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Všetky naše renomované jazykové 
slovníky slovo okupant vysvetľujú 
aj ako uchvatiteľ. 

Teda, nejde iba o silu, ktorá si s po-
mocou armády privlastní (uchváti) 
cudzie územie, prípadne celý štát, ale 
o aj o politický prúd, ktorý si na uko-
jenie vlastných mocenských a ekono-
mických chúťok uchváti kompletnú 
krajinu. Hoci aj pod heslom - „vyhraj 
voľby, môžeš všetko“. Asi je každé-
mu jasné, že to nemá nič spoločné s 
demokraciou, že ide o sprostú a drzú, 
bezohľadnú rabovačnú okupáciu.

23. augusta 1968 odletela do 
Moskvy rokovať o normalizácii situá-
cie v Československu po vstupe oku-
pačných vojsk na jeho územie dele-
gácia, vedená prezidentom Ludvíkom 
Svobodom. 

O pár dní neskôr bol v Moskve po 
dlhých rokovaniach medzi sovietskou 
a československou delegáciou podpí-
saný protokol, v ktorom českosloven-
ská strana podľahla nátlaku Sovietov 
a zaviazala sa vykonať kádrové zme-
ny v straníckych a štátnych orgánoch, 
anulovať vysočanský zjazd KSČ a 
pripraviť dohodu o legalizácii poby-
tu sovietskych vojsk na území ČSSR. 
Sovietska strana výmenou súhlasila s 
návratom odvlečených funkcionárov. 
František Kriegel, ktorý ako jediný 
Moskovský protokol nepodpísal, však 
bol prepustený až po naliehaní prezi-

denta Svobodu.
Kádre, kádre a opäť kádre. Viac 

ako pol stovky rokov po spojeneckej 
okupácii a rovných tridsať rokov po 
„spoločensko-politických preme-
nách“ v Česko-Slovensku náš štát ria-
dia ešte stále kádre. Stranícke kádre. 
Na obrovskú radosť Moskovského 
vedenia. Kádre, ktoré sa vydávajú 
za demokratov, vlastencov, ochran-
cov spravodlivosti. Stranícka a žiaľ, 
často aj komunistická nomenklatúra. 
Túžba po absolútnej moci a nenávisť 
k slobode iných patria k jej génovej 
výbave. Tá sa prejaví vždy po prevzatí 
moci.

Kňaz Tomáš Halík, jeden z pro-
tagonistov Novembra 89 hovorí, že 
„slovo socializmus je už úplne vy-
prázdnené prinajmenšom od chvíle, 
keď sa robotnícka vrstva zabývala v 
kapitalizme a dnes volí prevažne pra-
vicu, občas extrémnu pravicu. 

Naozaj nemáme v úmysle vzdať 
sa svojho sna spred tridsiatich rokov. 
Okupanti v „civile“ sú stále tu. Tých 
v uniformách vyhnal už 
dávno Michael Kocáb s 
priateľmi. Hoci ani na to 
sa nesmie príliš nahlas 
spomínať.

Odvážnu jeseň, 
milí čitatelia!

Okupanti

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

v uniformách vyhnal už 
dávno Michael Kocáb s 
priateľmi. Hoci ani na to 
sa nesmie príliš nahlas 

Odvážnu jeseň, 

68
-0
6



BB 19-34 strana- 2

2
zDravie / SLUŽBY

Každý týždeň: 
Banskej Bystrici, Brezne, Šalkovej, 
Slovenskej Ľupči, Brusne, Va-
laskej, Selciach, Medzibrode, Ba-
díne, Kremničke, Vlkanovej, Ra-
kytovciach, Hronsek, Kynceľová, 
Podkonice, Hrochoť, Ľubietová, 
Strelníky, Priechod, Medzibrod, 
Č. Balog, Dolná Mičina, Poníky, 
Lučatín, Králiky, Dúbravica, Pre-
dajna, Ponická Huta, Čerín-Čačín 
a Malachove

bystricko@regionpress.sk

Redakcia: Rudlovská cesta 53 
BANSKÁ BYSTRICA

INZERCIA

 

