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Že by tu už bola?
padla dobre. Vôbec sa nesmelo šiť,
priasť a tkať. Drotári a iní vandrovníci si tiež v tento deň nezačínali
svoje potulky po svete. Vajíčka, ktoré
sliepka alebo hus zniesla na Mateja
sa nesmeli podsádzať, lebo sa z nich
mali vyliahnuť nepodarky - matejčatá.
V ten deň znesené vajíčka gazdiné radšej zahodili cez plot alebo ich
dali žobrákom. No zároveň hospodári a ovocinári považovali Mateja za
patróna dobrej úrody. Preto v ten deň
chodili do sadov a záhrad a snažili sa
prebudiť ovocné stromy zo zimného
spánku. Potriasali ich alebo klopali
na ne varechou. Ak na Mateja bolo
počuť hlas škovránka, gazdovia už
mohli vyťahovať pluhy. Ak v ten deň
pršalo, mali sa urodiť zemiaky, ak
mrzlo, malo sa dariť pohánke.
Aj pranostiky pripisujú Matejovi
dôležitú úlohu. Jeho deň mal znamenať koniec zimy a priniesť čerstvý závan jari. Ak bol chotár ešte v bielom
kožuchu, Matej mu ho mal vyzliecť.
Takže ak máte zimy dosť,
tešte sa. Matej totiž ľady
láme. Ale pozor, ak ich
nenájde, tak ich ešte narobí...
Pekný týždeň!

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Doprava v cene!
Odstavčatá
T: 0908 13 11 99
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Ráno hrkútajú hrdličky, z krovia,
v ktorom sa v zime skrývali túlavé
mačky sa ozýva najrôznejší štebot,
objavujú sa prvé snežienky a bahniatka. Viem, je ešte február a jar má
byť ešte kdesi mesiac preč. Ale – cítiť
ju. Tento rok mimoriadne silno. Tak,
ako jar pred tridsiatimi rokmi, i tú
oveľa skoršiu z konca šesťdesiatych
rokov. Teda, jari našich nádejí. Stále
nenaplnených. Odborníci varujú, že
môže prísť ešte mráz a nielen ten „z
Kremľa“.
Hoci, aj jeho dych akosi obchádza naše končiny najmä vtedy, keď
sa rozhoduje o vážnych veciach.
Takže tešme sa, ale opatrne. Príliš
prívetivá a najmä skorá jar, ktorá
prichádza v zime, môže naozaj napáchať veľa škôd. V každom prípade už
podvečerné prechádzky prestali byť
„nočné“ a svetlo pribúda. Zatiaľ to
astronomické, ale aj to poteší. „Kvetu
kvitnúť nezakážeš: prekvitá, kvitne
kvietok, krásna jar keď zavíta; jar je
dievča, kvet je láska...“ Básnik Petőfi
Sándor v preklade Jána Smreka. Áno,
kvetu kvitnúť nezakážeš! To platí pre
všetkých, v ktorých driemu takéto a
im podobné nadpozemské ambície.
Na druhej strane – je dobré vrátiť
sa k múdrosti predkov, najmä v také
dni, akými je aj Matej (24. 2.). V našej
ľudovej kultúre sa tento deň spájal s
neúspechom a nešťastím. Nemala sa
začínať žiadna práca, lebo by nedo-
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Západné Slovensko
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26.000
30.000
24.000
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30.000
25.500
48.000
35.000
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32.500
25.000
31.000
38.000
52.000
45.500
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Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

46-0192

BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

50.000
30.000
35.500
30.000
39.250
38.600
30.000
35.000
36.500
26.500
52.000

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

29.000
25.000
25.000
82.750
22.250
12.000
30.500
35.000
40.000
30.000

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

Východné Slovensko

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL
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DOD na UMB

Dňa 13. februára 2019 vstúpilo na pôdu
šiestich fakúlt Univerzity Mateja Bela v
Banskej Bystrici približne 1260 záujemcov a záujemkýň o štúdium. UMB privítala aj 85 záujemcov o štúdium z prostredia Slovákov žijúcich v zahraničí. Z
Ukrajiny prišli maturanti predovšetkým
z Užhorodu, Veľkého Berezného a Perečína. Zo Srbska prišli študenti stredných
škôl z Báčskeho Petrovca, Nového Sadu,
Kovačice, Starej Pazovy a zo Šídu. Po
prvýkrát sme privítali aj stredoškolákov
z Iloku v Chorvátsku.
Najviac uchádzačov otvorilo dvere
Ekonomickej fakulty UMB. Priamy prenos z Dňa otvorených dverí na EF UMB
sledovalo on-line viac ako 1500 záujemcov o štúdium. Približne 290 uchádzačov
o štúdium zvažuje štúdium na Filozofickej fakulte UMB a 258 stredoškolákov sa
zaujíma o ponuku študijných programov Pedagogickej fakulty UMB. Uchádzači o štúdium na Fakulte politických
vied a medzinárodných vzťahov UMB
sa zaujímali o podmienky prijatia a tiež
aj perspektívu uplatnenia v praxi. Na
Fakulte prírodných vied UMB navštívilo

najviac študentov Katedru chémie FPV.
Uchádzačov o štúdium práva potešila
informácia o prepojení štúdia s praxou
a o možnosti bezplatne využívať unikátne vytvorený online systém právnych
informácií EPI smart, vytvorený jedinečne pre študentov PrF UMB. Budúcim
vysokoškolákom boli dvere otvorené aj v
Univerzitnej knižnici UMB a jej študovniach, ktoré sa nachádzajú v priestoroch
všetkých šiestich fakúlt.
Univerzita Mateja Bela v Banskej
Bystrici ukázala svoje priestory počas
novembrového a februárové Dňa otvorených dverí viac ako 2000 študentkám a
študentom z rôznych kútov Slovenska a
zahraničia.

INZERCIA

0907 877 862

» TS UMB
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02 AUTO-MOTO / iné
»2.2.19 som pri Hrone našiel
kľúč od st.Peugeota s Tescokart. 0917323384

03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
05 DOMY / predaj
»Predám starší RD vo výbornom stave v Nitr Hrnčiarovciach 5 km od Nitry
0904844031

06 POZEMKY / predaj
»Predám 6,5 árový pozemok v Tlmače-Lipníku.
Šírka pozemku cca 20m.
prístup na pozemok z verejnej komunikácie. Cena:
15000. Pozemok je v súkromnom vlastníctve zickej osoby.Dohoda možná.
0918495956

07 REALITY / iné
08 STAVBA
»Predám sklolaminátové
žumpy o objeme 5.000,
8.000 a 10.000 litrov a vodomerné plastové šachty.
Cena od 650 €. Doveziem,
osadím, vykonám aj tlakovú skúšku. T.č.: 0905 925
991

Keď sa rozhodneme začať s cvičením, je
dobré poznať percento tuku v tele. Stáva sa
často, že ak človek začne cvičiť, hmotnosť
sa nemusí zmeniť – ale tuk už môže ubúdať
a svaly postupne pribúdať. Na objasnenie je dobré mať potrebné vyšetrenie podielu
svalovej a tukovej hmoty, najčastejšie bioimpendančnými prístrojmi na špecializovaných pracoviskách, alebo mať zmeranú
kožnú riasu najčastejšie nad trojhlavovým
svalom - tricepsom, prípadne stačí aj obyčajný krajčírsky meter a mať zapísané svoje
miery – obvod pása, bokov, ale môže byť aj
obvod ramena, stehna a lýtka.
Ak sa hmotnosť nemení, ale zmenšujú
sa namerané obvody, znamená to, že ste
na dobrej ceste – ubúda množstvo tuku
a narastá svalová hmota. V praxi máme
prípady, že rovnako vážiaci ľudia vyzerajú ináč – ten, kto pravidelne cvičí môže
byť štíhlejší, ako ten, kto necvičí. Ten, kto
má pravidelnú fyzickú aktivitu, zlepšuje
si vzájomný vhodný pomer svalov a tukov
v prospech pre svalovú hmotu. Zníženie
podielu tukov znamená aj zníženie rizikovosti na srdcovocievne a metabolické ochorenia. Zvýšenie svalovej hmoty znamená aj
zlepšenie fyzickej kondície.
Už 10 kilogramov navyše oproti optimálnej hmotnosti zreteľne vidieť, dáva
telu úplne iný vzhľad – je menej pružné,
rozložitejšie, zavalité. Nabratie 10 kg svalov a rovnaké ubratie tuku v tele dodáva
vzhľad štíhlosti a jasných kontúr. To však
vôbec neznamená, že z človeka sa stáva
kulturista. Iba má atletickejšiu postavu.

