY 20:30 Kameňák 21:40 Neľútostný pomstiteľ 
23:45 Miami Vice 02:20 NCIS - Námorný vyšetro-
vací úrad 03:40 Zámena manželiek 

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ 
NOVINY 08:30 SUPERMAMA 09:50 SÚDNA SIEŇ 
11:00 SÚDNA SIEŇ 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 TOP 
STAR 12:50 V SIEDMOM NEBI 15:00 POLICAJTI V AK-
CII 17:00 NOVINY O 17:00 17:30 POŠLI ĎALEJ 19:00 
KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 
NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 Mike a Dave zháňajú 
baby Americká romantická dobrodružná ko-
média. MN 15 2016 22:55 Vojak 00:50 Bez úniku 
03:00 NOVINY TV JOJ 03:35 KRIMI 04:00 SÚDNA 
SIEŇ 04:45 POLICAJTI V AKCII  

05:50 Správy RTVS „N“ 07:00 
Folklorika 07:30 Ranné správy RTVS 08:30 Ja-
ponská mozaika 09:10 Doktor z hôr 09:55 Sud-
kyňa Amy 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy 
RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Folklorika 14:25 
Lekári 15:10 Test magazín 16:00 Správy RTVS 
16:25 Voľby prezidenta SR 2019 16:55 Doktor z 
hôr 17:45 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 
20:30 Čo ja viem 22:00 Cestou necestou 22:35 
Nepodplatiteľní 00:30 Lekári 01:15 Sudkyňa Amy 
02:00 Nepodplatiteľní 03:55 Dámsky klub  

06:00 TELEVÍZNE NOVINY 
07:05 Ďateľ Woody 07:15 Nové dobrodružstvá 
Toma a Jerryho II. 07:40 Tom a Jerry: Odlet na 
Mars 09:10 Prasiatko Babe v meste 10:55 Pro-
tivné baby 2 13:00 Prezidentské voľby 14:00 
THE VOICE ČESKO SLOVENSKO 16:20 50x a stále 
po prvý raz 18:20 Smotánka 19:00 TELEVÍZNE 
NOVINY 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Stratený 
v džungli Skutočný príbeh MN 15 (USA) 2017 D. 
Radcliffe, T. Kretschmann, A. Russell 23:05 Kat 
01:30 Neľútostný pomstiteľ 03:15 Kat  

05:35 NOVINY TV JOJ 06:30 
KRIMI 07:00 NOVINY TV JOJ 07:50 Levia stráž 
08:45 Rýchla rota Chipa a Dala 54 09:05 Simpso-
novci XXVII. 9,10 10:05 NAŠI II. 10:45 Neserte nám 
pestúnku II. 16,17 11:45 MILÁČIKOVO: DISNEYHO 
VÍKEND PRINCEZIEN 12:30 Snehulienka a sedem 
trpaslíkov 14:20 Popoluška 15:50 Princezná a 
žaba 17:50 PRÁZDNINY III. 1/10 19:00 KRIMI 19:30 
NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE PO-
ČASIE 20:35 Rozum v hrsti 22:00 Macík 2 00:30 
Pekelná jazda 3 02:35 Rozum v hrsti 

06:05 Správy RTVS „N“ 07:00 
Malý Mikuláš 07:50 Levia stráž 08:10 Elena z 
Avaloru 08:35 Fidlibumove rozprávky 09:05 
Trpaslíci 09:30 Daj si čas 10:00 Merlin 10:55 On 
air 11:35 Park 12:10 Čo ja viem 13:45 Záhady tela 
14:50 Slečna Marpleová: Zabudnutá vražda 
16:35 Najväčší Slovák 17:45 Cestou necestou 
18:25 Postav dom, zasaď strom 19:00 Správy 
RTVS 20:30 Záhady tela 21:30 Neskoro večer 
22:25 Valmont 00:35 Slečna Marpleová: Zabud-
nutá vražda 02:10 Valmont 04:25 Merlin  