BYSTRICKO
BREZNIANSKO

Ing. Dagmar Babicová  0907 727 204
Mgr. Anna Očenášová  0907 877 862
Distribúcia:
Mgr. Anna Očenášová  0907 877 862
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

43 200 výtlaèkov

B. Bystrica

Brezno

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

DISTRIBÚCIA (51.100 domácností)

BV 57.000 Bratislavsko Východ
BZ 67.000 Bratislavsko Západ
DS 26.000 Dunajskostredsko
GA 30.000 Galantsko+Šaliansko
HC 24.000 Hlohovecko+Sereďsko
KM 15.000 Komárňansko
LV 30.000 Levicko
MA 25.500 Malacko
NR 48.000 Nitriansko
NZ 35.000 Novozámocko
PK 21.000 Pezinsko
PN 32.500 Piešťansko+NM+MY
SC 25.000 Senecko
SE 31.000 Senicko+Skalicko
TO 38.000 Topoľčiansko+PE+BN
TN 52.000 Trenčiansko+DCA+IL
TT 45.500 Trnavsko
ZM 18.000 Zlatomoravsko

BB 51.100 Banskobystricko+BR
KY 30.000 Kysucko=CA+KM
LI 35.500 Liptovsko=LM+RK
LC 30.000 Lučenecko+VK+PT
MT 39.250 Martinsko+TR
OR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS
PB 35.500 Považsko=PB+PU
PD 35.000 Prievidsko
ZV 36.500 Zvolensko+DT+KA
ZH 26.500 Žiarsko+ZC+BS
ZA 52.000 Žilinsko+BY

BJ 31.000 Bardejovsko+SK+SP
GE 25.000 Gemersko = RV+RS+RA
HU 25.000 Humensko=VT+SV+ML
KE 82.750 Košicko
KS 22.250 Košicko okolie
SL 13.100 Ľubovniansko
MI 30.500 Michalovsko+TV+SO
PP 40.000 Popradsko+KK
PO 40.000 Prešovsko+SB
SN 30.000 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

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

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

(Nováčik medzi najlepšími diétami) 

Diéta známa ako nordická, alebo 
aj nová nordická, či škandinávska, 
predstavuje to najlepšie zo stravy 
severských krajín. Typická sever-
ská kuchyňa je ovplyvnená polohou 
a prirodzenou potravou - rybami a 
všetkými plodmi, ktoré more posky-
tuje.

V porovnaní s bežnou západnou stra-
vou obsahuje menej cukru a tukov, ale 
dvakrát viac vlákniny a omega-3-mast-
ných kyselín. Podobá sa v mnohom stre-
domorskej, ktorá je na prvom mieste me-
dzi diétami. Obe majú veľa zeleniny, 
ovocia, celozrnných výrobkov a hlav-
ne morských rýb. 

Spolu zabezpečujú dostatočný pro-
tizápalový a antioxidačný efekt. Hlavný 
rozdiel medzi oboma je v používaní ole-
ja -  pre stredomorskú je typický olivový 
olej, v severskej dominuje repkový. 

Škandinávska strava uprednostňuje 
čerstvé, sezónne a miestne jedlá a vyne-
cháva spracované pokrmy. Kombinuje 
tradičné potraviny s  relatívne novými, 
ale zdravými – nízkotučnými mliečny-
mi výrobkami, pestrou skladbou ovocia, 
aj takého, ktorému sa na severe bežne 
nedarí, alebo repkovým olejom. V škan-
dinávskej kuchyni je veľa lososového 
mäsa, islandského jogurtu skyr, brus-
níc, ražného chleba, kapusty, kvaky. 
Severskú stravu si však môže prispôsobiť 
každý, pretože jej skutočným zameraním 

je konzumácia zdravých potravín, ktoré 
sú  miestne. Dostatok vlákniny pomáha 
udržiavať zdravú funkciu čriev a celého 
tráviaceho traktu. Podľa Svetovej zdra-
votníckej organizácie WHO obe znižujú 
riziko rakoviny, cukrovky a srdcovociev-
nych chorôb, pomáhajú udržať optimál-
nu hmotnosť tela.

