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Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 40 000 domácností 

PRESOVSKO
SABINOVSKO

č. 17 / 26. apríl 2019 / 23. rOčNíK

SOM NOVÁ LEPŠIA PÔŽIČKA

FINANCNÝ
DOM

since178010 000 € 
iba s OP

HLAVNÁ 90, PREŠOV
0918 709 021

FINANCNÝ
DOM

since1780
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Bukové palivové drevo
od 38 €

DOVOZ ZDARMA

G-WOOD, spol. s r.o. Veľký Šariš 
tel. 0948 287 440
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Príjmeme na prácu v SR

PLAT: 7,00€/hod. 
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ZATEPĽOVAČOV 
MURÁROV

tel.: 0917 393 957

SERVIS
OKIEN

rýchlo a lacno
0918 217 665

27
-0

01
7-

20

27
-0

01
7-

190918 217 665

Najpredávanejšie
BETÓNOVÉ PLOTY

na Slovensku
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 ELEKTRIKÁRI 

 BAGRISTI 

www.genau.sk 
genaugroupindustries@gmail.com 

 

Plat: 
od 3 000 € do 4 700 € 

(podľa pozície) 
Podmienky: 

min. vyhláška §21 (elektrikári) 
znalosť AJ / NJ 
prax v odbore 

SZČO 
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TU mohla byť 
Vaša reklama
Info: 0905 719 145
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redakčné slovo / služby, bývanie

INZERCIA

 

PRESOVSKO
SABINOVSKO

Monika Janovčíková 0905 719 145
Radoslav Ruščák 0905 373 406
Distribúcia:
distribucia.po@regionpress.sk 
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

párny týždeň: Prešov, N.Šebasto-
vá, sídl. II, III, centrum, Solivar, Švá-
by, Šalgovík, ku Surdoku, Dúbra-
va, Šidlovec, Okrúhliak, Rúrky, Ku 
Surdoku, Sekčov, 17. novembra, 
Štúrova, Budovateľská, Sabinov, 
Lipany, Fričovce, Kapušany, Ken-
dice, Ľubotice, Veľký Šariš 

nepárny týždeň: Prešov, N.Še-
bastová, sídl. II, III, centrum, Soli-
var, Šváby, Šalgovík, ku Surdoku, 
Dúbrava, Šidlovec, Okrúhliak, 
Rúrky, Ku Surdoku, Sekčov, 17.no-
vembra, Štúrova, Budovateľská, 
Drienov, Drienovská Nová Ves, 
Dulova Ves, Fintice, Haniska, Le-
mešany, Ličartovce, Malý Šariš, 
Petrovany, Široké, Župčany, Bre-
zovica, Kamenica, Pečovská Nová 
Ves, Šarišské Michaľany

presovsko@regionpress.sk

Redakcia: Kúpeľná 3 
PREŠOV

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 51.100 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 35.500 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 31.000 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 13.100 Ľubovniansko
MI 30.500 Michalovsko+TV+SO
PP 40.000 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.

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

DISTRIBÚCIA (40.000 domácností)
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TEPOVANIE

U VÁS DOMA strojom KARCHER.

sedačiek, kobercov, áut

UPRATOVANIE
bytov, domov, firiem

0905 186 136 AJ
VÍKENDY

Prevŕtať panel ? Zavesiť obraz - poličku ?
Poskladať alebo rozobrať nábytok ? 
Opraviť, vymeniť niečo v domácnosti ?

Potrebujete
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- DOMÁCI MAJSTER
HODINOVÝ MANŽEL

0915 94 90 71
hodinovy.majster22@gmail.com
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zlaté šperky, strieborné 
príbory, tácky
zlaté mince, bankovky 
a filatelistické zbierky

Tel: 0903 704 242

KÚPIM 

HĽADÁME
operátorov/ky výroby

na TPP v Malom Šariši
práca na 3 zmeny

560-600€
+odmeny, 4€ stravný lístok/deň

výroba brzdových a
spojkových hadíc

Pre viac info volať
0948 732 714

Mahax Slovakia, s.r.o. 45
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BIELE
vzor

BIELE
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

ČEREŠŇA
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ
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www.ocelovedvere.sk
ocelovedvere@ocelovedvere.sk

kovanie ZDARMA

zameranie ZDARMA
v ponuke aj

INTERIÉROVÉ
DVERE

Naše OCEĽOVÉ DVERE so ZÁRUBŇOU, CHRÁNIA-ZATEPLIA-ODHLUČNIA Váš domov
BEZPEČNOSTNÉ DVERE

DUB
vzor
DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

odborná montáž s licenciou
technickej služby od polície SR

AKCIA 270€

v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge    všetky dvere SKLADOM

0917 56 36 12
0911 60 20 40

Sídlisko Sekčov (smer Šalgovník)
Podnikateľské centrum PYRAMÍDA
Keratsinske nám. 1, prízemie, č. dverí 105/A

Otvorené:
Po-Pia:
9-17
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PLASTOVÉ OKNÁ, 
DVERE

 KOMPLETNÁ STAVEBNÁ ČINNOSŤ
 PREDAJ PARAPETOVÝCH DOSÁK
 ŽALÚZIE A SIETE PROTI HMYZU

 GARÁŽOVÉ BRÁNY
možnosť predaja 

aj na splátky

Kontaktná adresa Prešov:
Levočská 2
Tel./fax: 051/7718 607
Mobil: 0903 634 202

Kontaktná adresa Košice:
Kováčska 63
Mobil: 0944 047 008

www.dachmann.sk
maxidachmann@gmail.com
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Vzorková predajňa - Levočská 11, Prešov
Tel./fax: 051 7765 451, 0949 056 793

Otvorené: Po, Ut, Št 9.00 - 17.00, Str 8.00 - 18.00 Pia 9.00 - 16.00

Záručná doba 4 roky. Akcia platí do 31.5. 2019

JARNÁ AKCIA
MARKÍZY -23%

SIETE OKENNÉ A DVEROVÉ 

PROTI HMYZU -28%

Na Slovensku bujnie falošná láska, fa-
lošné dobro, práve tak, ako falošné infor-
mácie a ich falošní  kazatelia. Je to nebez-
pečné, malígne či zhubné bujnenie, je 
to morálno-etický nádor. Falošné weby, 
falošné profily na sociálnych sieťach, fa-
lošní internetoví vysielatelia s falošnými 
názormi. Už dávno títo kazatelia prešli 
do on-line prostredia, pretože tam cítia 
svoju silu. Medzi životom neskúsenými a 
často aj  z vlastného nezáujmu zle infor-
movanými ľuďmi. A samozrejme, najviac 
medzi hlupákmi.

Všade okolo nás rozkvitá ako orgo-
ván falošná láska, ktorá sa vkradla do 
nášho každodenného bytia, ktorá sla-
bých ešte viac oslabuje a omamuje. Táto 
falošná láska má za následok, že ňou 
oslovovaní sa klamne cítia spravodlivý-
mi, ale je to len a len falošná spravodli-
vosť. Falošné poňatie lásky a falošného 
dobra či falošnej spravodlivosti sleduje 
jediné – bezmyšlienkové akceptovanie a 
prijatie za svoje všetkého niekým vyslo-
veného či  napísaného.

Nedostatok zodpovednosti. Zodpo-
vednosti poznania, zodpovednosti rozli-
šovania, zodpovednosti myslenia. 

Vytvorila sa kultúra (ne)spravodli-
vého pohoršenia a rozdelenia. Ľudia sú 
pohoršení nielen politikou, ale všetkým, 
čo ich odhaľuje. Nič sa nesmie dotknúť 
ich „ja“. 

Počas sviatkov si pripomíname, že 

Ježiš nás varoval pred tým, že prídu „fa-
lošní Kristovia a falošní proroci“, ktorí sa 
budú snažiť zviesť dokonca aj Božích vy-
volených (Matúš 24:23-27; Peter 3:3 a Júda 
17-18). Najlepším spôsobom, ako sa brániť 
voči klamstvu a falošným učiteľom je po-
znať pravdu. Objaviť podvodníka, študo-
vať skutočnú vec. Júda 11 (inak skutočne 
málo citovaný apoštol) hovorí o falošných 
učiteľoch, „Šli Kainovou cestou, dali sa 
strhnúť do Balámovho bludu za odmenu 
a Kórachovou vzburou zahynuli.“ Inými 
slovami, falošného učiteľa môžeme po-
znať podľa jeho pýchy (Kainovo odmiet-
nutie Božieho plánu), lakomstva (Balám, 
ktorý prorokoval za peniaze) a vzburou 
(Koráchovo povýšenie sa nad Mojžiša). 

Je naozaj náročné spozorovať faloš-
ného učiteľa či samozvaného proroka. 
„Satan sa premieňa v anjela svetla“ (2 
Korintským 11:14) a jeho služobníci sa 
predstavujú ako „služobníci spravodli-
vosti“ (2 Korintským 11:15). 

Podvodníkov s „pravdou“ odhalíme 
iba tak, že budeme hladní po 
overených vedomostiach a 
skutočných nespochybni-
teľných faktoch.

Pôst sa skončil pred 
týždňom, veľa šťastia v 
„múdrom hladova-
ní“.

Zhubnosť falše, 
pretvárky a túžby po moci

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

presovsko.sk
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Posvietili sme si na výhody
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ZIMNÉ PNEUMATIKY

V CENE

ZIMNÉ PNEUMATIKY

V CENE

TANKOVACIA KARTA 

800 €
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Prečo čistiť DPF �ltre u nás
Vieme, že potrebujete ušetriť čas a �nančné prostriedky. Preto sme vybrali  
špičkovú technológiu čistenia a efektívne nastavili všetky služby.

Všetko na jednom mieste
Odmontujeme - vyčistíme - namontujeme. Žiadne niekoľkodňové čakanie  
kôli zasielaniu DPF �ltra do iného servisu.

Záruka kvality
Po čistení dostanete originálny protokol, kde budú uvedené informácie  
o výsledku čistenia. Žiadne hodnoty „od oka“.