06:00 TELEVÍZNE NOVINY 
07:00 Ďateľ Woody 07:10 Zajac Bugs a priatelia 
07:25 Scooby-Doo, ako sa máš? 07:45 Tom a Jer-
ry: Luskáčik 08:45 Superkočky v akcii: Nikdy sa 
nevzdávaj 10:50 CHART SHOW 13:00 Prezident-
ské voľby 14:00 Johnny English sa vracia 16:15 
Kuchyňa 17:00 Horná Dolná 18:10 Susedia 19:00 
TELEVÍZNE NOVINY 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 
20:30 THE VOICE ČESKO SLOVENSKO 22:30 50x a 
stále po prvý raz 00:35 Stratený v džungli 02:25 
50x a stále po prvý raz 03:55 Horná Dolná 

05:00 NOVINY TV JOJ 05:55 
KRIMI 06:25 NOVINY TV JOJ 07:15 Snehulienka a 
sedem trpaslíkov 09:00 Popoluška 10:30 Prin-
cezná a žaba 12:35 Largo Winch 14:50 Sexi piš-
toľníčky 16:50 NA CHALUPE 17:50 NOVÉ BÝVANIE 
DIZAJN 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 
ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 V SIED-
MOM NEBI Slovenská rodinná šou Vila Rozborila. 
MN 12 2018 22:45 Zelená miestnosť Americký 
hororový triler. MN 18 2015 A. Yelchin, I. Pootsová 
00:50 American Honey 04:05 NA CHALUPE  

06:00 Folklorika 06:30 Sprá-
vy RTVS „N“ 07:25 Červíčkovia 07:35 Tryskáči 
07:50 Levia stráž 08:35 Zázračný ateliér 09:00 
Zbojnícke fašiangy 09:40 Autosalón 10:10 Ame-
rika zhora 11:00 Slovensko v obrazoch 11:55 O 5 
minút 12 13:00 Občan za dverami 13:55 Poirot: 
Slony majú pamäť 15:30 Zlaté časy 16:40 Šepka-
júci fantóm 18:15 Tajomstvo mojej kuchyne 19:00 
Správy RTVS 20:30 Strážmajster Topinka 21:25 
Kapitánka Mária 23:05 Poirot: Slony majú pamäť 
00:35 Šepkajúci fantóm 02:10 Kapitánka Mária  

markíza

TV JOJ

rTVS

PiatOK 8.3.2019 sObOta 9.3.2019 NEDEľa 10.3.2019
markíza

TV JOJ

rTVS

markíza

TV JOJ

rTVS

Tip na 
SObOTný 

Večer

9.3.2019 20:30  
STraTený 
V džungli

0908 979 469

VIZITKY
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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

05:20 Rosamunde Pilchero-
vá: Vôňa vanilky 07:05 Láska na druhý pokus 
45 08:25 Pestúnka Fran 10:10 Moja vysnívaná 
láska 12:25 Reflex 13:15 Zločiny na mori I. 15/26 
14:15 Búrlivé víno 16:35 Dr. House 18:20 Prípady 
pre Lauru II. 7-8/16 20:15 Varte s nami 20:30 
Šťastie mojich detí Romantický seriál MN 12 (Tu-
recko) 2016 A. Bingölová, B. Inal, C. Düvenciová, 
S. Badur, C. Sahin. 22:20 Nekonečná láska 00:15 
Upírske denníky 01:00 Prípady pre Lauru 01:45 
Adela show 02:50 Smotánka 04:15 Búrlivé víno  

05:20 15 min. KUCHÁR 05:50 
SÚDNA SIEŇ 07:40 Profesionáli II. 21 08:45 
Simpsonovci VII. 1,2 09:55 MACGYVER: NOVÉ ČASTI 
I. 20 11:10 NOVÉ BÝVANIE 12:35 NA CHALUPE 13:40 
PANELÁK XIV. 18 14:50 Simpsonovci VII. 3,4 15:45 
Najlepšie svetové videá V. 41 16:45 Profesionáli 
II. 22 17:45 SÚDNA SIEŇ 19:55 ŽREBOVANIE 20:10 
Honba na čarodejnice 22:00 OKTAGON MAGAZÍN 
22:40 Príbehy z lesov 01:30 Najlepšie svetové vi-
deá V. 41 02:20 Vikingovia IV. 10 03:05 Prvé odde-
lenie II. 03:20 NOVÉ BÝVANIE 04:05 NA CHALUPE  