Oproti súčasnej strave väčšiny Slo-
vákov jej základom je veľa vlákniny – ze-
lenina je bežnou súčasťou každého jedla, 
často nahrádza hlavnú prílohu k  mäsu 
alebo rybám, na rozdiel od nášho stra-
vovania, kde dominuje ryža, zemiaky, 
knedle alebo cestoviny a zeleninu vída-
me iba „oblohu“ na tanieri, alebo v lep-
šom prípade ako malú šalátovú misku. 

Jedzte často: ovocie, bobule, zeleni-
nu, strukoviny, zemiaky, celé zrná, ore-
chy, semená, ražné pečivo, ryby, morské 
plody, nízkotučné mliečne výrobky, by-
linky, koreniny a repkový olej

Jedzte s mierou: mäso zo zveriny, 
vajcia (uprednostniť z voľného chovu), 
syr a jogurt.

Jedzte zriedka: červené mäso a živo-
číšne tuky.

Nejedzte: nápoje slade-
né cukrom, pridané cuk-
ry, spracované mäso, prí-
davné látky do potravín a 
rýchle občerstvenie.

Severská diéta 

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

metabolizmu a výživy

 červené mäso a živo

 nápoje slade-
né cukrom, pridané cuk-né cukrom, pridané cuk-né cukrom, pridané cuk
ry, spracované mäso, prí-
davné látky do potravín a 
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»CZ 175 JAWA 250 350 PI-
ONIER STADION MUSTANG 
SIMSON KÚPIM TIETO MO-
TORKY 0915215406

»Prijmem študentku na 
privát neďaleko UMB pe-
dag. fakulta v BB T. C. 
0915833890

»Predám chatu na samote 
v oblasti B.Bystrice vlastný 
vodný zdroj prívod el. prú-
du podpivničená areál je 
oplotený 0905625667

»Predám posuvnú bránu 
cena 590e. 0949565995
»Predám sklolaminátové 
žumpy o objeme 5.000, 
8.000 a 10.000 litrov a vo-
domerné plastové šach . 
Cena od 650 €. Doveziem, 
osadím, vykonám aj tlako-
vú skúšku. T.č.: 0905 925 
991
»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682
»Čistenie hrobov a obnova 
písma, serióznosť, korekt-
nosť a spoľahlivosť. T.Č. 
0919 205 521

Občianska
riadková
inzercia

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

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 mobil-
ný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za kaž-
dých začatých 30 znakov textu 
vášho inzerátu vrátane me-
dzier. Nič iné neúčtujeme.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť 
v ľubovoľných iných našich no-
vinách, BB zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

Pri predaji nehnuteľnosti (dom, byt alebo 
pozemok), resp. časti nehnuteľnosti tre-
ba mať na pamäti dva druhy daňových 
povinností. 