Úloha svalov je vykonávať fyzickú aktivitu, pohyb. Úloha tuku je udržiavať telesnú
teplotu, slúži ako izolačná vrstva. Prítomnosť väčšieho množstva tuku spôsobuje
hypertenziu, cukrovku, ochorenia srdca
a ciev. Udržanie percenta tuku v tele je dôležitý ukazovateľ zdravia.
Dosiahnutie správneho pomeru medzi
tukmi a svalmi je dlhodobý cieľ a nedá sa
dosiahnuť žiadnym krátkodobým trikom,
liekmi alebo zázračnou procedúrou. Takže kilogram tuku nie je ťažší ako kilogram
svalu, ale zaberie väčší objem a telo človeka vyzerá objemovo väčšie zavalitejšie. Dosiahnutie optimálneho Body Mass Indexu
BMI je jeden z cieľov optimálnej hmotnosti, druhý je dosiahnutie správneho pomeru
tuku a svalov. Čím má človek menej tuku,
podkožného aj medziorgánového, vyzerá
štíhlejší a je aj zdravší. Hmotnosť je jeden
z cieľom, ktorý stojí na ceste k zdraviu.
Druhým je podiel svalov a tukov.
Takže, všetci, ktorí cvičíte a ručička na
váhe sa nemení, alebo neklesajú čísla, nebuďte sklamaní. Ak si budete viesť údaje
o vašich mierach, porovnáte obvody pása,
bokov, stehien, alebo si dávate
zmerať percento tuku v tele,
určite rozdiely zaznamenáte, navyše máte pozitívne
ohlasy z okolia a jasne to
vidíte aj na voľnosti vo
vašom oblečení.

PLACHTOVÉ
ZATEPĽOVANIE

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

TERÁS - ALTÁNKOV

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera BB medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP BB 12 Predám kočík,
0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za každých začatých 30 znakov textu
vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac
týždňov, pošlite rovnakú sms
toľkokrát, v koľkých týždňoch
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť
v ľubovoľných iných našich novinách, BB zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadChcete
podať
inzerát?
nej
stranesivľavo
dolu.
Službu
Návod nájdete na strane
6 dolu.
PlatbaMobilom.sk
technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.

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

INZERCIA

ŽP EKO QELET a.s.

0907 727 204

Bez poplatkov za administráciu!
Bez chodenia na dopravné inšpektoráty!
Bez čakania v radoch!
Navštívte naše zberné miesta
a my odhlásime Vaše vozidlo za Vás!

Banská Bystrica 0911 108 044
Banská Bystrica - Majer 0911 089 658

0903 657 815

Brezno

www.ekoqelet.sk

A BEZ POPLATKOV!!!
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0908 398 083

87-0008

01 AUTO-MOTO / predaj

Ach tá naša hmotnosť!

76-0016

Občianska
riadková
inzercia
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Vláda sa minulý rok rozhodla, že zavedie novú daň z
potravín. Sú to
opäť ďalšie peniaze, ktoré vyberie
ľuďom z peňaženiek. Nestačí, že kvôli
jej zlému vládnutiu rastú ceny energií,
kvôli ktorým sa zvyšujú ceny. Veď Slováci opäť zohnú chrbát.
V hnutí OĽANO sme od začiatku
hovorili, že tento nápad je zlý a že
naň doplatia ľudia vo forme zvýšených cien. Čo je ešte horšie, najviac na
to doplatia tí, ktorých príjem je nižší,
lebo práve oni minú väčšiu časť svojho
platu na potraviny a veci do domácnosti.
Ministerstvo financií naše slová
začiatkom februára potvrdilo. Sami
hovoria, že potraviny v januári zdraželi oproti decembru o 3 % a dodávajú,
že za tretinu tohto nárastu môže daň
z potravín. Hoci potraviny dražejú v
januári každý rok, tento rok narástli
rekordne. Najviac za posledných 13
rokov. Zdražovanie však neskončilo,
lebo ešte tri reťazce tento odvod platiť

nemusia. Ich účtovný rok začína začiatkom marca a tak sa môžeme pripraviť, že ceny porastú aj v nich.
Súčasnej vláde absolútne nezáleží na obyčajných ľuďoch, čo jasne
dokazuje aj tento príklad. Každý rok
siaha ľuďom hlbšie do vrecka. Ak by
vláda chcela naozaj pomôcť farmárom
a potravinárom, neťahala by peniaze
od ľudí formou dane z potravín.
Mohla by urobiť to, čo už dlho
navrhujeme. OĽANO dlhodobo presadzuje názor, že farmári musia dostať
peniaze, ktoré im za obrábanú pôdu
patria. Vláda musí spravodlivo prerozdeľovať eurodotácie a hlavne nesmie
buzerovať farmárov a potravinárov
nezmyselnými
povinnosťami.
Keď bude naše
hnutie
súčasťou
vlády, spravíme zo
Slovenska
úspešnú
krajinu, v ktorej budú
ľudia radi žiť. Rovnako aj ich deti
a vnúčatá.

Dispečing SK - 0950 333 222

45-0006

Vinou vlády opäť zdraželi potraviny.
Tentokrát rekordne

INZERCIA

0907 877 862

» Eduard Heger

tieňový minister financií a hospodárstva

Macrolux 7/16 bronz
17,35 €/m2 s DPH

Kvalitný materiál pre nerozbitné
zasklievanie a prestrešovanie

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

Najlepšie ceny a doprava po celej SR!
Ďalšie akciové ponuky na www.zenitsk.sk
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Frost 2/10 číra
9,91 €/m2 s DPH

polykarbonát
plexisklo
hliník
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09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
»Kúpim Hd kože 0948 799
362
»PREDÁM SENO. 0902 147
192

11 HOBBY A ŠPORT
»Kúpim akékoľvek zlaté a
strieborné mince aj šilingy,dukáty, šperky,náramkové
a vreckové hodinky a papierové peniaze t.0915627285
»Kúpim zlaté 1,2,5,10 dukáty CSR, CSSR, Rak.-Uhorska
a iné zlaté a strieborné
mince a papierové peniaze
mob.0944120497
»Predám pánske kolieskové korčule Truly. Veľkosť 45.
Málo používané. Pôvodná
cena 100 eur teraz 50. 0903
845 395

12 DEŤOM
13 RôZNE / predaj
14 RôZNE / iné
15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA
»59 r.muž hľadá priateľku.
0949480751

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

Na ochranu voči kliešťom
treba myslieť už vo februári
Február je najoptimálnejšie obdobie na zaočkovanie prvou z troch dávok očkovacej látky proti kliešťovej
encefalitíde. Druhá dávka by sa podľa
odborníkov mala podať koncom marca, alebo začiatkom apríla, ešte pred
jarnou aktivitou kliešťov a tretia dávka v septembri. Také je odporúčanie
epidemiológov pred týmto pomerne
vážnym ochorením, pričom takého
očkovanie chráni človeka až 5 rokov.
Endemické oblasti (miesta, kde sa
najviac vyskytujú infikované kliešte)
sú na Slovensku lokalizované predovšetkým pozdĺž brehov rieky Váh.
Toto veľké ohnisko sa tiahne od jeho
prameňa až po miesto, kde sa vlieva
do Dunaja. Kým v minulosti bolo infikovanými kliešťami zamorená len
ľavá strana Váhu, v 70-tych rokoch
minulého storočia sa to rozšírilo aj na
jeho pravú stranu. „V tejto oblasti zaznamenávame mnoho rokov najvyššiu
chorobnosť, aj keď treba povedať, že
v SR nie je chorobnosť na kliešťovú
encefalitídu vysoká. Ide ročne o 70 až
150 prípadov, ktoré majú stredne ťažký priebeh a vyžadujú si hospitalizáciu, ktorá trvá v priemere dva týždne.
Z toho dôvodu sa v SR nikdy neuvažovalo o celoplošnej vakcinácii proti
tejto chorobe, pretože mnoho ľudí nie
je vystavené tomuto riziku,“ uviedla
MUDr. Mária Avdičová, vedúca Odboru epidemiológie banskobystrického Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva (RÚVZ). Okrem okolia
Váhu možno za endemické územie
považovať aj juhozápadnú časť Slovenska, Nitriansky kraj a hlavne jeho
južnejšie okresy. Výskyt infikovaných
kliešťov sa však zaznamenáva už aj
v oblastiach, kde v minulosti nebola
potvrdená endemičnosť, napríklad vo
vyšších zemepisných výškach ako je
napr. Slovenské rudohorie.
Tak ako kliešť môže chorobu preniesť okrem človeka aj na zvieratá,
môže sa od infikovaných zvierat aj
nakaziť. Nákaze sú vystavené hlavne
kozy, ktoré sa týmto vírusom ľahko

nakazia. Nemajú zvláštne klinické
príznaky, ale vírus sa vylučuje do
mlieka. Toto ochorenie sa teda môže
preniesť aj pri konzumácii mlieka
nakazených kôz a výrobkov z tohto
mlieka, ktoré nie sú dostatočne tepelne opracované. „SR má najviac
ochorení po konzumácii takýchto
výrobkov. Je známa veľká epidémia
z roku 1951, kedy v okrese Rožňava
ochorelo vyše 600 ľudí po konzumácii kravského mlieka, miešaného
s kozím. Menšie epidémie sa vyskytujú každý rok, najčastejšie po konzumácii výrobkov, kde bol použitý
mix ovčieho a kozieho mlieka, ktoré
neprešlo dostatočným tepelným spracovaním,“ uviedla MUDr. Avdičová.
V SR sa očkujú tri skupiny obyvateľov
- povinne pracovníci virologických
laboratórií, či vedci, ktorí zbierajú
kliešte v prírode na výskum. Druhou
skupinou vzhľadom na profesionálne
riziko sú pracovníci v lesoch, geológovia, zememerači, či športovci, ktorí sa
venujú orientačnému behu a pohybujú známych endemických oblastiach.
Toto očkovanie je odporúčané a hradí
ho zamestnávateľ. Tretiu skupinu tvoria občania, ktorí sa dávajú očkovať
na vlastnú žiadosť. Kliešťová encefalitída je vírusové ochorenie, keď
vírus po zaklieštení sa krvnou cestou šíri v organizme, napadá najmä
nervové tkanivo a spôsobuje hlavne
zápal mozgu. V prvej fáze prebieha
ako chrípka, kedy sa vírus v organizme množí. Potom nastáva utlmenie,
niektoré ochorenia v tejto fáze skončia, dôjde k uzdraveniu a často nie
sú identifikované ako KE. Druhá fáza
sa manifestuje buď príznakmi zápalu
mozgových blán, alebo sa pridružia
úporné bolesti hlavy a silné vracanie. Môže poškodiť pohybové, rečové,
pamäťové i ďalšie mozgové centrá a
pri ťažkom priebehu zanecháva aj trvalé následky, či môže dôjsť k úmrtiu
a to najmä u imunodeficientnych pacientov.

» RÚVZ BB

Príklad:
RP BB 12 Predám kočík,
0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za každých začatých 30 znakov textu
vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac
týždňov, pošlite rovnakú sms
toľkokrát, v koľkých týždňoch
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť
v ľubovoľných iných našich novinách, BB zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadChcete
podať
inzerát?
nej
stranesivľavo
dolu.
Službu
Návod nájdete na strane
6 dolu.
PlatbaMobilom.sk
technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.
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INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

0907 727 204
0907 877 862

36-0027

Občianska
riadková
inzercia

7
politická inzercia, za Život / SLUŽBY

Sme slobodní byť dobrí

Presne pred rokom Slovenskom
otriasla správa o vražde dvoch mladých
ľudí. Hlboko ma zasiahla, tak ako každého normálneho človeka. Vedeli sme,
že mocenské štruktúry v réžii Smeru
sú prehnité skrz naskrz, slúžia „našim
ľuďom“, ktorí si z krajiny urobili svoju
dojnú kravu. Ale posledných 10, možno
15 rokov sme žili v tom, že predsa len sú
nejaké hranice – a ich prekročenie sme
si nedokázali vôbec predstaviť.
Toto sa pred rokom zmenilo. Preto
vražda dvoch nevinných ľudí tak veľmi šokovala celé Slovensko. Prvotný
šok sa postupne pretavil do masových
protestov, najväčších od roku 1989 - a
tie napokon z vlády vyhnali najskôr R.
Kaliňáka a potom aj R. Fica. Zaslúžene,
pretože práve oni dvaja mali najlepšie
informácie, čo sa v našom štáte deje.
Vedeli, že sa Kočner vyhrážal Kuciakovi
a zamietli to pod koberec. A čo je ešte
horšie, celé roky Kočnera a jemu podobných kryli cez svojich ľudí v polícii,
na prokuratúre a dopustili, že najväčší
gauneri boli beztrestní. Papalášska
politika „naši ľudia na prvom mieste“
viedla až k vražde Martiny Kušnírovej
a Jána Kuciaka, ktorý tieto praktiky odvážne odhaľoval.
Aj preto sú nechutné všetky snahy R. Fica občianske protesty bagatelizovať, očierňovať ich organizátorov a
útočiť na najnižšie ľudské pudy. Pretože
Fico síce stratil premiérsky post - ale

Sloboda človeka, hoci je to „veľký
pojem“, tak často používaný i, žiaľ,
zneužívaný v demokratických spoločnostiach, v skutočnosti funguje pre
človeka len v obmedzenej miere. Ten,
kto si myslí, že sa vzoprie morálnym
príkazom, lebo „je slobodný“ vybrať
si, čo on chce, sa hlboko mýli. Jeho
sloboda je limitovaná jeho emóciami
a vášňami. Volí si vzburu, keďže mu je
pohodlnejšie žiť bez príkazov. Aspoň
teraz a v tejto chvíli. Zdá sa, že slobodnejší je ten, kto sa podriadi radám
a overeným etickým štandardom, pretože jeho život sa drží v istej harmónii.
Ešte väčšiu mieru slobody prejavuje
ten, kto seba dá do úzadia a koná
v láske a milosrdenstve vo vzťahu
k druhým. V danej situácii ide o konanie proti vlastným záujmom a vôli,
zdá sa akoby aj proti svojej slobode,
no spätne sa objaví zvláštna životná
sila, ktorá dodáva človekovi osobitný
pocit slobody.
Slobodu však nemožno uplatniť
skôr, ako si človek vštepí určité vzory. Dieťa do troch rokov len opakuje
všetko, čo vidí a počuje od druhých,
od svojich najbližších. Dokonca aj slová skloňuje podľa druhej osoby – tak
ako to počuje. Varí, lieči, opravuje,
„mobiluje“ presne podľa rodičov, ako
ich verná kópia. Každú slobodu tvorí
len z toho, čo sa najprv naučí. Neskôr
v adolescencii chlapec či dievča najprv nasáva isté modely správania, až

» Robert Mistrík
nezávislýý kandidát na p
prezidenta SR

Objednávateľ: Robert Mistrík, Bratislava. Dodávateľ: Unimedia, Panónska cesta 7, Bratislava 851 04, IČO: 3138099

Martina a Ján prišli o to najcennejšie:
prišli o život, ktorý im už nikto nevráti.
Vražda je červená čiara a Fico s Kaliňákom dopustili, že tí, ktorých kryli, ju
prekročili. V tejto optike sú všetky Ficove, Kaliňákove, Gašparove či Glváčove
boliestky trápne a bezvýznamné.
Slovensko sa za posledný rok
veľmi posunulo. No stále tu vládne
korupcia, nespravodlivosť a šikovní
ľudia húfne opúšťajú krajinu. Preto je
veľmi dôležité, aby sa slušní ľudia zomkli. Aby sme naše Slovensko spoločne
ubránili proti extrémom a arogancii
moci.
Najsilnejšia veta minulého roka
zaznela z úst sestry Jána Kuciaka: “Guľku do srdca dostala celá naša rodina a
všetci sme tak trochu zomreli.” Nadchádzajúce prezidentské voľby sa konajú v čase pred Veľkou nocou, ktorá je
v našej kresťanskej kultúre symbolom
nového začiatku. Či sa stanú začiatkom
znovuzrodenia našej spoločnosti je teraz v rukách každého z nás.

33-0001

Takto pred rokom
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potom sa prejavuje samostatne a vymedzuje voči okoliu. Preto sloboda
voľby neznamená ponechať dieťa či
mladého človeka jeho vlastným náladám. Usmernenie, resp. vzor je prvým
predpokladom jeho ďalšieho vývinu
k slobode. Dnes to voláme motivácia,
pretože príkazy a zákazy sa „nenosia“.
Identita muža a ženy sa tiež dotvára v závislosti od naučených a prijatých vzorov. Tvrdenie o neutralite
pohlavia, aby človek nebol ovplyvnený stereotypmi mužskosti a ženskosti,
stojí teda na vode. Naopak, ženskosť
aj mužskosť sa formujú nie neutralitou, ani obrátenými modelmi, ale
upevnením osobitostí muža a ženy
a ich úloh v rodine a v spoločnosti.
Dievča nielenže je biologicky ženou,
ale sa aj učí byť čoraz originálnejšou
ženou. Prijať svoje biologické určenie
je prvým stupňom slobody a zveľadiť
svoju pohlavnú identitu je druhým
vyšším stupňom slobody. V tomto
zmysle sloboda nie je „oslobodenie sa
od svojich daností“, ale ich využitie
pre svoj rozvoj.
Ak pochopíme slobodu nie ako
ľubovôľu, ale ako rozumné prijatie
vlastných limitov, ich prekonávanie
či začlenenie do životného plánu, ak
sme pohotoví pomáhať a mať radi,
stávame sa celkom iste zo dňa na deň
slobodnejšími.

» Mária Raučinová, Fórum života

8
záhrada

Začiatok záhradníkovho roka má svoje nemenné pravidlá

Neviete čo skôr? Poradíme!

Svieže trávniky, kríky, ktoré sú skutočne okrasné, záhony plné kvetov
a rodiace hriadky mladej zeleniny
a byliniek. To je sen každého, kto
má okolo svojho bývania nejakú
tú piaď zeme. Hoci aj iba balkón.
Prišiel čas pustiť sa do realizácie
tohto sna.

Záhradu jednoznačne treba pripraviť na novú sezónu. Do práce sa však
pustite premyslene, len tak vám totiž v
priebehu roka vaša záhrada rozkvitne
do krásy.

Čo určite treba
Zasiať semienka kvetov alebo zeleniny,
ktoré neskôr presadíte do voľnej
záhrady.
Orezať všetky rastliny, ktoré jarný rez
potrebujú.
Rezať ibištek a iné kríky, ktoré mali
kvety aj v zime.
Vytrhať vychádzajúcu burinu a odstrániť mach z trávnikov.
Rozmnožiť a presadiť izbové kvety.
Preriediť záhony kvetov a pohnojiť ich.

vy. Ak potrebujete objednať náhradné
diely, napríklad na kosačky, urobte
tak hneď, aj dva týždne bývajú dodacie lehoty. Do polovice marca by ste
mali mať všetko dokonale pripravené
a funkčné.

Trávnik

Na zakladanie nového trávnika je
práve v tomto období vhodný čas. Dôležité je použitie správneho substrátu,
čiže zeminy. Nezabudnite pred založením trávnika pôdu dobre vyhnojiť,
to vám totiž počas roka ušetrí mnoho
starostí. Už založený a pevný trávnik
prvý raz koste až vtedy, keď vám tráva
narastie do výšky 7 až 8 centimetrov.
Rýľom zarovnajte okraje. Trávnik zbavte
mach a iných nečistôt, prevzdušnite ho.

Ovocné stromy a kríky

V marci by ste ovocné stromy mali
prihnojiť a okolo kmeňov nastlieť napríklad prvú trávu z kosenia, slamu či
geotextíliu, zabránite tak zbytočnému
výparu vlahy. Nezabudnite, že ešte pred
kvitnutím treba stromy ošetriť biologickými prípravkami proti škodcom. Ak
máte v záhrade ovocné kríky, ako sú
napríklad ríbezle, maliny alebo egreše,
v marci by ste ich mali hlboko zrezať. TeNáradie a zariadenia
Skontrolujte všetko, čo sa dá opraviť raz je vhodný čas aj na zrezanie kríkov
opravte, čo nezvládnete, dajte do opra- kvitnúcich na sklonku leta. Z ruží treba

PONDELOK 25.2.2019 UTOROK

26.2.2019

odstrániť zimnú ochranu a mali by ste
ich zrezať. V sade pozbierajte všetky polámané konáriky, uschnuté neopadané
lístie, prípadne plody, ktoré na jeseň
neopadli. Pod ihličnanmi mechanicky
odstráňte staré ihličie. Urobte jarný rez
a presvetlite korunu.

Pozor na burinu

Pravidelne plejte a okopávajte hriadky. Ekologický spôsob, ako zabrániť rastu burín, je nastielanie. Na okrasných
záhonoch môžete použiť drvenú kôru
a na zeleninových hriadkach netkané
textílie.

Trvalky a letničky

Pre trvalky by ste si v tomto období
mali pripraviť miesto. Urobíte to tak, že
odstránite vrstvu nástielky, skypríte a
pohnojíte pôdu, do ktorej ich plánujete
zasadiť. V marci vysádzajte skoro kvitnúce otužilé trvalky a môžete tiež vysievať skoro kvitnúce dvojročky a otužilé
letničky.

žujú prúdenie vzduchu, čo môže spôsobiť neželaný výskyt chorôb a škodcov.
Pre rast rastlín je dôležitý dusík a jar je
obdobie, keď ho potrebujú najviac.

Úprava hriadok

Poslovia jari

Je najvyšší čas na odstránenie zimnej
ochrany z hriadok a zo záhonov. Suché
steblá ozdobných tráv a stonky trvaliek
odrežte tesne pri zemi a dajte ich do
kompostu. Mladé výhonky obmedzujú
v raste, uberajú ich o slnečné lúče a zni-

STREDA

27.2.2019

ilustračné foto

foto zdroj Archiv

Určite sú to narcisy. V tomto období
vysádzame narýchlené a predpestované rastliny s koreňovým balom. Je čas aj
na okrasnú vŕbu. Do polotieňa až tieňa,
na vlhké stanovištia, vysádzame prvosienky aj s koreňovým balom.
red

ŠTVRTOK

28.2.2019

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:30 Zámena manželiek 10:00 Oteckovia 11:00 Susedské
prípady 12:00 Rodinné prípady 13:00 NCIS Námorný vyšetrovací úrad XIII. 23-24/24 14:50
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 Autoškola 21:40
Babovřesky 2 23:50 V pätici po opici 01:45 NCIS
- Námorný vyšetrovací úrad XIII. 23-24/24 03:05
Zámena manželiek 04:15 Rodinné prípady

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:30 O 10
rokov mladší 10:00 Oteckovia 11:05 Susedské
prípady 12:05 Rodinné prípady 13:05 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad XIV. 1-2/24 15:00 Susedské prípady 16:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ
TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reﬂex 17:55 Oteckovia
19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20
ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Dobre vedieť! 22:40 Rodinné prípady 23:35 NCIS - Námorný vyšetrovací
úrad XIV. 1-2/24 01:55 O 10 rokov mladší 02:50
Susedské prípady 03:35 Rodinné prípady

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:30 Varte
s nami 08:45 Zámena manželiek 10:00 Oteckovia 11:05 Susedské prípady 12:05 Rodinné
prípady 13:05 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad
XIV. 3-4/24 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 23:45 Úkryt 01:50
NCIS - Námorný vyšetrovací úrad XIV. 3/24 03:10
Susedské prípady 03:55 Rodinné prípady

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:30 O 10
rokov mladší 10:00 Oteckovia 11:00 Susedské
prípady 12:05 Rodinné prípady 13:05 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad XIV. 5-6/24 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 Horná Dolná 21:55 Dobre vedieť! 23:00 Kameňák 00:05 NCIS - Námorný
vyšetrovací úrad 02:20 O 10 rokov mladší 03:25
Susedské prípady 04:15 Rodinné prípady

TV JOJ 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 VIII. 11,12 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 INKOGNITO 21:55 INKOGNITO 23:00 S
PRAVDOU VON 00:25 SEDEM 01:25 NOVINY TV JOJ
02:05 INKOGNITO 03:10 SÚDNA SIEŇ 03:50 KRIMI
04:15 ZÁCHRANÁRI 04:50 NOVINY TV JOJ

TV JOJ 05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ
TV JOJ 05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ
NOVINY 08:30 PO ŠKOLE 09:00 SÚDNA SIEŇ 10:00 NOVINY 08:30 PO ŠKOLE 09:00 SÚDNA SIEŇ 10:00
SÚDNA SIEŇ 11:00 ZÁCHRANÁRI 12:00 NOVINY O SÚDNA SIEŇ 11:00 ZÁCHRANÁRI 12:00 NOVINY O
12:00 12:30 TOP STAR 13:00 Kosti VIII. 13,14 15:00 12:00 12:30 TOP STAR 12:50 Kosti VIII. 15,16 14:50
POLICAJTI V AKCII 17:00 NOVINY O 17:00 17:25 POLICAJTI V AKCII 17:00 NOVINY O 17:00 17:25
ZÁCHRANÁRI 18:25 PO ŠKOLE 19:00 KRIMI 19:30 ZÁCHRANÁRI 18:25 PO ŠKOLE 19:00 KRIMI 19:30
NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POPOČASIE 20:35 NIKTO NIE JE DOKONALÝ 22:00 9-1- ČASIE 20:35 SOM MAMA II. 21:30 REŠTART 23:00
1 10/10 23:00 Kuriér 4 00:10 ZÁCHRANÁRI 01:00 Vtierka Sam 7 00:05 ZÁCHRANÁRI 00:55 NOVINY
NOVINY TV JOJ 01:50 NIKTO NIE JE DOKONALÝ 03:15 TV JOJ 01:40 SOM MAMA II. 02:40 SÚDNA SIEŇ
SÚDNA SIEŇ 03:50 KRIMI
03:30 SÚDNA SIEŇ 04:15 ZÁCHRANÁRI

TV JOJ 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 VIII. 17,18 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 S PRAVDOU VON 22:00 SEDEM 22:55
INKOGNITO 00:05 ZÁCHRANÁRI 01:00 NOVINY
TV JOJ 01:50 S PRAVDOU VON 03:05 SÚDNA SIEŇ
03:40 SÚDNA SIEŇ 04:15 ZÁCHRANÁRI

RTVS 05:35 Správy RTVS „N“ 07:00
RTVS 05:55 Správy RTVS „N“ 07:00
Postav dom, zasaď strom 09:05 Doktor z hôr Folklorika 08:30 Japonská mozaika 08:45 Sloven09:50 Sudkyňa Amy 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 ské hrady objektívom 09:00 Doktor z hôr 09:50
12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 14:25 Dob- Sudkyňa Amy 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Sprárodružstvá Sherlocka Holmesa 16:00 Správy vy RTVS 12:20 Dámsky klub 14:25 Dobrodružstvá
RTVS 16:25 Voľby prezidenta SR 2019 16:55 Dok- Sherlocka Holmesa 16:00 Správy RTVS 16:25 Voľby
tor z hôr 17:45 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Správy prezidenta SR 2019 16:55 Doktor z hôr 17:45 Duel
RTVS 20:30 Láska s vôňou čokolády 21:45 Repor- 18:15 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 Maﬁa zabítéri 22:20 Inšpektor Max 23:20 Dobrodružstvá ja len v lete 21:25 Mata Hari 22:10 Vrchný inšpektor
Sherlocka Holmesa 00:15 Láska s vôňou čokolá- Banks 23:45 Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa
00:35 Maﬁa zabíja len v lete 01:30 Mata Hari
dy 01:30 Inšpektor Max 02:25 Dámsky klub

RTVS 05:45 Správy RTVS „N“ 07:00
Folklorika 08:30 Japonská mozaika 09:05 Doktor z hôr 09:50 Sudkyňa Amy 10:45 Duel 11:20 5
proti 5 12:20 Dámsky klub 13:55 Folklorika 14:25
Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa 15:35 Slovensko s Tiposom 16:00 Správy RTVS 16:25 Voľby
prezidenta SR 2019 16:55 Doktor z hôr 17:45 Duel
18:15 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 Najväčší
Slovák 21:40 Sloboda voľby 23:30 Ray Donovan
00:20 Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa 01:10
Sloboda voľby 03:00 Autosalón
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RTVS 06:10 Správy RTVS „N“ 07:00
Folklorika 08:50 Slovenské hrady objektívom
09:05 Doktor z hôr 09:50 Sudkyňa Amy 10:50
Duel 11:20 5 proti 5 12:20 Dámsky klub 13:55 Folklorika 14:25 Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa
16:00 Správy RTVS 16:25 Voľby prezidenta SR 2019
16:55 Doktor z hôr 17:45 Duel 18:15 5 proti 5 19:00
Správy RTVS 20:30 Zlaté časy 21:30 Dve deti,
manželka a dcéra 23:05 Radosť zo života 23:35
Neskoro večer 00:25 Dobrodružstvá Sherlocka
Holmesa 01:15 Dve deti, manželka a dcéra

9
právnik radí, naši nevidiaci
Záložné právo ako zabezpečovací
inštitút
V predchádzajúcom článku sme sa
pozreli na jeden z najčastejšie využívaných zabezpečovacích inštitútov,
ktorým je ručenie. V tomto článku sa
zameriame na ďalší zo zabezpečovacích inštitútov, ktorým je záložné právo. Všeobecnú právnu úpravu tohto
zabezpečovacieho prostriedku možno nájsť v Občianskom zákonníku.
Rovnako ako ďalšie zabezpečovacie
inštitúty záložné právo slúži ako prostriedok na zabezpečenie pohľadávky
a jej príslušenstva. Podstata záložného
práva spočíva v tom, že záložný veriteľ
je v prípade, že dlžník neplní čo má,
oprávnený uspokojiť sa alebo domáhať
sa uspokojenia pohľadávky z predmetu záložného práva. Záložné právo sa
zriaďuje písomnou zmluvou, schválenou dohodou dedičov o vyporiadaní
dedičstva, rozhodnutím súdu alebo
správneho orgánu či zákonom.
Záložným právom môže byť zabezpečená nielen peňažná ale aj nepeňažná pohľadávka. Zákon vyžaduje, aby
bola hodnota pohľadávky určitá alebo
určiteľná, a to kedykoľvek počas trvania záložného práva. Záložným právom je možné zabezpečiť taktiež pohľadávku, ktorá vznikne v budúcnosti
alebo ktorej vznik závisí od splnenia
podmienky. Pri zriaďovaní záložného
práva si je potrebné uvedomiť previazanosť záložného práva s existenciou

PIATOK

1.3.2019

pohľadávky. S tým súvisí aj zánik záložného práva, keďže zánikom pohľadávky, ktorá bola záložným právom
zabezpečená, zaniká aj záložné právo.
Dispozícia s pohľadávkou však nemá
za následok zánik záložného práva, to
znamená, že prechodom alebo prevodom pohľadávky zabezpečenej záložným právom, záložné právo nezaniká,
ale v zásade prechádza na nadobúdateľa zabezpečenej pohľadávky.
Zákon však pripúšťa výnimky
z tohto pravidla, a to napr. vtedy, ak
si zmluvné strany v zmluve o zriadení
záložného práva dojednajú, že záložca
môže záloh alebo jeho časť previesť bez
zaťaženia záložným právom. Zálohom
môže byť vec, právo, iná majetková
hodnota, byt a nebytový priestor, ktoré
sú prevoditeľné, súbor vecí, práv, alebo iných majetkových hodnôt, podnik
alebo časť podniku, iná hromadná vec.
Najčastejším dôvodom zániku záložného práva býva zánik zabezpečenej
pohľadávky, zánik zálohu či uplynutie
času, na ktorý bolo záložné právo zriadené.

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

SOBOTA

2.3.2019

„Búrame bariéry a približujeme
svet tým, ktorí ho nevidia...“
ňovaniu architektonických a informačných bariér
Posudzovali sme projekty pre územné a stavebné konanie. Projektantom
sme pomáhali odbornými konzultáciami pri navrhovaní bezbariérového
prostredia. V oblasti informačných
technológií sme sa venovali prístupnosti aplikácií, mobilných telefónov i
3 112 nevidiacim a slabozrakým sme webových stránok. Poskytovali sme popomohli na ceste k samostatnosti
radenstvo farmaceutickým firmám pri
Ľudí so zrakovým postihnutím sme popisovaní liekov Braillovým písmom.
naučili chodiť s bielou palicou, bezpeč- Naši členovia pripravili 600 podujatí
ne vykonávať rôzne domáce práce, písať pre nevidiacich a slabozrakých
i čítať Braillovo písmo, používať počítač
Základné organizácie ÚNSS majú za
či smartfón s čítačom obrazovky, aj rôz- sebou množstvo vzdelávacích, šporne kompenzačné pomôcky. Nácviky tových, relaxačných či turistických
prebiehali pod vedením inštruktorov aktivít. Naši členovia absolvovali posociálnej rehabilitácie na základe sta- znávacie zájazdy u nás aj za hranicami,
rostlivo pripraveného individuálneho navštívili kultúrne inštitúcie, kde si aj
plánu presne šitého na mieru klienta.
ľudia so zrakovým postihnutím prídu
Sociálnu pomoc sme poskytovali v 8 na svoje, dokonca splavili rieku Hron.
krajoch a 65 mestách
Ale tiež zorganizovali viacero prezenS klientmi sme pracovali prevažne tácií o každodennosti so zrakovým poindividuálne – buď na našich pracovis- stihnutím určených širokej verejnosti.
kách alebo v domácom prostredí. Snaži- Aj vďaka vašim dvom percentám to
li sme sa o to, aby boli služby dostupné nevidíme až tak čierno!
Únia nevidiacich a slabozrakých
všetkým a nepresiahli vzdialenosť 30
Slovenska (OZ)
km. Skupinové formy pomoci sme vyuIČO: 00683876
žívali v situáciách, keď sa klient potreSekulská 672/1, 842 50 Bratislava
buje vyrovnávať s postihnutím, pri motivovaní k ďalšej aktivite i pri zvládaní
» Eliška Fričovská,
sociálno-komunikačných zručností.
PR manažérka
Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska
Venovali sme 4 600 hodín odstraČas venovania dvoch percent vrcholí... Rozhodnúť sa, komu ich venovať nie je jednoduché. Ak patríte
ku skeptikom, na ktorých platia skôr
čísla a fakty, čítajte ďalej. Únia nevidiacich a slabozrakých v uplynulom
roku využila vaše peňažné dary
a príspevky takto:

NEDEĽA

3.3.2019

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:30 Sladká
výzva 08:40 Zámena manželiek 10:00 Oteckovia
11:00 Susedské prípady 12:00 Rodinné prípady
13:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 14:55
Susedské prípady 16:00 Rodinné prípady 17:00
PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reﬂex 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:15 Športovec
mesiaca 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Kameňák 21:40 Oblivion: Nevedomí 00:15 Žoldnieri
spravodlivosti 02:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 03:25 Zámena manželiek

MARKÍZA 05:10 Rodinné prípady 06:00
TELEVÍZNE NOVINY 07:05 Ďateľ Woody 07:10 Zajac Bugs a priatelia 07:20 Nové dobrodružstvá
Toma a Jerryho II. 07:45 Scooby-Doo, ako sa
máš? 08:05 Tom a Jerry 08:15 Prasiatko Babe
09:55 Protivné baby 11:55 Tanečný súboj roka
14:00 THE VOICE ČESKO SLOVENSKO 16:20 Všetky
moje ex 18:20 Smotánka 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY
20:30 Pobrežná hliadka 23:05 Neporaziteľný
bojovník 01:05 Pobrežná hliadka 03:10 Oblivion

MARKÍZA 06:00 TELEVÍZNE NOVINY
07:05 Ďateľ Woody 07:10 Zajac Bugs a priatelia
07:20 Nové dobrodružstvá Toma a Jerryho II.
07:45 Scooby-Doo, ako sa máš? 08:05 Tom a
Jerry a čarodejník z krajiny Oz 09:10 Superkočky v akcii 10:50 CHART SHOW 13:00 Na telo 13:30
Anjeli a démoni 16:25 Autoškola 17:30 Horná
Dolná 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE
20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 THE VOICE ČESKO
SLOVENSKO 22:30 Všetky moje ex 00:20 Tanečný
súboj roka 02:20 Všetky moje ex

TV JOJ 05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:30 SUPERMAMA 09:50 SÚDNA SIEŇ 11:00
SÚDNA SIEŇ 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 TOP STAR
12:50 V SIEDMOM NEBI 15:00 9-1-1 10/10 16:00
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 Orol Eddie Britsko-americko-nemecká športová životopisná komédia. MN 12 2016
23:00 Pamiatkari 01:40 Telefónna búdka 03:20
KRIMI 03:45 SÚDNA SIEŇ 04:30 SÚDNA SIEŇ

TV JOJ 05:20 NOVINY TV JOJ 06:10
KRIMI 06:40 NOVINY TV JOJ 07:30 Levia stráž II.
23,24 08:20 Rýchla rota Chipa a Dala 53 08:50
Simpsonovci XXVII. 7,8 09:50 NAŠI II. 10:30 Neserte nám pestúnku II. 15 11:05 MILÁČIKOVO 11:40 Dr.
Dolittle 13:20 Ako vycvičiť draka 2 15:30 Strašidelný dom 17:20 PRÁZDNINY 19:00 KRIMI 19:30
NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE
POČASIE 20:35 LUCKY ROOM 22:00 Honba na čarodejnice 00:05 Denník 02:05 KRIMI 02:35 MILÁČIKOVO 03:15 PRÁZDNINY 04:30 NA CHALUPE

TV JOJ 05:20 NOVINY TV JOJ 06:15
KRIMI 06:45 NOVINY TV JOJ 07:35 Levia stráž II.
25,26 08:30 Strašidelný dom 10:10 S PRAVDOU
VON 11:40 Pí a jeho život 14:20 Deň po tom 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 Slovenská
rodinná šou Vila Rozborila. MN 12 2018 22:45
Neporaziteľný Barbar Conan Americký akčný
dobrodružný fantazijný ﬁlm. MN 18 2011 01:00
Vyhasnutá hviezda 03:15 NOVINY TV JOJ

RTVS 06:05 Správy RTVS „N“ 08:30
Japonská mozaika 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 Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa
15:30 Slovensko s Tiposom 16:00 Správy RTVS
16:25 Voľby prezidenta SR 2019 16:55 Doktor z
hôr 17:45 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Správy RTVS
20:30 Čo ja viem 22:00 Cestou necestou 22:35
Hráči so smrťou 00:25 Dobrodružstvá Sherlocka
Holmesa 01:10 Hráči so smrťou

RTVS 06:05 Správy RTVS „N“ 07:20
Červíčkovia 07:40 Levia stráž 08:05 Elena z Avaloru 08:25 Fidlibum 08:55 Trpaslíci 09:25 Daj si čas
10:05 On air 10:25 Park 11:00 Inštalácia biskupov
Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania 13:15 Čo
ja viem 14:50 Slečna Marpleová: Ohlásená vražda
16:35 Najväčší Slovák 17:45 Cestou necestou 18:20
Chochmesovci 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: Ohlásená vražda 00:50 Obdobie zločinu

RTVS 06:05 Správy RTVS „N“ 07:25
Červíčkovia 07:45 Levia stráž 08:10 Elena z Avaloru
08:30 Zázračný ateliér 09:00 Zbojnícke fašiangy
09:40 Autosalón 10:05 Americké národné parky
11:00 Slovensko v obrazoch 11:25 Svet v obrazoch
11:55 O 5 minút 12 13:00 Občan za dverami 13:45
Poirot: Vražda v Mezopotámii 15:35 Zlaté časy 16:45
Prípad krásnej nerestnice 18:15 Tajomstvo mojej
kuchyne 19:00 Správy RTVS 20:30 Strážmajster
Topinka 21:25 Musíš mi veriť 22:55 Poirot: Vražda v
Mezopotámii 00:40 Prípad krásnej nerestnice
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TIP NA
SOBOTNÝ
VEČER
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POBREŽNÁ
HLIADKA

10
politická inzercia, pozor liek / SLUŽBY

HARABIN: Pre našich (starých) rodičov Vysoký krvný tlak?

JUDr. ŠŠtefan Harabin
obččianský kandidát
nna prezidenta SR

(Ružovú tabletu nechajte radšej v lekárničke)
Lieky používané na liečbu vysokého
tlaku krvi označujeme ako antihypertenzíva. Ide o niekoľko skupín liečiv s
rôznym mechanizmom pôsobenia na
ľudské telo, preto sa často u pacientov
kombinujú, čo umožňuje podávať nižšie
dávky pri vysokom účinku a malom výskyte nežiaducich účinkov.

33-0003

nepožičia. Aj preto je na Slovensku
22 tisíc ľudí s exekúciou len vďaka
Kiskovým splátkovým firmám, čo je
pre predstavu taký počet obyvateľov,
ako žije v meste Pezinok alebo Vranov nad Topľou. Takého máme teraz
prezidenta, slniečkára, ktorý napáchal veľa škody svojim podnikaním a
ešte viac škody svojím nič nerobením
v prezidentskom paláci.
Ak si znovu zvolíte slniečkára
(Mistrík alebo Čaputová), resp. pritakávača vládnej koalície (Šefčovič),
nič sa pre vás nezmení.
Ja vám, milí občania, naopak sľubujem, že ako prezident NEDOVOLÍM rozkrádanie štátu a budem
robiť všetko preto, aby ušetrené
peniaze išli dôchodcom a invalidom. Nieje predsa normálne, že
niekto celý život tvrdo pracuje a musí
trieť biedu, pričom politici rozkrádajú náš štát.
Som bojovník, ktorý sa riadi právom a doteraz nikdy neprehral. Ani
v boji o lepší život dôchodcov neprehrám, lebo vo funkcii musí prezident
byť prezidentom všet
všetkých občanov.

Objednávateľ: JUDr. Štefan Harabin, Bratislava

Milí priatelia, Vláda hovorí o tom,
že sa máme najlepšie za celú históriu
Slovenska. Ja vravím, že kradne sa
najviac za celú históriu Slovenska
a bežní občania sa majú horšie.
Je do neba volajúce, že vláda dá
800,000,000 € za mýtny systém,
ktorý nefunguje a 1,600,000,000 €
za stíhačky, ktoré sú nám nanič.
Zase sa pár ľudí nabalilo na úkor nás
všetkých. Takýchto nezmyselných a
pre mňa pofiderných výdajov štátu
je niekoľko, no iba tieto dva výdaje
robia dokopy 2,4 miliardy €, čo by
stačilo na navýšenie dôchodku
pre každého seniora a invalida o
100 eur mesačne.
Áno, hovorím to preto, lebo najhoršie sa na Slovensku majú dôchodci a invalidi. Priemerný dôchodok je okolo 450 €, z čoho 230
ide na prevádzku domu (energie a
drobné opravy), 10 telefón, 60 lieky,
60 drogéria (pracie prášky, čistiace
prostriedky a kozmetika) a dôchodca reálne žije z 90€ na mesiac, čo sú
3€ denne. Raňajky, obed a večera
dokopy za 3 €, to je veru „prosperita“.. A to nehovorím o cca 100,000
občanoch, ktorí žijú z menej ako 300€
mesačne. Keď sa stane niečo nepredvídateľné (napr.vážna choroba), tak
si musí dôchodca požičať od rodiny
alebo od úžerníckych splátkových
spoločností, lebo banka dôchodcovi

antihypertenzív. Ide o tzv. nesteroidové antiflogistiká, medzi ktoré patria
ibuprofen, diklofenak, naproxen, meloxikam (a mnohé ďalšie), z ktorých väčšina je v lekárni dostupná aj bez lekárskeho predpisu. Tieto lieky ovplyvňujú
regulačné mechanizmy v obličkách,
ktorými znižujú účinok antihypertenzív. V súčasnosti vieme, že jediná dávka
ibuprofenu vo výške 400 mg, čo je jedna
bežná tableta, môže ovplyvniť krvný
Čo znamená správne užívanie liekov tlak natoľko, že lekár môže zvažovať
zvýšenie dávky antihypertenzív alebo
na vysoký krvný tlak?
Jednoducho povedané, majú byť uží- nasadenie kombinácie liekov, ktorá nie
vané dlhodobo, pravidelne v rovnaký je pre pacienta nevyhnutná. Na druhej
čas, vždy rovnako vo vzťahu k jedlu strane existujú analgetiká, ktoré vyššie
a majú sa zapíjať vodou z vodovodu. uvedené vlastnosti nemajú, ide o komVäčšina antihypertenzív sa nemá kom- binované analgetiká obsahujúce parabinovať s ovocnými šťavami. Zapíjanie cetamol, propyfenazón a kofeín alebo
týchto liekov jablkovým džúsom, poma- im podobné analgetiká.
rančovou alebo grapefruitovou šťavou
môže viesť k zníženiu alebo dokonca „Neškodné“ rastlinné prípravky
Účinok antihypertenzív znižujú tiež
k strate ich účinku. Opačný extrém je,
keď pacient úplne odmieta zjesť citrus, niektoré rastlinné prípravky. Najsilnejší
alebo sa napiť ovocnej šťavy. Vstrebá- účinok má sladké drievko. Jeho užívavanie lieku nie je ovplyvnené, ak je od- nie by preto malo byť opatrné a nemastup medzi liekom a ovocím aspoň dve lo by trvať dlhšie ako 14 dní. V prípade
pacientov s hypertenziou je vhodné sa
hodiny.
sladkému drievku úplne vyhnúť. Je dobré mať svojho lekára, ktorému dôverujeStop ružovej tablete
Analgetiká patria medzi najužívanej- te. Rovnako dobré je mať svojho lekáršie lieky. Teda aj u pacientov užívajúcich nika. Váš lekárnik o vás vie veľa. A ešte
antihypertenzíva je liečba bolesti hlavy, viac vie o vašich liekoch – aj vďaka aplikĺbov alebo svalov či chrbta častým kácii www.interakcieliekov.sk. Využite
problémom. Hypertonik by mal vedieť, tieto jeho vedomosti vo svoj prospech.
» Ondrej Sukeľ, prezident SLeK
že niektoré analgetiká znižujú účinok

AK�NÉ MODELY

ŠKODA

TEAM

CENOVÁ VÝHODA

2 000 €

ĂË

Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilov ŠKODA FABIA, RAPID a OCTAVIA TEAM: 4,312 – 7,159 l/100 km, 111,70 – 163,90 g/km. Ilustra�né foto.

NASTÚPTE DO VÍ�AZNÉHO TÍMU
SVETELNÝ ASISTENT? JE TAM. ÁNO, AJ VYHRIEVANÉ SEDADLÁ, KLIMATIZÁCIA, TEMPOMAT,
PARKOVACIE SENZORY A MNOŽSTVO �ALŠEJ VÝBAVY V MODELOCH ŠKODA FABIA, RAPID
A OCTAVIA Z EDÍCIE TEAM S CENOVOU VÝHODOU AŽ 2 000 €.

skoda-auto.sk
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HRDÝ PARTNER
REPREZENTÁCIE

11
spravodajstvo / zamestnanie
Horehronci zmenili názov na Regionálne
združenie mesta a obcí Horehronia
ností riešilo zmeny grafikonu so Železničnou spoločnosťou Slovensko,
poslancom Banskobystrického samosprávneho kraja pripravilo zoznam požiadaviek zo strany obcí a mesta Brezno na opravy miestnych komunikácií a
sumarizovalo financovanie sociálnych
služieb verejných poskytovateľov z rozpočtu obcí a mesta.
Podľa Budovca členovia snemu konštatovali, že ich čakajú zásadné zmeny v
legislatívnej oblasti, či už ide o odpadové
hospodárstvo, tzv. chodníkový zákon, novelu školského zákona, pozemkové úpravy, alebo u nich najviac vypuklú rómsku
problematiku, útulky pre túlavých psov,
či problém s umiestňovaním seniorov do
sociálnych zariadení, ktorých je v Breznianskom okrese nedostatok.

65-031

» TASR

Prijmeme
zamestnancov

Miesto výkonu

BANSKÁ BYSTRICA,
BREZNO-0918 116 714

Spoločnosť Pfeiffer SK s.r.o.
prijme do svojho tímu

4,10€ hod/brutto

www.blackpatrol.eu

Strojník - 7 € / hod. ( brutto)

16-0002

V prípade záujmu nás kontaktujte na:

0908 234 961, filipovicova@pfeiffersk.sk

32-0024-1

Hľadáme manuálne zručného človeka s chuťou učiť sa novým veciam.
( + ubytovanie, cestovné a diéty)
Výkon práce: územie SR.

NDF s r.o. Trenčianska Teplá
prijme

VODIČOV nákladných vozidiel
Mzda min. 70 €/deň. Bezplatné ubytovanie.
Požiadavky: VP sk. C a E, KKV, TK.
Kontakt: 0902 924 400, praca@ndf.sk
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24-0025

Jedným z výsledkov nedávneho prvého tohtoročného snemu Regionálneho združenia miest a obcí Horehronia a
Stredného rudohoria je i zmena názvu,
na ktorom sa uzniesli primátor Brezna
a 23 starostov obcí z Breznianskeho
okresu, a to Regionálne združenie mesta a obcí Horehronia.
Snem zhodnotil činnosť za vlaňajší
rok a za predsedníčku združenia opätovne zvolil starostku Predajnej Tatianu Čontofalskú.
„Diskutovali sme o zariadeniach
sociálnych služieb a hlavne o kritickom stave, nedostatku praktických lekárov v našom regióne, pričom k týmto
témam sa vrátime na najbližšom stretnutí,“ zdôraznil starosta obce Čierny
Balog, František Budovec.
Združenie vlani okrem iných čin-
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editoriáL / sLUŽBY

STAJAN SLOVAKIA PRIJME:
MUŽOV AJ ŽENY NA POZÍCIU
LISÁR/LISÁRKA

�OBSLUHA LISU, LISOVANIE GUMY�

�520€/MES. + 0,12€/HOD. + 0,90€/HOD.
+ 0,09€/HOD. + PRÍPLATKY�
MIESTO PRÁCE: DOLNÉ VESTENICE

� MONTÁŽNIK

�SKLADANIE A MONTOVANIE SKRÍŇ�

�650€/MES. + 0,20€/HOD. + 100€ + 50€
+ 50€ + PRÍPLATKY�

� ELEKTROMONTÁŽNIK

UBYTOVANIE ZABEZPEČUJE FIRMA
Kontakt: 0918 493 960
mail: stajanslovakia@azet.sk

85_0137

�704€/MES. + 0,20€/HOD. + 100€ + 50€
+ 50€ + PRÍPLATKY�
MIESTO PRÁCE: NOVÉ MESTO N. VÁHOM

www.konstrukter.sk
������������������������
info@konstrukter.sk

85-0005

������������������

85_0141

OPERÁTOR VÝROBY
��������������������
���������
��������������������
���������������
��������������������
��������������
�����������

Firma REMIREL s.r.o., CZ
Práca v Českej republike

- VODIČ VZV - ZVÁRAČ CO2 - OPERÁTOR VÝROBY
(ŽENY - MUŽI - PÁRY)
- ELEKTRIKÁROV - PRACOVNÍKOV
DO PLASTOVEJ VÝROBY (ŽENY - MUŽI - PÁRY)

61_0142

09-40

VÝBORNÉ PLATOVÉ PODMIENKY
+421 918 607 897 +421 917 650 018
+421 905 775 463

prijme
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