06:00 Televíkend 06:50 Malý 
Mikuláš 07:05 Príbehy spod Karpát 08:30 Polícia 
09:00 Miestopis cechov a manufaktúr 09:30 Tvá-
rou v tvár 10:00 Večná doba chvíle 11:15 Obední-
ček 11:45 Trpaslíci 12:30 O sile miesta a modlitby 
12:55 Orientácie 13:20 Cesta 13:50 Generácia 14:30 
Park 15:00 Autosalón 16:00 Pri mori 16:25 Cesty 
do školy 17:00 Správy RTVS 17:25 Večerníček 17:45 
Hokej - Tipsportliga 21:00 Superbunky  22:00 
Správy a komentáre 22:25 Dve tváre Very Drake 
00:25 Správy RTVS „N“ 01:15 Správy a komentáre 

06:00 Nekonečná láska 31-
32 07:45 Láska na druhý pokus 46 09:05 Pes-
túnka Fran 10:25 Šťastie mojich detí 24-25 12:35 
Reflex 13:25 Zločiny na mori I. 16/26 14:30 Búrlivé 
víno 16:50 Dr. House 18:35 Prípady pre Lauru II. 
9-10/16 20:30 Šťastie mojich detí Romantický 
seriál MN 12 (Turecko) 2016 A. Bingölová, B. Inal, 
C. Düvenciová, S. Badur, C. Sahin. 22:25 Nekoneč-
ná láska 33-34 00:20 Upírske denníky VII. 5/22 
01:05 Prípady pre Lauru II. 10/16 01:50 Adela 
show 03:00 Smotánka 03:55 Búrlivé víno  

05:00 PANELÁK XIV. 18 05:50 
SÚDNA SIEŇ 07:45 Profesionáli II. 22 08:50 
Simpsonovci VII. 3,4 10:00 MACGYVER: NOVÉ ČASTI 
I. 21/21 11:20 NOVÉ BÝVANIE 12:45 NOVÁ ZÁHRADA 
13:40 PANELÁK XIV. 19 14:45 Simpsonovci VII. 5,6 
15:40 Najlepšie svetové videá V. 42 16:45 Profe-
sionáli II. 23 17:40 SÚDNA SIEŇ 19:50 TIPOS INFO 
19:55 ŽREBOVANIE 20:10 Bez úniku 22:15 Nepo-
raziteľný Barbar Conan 00:40 Najlepšie svetové 
videá V. 42 01:40 Vikingovia IV. 11 02:30 Profesi-
onáli 03:10 NOVÉ BÝVANIE 04:00 NOVÁ ZÁHRADA

06:00 Pri mori 07:05 Martin-
ka 08:40 Rok vo zvykosloví 09:05 Cesty do ško-
ly 10:00 Šaty 11:20 Obedníček 12:30 Ryba v nás 
13:30 Superbunky 14:30 VaT 15:05 Historická pa-
noráma 16:00 Pri mori 16:25 Cesty do školy 17:00 
Správy RTVS 17:25 Família 17:55 Hľadanie strate-
ných svetov 18:30 Večerníček 19:35 STOJ! POZOR! 
CHOĎ! 19:50 Správy RTVS 20:10 Špiónka Trixi 21:00 
Špióni v službách Zeme 22:00 Správy a komen-
táre 22:25 Večera s Havranom 23:35 Ryba v nás 
00:30 Správy RTVS „N“ 01:20 Správy a komentáre 

05:45 Nekonečná láska 33-
34 07:35 Láska na druhý pokus 47 08:55 Pes-
túnka Fran 10:15 Šťastie mojich detí 26-27 12:30 
Reflex 13:20 Zločiny na mori I. 17/26 14:25 Búrlivé 
víno 16:40 Dr. House 18:25 Prípady pre Lauru II. 
11-12/16 20:30 Šťastie mojich detí Romantický 
seriál MN 12 (Turecko) 2016 A. Bingölová, B. Inal, 
C. Düvenciová, S. Badur, C. Sahin. 22:25 Nekoneč-
ná láska 35-36 00:15 Upírske denníky VII. 6/22 
01:05 Prípady pre Lauru II. 12/16 01:45 Adela 
show 02:55 Smotánka 04:15 Búrlivé víno  

05:40 SÚDNA SIEŇ 07:30 Pro-
fesionáli II. 23 08:35 Simpsonovci VII. 5,6 09:50 
LUCKY ROOM 11:15 NOVÉ BÝVANIE 12:40 NA CHA-
LUPE 13:45 PANELÁK XIV. 20 14:50 Simpsonovci 
VII. 8,9 15:45 Najlepšie svetové videá V. 43 16:45 
Profesionáli II. 24 17:45 SÚDNA SIEŇ 19:50 ŽREBO-
VANIE 20:10 Ťažko zamilovaný 22:30 Luxusná 
spoločníčka 00:15 Najlepšie svetové videá V. 43 
01:20 Vikingovia IV. 12 02:15 Profesionáli II. 24 
03:00 Prvé oddelenie II. 03:20 KINOSÁLA 03:30 
NOVÉ BÝVANIE 04:15 NA CHALUPE  

06:00 Pri mori 06:50 Malý Mi-
kuláš 07:05 Martinka 08:30 Správy RTVS 09:00 
Cesty do školy 10:00 Strieborný prach 11:10 Obed-
níček 12:30 Život zvierat 13:25 Špióni v službách 
Zeme 14:30 Moja diagnóza 16:00 Pri mori 16:25 
Cesty do školy 17:00 Správy RTVS 17:30 Od ovečky 
po gubu 17:55 Palubovková streda 20:10 Domovy 
zvierat 21:05 Čo chcú ženy v práci? 22:00 Správy a 
komentáre 22:25 Kinorama 22:50 Umenie 23:20 
KONVERGENCIE 23:40 Čo chcú ženy v práci? 00:30 
Správy RTVS „N“ 01:20 Správy a komentáre 

06:00 Nekonečná láska 35-
36 07:45 Láska na druhý pokus 48 09:05 Pes-
túnka Fran 10:25 Šťastie mojich detí 28-29 12:40 
Reflex 13:30 Zločiny na mori I. 18/26 14:30 Búrlivé 
víno 16:50 Dr. House 18:35 Prípady pre Lauru II. 
13-14/16 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 37-38 00:15 Upírske denníky VII. 7/22 
01:00 Prípady pre Lauru II. 14/16 01:45 Adela 
show 02:45 Smotánka 04:10 Búrlivé víno  

05:00 PANELÁK XIV. 20 05:50 
SÚDNA SIEŇ 07:40 Profesionáli II. 24 08:50 
Simpsonovci VII. 8,9 10:00 LUCKY ROOM 11:30 
NOVÉ BÝVANIE 12:50 NOVÁ ZÁHRADA 13:50 PA-
NELÁK XIV. 21 14:55 Simpsonovci VII. 10,11 15:50 
Neuveriteľné svetové talenty 5,6/6 16:50 Profe-
sionáli II. 25 17:45 SÚDNA SIEŇ 19:50 ŽREBOVANIE 
19:55 TIPOS INFO 20:10 Ja, robot 22:30 Miliónový 
nadhadzovač 01:15 Neuveriteľné svetové talen-
ty 02:15 Vikingovia IV. 13 02:55 Profesionáli II. 25 
03:35 NOVÉ BÝVANIE 04:20 NOVÁ ZÁHRADA  

06:00 Pri mori 07:30 STOJ! 
POZOR! CHOĎ! 08:30 Správy RTVS 09:00 Cesty do 
školy 09:30 Maďarský magazín 10:00 Drevená 
figúrka 10:45 Pesničky z priečinka 11:15 Obed-
níček 12:30 Život zvierat 13:25 Domovy zvierat 
14:25 Umenie 15:25 Rómsky magazín 16:00 Biat-
lon - MS 2019 18:00 Hľadanie stratených svetov 
18:30 Večerníček 18:50 Malý Mikuláš 19:00 Mar-
tinka 19:50 Správy RTVS 20:10 Experiment 20:45 
Futbal - Európska liga 23:05 Polícia 23:20 Retro 
noviny 23:55 Správy RTVS „N“  

PONDELOK 4.3.2019 utOrOK 5.3.2019 štvrtOK 7.3.2019strEDa 6.3.2019
doma

plus

RTVs

doma

plus

RTVs

doma

plus

RTVs

doma

plus

RTVs
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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