Prvá povinnosť je vo vzťahu k štátu vo for-
me úhrady dane z príjmu z predaja nehnuteľ-
nosti (okrem prípadu oslobodenia od dane). Či 
príjem z predaja nehnuteľnosti podlieha zda-
neniu alebo je od dane oslobodený závisí od 
posúdenia podmienok pre jeho oslobodenie 
podľa platných právnych predpisov. Zákon 
o dani z príjmov vymedzuje podmienky, kto-
ré musia byť splnené pre oslobodenie príjmu 
z predaja nehnuteľnosti. Od dane je oslobode-
ný napríklad príjem z predaja nehnuteľnosti 
po uplynutí 5 rokov odo dňa jej nadobudnutia 
alebo aj príjem z predaja nehnuteľnosti nado-
budnutej dedením v priamom rade alebo nie-
ktorým z manželov, ak uplynie aspoň 5 rokov 
odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti 
do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poru-
čiteľa.  Pre účely posúdenia podmienok oslo-
bodenia príjmu z predaja nehnuteľnosti je 
rozhodujúce určenie momentu nadobudnutia 
nehnuteľnosti do vlastníctva predávajúceho, 
ktoré sa posudzuje v závislosti od spôsobu 
nadobudnutia nehnuteľnosti do vlastníctva 
(napríklad dňom povolenia vkladu do ka-
tastra nehnuteľností, dňom smrti poručiteľa, 
dňom rozhodnutia štátneho orgánu). V  prí-
pade, ak nespĺňate prípad oslobodenia od 
dane a napríklad predáte nehnuteľnosť, kto-
rej ste vlastníkom po obdobie kratšie ako päť 
rokov, tak Vám vzniká povinnosť zaplatiť daň 
z príjmu z predaja nehnuteľnosti. Daň sa platí 
z rozdielu medzi predajnou cenou a cenou, za 

ktorú bola nehnuteľnosť kúpená, ale to iba za 
predpokladu, že medzi týmito dvoma cenami 
vznikne kladný rozdiel, pretože na stratu sa 
v  danom prípade neprihliada. Tento rozdiel 
možno ešte znížiť o  preukázateľné výdav-
ky predávajúceho na nehnuteľnosti. Príjem 
z  predaja nehnuteľnosti je potrebné uviesť 
v daňovom priznaní za kalendárny rok, kedy 
bol dosiahnutý takýto príjem. 

Druhá daňová povinnosť pri predaji 
nehnuteľnosti je vo vzťahu k obci alebo 
mestu ako správcovi dane v podobe dane z 
nehnuteľností. Daň z nehnuteľností upravu-
je zákon o  miestnych daniach a  miestnom 
poplatku za komunálne odpady a  drobné 
stavebné odpady. Daňová povinnosť vzniká 
1. januára zdaňovacieho obdobia nasledu-
júceho po zdaňovacom období, v ktorom sa 
daňovník stal vlastníkom nehnuteľnosti, 
ktorá je predmetom dane. Na vyrubenie dane 
je rozhodujúci stav k 1. januáru príslušného 
zdaňovacieho obdobia. Daňovník podáva 
daňové priznanie iba v tom zdaňovacom ob-
dobí, v ktorom mu prvýkrát vznikla daňová 
povinnosť k danej nehnuteľnosti. Daňov-
ník si nemusí v priznaní sám vypočítavať 
daň, avšak musí uviesť identifikačné údaje 
nehnuteľnosti, na základne ktorých vie obec 
určiť výšku dane. 

Daňové povinnosti pri predaji nehnuteľností

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

e-mail: info@v4legal.sk,   www.v4legal.sk
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MEDICINÁLNA 
PEDIKÚRA

Starohorská 33, 
Banská Bystrica

T: 0903 531 429
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KÚPANIE  SENIOROV
a  OSOBY  ZŤP  u  VÁS DOMA
+ MANIKÚRA a PEDIKÚRA
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Pápežská nadácia ACN – Pomoc tr-
piacej Cirkvi podporuje finančne počas 
tohto leta spolu 28 letných táborov 
pre deti, mládež a rodiny vo vojnou 
skúšanej Sýrii. 

Otec Antoine Mukhallala z Mel-
chitskej gréckokatolíckej diecézy v 
Aleppe sa práve vrátil z jedného z 
ôsmich táborov, vedených spoločen-
stvom „Viera  a  život“ pre zdravotne 
postihnuté deti a ich rodiny. Z mno-
hých príbehov a osudov ľudí, ktoré v 
tábore spoznal, sa ho najviac dotkol 
príbeh vdovy, matky dvoch malých 
dievčat, z ktorých jedna je autistka.

