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Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 30 500 domácností 

MICHALOVSKO
TREBIŠOVSKO-SOBRANECKO

č. 10 / 8. MAREC 2019 / 23. ROčNÍK
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Kompletné stavebné práce

Rekonštrukcie bytov a domov

Zateplovanie domov

Stavby domov na klúc

,

,

STAVEBNÁ FIRMA PONÚKA

25% zlava na prácu vo februári a marci
,
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OREZÁVANIE STROMOV A KRÍKOV
P.R.L. s.r.o.   tel.: 0911 927 026
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za NAJLEPŠIU CENU !!!

STUDNE
0907 148 965
0905 195 458
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0917 062 447
0911 833 874

Berehovská 2213/13
TREBIŠOV

nabintplus@gmail.com
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TREBIŠOV
abintplus@gmail.comna
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KOMPLETNÉ STAVEBNÉ PRÁCE

0917 573 937            0917 951 050
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VÝKUP

PALIETPALIET
DREVENÝCH

0905 910 1320905 910 132
paletatrans@gmail.com
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Ponúkame len
SLOVENSKÉ OKNÁ!

CHCETE MENIŤ OKNÁ?
Teraz je to najlacnejšie !!!

GARANTUJEME
najnižšie ceny!

Ak nájdete rovnaké okná lacnejšie,
rozdiel Vám vrátime.

NAJLEPŠIE CENY !N ŠNAJLEPŠNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNAAAAAAAAAAAAAAAAAAJJJJJJJJJJJJJJJLLLLLLLLLLLLLLLLEEEEEEEEEEEEEEEEEPPPPPPPPPPPPPPPPPPŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠIIIIIIIIIIIIIIIEEEEEEEEEEEEEEEEE CCCCCCCCCCCCCCEEEEEEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNNNNNNNNNYYYYYYYYYYYYYYYYYY !!!!!!!!!NAJLEPŠIE CENY !za NAJLEPŠIE CENY !
Overená kvalita od Slovenských výrobcov
Bezplatné poradenstvo a zameranie
Rýchle dodanie
Odborná montáž

Overená kvalita od Slovenských výrobcov
Bezplatné poradenstvo a zameranie
Rýchle dodanie
Odborná montáž

ŽALÚZIE
interiérové, exterierové

ZASKLENIA BALKÓNOV
posuvný systém

SIETE PROTI HMYZU
pevné, otváracie, plissé, rolovacie

ROLETKY
látkové, deň-noc, plastové,
hliníkové

rorozrozoozzzoozozo ddddddddddiedidd l VVVáám ámm vvvvrávrávráááátimtititimtimimmmmmtime.

ŽŽŽA ÚÚLÚZIE

0915 856 447Kukorelliho 60     HUMENNÉ
(oproti Mestskému úradu)

Unitermont
unitermont@gmail.com

Teraz je to 

Unit

j

Kvalita výrobkov a dlhoročné skúsenosti = VAŠA SPOKOJNOSŤ!a výrobkov a dlhoročné skúsenosti = VAŠA SPOKOJNOSŤ!

využite skvelé akciové zľavy!JAR SA BLÍŽI,

využite skvelé akciové zľavy!JAR SA BLÍŽI,
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Priemyselná 1, Michalovce, 0905 105 793  0905 503 222

Realizácie záhrad na kľúč
Realizácie zavlažovacích systémov

Realizácie záhrad na kľúč
Realizácie zavlažovacích systémov
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REDAKČNÉ SLOVO / ZÁHRADA, MÓDA

ZÁHRADNICTVO

STROMY    KVETY
KRÍKY    OVOCNÉ DREVINY
ROZVOZ    PORADENSTVO

ZÁHRADNÍCKE SLUŽBY

STROMY    KVETY
KRÍKY    OVOCNÉ DREVINY
ROZVOZ    PORADENSTVO

ZÁHRADNÍCKE SLUŽBY

0905 691 916
michalovce@zasas.sk

0905 691 916
michalovce@zasas.sk

11.3.201911.3.2019
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Vám prináša kvalitnú a funkènú ženskú módu svetových znaèiek
LEO & UGO, Eva Kayan, Passioni, èi Carla Ponti.

S nami zažiarite v práci,
na prechádzke,
èi na posedení pri káve.

Vyskúšajte svetovú
módu, vyskúšajte

EMMA Style.

NÁJDETE NÁS ul. Špitálska 2, Michalovce EMMA Style
Otvorené denne
10.00 -17.00 hod.

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

0917 56 36 12 | 0911 60 20 40

odborná montáž s licenciou technickej služby od polície SR

AKCIA 250€
s montážou 399€všetky dvere

SKLADOM

v ponuke aj
hladké dvere

a odtieň Wenge

 Košice, Sídlisko Ťahanovce, Americká trieda
   obchodný dom KLAS (bývalá MILA) 1. poschodie

 Prešov, Podnikateľské centrum PYRAMÍDA
   Keratsinske nám. 1, prízemie, č. dverí 105/A

A už je tu pôst!

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

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

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

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

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

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

Veľa šťastia milí čita-
telia a tentoraz mnohí z 
vás aj voliči. Dobrú ruku 
pri výbere – myslite pri 
tom na vaše deti a ich 
budúcnosť tu, na 
Slovensku.
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OPRAVY A SERVISOPRAVY A SERVIS

0905 308 280

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

62
-0

00
8

PREPICHY
        POD CESTY
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5navijanie.valo@gmail.com

OPRAVA
ELEKTRICKÝCH MOTOROV
A PONORNÝCH ÈERPADIEL
056/64 92 265     0905 690 318

TIP na výlet
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SLUŽBY, ZÁHRADA
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PROMONT GLASS s.r.o. D R E V O  -  H L I N Í K  -  O C E Ľ  -  S K L O  -  P L E C H  -  B R A M A C

POZOR!     JARNÁ AKCIA  30% ZĽAVY

Od základov až po strechu... 0915 135 811    0918 623 064

RÁMOVÉ ZASKLENIE

ZÁHRADNÉ DOMČEKY PRÍSTREŠKY PRE AUTÁ

22
rokov

D R E V O H L I N Í K O C E Ľ S K L O P L E C H B R A M A CL I N Í K O C E Ľ S K L O P L E C HD R E V O H L I N Í K O C E Ľ S K L O P L E C H B R A M A CÍ
TERASY   ZIMNÉ ZÁHRADY   PRÍSTRESKY   ALTÁNKY   BALKÓNYˇ

BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE

www.promontglass.skpromontglass@promontglass.skPPk realizáciik realizácii
kompletnej terasykompletnej terasy

DARČEKDARČEK
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STAVBA DOMOV

INTERIÉROVÉ PRÁCE
REKONŠTRUKCIE

MURÁRSKE PRÁCE

info@fricup.sk      www.fricup.sk

Viac informácií 0915 440 043     0915 974 587
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Jozef Hatala
Humenné 0908 208 908

Deratizácia
Dezinsekcia
Dezinfekcia
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Ing. Martin Hatala HatMax

Orez ovocných a okrasných stromov

Realizácia záhrad a verejných
priestranstiev
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Oslobodenie
od dlhov

a exekúcii.
Konzultácia

a info zadarmo.
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ZALUŽICE  89
tel.: 056/647 14 38

kamenarstvo.marcin@marstone.sk
0907 993 558  �  0911 306 467

k

KAMENÁRSTVOKAMENÁRSTVO
Žulové pomníky

Hrobky
Cintorínske doplnky

*
*

*

PREDAJ

MARCINMARCIN
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POLITICKÁ INZERCIA / SLUŽBY, ZDRAVIE

Referendum Za lepšie Slovensko

» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO

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

dum. Prečítajte si otázky a rozhodnite, či 
súhlasíte:

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

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

 

BEZ DEMONTÁŽE

Zameranie, odborné poradenstvo
a cenová kalkulácia ZADARMO!

Najlepšia obnova strechy v najlepšej cene
obnova:  eternitových

plechových    
plochých         

NAJ - STRECHA s.r.o.

Materiál - prvotriedna kvalita

0940 776 203
Pre dôchodcov špeciálna zľava!
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ÚÈTOVNÍCTVO
- Vedenie jednoduchého
  a podvojného úètovníctva
- Personalistika a mzdy
- Daòové priznania
- Zakladanie s.r.o.

ARIAN, Masarykova 60, Michalovce
0905 794 715, ariansro@gmail.com
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399€

PLECHOVÉ
GARÁŽE

Dovoz a montáž
 ZDARMA

Dovoz a montáž
 ZDARMA

3x5m10
rokov

na trhu

V ponuke GARÁŽOVÉ BRÁNY na mieru !
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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

Zameranie a doprava ZDARMA7- roèné skúsenosti v oblasti zimných záhrad

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

TERASY   ZIMNÉ ZÁHRADY   PRÍSTREŠKY   ZASKLENIE   TIENIACA TECHNIKA

Materiály: HLINÍK, DREVOMateriály: HLINÍK, DREVO
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Lacnejšia  krytina
MATT HNEDÁ Omega
220m�=2.000�   ZÁRUKA 15 ROKOV

Škridla
TERRAN EVO
220m�=2.290�   ZÁRUKA 50 ROKOV

Kvalitná krytina
ICE OMEGA
220m�=2.490�   ZÁRUKA 35 ROKOV

30bm odkvap farba, 15 rokov záruka = 405€       komplet doplnky, fólia 135g, skrutky = 1.200€

latovanie s namorením a dodaním = 385€       demontáž, montáž = 1.300€

4.500€4.500€5.290€ 4.790€4.790€5.580€ 4.990€4.990€5.780€

STRECHY ZA CENY AKÉ  TU  EŠTE  NEBOLI !

Zameranie a vypracovanie ponuky ZDARMA.

INFORMÁCIE:  0905 143 259

VYBERTE  SI  SVOJU  CENOVÚ  KALKULÁCIU:
VYBERTE  SI  SVOJU  CENOVÚ  KALKULÁCIU:

1. 2. 3.

O ega

GARANCIA
minuloročných
cien!
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Tesárske, klampiarske a pokrývačské práce.
 Dodávateľ strešných krytín a stavebného reziva.

ONUFER.STRECHY, Humenné, Tel.: 0905 866 578
E-mail: onufer.strechy@gmail.com

Nechajte si zhotoviť strechu od profesionálov!

Poradenstvo, zameranie a cenová ponuka zdarma.

Plechová strešná krytina
od slovenského výrobcu

a ďalšie klasické 
NAJLEPŠIE CENY

5 /m²
s DPH

krytiny za
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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  698 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

0907  895  864
PLOŠNÁ INZERCIA..................................................
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ZDRAVIE, RADÍME / SLUŽBY

Najlepšie ceny a doprava po celej SR!
Ďalšie akciové ponuky na www.zenitsk.sk

Prievidza – obec Koš – 046 / 5430 771, zenit@zenitsk.sk
Košice – 055 / 6254 006, kosice@zenitsk.sk

Frost 2/10 číra
9,91 €/m2 s DPH

Kvalitný materiál pre nerozbitné
zasklievanie a prestrešovanie 

polykarbonát
plexisklo
hliník

Macrolux 7/16 bronz
17,35 €/m2 s DPH
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Príjem vlákniny ide správne ruka 
v  ruke s  príjmom tekutín. Ak je veľa 
vlákniny a málo tekutín, môžu sa obja-
viť bolesti alebo pocity tlaku v bruchu, 
nafukovanie, niekedy až zápcha. Ak je 
veľa tekutín a  málo vlákniny, môže sa 
objaviť redšia stolica až hnačky.

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

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

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

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

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

Vláknina - nepostrádateľná súčasť stravy II

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

metabolizmu a výživy

Predseda Národnej rady Slovenskej 
republiky vyhlásil voľby prezidenta 
Slovenskej republiky a určil deň ich ko-
nania na sobotu 16. marca 2019. Voleb-
né miestnosti budú otvorené od 07.00 
h do 22.00 h. Ak v prvom kole volieb 
nezíska ani jeden z kandidátov na pre-
zidenta Slovenskej republiky nadpolo-
vičnú väčšinu platných hlasov voličov, 
bude aj ich druhé kolo 30. marca 2019 
v tom istom čase od 07.00 h do 22.00 h.

Právo voliť prezidenta Slovenskej 
republiky má občan Slovenskej repub-
liky, ktorý má právo voliť do Národnej 
rady Slovenskej republiky, teda občan 
Slovenskej republiky, ktorý najneskôr 
v  deň konania volieb dovŕši 18 rokov 
veku. Prekážkou práva voliť je záko-
nom ustanovené obmedzenie osobnej 
slobody z dôvodov ochrany verejného 
zdravia.

Volič, ktorý má trvalý pobyt na úze-
mí Slovenskej republiky a v deň kona-
nia volieb nebude môcť voliť v  mieste 
svojho trvalého pobytu vo volebnom 
okrsku, v  ktorého zozname voličov je 
zapísaný, môže požiadať obec svojho 
trvalého pobytu o vydanie hlasovacie-
ho preukazu. Obec na základe žiadosti 
voličovi vydá hlasovací preukaz a zo 
zoznamu voličov ho vyčiarkne s po-
známkou o vydaní hlasovacieho preu-
kazu. Hlasovací preukaz oprávňuje na 
zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľ-
vek volebnom okrsku. Obec vydá voli-
čovi hlasovací preukaz len na ten deň 

konania volieb prezidenta Slovenskej 
republiky, ktorý volič  uviedol vo svojej 
žiadosti. Volič môže požiadať obec svoj-
ho trvalého pobytu o  vydanie hlaso-
vacieho preukazu na prvé i druhé kolo 
volieb prezidenta Slovenskej republiky 
súčasne. Táto požiadavka musí byť zo 
žiadosti voliča zrejmá.

Volič môže požiadať o vydanie hla-
sovacieho preukazu už iba výlučne 
osobne (alebo prostredníctvom ním 
splnomocnenej osoby), najneskôr po-
sledný pracovný deň predo dňom ko-
nania volieb (t.j. najneskôr 15. 3. 2019; 
pre druhé kolo volieb najneskôr 29. 3. 
2019) v úradných hodinách obce. Obec 
vydá hlasovací preukaz bezodkladne. 
Prostredníctvom osoby splnomocnenej 
žiadateľom možno požiadať o vydanie 
hlasovacieho preukazu najneskôr v po-
sledný deň predo dňom konania volieb 
(t.j. najneskôr 15. 3. 2019; pre druhé kolo 
volieb najneskôr 29. 3. 2019).

Žiadosť musí obsahovať tieto údaje 
o  voličovi - meno a  priezvisko, rodné 
číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalé-
ho pobytu (obec, ulica, číslo domu). Vo-
lič je povinný po príchode do volebnej 
miestnosti preukázať okrskovej voleb-
nej komisii svoju totožnosť predložením 
občianskeho preukazu. Ak bol voličovi 
na jeho žiadosť vydaný hlasovací preu-
kaz, predloží spolu s občianskym pre-
ukazom hlasovací preukaz, ktorý mu 
okrsková volebná komisia odoberie. 

Základné pokyny k voľbám

» Zdroj: MV SR

 www.odb-injektaz.sk
|

34
-0

03
9-

2

0907 895 864

ceny už od  12€
INZERUJTE S NAMI!

HĽADÁTE
zamestnancov?
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Folklór je naším národným bohatstvom
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Môj otec je lekár. Celý život k nemu 
chodili ľudia s rôznymi chorobami, aj 
simulanti a hypochondri. Aj za mnou 
chodia pacienti, aj keď nie som lekár. 
Majú rôzne choroby – nespia, majú 
strach zo zlyhania, nezvládajú tlak, 
ktorý na nich vytvára ich okolie.

Niektorí trpia schizofréniou medzi 
tým, čo si myslia a  čo musia hovoriť. 
Iní nezvládajú svoj život ani prácu, po-
tláčajú svoje svedomie, lebo musia pri-
kyvovať na nezmysly. Sú aj takí, ktorí 
chcú byť v každej situácii perfektní - aj 
tak nie sú a zbytočne sa trápia. Diag-
nózy sú rôzne. Napríklad maniodepre-
sia – horúčkovito sa prezentujú rôzne 
vízie a stratégie, neskôr upadnú do za-
budnutia a ľudia do pasivity a letargie. 
V podnikoch sa pohybujú aj rozdvoje-
né osobnosti. Keby len rozdvojené, aj 
roztrojené alebo rozdrobené na kúsky 
– každému hore musia povedať, čo 
chce počuť a ešte si to musia aspoň pár 
týždňov aj pamätať. Paranoja a stiho-
mam trápia ďalších – prenasledujú ich 
audítori, kontrolóri, ale hlavne rôzni 
votrelci, ktorí by si chceli sadnúť na ich 
stoličku. Viac ako polovicu pracovnej 
doby bojujú mnohí manažéri o  svoju 
pozíciu. Kleptománia sa tiež rozmohla 
v niektorých firmách. Sú aj ďalšie diag-

nózy - strata identity, zdravého rozu-
mu, frustrácia, vyhorenie. 

Najhoršie sa majú ľudia s  týmito 
vlastnosťami:

 Sú schopní a vedia vyriešiť veľa vecí 
- to znamená, že im každý nosí prácu.

- neodmietnu žiadnu prácu a  tak jej 
majú vyše hlavy a nosia si ju domov.

-
lia.

-
dy tých hore, čo nerozumejú ničomu. 
Poznáte to. Hovorí sa tomu výzva. Je to 
často totálna blbosť, ktorá skrsla v hla-
ve niekoho, kto ničomu poriadne nero-
zumie a vy si to musíte vedieť predsta-
viť. A keď si to predstavíte, tak vytvoria 
projekt a dajú vám to urobiť. No a po-
tom to už poznáte - prvotné nadšenie, 
sklamanie, panika, 
hľadanie vinníkov, 
potrestanie nevin-
ných a odmenenie 
nezúčastnených.

Chorí ľudia a  fir-
my. Príčinou je 
nedostatok 
zdravého ro-
zumu.

Svet chorých ľudí

» Ján Košturiak

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

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

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

poň čiastočne chránené pred vetrom, 
tiež neobľubujú celodennú páľavu.

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

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

Na balkón či na gelender

» red

rýchle
dodanie

týždenná
distribúcia

REKLAMA
V NOVINÁCH

0907 895 864

ceny už od  12€
grafický návrh v cene

www.harabin-2019.sk
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JUDr. Štefan Harabin: 
Kresťanský a národný hlas nesmie prepadnúť
Moji milí priatelia, 
Kresťanský a národný hlas nesmie prepadnúť.  Som jediný kresťanský a národný kandidát na 
funkciu prezidenta Slovenskej republiky. Preto volám po mobilizácii národných a kresťanských síl. 

Budem priamy. Vážení  voliči  SNS a Smer-SD.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Váš Štefan Harabin,

jediný kresťanský a národný
kandidát na funkciu   
prezidenta Slovenskej
republiky

www.harabin-2019.sk    VOĽTE č.4
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Spolu s blížiacim sa termínom na 
podanie daňového priznania k 
dani z príjmov sa musia všetky fy-
zické osoby - podnikatelia pripra-
viť na novinku pri podávaní daňo-
vého priznania.

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

Čo budete 
k registrácii potrebovať?

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

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

Dokedy musíte 
podať daňové priznanie?

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

Je viacero možností,
ako si môžete znížiť daň

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

Možnosti predĺženia lehoty
na podanie daňového priznania

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

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

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

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

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

Zdroj informácií: Finančná správa, 
Finančné riaditeľstvo SR, 

Centrum podpory pre dane
Stranu pripravila Renáta Kopáčová

Nezabudnite sa v predstihu zaregistrovať

Podnikatelia pozor - daňové priznanie 
môžete podať už len elektronicky

ilustračné foto                                                                                                                                                                       foto zdroj Bru-nO-pixabay

Uvádzame príklad:
Fyzická osoba vykonávajúca podnika-
teľskú činnosť na základe živnosten-
ského oprávnenia podá dňa 20.3.2019 
správcovi dane oznámenie o predĺžení 
lehoty na podanie daňového priznania 
za rok 2018, v ktorom si predĺžila leho-
tu na podanie daňového priznania do 
30.6.2019 (nedeľa). Najbližší pracovný 
deň je pondelok 1.7.2019,to znamená, 
že lehota na podanie daňového pri-
znania a splatnosť dane sa posúva na 
1.7.2019. Ak fyzická osoba podá daňové 
priznanie v máji 2019, splatnosť dane 
ostáva zachovaná a daňovú povinnosť 
vypočítanú v daňovom priznaní musí 
zaplatiť najneskôr do 1.7.2019.

Pri preventívnej prehliadke môže 
lekár objaviť ochorenie v štádiu, 
keď je ešte úplne vyliečiteľné. Na-
priek tomu, význam prevencie 
Slováci podceňujú a túto možnosť 
využíva menej ako jedna tretina z 
nich.

K tomuto nelichotivému zisteniu do-
spel Inštitút zdravotnej politiky, ktorý 
na svojej oficiálnej facebookovej strán-
ke píše, že hoci zanedbávanie prevencie 
nie je trestné, môže mať fatálne násled-
ky.

Tichí zabijaci nedajte im šancu
Na Slovensku patria k najčastejším 

príčinám úmrtí srdcovo cievne a ná-
dorové ochorenia, ktorým sa hovorí aj 
tichí zabijaci. „Tieto ochorenia v počia-
točných štádiách ťažko zbadať, necítime 
bolesť a nevidíme nijaké príznaky. Práve 
v tomto štádiu je však najlepšie začať s 
liečbou, a aj to je jedným z dôvodov, pre-
čo by sme nemali preventívne prehliad-
ky ignorovať,“ uvádza sa na stránke 
Inštitútu zdravotnej politiky. Prevenciu 
považuje za dôležitú súčasť poskytova-
nia zdravotnej starostlivosti aj Minister-
stvo zdravotníctva Slovenskej republi-
ky. „Aj z toho dôvodu sme ešte na jeseň 
2017 rozšírili rozsah prehliadok hrade-
ných z verejného zdravotného poiste-
nia,“ informuje jeho hovorkyňa Zuzana 
Eliášová. U ľudí starších ako 15 rokov 
pribudla napríklad možnosť bezplatnej 
prevencie formou pečeňových testov. U 
stomatológa je súčasťou preventívneho 
vyšetrenia prehmatanie uzlín, deti majú 
zase nárok na ošetrenie zubnej sklovi-
ny fluórom. „Prehliadky môžu odhaliť 
možný zdravotný problém a v prípade, 
ak sa zistí ochorenie, jeho včasné identi-
fikovanie umožní omnoho väčšiu šancu 
na vyliečenie,“ dodáva Eliášová.

Na aké preventívne 
prehliadky máte nárok a kedy?

Absolvovať preventívne prehliad-

ky, ktoré sú plne hradené z verejného 
zdravotného poistenia máte možnosť u 
všeobecného lekára pre deti a dorast, 
všeobecného lekára pre dospelých, zub-
ného lekára, gynekológa a pôrodníka, 
urológa, či gastroenterológa.

Preventívna 
starostlivosť o dorast a dospelých:

Na preventívnu prehliadku dospelých 
zájdite k vášmu všeobecnému lekárovi. 
Máte na ňu nárok raz za dva roky, ak ste 
darcom krvi, orgánov alebo tkanív, tak 
ju môžete absolvovať každý rok. Lekár 
zhodnotí zdravotné riziká vyplývajúce 
z vašej rodinnej anamnézy, vášho život-
ného štýlu, skontroluje stav očkovania a 
nasleduje komplexné vyšetrenie vášho 
tela. Absolvujete aj odbery na hema-
tologické (krvný obraz) a biochemické 
vyšetrenia, čerstvo plnoletí poistenci a 
poistenci nad 40 rokov absolvujú aj vy-
šetrenie krvných tukov - cholesterolu a 
triacylglycerolov.

Preventívna 
starostlivosť o deti a dorast:

Dieťa do 1 roku má nárok na deväť 
preventívnych prehliadok u lekára pre 
deti a dorast, pričom do troch mesiacov 
sú to najmenej tri prehliadky a 18-me-
sačné dieťa má nárok na jednu preven-
tívnu prehliadku. U detí od 3 do 18 rokov 
je to potom jedna preventívna prehliad-
ka raz za dva roky.

Preventívna 
gynekologická prehliadka:

Ženy od 18 rokov alebo od prvého 
tehotenstva majú u svojho gynekológa 
nárok na jednu preventívnu prehliadku 
za rok. Preventívna starostlivosť počas 
tehotenstva im prináleží každý mesiac a 
raz za šesť týždňov po pôrode.

Preventívna 
prehliadka u zubného lekára:

U zubného lekára má poistenec do 18 
rokov nárok na preventívnu prehliadku 

dvakrát do roka, poistenec nad 18 rokov 
raz ročne a tehotné ženy dvakrát za to 
isté tehotenstvo najskôr na začiatku 
prvého a potom tretieho trimestra.

Urologická 
preventívna prehliadka:

Muži by nemali zanedbávať preven-
tívnu prehliadku u urológa. Vo veku 
nad 50 rokov majú na ňu nárok raz za 
tri roky. Na pozore by mali byť aj tí muži, 
od 40-teho roku, ak sa v ich prvostup-
ňovom príbuzenstve vyskytol karcinóm 
prostaty a zájsť by teda mali k špecialis-
tovi raz za tri roky alebo aj častejšie.

Preventívna 
gastroenterologická prehliadka:

Nie všetci vedia, že vo veku nad 50 
rokov, alebo ak sa v ich rodine vyskytol 
karcinóm hrubého čreva a konečníka 
môžu bez ohľadu na vek raz za 10 rokov 
absolvovať aj preventívnu prehliadku u 
gastroenterológa. Pri negatívnej prvej 
prehliadke sa potom robí v päťročných 
intervaloch.

Netreba zabúdať ani na fakt, že jed-
notlivé zdravotné poisťovne ponúkajú 
poistencom v rámci svojich programov 
aj širší rozsah prehliadok, treba sa na ne 
informovať.

Odštartovali 
populačný skríning

Ak dostanete pozvánku na skríning, 
určite stojí za to ho absolvovať, môžete 
tým pre seba urobiť veľa. Ročne na Slo-
vensku pribudne cez 30-tisíc nových 
pacientov s rakovinou. Asi tretina pa-
cientov sa vylieči, viac ako polovica dl-
hodobo prežíva. Nádorové ochorenia sú 

druhou najčastejšou príčinou úmrtí na 
Slovensku, preto významným faktorom 
znižovania celkovej úmrtnosti je práve 
prevencia, ako aj včasná diagnostika a 
následne včasná liečba. V súvislosti s 
plnením úloh Národného onkologické-
ho programu odštartoval rezort zdra-
votníctva populačný skríning zameraný 
na včasné odhalenie rakoviny hrubého 
čreva a konečníka. Začal sa prvou fázou 
na vzorke 20-tisíc ľudí. „U mužov je ko-
lorektálny karcinóm najčastejšie sa vy-
skytujúcim onkologickým ochorením, 
na druhom mieste sú pľúca a prostata. 
U žien je kolorektálny karcinóm po ra-
kovine prsníka druhým najčastejšie 
sa vyskytujúcim nádorom,“ objasňuje 
Zuzana Eliášová.

Zamerajú sa aj na ženy
Podľa informácií hovorkyne spustí 

ministerstvo zdravotníctva v priebehu 
tohto roka aj populačný skríning ná-
dorov prsníka zameraný na ženy vo 
veku 50 až 69 rokov. „Zdravotné pois-
ťovne im odporučia pracoviská, ktoré 
získali certifikát na vykonávanie mamo-
grafického skríningu,“ upresnila. Doda-
la tiež, že rezort zdravotníctva plánuje 
v tomto roku rozbehnúť aj populačný 
skríning rakoviny krčka maternice pre 
ženy vo veku 23 až 64 rokov. „Prvé dva 
odbery cytológie sa uskutočnia v roč-
nom intervale, v prípade negativity 
týchto dvoch cytologických výsledkov 
sa pokračuje v troj-ročnom intervale do 
veku 64 rokov,“ uzavrela hovorkyňa. Ke-
ďže starostlivosť o zdravie je veľmi úzko 
spätá práve s prevenciou a tú máme vo 
svojich rukách, v žiadnom prípade by 
sme ju nemali podceňovať.

Stranu pripravila Renáta Kopáčová

Na preventívne prehliadky chodí len jeden z troch dospelých

Prevencia zachraňuje životy

Prevencia a včasná diagnostika vám môžu zachrániť život. 
foto zdroj DarkoStojanovic – pixabay

ZAUJALO NÁS

U zubného lekára má poistenec do 18 rokov nárok na preventívnu prehliadku 
dvakrát do roka.                                                                        foto zdroj jarmoluk - pixabay
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Spolu s blížiacim sa termínom na 
podanie daňového priznania k 
dani z príjmov sa musia všetky fy-
zické osoby - podnikatelia pripra-
viť na novinku pri podávaní daňo-
vého priznania.

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

Čo budete 
k registrácii potrebovať?

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

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

Dokedy musíte 
podať daňové priznanie?

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

Je viacero možností,
ako si môžete znížiť daň

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

Možnosti predĺženia lehoty
na podanie daňového priznania

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

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

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

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

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

Zdroj informácií: Finančná správa, 
Finančné riaditeľstvo SR, 

Centrum podpory pre dane
Stranu pripravila Renáta Kopáčová

Nezabudnite sa v predstihu zaregistrovať

Podnikatelia pozor - daňové priznanie 
môžete podať už len elektronicky

ilustračné foto                                                                                                                                                                       foto zdroj Bru-nO-pixabay

Uvádzame príklad:
Fyzická osoba vykonávajúca podnika-
teľskú činnosť na základe živnosten-
ského oprávnenia podá dňa 20.3.2019 
správcovi dane oznámenie o predĺžení 
lehoty na podanie daňového priznania 
za rok 2018, v ktorom si predĺžila leho-
tu na podanie daňového priznania do 
30.6.2019 (nedeľa). Najbližší pracovný 
deň je pondelok 1.7.2019,to znamená, 
že lehota na podanie daňového pri-
znania a splatnosť dane sa posúva na 
1.7.2019. Ak fyzická osoba podá daňové 
priznanie v máji 2019, splatnosť dane 
ostáva zachovaná a daňovú povinnosť 
vypočítanú v daňovom priznaní musí 
zaplatiť najneskôr do 1.7.2019.
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TV PROGRAM

06:00 Teleráno 08:30 Zá-
mena manželiek 10:05 Oteckovia 11:05 Sused-
ské prípady 12:05 Rodinné prípady 13:05 NCIS 
- Námorný vyšetrovací úrad XIV. 18-19/24 15:00 
Susedské prípady 15:55 Rodinné prípady 17:00 
PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Otec-
kovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 
20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Susedia 21:25 
Kuchyňa 22:05 Vo štvorici po opici 00:20 NCIS - 
Námorný vyšetrovací úrad 02:05 Zámena man-
želiek 03:05 Susedské prípady 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PONDELOK 11.3.2019
MARKÍZA MARKÍZA MARKÍZA MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

TV JOJ TV JOJ TV JOJ

RTVS RTVS RTVS

UTOROK 12.3.2019 STREDA 13.3.2019 ŠTVRTOK 14.3.2019

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

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

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

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

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

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

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

05:50 KRIMI 06:20 NOVINY TV 
JOJ 07:10 Rýchla rota Chipa a Dala 08:30 Roboti 
10:20 Začarovaní 12:30 Pretty Woman 15:00 Taxi, 
taxi 16:50 NA CHALUPE 17:50 NOVÉ BÝVANIE 19:00 
KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 
NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 V SIEDMOM NEBI Slo-
venská rodinná šou Vila Rozborila. MN 12 2018 
22:45 Krvavé peniaze Americký akčný kriminál-
ny film. MN 15 2015 00:30 Apartmán Šangri-La 
02:25 KRIMI 03:00 NOVÉ BÝVANIE 03:50 S PRAV-
DOU VON  

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

MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

PIATOK 15.3.2019 SOBOTA 16.3.2019 NEDEĽA 17.3.2019
MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

TIP NA 
SOBOTNÝ 

VEČER

16.3.2019 20:30  
ŠPUNTI NA 

VODĚ
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ŠKOLA, AUTO-MOTO, TASR

V časopise o školstve som zachytil 
rubriku, v ktorej porovnávali vyba-
venia škôl. Na jednej z fotografií bola 
trieda s klasickými lavicami a oproti 
nej trieda s neštandardným usporia-
daním stolov, pri jednom z nich mohlo 
sedieť viacero žiakov. Pritom bolo všet-
ko tak zladené, že to pôsobilo ľahko a 
moderne. Viacero z vyobrazení pochá-
dzalo zo zahraničných škôl, o ktorých 
je známe, že sú materiálne i priestoro-
vo štedré. Okrem uvedeného časopisu 
si často prehliadam školy v krajinách, 
ktoré sú vzdelávaniu naklonené oveľa 
viac ako na Slovensku.   

Estetika školy je veľmi dôležitý vý-
chovný, ba vzdelávací prvok. Nie na-
darmo sa hovorí, že prostredie vycho-
váva. Prostredie pozitívne vplýva aj 
na klímu školy a som presvedčený, že 
ovplyvňuje aj výkon žiaka. Niežeby si 
tento fakt naše školy neuvedomovali, 
avšak slovenské školstvo nepripravuje 
školám podmienky na to, aby sa aj táto 
zložka rozvíjala. Narážame pri tom na 
dva problémy: Budovy škôl sú staré, 
dispozične nevhodné pre súčasné 
vzdelávanie a v typickom paneláko-
vom štýle, kde estetika nebola prvot-
ná. Druhým problémom je to, že škola 
nemá peniaze na rekonštrukciu alebo 
vybavenie, ktoré by ju približovalo 
modernej dobe. Financie musí zhá-
ňať prostredníctvom rôznych výziev 
alebo prosí o pomoc sponzorov. Inou 
cestou je inovovať školu po častiach, 

čoho efekt sa prejaví po veľmi dlhom 
čase. Často sa dlhodobej premeny ško-
ly aktuálni žiaci ani nedočkajú. A tak 
sú prevažne v klasických učebniach s 
klasickým vybavením, kde výnimoč-
ne svieti intetaktívna tabuľa či data-
projektor. Dizajn chýba, žiaci sú sved-
kami akéhosi eklekticizmu starého s 
novým alebo navzájom nesúvisiacich 
prvkov. Akýkoľvek atypický alebo es-
tetický nábytok, hoci na súčasné vyu-
čovanie vhodnejší, je drahší, preto sa 
uprednostňuje klasické unifikované 
vybavenie. Je to na škodu veci, lebo v 
moderných školských systémoch už 
dávno pochopili, že škola má byť ergo-
nomická, ekologická, vkusná, dizaj-
novo a funkčne vybavená. To všetko 
si žiada síce náklady v situácii, keď sa 
financie na školstvo záhadne stráca-
jú. Okrem toho je mnoho budov škôl. 
Osvietení kompetentní by však doká-
zali preklenúť aj tieto prekážky. 

Škola má poskytovať zázemie nie-
len na vyučovanie, ale aj na čas pre-
stávok, stravovania či záujmovej čin-
nosti. Je pol dňa domovom pre budúce 
generácie, ktoré tiež raz budú posu-
dzovať svoje okolie, životné prostredie 
a isto ho budú zveľaďovať, upravovať. 
Alebo budú k nemu ľahostajní. Nedo-
statok peňazí na túto stránku školy 
určite formuje aj vzťah žiakov k nej a 
ich vkus.

Podcenená estetika

» Ján Papuga 
riaditeľ ZŠ

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

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

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

Dôležitá je dlhodobá tendencia po-

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

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

Prezuť či neprezuť?

» red
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TV PROGRAM

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PONDELOK 11.3.2019 UTOROK 12.3.2019 ŠTVRTOK 14.3.2019STREDA 13.3.2019
DOMA

PLUS

RTVS

DOMA

PLUS

RTVS

DOMA

PLUS

RTVS

DOMA

PLUS

RTVS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DOMA

PLUS

RTVS

PIATOK 15.3.2019 SOBOTA 16.3.2019 NEDEĽA 17.3.2019
DOMA

PLUS

RTVS

DOMA

PLUS

RTVS

TIP NA 
SOBOTNÝ 

VEČER

16.3.2019 20:10  
OKTAGON MMA 

ZÁPASENIE
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KS 22.250 Košicko okolie
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SN 30.000 Spišsko+LE+GL
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Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípa-
de, že viete o mieste, kam naše noviny 
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

dôveru morálku
BohumilaTauchmannová Záborská

kandidátka na prezidentku SR
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PRAVIDELNÝ TURNUS.  

saludosro@gmail.com
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SBS
LAMA SK
príjme strážnikov
na obchodné prevádzky

v Michalovciach a 
Trebišove

Kontakt:
0948 378 553

POS nutný! Nástup IHNEĎ!
800 € brutto/ mesiac
+ variabilná zložka
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Žijeme v  atmosfére neustálych slov. 
Každý sa akosi potrebuje verejne vy-
jadriť, zaujať postoj, dať vedieť o  sebe 
a  svojich názoroch. Ak o niekoho ne-
majú záujem médiá, nepozvú ho na 
rozhovor či do diskusie, píše vlastné 
blogy, strieda fejsbúkové statusy, for-
muluje osobné príbehy. Po 50-ročnom 
monolitnom socialistickom životnom 
štýle sa za pár rokov rozvinul  nevídaný 
pluralizmus. Zdôrazňovanie rozma-
nitosti sa stalo módnym trendom až 
do absurdných podôb spochybnenia 
základných princípov fungovania spo-
ločenstva. 

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

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

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

Až keď sa mlčaním nasýtime

» Mária Raučinová, Fórum života0907  895  864
PLOŠNÁ INZERCIA..................................................
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Voľné termíny:  31.3 – 6.4.  |  7.4 – 13.4.  |
 28.4 – 4.5.  |  5.5 – 11.5.  |  12.5 – 18.5.2019 

Pobyty sú podporované štátnou
dotáciou pre nepracujúcich dôchodcov.

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

folklórne vystúpenie a iné BONUSY !!!

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

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

ORAVA - zdravie
z prírody rozdáva
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Lešenári
   a stavbári pozor!

+421 948 672 122 
+421 907 780 698

cesta a bývanie ZADARMO

www.facebook.com/alukogroup

ponúkame celoročnú
     prácu na turnusy

plat od 13,50 - Nemecko
alebo od 15,50 - Švédsko

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

info@konstrukter.sk

OPERÁTOR VÝROBY 
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prijme

Skladník 
(Nemecko)

2200 EUR/mesačne Brutto

2800 EUR/mesačne Brutto

2400 EUR/mesačne Brutto

Mäsiar (Rakúsko)

0903 431 191
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Firma FORSE 

Mäsiar-pomocník 
(Rakúsko)

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

Nedostávate do schránky
noviny MICHALOVSKO?

6

REKLAMA
na CELÉ SLOVENSKO

michalovsko@regionpress.sk            0907 895 864

ceny už od  449€
grafický návrh v cene

vysoká
kvalita

rýchle
dodanie distribúcia

bez DPH

MORSKÉ OKO

TIP na výlet

JA
SE

NO
VS

KÝ
 H

RA
D

Firma REMIREL s.r.o., CZ

prijme

Práca v Českej republike 
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VÝBORNÉ  PLATOVÉ PODMIENKY
+421 918 607 897  +421 917 650 018

+421 905 775 463

VODIČ VZV

ZVÁRAČ CO2

OPERÁTOR VÝROBY

ELEKTRIKÁROV

PRACOVNÍKOV 

DO PLASTOVEJ VÝROBY