06:00 Nekonečná láska 37-
38 07:45 Láska na druhý pokus 49 09:00 Pes-
túnka Fran 10:20 Šťastie mojich detí 30-31 12:35 
Reflex 13:20 Zločiny na mori I. 19/26 14:25 Búrlivé 
víno 16:35 Dr. House 18:20 Prípady pre Lauru II. 
15-16/16 20:15 Sladká výzva 20:30 Deti na predaj 
Skutočný príbeh MN 15 (USA) 2013 J. Finnigano-
vá, K. Alleyová, A. Gupta, D. Bell, N. Muňozová. 
22:15 Sherlock a Watsonová III. 13-14/24 00:05 Dr. 
House 01:40 Adela show 02:45 Smotánka 04:05 
Búrlivé víno  

05:00 PANELÁK XIV. 21 05:50 
SÚDNA SIEŇ 07:30 Profesionáli II. 25 08:35 
Simpsonovci VII. 10,11 09:50 LUCKY ROOM 11:20 
NOVÉ BÝVANIE 12:45 NA CHALUPE 13:50 PANELÁK 
XIV. 22 14:55 Simpsonovci VII. 12,13 15:50 Profe-
sionáli II. 26,27 17:45 SÚDNA SIEŇ 19:55 ŽREBO-
VANIE 20:10 McFarland: Útek pred chudobou 
Americký autobiografický športový film. MN 12 
2015 22:55 Kuriér 5 23:55 Walking Dead VIII. 9,10 
02:10 Exorcista 3 02:50 Profesionáli II. 27 03:30 
NA CHALUPE 04:20 PANELÁK XIV. 22  

06:25 Slimák Maťo a škriatok 
Klinček 06:55 Malý Mikuláš 07:30 STOJ! POZOR! 
CHOĎ! 07:50 Trpaslíci 09:00 Miestopis cechov a 
manufaktúr 09:20 Rómsky magazín 10:15 Zjaz-
dové lyžovanie - SP 12:20 Highlighty Európskej 
ligy 13:15 Zjazdové lyžovanie - SP 15:45 Národ-
nostné správy 16:00 Biatlon - MS 2019 18:30 
Večerníček 19:00 Martinka 19:25 STOJ! POZOR! 
CHOĎ! 19:50 Správy RTVS 20:10 Família 20:35 Eva 
Nová 22:25 Ďaleko od ľudí 00:05 BJD 2016 01:05 
Správy RTVS „N“ 01:55 Národnostné správy  

05:45 Leto v Alpách 07:35 
Smotánka 08:35 Pestúnka Fran 10:00 Taká oby-
čajná rodinka VI. 9-10/24 11:20 Júlia a dôstojník 
13:50 Dr. House 15:40 Leto na Cypre 17:40 Katie 
Ffordová: Srdce, ktoré milujem 20:00 Mestečko 
Frühling: Osudné tajomstvo Romantický film 
MN 12 (Nemecko) 2015 22:00 Inga Lindströmo-
vá: Korenie lásky 00:05 Katie Ffordová: Srdce, 
ktoré milujem 01:45 Mestečko Frühling: Osudné 
tajomstvo 03:15 Leto na Cypre 04:45 Sherlock a 
Watsonová III. 14/24  

05:10 Súdna sieň 06:45 15 
min. KUCHÁR 07:50 NOVÁ ZÁHRADA 09:05 NA 
CHALUPE 10:25 NOVÉ BÝVANIE 11:30 NOVÉ BÝVA-
NIE 12:55 Najkrajšie bývanie III. 10,11 14:55 LUCKY 
ROOM 17:15 „Příště budeme chytřejší, staroušku!“ 
19:15 Simpsonovci XXVII. 9 19:45 KINOSÁLA 19:55 
ŽREBOVANIE 20:10 Largo Winch Francúzsko-bel-
gický akčný triler. MN 12 2008 T. Sisley, K. Scott 
Thomasová, M. Manojlovic, M. Thierryová a ďalší. 
22:25 American Honey 02:00 Walking Dead VIII. 
9,10 03:35 McFarland: Útek pred chudobou  

05:55 Hory, zver a strážcovia 
06:30 Nevinné dravce 07:00 Autosalón 07:25 
Polícia 07:40 Živá panoráma 08:10 Televíkend 
08:35 Encyklopédia slovenských obcí 08:50 
Bežkopotulky 09:05 HiSTORY 09:10 Noc v archíve 
10:15 Zjazdové lyžovanie - SP - slalom 11:55 VaT 
12:20 Televízny klub nepočujúcich 13:15 Zjazdo-
vé lyžovanie - SP - slalom 15:15 Futbal - Fortuna 
liga 17:35 Správy RTVS 17:45 Hokej - Tipsportliga 
21:00 Iná láska 22:15 Príbeh služobníčky 23:10 
Taboo 00:10 Správy RTVS „N“  

05:55 Katie Ffordová: Srdce, 
ktoré milujem 07:45 Smotánka 08:45 Pestúnka 
Fran 10:10 Taká obyčajná rodinka VI. 11-12/24 
11:30 Mestečko Frühling: Osudné tajomstvo 
14:00 Dr. House 14:55 Inga Lindströmová: Kore-
nie lásky 17:00 Sladká výzva 17:10 Pád hviezdy 
20:00 Tanec pre nás dvoch Romantický film MN 
12 (USA) 2016 J. Garthová, D. Payne, Ch. Pelosová, 
J. Swalm, O. Grauerová. 22:00 Titanic Skutočný 
príbeh MN 15 (USA-Kanada) 1996 01:30 Deti na 
predaj 02:55 Pád hviezdy  

05:40 Letecké katastrofy XV. 
8,9 07:30 „Příště budeme chytřejší, staroušku!“ 
09:40 Ja, robot 12:35 LUCKY ROOM 15:05 Hrochy 
v Afrike 17:20 Rodinné stretnutie 19:25 Simpso-
novci XXVII. 10 19:50 ŽREBOVANIE 20:10 Taxi, taxi 
Francúzska akčná komédia. MN 12 2000 |S. 
Naceri, F. Diefenthal, E. Sjöbergová, B. Farcy, M. 
Cottilardová, J.-Ch. Bouvet a ďalší. 22:00 Mike a 
Dave zháňajú baby 00:15 Letecké katastrofy XV. 
8,9 02:10 Hrochy v Afrike 03:50 15 min. KUCHÁR 
04:20 Profesionáli II. 25,26  

06:00 Rok v našej prírode 
06:45 Televíkend 07:15 Kapura 08:35 Farmár-
ska revue 09:05 Halali 10:00 Služby Božie na 1. 
pôstnu nedeľu 11:40 Chaplin hasičom 12:05 Bo-
hatstvo rozumu nepridá 12:45 Orientácie 13:10 
Slovo 13:30 Biatlon - MS 2019 14:55 POKLONA 
VÔNI DOMOVA 16:20 Biatlon - MS 2019 17:35 Sprá-
vy RTVS 17:45 Hokej - Tipsportliga 21:00 Fortuna 
liga - magazín 21:35 Renoir 23:20 Koncert z diel 
Richarda Wagnera a Milana Nováka 00:00 Sprá-
vy RTVS „N“ 00:50 Slovo  
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•  najžiadanejšia pálená škridla na Slovensku
•   veľký formát šetrí čas a peniaze

•  XXL formát výrazne znižuje nákla dy na materiál  a pokládku krytiny 
•  vďaka nízkej hmotnosti je možné ju použiť aj na staršie domy 

Engoby matné

•  hlboké odvodňovacie drážky umožňujú použitie škridly  
so sklonom strechy už od 10°

81   terakota           

12   medeno hnedá
13   hnedá              
40   čierna

Twist
Engoba  
saténovo matná

31   nero

Riešenie pre strechu

Zľava 5% na základnú škridlu je podmienená odberom strešnej fólie Tondach Fol.*

Bolero

Samba 11

5%

5%

+

+

*

*

zľava

zľava

25%
zľava

8,94 €

11,28 €

10,69 €

00   prírodná

Engoby matné

10   červená            
13   hnedá                
40   čierna

Glazúry lesklé

70  višňová
71 čierna
74 hnedá

Engoby matné

81   terakota           

12   medeno hnedá
13   hnedá              

40   čierna

•  premyslený systém doplnkov umožňuje vytvoriť 
maximálne funkčnú a bezpečnú strechu

Engoby matné

00   prírodná

10   červená            
13   hnedá                

40   čierna

•  plochá škridla s jednoduchým di zajnom je zárukou 
perfektného vzhľadu strechy na všetkých druhoch domov

•  rozmerovo sa zhoduje s tradičnými škridlami,  
ale kvalitou a presnosťou ich podstatne prevyšuje

Glazúra lesklá

Akcia platí do 30. 6. 2019. Viac informácií nájdete na www.wienerberger.sk, alebo u obchodných reprezentantov.
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35%
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5%+ *35%
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cena za m2 od: 16,12 €

cena za m2 od: 14,90 €

cena za m2 od: 17,81 €

(s DPH)

(s DPH)

(s DPH) (s DPH)

(s DPH)

(s DPH)

cena za m2 od: 12,76 €

cena za m2 od: 16,70 €

cena za m2 od: 19,22 €

Engoby matné

00   prírodná

12   medeno hnedá
40   čierna              

42   tmavohnedá
66  šedá

Glazúry lesklé
gaštanovo 
hnedá 
čierna
bridlicovo  
čierna
natur

26  

71

39

72
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•  najžiadanejšia pálená škridla na Slovensku
•   veľký formát šetrí čas a peniaze

•  XXL formát výrazne znižuje nákla dy na materiál  a pokládku krytiny 
•  vďaka nízkej hmotnosti je možné ju použiť aj na staršie domy 

Engoby matné

•  hlboké odvodňovacie drážky umožňujú použitie škridly  
so sklonom strechy už od 10°

81   terakota           

12   medeno hnedá
13   hnedá              
40   čierna

Twist
Engoba  
saténovo matná

31   nero

Riešenie pre strechu

Zľava 5% na základnú škridlu je podmienená odberom strešnej fólie Tondach Fol.*

Bolero

Samba 11

5%

5%

+

+

*

*

zľava

zľava

25%
zľava

8,94 €

11,28 €

10,69 €

00   prírodná

Engoby matné

10   červená            
13   hnedá                
40   čierna

Glazúry lesklé

70  višňová
71 čierna
74 hnedá

Engoby matné

81   terakota           

12   medeno hnedá
13   hnedá              

40   čierna

•  premyslený systém doplnkov umožňuje vytvoriť 
maximálne funkčnú a bezpečnú strechu

Engoby matné

00   prírodná

10   červená            
13   hnedá                

40   čierna

•  plochá škridla s jednoduchým di zajnom je zárukou 
perfektného vzhľadu strechy na všetkých druhoch domov

•  rozmerovo sa zhoduje s tradičnými škridlami,  
ale kvalitou a presnosťou ich podstatne prevyšuje

Glazúra lesklá

Akcia platí do 30. 6. 2019. Viac informácií nájdete na www.wienerberger.sk, alebo u obchodných reprezentantov.

Figaro 11

Stodo

čierna71

5%

5%

5%

+

+

+

*

*

*

zľava

zľava

zľava

25%

35%

25%

zľava

zľava

zľava

Bravura

8,93 €

10,02 €

13,45 €

00   prírodná

Engoby matné
10   červená           

12   medeno hnedá
13   hnedá              

40   čierna

35%
zľava

5%+ *35%
zľava

cena za m2 od: 16,12 €

cena za m2 od: 14,90 €

cena za m2 od: 17,81 €

(s DPH)

(s DPH)

(s DPH) (s DPH)

(s DPH)

(s DPH)

cena za m2 od: 12,76 €

cena za m2 od: 16,70 €

cena za m2 od: 19,22 €

Engoby matné

00   prírodná

12   medeno hnedá
40   čierna              

42   tmavohnedá
66  šedá

Glazúry lesklé
gaštanovo 
hnedá 
čierna
bridlicovo  
čierna
natur

26  

71

39

72

zľava

U nás nájdete všetko pod jednou strechou:  

 tovar, poradenstvo aj realizáciu cez overených partnerov

Akcia platí do 30. júna 2019
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Do 7. marca Vám dáme ešte -4% k uvedeným cenám.