„Táto matka hrozne trpela. Manžela 
stratila pri jeho pokuse emigrovať na 
jednej z “lodí smrti” do Európy. Bol 
zavraždený, čo zistila až pri identifiká-
cii jeho pozostatkov, keď uvidela jeho 
podrezané hrdlo. Následne žila uväz-
nená vo svojej samote. Počas pobytu 
v tábore, aj keď fyzicky prítomná medzi 
ostatnými, zapájala sa a rozprávala iba 
veľmi málo, aj to len o svojom mŕtvom 
manželovi alebo autistickej dcére. Hoci 
sa jej ostatní snažili byť oporou v  bo-
lesti, nevedela sa z ničoho tešiť. Počas 

týždňa sa pomaly začal vracať pocit 
lásky do jej srdca; temnota postup-
ne ustupovala a namiesto nej cítila, 
ako jej srdce opäť začalo biť. Opäť 
uverila, že život napriek utrpeniu je 
darom, čiastočne aj vďaka dramatickej 
zmene v správaní jej autistickej dcéry, 
ktorá ma v tábore dokonca požiadala o 
tanec! Ku koncu pobytu nám jej matka 
povedala: „Ak by náš pobyt v tábo-
re mohol trvať ďalší týždeň, som si 
istá, že by moja Jenny začala aj roz-
právať!” hovorí otec Antoine.

“Ďakujem Bohu za všetky hlboké du-
chovné zážitky, ktoré sme mohli počas 
týchto dní prežiť. Zároveň ďakujem aj 
vám všetkým, spolupracovníkom a 
dobrodincom ACN, za podporu pri 
organizovaní týchto letných tábo-
rov. Modlím sa k Všemohúcemu Bohu, 
aby vás všetkých zahrnul požehnaním 
a aby ste mohli pokračovať v pomoci 
všetkým tým, ktorí to najviac potre-
bujú. Buďte aj naďalej nositeľmi Božej 
lásky po celom svete,” dodáva otec An-
toine.

Cítila som, 
ako moje srdce začalo opäť biť

» P. Martin Mária Barta
duchovný asistent pápežskej nadácie ACN
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»Kúpim čsl. letecké a vý-
sadkárske odznaky a i. 
0907910755
»Kúpim staré hodinky Prim-
ky, Strieborné mince , mince 
Slovenský Štát 1939-1945, 
staré Československé ban-
kovky.0905 767 777.

»Hľadám prácu opatrova-
teľky popri práci, od sept, 
stále 0909189587

»HĽADÁM SERIÓZNU ŠTÍHLU 
PRIATEĽKU S PRÍJMOM DOM 
AUTO PRÍJEM MÁM. DIEŤA 
NENI PROBLÉM LEN SERIÓZ-
NA DO 60 ROKOV PROSÍM 
SMS 0910319658

Občianska
riadková
inzercia

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

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 mobil-
ný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za kaž-
dých začatých 30 znakov textu 
vášho inzerátu vrátane me-
dzier. Nič iné neúčtujeme.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť 
v ľubovoľných iných našich no-
vinách, BB zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

Asi každý pozná ciele verejného ob-
starávania (VO). Dva najznámejšie 
sú: šetrenie financií, a aby sa pro-
dukty a služby neprihrávali spriate-
leným realizátorom. 

Po rokoch však vieme, že obe tieto 
kritériá sa pre nedokonalosť tohto zá-
kona dajú veľmi ľahko obísť. A najlep-
šie to vedia tí, ktorí majú prístup k oveľa 
väčším peniazom ako v nejakej škole či 
inej drobnej inštitúcii. Niekedy si mys-
lím, že práve ľudia pri veľkých penia-
zoch sú tvorcami takejto zlej legisla-
tívy. Aby si mohli riešiť svoje obchody, 
no aby zabránili rovnako postupovať v 
oblastiach, kde sa pracuje s oveľa men-
šími financiami, mysliac si, že postu-
pujú rovnako nečestne.

Ak chcete mať v škole VO v po-
riadku, tak si to vyžaduje kvantum 
byrokratickej   činnosti a odbornú po-
moc. Popri stovkách činností, čo škola 
musí robiť, je to ďalšia administratív-
na záťaž. Vyžaduje značnú časť času 
bežného zamestnanca, keďže mnohé 
kontrakty majú obmedzenú platnosť a 
musia sa pravidelne súťažiť, nedá sa to 
spraviť jednorazovo. Už tu máme výda-
vok na odborný personál, keďže nie je v 
silách vedenia školy robiť aj VO. V škole 
sa väčšinou veľké a neštandardné ná-
kupy nerealizujú, ak nejde o čerpanie 
fondov. Poväčšine ide o služby, o ma-
teriálno-technické vybavenie či o pre-
vádzku. Školy majú dostatočný rozpo-

čet na takéto samozrejmosti. Šetrenie 
vo VO je takmer nemožné, vyžiadané 
cenové ponuky sú približne rovnaké. 

VO výslednú cenu navýši. Ak by 
ste čokoľvek postavili na individuál-
nej dohode s konkrétnou firmou alebo 
živnostníkom, porušili by ste zákon. 
Napr. firmy dávajú zľavy, najmä keď sa 
oslovujú s požiadavkami opakovane. A 
nemá to nič spoločné so záujmami ve-
denia školy. Jediným záujmom rozum-
ného riaditeľa je ušetriť peniaze na to, 
na čo štátny normatív dlhodobo nesta-
čí. Na materiálno-technické vybavenie, 
na služby, ktoré škola už nedokáže re-
alizovať, na aspoň symbolické odmeny 
pre zamestnancov, na financovanie 
záležitostí súvisiacimi so žiakmi (napr. 
drobné ceny za školské súťaže). Avšak 
VO, paradoxne, odčerpáva množstvo 
prostriedkov. Presne tak, ako sa to deje 
v miliónových štátnych zákazkách, pri 
ktorých sedliackym rozumom možno  
konštatovať „brutálne“ predraženie. 
Škola však nemá prístup k miliónom. 

Hoci riadim školu pomerne krátko, 
je nevyhnutné, aby sa k nej pristupova-
lo špecificky, najmä v legislatíve. Lebo 
problémy, ktoré vyplývajú z toho, že sa 
na školu pozerá ako na prosperujúcu 
firmu, budú škole uberať jej výchovno-
-vzdelávací charakter, bude sa meniť 
na administratívny úrad. 

Verejné obstarávanie v škole

» PhDr. Ján Papuga, PhD.

Inzercia
0907 877 862

AKCIA -30%
Makrolon 
7/16mm bronz 
16,20 €/m2 s DPH

AKCIA -20%
Makrolon Ultralight 
2/10mm číra 
9,07 €/m2 s DPH

Koš: 046/5430 771
zenit@zenitsk.sk

Košice: 055/6254 006
kosice@zenitsk.sk

Materiál na nerozbitné
prestrešovanie vrátane 
príslušenstva - profi lov, 
tesnenia, skrutiek...

Rozvoz po celej SR!
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SpoLoČnoSŤ, veterinÁr / SLUŽBY

Jozef Bíreš, ústredný riaditeľ Štátnej 
veterinárnej a potravinovej sprá-
vy Slovenske j republiky nariadil v 
súvislosti s Africkým morom ošípa-
ných nasledovné:

Nariaďujem
všetkým užívateľom poľovných revírov 
na území SR intenzívny lov diviačej 
zveri, pričom
môžu použiť

o poľovníctve a o zmene a doplnení 

- použitie noktovízorov, ktoré nema-

- použitie zdrojov umelého osvetle-
nia

- loviť diviačiu zver v noci

-

-

- loviť diviačiu zver postriežkou vo 
-

- loviť diviačiu zver na poľovných po-
zemkoch, na ktorých sa súčasne vy-
konávajú poľnohospodárske práce 

-

- loviť diviačiu zver aj v prípade, že 
nemajú schválený plán chovu a lovu 

-

Cieľom tohoto nariadenia -

afrického moru ošípaných u diviačej 

Toto nariadenie
-
-
-

Nariadenie hlavného veterinára

» ŠVPS SR

Pri kupovaní školskej tašky berte 
do úvahy najmä hmotnosť dieťaťa. 
Overte si, či je vyrobená  z kvalit-
ných, zdraviu neškodných materi-
álov. 

„Školská taška má byť čo najľahšia, 
má kopírovať tvar chrbtice a popruhy 
nesmú byť príliš úzke. Rodičia by mali 
dozrieť na to, aby dieťa tašku nenosilo 

iba na jednom pleci,“ hovorí docentka 
MUDr. Jana Hamade, PhD., vedúca Sek-
cie ochrany a podpory zdravia a špecia-

lizovaných činností Úradu verejného 
zdravotníctva Slovenskej republiky. 
Pripomína, že popruhy musia byť nasta-
viteľné, školská taška má obopínať obe 
plecia rovnomerne, aby sa jej hmotnosť 
rozdelila rovnako a majú byť z mäkkého 
materiálu, aby sa čo najmenej vtláčali 
do kľúčovej kosti.

Obuv sa má prispôsobiť 
tvaru chodidla

Veľmi dôležitý je i výber obuvi pre 
dieťa. ,,Nesprávna obuv môže z dlho-
dobého hľadiska spôsobiť deformity, 
trvalo poškodiť kostru chodidla alebo aj 
prispieť k vývoju skoliózy,“ upozorňuje 

docentka Jana Hamade. Detská obuv 
má mať vo všeobecnosti pevnú pätu, a 
zároveň dostatočne mäkkú a ohybnú 
podrážku pod prstami a strednou čas-
ťou chodidla. Nevhodnými materiálmi 
pre detskú obuv sú koženka, plast, či 
poroméry (syntetické usne). 

Prehliadka u očného lekára
Pred nástupom do školy by malo dieťa 

absolvovať prehliadku u očného lekára. 
Dieťaťu ukážte ako má správne sedieť - v 
akej vzdialenosti má mať oči pri písaní 
úloh alebo pri počítači a naučte ho jedno-
duché cviky očnej gymnastiky. Pri počítači 
by malo stráviť najviac dve hodiny denne. 

Zdravá desiata i nápoj
Desiata je dôležitá súčasť stravo-

vacieho režimu dieťaťa,  má tvoriť asi 
15 percent z denného príjmu energie. 
,,Kvalitná desiata pre školáka má ob-
sahovať celozrnné pečivo, nátierku, 
prípadne syr,  porciu ovocia, zeleniny a 
kvalitný nápoj.  Pre detský organizmus 

vo vývoji je veľmi dôležitý dostatok váp-
nika, preto by mali byť súčasťou desiaty 
mlieko, najmä probiotické a acidofilné 
výrobky,  jogurty a syry. Ak dieťa trpí 
intoleranciou laktózy, prípadne mlieč-
nej bielkoviny, poraďte sa s lekárom o 
potravinách, ktoré sú preňho vhodné.“ 
Nezabúdajte na nápoj pre školáka, naj-
zdravšia je čistá voda, striedajte ju s 
nesladeným čajom, domácim sirupom, 
čerstvými šťavami, alebo nesýtenou mi-
nerálnou vodou. Nevhodné sú energe-
tické a rôzne sladené nápoje.  

Zdroj: Odbor hygieny detí a mládeže 
a Referát komunikačný ÚVZ SR

Výberom správnej tašky a obuvi môžete  predísť zdravotným problémom dieťať

Radíme rodičom pred začiatkom školy

Pestré prvky  oblečenia a tašiek nikdy nie sú na škodu.                zdroj foto: ÖAMTC

SPOLOČNOSŤ

Hmotnosť školskej aktovky
Žiaci 1. a 2. ročníka – 2,5 kg
Žiaci 3. a 4. ročníka – 3,5 kg
Žiaci 5. a 6. ročníka – 4,5 kg
Žiaci 7. až 9. ročníka – 5 kg

Ako pripraviť do školy prváka:

-

-

-
-
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zaUJaLo nÁS

Na juhu národného parku Sloven-
ský raj pri Ekocentre Dedinky náj-
dete nový náučný areál. Priamo v 
známom turistickom centre chce 
Správa Národného parku Sloven-
ský raj interaktívnou a zážitkovou 
formou priblížiť návštevníkom prí-
rodné hodnoty a význam lúk.

