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www.LIBRABIS.skwww.LIBRABIS.sk

9 bodov zamykania
gu¾a k¾uèka
6ks k¾úèov
nerezový prah
ANTIPANIC k¾uèka
zvuková a tepelná
izolácia
nová zárubòaS

Certifikát
od národného

bezpeènostného
úradu.

Slovenská
norma

 0918  874  969MICHALOVCE, TESCOHUMENNÉ, ul. 26. novembra è. 1 (bývalý chemlonský internát 1.p.)

Tri pásiky
mahagón

dvere
s montážouod  598 EurAKCIA

BEZPEÈNOSTNÉ  DVERE ZVUKOVÁ  A  TEPELNÁ  IZOLÁCIALIBRABIS
bezpečnostné dvere

Odborná montáž
s licenciou technickej
služby od polície SR

Hladké
javor

NÉ

BEZP
Elegant
orech

V ponuke aj farby BIELA a ANTRACIT

OBHLIADKA ZDARMA
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Nezabudnite
na SERVIS záhradnej techniky

PRED SEZÓNOU

Hattech - Jozef Hatala
Čsl. armády 19

Humenné 066 01
Jozef HatalaJozef Hatala
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60907  633  883

Ing. Martin Hatala HatMax

Orez ovocných a okrasných stromov

Realizácia záhrad a verejných
priestranstiev
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Jozef Hatala
Humenné 0908 208 908

Deratizácia
Dezinsekcia
Dezinfekcia
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POSTELE  Z  MASÍVU

tel.: 0915 880 808
www.postele-bodnar.sk

postele bodnar
HUMENNÉ, Sninská 9

- ZDRAVOTNÉ
MATRACE
- KVALITNÉ

POSTELE
- ANATOMICKÉ

VANKÚŠE
Garancia najnižšej ceny na trhu   Nakupujte priamo od výrobcu

-

žšej ceny na trhu Nakupujte

r zľavy až 30%zľavy až 30%
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PÔŽIČKY
0918  597  014

ODBORNEJODBORNEJ

SPÔSOBILOSTISPÔSOBILOSTI
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 Návratnosť
2-3 roky!!!

0915 927 993
0940 707 621

FÚKANÁ
IZOLÁCIA

Odpudzuje hmyz
a hlodavce
Vysoká požiarna
odolnosť
Úplne bez rizika plesní

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

0908 979 512

PLOŠNÁ
INZERCIA................................

0905 186 889, www.kopaniestudni.comZe
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HĽADANIE VODY
VŔTANIE STUDNÍ

STROJOVÉ KOPANIE 
STUDNÍ do 13 m
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SI...

NOVÉ
LEPŠIE
NOVINY
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REDAKČNÉ SLOVO, ZDRAVIE / SLUŽBY
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GARÁŽOVÉ BRÁNY
a VONKAJŠIE ŽALÚZIE

HLINÍKOVÉ OKNÁ,
DVERE, FASÁDY

INTERIÉROVÉ DVERE
a PODLAHY

obchod.alurenostav@gmail.com
0907 533 504    0918 841 371

PLASTOVÉ OKNÁ
a VCHODOVÉ DVERE

Suchý Jarok 2811, HUMENNÉ

ALU RENOSTAVALU RENOSTAV s.r.o.

DECCO 83
7-komorový profil,
ktorý spĺňa
najnáročnejšie
normy EÚ
3-tesnenia
3-sklo

pre pohodlie domova... 

Opäť po týždni všetko dobré, milí a 
vážení naši čitatelia. Je február, mesiac z 
takmer ešte stále nového roka je za nami. 
Ale – hoci to celkom pravda nie je – svet-
lo pribúda priam závratným tempom. Aj 
keď, treba ho asi hľadať všade inde, len 
nie v tej záplave správ, ktoré sa na nás 
sypú zo všetkých strán. Možno aj preto 
niektoré informácie už ani nevnímame. 
A to je zle, zjavne to niekto tak chce. Čo-
raz viac sa ukazuje, že ide o zámer.

Aj preto v tomto čísle našich novín 
publikujeme výzvu európskych intelek-
tuálov pred májovými voľbami do Eu-
rópskeho parlamentu. Šíri sa našim sta-
rým kontinentom, len u nás sa jej akosi 
priestoru ešte nedostalo. Kto vie, prečo? 
Ale, chceme byť aj praktickí, opäť si náj-
dete v čísle poučné informácie našej do-
pisovateľky, pani doktorky Ilavskej, ale-
bo „zamyslenie do duší nielen rodičov“ 
pána učiteľa Jána Papugu.

Nazrieme, ak nám to inzertný 
priestor umožní, do našich viníc, kde sa 
v uplynulých dňoch rodil nový ročník 
ľadového vína. A keď už sme pri tej inzer-

cii – iba pripomíname, že už niekoľko 
týždňov zverejňujeme aj politickú rekla-
mu, ale výlučne v intenciách zákona a s 
poznámkou, že názory vydavateľstva sa 
nemusia zhodovať s názormi inzerentov. 
Vnímame to ako službu pre vás, aby ste 
dostali možnosť spoznať kandidátov na 
post hlavy štátu aj z iného uhla.

A, skoro sme zabudli, máme tu 
predsa Hromnice! Hromnice patrili k 
najvýznamnejším pranostickým termí-
nom. Ľudia napríklad verili, že ak na 
Hromnice zo strechy tečie, zima sa dlho 
povlečie, ale ak je silný mráz, treba sa 
ponáhľať so zimnými prácami, lebo jar 
je predo dvermi. Všeobec-
ne platilo, že čím väčšia 
zima na Hromnice, tým 
lepšia úroda, teplejšie 
leto a skorá jar. Tak sa 
pomaly chystajme priví-
tať ju.

Pekný a pokoj-
ný týždeň

A svetla pribúda...

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Dedenie predstavuje všeobecný prechod 
práv a  povinností zo zomrelej osoby, resp. 
poručiteľa na iné osoby. Slovenský právny 
poriadok rozlišuje dva dedičské tituly, resp. 
dôvody, z ktorých možno dediť. Sú nimi de-
denie zo zákona a  dedenie zo závetu, tzv. 
testamentárne dedenie. Iné dôvody zákon 
nepripúšťa. Tieto dedičské dôvody sa na-
vzájom nevylučujú, to znamená, že dediť 
možno súčasne na základe oboch týchto 
dedičských dôvodov alebo jedného z nich. 

Dedením zo zákona sa rozumie pre-
chod práv a  povinností z  poručiteľa na 
dedičov, ktorých zákon zoradil do štyroch 
dedičských skupín, ktoré tvoria osoby v prí-
buzenskom pomere, alebo inom zákonom 
kvalifikovanom vzťahu, pričom medzi tými-
to dedičskými skupinami existuje vzájomný 
vzťah subsidiarity. V  súlade s  týmto vzťa-
hom subsidiarity môžu osoby z nasledujúcej 
dedičskej skupiny dediť len v tom prípade, 
že nededia osoby z predchádzajúcej dedič-
skej skupiny. Prvú dedičskú skupinu tvoria 
vo všeobecnosti najbližšie osoby poručiteľa, 
a to jeho deti a manžel/manželka. Predpo-
kladom pre dedenie v rámci tejto dedičskej 
skupiny je existencia aspoň jedného poru-
čiteľovho potomka. Dedičia v  tejto skupine 
dedia rovnakým dielom. V  prvej dedičskej 
skupine môže namiesto dieťaťa poručiteľa 
dediť poručiteľov vnuk či vnučka, prípad-
ne ďalší poručiteľov potomok. Podľa nášho 
právneho poriadku prislúcha právo dediť aj 
počatému, ale ešte nenarodenému dieťaťu, 

a  to za podmienky, že sa narodí živé. Deti 
a  potomkovia predstavujú tzv. neopome-
nuteľných dedičov, ktorí dedia vždy, pokiaľ 
majú právnu spôsobilosť, dedičstvo neod-
mietli a neboli platne v súlade so zákonom 
poručiteľom vydedení. Druhú dedičskú sku-
pinu tvoria manžel, poručiteľovi rodičia a tí, 
ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu 
jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej 
domácnosti a ktorí sa z tohto dôvodu starali 
o spoločnú domácnosť alebo boli odkáza-
ní výživou na poručiteľa. Dedičia v  druhej 
dedičskej skupine dedia rovnakým dielom, 
manžel však dedí vždy najmenej polovicu 
dedičstva. Tretiu dedičskú skupinu tvoria 
poručiteľovi súrodenci a tí, ktorí žili s po-
ručiteľom najmenej po dobu jedného roku 
pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a 
ktorí sa z toho dôvodu starali o spoločnú do-
mácnosť alebo boli odkázaní výživou na po-
ručiteľa. V prípade, že nededí niektorý z po-
ručiteľových súrodencov, nadobúdajú jeho 
dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. 
Do štvrtej dedičskej skupiny patria praro-
dičia poručiteľa, ktorí dedia rovnakým die-
lom, pričom ak nededí žiaden z prarodičov 
poručiteľa, dedia rovnakým dielom ich deti.

Dedenie vo všeobecnosti a dedenie 
zo zákona

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

Aký je rozdiel medzi metabolizmom 
a trávením?

Trávenie je súbor všetkých dejov v tele 
človeka, pri ktorom dochádza k spraco-
vaniu potravy tak, aby mohla byť vyu-
žitá v metabolizme. Pokiaľ metabolické 
deje prebiehajú v každej časti ľudského 
tela, v  každej bunke, tráviace procesy 
sú lokalizované v tráviacom trakte. Trá-
venie je nevyhnutným predpokladom 
k premene živín, k metabolizmu. 
Čo sú to kalórie a koľko ich potrebu-
jeme denne?

Kalória je jednotka energie. Je to fyzi-
kálna veličina a  predstavuje množstvo 
energie, ktorá dokáže zvýšiť teplotu 1 
gramu vody o  1o C. Podľa správnosti 
podľa platnej normy sa nám má použí-
vať jednotka metrickej SI sústavy – teda 
joul (džaul). 

V oboch prípadoch sa v praxi požíva-
jú jednotky tisíckrát väčšie – kcal, teda 
kilokalória a  podľa SI sústavy kilojoul 
(kilodžaul). Prepočet medzi kilokaló-
riami a kilojoulami je  4,185 kJ (v praxi 
sa zaokrúhľuje na 4,2 kJ), teda 1 kiloka-
lória je 4,185 kilojouvov. Pre predstavu 
1 jablko (100gramové) má energetickú 
hodnotu asi 55 kcal, 230 kJ, rovnako 
vážiaca mrkva polovičnú. 100 gramový 
vyprážaný bravčový rezeň má energe-
tickú hodnotu 2000kJ (teda 470 kcal), 
dusený pstruh 550 kJ (130kcal). Jedna 
stogramová mliečna čokoláda asi 2500 

kJ (600kcal).  
Koľko je 2000 kilokalórii na tanieri? 
alebo v celodennej strave?

Pri vhodnom výbere je to 5 porcií 
denne v  dostatočnom množstve na za-
sýtenie, prísun živín, vitamínov a mine-
rálií. Ale môže to znamenať aj iba jeden 
napríklad obed s nesprávnym zložením 
– napríklad vyprážaný syr s  tatarskou 
omáčkou a hranolkami, sladkým nápo-
jom a  zákuskom. 
Ak si sledujem príjem kalórii, pomô-
že mi to schudnúť? Alebo mi to nepo-
môže?

Je to hlavná cesta, ako sa dopracovať 
k  túženej hmotnosti.  Ale môžu na to 
slúžiť aj rôzne už vypracované diéty, kde 
niekto pred vami kalórie spočítal
Môžem schudnúť aj bez počítania ka-
lórii? V akých prípadoch?

Počítanie kalórií nie je nevyhnutné, 
ak si človek vie rozkázať a naozaj menej 
zjesť – znamená to zredukovať každú 
porciu napríklad o  treti-
nu, obmedziť sladkosti, 
posledné jedlo jesť 4-5 
hodín pred spánkom. 
Napríklad 1 malý keksík 
denne navyše znamená 
vzostup hmotnosti 
o 1-2 kg ročne.

Metabolizmus, bazálny metaboliz-
mus, potreba energie (dokončenie)

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

metabolizmu a výživy
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SLUŽBY, MÓDA
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SERVIS OKIEN
rýchlo a lacno
0918 217 665

27
-0

01
7-

1

30 rokov na trhu 1989 - 2019
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KAMENÁRSTVO
www.filarsky.sk

SP - 0905 256 079   SK - 0902 919 401

ZLATÉ PÍSMO, MONTÁŽ, LAMPÁŠ 
VÁZA - NEREZ

DOVOZ DO 100KM ZDARMA
 AKCIE DO 31. 03. 2019

Stropkov
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TV PROGRAM

06:00 Teleráno 08:30 Zá-
mena manželiek 09:50 Oteckovia 10:55 Sused-
ské prípady 12:00 Rodinné prípady 13:00 NCIS 
- Námorný vyšetrovací úrad VIII. 17-18/24 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 21:35 
Tammy 23:35 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 
VIII. 17-18/24 01:25 Zámena manželiek 02:35 Su-
sedské prípady 03:25 Rodinné prípady 

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NO-
VINY 08:30 IQ TAXI 09:00 SÚDNA SIEŇ 10:00 SÚD-
NA SIEŇ 11:00 ZÁCHRANÁRI 12:00 NOVINY O 12:00 
12:30 TOP STAR 13:00 Kosti V. 3,4 15:00 POLICAJTI 
V AKCII 17:00 NOVINY O 17:00 17:25 ZÁCHRANÁRI 
18:25 PO ŠKOLE 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 
20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 IN-
KOGNITO 21:55 INKOGNITO 23:20 S PRAVDOU VON 
00:45 ZÁCHRANÁRI 01:35 NOVINY TV JOJ 02:20 
INKOGNITO 03:30 SÚDNA SIEŇ 04:15 ZÁCHRANÁRI 
04:50 NOVINY TV JOJ  

05:55 Správy RTVS „N“ 07:00 
Postav dom, zasaď strom 08:30 Svet z vtáčej 
perspektívy 09:00 Doktor z hôr 09:45 Sudkyňa 
Amy 10:30 Kultúrne dedičstvo 10:50 Duel 11:20 
5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 
13:55 Folklorika 14:25 Dobrodružstvá Sherlocka 
Holmesa 16:00 Správy RTVS 16:55 Doktor z hôr 
17:50 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 
20:30 Kým nás svadba nerozdelí 22:20 Repor-
téri 23:00 Inšpektor Max 00:00 Kým nás svadba 
nerozdelí 01:50 Inšpektor Max 

06:00 Teleráno 08:30 O 10 
rokov mladší 09:45 Oteckovia 10:45 Susedské 
prípady 11:50 Rodinné prípady 12:55 NCIS - Ná-
morný vyšetrovací úrad VIII. 19-20/24 14:55 
Susedské prípady 15:55 Rodinné prípady 17:00 
PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Otec-
kovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 
20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Dobre vedieť! 
22:45 Rodinné prípady 23:40 NCIS - Námorný vy-
šetrovací úrad VIII. 19-20/24 01:25 Milenky 03:05 
Susedské prípady 03:50 Rodinné prípady 

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ 
NOVINY 08:30 IQ TAXI 09:00 SÚDNA SIEŇ 09:50 
SÚDNA SIEŇ 11:00 POLICAJTI V AKCII 12:00 NOVINY 
O 12:00 12:30 TOP STAR 13:00 Kosti V. 5,6 15:00 
POLICAJTI V AKCII 17:00 NOVINY O 17:00 17:25 ZÁ-
CHRANÁRI 18:25 PO ŠKOLE 19:00 KRIMI 19:30 NO-
VINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČA-
SIE 20:35 REŠTART 22:00 9-1-1 7 23:00 Kuriér 1/12 
00:10 POLICAJTI V AKCII 01:15 NOVINY TV JOJ 02:05 
REŠTART 03:25 SÚDNA SIEŇ 04:10 ZÁCHRANÁRI 
04:45 NOVINY TV JOJ  

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

06:00 Teleráno 08:30 Varte s 
nami 08:40 Zámena manželiek 09:50 Oteckovia 
10:55 Susedské prípady 11:55 Rodinné prípady 
13:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad VIII. 21-
22/24 14:55 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 
CHART SHOW 22:35 Autoškola 23:35 Beznádejne 
zamilovaná Lola 01:25 NCIS - Námorný vyšetro-
vací úrad 02:55 Susedské prípady 

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NO-
VINY 08:30 IQ TAXI 09:00 SÚDNA SIEŇ 10:00 SÚD-
NA SIEŇ 11:00 ZÁCHRANÁRI 12:00 NOVINY O 12:00 
12:30 TOP STAR 12:50 Kosti V. 7,8 14:50 POLICAJTI V 
AKCII 17:00 NOVINY O 17:00 17:25 POLICAJTI V AKCII 
18:25 PO ŠKOLE 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 
20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 SOM 
MAMA II. 22:30 Vtierka Sam 4 23:35 ZÁCHRANÁRI 
00:25 NOVINY TV JOJ 01:10 SOM MAMA II. 03:05 
KRIMI 03:30 SÚDNA SIEŇ 04:05 POLICAJTI V AKCII 
04:50 NOVINY TV JOJ  

05:55 Správy RTVS „N“ 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 12:00 Správy RTVS 12:20 Dám-
sky klub 13:55 Folklorika 14:25 Dobrodružstvá 
Sherlocka Holmesa 15:30 Slovensko s Tiposom 
16:00 Správy RTVS 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 Vtedy na západe 23:10 
Vraždy na ostrove Aix 00:40 Ray Donovan 01:35 
Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa 

06:00 Teleráno 08:30 O 10 
rokov mladší 09:45 Oteckovia 10:45 Susedské 
prípady 11:50 Rodinné prípady 12:50 NCIS - Ná-
morný vyšetrovací úrad VIII. 23-24/24 14:50 
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 Milenky 22:50 
Rodinné prípady 23:50 NCIS - Námorný vyšetro-
vací úrad 01:30 O 10 rokov mladší 02:25 Dobre 
vedieť! 03:25 Susedské prípady 

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ 
NOVINY 08:30 PO ŠKOLE 09:00 SÚDNA SIEŇ 10:00 
SÚDNA SIEŇ 11:00 ZÁCHRANÁRI 12:00 NOVINY 
O 12:00 12:30 TOP STAR 13:00 Kosti V. 9,10 15:00 
POLICAJTI V AKCII 17:00 NOVINY O 17:00 17:25 
ZÁCHRANÁRI 18:25 PO ŠKOLE 19:00 KRIMI 19:30 
NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE PO-
ČASIE 20:35 S PRAVDOU VON 22:00 SEDEM 23:00 
REŠTART 00:20 ZÁCHRANÁRI 01:15 NOVINY TV JOJ 
01:55 S PRAVDOU VON 03:10 KRIMI 03:30 SÚDNA 
SIEŇ 04:15 ZÁCHRANÁRI 04:50 NOVINY TV JOJ  

05:45 Správy RTVS „N“ 07:00 
Folklorika 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 16:55 Doktor z 
hôr 17:45 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 
20:30 Zlaté časy 21:30 Dve deti, manželka a dcé-
ra 23:00 Radosť zo života 23:30 Neskoro večer 
00:20 Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa 01:10 
Dve deti, manželka a dcéra 

PONDELOK 4.2.2019
MARKÍZA MARKÍZA MARKÍZA MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

TV JOJ TV JOJ TV JOJ

RTVS RTVS RTVS

UTOROK 5.2.2019 STREDA 6.2.2019 ŠTVRTOK 7.2.2019

06:00 Teleráno 08:30 Sladká 
výzva 08:40 Zámena manželiek 09:55 Otec-
kovia 10:55 Susedské prípady 12:00 Rodinné 
prípady 13:05 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 
XIII. 1-2/24 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 
Harry Potter a Dary smrti 1 23:35 Na vlastnú päsť 
01:30 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 02:55 Zá-
mena manželiek 03:55 Susedské prípady 

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NO-
VINY 08:30 SUPERMAMA 09:50 SÚDNA SIEŇ 11:00 
SÚDNA SIEŇ 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 TOP STAR 
13:00 Kosti V. 11,12 15:00 9-1-1 7 16:00 POLICAJTI V 
AKCII 17:00 NOVINY O 17:00 17:25 POLICAJTI V AK-
CII 18:25 PO ŠKOLE 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV 
JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 
Medzi náhrobnými kameňmi 23:00 Zlodeji a zlo-
dejíčkovia 01:05 Signál z neznáma 03:10 NOVINY 
TV JOJ 03:45 KRIMI 04:10 POLICAJTI V AKCII 04:55 
NOVINY TV JOJ  

05:55 Správy RTVS „N“ 07:05 
Folklorika 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 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 Čo ja viem 22:00 Cestou ne-
cestou 22:35 Útek z Alcatrazu 00:20 Dobrodruž-
stvá Sherlocka Holmesa 01:15 Útek z Alcatrazu 

06:00 TELEVÍZNE NOVINY 
07:00 Nové dobrodružstvá Toma a Jerryho II. 
08:10 Ďateľ Woody 08:20 Zajac Bugs a priatelia 
08:25 Tom a Jerry 08:40 Pán prsteňov: Návrat 
kráľa 12:40 Need for Speed 15:20 Harry Potter 
a Dary smrti 1 18:20 Smotánka 19:00 TELEVÍZNE 
NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 
20:30 7 sestier Triler MN 15 (USA-VB-Francúzsko-
-Belgicko) 2017 N. Rapaceová, G. Closová, W. Da-
foe, M. Kenzari, Ch. Rubeck. 23:10 Elysium 01:20 7 
sestier 03:30 Elysium  

05:45 KRIMI 06:20 NOVINY 
TV JOJ 07:10 Levia stráž II. 11,12/28 08:05 Rýchla 
rota Chipa a Dala 47,48 09:00 Simpsonovci XX-
VII. 1,2/22 09:50 Neserte nám pestúnku II. 9,10 
10:50 Kovbojky a anjeli 12:50 Vodný svet 16:00 
Šanghajskí rytieri 18:20 MILÁČIKOVO 19:00 KRIMI 
19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEP-
ŠIE POČASIE 20:35 VŠETKO ČO MÁM RÁD 22:20 
VŠETKO ČO MÁ ANDER RÁD 23:00 Nečakaný útok 
01:05 Stormageddon 02:55 KRIMI 03:20 NA CHA-
LUPE 04:10 NOVÉ BÝVANIE  

06:25 Prasiatko Peppa 06:45 
Lassie 07:05 Červíčkovia 07:30 Levia stráž 07:55 
Elena z Avaloru 08:15 Fidlibumove rozprávky 
08:45 Trpaslíci 09:10 Daj si čas 09:40 Durrellovci 
10:40 On air 11:15 Park 11:55 Čo ja viem 13:25 Záha-
dy tela 14:35 Slečna Marpleová: Vražda na fare 
16:10 Biblia 17:45 Cestou necestou 18:20 Choch-
mesovci 18:25 Postav dom, zasaď strom 19:00 
Správy RTVS 20:30 Záhady tela 21:30 Neskoro 
večer 22:25 Kolekcia 23:15 Slečna Marpleová: 
Vražda na fare 00:50 Biblia 02:20 Kolekcia 

06:00 TELEVÍZNE NOVINY 
07:00 Vice Versa 09:00 Bláznivý tábor 10:50 
CHART SHOW 13:00 Na telo 13:30 Godzilla 16:45 
Dobre vedieť! 17:55 Autoškola 19:00 TELEVÍZNE 
NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 
20:30 THE VOICE ČESKO SLOVENSKO Kto sa stane 
najlepším hlasom Česka a Slovenska a získa 
rozprávkovú výhru v hodnote 75 000 €? 22:30 
Dvojnásobné obvinenie 00:45 Na vlastnú päsť 
02:25 Dvojnásobné obvinenie 04:00 Autoškola 
04:55 TELEVÍZNE NOVINY  

05:00 NOVINY TV JOJ 05:50 
KRIMI 06:20 NOVINY TV JOJ 07:10 Levia stráž 
II. 13,14/28 08:05 Rýchla rota Chipa a Dala 49 
08:30 Psia superstar 10:30 REŠTART 12:00 James 
Bond: Dnes neumieraj 15:00 Gulliverove cesty 
16:50 NA CHALUPE 17:50 NOVÉ BÝVANIE DIZAJN 
19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 
20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 V SIEDMOM NEBI 
Slovenská rodinná šou Vila Rozborila. MN 12 
2018 22:45 Život v stávke 00:50 Železné srdce 
03:35 KRIMI 03:55 DEDIČSTVO 6  

07:15 Červíčkovia 07:25 Sam-
my a jeho priatelia 07:40 Levia stráž 08:00 Elena z 
Avaloru 08:50 Nech žije deduško 09:30 Autosalón 
09:55 Americké národné parky 11:25 Svet v obra-
zoch 11:55 O 5 minút 12 13:00 Občan za dverami 
13:45 Poirot: Rodský trojuholník 14:35 Poirot: Prob-
lém na mori 15:35 Zlaté časy 16:40 Smrť prichádza 
v daždi 18:15 Tajomstvo mojej kuchyne 19:00 Sprá-
vy RTVS 20:30 Strážmajster Topinka 21:20 Musíš 
mi veriť 23:00 Poirot: Rodský trojuholník 23:55 Poi-
rot: Problém na mori 00:45 Smrť prichádza v daždi

MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

PIATOK 8.2.2019 SOBOTA 9.2.2019 NEDEĽA 10.2.2019
MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

TIP NA 
SOBOTNÝ 

VEČER

9.2.2019 20:30  
7 SESTIER
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POLITICKÁ INZERCIA / PRE FIRMY

Milí priatelia, uchádzam sa o 
podporu všetkých ľudí, ktorí majú 
svoju hlavu a nenaletia na prázd-
ne slová. Nie je pre mňa podstatné, 
akú politickú stranu ste volili alebo 
budete voliť v budúcnosti. Vylučujem 
akékoľvek kupčenie a politické vyjed-
návania o podpore, vylučujem vzda-
nie sa kandidatúry. Mojou jasnou 
ambíciou je vo voľbách zvíťaziť a 
byť prezidentom všetkých obča-
nov. Do volieb idem s víziou zachrá-
niť štát, zachrániť tradičnú slovenskú 
kresťanskú rodinu a zaviesť poriadok 
v štáte, aby sa aj bežní občania dovo-
lali práva a neboli šikanovaní svojvô-
ľou ktoréhokoľvek štátneho úradníka. 
Voľby nie su olympíjske hry, zúčastniť 
sa nestačí.

Kandidujem na prezidenta Slo-
venskej republiky ako občiansky, 
národný, nezávislý a nestranícky 
kandidát, bez peňazí oligarchov, 
bez reklamného smogu a len s 
podporou bežných ľudí. Moja pre-
zidentská kampaň je najlacnejšia zo 
všetkých, nemám ani jeden bilbord a 
spolieham iba na podporu mojej rodi-
ny, priateľov a bežných ľudí, aj preto 
väčšina príspevkov na moju kam-
paň je v čiastkach 1 až 20 eur (všetko 
o  mojej kampani si môžete pozrieť 
na  www.harabin-2019.sk). Nežiadam 
vás o fi nančnú podporu, lebo viem, 

že každé euro je potrebné pre rodinu. 
Radšej budem mať fi nančne nenároč-
nú kampaň, no ak ma chcete morálne 
podporiť, pošlite mi na účet aspoň 
cent.

Teším sa, že mocní, ktorí sú v 
pozadí článkov dehonestujúcich 
moju osobu, majú z nadchádzajú-
cich prezidentských volieb obrovský 
strach. Tento strach je oprávnený, ak 
totiž vyhrá Štefan Harabin a stane 
sa prezidentom, bude to katastrofa 
pre  oligarchov, korupčných poli-
tikov a pre lokajov parazitujúcich 
na Slovenskom štáte. A prvýkrát 
v histórii Slovenska sa tak môže stať 
bez podpory politických strán, iba s 
pomocou vás, milí občania.

Tieto voľby budú patriť obyčajným 
ľuďom, ktorí už majú plné zuby ne-
spravodlivosti, politickej svojvôle a 
arogancie vládnucich elít.  Dozrel 
čas, aby post prezidenta zastával 
kandidát, pre ktorého sú záujmy 
Slovenska a Slovákov prvoradé. 

Harabin = Katastrofa pre oligarchov

Štefan Harabin
anský kandidát 
a prezidenta SR

Slovenska a Slovákov
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Na svojich cestách po Slovensku často 
dostávam rovnakú otázku: “pán Mistrík, 
prečo kandidujete na prezidenta?” 

Som chlapec z hôr. Môj otec bol zá-
chranár horskej služby, odvtedy viem, čo 
znamená pomáhať ľuďom v núdzi. Ako 
školák som vyhral okresné kolo chemic-
kej olympiády a o mojej životnej dráhe 
bolo rozhodnuté. Po úspešnom štúdiu v 
zahraničí sa mi vo svete otvorili obrovské 
možnosti, ale ja som túžil venovať svoj 
talent Slovensku. Vrátil som sa domov a 
založil fi rmu, ktorá dnes patrí medzi sve-
tovú špičku. Svojou prácou pomáham le-
károm bojovať proti zákerným chorobám 
- a pomohol som aj nášmu olympioniko-
vi Matejovi Tóthovi očistiť jeho meno, 
keď bol krivo obvinený z dopingu.

Slovensko sa pohlo. Sme ďalej ako 
pred desiatimi rokmi, a inde ako pred 
rokom - no stále tu vládne korupcia, 
nespravodlivosť, šikovní ľudia naďalej 
húfne utekajú preč zo Slovenska. Preto je 
teraz veľmi dôležité, aby sa všetci slušní 
ľudia zomkli. Aby sme naše Slovensko 
spoločne ubránili proti extrémizmu a 
arogancii moci. 

Súboj o prezidentský palác sa roz-
behol naplno, no čaká nás ešte náročná 
cesta. V marci bude zvolený nový pre-
zident a ja považujem za kľúčové, aby 
to bol človek, ktorý bude stáť na strane 
spravodlivosti. Ktorý sa zastane slabších 
a bude otvárať témy kľúčové pre Sloven-
sko: nízke platy, zanedbané nemocnice 

a školy, či vydrancované lesy. Vyspe-
losť každej spoločnosti spoznáme pod-
ľa toho, ako sa dokáže postarať o tých 
najslabších. Nasledujúce prezidentské 
voľby rozhodnú aj o tom, či budeme mať 
prezidenta, ktorý bude stáť vždy na stra-
ne ľudí, alebo o takýto hlas prídeme.

Uchádzam sa o vašu podporu ako 
nezávislý občiansky kandidát, bez stra-
níckych záväzkov a zákulisných dohôd. 
Prioritou pre mňa je, aby prezidentský 
úrad neskončil v rukách extrému, alebo 
v rukách Smeru, hoci možno s usmiatou 
„ľudskou“ tvárou. Som presvedčený, že 
demokratickí voliči by do volieb mali ísť 
čo najjednotnejší, preto je pre mňa kľú-
čová dohoda a spolupráca - nie hlúpe 
hádky a podpásové útoky. Z tejto pozície 
neustúpim ani v tejto vypätej fáze kam-
pane. 

Kandidujem na prezidenta, aby 
som priniesol nádej pre ľudí, pre lepšiu 
budúcnosť, pre Slovensko.

Pre ľudí, pre budúcnosť, pre Slovensko

» Robert Mistrík
nezávislý kandidát na prezidenta SRý p
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Tridsiatka významných spisovateľov, 
vrátane niekoľkých laureátov Nobelovej 
ceny, zareagovala na výzvu francúzske-
ho filozofa Bernarda-Henri Lévyho, aby 
rozozvučali výstražné zvony a varovali 
pred rastúcim nebezpečenstvom, ktoré 
ohrozuje Európu. Je to podľa nich pre-
dovšetkým totalitarizmus, populizmus 
a marxizmus. Európsku myšlienku vní-
majú ako mimoriadne ohrozenú. Z textu 
výzvy vyberáme:

„Dosť bolo ‘budovania Európy’!“ ozý-
va sa krik. Vráťme sa miesto toho k „duši 
nášho národa“! Znovuobjavme našu 
„stratenú identitu“! Tento program šíria 
populistické sily, ktoré zaplavujú Európu. 
Neberú ohľad na to, že abstraktné pojmy 
ako „duša“ a „identita“ často existujú iba 
v predstavách demagógov. Na Európu 
útočia falošní proroci, ktorí sú opití ne-
návisťou v delíriu z možnosti dostať sa do 
žiary reflektorov... Európa je myšlienka, 
ktorá sa nám pred očami rozpadá.

V tejto zhubnej atmosfére sa v máji 
uskutočnia v Európe parlamentné voľby. 
Ak sa niečo nezmení, ak niečo neodvráti 
narastajúcu, vzdúvajúcu sa neodbytnú 
vlnu, ak nepovstane nový duch odporu, 
tieto voľby môžu dopadnúť najkatastro-
fálnejšie, ako si len dokážeme predstaviť. 
Stanú sa triumfom škodcov. Budú po-
tupnou porážkou tých, ktorí ešte stále ve-
ria v odkaz Erazma, Danteho, Goetheho 
a Komenského. Triumfovať bude politika 

pohŕdania vzdelanosťou a kultúrou. Vý-
sledkom budú výbuchy xenofóbie a anti-
semitizmu. Hrozí katastrofa...

Preto pozývame pridať sa k novému 
hnutiu. Preto vyzývame k činu v pred-
večer volieb, ktoré odmietame ponechať 
napospas hrobárom európskej myšlien-
ky. Preto nabádame znovu hrdo niesť 
pochodeň Európy, ktorá napriek svojim 
chybám, omylom a občasným aktom 
zbabelosti ostáva majákom pre všetkých 
slobodných mužov a ženy na tejto pla-
néte... Musíme teraz bojovať za myšlien-
ku Európy, alebo sa prizerať tomu, ako ju 
pohltí vlna populizmu...“

Signatári: Vassilis Alexakis, Svetla-
na Alexijevic, Anne Applebaum, Jens 
Christian Grøndahl, David Grossman, 
Ágnes Heller, Elfriede Jelinek, Ismaïl 
Kadaré, György Konrád, Milan Kundera, 
Bernard-Henri Lévy, António Lobo An-
tunes, Claudio Magris, Adam Michnik, 
Ian McEwan, Herta Müller, Ludmila Ulic-
ká, Orhan Pamuk, Rob Riemen, Salman 
Rushdie, Fernando Savater, Roberto Sa-
viano, Eugenio Scalfari, Simon Schama, 
Peter Schneider, Abdulah Sidran, Leïla 
Slimani, Colm Tóibín, Mario Vargas Llo-
sa, Adam Zagajewski.

Manifest bol uverejnený 25. januára 
2019 vo francúzskych novinách Libéra-
tion. Jeho anglický text, ktorý uverejnili 
noviny Guardian, preložil Štefan Olejník.

Vyzývame hrdo niesť pochodeň 
Európy

» red
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RADÍME, VINÁRI, AUTO-MOTO

Ako po minulé roky aj tento rok Roz-
hlas a  televízia udeľovala krištáľové 
krídla v  oblasti filantropie, hospodár-
stva, umenia, športu, vedy a  inovácií. 
Stojí za povšimnutie, že novinkou sa 
stalo udelenie ceny za inovácie a star-
tupové projekty, predovšetkým  mla-
dým kandidátom. Cenu napokon získal 
unikátny projekt študentov medicíny 
z  oblasti digitalizácie anatómie. Išlo 
o  program, ktorý v  3D zobrazení pri-
bližuje skladbu ľudského tela. Vizitku 
tejto skvelej súhry dynamickej moder-
nej technológie s  relatívne statickým 
poznatkovým systémom korunovalo 
úprimné vystúpenie mladého víťaza. 
Ani jeho poďakovanie rodičom nepô-
sobilo ako klišé, ale dokonalo dopĺňalo 
obraz užitočného previazania staršej 
a mladej generácie. 

Mimoriadne ocenenie získala pred-
nostka paliatívneho oddelenie MUDr. 
Kristína Križanová, jeho zakladateľka. 
Počas jej dlhoročnej praxe prechádza-
lo jej rukami množstvo ľudí. Zdalo sa, 
akoby v sále i pri televíznych obrazov-
kách diváci osobne prišli do kontaktu 
s  ňou cez svojich príbuzných. Skúse-
nosť so zomieraním zdieľali s  ňou asi 

všetci. Aj keď sa o  tom na verejnosti 
málo hovorí, čo ona sama priznala ako 
veľkú chybu. Pri odovzdaní ceny diváci 
povstali a tlieskali tak dlho a úprimne, 
ako som už dávno v programoch tohto 
typu nevidela. Potlesk hádam odrážal 
všetko zanedbané voči našim blízkym 
zomrelým. V sále bolo cítiť veľké prepo-
jenie života a smrti. Ocenená zjavne zo-
stala sama prekvapená tou atmosférou. 
V krátkosti priblížila situáciu, že vďaka 
paliatívnej medicíne možno zomierať 
dôstojne a  poďakovala, samozrejme, 
všetkým, ktorí sa o to pričiňujú. 

Rozvoj paliatívnej medicíny je 
jedinečný spôsob, ako neriešiť dile-
mu eutanázie, nerozhádať právnikov 
a etikov, ale ísť cestou sprevádzania 
ľudí v posledných chvíľach života tak, 
aby prekonali strach z bolesti a osamo-
tenosti. Jedným z  riešení je aj model 
mobilných hospicov. Garantkou kto-
rého – mobilného hospicu Slnečnica 
– je priamo MUDr. Križanová. Mobilný 
hospic veľmi pomáha ľuďom zomierať 
doma v kruhu svojej rodiny. Kto by ne-
stál o takúto odbornú a zároveň domá-
cu starostlivosť? 

Standing ovation za umenie 
zomierať

» Mária Raučinová, Fórum života

Informácie o výskyte akútnych respi-
račných ochorení a chrípky a chrípke po-
dobných ochorení v Slovenskej republike 
za 4. kalendárny týždeň 2019 naznačujú, 
že chrípka je na výraznom vzostupe.

V 4. kalendárnom týždni 2019 bolo 
hlásených 61 393 akútnych respiračných 
ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 2 089,7 
osôb v starostlivosti lekárov.  Chorobnosť 
v porovnaní s predchádzajúcim týždňom 
stúpla o takmer dvadsať percent. Naj-
vyššia chorobnosť bola zaznamenaná v 
Bratislavskom kraji, najnižšia v Trenčian-
skom kraji. Najvyššia vekovo špecifická 
chorobnosť na ARO bola vo vekovej sku-
pine 0-5 ročných detí, dosiahla hodnotu 6 
382,1/100 000.

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 
1 404 osôb, čo predstavuje 2,3 percenta zo 
všetkých ARO. 

Ochorenia hlásilo 60 percent vše-
obecných lekárov pre deti a dorast a 51 
percent všeobecných lekárov pre dospe-
lých. Najvyššia proporcia hlásiacich leká-
rov bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, 
najnižšia v Bratislavskom kraji.

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho 
procesu bolo v 4. kalendárnom týždni 
2019 hlásené spolu v 72 výchovno-vzdelá-
vacích zariadeniach. Išlo o 51 materských 
škôl (21 v Košickom kraji, 11 v Trnavskom 

kraji, osem v Prešovskom kraji, po štyri 
v Nitrianskom a Žilinskom kraji, dve v 
Banskobystrickom kraji a jedna v Tren-
čianskom kraji),  20 základných škôl (12 v 
Prešovskom kraji, po tri v Nitrianskom a 
Košickom kraji a dve v Žilinskom kraji) a o 
jednu základnú školu s materskou školou 
v Banskobystrickom kraji.

Obranyschopnosť organizmu počas 
chrípkovej sezóny možno podporiť zvý-
šeným príjmom vitamínov A, C, E a väč-
šiny vitamínov zo skupiny B – komplexu. 
Získame ich konzumáciou dostatočného 
množstva čerstvej zeleniny, ovocia a celo-
zrnných obilnín. Najvhodnejšie je vyberať 
si z nej druhy bohaté najmä na vitamín C 
– papriku, chren, citrusové ovocie, kivi, 
zelené vňate, kel, kapustu. Najmä v zim-
nom období je vhodné dopĺňať vitamín C. 
Počas chrípkovej sezóny je mimoriadne 
dôležité dbať na čistotu rúk, treba si ich 
umývať čo najčastejšie (vrátane každého 
kýchnutia či zakašľania), a to teplou vo-
dou a mydlom, v prípade núdze pomôžu 
aj dezinfekčné gély na alkoholovej báze. 
Netreba zabúdať na niekoľkominútové 
nárazové vetranie v miestnostiach. Počas 
chrípkovej sezóny odporúčame uprato-
vanie „navlhko“ – vírus chrípky prežije 
v prachu v izbovej teplote i niekoľko dní.

Pozor, chrípka silnie!

» Zdroj: ÚVZ SR 

Vraj v zime roku 1794 zastihol chu-
dobných farmárov v Franconii nečaka-
ný mráz. Franconia je historický názov 
pre oblasť na juhu Nemecka, ktorej 
strediskovým mestom je Ansbach. 
Miestni vinári namiesto toho, aby la-
mentovali nad zmrznutým hroznom, a 
taktiež preto, že boli veľmi šetrní, tak 
vyrobili víno aj zo zmrznutého hrozna. 
Výsledkom toho bolo maličké množ-
stvo medovo chutiaceho nektáru, 
ktorý mal vynikajúcu chuť, vyváženú 
kyslosť a nepodobal sa ničomu, čo bolo 
dovtedy medzi vinármi vyprodukova-
né. Odvtedy sa vie, že ľadové víno je 
zriedkavý, no vynikajúci produkt, kto-
rého korene majú viac než dvestoročný 
pôvod v Európe. Nemecko bolo prvou 
krajinou, kde sa toto víno začalo vyrá-
bať. 

Ľadové víno je výnimočné tým, 
že voda v bobuliach hrozna do veľkej 
miery zamŕza. Ak sa takéto zamrz-
nuté hrozno vylisuje, vo výslednom 
mušte zostane iba koncentrovaná šťa-
va s minimom vody. Dopracovať sa k 
ľadovému vínu je však veľká lotéria, 
keďže sa musí takéto hrozno vyhnúť 
chorobám ako aj zveri po dlhý čas. 

Práve zver prirodzene spôsobuje kaž-
doročne veľké škody, keďže si v mno-
hých prípadoch na hrozne určenom na 
ľadové víno pochutnali jelene, srnky, 
diviaky či vtáky. No a napokon musí 
teplota klesnúť pod –7 stupňov Celzia 
pri zbere a tiež pri lisovaní, čo sa v nie-
ktorých ročníkoch ani nemusí podariť. 
Ak sa však toto všetko dosiahne, tak z 
jedného kilogramu hrozna sa vylisuje 
asi len 10 cl koncentrovaného muštu 
(pri štandardnom hrozne je to až 75 cl). 
Preto je ľadové víno tak výnimočné a 
cenené. Takýto koncentrát ma vysokú 
aromatičnosť a cukornatosť, vďaka 
ktorým dostáva ľadové víno jedinečné 
vlastnosti. 

Hotové ľadové víno ma jedinečnú 
a neopakovateľnú chuť. Niekedy máva 
koncovku medovo – broskyňovú, 
marhuľovú alebo dokonca pripomína 
chuť tropického ovocia. Ľadové víno 
je mimoriadne vhodné ako dezert po 
dobrom jedle. Je to naozaj lahodná po-
chúťka. Skúsenosť vinárov vraj ukazu-
je, že hrozno s hrubšou šupkou, ako sú 
napríklad odrody Vidal a Riesling, je 
na produkciu ľadového vína najlepšie.

Pochúťka, ktorá vznikla 
zo zúfalstva

» red

Nedávno sme sa venovali tomu, že 
mnohí vodiči na našich cestách neovlá-
dajú správne zásady používania osvet-
lenia vozidla v cestnej premávke. Zostal 
však ešte jedna samostatná téma, ktorá 
priamo súvisí s touto problematikou. 
Tou témou je vzťah vodičov k chodcom 
a ich oslňovanie. Mohli by sme začať 
tým, že v civilizovanom spoločenstve 
platí zásada, že preferovaný je vždy 
ten slabší. V cestnej premávke sa za 
slabšieho a viac ohrozeného účastníka 
logicky považuje chodec.

Lenže toto zjavne u nás nestačí, 
pretože čo i len uvažovať o nejakej civi-
lizovanosti a ohľaduplnosti niektorých 
našich vodičov motorových vozidiel 
je viac ako nereálne. Tak si pomôžme 
priamo zákonom, konkrétne Zákonom 
o cestnej premávke. Svietenie vozidiel 
vo vzťahu k chodcom upravuje hneď vo 
viacerých paragrafoch.

Hneď tretí paragraf citovaného 
zákona v bode a) nariaďuje vodičom 
„správať sa disciplinovane a ohľadu-
plne tak, aby neohrozil bezpečnosť 
alebo plynulosť cestnej premávky“, vo 
štvrtom paragrafe sa zakazuje vodičom 
v bode h) „ohroziť chodcov na chodní-
ku alebo chodcov prechádzajúcich cez 
cestu, na ktorú vodič odbočuje, pri 

odbočovaní na miesto mimo cesty, pri 
vchádzaní na cestu a pri otáčaní alebo 
pri cúvaní.“ Tu sa pod ohrozením rozu-
mie aj oslepenie nevhodnými svetlami. 
Pripomeňme, že pri státí vozidla sa 
používajú parkovacie svetlá. Na to sú 
na vozidlách namontované. Napokon 
v paragrafe 32 v odseku druhom sa 
taxatívne určuje, že „vodič nesmie po-
užiť diaľkové svetlomety, ak je vozovka 
dostatočne a súvisle osvetlená alebo 
ak by mohol byť oslnený vodič protii-
dúceho vozidla, vodič vozidla idúceho 
pred ním alebo iný účastník cestnej 
premávky, strojvedúci vlaku alebo vo-
dič iného dráhového vozidla, alebo vo-
dič plavidla. Pri zastavení vozidla pred 
železničným priecestím vodič nesmie 
použiť ani stretávacie svetlomety, ak 
by nimi mohol oslniť vodiča vozidla v 
protismere.“ Nuž a „iným“ účastníkom 
cestnej premávky sa rozumie aj cho-
dec. Chodcom zas pripomíname, aby 
sa v čase zníženej viditeľnosti vybavili 
reflexnými prvkami na oblečení.

Osvetlenie ešte raz

» red

rýchle
dodanie

týždenná
distribúciaREKLAMAV NOVINÁCH

ceny už od  14€

0908 979 512

grafický návrh
v cene
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Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípa-
de, že viete o mieste, kam naše noviny 
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Trojzmenná prevádzka.Víkendy voľné.

Možnosť nadčasov. Plne hradené a 

zabezpečené ubytovanie.  Plat 4 - 5eur na hod. 

Stravné lístky v hodnote 4eur + bonusy. 

OPERÁTOR VÝROBY 

klimatizačných jednotiek 

do áut pre spoločnosť 

nachádzajúcu sa v Senici. 

www.bartexjob.sk

Neváhajte a kontaktujte nás:

+421 948 075 894, +421 948 159 559

     bartexjob@gmail.com
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Prijmeme pracovníka na pozíciu:

Servisný  technik

Hattech, s.r.o. Jozef Hatala
Čsl. armády 19, Humenné 066 01

tel.: 0915 18 20 40, predaj@hattech.sk

Oprava záhradnej techniky

Požadujeme samostatnosť.
Trvalý pracovný pomer / živnostník - mzda od 530 €/mesiac.

životopis doručiť e-mailom.

0908 966 046
distribucia.mi@regionpress.sk

SNINA - BREHY
min. 46,00 €

BRIGÁDA
ROZNOS NOVÍN

volajte: 0908 966 046
(PO-PI  10.00-15.00h)

Nedostávate do schránky
noviny HUMENSKO?
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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

onuky r žov-o trov t ov

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 

0800 162 162
www.stannah.sk 

600 000 
Stannah 
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www.konstrukter.sk

info@konstrukter.sk

OPERÁTOR VÝROBY 
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REKLAMA
na CELÉ SLOVENSKO

humensko@regionpress.sk            0908 979 512

ceny už od  449€
grafický návrh v cene

vysoká
kvalita

rýchle
dodanie distribúcia

bez DPH

0908 966 046
distribucia.mi@regionpress.sk

BRIGÁDA
ROZNOS NOVÍN

SNINA - BREHY
min. 46,00 €