Až 95% účinnosť čistenia
Pre vás úspora. Dobre vyčistený �lter pevných častíc pomáha spaľovaciemu 
systému, spotreba je nižšia, motor spokojný a vaša peňaženka tiež.

Rbpp trading s.r.o., 
Duklianskych hrdinov 1682, 093 01 Vranov nad Topľou

+ 421 915 864 547    I    +421 915 890 813    I    rbpptradingsro@gmail.com

ČISTENIE 
DPF FILTROV
Všetko v jednom autoservise
bez niekoľkodňového čakania.

AKCIA OD 135 EUR
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Počas Veľkej noci sa ľudia zvyknú 
prejedať. Lenže,sviatkami sa to, žiaľ, 
ešte nekončí. Určite to poznáte – zostali 
také i onaké dobroty. A „škoda toho aj 
tamtoho“, keď sa to dá zjesť. Čiže, pre-
jedáme sa ešte niekoľko dní po sviat-
koch. Aký vplyv môže mať takýto väčší 
nápor jedla na organizmus človeka? 
Pýtali sme sa MUDr. Adriany Ilavskej, 
PhD, MBA, MPH z Diabetologickej a me-
tabolickej ambulancie Bratislava.

Zabúdame, že hodovacie zvyklosti vy-
chádzajú z  náboženstva a  nasledujú po 
období pôstu. Lenže - hojnosť sme si vybra-
li, pôst nedodržiavame. A ako to väčšinou 
býva, po normálnom našom stravovaní 
(ktoré je žiaľ charakterizované nadmer-
ných energetickým príjmom, nasledujú 
ešte väčšie kulinárske hody. Znamená to 
zaťaženie tráviaceho traktu, pocit ťažoby 
na žalúdku, nepravidelnosti vyprázdňo-
vania. Samozrejme aj vzostup hmotnosti. 
Za štyri dni ľudia dokážu pribrať až tri kilo-
gramy. Ale nemusí to byť pravidlom, stačí 
si uvedomiť význam sviatkov. 

Mali by rodičia dávať špeciálne pozor 
aj na deti? Predsa len - za deň pojedia aj 
niekoľko veľkonočných vajíčok, čoko-
lád...

Na stravovanie detí treba dávať pozor 
po celý rok. Nie je dôvod, aby niektoré dni 
by mali byť výnimkou. Nemajú zjesť viac 
sladkostí, čokolád, vysmážaných jedál,... 
Následky sa odstraňujú ťažko – nielen tie 
aktuálne v  podobe akútnych tráviacich 
ťažkostí, bolestí, ale aj tie dlhodobé – ak 

dieťa bude mať pocit, že v období sviatkov 
môže všetko, odnesie si to do života so všet-
kými následkami.

Akých jedál by sa mali ľudia v období 
prebytku jedál vyvarovať? Zmenil sa 
podľa vás za posledné roky jedálniček 
Slovákov k zdravšiemu? Vyberajú si ľu-
dia prísnejšie, aké potraviny si nakúpia 
(vrátane nápojov)?

Môžeme spokojne konštatovať, že stravo-
vacie zvyklosti sa postupne zlepšujú. Týka 
sa to hlavne mladších generácií. U starších 
sú predsa len stravovacie zvyklosti viac za-
korenené. Čerstvé šaláty, spolu so šunkou 
sú tým najlepším ako si neublížiť. Vysmá-
žané jedlá, spolu s majonézovými šalátmi 
zas tým horším. U ľudí s vyššou hladinou 
cholesterolu treba opatrnosť aj na konzu-
máciu vajíčok v každej podobe.

Končia po veľkonočnom prejedaní 
ľudia aj na pohotovostiach alebo sú hos-
pitalizovaní v nemocnici? O aké problé-
my najčastejšie ide a aké následky môže 
veľkonočné prejedanie zanechať?

Často sa vyskytujú žlčníkové záchva-
ty či už pri poznanom kameni v žlčníku 
alebo žlčových cestách, ale-
bo sa počas sviatkov ohlá-
si prvý raz. Ľudia, ktorí 
to preženú s  alkoholom 
zas majú tráviace ťažkosti 
v  hornej časti tráviace-
ho traktu.

Je po Veľkej noci a chladničky sú plné

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

metabolizmu a výživy
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Prevádzka: Chminianska Nová Ves a Kapušany (pri Slovnafte)

www.stavebninyvysnovsky.sk

0907 140 671    I    stavebninyvysnovsky@azet.sk
Ceny sú uvedené s DPH.
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STAVEBNINY - ŠTRKY, PIESKY
Stavebný materiál od základov po strechu

 Šalovacie dielce od 0,99€
 Presné tvárnice biele od 0,99€
 Cement 32.5 - 100 kg - 11€
 Cement 42.5-100 kg - 11,80€
 Štrky, piesky od 16€ za tonu

DOPRAVA do 10 km za 10€.
Dovoz stavebného materiálu do 24 h.

0948 283 110          
Prostejovská 9, Prešov
michnakstefan@gmail.com
www.michnakzaluzie.sk

 ŽALÚZIE
 MARKÍZY
 LÁTKOVÉ ROLETY
 GARÁŽOVÉ BRÁNY  
 BALKÓNOVÉ ROLETY
 SIETE PROTI HMYZU
 ROLETY DEŇ / NOC 
 PLASTOVÉ LAMELOVÉ 

 DVERE
 PROTIPEĽOVÉ SIETE

Michňák
Žalúzie

83
-0

00
1

ZĽAVY AŽ 
DO 40 % 
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REALIZÁCIA STRIECH
A KROVOV,

KLAMPIARSKE PRÁCE 
0915 961 007

strechykpplus@gmail.com
najmodernejšími profi strojmi

0911 60 20 40

•panelu
•železobetónu
•jadrové vŕtanie

Najlacnejšie
REZANIE
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Diamond cut s.r.o.
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Priemyselný areál Šalgovík

NAJLACNEJŠIE VSTAVANÉ SKRINE
A NÁBYTOK NA MIERU.
 vstavané skrine  šatníky  vešiakové steny 
 botníky  kuchynské linky  komody 
 kancelársky nábytok  stoly AJA Prešov, s.r.o.

0910 366 966   I   aja.presov.sro@gmail.com   I   www.ajanabytok-presov.sk
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Je síce jar, ale ak staviame či re-
konštruujeme, tak potom neoddeli-
teľnou súčasťou plánov a stavby sa-
motnej je aj inštalácia zdrojov tepla 
a teplej vody. Čo nás – a kedy – vyjde 
najefektívnejšie?

Vykurovanie zemným plynom je 
po zohľadnení výdavkov na energiu, 
údržbu a investície v rodinných do-
moch najlacnejšie. U novostavieb vy-
chádza najlacnejšie teplovzdušné a 
vodné vykurovanie. Vyplýva to z ana-
lýzy Rakúskej energetickej agentúry.
Riaditeľ agentúry Peter Traupmann 
tvrdí, že aj tepelná rekonštrukcia star-
ších domov sa v každom prípade oplatí. 
„Nezávisle na vykurovacom systéme 
sú náklady v sanovanom rodinnom 
dome o 55 percent nižšie ako v nesano-
vanom.“

Kúrime plynom
Vykurovacie systémy založené na spa-
ľovaní zemného plynu stoja v nesano-
vanom rodinnom dome najviac 4 525 
eur ročne, v tepelne sanovanom dome 
2 766 eur ročne. Na druhom mieste je 
tepelné čerpadlo na vykurovanie vzdu-
chom a vodou, ktoré v nesanovanom 
dome stojí najviac 4 546 eur ročne a v 
sanovanom 2 935 eur.

V novostavbách platí iné pravidlo
Pri novopostavených rodinných do-
moch je poradie opačné. Najvýhod-
nejšie vychádza vykurovanie vodou a 
vzduchom s ročnými nákladmi 2 767 
eur. Zemný plyn nasleduje až na dru-

hom mieste so sumou maximálne 2 779 
eur ročne.

Tradícia nie je úsporná
Na treťom mieste sa nachádzajú os-
tatné vykurovacie systémy: drevo 
(nesanovaný dom), ústredné kúrenie 
(sanovaný dom) a vykurovací olej (no-
vostavba). Vo všetkých troch prípa-
doch je najdrahšie vykurovanie pele-
tami s ročnými nákladmi maximálne 5 
237 eur (nesanovaný dom), 3 511 eur (sa-
novaný dom) a 3 760 eur (novostavba).

Druhé najvyššie celkové náklady u 
nesanovaného domu vykazuje ústred-
né kúrenie (maximálne 5 196 eur) a 
voda u sanovaného domu (3 424 eur) a 
v novostavbe (3 316 eur). Pri zohľadne-
ní výlučne nákladov na energie sú vod-
né tepelné čerpadlá so zemnou sondou 
najlacnejšie. V nesanovanej budove 
dosahujú 1 390 eur ročne, v sanovanom 
dome 646 eur a v novostavbe 546 eur. 
Tieto systémy sa však spájajú s relatív-
ne vysokými investíciami a nákladmi 
na údržbu.

Zhrnutie
Najvyššie náklady na energiu sú spoje-
né s ústredným kúrením: v nesanova-
nom dome ide o 3 442 eur ročne, v sano-
vanom dome 1 579 eur a v novostavbe 1 
247 eur. V prípade emisií CO2 majú naj-
horšie výsledky systémy na vykurovací 
olej. Na druhom mieste je vykurovanie 
zemným plynom a najlepšie dopadli 
teplovzdušné a vodné systémy.

Ako sa postarať o teplo v novom dome

» Zdroj: internet                                 red

presovsko.sk
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PRACOVNÉ ODEVY
Hollého 1, Sabinov (smer na stanicu)

VŠETKO -30%
(OKREM AKCIOVÉHO TOVARU)

Krátke 
nohavice

9,99 EUR
Pôvodná cena
14,50 EUR

  

Deň Zeme vyšiel práve na veľkonoč-
ný pondelok. Je to škoda, lebo v tento 
deň sa na školách koná mnoho aktivít, 
ktoré vedú žiakov k ochrane planéty. 
Tie sa však dajú presunúť. Okrem toho 
je jedno, kedy sa má pripomínať vzťah 
k Zemi: denne, stále a intenzívne. A 
nie iba aktivitami počas vymedzených 
dní.

V školách realizujeme vzťah k en-
vironmentalistike denne. Často nám 
ponúkajú pomoc neziskové organizá-
cie či firmy. Škola tejto téme venuje časť 
života. Keďže roky pôsobím v školstve 
a mám k životnému prostrediu bytost-
ný vzťah, Deň Zeme nepotrebujem oso-
bitne oslavovať. Zároveň si však uve-
domujem, že ľudstvo je už v takej fáze, 
keď nie je možné len tak obmedziť prie-
mysel a okamžite zastaviť drancovanie 
pedosféry a biosféry. Snahou takmer 
každej obce je mať čo najviac obyva-
teľov, aby bolo dostatok financií na jej 
zveľaďovanie. A ľudia musia bývať, žiť 
a mať komfort. To sa zákonite prejaví 
na využívaní prírodných zdrojov. Po-
tom sa vzápätí investuje do ich obnovy. 
Je to kolobeh. Avšak oveľa ťažšie sa 
obnovuje zdevastované, ako udržuje 
fungujúce. A na to sa pozabudlo. Kým 
so žiakmi robíme brigády, počúvame 
klimatologické prednášky a recykluje-
me, vidíme masívne výruby, zabetóno-
vanie každej zelenej plochy, podporu 
zastaraného priemyslu znečisťujúceho 
životné prostredie. Jednorazovú očistu 

ničiteľov Zeme tak nemožno uznávať. 
Preto nám učiteľom nezostáva nič iné, 
ako pokračovať vo vytrvalej práci a dú-
fať, že nová generácia bude mať čo ešte 
ochraňovať. 

Je nutné ukazovať žiakom aj príkla-
dy, ako mocnosti a vlády vraj demokra-
ticky rozhodujú o životnom prostredí, 
akoby to bolo ich súkromné vlastníc-
tvo. Príkladom je aj  Slovensko, ktoré 
sa paradoxne v čase diskusií o potrebe 
zalesňovania, zatrávňovania, zadržia-
vania dažďovej vody, stáva púštnou 
krajinou. Nenivočí sa len zeleň miest, 
ale drancujú sa aj ekosystémy, nad kto-
rými je (mala by) byť zvýšená ochrana. 
Zúčastňujú sa na tom nielen štátne 
podniky, orgány, súkromné firmy, ale 
aj jednotlivci. Keď štát ničí, prečo by sa 
nemohol na tom zviesť aj obyčajný člo-
vek? Žiaľ, ľudia kopírujú správanie sa 
mocných alebo vplyvných ľudí, nech 
je aj odsúdeniahodné. 

Kým si kompetentní neuvedomia, 
že príroda je viac ako ľudský život, viac 
ako súkromné vlastníctvo, viac ako 
štátna suverenita, bude sa k nej pri-
stupovať ako ku každej inej komodite 
a k veci, ktorá sa dá ľahko opraviť vy-
sádzaním zakrpatených stromčekov, 
zatrávňovaním striech či polievaním 
ciest. Úlohou školy je šíriť toto uvedo-
menie si čo najrýchlejšie a najdôraz-
nejšie.

Deň-nedeň Zeme

» PhDr. Ján Papuga, PhD. 
riaditeľ ZŠ s MŠ, Riazanská 75, Bratislava 

V strednej Európe panuje extrémne 
sucho. Každodenne tento fakt pripomí-
najú všetky zahraničné médiá, naše sa 
ešte akosi nezobudili. Asi čakajú na prvý 
veľký požiar, po ktorom bude – ako vždy - 
všetko jasné. To, že môže zbytočne vyho-
rieť celý chotár či les, však vopred nikto 
varovne nepripomína.

Lesy sú základnou súčasťou nášho 
životného prostredia, ekonomiky, kultú-
ry a tradícií. Sprevádzajú človeka od mi-
nulosti až po súčasnosť. Sú nenahraditeľ-
ný zdroj energie a zároveň chránia pôdu 
a vodu a sú domovom vzácnych druhov 
rastlín a živočíchov. Pomáhajú zachová-
vať biodiverzitu a predchádzať klimatic-
kým zmenám. Aj keď lesy často spájame 
najmä s ťažbou dreva, cennejšie ako táto 
obnoviteľná surovina sú ekologické a 
spoločenské funkcie lesa. Bez lesa a jeho 
produktov by človek pravdepodobne 
nebol schopný dosiahnuť úroveň svojho 
vývoja a poznania, ako ju poznáme dnes. 
Jedným z nepriaznivých faktorov, ktorý 
negatívne ovplyvňuje všetky funkcie lesa 
sú lesné požiare, ktorých environmentál-
ne škody sú nevyčísliteľné.

Lesné oblasti a podoblasti s vyso-
kým resp. stredným stupňom ohrozenia 
požiarmi, sú taxatívne stanovené vo vy-
hláške Ministerstva pôdohospodárstva 
SR č. 453/2006 Z. z. o hospodárskej úpra-
ve lesa a ochrane lesa v znení neskorších 
predpisov. Z údajov predložených Požiar-
notechnickým a expertíznym ústavom 
vyplýva, že v období rokov 2007-2018 

vzniklo 132 890 požiarov - z tohto počtu 
bolo 3 081 požiarov lesa s priamymi ma-
teriálnymi škodami 9 063 805 eur a pri 
týchto požiaroch bolo 24 osôb zranených 
a 4 osoby boli usmrtené. Ako vyplýva 
zo štatistiky požiarovosti podľa krajov, 
najviac lesných požiarov vzniklo v ro-
koch 2007-2018 v žilinskom kraji (959) a 
v košickom kraji (608). Najmenej lesných 
požiarov vzniklo v rokoch 2007 - 2018 v 
nitrianskom kraji (54 požiarov). Z údajov 
o mieste požiaru vzhľadom na druh les-
ného porastu vyplýva, že najvyšší počet 
požiarov vznikol v lesnom poraste zmie-
šanom a v lesnom poraste ihličnatom 
vo veku nad desať rokov. Podľa príčiny 
vzniku požiaru najviac lesných požiarov 
v uplynulých rokoch vzniklo z dôvodu 
zakladania ohňov v prírode a úmysel-
ným zapálením. Tieto príčiny spolu s 
vypaľovaním trávy a suchých porastov 
v ochrannom pásme lesných porastov 
sa opakujú na prvých priečkach požiaro-
vosti lesov podľa príčiny aj v predchádza-
júcich rokoch.

Varovné štatistiky z prvej ruky

» Zdroj: MV SR                                     red     

Inzerujte v najčítanejších
regionálnych novinách

Kontaktujte svojho 
obchodného zástupcu:

0905 719 145
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MODULAR, s.r.o. 
so sídlom Solivarská 1A, Prešov 

V prípade záujmu o prácu nás kontaktujte: 
m.cervenakova@modular.sk

Jedná sa o prácu v dvojzmennej prevádzke so sadzbou 
od 6-9€/hod. (zvárač) a 5-7 €/hod. (zámočník) podľa kvality 

výkonu. Vyžadujeme prax v odbore, výborné zváračské 
schopnosti a manuálnu zdatnosť.

hľadá 

ZVÁRAČOV CO2 A ZÁMOČNÍKOV
na živnosť.
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Súkromná spoločnosť príjme
  I  MURÁR  I  TESÁR  I  

  I  POMOCNÝ STAVEBNÝ ROBOTNÍK  I   
I  VODIČ SK.C  I  STROJNÍK (traktorbager)   I

VOLAJTE: 0907 616 524
Práca v Prešove. Dávame zálohy, výplaty platíme načas.
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PRÁCA 
PRE KAŽDÉHO v ČR

VÝHODNÉ 
PLATOVÉ 

PODMIENKY

UBYTOVANIE a DOPRAVA zabezpečenéCALL CENTRUM: 0905 552 537

VHODNÉ PRE MUŽOV,  ŽENY aj PÁRY

OPERÁTOR VÝROBY
VODIČ VZV
ELEKTRIKÁR
ZVÁRAČ
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Hľadá sa
Vodič sk. C+E
1000 € + 13. a 14. plat
Miesto výkonu práce: Strážske

kontakt: 0948 908 777
info@prama.sk

SM stav Bratislava, s.r.o.
príjme 
MURÁROV A TESÁROV
miesto výkonu práce: 
Bardejov - Prešov - Košice
mzda: 5,50€/hod.
tel.: 0917 614 993
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SÚKROMNÁ BEZPEČNOSTNÁ SLUŽBA 
PRIJME PRACOVNÍKOV DO STRÁŽNEJ SLUŽBY

V OBCHODNÝCH CENTRÁCH V PREŠOVE.
Základná hodinová mzda je 3,20 €/hod.. Podmienkou 

prijatia je preukaz odbornej spôsobilosti na výkon 
strážnej služby. 

Kontakt: 051 77 212 61, 0903 615 207, 
papservice@papservice.sk
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www.hilfe-in-wuerde.at
office@hilfe-in-wuerde.at

Ak máte záujem o dlhodobú spoluprácu a finančnú istotu, kontaktujte nás

Sprostredkovanie opatrovateľskej
práce v Rakúsku už 15 rokov

0908 868 643  |  +43 699 190 48 723
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Radi hovoríme, že Slovensko je v srdci Európy. Buďme 
teda jej skutočným srdcom. 
Musíme si priznať – nie sme tak veľká krajina, aby 
sme sa sami dokázali brániť hrozbám súčasného 
globalizovaného sveta. Nie sme tak veľký, aby sme si 
lepšiu a bezpečnejšiu budúcnosť zabezpečili vlastnými 
silami. Ale patríme do Európy. Rovnako ako Francúzsko, 
Nemecko, Španielsko, Poľsko aj naša krajina stojí 
na kresťanských základoch, na základoch rímskeho 
práva a gréckej vzdelanosti. Rovnako sme súčasťou 
európskej kultúry a naše miesto vždy bolo a je v 
Európe. Európa môže byť zárukou lepšej a bezpečnej 
budúcnosti pre nás a pre naše deti, keď ju nezradíme. 
Európa môže byť silná, keď budeme silní aj my. Európa 
môže byť bezpečná, keď nám na jej bezpečnosti bude 
záležať, Európa môže byť spravodlivejšia, keď bude na 
spravodlivosti záležať aj nám. Naše hnutie Obyčajní ľudia 
a nezávislé osobnosti OĽANO) vidí najlepšie miesto pre 
život nás a našich detí v srdci Európskej únie. Nie v Únií 
slabej, rozhádanej, ťažkopádnej a sebeckej, ale v Únií 

sebavedomej, silnej, akcieschopnej a tvorivej. 

Čo chceme v Európskej únií opraviť?

Vonkajšie hranice Európskej únie musia 
byť dobre strážené
Pocit bezpečia je jedna z z najdôležitejších podmienok 
kvalitného života. Už niekoľko rokov nás trápia 
obavy z toho, že náš život ohrozuje nebezpečenstvo 
prechádzajúce cez slabé a otvorené hranice Európskej 
únie. Niektorí nám chcú nahovoriť, že sa pred týmto 
nebezpečenstvom obránime tým, že opustíme Európsku 
úniu a uzatvoríme sa do vlastných hraníc, alebo nám 
chcú nahovoriť, že sa máme obrátiť na východ. Uzavretie 
sa do seba alebo útek niekam inam nie je riešením. 
Minulosť nás učí, že víťazstvá dokážeme dosiahnuť iba 
spoločne. 

Čo budeme presadzovať?
Posilnenie vonkajšej schengenskej hranice

Prísnejšiu kontrolu na vonkajších hraniciach 
   Európskej  únie

V prípade nutnosti nasadenie bezpečnostných zložiek    
   či ozbrojených síl v rámci špeciálnych misií EÚ

Migrácia musí byť pod kontrolou
Dlhý zástup migrantov pochodujúci krajinou alebo 
preplnený gumový čln prirážajúci k brehom Európy 
považujeme za reálnu hrozbu, ktorá útočí na náš 
každodenný život. Svoj strach premieňame na hnev, 
ktorí obraciame proti migrantom, namiesto toho, 
aby sme od našich politických lídrov žiadali ochranu 
vonkajšej hranice Európskej únie. Je pravda, že prvá vlna 
migrantov nás prekvapila, ale to neznamená, že sme 
bezmocní navždy.

Čo budeme presadzovať?
Boj proti pašerákom ľudí

Zrýchlenie procesu vracania nelegálnych migrantov

Naše peniaze si musíme ustrážiť
Našu budúcnosť najviac ohrozujú klamstvá a chamtivosť 
politikov. Chcú si kupovať chvíľkovú popularitu za 
peniaze nás všetkých. Kupujú si naše hlasy za peniaze 
našich detí. Rozkrádajú eurofondy, ktoré mali rozvíjať 
Slovensko a používajú ich len pre svoj vlastný prospech. 
Toto im nemôžeme viac dovoliť.

Čo budeme presadzovať?
Vyššiu disciplínu v národných rozpočtoch

Prísnejší dohľad na dodržiavanie rozpočtových pravidiel

Nulovú toleranciu korupcie a rozkrádania eurofondov

Urobme Európu opäť silnou!
Dnes niektorí cítime obavy z toho, že naša bezpečnosť 
závisí od toho ako sa vyspí americký prezident, ktorý 
keď si zaumieni zruší kľúčovú jadrovú zmluvu s Iránom 
napriek obrovskej nevôli Nemecka, Francúzka či 
ostatných spojencov. Iní sa zas obávajú toho, či moc 
nedráždime ruského medveďa alebo čínskeho draka.

Sme súčasťou NATO, ale európske krajiny, ktoré jeho 
súčasťou sú, sa akosi nechcú či nevedia postaviť 
obranne na vlastné nohy. Dlhé roky vždy len vzhliadame 
k veľkému bratovi spoza mláky, že keď bude zle, príde 
nás zachrániť. Miesto toho, aby sme urobili Európu 
opäť silnou, úplne nepochopiteľne sa ľahkomyseľne 
spoliehame na pomoc USA. Lenže svet sa mení a USA sa 
čím ďalej tým viac uzatvárajú do seba a starajú sa viac o 
svoje vlastné problémy, ako problémy svojich spojencov.

Európska únia má trikrát viac obyvateľov ako Rusko, 
skoro dvakrát viac ako USA. Nastal čas ukázať svetu 
aj našim spojencom, že nie sme len malý brat, ale 
rovnocenný partner, ktorý si vie svoju bezpečnosť 
zabezpečiť aj sám, ak bude treba. Nevystupujme z NATO, 
nevrhajme sa do náručia Ruska, ale posilnime spoločnú 
európsku obranu a urobme z Európy opäť veľmoc.

Čo budeme presadzovať?
Zvyšovanie spoločného obranného potenciálu 

   Európskej únie 

ntenzívnejšiu spoluprácu spravodajských služieb v boji  
   proti terorizmu a organizovanej kriminalite

Posilnenie Európskej únie v oblasti kybernetickej
   bezpečnosti

Naše miesto vždy bolo a je v Európe
NAŠI KANDIDÁTI NA EUROPOSLANCOV

1. Igor Matovič, poslanec NR SR
Trnava, 46 rokov

2. Michal Šipoš, občiansky aktivista proti hazardu
Stará Ľubovňa, 37 rokov

3. Peter Pollák, vysokoškolský pedagóg
Levoča, 46 rokov

4. Zita Pleštinská, starostka 
Chmeľnica, 57 rokov
 
5.Dominik Drdul, študent a občiansky aktivista v oblasti 
práv osôb so zdravotným postihnutím
Trnava, 21 rokov

6. Eva Horváthová, lekárka
Bratislava, 44 rokov

7. Milan Potocký, novinár a občiansky aktivista
Michalovce, 43 rokov

8. Lucia Greškovitsová, asistentka poslanca NR SR
Košice, 29 rokov

9. Igor Dušenka, právnik
Bardejov, 31 rokov

10. Dušan Šándor, poradca pre výskum a inovácie
Pezinok, 47 rokov

11. Lucia Rennerová, tlmočníčka v európskych 
inštitúciách
Košice, 55 rokov

12. Pavol Jusko, vysokoškolský pedagóg
Bratislava, 55 rokov

13. Eva Ivanovová, ekonómka
Prievidza, 39 rokov
 
14. Matúš Bystriansky, mediálny poradca
Dolná Strehová, 24 rokov
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VEĽA MOŽNOSTÍ, 
JEDNO MIESTO

WWW.PILSTAV.SK
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PRIJMEME
skladníkov/čky

do automobilového priemyslu
na TPP v Malom Šariši

práca na zmeny
Mzda 650-700€

/brutto/mesiac
Nástup možný ihneď!

Pre viac info volať 0948 732 714
Mahax Slovakia, s.r.o.
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Buďte súčasťou nášho pracovného tímu. v Senici.

Trojsmenná prevádzka. Voľné víkendy.

Plne hradené a zabezpečené ubytovanie.

Nástupný plat: 680€ + stravné lístky + bonusy

HĽADÁME 

MONTÁŽNYĆH PRACOVNÍKOV 

KLIMATIZAČNÝCH JEDNOTIEK 

www.bartexjob.sk

Neváhajte a kontaktujte nás:

+421 948 075 894, +421 948 606 154

     bartexjob@gmail.com
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0948 300 988  

Realizujeme

Mobil:

STROJOVÉ
 POTERY 

A OMIETKY

PIESOK - ŠTRK
 KAMENIVO - ZEMINU

Dovoz zdarma

PLOTY A MÚRY 
Z GABIÓNOV

Rastislav HUDÁK
revízny technik
ODBORNÉ PREHLIADKY A SKÚŠKY EL. ZARIADENÍ 
A BLESKOZVODY, BEZ OBMEDZENIA NAPÄTIA TRIEDA B, 

TEL,/FAX:
EMAIL:
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ELEKTROINŠTALÁCIE

- elektroinštalačné práce
   - inteligentné inštalácie
      - alarmy JABLOTRON
         - DATA, SAT, TV  rozvody
            - výroba rozvádzačov
               - bleskozvody
                  - zabezpečenie revízie

0915 953 378       instalaciaelektro@gmail.com

CEMBRITOVÝCH DOSIEK

partie aj jednotlivci

- 
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OBNOVA KOMÍNOV
TESÁRSKE  PRÁCE
OBHLIADKA ZDARMA

OBNOVA KOMÍNOV
TESÁRSKE  PRÁCE
OBHLIADKA ZDARMA
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Reálna  záruka

12 rokov

presovsko.sk
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OPRAVY A SERVISOPRAVY A SERVIS

0905 308 280

plastových a hliníkových
okien a dverí
žalúzií, sietí proti hmyzu
montáž a murárske práce
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PREDAJ ŽIVEJ HYDINY

FARMA HYDINY - Vranov n/T - Ortáše
DOPRAVA ZADARMO

Pod veterinárnym dohľadom Objednávky a poradenstvo
vo výžive zvierat:

Ing. Jozef Telepun, PhD. 
0917  311  544

1.roč. nosnice   mládky   morky   brojlery
AKCIA 3 €/ks 6 €/ks 12 €/ks +darček

»Predám Škodu 100 v ne-
pojazdnom stave, dočas-
ne odhlásenú z evidencie. 
Kontakt 0903 695 317

»Kúpim Jawu 90, 175, 250, 
350 a CZ 125, 150, 175, 250 aj 
nepojazdné. 0949 50 5827
»Kúpim starú motorku a 
predvojnový bicykel. Po-
núknite. 0915 376 374
»Predám nové predné čelo 
Š 125 r 1989. 0902053256

»POZEMOK CHATU DOM 0949 
467 691

»PREDÁM CHATU NA DOMA-
ŠI, 0902 431 198
»Kúpim byt na ul. Mirka Ne-
špora, resp.v blízkom okolí z 
rodinných dôvodov. Nie som 
RK! 0949137 653 Marta
»Kúpim Váš dom, byt. Plat-
ba v hotovosti. Tel: 0944 
630 600

»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 tlakovú 
skúšku. T.č.: 0905 925 991.  
»Čistenie hrobov a obnova 
písma, serióznosť, korekt-
nosť a spoľahlivosť. T.Č. 
0919 205 521
»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682

»Kúpim jelenie parožie za 
najlepšiu cenu! 0944 132 200

»Predám dámsky bicykel 
Lincoln 0915 926 720

»KTO DARUJE RODINE V ŤAŽ-
KEJ FINANČNEJ SITUÁCII OB-
LEČENIE OBUV HRAČKY ŠKOL-
SKÉ POMÔCKY POTRAVINY 
ĎAKUJEM T.Č. 0948 710 036

»Kúpim staré odznaky, vy-

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                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

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

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

znamenania, mince 0907 
910 755
»Kúpim do múzea partizán-
ske odznaky, medaile šable 
prilby aj 1 slovenský štát, 
dobre zaplatím 0905133241
»Zberateľ, nie obchodník 
kúpi obrazy slovenských, 
českých a maďarských au-
torov, prípadne ocením ich 
hodnotu. 0903901077
»Kúpim gramofónové plat-
ne 0911 565 876
»Kúpim obrazy, rámy, soš-
ky, hodinky, mince, vojen-
ské veci, pracky, šable a iné 
0905 401 697 

»Zdravotná sestra s 20 roč-
nou praxou hľadá prácu v 
ambulancii alebo v nemoc-
nici. Tel: 0949 416 631
»Predavačka s 20 ročnou 
praxou, ústretová, poho-
tová, so vzťahom pre es-
tetiku a dizajn hľadá prácu 
(okrem predajne s čínskym 
tovarom a seconhandu) na 
4-6 hod. denne. Tel: 0902 
837 418

»AHOJ HĽADÁM MILÚ USMIE-
VAVÚ PRIATEĽKU NA VOĽNÉ 
CHVÍLE...MÁM 56 SOM Z PO...
VYSOKÝ ŠTÍHLY ZNAM.RAK 
BUDEM RÁD AK SA OZVEŠ NA 
0944 227 624
»Hľadám sympatické diev-
ča vo veku 19-27r. štíhlej 
resp. plnoštíhlej postavy 
z PO na priateľstvo. Mobil: 
0944 810 987 (+SMS)

Občianska
riadková
inzercia

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

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

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

14 RôZNE / iné    

TU
mohla byť Vaša reklama

Info: 0905 373 406

Pomôcky: 
loran,     

štedrec,    
pinas

robil súpis
1. as     
tajni ky

trocha     
odri

rúca, borí
Krišpín    
(dom.)

skratka    
pre a iné

malá      
skoba

podráždi,   
rozhor í

druh     
poloopice

charakte-  
ristická    
pre Írov

nahá a    
strach,     

desí

ženské    
meno

ke

hyperbo-   
lická na-   
viga ná    
sústava

ofúkajú    
(kniž.)

skratka    
súhvezdia  

Orión

želalo     
natieram  
vápnom

skratka    
ve kého   

orchestra

3. as     
tajni ky   

ve ký plo-  
chý ln

skalni ka  
(záhr.)

zna ka    
rádia      

zakrýva

neodbor-   
ní ka

grécky     
boh lesov  

a pastierov 
dychtivo

Pomôcky: 
niveau,    

EC, Pan,   
indri

všeobecne 
(kniž.)

oxid       
nikelnatý   
úrove     
(kniž.)

posúvajú   
nie o      
sypké     
dievka

inam,      
inde

rímske     
íslo 551   

stúpenec   
stoicizmu

ponechal
MPZ      

Ekvádora

dva razy,   
dvakrát

presakuje,  
premoká   
huckaj,    

podpichuj

zna ka   
elektrón-   

voltu

zlatý dáž   
(hovor.)   

nitrid      
skandia

2. as     
tajni ky

zna ka    
pre lam-   

bert

cvi ením   
si osvojo-  

val

ženské    
meno

Alena     
(dom.)

Dvere sa zatvárajú a elektri ka               
sa chystá odís  zo zastávky. K vozu 
však dobieha upachtený muž a zúfalo 
volá:
- Prosím vás, po kajte na m a, 
nestihnem do práce!
Vodi  chce odís , ale cestujúci                
sa prihovárajú, aby po kal, tak vodi  ich 
vypo uje. Ke  chlap nastúpi, zatvoria 
sa dvere a elektri ka odchádza.              
Chlap si trošku vydýchne, oto í sa          
k cestujúcim a hovorí:
- Dobrý de ,...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

www.scalpermedia.sk www.facebook.com/krizovkysusmevom

Krížovky s úsmevom
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služby, bývanie, zdravie

 20 ROČNÁ ZÁRUKA
 NAJLEPŠIA CENA
 ŽIADNA ZÁLOHA
 PRVOTRIEDNA

   KVALITA

NON STOP linka0944 720 932

 zameranie   odborné poradenstvo
 cenová kalkulácia na mieste  ZADARMO !!!

OBNOVA STRIECH
 ETERNITOVÝCH  PLECHOVÝCH 

 PLOCHÝCH  KANADSKÝ  ŠINDEĽ 
RODINNÝCH DOMOV, PANELÁKOV A BYTOVIEK

BEZ DEMONTÁŽE!
SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY

BITÚMENOVOU LEPENKOU

VYKONÁVAME OPRAVY: KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV

obnova plochých striech technológiou COPERNIT
min. záruka 20 rokov

Slovenská firma
NAJLEPŠIA

CENA
NA TRHU

už 10 rokov
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EXPERT NA OKNÁ A DVERE 
 0904 952 026  /  0949 550 410

info@fenweb.sk 
predaj a montáž okien a dverí všetkých materiálov 
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Nemusíte h¾adaś 2 alebo 3 firmy,

MY PONÚKAME VŠETKO, ÈO POTREBUJETE!

montter@montter.sk         www.montter.sk        0919 370 730   0919 383 363

STAVEBNÉ PRÁCE    RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE    TIENENIE NA STRECHY    SKLENENÉ STRECHY    DREVENÉ PODLAHY

TERASY   ZIMNÉ ZÁHRADY   PRÍSTREŠKY   ZASKLENIE   TIENIACA TECHNIKA

Materiály:
HLINÍK, DREVO
Materiály:
HLINÍK, DREVO
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Zubná klinika prijíma nových pacientov
HAPPYDENT, s.r.o.

Milí ...

-

,

0940 123 555.

presovsko.sk
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politická inzercia, hlavu hore, záhrada, za život

Verím, že ma ľudia podržia

» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO

Rozhodol som 
sa v týchto voľbách 
urobiť dosť prekva-
pivý krok aj pre 
mojich kolegov v 
poslaneckom klu-
be. Rozhodol som 

sa sám kandidovať do europarlamentu. 
Zároveň som však verejne sľúbil, že ak by 
som aj zvolený bol, do europarlamentu 
neodídem a moje miesto prevezme ďalší v 
poradí podľa počtu krúžkov za naše hnu-
tie OĽANO.

Dovoľte, aby som svoj krok vysvetlil, 
lebo si uvedomujem, že mnoho ľudí (opráv-
nene) úplne nechápe, o čo mi ide. V prvom 
rade chcem aktívnym zapojením do kam-
pane spopularizovať voľby hlavne medzi 
mladými ľuďmi, lebo sa hanbím, že sme s 
13% účasťou rekordmanmi v celej EÚ.

Druhý dôvod mojej kandidatúry/ne-
kandidatúry je snaha zistiť názor ľudí. 
Chcem zistiť, či mi dôverujú napriek tomu, 
že som si dovolil vysloviť kritický názor 
na rolu USA pre našu bezpečnosť. Totiž aj 
niektorí ľudia v našom hnutí na mňa po-
zerali, že „čo som si to dovolil“, vraj o USA 
by som mal len dobre rozprávať, lebo sú 
našim partnerom.

Lenže pravdou je, že síce sú USA náš 
strategický partner, ale svojim prístupom 

(násilným rozsievaním demokracie po 
svete) nás priviedli do riadnych problé-
mov. Pod falošnou zámienkou chemic-
kých zbraní rozbili Irak, vznikol tam ISIS 
a nasledovali milióny utečencov.

Nie nechcem, aby sme vystúpili z 
NATO či EÚ. Nie nechcem, aby sme sa vrh-
li kolo krku ruskému bratovi. Nie. Mali by 
sme iné - konečne sa postaviť obranne ako 
Európa na vlastné nohy a nemali by sme 
sa donekonečna spoliehať len na Veľkého 
Brata spoza oceánu, že nás ochráni.

Preto chcem poprosiť aj Vás - máte 
dva krúžky vo voľbách, ale my máme 
šancu získať len jeden mandát poslanca. 
Preto, ak si myslíte, že mám právo zostať 
v politike aj napriek takémuto názoru na 
USA, príďte ma podporiť svojim krúžkom. 
Druhý krúžok dajte ko-
mukoľvek na našej 
kandidátke podľa 
vlastného rozhod-
nutia. Ja ho dám 
Peťovi Pollákovi, 
ktorý je číslo 3. Pre-
čo? Lebo je výborne 
pripravený, vyzná sa 
a plne mu dôveru-
jem.
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Volal mi starší pán zo Sobraniec. 
Sťažoval sa na papalášov, ktorí sa 
u  nich premávajú na vládnych limu-
zínach. Namiesto reálnej pomoci tam 
pribúdajú prázdne domy a  ubúdajú 
mladí ľudia. Rozprával mi o  rozkrá-
daní „Nebojte sa! Otvorte dokorán 
dvere Kristovi“. Pár mesiacov po páde 
komunizmu prišiel do Bratislavy, 
pobozkal slovenskú zem a  povedal: 
„V minulých rokoch, hoci som veľ-
mi chcel, nemohol som k vám prísť, 
nebolo to možné. Nemožné sa stalo 
možným až teraz, keď vám po šty-
ridsaťročnom putovaní púšťou a po 
toľkých Veľkých piatkoch svitlo veľ-
konočné ráno s radostným aleluja.“ 
Aj v Bratislave zaznela výzva, aby sme 
sa nebáli: „Vzkriesený Kristus po všet-
kých skúsenostiach prenasledovania, 
nepriateľstva a pokušenia vám hovo-
rí: Nebojte sa!“

Nebojme sa. V  roku 1990 začala 
sloboda a teraz sa rozkladá mafiánsky 
systém. Museli odísť skorumpovaní 
politici, prokurátori a niektorí zločinci 
už sedia vo väzení. Všetko, čo ľudia 
vytvárajú len pre svoje bohatstvo, 
moc a  slávu sa postupne rozpadne. 
Bez Boha sa rozpadnú všetky baby-
lonské veže aj zločinecké skupiny.

Nestačí nadávať na „tých hore.“ 
Tomáš Baťa bol geniálny podnikateľ, 
ale stal sa aj starostom Zlína a vybudo-
val celý región. Jeho nasledovník Jan 
Antonín Baťa napísal knihu Budujme 
štát pre 40 miliónov ľudí. Plánuje v nej 
výstavbu diaľnic, letísk, plavebných 
kanálov a železníc v Československu 
– s  kalkuláciami materiálov a  práce 
v jednotlivých regiónoch. Naši politic-
kí diletanti by mali túto knihu povin-
ne čítať. Baťovci vyviezli do sveta de-
siatky priemyselných miest. Dnešní 
politici tam vyvážajú štátny majetok 
a špinavé peniaze. Jan A. Baťa pove-
dal: „Dejiny nás nebudú posudzovať 
podľa toho, ako sme vedeli rečniť, ani 
podľa toho, ako sme vedeli jedným 
dávať, čo sme druhým vzali. Budú 
nás posudzovať podľa práce, ktorú 
vykonáme. Politika 
nás rozdeľuje, práca 
nech nás spojí.“

Mám pred se-
bou veľa práce – 
opravovať túto kra-
jinu. Nebojme sa, 
začnime od 
seba. Bude 
lepšie. 

Nebojme sa

» Ján Košturiak

V máji je v záhrade plno práce, no 
napokon sa každý záhradkár určite 
bude tešiť. Je to vhodný agrotech-
nický termín prakticky na všetko.

Skontrolujte konáre ovocných stro-
mov, koruny stromov (po kvete) po-
striekajte, skyprite pôdu okolo kmeňu, 
vyplejte a zavlažte. Egreše a ríbezle 
ošetrite proti múčnatke, priviažte ich 
ku kolíkom. Jahody vyplejte, okopte, 
ak je málo dažďa tak výdatne zavla-
žujte.

V prvej polovici mája vysaďte 
uhorky, fazuľu, tekvice. Ak nehrozia 
mrazy, vysaďte priesady paradajok, 
papriky a zeleru. Zeleninové záhony 
prihnojte a okopávajte. Na konci me-
siaca po zbere hlávkového šalátu treba 
posadiť kel a kapustu. Zemiaky, ktoré 
vyrástli do výšky 8-10 cm okopcujte. Je 
potrebné pristrihnúť živé listnaté plo-
dy, aby sa lepšie rozvetvovali.

Ak chcete zakladať nový trávnik, 
je najvyšší čas. Koniec mája je posled-
ný vhodný termín. Nezabudnite však 
ani na burinu. V tomto čase sa jej darí 
vari najviac. 

To sa však týka aj buriny. V tomto 
období je dobré sa s chuťou vrhnúť na 
jej likvidáciu, aby okrasná záhrada s 
kvetmi zostala krásna. Najšetrnejšie 
sa jej zbavíte manuálne - teda nasadiť 
rukavice a pokľaknúť, pre odstránenie 
odolnejšej buriny majte po ruke rad-
šej motyčku. Odstraňujeme burinu 
v okrasnej záhrade, okolo ovocných 

stromov, aj na zeleninových záho-
noch.

Máj v záhrade je tiež obdobím 
škodcov a chorôb. Rastliny i kríky a 
ovocné stromy pravidelne kontroluj-
te a v prípade napadnutia aplikujte 
ochranné postreky. V okrasnej záhra-
de si všímajte najmä ruže ktoré sú na 
ručný tlakový postrekovač škodcov 
chúlostivé. Svoju záhradu by ste tiež 
mali preventívne chrániť - chemicky, 
preventívnymi postrekmi rastlín a 
kvetín, ktoré to vyžadujú, ale aj me-
chanicky, napríklad pred krtkami a 
slimákmi.

V tomto období je v záhrade po-
trebné postarať sa o už odkvitnuté 
kvety a okrasné kríky. Veľmi dôležité 
je kvetiny (ale aj stromy) pravidelne 
zalievať. Na záhrade potrebujú všetky 
rastliny dostatok vlahy a ak je máj su-
chý, platí to dvojnásobne.

Nastáva vhodný čas aj na presa-
denie niektorých druhov izbových 
rastlín. Presádzať by sme izbové kve-
tiny mali vždy do o 2 cm väčšieho 
kvetináča.  Rastlinám, ktoré ste tento 
rok nepresadili, doprajte aspoň vrstvu 
novej zeminy. Hornú vrstvu skypríte, 
odstráňte toľko substrátu, koľko Vám 
pôjde, aby ste nepoškodili korene rast-
lín a nádobu doplňte čerstvou zemi-
nou. Tie, ktoré to vyžadujú, začnite už 
naplno prihnojovať.

Máj je čas lásky – aj k záhrade

» red

Napriek nádhernému počasiu  tohto-
ročné veľkonočné sviatky z  globálneho 
pohľadu rozhodne neboli najpokojnejšie. 
Mrazivo nami zatriasli najmä dve udalos-
ti: požiar parížskej katedrály Notre Dame 
s legendárnou históriou a nevyčísliteľný-
mi umeleckými škodami, a  teroristické 
besnenie v hlavnom meste Srí Lanky so 
stovkami nenávratne stratených ľud-
ských osudov. Čas oboch týchto udalostí 
je zarážajúci – obdobie mieru a pokoja – 
ktoré obyčajne rešpektujú aj znepriatelené 
strany vojnových konfliktov. Ak pridáme 
aj posledné množiace sa útoky na kostoly 
a kresťanov – môžeme hovoriť o akomsi 
Veľkom piatku kresťanstva vo svete.

Čo to znamená? Nejde iba čisto o ne-
hody náboženského charakteru. Udalosti 
sú viac-menej prozreteľné a  nútia k  za-
mysleniu a prehodnoteniu. Ide o útoky 
na základy ľudskosti a  ľudským umom 
nazbieraného dedičstva, o  znesvätenie 
ľuďom drahých sviatkov pokoja a  osla-
vy vykúpenia, o  otrasenie  základných 
symbolov spoločenstva a solidárnosti bez 
ohľadu na náboženské vyznanie. A hoci 
sa vinníci nájdu i nenájdu, „dýka v chrb-
te“ tohtoročných sviatkov v obyvateľoch 
tejto planéty už ostane. 

Na druhej strane je obdivuhodné, 
ako sa vedno spojili liberálne i konzerva-
tívne kruhy v smútku i spolupatričnosti, 
pomoci a štedrosti. Hlavným motívom sa 
síce stala spravodlivosť, no s odpustením 
a  nenadväzovaním na nenávisť. Akoby 
besnenie vyvolávalo opačný efekt, než 

by sa očakávalo. Môže sa to zdať ako istá 
slabosť, avšak vedená múdrosťou. V tejto 
súvislosti si opäť spomínam na povestné 
slová veľkého mierotvorcu pápeža Jána 
Pavla II., ktorý varoval pred každou  voj-
nou slovami o tom, že špirálu nenávisti je 
potrebné preťať, inak sa bude násilie iba 
stupňovať. 

Táto myšlienka nie je nijakým sle-
pým pacifizmom. Vedená je odžitou 
skúsenosťou ľudstva skúšaného toľkými 
vojnami a  hrôzami na všetkých konti-
nentoch. Akoby ktosi opäť provokoval 
našu trpezlivosť, preveroval vieru v život 
a  nádej na spolužitie v  rôznosti. Lebo 
násiliu sa darí práve v uzatvorených ge-
tách – v zákopoch nepriateľských blokov 
s túžbami po pomste.  Nemá zmysel hrať 
sa na silných, lebo v boji každý len stráca. 
Naopak, znakom civilizovanosti a sily je 
podradenie sa vyššiemu princípu milosr-
denstva. Nech prinesené obete majú svoj 
účinok v  podobe väčšej zrelosti sveta, 
v  podobe užšej spolupráce, nie rozdele-
nosti. Nech sa vinníci „vlastnou hanbou 
zadusia“ a nech pochopia nezmyselnosť 
svojho konania. 

Nedeľa Božieho milosrdenstva, kto-
rú kresťania slávia, nás priam volá napiť 
sa Božej spravodlivosti v  milosrdenstve. 
Bez pomsty, bez nenávisti, s  nádejou, 
s úctou k obetiam a spoluúčasťou k trpia-
cim pozostalým, no s pevným predsavza-
tím odolať každej provokácii mieru a po-
koja medzi ľuďmi. 

Veľkonočná provokácia

» Mária Raučinová, Fórum života

www.regionpress.sk
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tv program

06:00 Teleráno 08:30 Záme-
na manželiek 10:00 Oteckovia 11:05 Susedské 
prípady 12:00 Rodinné prípady 13:00 Mentalista 
14:55 Susedské prípady 15:55 Rodinné prípady 
17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 
Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČA-
SIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Susedia 21:20 
Kuchyňa 22:10 Klamal by som ti? 23:00 Bláznivý 
pohreb 00:55 Mentalista 02:25 Zámena manže-
liek 03:35 Susedské prípady 04:15 Rodinné prí-
pady 04:55 TELEVÍZNE NOVINY  

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NO-
VINY 08:40 SÚDNA SIEŇ 09:50 SÚDNA SIEŇ 10:55 
POLICAJTI V AKCII 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 TOP 
STAR 12:50 OCHRANCOVIA 13:50 SÚDNA SIEŇ 14:30 
V SIEDMOM NEBI 17:00 NOVINY O 17:00 17:30 SÚD-
NA SIEŇ 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 
ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 INKOGNITO 
21:45 INKOGNITO 23:10 SEDEM 00:05 Najlepšie 
Haló 00:50 NOVINY TV JOJ 01:45 INKOGNITO 02:50 
KRIMI 03:15 SÚDNA SIEŇ 04:00 SÚDNA SIEŇ 04:50 
NOVINY TV JOJ  

05:30 Duel 06:00 Správy 
RTVS „N“ 07:00 Postav dom, zasaď strom 07:30 
Ranné správy RTVS 08:30 Úžasné záhrady 
09:00 Doktor z hôr 09:50 Nash Bridges 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 Úžasné záhrady 16:55 Doktor 
z hôr  17:45 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 
20:30 Pozvanie do tanca 22:25 Reportéri 23:00 
Kriminálka Staré Mesto 00:00 Lekári 00:45 Po-
zvanie do tanca 02:35 Dámsky klub 

06:00 Teleráno 08:30 Svokra 
09:50 Oteckovia 10:55 Susedské prípady 11:55 
Rodinné prípady 12:55 Mentalista 14:55 Sused-
ské prípady 15:55 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ 
TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Oteckovia 
19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 
ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Dobre vedieť! 22:45 
Horná Dolná 00:00 Mentalista 01:50 NCIS - Ná-
morný vyšetrovací úrad III. 1/24 02:30 Svokra 
03:25 Susedské prípady 04:05 Rodinné prípady 
04:55 TELEVÍZNE NOVINY  

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ 
NOVINY 08:40 SÚDNA SIEŇ 09:50 SÚDNA SIEŇ 
10:55 POLICAJTI V AKCII 12:00 NOVINY O 12:00 
12:30 TOP STAR 12:50 OCHRANCOVIA 13:50 SÚDNA 
SIEŇ 14:30 V SIEDMOM NEBI 17:00 NOVINY O 17:00 
17:50 SÚDNA SIEŇ 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV 
JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 
PRÁZDNINY III. 9 22:00 Bláznivá dovolenka 23:55 
SVET POD HLAVOU 7 01:10 NOVINY TV JOJ 02:00 
PRÁZDNINY III. 9 03:10 OCHRANCOVIA 03:50 KRIMI 
04:15 SÚDNA SIEŇ 04:50 SÚDNA SIEŇ  

05:25 Správy RTVS „N“ 06:30 
Folklorika 07:00 Hurá do záhrady 07:30 Ranné 
správy RTVS 08:30 Úžasné záhrady 09:00 Dok-
tor z hôr 09:50 Nash Bridges 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 Úžasné záhrady 16:55 Doktor z hôr 17:45 
Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 Fil-
harmónia 21:20 Klinika Charité 22:10 Vrchný in-
špektor Banks 23:40 Filharmónia 00:30 Klinika 
Charité 01:20 Vrchný inšpektor Banks 

06:00 Tom a Jerry 06:05 
Ďateľ Woody 06:15 Zajac Bugs a priatelia 06:40 
Falošný princ 08:30 Scooby-Doo 10:10 Otecko-
via 11:10 Popoluška v teniskách 13:15 Šmolkovia 
15:20 Probudím se včera 17:55 Oteckovia 19:00 
TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:15 Špor-
tovec mesiaca 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 
CHART SHOW Adela Vinczeová uvádza rebríček 
najväčších hudobných hitov. 22:35 Susedia 23:15 
Kuchyňa 00:10 Na dostrel 02:10 Mentalista 
02:55 Bláznivý pohreb 04:55 TELEVÍZNE NOVINY  

06:00 NOVINY TV JOJ 06:50 
KRIMI 07:25 NOVINY TV JOJ 08:10 Paddington 
10:15 Chodiaca katastrofa 12:20 Mafiánova dcé-
ra 14:25 Múmia sa vracia 17:10 Konečne doma 
19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 
20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 Návrh Americká 
romantická komédia. MN 12 2009 23:00 Sko-
rumpovaní poliši II. 3 00:00 SVET POD HLAVOU 8 
01:25 NOVINY TV JOJ 02:15 OCHRANCOVIA 03:05 
KRIMI 03:30 SÚDNA SIEŇ 04:05 SÚDNA SIEŇ 04:50 
NOVINY TV JOJ  

05:35 Správy RTVS „N“ 06:45 
Slovensko v obrazoch 07:10 Folklorika 07:35 
Malý rytier Trenk 08:55 Zlatná krajina 10:10 Vola-
nie severu 11:30 Mišo 12:40 Fontána pre Zuzanu 
III 14:20 Folklorika 14:50 Šťastie príde v nedeľu 
16:15 Rozprávky bratov Grimmovcov 17:15 Hrbáč 
19:00 Správy RTVS 19:55 Góly - body - sekundy 
20:20 Počasie 20:30 Najväčší Slovák (Sloven-
ská republika) 2018 22:00 Obhajca 00:00 Hrbáč 
01:40 Nash Bridges 04:20 Autosalón 04:45 Sprá-
vy RTVS „N“  

06:00 Teleráno 08:30 Var-
te s nami 08:40 Svokra 09:55 Oteckovia 10:55 
Susedské prípady 11:55 Rodinné prípady 13:00 
Mentalista 15:00 Susedské prípady 16:00 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 
Horná Dolná 21:40 Dobre vedieť! 22:45 Rodinné 
prípady 23:45 Mentalista 02:25 Svokra 03:20 
Susedské prípady 04:05 Rodinné prípady 04:50 
TELEVÍZNE NOVINY  

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NO-
VINY 08:40 SÚDNA SIEŇ 09:50 SÚDNA SIEŇ 10:55 
POLICAJTI V AKCII 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 TOP 
STAR 12:50 OCHRANCOVIA 13:50 SÚDNA SIEŇ 14:30 
V SIEDMOM NEBI 17:00 NOVINY O 17:00 17:30 SÚD-
NA SIEŇ 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 
ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 INKOGNITO 
Slovenská súťažno-zábavná šou. MN 12 2019 
21:45 SEDEM 22:40 INKOGNITO 01:20 NOVINY TV 
JOJ 02:10 SÚDNA SIEŇ 03:10 SÚDNA SIEŇ 04:05 
POLICAJTI V AKCII 04:50 NOVINY TV JOJ  

06:05 Správy RTVS „N“ 07:05 
Folklorika 07:30 Ranné správy RTVS 08:30 Úžas-
né záhrady 09:00 Doktor z hôr 09:45 Nash Brid-
ges 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 Úžasné záhrady 16:55 Doktor z hôr 17:45 
Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 Zla-
té časy 21:35 Viera 23:05 Radosť zo života 23:35 
Neskoro večer 00:25 Lekári 01:10 Viera 02:40 
Svet v obrazoch 03:05 Dámsky klub 

PONDELOK 29.4.2019
MARKÍZA MARKÍZA MARKÍZA MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

TV JOJ TV JOJ TV JOJ

RTVS RTVS RTVS

UTOROK 30.4.2019 STREDA 1.5.2019 ŠTVRTOK 2.5.2019

06:00 Teleráno 08:30 Sladká 
výzva 08:40 Zámena manželiek 10:00 Oteckovia 
11:05 Susedské prípady 12:05 Rodinné prípady 
13:05 Mentalista 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 NOVINY 
20:30 USS Indianapolis: Boj o prežitie 23:05 Únos 
z väzenia 01:10 Mentalista 02:45 Zámena man-
želiek 03:45 Susedské prípady 04:30 Rodinné 
prípady  

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NO-
VINY 08:40 SÚDNA SIEŇ 09:50 SÚDNA SIEŇ 10:55 
POLICAJTI V AKCII 12:00 NOVINY O 12:00 12:50 TOP 
STAR 13:20 SUPERMAMA 14:40 Návrh 17:00 NOVI-
NY O 17:00 17:30 SÚDNA SIEŇ 19:00 KRIMI 19:30 
NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE 
POČASIE 20:35 Princ z Perzie: Piesky času Ame-
rický dobrodružný film. MN 12 2010 23:00 Veľká 
americká lúpež 01:15 Kráčajúca skala 2: Odpla-
ta 03:15 NOVINY TV JOJ 03:50 SÚDNA SIEŇ 04:35 
SÚDNA SIEŇ  

05:55 Správy RTVS „N“ 07:05 
Folklorika 07:30 Ranné správy RTVS 08:30 Úžas-
né záhrady 09:00 Doktor z hôr 09:45 Nash Brid-
ges 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 
12:20 Dámsky klub 13:55 Folklorika 14:25 Hurá do 
záhrady 15:05 Slovensko s Tiposom 16:00 Sprá-
vy RTVS 16:25 Úžasné záhrady 16:55 Otec Brown 
17:50 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 
20:30 Čo ja viem 22:00 Cestou necestou 22:30 
Möbius 00:15 Nash Bridges 01:00 Komisár Ma-
nara 01:55 Möbius 03:40 Dámsky klub  

06:00 TELEVÍZNE NOVINY 
07:00 Tom a Jerry 07:10 Scooby-Doo 08:45 Po-
poluška v teniskách 10:45 Probudím se včera 
13:15 Klamal by som ti? 14:10 THE VOICE ČESKO 
SLOVENSKO 16:20 Moja krásna učiteľka 18:20 
Smotánka 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČA-
SIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Popoluška zo 
supermarketu Romantická komédia MN 12 (USA) 
2018 J. Lopezová, M. Ventimiglia, V. Hudgensová 
22:40 Mysli ako muž 01:15 Popoluška zo super-
marketu 03:10 USS Indianapolis: Boj o prežitie  

05:30 NOVINY TV JOJ 06:20 
KRIMI 06:55 NOVINY TV JOJ 07:45 Levia stráž II. 
15,16,17,18 09:30 Simpsonovci XXVIII. 3,4 10:30 
NAŠI II. 11:40 MILÁČIKOVO 12:25 Konečne doma 
14:30 27 šiat 16:50 Rozpáľ to, šéfe! 5 17:50 
PRÁZDNINY III. 9 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV 
JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 
Matky na žúrke Americká komédia. MN 15 2017 
Toni Colletteová 22:40 Wasabi 00:55 Pestúnka 
pre dospelých 02:55 NA CHALUPE 03:40 NOVÉ 
BÝVANIE 04:30 NOVINY TV JOJ  

06:00 Správy RTVS „N“ 06:55 
Kubo a Šrobo 07:30 Yakari 08:00 Elena z Avaloru 
09:20 Daj si čas 09:45 Merlin 10:40 On air 11:05 
Park 11:45 Červené víno 13:00 Celoslovenská 
spomienková slávnosť pri príležitosti 100. výro-
čia tragickej smrti generála M.R.Štefánika 14:45 
Záhady tela 16:10 Najväčší Slovák 17:50 Cestou 
necestou 18:25 Postav dom, zasaď strom 19:00 
Správy RTVS 20:30 Záhady tela 21:30 Neskoro 
večer 22:20 Až do konca 23:15 Obdobie zločinu 
00:50 Komisár Manara 01:45 Až do konca 

06:00 TELEVÍZNE NOVINY 
07:00 Tom a Jerry 07:05 Ďateľ Woody 07:15 Zajac 
Bugs a priatelia 07:30 Scooby-Doo, ako sa máš? 
08:20 Tom a Jerry 08:50 Vinnetou II. - Červený 
gentleman 10:50 CHART SHOW 13:00 Na telo 
13:30 Dannyho dvanástka 16:05 Kuchyňa 16:55 
Horná Dolná 18:05 Susedia 19:00 TELEVÍZNE NO-
VINY 20:30 THE VOICE ČESKO SLOVENSKO 22:30 
Moja krásna učiteľka 00:35 Mysli ako muž 02:45 
Popoluška zo supermarketu 04:50 TELEVÍZNE 
NOVINY  

05:15 KRIMI 05:45 NOVINY 
TV JOJ 06:40 Panna Aquamarine 08:50 Princ z 
Perzie: Piesky času 11:20 Let Fénixa 13:40 Bobu-
le 15:50 NOVÁ ZÁHRADA 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 Most špiónov Americký historický životo-
pisný film. MN 12 2015 T. Hanks, A. Ryanová, A. 
Stowell, M. Rylance, A. Alda, S. Koch, P. McRob-
bie a ďalší. 23:40 Život je boj 01:55 Dlh 04:05 
OCHRANCOVIA  

05:55 Správy RTVS „N“ 07:10 
Kubo a Šrobo 07:35 Tryskáči 07:50 Yakari 08:15 
Elena z Avaloru 09:05 Mohyla 09:40 Autosalón 
10:05 Amerika zhora 11:00 Slovensko v obrazoch 
11:30 Svet v obrazoch 11:55 O 5 minút 12 13:00 
Občan za dverami 14:05 Poirot: Stratená baňa 
15:00 Zlaté časy 16:10 Oslobodenie 17:45 Hurá do 
záhrady 18:15 Tajomstvo mojej kuchyne 19:00 
Správy RTVS 20:30 Slovenka roka 2019 22:20 
Anna Kareninová 00:35 Poirot: Stratená baňa 
01:25 Anna Kareninová  

MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

PIATOK 3.5.2019 SOBOTA 4.5.2019 NEDEĽA 5.5.2019
MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

TIP NA 
SOBOTNÝ 

VEČER

4.5.2019 20:30   
POPOLUŠKA ZO 

SUPERMARKETU
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Harabin kope za NÁRODNÚ KOALÍCIU
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 Do europarlamentu v  máji podalo kandi-
dátne listiny 31 politických subjektov. Medzi 
nimi aj NÁRODNÁ KOALÍCIA, ktorá bola pre-
kvapením už v  komunálnych voľbách, kde 
v  počte poslaneckých mandátov predbehla 
viaceré parlamentné strany ako napr. ĽSNS 
či Sme rodina. 
 „Našim cieľom je robiť normálnu politiku pre 
normálnych ľudí, chceme byť alternatívou pre 
sklamaných a oklamaných voličov Smeru, SNS, 
ĽSNS, KDH či Sme rodina,“ uviedla Slavěna Vo-
robelová, predsedníčka NÁRODNEJ KOALÍCIE. 
Na kandidátke tejto strany rezonujú viaceré 
známe mená. Medzi kandidátmi je Peter Tome-
ček, prvý župan Trnavského kraja, exposlanec 
Anton Martvoň či exminister fi nancií Sergej 
Kozlík, ktorí sú zároveň podpredsedami strany. 
 V médiách strana zarezonovala v prezident-
ských voľbách, kde sa netajila podporou Šte-
fana Harabina. Meno Harabin sa nachádza na 
kandidátke práve tejto strany. „Oslovili sme Sla-
vomíra Harabina či nemá záujem presadzovať 
hodnoty postavené na národnom, kresťanskom 
a sociálnom pilieri a zároveň, ktorý sa v plnom 
rozsahu stotožňuje programovo a ideovo práve 
so svojim strýkom Štefanom, pričom neváhal 
a ponuku kandidovať prijal,“ upresnila Vorobe-
lová. Strana samozrejme ponúka aj ďalšie zná-
me mená a odborníkov z  rôznych profesijných 
oblastí. Peter Švec, známy bezpečnostno-vojen-

ský analytik, Radovan Znášik, nezávislý kandi-
dát na prezidenta, ktorý vyzbieral vyše 17 000 
podpisov, no nemohol kandidovať, keďže voľby 
boli vypísané o pár dní skôr ako dovŕšil požado-
vaný vek, Marta Rácová, nezávislá poslankyňa 
Mestského zastupiteľstva v Nitre 6 volebných 
období, profesor Ján Piľa či Andrej Gmitter, kto-
rý zastával pozíciu generálneho riaditeľa Ná-
rodného inšpektorátu práce a mnohí ďalší.
 Strana je známa tým, že odmieta pristupovať 
k Rusku ako k nepriateľovi, je proti nekontro-
lovateľnej migrácii a  povinným kvótam, pre-
sadzuje rovnakú kvalitu potravín, reformu 
EÚ, pretože Slovensko musí byť 
rovnocenným partnerom, slo-
bodu slova na internete, ako 
aj zákaz adopcií 
detí pármi rov-
nakého pohla-
via. Sú za rodi-
nu, za tradície, 
za kresťanstvo, 
za spravodli-
v o s ť . 

„Obávame sa, že ľudia sú manipulovaní digitál-
nou oligarchiou prostredníctvom liberálov a pro-
gresívcov s jasným cieľom zlikvidovať náš národ 
a kultúru, a to nemôžeme dopustiť,“ dodal Peter 
Sokol, 1. podpredseda NÁRODNEJ KOALÍCIE. 

Viac informácií je možné nájsť na
 www.narodnakoalicia.sk

BUĎME V EÚ PARTNERMI
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CHCETE ZMENIŤ
STRAVOVAVANE VO SVOJOM
ŽIVOTE?
Donáška 28 dňového programu 
podľa Antónie Mačingovej

Sme certifikovaná firma

Sme certifikovaná firma

Nezabúdajte, nie dieta,
ale zdravé dlhodobé 
stravovanie je kľúčom 
k úspechu.

 

Sme certifikovaná firma predavajúca  krabičkovú formu stravy podľa
Antónie Mačingovej (28 dňový stravovací program).  Rozvoz stravy zabezpečujeme 
našími kuriérmi, ktorí vam stravu donesú v dňoch UTOROK, ŠVRTOK, 
NEDEĽA medzi 16:00 - 21:00. Po 1. donáškovom cykle sa nastaví čas a miesto 
doručenia stravy podľa klienta. Stravu vyrábame z čerstvých surovín, následne
ju šokujeme, vákuju šokujeme, vákuovo zabalíme a skladujeme v chlade.

Roznos STRAVY: Bardejov, Prešov, Košice, Poprad, 
Snina, Michalovce, Humenné, Stará Ľubovňa, 
Levoča, Moldava nad Bodvou a podľa dopytu

Viac informácii tu
www.donaska28.sk alebo na našom FB: donáška28
alebo na horúcej Infolinke: 0948 090 383

ZAČÍNAME
6. 5. 2019
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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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Voľné termíny:
19.5 – 25.5.  |  26.5 – 1.6.  |  9.6 – 15.6. 2019

Pobyty sú podporované štátnou
dotáciou pre nepracujúcich dôchodcov.
V cene pobytu: plná penzia, 2 x fakultatívny výlet,

Čaj o piatej, folklórne vystúpenie a iné BONUSY !!!
V ponuke výhodná dovolenka

aj v letných mesiacoch !!!
V ponuke aj dovolenka

na rekreačné poukazy s 55% úhradou !!!
Rezervácie na čísle  0918 591 942

Informácie na  www.oravskahoraren.sk

Penzión *** Oravská horáreň,
Oravský Podzámok č. 396, Vám 
ponúka pobyty na 7 dní/6 nocí
iba za 156.- EUR/1 osoba a pobyt

ORAVA - zdravie
z prírody rozdáva
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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 
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Komíny s najlepším pomerom ceny a kvality na trhu

Ruské skleníky - ZGT

     429,- 
362,-€

viac ako
300

modelov

        4
362

prev.: Bánovce n. Bebr. - showroom  
prev.: Pezinok          -   0917 861 305 
prev.: ������������������-   0918 250 213 
prev.: Košice            -   0915 147 170  
prev.: Nitra                -   0908 136 854 
prev.: Bans.Bystrica -  0915 905 112  

www.krby-tuma.sk
tel. 0905 394 055

KRBY

kkkkkkkkkk

 kachle

DOVOZ 
   SR 
  do 5 
prac.dní 

Záhradné  krby    grily, 
                 pece
                 ATLAS
                  hnedý

 pece TUMA
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www.konstrukter.sk

info@konstrukter.sk
Tel.: 0908 914 180

0905 218 177

OPERÁTOR VÝROBY 
800 - 1000 EUR/netto

���������
900 - 1100 EUR/netto
�������������� 

11 EUR/hod.

����������������������
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