Dominantou tohto prekrásneho 
miesta je ohrada, v ktorej sa pasú ovce. 
Kedysi typický obraz slovenského vidie-
ka. Súčasťou areálu je aj sedem zastá-
vok s drevenými interaktívnymi tabuľa-
mi. Vďaka nim budete mať príležitosť 
spoznávať ohrozené, ale aj liečivé rast-
liny lúk či pestrý svet hmyzu. Dozviete 
sa aj to, ako sa správne o lúky starať. 
Zaujímavou atrakciou je motýlia záhra-
da. Cestou si môžete oddýchnuť na dre-
vených ovečkách či lavičke v tvare mo-
týľa. „Nový náučný areál je prvý svojho 
druhu v Národnom parku Slovenský 
raj. Bude slúžiť najmä deťom, ktoré s 
našimi pracovníkmi môžu absolvovať 
kompletný výučbový program o lúkach. 
Samozrejme prezrieť si ho môžu aj turis-
ti, areál je voľne prístupný,“ objasňuje 
riaditeľ Správy Národného parku Slo-
venský raj Tomáš Dražil.

Vychádzka náučným areálom
Drevený prístrešok 
a ohrada pre ovce

Počas potuliek náučným areálom iste 
vašu pozornosť upúta drevený prístre-
šok s ohradou pre ovce. Stavba pozo-
stáva z chovného prístrešku a stabilné-
ho dreveného oplotenia slúžiaceho na 
chov oviec. Súčasťou je tiež napájačka 
na vodu, jasle na seno pre ovce a elek-
trický ohradník slúžiaci na dopásanie.

Motýlia záhrada
Motýlia záhrada je miestom, ktoré si 

rozhodne nenechajte ujsť. Prezentujú 
sa tam všetky vývojové štádia motýľov 
a živné rastliny motýľov. Ide o drevenú 
konštrukčnú stavbu v tvare šesťuholní-
ka so vstupom pokrytým sieťovinou.

Interaktívne tabule a hmyzí hotel
V prehliadkovom chodníku je 

umiestnených sedem drevených inte-
raktívnych tabúľ s otočnými prvkami. 
Popisujú sedem envirotém a to: Náučný 
areál Ekocentrum Dedinky, Jasoň červe-
nooký, Lúka plná pohybu, Príbeh oveč-

ky, Prírodná lekáreň, Kvitnúca krása, 
Zelené obry. Súčasťou tohto chodníka 
sú aj prvky drobnej architektúry, na-
príklad lavička v tvare motýľa, drevené 
vyrezávané ovečky na sedenie pre deti 
či hmyzí hotel.

Trieda v prírode
V náučnom areáli nájdete aj samo-

statné sedenie pre malú skupinu náv-
števníkov s atypickými stoličkami a 
lavičkami prezentujúcimi biotop lesa 
s ukážkou rôznych druhov stromov. V 
okolí je vysadených osem druhov stro-
mov pôvodných lesných drevín.

Prejdite si aj náučný chodník
Slovenský raj – Juh

Priamo v areáli začína zrekonštruo-
vaný a rozšírený náučný chodník Slo-
venský raj – Juh. Pokračuje Zejmarskou 
roklinou na Geravy a cez Stratenskú 
Pílu sa vracia späť. Prírodu, históriu a 
turistické zaujímavosti môžete objavo-
vať vďaka 8 stanovištiam a 15 informač-
ným tabuliam v slovensko-anglickej 
mutácii. