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PRIEVIDZSKO
č. 02 / 11. január 2019 / 23. rOčnÍK

Srdečne pozdravujeme, vážení 
čitatelia. Po krátkej prestávke na pre-
lome rokov sme tu teda zas. S naši-
mi a dúfajme, aj s vašimi novinami. 
Aj s predsavzatiami, ktoré má naša 
redakcia práve tak, ako aj vy, jed-
notlivci či celé rodiny. Nemusia sa 
splniť všetky, ale na druhej strane 
– ak by aspoň niektoré z nich, bol by 
rok 2019 celkom dobrý. Taký vám ho 
úprimne za všetkých kolegov želám.

Akurát treba vedieť, čo to vlast-
ne dobrý rok je. Nuž, je to časové 
obdobie, v ktorom sa na záver roka 
stretneme so všetkými, s ktorými 
sme ho vítali a nikto nebude chýbať. 
Je to rok, v ktorom sme čo najmenej 
navštevovali zdravotnícke zariade-
nia a lekárov v nich a v ktorom sme 
nemuseli volať na pomoc žiadnych 
záchranárov. Slováci podľa priesku-
mov patria medzi najustaranejších 
občanov Európy. Určite to má svoje 
ekonomické príčiny, pretože naozaj 
nie je pravda, že sa dá vyžiť z pár 
stoviek mesačne, najmä keď ceny 
všetkého idú hore. Na druhej strane 
– akosi sme zabudli vedieť sa tešiť 
z toho, čo nám nikto nemôže vziať 
a nikto to nemôže ani sprivatizo-
vať, ukradnúť, spreneveriť. Je to náš 
vzťah k životu, k bytiu ako takému. 
K rodine, k deťom, starým rodičom, 

psíkovi či mačke, je to náš súkrom-
ný mikrosvet, ktorý je bohatý tak, 
ako si ho vieme bohatým spraviť. A 
v tom nám nepomôžu žiadne penia-
ze, ani majetky, ani moc svetská. Ani 
násilie, ani arogancia voči ostatným 
okolo nás. Napokon, myslíte si, že tí 
ktorí si myslia opak, sú šťastní? Stačí 
sa na nich pozrieť.

Šťastie nie je sedieť v predstaven-
stve, na ministerstve, vo vláde či v 
parlamentnej lavici. Šťastie je stre-
távať sa s milovanými a byť zdravý. 
Šťastie je nebyť nenávidený. Šťastie 
je – naopak – byť 
vážený. Všetko, 
čo je spojené 
so zneuží-
vaním moci 
je iba prejav 
zúfalstva a 
vlastnej ne-
schopnost i . 
Šťastie je byť 
sám sebou.

A sme tu opäť

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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Odstúpim zabehnutú, plne 
funkčnú osobnú prepravu v PD. 

T: 0918 474 857
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PRERÁBAME 
DOMY, BYTY

Obklady, dlažby, 
bytové jadrá,

omietky 

T: 0915 283 576
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 sa ZBAVIŤ DLHOV 
zákonným spôsobom?

 hurtis@advokathurtis.sk

Chcete
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Doprava v cene!
T: 0908 13 11 99

BEZKONKURENČNÁ
CENA!
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Výroba drevárskych 
komponentov 

a zostavovanie 
finálnych produktov

(komody, šatníky, 
vstavané skrine, kuchyne...)
Strojové hranenie ABS páskou.

T: 0905 702 189
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SI...

NOVÉ
LEPŠIE

NOVINY
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zdravie / reality, služby

Každý týždeň: v Prievidzi, Bojni-
ciach, Handlovej a Novákoch

+ v párnom týždni navyše: Bys-
tričany, Čereňany, Diviacka N.V., 
Diviaky n/N, Dlžín, D. Vestenice, 
Dubnica, Horná Ves, H. Veste-
nice, Kamenec p/V, Kocúrany, 
Kostolná Ves, Koš, Lehota p/V, 
Liešťany, N.Rudno, N.Sučany, Nit-
rica, Opatovce, Oslany, Radobica, 
Rudnianska Lehota, Seč, Šútovce 
a Zemianske Kostoľany 

+ v nepárnom týždni navyše: 
Dubnica, Cígeľ, Hradec, Chreno-
vec-Brusno, Jalovec, Kanianka, 
Kľačno, Lazany, Lipník, M.Čausa, 
Malinová, M.Lehôtka, Nedožery 
- Brezany, N. Pravno, Nováky, Po-
luvsie, Poruba, Pravenec, Ráztoč-
no, Sebedražie, Tužina, V.Čausa a 
V.Lehôtka

prievidzsko@regionpress.sk

Redakcia: Šumperská 43
PRIEVIDZA

INZERCIA
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PRIEVIDZSKO

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

Simona Pellerová  0905 719 148
Anna Svítková  0915 780 751
Distribúcia:
Anna Svítková  0915 780 751
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

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.

Cholesterol je jeden z tukov v tele člo-
veka, ďalšie sú triglyceridy, fosfolipidy a 
mastné kyseliny. Tuky majú nezameniteľ-
nú úlohu, sú zdrojom energie, vytvárajú 
stabilnú teplotu, zapájajú sa do metabolic-
kých dejov. Sú nerozpustné vo vode, ktorá 
je však hlavným vnútorným prostredím a 
preto sú viazané na bielkoviny, s ktorými 
vytvárajú špeciálne častice – lipoproteíny 
(lipidy = tuky, proteíny = bielkoviny). 

Cholesterol sa viaže na lipoproteíny a 
vytvárajú spolu LDL-cholesterol a HDL-
-cholesterol. LDL-cholesterol sa nazýva 
aj „zlý“ cholesterol, HDL-cholesterol s 
vysokou hustotou organizmus chráni 
pred ochoreniami a preto sa označuje ako 
„dobrý“. Potrebné sú oba, ale v správnom 
zložení. 

Cholesterol je základnou stavebnou 
súčasťou každej bunkovej membrány, je 
potrebný na tvorbu žlčových kyselín a ste-
roidných hormónov. Keď je ho v tele veľa, 
má aj negatívne vlastnosti – zrýchľuje pro-
ces kôrnatenia ciev – aterosklerózu. Cievy 
sa zužujú a nedokážu tak zabezpečiť prí-
vod krvi, kyslíka a živín ku všetkým orgá-
nom a tkanivám v dostatočnom množstve.

Preto je potrebné poznať hladinu svoj-
ho cholesterolu a jeho podtypov. Optimál-
ne je, ak celkový cholesterol je menej ako 
5,0 mmol/l a  „zlý“ LDL-cholesterol menej 
ako 3,0 mmol/l. Rizikové skupiny majú 
však ešte prísnejšie normy – diabetici by 
mali mať LDL cholesterol pod 2,5 mmol/l a 
ľudia s kardiovaskulárnymi ochoreniami 

dokonca pod 1,8 mmol/l. Platí, čím nižšia 
hladina, tým lepšia.  Na druhej strane 
„dobrý“ HDL-cholesterol u mužov by mal 
byť nad 1,0 a u žien nad 1,1 mmol/l.

Približne tretina Slovákov má hod-
noty vyššie, ako sú odporučené. Na vy-
sokej hladine má dedičnosť vplyv asi 
na 60 percent a životný štýl 40 percent. 
Genetiku nezmeníme, ale našu stravu a 
pohybovú aktivitu áno. Ak rodičia majú 
zvýšenú hodnotu cholesterolu, je vysoká 
možnosť, že aj ich potomok to tak bude 
mať. Pritom dve tretiny sa v tele tvoria, 
hlavne v pečeni, menej v tenkom čreve. 
Tvoriť cholesterol by však dokázala kaž-
dá bunka, okrem červených krviniek. 
Zvyšná jedna tretina sa do tela dostáva 
potravou. Cholesterol z potravy predsta-
vuje asi jednu tretinu. Nachádza sa vo 
výrobkoch živočíšneho pôvodu – v mäse, 
mäsových výrobkoch, mlieku a výrob-
koch z neho a vo vajíčkach. Vyhýbajme 
sa preto tučným potravinám – slanina, 
masť, tučné mäso a tučné mliečne výrob-
ky. Ak ich nedokážeme z potravy vylúčiť, 
treba zredukovať ich množstvo. V rastlin-
nej potrave sa  cholesterol ne-
nachádza. Vhodný je stredo-
morský typ stravy, veľa rýb, 
zeleniny, byliniek orechov a 
olivový olej. A sladkosti na-
hradiť ovocím.

Dobrý a zlý cholesterol

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

metabolizmu a výživy
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E+G STAV s.r.o.
ponúka murárske, búračske

a vodárske práce, sádrokartón,
maľovanie, bytové jadrá,

elektrikárske práce. Zn. Lacno

T:0948 975 710

Otázka: Dobrý deň, chcel by som sa 
spýtať. Mám dlh v jednej nemenovanej 
nebankovej spoločnosti, bral som si raz 
úver 800€, splátka 108€ mesačne na 
rok. Zaplatil som zatiaľ jednu splátku, je 
to moja chyba a veľká nezodpovednosť. 
Bolo to v roku 2014 a teraz je december 
2018 a mám zaplatiť 7.300€. Prosím Vás, 
dá sa s tým niečo robiť, ešte to nedali 
na exekúciu, dohodol som si splátky 
po 60€, ale zdá sa mi ten úrok veľa. Čo 
mám ďalej robiť? Mám to platiť?  

Odpoveď: Dobrý deň, Vami uvedená situácia je častým 
javom pri nebankových spoločnostiach, ktoré často požadu-
jú zaplatiť úroky z omeškania vo výške odporujúcej zákonu, 
ale i dobrým mravom. Nie je v súlade s právom, aby Váš dlh 
zo sumy 800€ narástol, hoci aj za 4 roky na 7.300€. Už z tých-
to súm sa dá nepriamo odvodiť, že nebanková spoločnosť od 
Vás vymáha zrejme aj úroky z omeškania, na ktoré by nema-
la mať právo. Pre podrobné posúdenie veci je potrebné vidieť 
Vašu úverovú zmluvu a tiež ďalšie podrobnosti týkajúce sa 
Vášho dlhu. Za účelom posúdenia tejto veci Vám odporúčam 
vyhľadať advokáta, ktorý by Vám v tejto veci poradil.

JUDr. Ing. Ľuboš 
Maxina, PhD.

Vážení čitatelia, otázky alebo námety týkajúce sa právneho poradenstva 
posielajte na adresu redakcie RP PRIEVIDZSKO, Ul. Šumperská 43, Prievidza.
Nezabudnite napísať kontaktnú adresu, resp. telefónne číslo, na ktoré sa 
vám môžeme ozvať, ak váš problém nebude možné, príp. vhodné riešiť v 
našej rubrike. Samozrejme, vami zaslané otázky budú v prípade uverejne-
nia riešené ako anonymné. 

Táto rubrika slúži ako bezplatné poradenstvo pre občanov. 13
119
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Bližšie informácie nájdete na webovej stránke 
www.zssha.edu.sk v časti „Pre verejnosť“, na úradnej

tabuli TSK a na telefónnom čísle 046/512 19 35. 13
119

00
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SOŠ Handlová ponúka na prenájom 
nebytové priestory v Handlovej 

o výmere 2 x 18m2, 14m2 a 20m2 
(miestnosť č.44, 31, 37 a 57).

 geometrické plány  vecné bremeno
 polohopisné a výškopisné plány
 vytýčenie hraníc pozemkov, polohy budov a iné
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Predám zabehnuté 
kaderníctvo 

v Prievidzi na Zapotôčkoch 
ulica A. Bednára 

(pri nadchode, oproti autoumývarke, pri posilovni 3G fit club).

T: 0948 930 580
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statika a projekty stavieb ° odborné stavebné poradenstvo 
stavebný dozor ° ÚPLNÝ STAVEBNÝ SERVIS - od zámeru cez 
projekt po realizáciu stavby, úkony s pozemkami ...
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Primátor mesta Nováky 
Ing. Dušan Šimka oznamuje občanom, 

že od 2.1.2019 zrušil nestránkové dni na 
MsÚ Nováky (štvrtok) a na Spoločnom 

obecnom úrade Nováky (utorok).

Úradné hodiny na MsÚ Nováky:
pondelok 7:30 h. - 12:00 h. a 13:00 h. - 15:30 h.
utorok 7:30 h. - 12:00 h. a 13:00 h. - 15:30 h.
streda 7:30 h. - 12:00 h. a 13:00 h. - 17:00 h.
štvrtok 7:30 h. - 12:00 h. a 13:00 h. - 15:30 h.
piatok 7:30 h. - 12:00 h. a 12:30 h. - 14:00 h.

Úradné hodiny na Spoločnom obecnom 
úrade Nováky:

pondelok 7:30 h. - 12:00 h. a 13:00 h. - 15:30 h.
utorok 7:30 h. - 12:00 h. a 13:00 h. - 15:30 h.
streda 7:30 h. - 12:00 h. a 13:00 h. - 17:00 h.
štvrtok N E S T R Á N K O V Ý   D E Ň
piatok 7:30 h. - 12:00 h.
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zdravie, auto-moto, služby

+421 918 294 323

vysušenie muriva, betónových 

konštrukcií, domov a pivníc     

obnova hydroizolácií

www.wallsan.sk
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Zoznam výhercov vianočnej zlosovacej súťaže: 1. Blažena B. Veľká Čausa, 2. Izabela P. Prievidza, 3. Adriana M. Oslany, 4. Margita O. Pravenec, 5. Michaela N. Kamenec p. Vtáčnikom,
 6. Anna Ť. Prievdza, 7. Ema P. Prievidza, 8. Eva S. Cígeľ, 9.Monika C. Prievidza, 10. Patricia M. Prievidza, 11. Emilia Ch. Prievidza, 12. Jana K. Nitrianske Sučany, 13. Miroslav B. Prievidza 

Hviezdoslavova 1, www.lekarenstm.sk

MUCONASAL 
PLUS -  nosová 
roztoková 
aerodisperzia 10 ml 
- rýchlo, dlhodobo a 
účinne uvoľní nos 
pri nádche a 
prechladnutí, 
vhodný pre deti a 
dospelých od 6 
rokov

Stoptussin 50 ml - 
tíši dráždivý kašeľ, chráni 
pred ďalším dráždením na 
kašeľ, riedi hlien a tým 
napomáha vykašliavaniu

THERAFLU 
14 vreciek 
- prášok na 
prípravu 
horúceho 
nápoja, 
zmierňuje 
príznaky 
chrípky a 
prechladnutia, 
ako sú 
horúčka, bolesť 
hlavy, kĺbov a 
svalov a 
upchatý nos

VICHY -  široký výber 
pleťových masiek AMBROBENE 15 

mg/5 ml 100 ml 
-  liek na rýchlu a 
účinnú úľavu od 
vlhkého kašľa

AVENE ANTI-AGE -  
rady Ystheál, Physiolift, Serenage -6€ zľava 

DORITHRICIN 20 tvrdých pastiliek -  jediné lokálne 
voľnopredajné ANTIBIOTIKUM na trhu s trojitým účinkom. 
Rýchlo tlmí bolesť, cielene bojuje 
s baktériami a lieči 
zapálené hrdlo. 
Je vhodný aj pre deti 
od 2 rokov

Bioderma -  dvojbalenia za výhodné ceny 

Robitussin 
EXPECTORANS 
100 ml -  sirup na 
uľahčenie 
odkiašliavania

4,30€
4,94€ 4,50€

5,62€

8,70€
9,85€

4,24€
4,72€

6,15€
7,14€

4,66€
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17.1.2019 o 16.00 h. 

2.0T

BUDOVA GALANTÉRIE
PRI STANICI - 17.1.2019
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škola / práca, služby

auto-moto/predaj 1

auto-moto/iné 2
» ČZ-JAWA kúpim Motocykel/
Diely- DOHODA ISTÁ T: 0908 
205 521
» CZ 175 JAWA 250 350 PIONIER 
STADION MUSTANG SIMSON. 
Kúpim tieto motorky T: 0915 
215 406

byty/predaj 3
» Predám 2izb.byt v Handlovej. 
T: 0905 313 616
» Predám 3izb.byt v Prievidzi. T: 
0914 144 446
» Predám 3izb.byt v centre Han-
dlovej - výťah T: 0908 114 752
» Predám 3izb.byt v Prievidzi. T: 
0905 313 616
» Predám 3izb byt v Necpaloch 
cena 75 000€ T: 421 904 857 296

byty/prenájom 4
» Ponúkam do prenájmu gar-
sónku vhodnú pre jednu oso-
bu-muža. 180 € s energiami 
(mes.osoba) zariadený v PD,ti-
ché pekné prostr. ,parkovanie, 
WIFI, SATELIT. Tel. 0944 589 022
» Prenajmem 1izb.byt v Han-
dlovej. T: 0905 313 616

domy/predaj 5

pozemky/predaj 6

reality/iné 7
» Predám garáž na konci Dl-
hej ulice, Pod skalou. Garáž je 
po rekonštrukcii, suchá.T: 0918 
384 767
» Predám chatu v sade 600r. T: 
0910 212 992
» Kúpim 2 -3 izb.byt v PD v pô-
vodnom stave. RK nevolať. T: 
0905 180 640

stavba 8

domácnosť 9

záhrada a zverinec 10

hobby a šport 11
» ODKÚPIM KROJE AJ ČASTI, 
POHĽADNICE, VYZNAMENA-
NIA, MINCE, BANKOVKY, OB-
RAZY A INÉ T: 0903 868 361

deťom 12

rôzne/predaj 13
» Predám prvorepublikový ná-
bytok z masívu vo výnimočnom 
stave. Kontakt: alena.ulicniko-
va@gmail.com

rôzne/iné 14
» Zberateľka- Kúpim rôzne sta-
ré veci z domu a povale, napr.
staré rádia,gramofóny, hodiny-
,hračky, vianočné ozdoby atď. T: 
0911 339 297

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

03 BYTY / predaj     

04 BYTY / prenájom    

05 DOMY / predaj     

06 POZEMKY / predaj     

07 REALITY / iné    

08 STAVBA    

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

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

14 RÔZNE / iné    

Aj keď prešlo málo dní od nového roka, 
už nás v školstve prepadli škandály mi-
nisterstva v oblasti dotácií či obrovských 
odmien pre ministerských úradníkov. V 
období, keď neraz na úkor žiakov šetrí-
me každé euro a žobreme od rodičov, aby 
prispeli na školu. Pričom ministerstvo, 
ale aj iné inštitúcie, mrhajú prostried-
kami nehoráznym spôsobom. Preto ani 
v čase sviatkov či novoročných želaní 
netreba zabúdať na realitu, hoci zodpo-
vední si namýšľajú, že cez dovolenky a 
prázdniny zabudneme. Od tejto situácie 
sa odvíja moje  želanie pre učiteľov, žia-
kov, rodičov. Či sa naplní nie je v rukách 
nepriateľov školstva, ale v našich, v našej 
vzájomnej spolupráci.   

Priatelia, k novému roku vám želám 
zdravia a najmä zdravého rozumu, čo sa 
postaví proti hlúposti, ktorú nám vládnu-
ci či médiá neraz podsúvajú.

Želám vám veľa šťastia a najmä 
šťastie vašich detí, keďže je čoraz ťažšie 
nájsť školu, ktorá dokáže napĺňať hlavné 
ciele školy namiesto sústredenia sa na 
zbytočné byrokratické úkony, ktorých 
každým rokom pribúda. A to sa potom 
odráža na radosti žiakov z poznávania, 
ale aj na radosti pedagógov zo sprevádza-
nia poznávaním.

Spoločne si prajme politikov, ktorí sa 

vyznajú v školstve nielen z hľadiska eko-
nomiky, ale najmä z hľadiska výchovy a 
vzdelávania, aby sme viac neboli sved-
kami zásahov, čo roky devastujú školstvo 
a nerešpektujú jeho nenahraditeľný výz-
nam, nerešpektujú to, že štát bude taký, 
akí vzdelaní sú jeho občania.

Želám školstvu peniaze, lebo v 
dnešnej spoločnosti je práve kapitál pod-
mienkou kvality, hoci to mnohí politici 
odmietajú a chcú, aby sa financie na ich 
populizmy získavali na úkor škôl a da-
ňových poplatníkov. Iba dobre vybavená 
škola s primeranými platmi dokáže pre-
niesť pozornosť od naháňania peňazí a 
častej fluktuácie zamestnancov k syste-
matickej práci na kvalitnom vzdelávaní a 
na budovaní filozofie školy.

Chcel by som, aby žiaci boli na svoje 
školy hrdí, opodstatnene hrdí, a to pred-
pokladá venovať školstvu pozornosť, kto-
rú politici pred voľbami iba proklamujú, 
potom nenapĺňajú.

To si však vyžiada úplne iný prístup 
spoločnosti a ľudí, ktorí ju riadia. Preto-
že deti, žiaci sú odrazom toho, čo sa deje. 
Všetkým želám, aby tie odrazy boli čoraz 
viac pozitívnejšie. Doma, v škole, v našej 
spoločnosti, vo svete či vo vesmíre života. 

Školská novoročenka

» Ján Papuga 
riaditeľ ZŠ
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Náplň práce brusiča: 
° brúsenie uhlovou brúskou železných konštrukcií po zváraní 
    alebo pálení
° drobné zámočnícke práce pri opravách železničných nákladných 
    vagónov

Náplň práce paliča: 
° pálenie autogénom železničných nákladných vagónov
° drobné zámočnícke práce pri opravách železničných 
    nákladných vagónov

Požiadavky na paliča:
° oprávnenie Z-G1 alebo D-G2
° prax v odbore

Ponúkaný plat – 5,50 EUR/hod.

Žiadosti posielajte na e-mail: ekosystemy@sebedrazie.sk 
alebo na adresu: EKOSYSTÉMY, s.r.o., Ul. Matice slovenskej 
10, 971 01 Prievidza. Kontaktná osoba: Katarína Kollárová, 

tel.č.: 0902 487 046

Prijmeme zamestnanca na dohodu 
o vykonaní práce

- brusiča
- paliča
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Stavebná firma

HĽADÁ
ŽELEZIAROV
do panelárne
v Nemecku.

TPP + min. netto
2200€/mes.............................

0907 736 115 4
5
-0

0
0
9

InZEráT,
KTOrÝ
PrEDáVa
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interiér, domácnosť, služby

13
119

00
30

ZÁVESY
   

C
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€/bežný meter

6,62

3,31

PRIEVIDZA, Bojnická cesta 55, Tel.: 0919/288-832
V budove CBA Diskont bývalá Sama, oproti pumpe Shell a McDonaldu.

KOBERCE

VINYL (PVC+LVT)

LAMINÁTOVÉ 

   PODLAHY

ZÁCLONY

TAPETY

LAMINÁTOVÁ
PODLAHA

  

8 mm  
dub tarkino

  

8 mm  
dub istra

8 mm  
dub portland

€/m²

8,99,

5,89

V ponuke 

Dvere, zárubňa a kľučka komplet od 119€ 
vybrané dekóry skladom, dodanie do 10 dní.

5,995,99
-25%

DODANIE 

DVERÍ UŽ 

DO TÝŽDŇA

ku všetkým skladovým podlahám 

podložka a lišta len za 1 cent

VEĽKÁ ZIMNÁ AKCIAVEĽKÁ ZIMNÁ AKCIA
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DISTrIBÚCIa

0915 780 751
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čitateľnosť

rôzne/iné 14
» Kúpim hodinky Ulysse Nar-
din, Schaffhausen, Longines, 
Omega, Zenith, Angelus, Heuer, 
Patek Philippe. Tel. 0944 137 
683
» Kúpim vzuchovku Slavia 630 
Model 77 T: 0915 418 014
» Kúpim staré keramické kore-
ničky na chatu T: 0911 339 297

hľadám prácu 15
» Hľadám prácu ako murár, 
maliar T: 0949 812 164

zoznamka 16
» 39 ročná žena hľadá muža 
na trvalo. Vážne T: 0904 572 
919
» Ahoj, 46/180/80 hľadá vážne 
partnerku! T: 0944 398 095
» Neváhaj 100% neoľutuješ 
,ponúkam lásku ,spravím ťa 
šťastnou, špor. typ nefa. nepi-
jem .sympaťák ,ochrankár ,na 
vek nie je podmienka ,dám ti 
všetko, ozvi sa, nebudeš ľuto-
vať . T: 0917 055 948
» 53r. muž hľadá milú, úprim-
nú ženu do 50r. z PD, ktorá má 
vážny záujem o vážny, trvalý 
vzťah. Sms: 0948 242 564
» Ponúkam lásku žene. T: 0915 
763 362
» Sympatická 54 r hľadá pria-
teľa na zoznámenie T : 0944 
724 181

Občianska
riadková
inzercia

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

Príklad:
RP PD 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, PD zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

Viac ako 71% čitateľov patrí 
k najsilnejšej socioekonomickej 
skupine A, B a C.

1 350 000 

496 000 

1 550 000

71%
VŠ vzdelaných ľudí

Štruktúra čitateľov podľa veku

Podiel čítanosti týždenníkov

23,8%

SŠ vzdelaných ľudí s maturitou

40,4%Druhé najčítanejšie 
periodikum 

23,7%

60 - 79 rokov

76%
14 - 59 rokov

tlačený náklad

kusov

celkový dosah domácností

čitateľov týždenne 

11,3 %

regionPRESS

7 %

6 % 6 % 5 %

11 %

Zdroj: MML - TGI SR, 2017

45,1%

ženy
54,9%

muži

2
Viac ako 71% čitateľov patrí 
k najsilnejšej socioekonomickej 
skupine A, B a C.

1 350 000 

496 000 

1 550 000

71%
VŠ vzdelaných ľudí

Štruktúra čitateľov podľa pohlav

23,8%

SŠ vzdelaných ľudí s maturitou

40,4%Druhé najčítanejšie 
periodikum 

23,7%

60 - 79 rokov

76%
14 - 59 rokov

tlačený náklad

kusov

celkový dosah domácností

čitateľov týždenne 

11,3 %

regionPRESS

7 %

6 % 6 % 5 %

11 %

Zdroj: MML - TGI SR, 2017

45,1%

ženy
54,9%

muži

2

Juzová  0907 877 863

Sakslová  0907 779 017

Redakcia Košicko

kosicko@regionpress.sk

Bezecný  0907 779 011

Hadariová  0905 338 873
Redakcia Prievidzsko

prievidzsko@regionpress.sk

Simona Pellerová  0905 719 148

Svítková Anna  0915 780 751

PF 2019
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tradície, naši nevidiaci / domácnosť

Vždy začiatkom roka sa častejšie sklo-
ňujú slová nevidiaci, kompetencia, ne-
závislosť a rovnosť. Štvrtý január, deň 
narodenia Louisa Brailla, bol totiž v roku 
2001 Svetovou úniou nevidiacich vyhlá-
sený za Svetový Braillov deň. Tento rok je 
na narodeninovej torte tvorcu reliéfneho 
písma presne 210 sviečok. O vytvorenie 
systémov, ktoré by nevidiacim umožňo-
vali komunikovať písaným slovom (t. j. 
písať aj čítať) a dorozumievať sa tak nie 
len medzi sebou, ale aj s ľuďmi bez zra-
kového postihnutia, sa pokúšali viacerí, 
zväčša rôznymi transkripciami latinky. 
Spočiatku sa nevidiaci učili čítať ryté, 
tesané alebo vyrezávané písmo prstami, 
nahmatať línie vzniknuté po zaschnutí 
hustého atramentu. Akékoľvek spraco-
vanie latinky však bolo pre nich na číta-
nie príliš náročné, písanie predstavovalo 
ešte väčší problém. Medzníkom v histórii 
slepeckého písma bolo zistenie, že kým 
pre zrak sú dôležité línie, pre hmat body. 
Prvé písmo, ktoré mohli nevidiaci nielen 
čítať, ale pomocou špeciálnej šablóny aj 
písať, vytvoril (pôvodne ako tajné písmo 

pre vojenské účely) Charles Barbier de la 
Serre v roku 1815. Iniciatívou chovancov 
Národného ústavu pre mladých slepcov 
v Paríži bola vyhlásená súťaž na zjedno-
dušenie tohto písma a spomedzi niekoľ-
kých návrhov najväčšmi obstál práve 
návrh Louisa Brailla.

Braillovo písmo bolo predstavené 
svetu v roku 1825. Pozostáva z dva stĺp-
cov po troch bodoch. Ich kombináciou 
(pridávaním a vynechávaním jedného 
až piatich) možno zaznačiť písmená abe-
cedy (aj s diakritikou), interpunkčné zna-
mienka, matematické a chemické sym-
boly, dokonca notový záznam. Veľkosť 
jednotlivých bodov, vzdialenosť medzi 
nimi ako aj medzi riadkami sú pevne 
dané tak, aby bolo možné onen šesťbod 
poľahky zachytiť bruškom prsta. Nee-
xistujú veľkosti písmen, ako ich pozná 
vidiaci človek, na zvýraznenie nemožno 
použiť „tučné“ písmo, ani kurzívu. Je 
však plne ortografické, má svoju logiku, 
zákonitosť a postupnosť a v skúške  ob-
stojí s akýmkoľvek iným písmom.

Bodky, ktoré znamenajú svet

» Dušana Blašková

Možno sme si to ani nestihli uvedomiť, 
ale, sú tu. Už pár dní. Fašiangy je obdo-
bie od Troch kráľov až do polnoci pred 
škaredou – Popolcovou stredou. Potom 
nasleduje 40 dňový pôst až do Veľkého 
piatku. Je to prechodné obdobie medzi 
zimou a jarou.

Podľa prameňov z obdobia Veľkej 
Moravy sa u nás v 9. storočí používal 
termín mjasopust (koniec jedenia mäsa 
pred pôstom). V Česku sa toto slovo za-
chovalo ako masopust, na Slovensku 
sme však neskôr prebrali nemecký názov 
fašiangy (fašangy).

Fašiangy na dedine - Oslavy fašian-
gov sa regionálne líšili, aj keď sa vyskyto-
vali aj spoločné črty. Napríklad v regióne 
Liptov a v obci Čičmany sa varila praže-
nica, na ktorú bola pozvaná celá dedina. 
Mládenci najprv týždeň pred zábavou 
chodili po dedine a pozývali dievčatá, ale 
aj starších. Pri tejto obchôdzke nezabud-
li zozbierať vajíčka a slaninu. Praženicu 
väčšinou pripravovala richtárka, potom 
sa začínala zábava, na ktorej boli aj pra-
žené šišky, karamel, závin, huspenina a 

ďalšie miestne špeciality. V Honte bolo 
zvykom robiť pálenku. Chlapci chodili po 
dedine a vyberali zrno, taktiež spojené s 
obchôdzkami za dievčatami a pýtaním 
slaniny, klobásy a niekde im dali aj úde-
né mäso. Všetko sa odnieslo na priadky, 
kde dievčatá pripravili pohostenie. Fa-
šiangy sa končili v utorok o polnoci.

Fašiangy v meste - Poriadali ich re-
meselnícke cechy. Teda skôr sa konali 
zábavy, ktorých hlavnými organizátor-
mi boli tovariši. Väčšinou sa odohrávali 
v dome majstra, pretože tu sa vítali noví 
tovariši, ktorým bolo poskytnuté krátko-
dobé ubytovanie. V tomto období sa zvy-
kli stávať z učňov tovariši. Museli však 
uspieť v rôznych skúškach. Napríklad v 
Kežmarku bolo typické kúpanie v stude-
nej a potom teplej vode, nosenie na žrdi 
atď. Jednotlivé cechy konali sprievody 
a snažili sa o čo najväčšiu atraktívnosť. 
Mlynári behali na chodúľoch, debnári 
krútili nad hlavami obručami a podobne. 
Remeselnícke fašiangové zvyky zanikli 
pred 1. svetovou vojnou.

Čas veru letí

» red

AKCIA 2018

www.jatif.sk     jatif@jatif.sk

na vybraný tovar do 26.2.2019

NEPREMEŠKAJTE!AKCIA 2018

www.jatif.sk     jatif@jatif.sk

na vybraný tovar do 26.2.2019

NEPREMEŠKAJTE!
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spomíname 

Jozefom Hruškom,

 Z úprimného srdca ďakujeme všetkým 
príbuzným, priateľom a známym, 

ktorí sa prišli rozlúčiť dňa 11. 12. 2018 
s našim milovaným manželom, oteckom, 

dedom a pradedom pánom

ktorý nás opustil vo veku 85 rokov. 
Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti, 

ktorými sa snažili zmierniť náš veľký žial.

   Smútiaca rodina.
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Juraj Majo

„Oči tvoje už nezaiskria, ústa sa už nezasmejú. 
Tvoja ruka už nepohladí... 

Tvoje srdce však ostalo v nás, 
bude nás tešiť, bude nás hriať, 

bude nám úsmev rozdávať i keď ty budeš v kľude spať.“

 Dňa 8.1.2019 sme si pripomenuli 
smutné 2. výročie, čo nás navždy opustil 

milovaný manžel, otec a starý otec

z Prievidze. 
Kto ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku.

   S láskou spomína manželka Daniela, dcéra Danka, synovia Jurko a Romanko s rodinami.
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Milan Martinec.

„Osud nevráti čo nám vzal, 
zostali spomienky a hlboký žiaľ.“ 

Dňa 13. 01. 2019 uplynie mesiac, 
čo nás navždy opustil manžel, 

otec, syn, brat a švagor

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom a známym, 
že sa dňa 18.12. 2018 prišli rozlúčiť so zosnulým.

   Smútiaca rodina.
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Jozef Turcel.

„S tichou spomienkou k hrobu chodíme, 
pri plameni sviečok na teba myslíme.“

 Dňa 5.1.2019 sme si pripomenuli 
2. výročie, kedy nás navždy opustil 

náš manžel, otec a dedo

Kto ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku.

   S láskou spomíname. 
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Mária Ambrová

 Dňa 3.1.2019 uplynul 1. smutný rok, 
čo nás navždy opustila naša milovaná 

mamička, babka a prababka pani

vo veku nedožitých 88 rokov. 
S láskou spomínajú deti s rodinami. Tí, ktorí ste ju poznali, 

venujte jej spolu s nami tichú spomienku.

   Zostaneš navždy v našich srdciach. 
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Eduarda Balku.

„Očiam si odišiel,
v srdciach si zostal ...“

 Dňa  31.12.2018 sme si pripomenuli 
5. výročie od úmrtia

    S láskou spomínajú manželka, synovia Otto, Igor, Miloš s rodinou a vnučky Lucka a Laura.
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Ferdinandom Dobiašom

„Na oblohe sa rozsvietila veľká hviezda, 
to si ty, ocko môj a pozeráš na mňa z neba. 

Tam, v raji nebeskom, pokoj večný maj, 
buď mojím anjelom, na zemi ma chráň.

Hoci si odišiel, nie si medzi nami, 
navždy si zostal v srdciach tých, čo ťa vrúcne milovali.“

 Dňa 21. januára 2019 si pripomíname 
5. výročie rozlúčky s mojim milovaným ockom

z Prievidze. 

   S láskou spomína dcéra.
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Milan Drozd

 Dňa 15.1. 2019 uplynie 
5. smutných rokov, 

čo nás náhle opustil 
syn, otec a brat pán 

z Prievidze. 
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku. 

Smútiaca rodina.
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spomíname  / služby

Ing. Miroslav ORAVEC

 Dňa 04. januára 2019 sme si pripomenuli 
2. výročie od kedy nás opustil manžel, 

otec, syn, a brat

z Prievidze. 
S láskou a úctou na teba spomíname.

   Manželka Marianna, deti Michal, Tomáš a Alexandra, mama a bratia.
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Johana Šimková

 Dňa  3.1. 2019 sme si pripomenuli 
10 rokov, čo nás navždy opustila

z Kocúrian. 

   S láskou spomína smútiaca rodina.
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Ťažko sa pripúšťa, že sme tu už tri roky 
bez neho, bez jeho láskavého hlasu, bez 
jeho múdrych slov a bez jeho vnímania 
sveta. Dr. h. c. Anton Srholec bol slovenský 
rímskokatolícky kňaz a salezián, spisova-
teľ a charitatívny pracovník, filantrop, za-
kladateľ a riaditeľ resocializačného centra 
Resoty. Narodil sa 12. júna 1929 v Skalici a 
zomrel 7. januára 2016 v Bratislave. V rám-
ci spomienky na túto našu významnú a 
skutočnú osobnosť uverejňujeme v repríze 
posledný rozhovor, ktorý poskytol našim 
novinám krátko pred svojim odchodom.

Čo je podľa vás v živote človeka najdô-
ležitejšie?

Svet, aj svoj mikropríbeh v ňom chá-
pem ako veľkú evolúciu. Urobiť zo svojho 
života niečo pekného. Niečo, z čoho mám 
radosť. Som ako zrnko, hodené do pôdy a 
na svoj spôsob, jedinečným a neopakova-
teľným spôsobom vyrásť ako stromček, 
kvetinka. Tešiť sa zo slnka, namáhavo 
pretaviť hmotu na kvet, na ovocie ducha, 
na službu rastúcemu svetu.

Čo ste od života dostali a čo by ste ešte 
radi odovzdali iným?

Tretinu svojho života som sa učil byť 
pokorný, trpezlivý, prekonávať prekážky 
s nádejou. Vtedy sme verili, že Boh všetko 
zlé na dobré obráti. A stalo sa. V malom 
aj vo veľkom. Za lepší svet sa oplatí klásť 
svoj život. Pomaly, po kúsku. Svetlo vždy 
víťazí nad tmou. Neslobodno za každú 
cenu čakať úspech, hlavne nie v hmot-

nej a vnútrosvetskej rovine. Som hrdý, 
že som robotníkom obrovského projektu 
humanizácie, oslobodenia a zjednotenia 
ľudstva.

Ak by ste mohli jednu jedinú vec na 
Slovensku zmeniť, čo by to bolo?

Ja už vidím a podporujem obrat od 
materialistického a sebeckého chápania 
života a sveta. V minulosti som bol spo-
ločníkom ľudí, ktorí trpeli za slobodu a 
snívali o nej. Dnes sa teším z priateľstva 
ľudí, ktorí opäť trpia a snívajú o morál-
nych hodnotách našej slobody. Meníme 
paradigmu. Človek predsa nežije len z 
chleba. U nás sú milióny ľudí, ktorí žijú 
skromne, pomáhajú si, nezúfajú si a som 
rád, že som s nimi.

Čo vo svojom okolí vnímate s nevôľou?
Aroganciu mocných. Zneužívanie 

moci. Sústredenie sa len na konzum. 
Devastovanie prírody. Stratu nádeje, že 
nesmerujeme k smrti, ale k vyššej forme 
našej ľudskej existencie. Čím viac hmoty 
na seba navešiame, tým väčšími otrokmi 
sa stávame. Treba nám zmeniť naše sme-
rovanie.

Čo vás naposledy (ne)potešilo?
Neteší ma ľahostajnosť k utrpeniu 

iných. Nedostatok konkrétnej lásky k 
našim blížnym. Neteší ma ani strata tvo-
rivosti.

Náš don António

» Ivan Brožík

Jaroslav Hrablík

„Ťažko je vysloviť, čo v srdci cítime, 
po dvoch rokoch bolesti, čo k hrobu chodíme. 
Ťažko je bez teba, smutno je nám všetkým, 

už nič nie je také, aké bolo predtým.“

 Dňa 3.1. 2019 sme si pripomenuli 
2. smutné výročie, čo nás opustil náš 

milovaný manžel, otec a dedo pán

z Prievidze. 

   S láskou spomína celá rodina.
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Je nielen v potravinách, ale nájdete ho aj vo vodo-
vodných kohútikoch, dokonca aj vo vašom tele... 

Bojíte sa? Ani sa nečudujem. Zložitý názov kľúčovej 
látky vzbudzuje rešpekt.

Dihydrogén monoxid objavil aj študent strednej školy v An-
glicku. Spísal petíciu proti tejto látke a dal ju na podpis spolu-
žiakom. Získať stovky podpisov trvalo iba pár dní. Protestovali 
proti tomu, že tiekol z kohútikov a bol prítomný v potravinách. 
Bez poznania toho, že bez tejto látky by nebol možný život. Nej-
de totiž o nič iné, ako o H2O, teda o vodu.

Cieľom študenta bolo poukázať na to, že strach z neznáme-
ho, z toho, čomu na prvé počutie nerozumieme, nám často mení 
zdravý úsudok. To, čomu nerozumieme, v  nás automaticky 
vzbudzuje nedôveru. Potom  začíname podliehať panike, hoci 
v  skutočnosti často ide o banalitu alebo úplne neškodlivú, či 
bežnú vec.

Je to príklad aj kyseliny L - askorbovej. Aj tento názov vzbu-
dzuje rešpekt. Pritom ide o jeden z najznámej-
ších vitamínov, a to vitamín C. Ďalším prípadom 
je C12H22O11. Laik sa na prvý pohľad zľakne, čo 
to má v jedle. No a je to sacharóza, obyčajný cu-
kor.

Ak na vás teda niekde nabudúce vyskočí vami 
nepoznaný odborný názov, treba vytiahnuť in-
teligentný telefón a použiť google :) a určite ne-
podľahnúť panike z neznámeho :). 

Miroslav Žiak, 
expert SaS na potravinárstvo, 

poslanec TSK 

Pozor! Dihydrogén monoxid 
v potravinách!!!

4
7
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www.facebook.com/
Prievidzskosk
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06:00 Teleráno 08:30 Záme-
na manželiek 09:50 Rodinné prípady 10:55 Su-
sedské prípady 11:55 Rodinné prípady 12:55 NCIS 
- Námorný vyšetrovací úrad  VII. 11-12/24 14:55 
Susedské prípady 15:55 Rodinné prípady 17:00 
PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Otec-
kovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 
20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Autoškola 21:40 
R.I.P.D. 23:45 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad  
01:25 Zámena manželiek 02:30 Autoškola 03:25 
Susedské prípady 04:10 Rodinné prípady 

05:15 NOVINY TV JOJ 05:50 
KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:30 IQ TAXI 09:00 
SÚDNA SIEŇ 10:00 SÚDNA SIEŇ 11:00 ZÁCHRANÁRI 
12:00 NOVINY O 12:00 12:35 TOP STAR 13:00 Kosti 
III. 14,15/15 15:00 POLICAJTI V AKCII 17:00 NOVINY O 
17:00 17:25 ZÁCHRANÁRI 18:25 IQ TAXI 19:00 KRIMI 
19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEP-
ŠIE POČASIE 20:35 INKOGNITO 21:45 INKOGNITO 
23:00 S PRAVDOU VON 00:10 ZÁCHRANÁRI 01:15 
NOVINY TV JOJ 01:50 INKOGNITO 02:45 SÚDNA 
SIEŇ 03:30 SÚDNA SIEŇ 04:05 KRIMI 

06:00 Správy RTVS „N“ 07:00 
Postav dom, zasaď strom 08:30 Svet z vtáčej 
perspektívy 09:00 Doktor z hôr 09:50 Sudkyňa 
Amy 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:20 Dámsky klub 
13:55 Folklorika 14:20 Dobrodružstvá Sherlocka 
Holmesa 15:30 Slovensko s Tiposom 16:25 Svet z 
vtáčej perspektívy 16:55 Doktor z hôr 17:45 Duel 
18:15 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 Bola si 
už na mesiaci? 22:20 Reportéri 23:00 Inšpektor 
Max 23:55 Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa 
00:50 Bola si už na mesiaci? 

06:00 Teleráno 08:30 O 10 ro-
kov mladší 09:55 Oteckovia 10:55 Susedské prí-
pady 11:55 Rodinné prípady 13:00 NCIS - Námor-
ný vyšetrovací úrad  VII. 13-14/24 15:00 Susedské 
prípady 16:00 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 Rodinné 
prípady 23:40 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad  
01:30 O 10 rokov mladší 02:20 Milenky 04:15 Ro-
dinné prípady 04:55 TELEVÍZNE NOVINY  

05:15 NOVINY TV JOJ 05:50 
KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:30 IQ TAXI 09:00 
SÚDNA SIEŇ 09:50 SÚDNA SIEŇ 11:00 ZÁCHRA-
NÁRI 12:00 NOVINY O 12:00 12:35 TOP STAR 13:00 
Kosti 15:00 POLICAJTI V AKCII 17:00 NOVINY O 17:00 
17:25 ZÁCHRANÁRI 18:25 IQ TAXI 19:00 KRIMI 19:30 
NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE PO-
ČASIE 20:35 REŠTART 22:00 9 4 23:00 Plastické 
operácie: Znetvorení prírodou I. 3 00:05 ZÁCHRA-
NÁRI 01:10 NOVINY TV JOJ 01:45 REŠTART 02:45 
SÚDNA SIEŇ 03:20 SÚDNA SIEŇ 04:05 KRIMI 

05:45 Správy RTVS 07:05 Fol-
klorika 08:30 Svet z vtáčej perspektívy 09:00 
Doktor z hôr 09:50 Sudkyňa Amy 10:50 Duel 
11:20 5 proti 5 12:20 Dámsky klub 13:55 Folklorika 
14:25 Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa 15:30 
Slovensko s Tiposom 16:25 Svet z vtáčej perspek-
tívy 16:55 Doktor z hôr 17:45 Duel 18:15 5 proti 5 
19:00 Správy RTVS 20:30 Mafia zabíja len v lete 
21:20 Mata Hari 22:15 Vrchný inšpektor Banks 
23:45 Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa 00:35 
Mafia zabíja len v lete 01:30 Mata Hari 

06:00 Teleráno 08:30 Varte s 
nami 08:45 Zámena manželiek 09:55 Oteckovia 
10:55 Susedské prípady 11:55 Rodinné prípady 
12:55 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad  VII. 15-
16/24 14:55 Susedské prípady 16:00 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 Autoškola 23:45 Štyridsiatka na 
krku 02:15 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad  VII. 
15-16/24 04:15 Rodinné prípady 

05:15 NOVINY TV JOJ 05:50 
KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:30 IQ TAXI 09:00 
SÚDNA SIEŇ 10:00 SÚDNA SIEŇ 11:00 ZÁCHRANÁRI 
12:00 NOVINY O 12:00 12:30 TOP STAR 12:50 Kos-
ti IV. 3,4 14:50 POLICAJTI V AKCII 17:00 NOVINY O 
17:00 17:25 ZÁCHRANÁRI 18:25 IQ TAXI 19:00 KRIMI 
19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEP-
ŠIE POČASIE 20:35 SOM MAMA II. 22:30 Vtierka 
Sam 1/13 23:30 Plastické operácie: Znetvorení 
prírodou I. 4 00:30 ZÁCHRANÁRI 01:20 NOVINY TV 
JOJ 02:00 SOM MAMA II. 03:20 SÚDNA SIEŇ 

05:45 Správy RTVS 07:05 Fol-
klorika 08:30 Svet z vtáčej perspektívy 09:00 
Doktor z hôr 09:50 Sudkyňa Amy 10:50 Duel 
11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky 
klub 13:55 Folklorika 14:25 Dobrodružstvá Sher-
locka Holmesa 16:00 Správy RTVS 16:25 Svet z 
vtáčej perspektívy 16:55 Doktor z hôr 17:45 Duel 
18:15 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 Prvotný 
strach 22:35 Vraždy v Maussane 00:10 Ray Do-
novan 00:55 Vraždy v Maussane 02:30 Autosa-
lón 02:55 Dámsky klub 04:30 Správy RTVS  

06:00 Teleráno 08:30 O 10 ro-
kov mladší 09:45 Oteckovia 10:55 Susedské prí-
pady 11:55 Rodinné prípady 12:55 NCIS - Námor-
ný vyšetrovací úrad  VII. 17-18/24 14:55 Susedské 
prípady 15:55 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TE-
LEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Oteckovia 
19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 
ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Milenky 22:55 Rodinné 
prípady 23:55 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad  
VII. 17-18/24 01:35 O 10 rokov mladší 02:30 Dobre 
vedieť! 03:25 Susedské prípady 

05:15 NOVINY TV JOJ 05:50 
KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:30 IQ TAXI 09:00 
SÚDNA SIEŇ 10:00 SÚDNA SIEŇ 11:00 ZÁCHRANÁRI 
12:00 NOVINY O 12:00 12:30 TOP STAR 12:50 Kos-
ti IV. 5,6 14:50 POLICAJTI V AKCII 17:00 NOVINY O 
17:00 17:25 ZÁCHRANÁRI 18:25 IQ TAXI 19:00 KRIMI 
19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEP-
ŠIE POČASIE 20:35 S PRAVDOU VON 21:35 ČESKO 
SLOVENSKO MÁ TALENT 23:00 REŠTART 00:30 ZÁ-
CHRANÁRI 01:20 NOVINY TV JOJ 01:55 S PRAVDOU 
VON 02:40 SÚDNA SIEŇ 03:30 SÚDNA SIEŇ 

05:45 Správy RTVS 07:00 
Folklorika 08:30 Svet z vtáčej perspektívy 09:05 
Doktor z hôr 09:50 Sudkyňa Amy 10:50 Duel 
11:20 5 proti 5 12:20 Dámsky klub 13:55 Folklorika 
14:25 Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa 15:30 
Slovensko s Tiposom 16:00 Správy RTVS 16:25 
Svet z vtáčej perspektívy 16:55 Doktor z hôr 17:45 
Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 Zla-
té časy 21:30 Apropo šťastie 23:00 Radosť zo ži-
vota 23:30 Neskoro večer 00:25 Dobrodružstvá 
Sherlocka Holmesa 01:20 Apropo šťastie 

PONDELOK 14.1.2019

MARKÍZA MARKÍZA MARKÍZA MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

TV JOJ TV JOJ TV JOJ

RTVS RTVS RTVS

UTOROK 15.1.2019 STREDA 16.1.2019 ŠTVRTOK 17.1.2019

06:00 Teleráno 08:30 Sladká 
výzva 08:40 Zámena manželiek 09:55 Otecko-
via 10:55 Susedské prípady 11:55 Rodinné prípa-
dy 13:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad  VII. 
19-20/24 15:00 Susedské prípady 15:55 Rodin-
né prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 
Reflex 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 
20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 
Harry Potter a Ohnivá čaša 23:35 300: Vzostup 
impéria 01:30 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad  
VII. 19-20/24 03:00 Zámena manželiek 

05:15 NOVINY TV JOJ 05:50 
KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:35 SUPERMAMA 
09:50 SÚDNA SIEŇ 10:50 SÚDNA SIEŇ 12:00 NOVI-
NY O 12:00 12:35 TOP STAR 13:00 Kosti IV. 7,8 15:00 
9 4 16:00 POLICAJTI V AKCII 17:00 NOVINY O 17:00 
17:25 POLICAJTI V AKCII 18:25 IQ TAXI 19:00 KRIMI 
19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEP-
ŠIE POČASIE 20:35 Fakjú, pán profesor 2 Nemecká 
komédia. MN 15 2015 Elyas M´Barek, Jella Haa-
seová, Karoline Herfurthová 23:00 Heker 01:50 
Donatella Versace 03:15 NOVINY TV JOJ 

06:05 Správy RTVS 07:00 
Folklorika 08:30 Svet z vtáčej perspektívy 09:00 
Doktor z hôr 09:45 Sudkyňa Amy 10:50 Duel 
11:20 5 proti 5 12:20 Dámsky klub 13:55 Folklorika 
14:25 Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa 15:15 
HiSTORY 15:35 Slovensko s Tiposom 16:00 Správy 
RTVS 16:25 Svet z vtáčej perspektívy 16:55 Doktor 
z hôr 17:45 Duel 18:15 5 proti 5 20:30 Čo ja viem 
22:00 Cestou necestou 22:35 Maratónec 00:35 
Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa 01:25 Dám-
sky klub 03:00 Občan za dverami 

06:00 TELEVÍZNE NOVINY 
07:00 Nové dobrodružstvá Toma a Jerryho II. 
08:10 Scooby-Doo, ako sa máš? 08:35 Ďateľ 
Woody 08:50 Zajac Bugs a priatelia 09:00 ZOOM: 
Akadémia pre superhrdinov 10:45 Green Lantern 
12:50 Denné svetlo 15:10 Harry Potter a Ohnivá 
čaša 18:20 To najlepšie z Plesu v opere 19:00 
TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTO-
VÉ NOVINY 20:30 47 metrov pod hladinou 22:35 
Smrtiaca liečba 00:20 Rodina na úteku 02:05 47 
metrov pod hladinou 03:30 300

05:25 NOVINY TV JOJ 06:00 
KRIMI 06:35 NOVINY TV JOJ 07:20 Ferdo Mravec 
08:20 Rýchla rota Chipa a Dala 39 08:50 ČESKO 
SLOVENSKO MÁ TALENT 10:20 Neserte nám pes-
túnku 11:20 Zoznámte sa s Davom 13:20 Nebez-
pečná rýchlosť 2: Zásah 16:00 Som číslo štyri 
18:20 MILÁČIKOVO 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV 
JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 
VŠETKO ČO MÁM RÁD 22:40 VŠETKO ČO MÁ ANDER 
RÁD 23:10 Zúfalé ženy robia zúfalé veci 01:00 
Chcem ťa, chceš ma? 02:35 NOVINY TV JOJ

06:20 Štyria kamaráti a pes 
07:40 Elena z Avaloru 08:05 Fidlibum 08:30 Tr-
paslíci 09:05 Daj si čas 09:35 Durrellovci 10:35 On 
air 10:55 Park 11:30 Hudba made in Slovakia 11:50 
Čo ja viem 13:25 Záhady tela 14:30 Slečna Mar-
pleová: Karibské tajomstvo 16:00 Eso es 17:45 
Cestou necestou 18:20 Chochmesovci 18:25 Po-
stav dom, zasaď strom 19:00 Správy RTVS 20:30 
Záhady tela 21:30 Neskoro večer 22:25 Kolekcia 
23:15 Slečna Marpleová: Karibské tajomstvo 
00:45 Eso es 02:25 Kolekcia: Šaty 

06:00 TELEVÍZNE NOVINY 
07:00 Ďateľ Woody 07:05 Zajac Bugs a pria-
telia 07:15 Uletená rodinka 09:10 Môj partner 
z K-9: Psí detektív 10:50 CHART SHOW 13:00 Na 
telo 13:30 Transformers: Zánik 16:40 Dobre ve-
dieť! 17:45 Autoškola 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 
20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 
Dokonalá lúpež Akčný film MN 15 (USA) 2018 
G. Butler, P. Schreiber, O‘Shea Jackson Jr., C. „50 
Cent“ Jackson 23:35 Bournov mýtus 01:35 300: 
Vzostup impéria 03:15 Bournov mýtus 

05:15 NOVINY TV JOJ 05:50 
KRIMI 06:15 NOVINY TV JOJ 07:05 Ferdo Mravec 
46 07:35 Rýchla rota Chipa a Dala 40,41 08:25 
Zoznámte sa s Davom 10:20 REŠTART 11:45 James 
Bond: Zlaté oko 14:40 Mortdecai: Grandiózny prí-
pad 16:50 NA CHALUPE 17:50 NOVÉ BÝVANIE 19:00 
KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 
NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 Detektív z Hongkongu 
23:00 Očista: Volebný rok 01:35 Za nepriateľskou 
líniou 2 03:05 KRIMI 03:30 NA CHALUPE 04:15 DE-
DIČSTVO 3  

06:55 Štyria kamaráti a pes 
07:55 Levia stráž 08:40 Zázračný ateliér 09:10 
Nech žije deduško 09:45 Autosalón 10:10 Americ-
ké národné parky 11:00 Slovensko v obrazoch 11:25 
Svet v obrazoch 11:55 O 5 minút 12 13:00 Občan za 
dverami 13:45 Poirot: Dobrodružstvo kuchárky z 
Claphamu 15:40 Zlaté časy 16:40 „Ducháček to za-
řídí“ 18:15 Tajomstvo mojej kuchyne 19:00 Správy 
RTVS 20:30 Strážmajster Topinka 21:20 Žena,ktorá 
sa vracia 23:05 Poirot: Dobrodružstvo kuchárky z 
Claphamu 00:50 „Ducháček to zařídí“

MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

PIATOK 18.1.2019 SOBOTA 19.1.2019 NEDEĽA 20.1.2019

MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

TIP NA 
SOBOTNÝ 

VEČER

19.1.2019 20:30  
47 METROV 

POD HLADINOU
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NEJDE VÁM BIZNIS?KONTAKTUJTE NÁS
prievidzsko@regionpress.sk

0905 719 148, 0915 780 751

Uzávierka 
ďaľšieho čísla je 

16.1.2019
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05:15 Indická nevesta 392-
393 06:00 Velvet III. 30 06:50 Láska na druhý 
pokus 10 08:05 Pestúnka Fran 09:30 Let‘s Dance 
4 11:50 Indická nevesta 13:10 Velvet IV. 1 14:00 
Búrlivé víno 16:20 Dr. House I. 17-18/22 18:15 FBI: 
Prípady Sue Thomasovej I. 15-16/20 20:15 Varte 
s nami 20:30 Neželaná nevesta Romantický 
seriál MN 12 (Turecko) 2017-2018 Ö. Deniz, A. En-
verová, I. Bilginová, S. Bademci, D. Aksüyeková, 
F. Tanis. 22:25 Dila 01:15 Cudzinka I. 5/16 02:10 
Adela show 02:35 Smotánka 03:35 Búrlivé víno  

05:30 15 MINÚT. KUCHÁR 
06:10 SÚDNA SIEŇ 07:25 ZOO 64 08:50 Simpso-
novci III. 22,23 10:05 MACGYVER: NOVÉ ČASTI II. 8 
11:25 NOVÉ BÝVANIE 12:50 NA CHALUPE 13:50 ZOO 
65 14:55 Simpsonovci IV. 1,2/22 15:55 Najlepšie 
svetové videá V. 6 17:00 MACGYVER: NOVÉ ČAS-
TI II. 9 17:55 SÚDNA SIEŇ 19:30 ŽREBOVANIE 19:35 
Prvé oddelenie II. 20:10 Fakjú, pán profesor 22:45 
Deuce Bigalow: Dobrý striptér 00:45 Walking 
Dead VII. 5 01:45 Najlepšie svetové videá V. 6 
02:30 NOVÉ BÝVANIE 03:15 NA CHALUPE 

06:35 Neposedko 07:05 Štyria 
kamaráti a pes 08:45 (Ne)celebrity 09:05 Tvárou v 
tvár 10:00 Mučivé tajomstvo 11:30 Obedníček 12:35 
Zvieratá v meste 12:55 Orientácie 13:25 Cesta 13:50 
Generácia 14:30 Park 15:00 Pred kamerou, za kame-
rou 16:00 Úžasné pôrody zvieratiek 16:25 Autosa-
lón 17:45 (Ne)celebrity 18:00 Miazgovci na cestách 
18:30 Večerníček 19:00 Štyria kamaráti a pes 19:50 
Správy RTVS  20:10 Moja diagnóza 20:35 Silná zo-
stava 21:30 Hranica v srdci 22:25 Tristana 00:00 
Správy RTVS 00:50 Správy a komentáre 

05:25 Indická nevesta 394-
395 06:10 Velvet IV. 1 07:05 Láska na druhý 
pokus 11 08:25 Pestúnka Fran 09:55 Neželaná 
nevesta 149-150 12:10 Indická nevesta 396-397 
13:30 Velvet IV. 2 14:20 Búrlivé víno 16:35 Dr. Hou-
se I. 19-20/22 18:30 FBI: Prípady Sue Thomasovej 
I. 17-18/20 20:30 Neželaná nevesta Romantický 
seriál MN 12 (Turecko) 2017-2018 Ö. Deniz, A. En-
verová, I. Bilginová, S. Bademci, D. Aksüyeková, 
F. Tanis. 22:25 Dila 00:45 Cudzinka I. 6/16 01:45 
Adela show 02:15 Smotánka 03:35 Búrlivé víno  

05:30 Dobrá manželka VII. 18 
06:15 SÚDNA SIEŇ 07:30 ZOO 65 08:50 Simpso-
novci IV. 1,2 10:05 MACGYVER: NOVÉ ČASTI II. 9 
11:25 NOVÉ BÝVANIE 12:45 NOVÁ ZÁHRADA 13:45 
ZOO 66 14:50 Simpsonovci IV. 3,4 15:55 Najlepšie 
svetové videá V. 7 16:55 MACGYVER: NOVÉ ČASTI 
II. 10 17:55 SÚDNA SIEŇ 19:25 TIPOS INFO 19:30 
ŽREBOVANIE 19:35 Prvé oddelenie 20:10 Alibi.com 
22:05 Zabijak Condor 00:05 Walking Dead VII. 6 
01:10 Najlepšie svetové videá V. 7 02:15 Prvé od-
delenie II. 02:35 NOVÉ BÝVANIE 

06:35 Neposedko 07:10 Štyria 
kamaráti a pes 08:45 (Ne)celebrity 09:00 Nezvy-
čajné príbehy na slovenskom sídlisku 09:45 Zjaz-
dové lyžovanie 11:10 Ja že mám strach? 11:35 Obed-
níček 12:50 Zjazdové lyžovanie 14:30 VaT 15:00 Pred 
kamerou, za kamerou 16:00 Úžasné pôrody zviera-
tiek 16:25 Halali 17:45 (Ne)celebrity 18:00 Miazgovci 
na cestách 18:30 Večerníček 19:05 Štyria kamaráti 
a pes 19:50 Správy RTVS  20:10 Tarzan, skutočný 
príbeh legendy 21:00 Ľudskosť 22:25 Večera s Hav-
ranom 23:35 Ľudskosť 00:30 Správy RTVS 

05:20 Indická nevesta 396-
397 06:05 Velvet IV. 2 07:00 Láska na druhý 
pokus 12 08:15 Pestúnka Fran 09:45 Neželaná 
nevesta 151-152 11:55 Indická nevesta 398-399 
13:15 Velvet IV. 3 14:05 Búrlivé víno 16:25 Dr. Hou-
se I. 21-22/22 18:20 FBI: Prípady Sue Thomasovej 
I. 19-20/20 20:30 Neželaná nevesta Romantický 
seriál MN 12 (Turecko) 2017-2018 Ö. Deniz, A. En-
verová, I. Bilginová, S. Bademci, D. Aksüyeková, 
F. Tanis. 22:25 Dila 01:00 Cudzinka I. 7/16 01:50 
Adela show 02:20 Smotánka 03:40 Búrlivé víno  

05:30 Dobrá manželka VII. 19 
06:15 SÚDNA SIEŇ 07:30 ZOO 66 08:50 Simpso-
novci IV. 3,4 10:05 MACGYVER: NOVÉ ČASTI II. 10 
11:25 NOVÉ BÝVANIE 12:45 NA CHALUPE 13:45 ZOO 
67 14:55 Simpsonovci 15:55 Najlepšie svetové vi-
deá V. 8 17:00 MACGYVER: NOVÉ ČASTI II. 11 17:55 
SÚDNA SIEŇ 19:30 ŽREBOVANIE 19:35 Prvé oddele-
nie II. 20:10 Mutanti 3,4 22:00 Súboj kúzelníkov 
23:00 Vikingovia 00:00 Walking Dead 01:30 Naj-
lepšie svetové videá V. 8 02:20 Prvé oddelenie 
02:40 NOVÉ BÝVANIE 03:25 NA CHALUPE 

06:35 Pištáčik a Marcel 07:10 
Štyria kamaráti a pes 08:45 (Ne)celebrity 09:00 
Nezvyčajné príbehy na slovenskom sídlisku 10:00 
Buky podpolianske 11:10 Myjavskí hudci 11:30 Obed-
níček 12:35 Život vo vzduchu 13:25 Tarzan, skutočný 
príbeh legendy 14:30 Moja diagnóza 15:00 Pred ka-
merou, za kamerou 16:00 Úžasné pôrody zvieratiek 
16:25 Obyčajní chlapci 17:55 Basketbal slovenská 
liga muži 2019 18:35 Večerníček 20:10 Planéta Zem 
21:00 Život zvierat 22:25 Kinorama 22:40 Anasoft 
Litera 2018 23:00 Podnety vynálezov 00:35 Správy 

05:25 Indická nevesta 398-
399 06:10 Velvet IV. 3 07:05 Láska na druhý 
pokus 13 08:30 Pestúnka Fran 10:00 Neželaná 
nevesta 153-154 12:10 Indická nevesta 400-401 
13:40 Velvet IV. 4 14:25 Búrlivé víno 16:35 Dr. Ho-
use II. 1-2/24 18:30 FBI: Prípady Sue Thomasovej 
II. 1-2/22 20:30 Neželaná nevesta Romantický 
seriál MN 12 (Turecko) 2017-2018 Ö. Deniz, A. En-
verová, I. Bilginová, S. Bademci, D. Aksüyeková, 
F. Tanis. 22:25 Dila 00:55 Cudzinka I. 8/16 01:45 
Adela show 02:15 Smotánka 03:30 Búrlivé víno  

05:30 PANELÁK 06:15 SÚD-
NA SIEŇ 07:30 ZOO 67 08:50 Simpsonovci 10:10 
MACGYVER: NOVÉ ČASTI 11:25 NOVÉ BÝVANIE 12:50 
NOVÁ ZÁHRADA 13:45 ZOO 68 14:50 Simpsonovci 
IV. 7,8 15:50 Najlepšie svetové videá 16:50 MAC-
GYVER: NOVÉ ČASTI 17:55 SÚDNA SIEŇ 19:25 TIPOS 
INFO 19:30 ŽREBOVANIE 19:35 Prvé oddelenie II. 
20:10 Som číslo štyri 22:30 Donatella Versace 
00:30 Walking Dead 01:45 Najlepšie svetové 
videá V. 9 02:35 Prvé oddelenie II. 02:55 NOVÉ 
BÝVANIE 03:40 NOVÁ ZÁHRADA 04:20 PANELÁK  

06:35 Pištáčik a Marcel 07:10 
Štyria kamaráti a pes 08:30 Správy RTVS z regiónov 
09:00 Nezvyčajné príbehy na slovenskom sídlisku 
10:00 Veľký Mogul 11:00 Piesne z Raslavíc 11:30 
Obedníček 12:25 Planéta Zem II. 13:15 Život zvierat 
14:20 Biatlon - Svetové poháre 16:10 Rómsky maga-
zín 17:45 (Ne)celebrity 18:00 Miazgovci na cestách 
18:30 Večerníček 19:05 Štyria kamaráti a pes 19:50 
Správy RTVS  20:10 Nový život 21:15 Jeden deň 21:45 
GEN.sk 22:25 SK DEJINY 23:20 Polícia 23:35 Noc v ar-
chíve 00:35 Správy RTVS 01:25 Správy a komentáre

PONDELOK 14.1.2019 UTOROK 15.1.2019 ŠTVRTOK 17.1.2019STREDA 16.1.2019

DOMA

PLUS

RTVS

DOMA

PLUS

RTVS

DOMA

PLUS

RTVS

DOMA

PLUS

RTVS

05:15 Indická nevesta 400-
401 06:00 Velvet IV. 4 06:55 Láska na druhý 
pokus 14 08:15 Pestúnka Fran 09:45 Neželaná 
nevesta 155-156 11:55 Indická nevesta 402-403 
13:15 Velvet IV. 5 14:00 Búrlivé víno 16:20 Dr. Ho-
use II. 3-4/24 18:15 FBI: Prípady Sue Thomasovej 
II. 3-4/22 20:15 Sladká výzva 20:30 Detektív z 
kuchyne: Vražda na dovolenke 22:10 Sherlock a 
Watsonová III. 3-4/24 00:05 Dr. House II. 3-4/24 
01:45 Sherlock a Watsonová III. 3-4/24 03:05 
Adela show 03:35 Smotánka 04:05 Búrlivé víno  

05:05 Dobrá manželka VII. 
21 05:50 IQ TAXI 06:15 SÚDNA SIEŇ 07:30 ZOO 68 
08:45 Simpsonovci IV. 7,8 10:00 MACGYVER: NOVÉ 
ČASTI II. 12 11:20 NOVÉ BÝVANIE 12:45 NA CHALU-
PE 13:45 ZOO 69 14:55 Simpsonovci IV. 9,10 15:55 
Najlepšie svetové videá V. 10 17:00 MACGYVER: 
NOVÉ ČASTI II. 13 17:55 SÚDNA SIEŇ 19:30 ŽREBO-
VANIE 19:35 Prvé oddelenie II. 20:10 James Bond: 
Zlaté oko 23:00 Bitka o Gallipoli 2 00:10 Čierne 
vlajky III. 1,2/10 02:30 Najlepšie svetové videá V. 
10 03:15 NOVÉ BÝVANIE 04:00 NA CHALUPE 

06:30 Pištáčik a Marcel 06:55 
Štyria kamaráti a pes 08:45 (Ne)celebrity 09:00 Ne-
zvyčajné príbehy na slovenskom sídlisku 10:00 Ros-
ný bod 11:00 Spievanie vo vani 11:30 Obedníček 12:25 
Klenot stredného Považia 12:50 Pred kamerou, za 
kamerou 13:40 Vladimír Reisel 14:30 Kinorama 15:00 
Tvárou v tvár 16:00 Televíkend 16:25 Poľana 17:45 
(Ne)celebrity 18:00 Miazgovci na cestách 18:30 Ve-
černíček 19:00 Štyria kamaráti a pes 19:50 Správy 
RTVS  20:10 Família 20:35 Adam Šangala 21:40 Levie 
srdce 23:15 BJD 2016 00:10 Správy RTVS 

05:55 Leto v Paríži 07:45 Smo-
tánka 08:45 Pestúnka Fran 10:15 Taká obyčajná 
rodinka VI. 5-6/24 11:35 Krásna a nebezpečná 
13:55 Bostonské vraždy VII. 5-6/13 15:35 Leto 
pri Mazurských jazerách 17:40 Katie Ffordová: 
Stratená v láske 20:00 Mestečko Frühling: Sláv-
nosť slnovratu 22:00 Rosamunde Pilcherová: 
Kandidáti na lásku 00:05 Katie Ffordová: Stra-
tená v láske 01:50 Mestečko Frühling: Slávnosť 
slnovratu 03:20 Detektív z kuchyne: Vražda na 
dovolenke 04:40 Bostonské vraždy VII. 6/13  

05:30 Súdna sieň 07:15 NOVÁ 
ZÁHRADA 08:30 NA CHALUPE 09:45 NOVÉ BÝVA-
NIE 10:55 NOVÉ BÝVANIE DIZAJN 12:15 Najkrajšie 
bývanie 14:05 Slovácko sa nesúdi 5,6 16:05 Spo-
mienky na Afriku 19:20 KINOSÁLA 19:30 ŽREBO-
VANIE 19:35 Prvé oddelenie II. 20:10 Mortdecai: 
Grandiózny prípad Britsko-americká mysterióz-
na kriminálna komédia. MN 12 2015 J. Depp, G. 
Paltrowová, E. McGregor, P. Bettany a ďalší. 22:30 
Za nepriateľskou líniou 2 00:35 Bitka o Gallipoli 
2 01:45 Čierne vlajky 02:50 NOVÉ BÝVANIE DIZAJN 

07:20 Autosalón 08:30 Televí-
kend 09:25 Retro noviny 10:05 Krásy našej príro-
dy 10:25 VAT 10:55 Generácia 11:20 Moja diagnóza 
12:20 Slovenský raj 12:50 Kapura 13:35 Farmárska 
revue 14:00 Na rybách 14:40 Premeny Oščadnice 
15:25 KEĎ SME SA TAK ZIŠLI... 16:50 Herecké legen-
dy 17:05 Ideálny manžel 18:30 Večerníček 19:00 
Štyria kamaráti a pes 19:50 Správy RTVS  20:10 
Anjeli strážni 20:35 „Slavnosti sněženek“ 22:00 
Príbeh služobníčky 22:55 Babylon Berlín  23:45 
Retro noviny 00:10 Správy RTVS  

05:35 Rosamunde Pilchero-
vá: Kandidáti na lásku 07:25 Smotánka 08:25 
Pestúnka Fran 09:55 Taká obyčajná rodinka 
VI. 7-8/24 11:15 Mestečko Frühling: Slávnosť sl-
novratu 13:25 Bostonské vraždy 15:15 Detektív 
z kuchyne: Vražda na dovolenke 17:00 Sladká 
výzva 17:10 Mandolína kapitána Corelliho 20:00 
Let‘s Dance 5 Romantický film MN 12 (USA) 2013 
R. Guzman, B. Eviganová, M. Gabriel, A. Sevani, 
S. Boss. 22:30 Tanec ulice 2 00:15 Let‘s Dance 5 
02:15 Mandolína kapitána Corelliho 

06:10 Slovácko sa nesúdi 5,6 
08:00 Letecké katastrofy XIV. 5,6 10:05 Zlatoko-
povia z Arkansasu 12:35 MILÁČIKOVO 3 13:10 15 
MINÚT.  KUCHÁR 14:30 DEDIČSTVO 3 15:50 IQ TAXI 
17:30 Flintstonovci 2 19:30 ŽREBOVANIE 19:35 Prvé 
oddelenie II. 20:10 Heker Americký mysteriózny 
kriminálny triler. MN 15 2015 Ch. Hemsworth, V. 
Davisová, L. Wang, W. Tangová, H. McCallany, R. 
Coster a ďalší. 23:00 Nebezpečná rýchlosť 2: Zá-
sah 01:40 Letecké katastrofy XIV. 5,6 03:15 Zlato-
kopovia z Arkansasu 04:50 DEDIČSTVO 3  

06:00 Krasové poklady Slo-
venska 07:15 Kapura 08:25 Poďte s nami do lesa 
08:35 Farmárska revue 09:05 Na rybách - Petrov 
zdar 09:45 Slovenské hrady objektívom 10:00 
Ekumenická bohoslužba 11:45 Família 12:15 Ho-
lič Britva a duch Vydriduch 12:50 Život v dialógu 
13:20 Televízny posol 14:00 Anjeli strážni 14:30 
Biatlon - Svetové poháre 15:45 Hokej - Tipsport-
liga 18:45 Večerníček 19:05 Kniha džunglí I 19:50 
Správy RTVS  20:10 Génius 21:50 GEN.sk 22:10 Pat 
Garrett & Billy the Kid 00:05 Správy RTVS  

DOMA

PLUS

RTVS

PIATOK 18.1.2019 SOBOTA 19.1.2019 NEDEĽA 20.1.2019

DOMA

PLUS

RTVS

DOMA

PLUS

RTVS

TIP NA 
SOBOTNÝ 

VEČER

19.1.2019  20:10  

MORTDECAI: 
GRANDIÓZNY 

PRÍPAD
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Knižky sme si dávali do daru iba ne-
dávno, ale je tu jedna, ktorá naozaj sto-
jí za to. A je dobré si ju prečítať, aj keď 
už Vianoce sú za nami. Pretože otázku 
o zmysle ľudského života si kladieme 
denne. Môže sa zdať banálna a zbytoč-
ná, ale len do okamihu, kým sa nad ňou 
zamyslíme.

Ladislav Kováč, významný slo-
venský vedec, biochemik, pedagóg a 
nekonvenčný mysliteľ v jednej osobe, 
to urobil aj za nás. Čo nám ponúka vo 
svojej esejistickej knihe O zmysle ľud-
ského života? Predovšetkým vlastné 
hľadanie uprostred čoraz rýchlejšieho 
sveta. Vývoj ľudstva naberá tempo, aké 
sme ešte v histórii nezažili a nájsť v ňom 
zmysel je niekedy veľmi náročné. Veľmi 
osobná, intímna a zároveň provokujúca 
úvaha Ladislava Kováča nás núti klásť 
si množstvo otázok o svojom vlastnom 
živote i o budúcnosti ľudstva. Pozýva 
nás nielen k polemike, ale aj k spoločné-
mu vnútornému rozhovoru. 

O zmysle ľudského života je útla 
knižka, ktorá nás, ktorí sa ešte snažíme 
myslieť, určite zaujme.

„Komunizmus nám uľahčil prienik 
k ľudskej prirodzenosti. V dôsledku jeho 
kultúrneho primitivizmu sa odlúpili 
kultúrne vrstvy a obnažil sa moderný 
človek až na svoj biologický „stržeň“. 
Odhalilo sa, že človek je mýtofilný, hy-
persociálny, hyperemocionálny a vy-
strašený živočích. Jedine kultúra robí 
človeka autentickým živým tvorom.“ 

Ladislav Kováč (1932) је slovenský 
vedec – biochemik a pedagóg. V rokoch 
1989-1990 bol prvým porevolučným 
ministrom školstva. Vyštudoval bio-
chémiu na Karlovej univerzite v Prahe. 
V rokoch 1957-1970 pôsobil na Katedre 
biochémie Prírodovedeckej fakulty Uni-
verzity Komenského v Bratislave ako 
odborný asistent, docent a napokon ve-
dúci katedry. V normalizačných časoch 
z politických dôvodov nútene opustil 
katedru a pracoval ako klinický chemik 
v pezinskej psychiatrickej liečebni. V ro-
koch 1991-1992 pôsobil ako veľvyslanec 
ČSFR pri UNESCO v Paríži. Z bibliogra-
fie: Prírodopis komunizmu, Konec lid-
ské evoluce, Život v závěrečném věku.

O zmysle ľudského života 

» red

Dovoľte mi zaželať nám všetkým 
úspešný a láskyplný rok 2019, aby sme 
obstáli vo všetkých skúškach života a 
boli sme oporou pre našich blízkych. 
Želajme si, aby bol tento rok úspešný aj 
pre našu vlasť, aby pre nás Slovensko 
bolo oporou a istotou. Veď moderný štát 
by mal byť tou inštitúciou, ktorá chráni 
slabších, dáva za vzor poctivých a sluš-
ných, vytvára priestor pre schopných, 
zaručuje rovnosť pred zákonom, chráni 
slobodu a garantuje bezpečnosť. Žiaľ, 
minulý rok priniesol viaceré udalosti, 
ktoré nami silno otriasli a naša spoloč-
nosť sa znovu začala deliť. Je obzvlášť 
smutné, že k tomuto deleniu a pocitom 
nepriateľstva prispievali najmä politici. 

Som presvedčený o tom, že sú-
držnosť a dôvera na Slovensku sa dá 
obnoviť, ak sa sústredíme na tie ciele, 
ktoré nás spájajú, aby sme v nich do-
siahli konkrétne výsledky. V mojom 
prezidentskom programe ich vidím 
takto: vyššia životná úroveň a vyššie 
platy, slušná a spravodlivá krajina, 
ochrana našej krásnej prírody a roz-
víjanie našich tradícií. A samozrejme 
európska budúcnosť Slovenska. Som 
presvedčený, že toto je program, pod 
ktorý sa podpíše najviac ľudí na Sloven-
sku, a toto sú ciele, na ktorých sa naj-
viac zhodneme.

V roku 2019 si pripomenieme 15 ro-
kov od vstupu Slovenska do Európskej 
únie, 30 rokov od pádu železnej opony, 

ale tiež 100 rokov od tragickej smrti náš-
ho veľkého rodáka, vedca a zakladateľa 
prvého moderného štátu Slovákov M. 
R. Štefánika, ktorý povedal: “Kto krá-
ča energicky a vedomý si cieľa, ovláda 
svoj osud takmer úplne. Demokracia je 
organizovaná myšlienka, to je idea proti 
chaosu. Demokracia, to znamená myslieť 
skôr, než jednáš, či tým nepoškodzuješ 
blížneho, rodinu, národ, spoločnosť. To 
znamená opanovať svoje vášne, nie roz-
právať, ale problémy riešiť.”

Sebavedomie, odvaha a múdrosť, 
ktoré by mali viesť našu spoločnosť, sú 
mi inšpiráciou aj v pre mňa najväčšej 
výzve tohto roka. Uchádzam sa o vašu 
dôveru v prezidentských voľbách, pre-
tože chcem prispieť k tomu, aby slušní 
ľudia, ktorí poctivo pracujú, sú oporami 
pre svoje rodiny a vzormi pre svoje deti, 
mohli v nasledujúcich rokoch povedať: 
ideme po správnej ceste. 

Želám všetkým úspešný rok 2019!

Buďme k sebe dobrí

» Robert Mistrík

nezávislý kandidát na prezidenta SR
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Polícia: Hľadá ďalšie obete údajného 
inzertného podvodníka z Prievidze

Prievidza 11. decembra (TASR) - Vy-
šetrovateľ z Prievidze obvinil zo zločinu 
podvodu 34-ročného muža z Prievidze. 
Podvodom mal od ľudí vylákať tisíce eur.

Ako informoval hovorca Krajského 
riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne 
Pavol Kudlička, obvinený muž zverejnil 
inzerát na predaj traktora značky Zetor. 
Na jeho inzerát reagovali minimálne traja 
kupujúci, od ktorých vylákal celkovo asi 
8000 eur. Poškodeným do dnešného dňa 
traktor nedoviezol a ani im peniaze ne-

vrátil.
„Takisto na internete uverejnil predaj 

dosiek na debnenie a stavebné príslušen-
stvo, pričom od poškodeného po vzájom-
nej dohode vylákal zálohu vo výške 5300 
eur. Dohodnutý tovar poškodenému  do 
dnešného dňa nedodal a takisto mu ne-
vrátil peniaze,“ doplnil Kudlička.

Podvedených bolo podľa neho pravde-
podobne viac kupujúcich. Polícia z Prie-
vidze vyzýva poškodených, aby sa ozvali 
osobne na polícii v Prievidzi, telefonicky 
na čísle 096127 3642 alebo emailom ma-
tus.valachovic@minv.sk.

Spravodajstvo

» ta sr

Vláda: Všeobecný hospodársky záu-
jem pri ťažbe uhlia by mal skončiť v 
roku 2023

Bratislava 12. decembra (TASR) - Tzv. 
všeobecný hospodársky záujem (VHZ) pri 
ťažbe domáceho uhlia by sa mal skončiť 
v roku 2023, teda nie v roku 2030, ako sa 
predpokladalo doteraz. Vyplýva to z mate-
riálu Úradu podpredsedu vlády SR pre in-
vestície a informatizáciu (ÚPVII) a Minis-
terstva hospodárstva (MH) SR. Má názov 
„Problematika transformácie regiónu hor-
ná Nitra v súvislosti s návrhom všeobec-
ného hospodárskeho záujmu na zabezpe-
čenie bezpečnosti dodávok elektriny“ a v 
stredu ho schválila vláda. K materiálu bolo 
v pripomienkovom konaní vznesených 28 
pripomienok, z toho 14 zásadných.

V materiáli ÚPVII a MH SR po ukončení 
dotovania výroby elektriny z domáceho 
uhlia sa navrhuje v rámci transformácie 
podporiť na hornej Nitre viaceré projekty, 
napríklad projekt inovácie opráv a výro-
by železničných vagónov, rozšírenia skle-

níkového hospodárstva, rozšírenia cho-
vu sumčeka afrického, projekty v oblasti 
agropotravinárskeho sektora, logistické 
centrum biomasy, výskumno–vývojové 
projekty, závod na výrobu bioplastov či 
projekty z oblasti cestovného ruchu, ži-
votného prostredia a ľudských zdrojov.

Odberatelia elektriny v súčasnosti 
prispievajú v rámci VHZ viac ako 100 mi-
liónmi eur ročne. Rok 2023 podľa šéfa MH 
SR Petra Žigu (Smer-SD) však nezname-
ná, že bane v SR prestanú ťažiť uhlie. „My 
hovoríme o tom, že štát prestane dotovať 
výrobu elektrickej energie z domáceho 
uhlia. Pre bane to znamená, že sa budú 
musieť prispôsobiť trhovým podmien-
kam a budú si musieť hľadať klientov, 
ktorí nebudú mať dotované ceny uhlia, 
ale budú fungovať na princípe konkuren-
cie,“ upozornil 19. novembra Žiga. Rok 
2023 je podľa neho zároveň limitujúcim 
rokom pre modernizáciu uhoľnej Elek-
trárne Nováky (ENO), ktorá spaľuje doto-
vané hornonitrianske uhlie.

Prípad aktivistov Greenpeace z Novák 
zostáva v kompetencii KP Trenčín

Trenčín 14. decembra (TASR) - Prípad 
12 aktivistov a aktivistiek Greenpeace, 
ktorých zadržali v súvislosti s protestom 
pri nováckej bani, zostáva v kompetencii 
Krajskej prokuratúry (KP) Trenčín. Podľa 
riaditeľky Greenpeace Slovensko Ivany Ko-
hutkovej o tom rozhodol generálny proku-
rátor, podľa ktorého sú návrhy obvinených 
neopodstatnené, pretože nezistili zákonné 
dôvody, resp. žiadne konkrétne skutoč-
nosti a okolnosti, ktoré by odôvodňovali 
odňatie predmetnej trestnej veci krajskej 
prokuratúre a jej prikázanie inej (krajskej) 
prokuratúre.

“Vnímame pozitívne, že namiesto 
Okresnej prokuratúry v Prievidzi bude 
dozor nad trestným konaním vykonávať 
Okresná prokuratúra v Trenčíne. Avšak 
fakt, že vyšetrovanie veci zostáva v kraji, 
vyvoláva naďalej pochybnosti. Naše obavy 
pretrvávajú, lebo sme presvedčení o riziku, 
pre ktoré aktivisti a aktivistky návrh na od-
ňatie podali,“ informovala Kohutková.

Ako dodala, existuje vysoký predpo-
klad, že väčšina obyvateľov v regióne, kde 
pôsobí spoločnosť Hornonitrianske bane 
Prievidza, má v blízkej rodine alebo okru-
hu blízkych priateľov a známych niekoho, 
kto je zamestnancom tejto spoločnosti. 
Existuje teda dôvodná pochybnosť, že 
orgány činné v trestnom konaní budú vo 
vzťahu k subjektu namietajúcemu ťažbu 

postupovať nezaujato, nakoľko ich blízki 
môžu stratiť pracovné miesto.

Ako TASR informoval hovorca KP v 
Trenčíne Marián Sipavý, Generálna pro-
kuratúra SR rozhodla o námietke zauja-
tosti obvinených proti KP Trenčín tak, že 
trestnú vec Krajskej prokuratúre Trenčín 
neodňala.

„Po doručení spisu z generálnej pro-
kuratúry krajská prokurátorka v Trenčíne 
ihneď príkazom predmetnú trestnú vec 
odňala Okresnej prokuratúre Prievidza. 
Súčasne svojím opatrením krajská proku-
rátorka poverila prokurátorov KP Trenčín 
na vykonávanie dozoru nad dodržiavaním 
zákonnosti v prípravnom konaní, vyko-
návanie právomocí vo vzťahu k všetkým 
úkonom trestného konania a k všetkým 
úkonom podľa zákona o prokuratúre. V 
súčasnej dobe vykonáva dozor Krajská 
prokuratúra Trenčín,“ uviedol Sipavý.

Dvanásti aktivisti a aktivistky zo Slo-
venska, Českej republiky, Fínska, Nemec-
ka a Belgicka vyvesili v stredu 28. novem-
bra na ťažobnú vežu uhoľnej spoločnosti 
Hornonitrianske bane Prievidza transpa-
rent s odkazom Skončite dobu uhoľnú. 
Prokuratúra v Prievidzi ich podľa Kohut-
kovej následne obvinila z prečinu poško-
dzovania a ohrozovania prevádzky vše-
obecne prospešného zariadenia formou 
spolupáchateľstva, za ktorý hrozí trestom 
až päť rokov vo väzení. 

Na nový rok sa ľuďom obyčajne pri-
hovárajú politici a  rôzni analytici. Je 
zaujímavé, že za dôležitých sa obyčajne 
považujú tí, ktorí nimi nie sú. Myslím 
si, že náš život nezávisí od prezidentov, 
premiérov alebo ministrov, ani od po-
litických strán, korporácii alebo bánk. 
Oni nás síce presviedčajú, že bez nich 
by sa systém zrútil, je to však systém, 
ktorý slúži hlavne im. Strašia nás kríza-
mi alebo extrémizmom, ale vyvolávajú 
ich oni. Aby nás mohli lepšie ovládať. 
My však máme – dúfam -  dosť vlastné-
ho rozumu, aby sme nevolili fašistov a 
komunistov. Vieme si spravovať svoje 
životy a rodiny sami. Aj  posledný rok 
ukázal, že sa vieme „nehodných slu-
hov“ v  nami platených funkciách aj 
zbaviť. 

Naše životy nezávisia od tých, ktorí 
sa považujú za pánov tohto sveta. Oni 
závisia od nás. Mnohí z nich si myslia, 
že majú v  rukách bohatstvo a  pritom 
je to len niečo bezcenné, čo rozožerú 
mole a  hrdza. Skutočné bohatstvo je 
úplne inde. Nie je dôležité, koľkých 
ľudí ovládame, ale koľkým pomôžeme. 
Ticho a  pokoj sú mocnejšie, ako krik 
a silné reči. 

Mám pre vás pre nový rok niekoľ-
ko dobrých správ. Naše životy budú 

také, aké si ich urobíme a nezávisia od 
žiadneho prezidenta, premiéra ani ka-
pitána. Reálne veci meníme my – ľudia 
zdola. Tým akí sme, aké sú naše rodiny 
a  spoločenstvá, v  ktorých pôsobíme. 
Ja sám spolupracujem so sieťami rôz-
nych ľudí. Som presvedčený, že menia 
spoločnosť viac, ako tí, ktorí o tom roz-
právajú v televízii. To, čo vidíme v mé-
diách nie je reálny obraz spoločnosti. 
Zlodejstvá a  násilie, ktoré vidíme, sú 
denne vykupované milosrdenstvom a 
skutkami lásky. So zlom netreba bojo-
vať, treba rozširovať dobro. Každý deň. 
Zlo sa porazí samé. Nemuseli by sme 
riešiť problémy mnohých ľudí, keby 
sme žili slušne v rodine – mama, otec 
a deti.

Je fajn hľadať najväčšieho Slováka, 
možno si uvedomíme akí významní ľu-
dia žili medzi nami. Ale je lepšie žiť tak, 
aby bol veľkým Slovákom 
každý z nás. Tam, kde sa 
dá. Aj bez televízie. Ďa-
kujem vám priatelia, že 
ste Veľkí Slováci – nebu-
dem vás všetkých 
menovať. S  vami 
budeme mať krás-
ny rok 2019.

Nový rok

» Ján Košturiak

Pred týždňom sme posledný raz pla-
tili odvody podľa predpisu, platného 
ešte pre rok 2018. Zostali teda už iba tri 
na to, aby sme si pomenili trvalé prí-
kazy, prípadne, aby sme si vžili novú 
sumu predpisov „do krvi“. Počnúc feb-
ruárom totiž budeme do zdravotných a 
do sociálnej poisťovne odvádzať viac. 
K tomu niekoľko nasledujúcich infor-
mácií.

Za samostatne zárobkovo činnú 
osobu (SZČO) sa považuje fyzická 
osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a 
ktorá je oprávnená na výkon alebo na 
prevádzkovanie podnikania, prípadne 
inej samostatnej zárobkovej činnos-
ti alebo má z tejto činnosti príjem. Za 
SZČO sa teda považuje osoba, ktorá má 
príjem z podnikania alebo inej samo-
statnej zárobkovej činnosti. 

Výška vymeriavacieho základu 
sa odvíja od sumy priemernej mesač-
nej mzdy v hospodárstve Slovenskej 
republiky. Minimálny vymeriavací zá-
klad platný od 1. 1. 2019 predstavuje 50 
percent priemernej mzdy na Slovensku 
za rok 2017, pričom výška priemernej 
mesačnej mzdy za rok 2017 na Sloven-
sku dosiahla sumu 954 Eur. Minimálny 
vymeriavací základ teda predstavuje 
od 1.1.2019 sumu 477 Eur. 

SZČO, ktorej vznikla povinnosť pla-
tiť poistné do Sociálnej poisťovne, platí 
odvody v nasledovnej výške:

4,4 percenta z vymeriavacieho zák-
ladu na nemocenské poistenie,

18 percent z vymeriavacieho zákla-
du na starobné poistenie,

6 percent z vymeriavacieho základu 
na invalidné poistenie,

4,75 percenta z vymeriavacieho zá-
kladu do rezervného fondu solidarity.

V prípade, ak chce mať SZČO nárok 
na dávku v nezamestnanosti, môže 
okrem povinného poistného uvedené-
ho vyššie platiť aj dobrovoľné poistenie 
na poistenie v nezamestnanosti, a to 
vo výške 2 percent z vymeriavacieho 
základu.

SZČO musí platiť minimálne odvody 
do Sociálnej poisťovne vo výške 158,12 
Eur. 

Minimálne mesačné preddavky 
SZČO do príslušnej zdravotnej pois-
ťovne platné od 1.1.2019 vypočítame vo 
výške 14 percent z minimálneho vyme-
riavacieho základu, teda zo sumy 477 
Eur. Výška minimálneho mesačného 
preddavku na zdravotné poistenie je 
od 1.1.2019 v sume 66,78 Eur.

Odvody živnostníkov od  januára 2019

» red

prievidzsko@regionpress.sk
0905 719 148, 0915 780 751

Inzerát, ktorý predáva
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MESTO PRIEVIDZA INFORMUJE

Vyhlásenie obchodných verejných súťaží

Výberové konanie - Referent pre projekty a investície 

1) o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na prevod prebytočného majet-
ku mesta,nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza podľa § 9a ods.1 písm. a) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle uzne-
senia Mestskéhozastupiteľstva v Prievidzi č. 497/18 zo dňa 26.11.2018. 
a) Predmet novej obchodnej verejnej súťaže:
Prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, zapísaná v kata-
stri nehnuteľností Okresného úradu Prievidza, katastrálneho odboru, na 
liste vlastníctva č. 1, a to pozemok parcela registra C KN:
- č. 370/70, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 21 m2, v celosti. 
b) Podmienky pre výber najvhodnejšieho návrhu na uzavretie kúpnej 
zmluvy:
1. účel prevodu: výstavba samostatne stojacej garáže,
2. kúpna cena: minimálne za cenu 29,27 €/m2, 
3. úhrada kúpnej ceny: do 15 dní od podpísania kúpnej zmluvy.

2) opätovnú obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie 
zmluvy na nájom nehnuteľností v k. ú. Prievidza podľa § 9a ods.1 písm. a) 
v spojitosti s § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskor-
ších predpisov a v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 
482/18 zo dňa 26.11.2018 
Podmienky opätovnej obchodnej verejnej súťaže:
Predmet opätovnej obchodnej verejnej súťaže:
Dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, 
časť nebytového priestoru v budove Mestského domu č. súpisné 10001 na 
Rastislavovej ulici v Prievidzi, postavenej na parcele reg. CKN č. 2094/1, zapí-
sanej na LV č. 1. Predmetom nájmu je nebytový priestor v celkovej výmere 90 
m2, ktorý pozostáva z prízemia s podlahovou plochou 65 m2 (dve miestnos-
tí, 1 x WC pre personál a 2x WC s umývarňou) a časti pivničných priestorov 
s podlahovou plochou 25 m2. Vstup do nebytového priestoru je z dvora Mest-
ského domu.
Podmienky pre výber najvhodnejšieho návrhu na uzavretie nájomnej 
zmluvy:
1. účel využitia: podnikateľský účel nevýrobného charakteru, 
2. nájomné: minimálne vo výške 60 €/mesačne + úhrada nákladov na energie 
(podľa splátkového kalendára), 

3. doba nájmu: neurčitá s trojmesačnou výpovednou lehotou, 
4. úhrada nájmu: mesačne.

3) obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na 
kúpu nehnuteľností a obchodného podielu podľa § 9a ods.1 písm. a) zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle uzne-
senia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 484/18 zo dňa 26.11.2018.
Podmienky obchodnej verejnej súťaže:
Predmet obchodnej verejnej súťaže:
Dočasne prebytočný majetok mesta – majetok a  nehnuteľností v  k.ú. 
Prievidza, a to: 
•  obchodný podiel mesta Prievidza v spoločnosti BIC Prievidza, spol. s r.o., so 

sídlom Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza, IĆO: 31 580 386, vo výške 97,36 %, 
•  nehnuteľnosti v k.ú. Prievidza zapísané na LV č. 1, a to pozemky: parc. reg. 

CKN č. 2201/9, parc. reg. CKN č. 2201/12, parc. reg. CKN č. 2201/14, parc. reg. 
CKN č. 2201/19, parc. reg. CKN č. 2201/20, parc. reg. CKN č. 2214/18, v podiele 
1/1,

•  nehnuteľnosti v k.ú. Previdza, a to pozemky: novovytvorené parc. reg. 
CKN č. 2214/38 a CKN č. 2214/39 odčlenené z parc. CKN č. 2214/20 na základe 
geometrického plánu, v podiele 1/1,

•  nehnuteľnosti v k.ú. Prievidza zapísané na LV č.7027, a to pozemky: parc. 
reg. CKN č. 2214/19 a CKN č. 2214/22, v podiele 1/2,

•  prevádzkovú budovu, garáže, so súp.č. 10475 postavené na parc. reg. CKN č. 
2214/9 nachádzajúcu sa na ul. Hviezdoslavovej č. 3 v Prievidzi a pozemok 
parc. reg. CKN č. 2214/9, zapísané na LV č. 6888, v podiele 1/3.

Termín na predkladanie súťažných návrhov uvedených končí dňa 06.02.2019 
o 12.00 h.

Úplné znenie vyhlásení obchodných verejných súťaží vrátane úplného zne-
nia podmienok a vzorov súťažných návrhov kúpnych a nájomných zmlúv 
sú zverejnené na úradnej tabuli mesta Prievidza a na webovom sídle mesta 
www.prievidza.sk. Bližšie informácie poskytne právna kancelária mesta 
Prievidza, Mestský dom, Námestie slobody č. 6, č. dverí 217, tel. 046/5179528,-
518, e- mail: pravne@prievidza.sk. 

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky v sú-
vislosti s obsadzovanou pracovnou pozíciou:
•  úplné  stredné vzdelanie a prax v príprave projektových zámerov, žiadostí 

a fundraisingu najmenej tri roky alebo 
•  vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a prax v príprave projektových 

zámerov, žiadostí a fundraisingu najmenej jeden rok alebo 
•  vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa  
•  znalosť právnych predpisov v oblasti samosprávy mesta a preneseného 

výkonu štátnej správy na mesto, s dôrazom na zákon č. 369/1990 Zb. o obec-
nom zriadení 

•  prax, skúsenosti alebo orientácia v komunikácii s orgánmi štátnej a verej-
nej správy výhodou  

•  práca s PC (Word, Excel, PowerPoint, e-mail, internet) 
•  zdravotná spôsobilosť 
•  bezúhonnosť  
•  osobnostné a morálne predpoklady pre obsadzovanú pozíciu: organizač-

né a komunikačné schopnosti, samostatnosť, zodpovednosť, logické mys-
lenie, odolnosť voči stresu 

Zoznam požadovaných dokladov:
•  žiadosť o účasť na výberovom konaní 
•  profesijný životopis 

•  overené kópie dokladov 
•  najvyššom dosiahnutom vzdelaní   
•  písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výbe-

rového konania v zmysle platnej legislatívy a publikovanie mena a priez-
viska v zápisnici z výberového konania v lehote 24 mesiacov od jej vyhoto-
venia na webovej stránke mesta Prievidza 

Informácie pre uchádzača: Pracovnou činnosťou bude odborná práca v ob-
lasti prípravy projektov a investícií mesta Prievidza – tvorba projektových 
zámerov, žiadostí a pod., príprava podkladov pre informovanie obyvateľov o 
projektoch a zámeroch mesta Prievidza. 

Základná zložka mzdy: 730,00 – 950,00 Eur  

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi a označením „Výberové konanie 
referent pre projekty a investície – neotvárať“ je potrebné doručiť v termíne 
najneskôr do 31.1.2019 na adresu:  
Mesto Prievidza Mestský úrad v Prievidzi Nám. slobody č. 14 971 01 Prievidza  

Rozhodujúcim je dátum doručenia na MsÚ v Prievidzi. Uchádzači, ktorí 
spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky budú pozvaní 
na výberové konanie najneskôr 7 dní pred jeho začatím.  

Mesto Prievidza,  Mestský úrad,  Námestie slobody 14,  Prievidza vyhlasuje obchodné verejné súťaže:

Mesto Prievidza vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície: Referent pre projekty a investície.

platená inzercia
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hľadá pre Volkswagen
VYROBNÝCH PRACOVNÍKOV
základná mz stupný bonus 5
príspevok na ubytovanie, stravu a dopr

V prípade záujmu nás kontaktujte: 0902 918 362, 0918 351 574, praca@lutogroup.com 

*základná zložka 909€, nástupný bonus 300€ + 200€ 

možnosť nástupu IHNEĎ
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MUŽOV/ŽENY NA POZÍCIU

BALIČ/BALIČKA
�BALENIE ČASTÍ NÁBYTKU, PRÁCA V HALE�

�4,41€/HOD + 0,13€/HOD + 1,05€/HOD�
MIESTO PRÁCE: MALACKY

� MONTÁŽNIK 
�SKLADANIE SKRÍŇ, PRÁCA V HALE�

�650€ + 100€ + 50€ + 30€ + 15€ = 845€�

� ELEKTROMONTÁŽNIK §21 
�PRÁCA V HALE�

�704€ + 100€ + 50€ + 30€ + 15€ = 899€�
MIESTO PRÁCE: NOVÉ MESTO N. VÁHOM

� BRÚSIČ �VÝROBA LOŽÍSK�
�3,76€/HOD + 0,55€/HOD + 0,08€/HOD + 1,05€/HOD�

MIESTO PRÁCE: KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
UBYTOVANIE ZDARMA.
Kontakt: 0918 493 960

mail: stajanslovakia@azet.sk
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 STAJAN SLOVAKIA PRIJME:
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OPERÁTOR VÝROBY 
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prijme

Skladník 
(Nemecko)

2200 EUR/mesačne Brutto

2800 EUR/mesačne Brutto

2400 EUR/mesačne Brutto

Mäsiar (Rakúsko)

0903 431 191
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Firma FORSE 

Mäsiar-pomocník 
(Rakúsko)
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PREDAJ 
DREVENÝCH 
BRIKIET „RUF“ 

SUPER cena 1,90€/10 kg 

Tel: 0907 429 904


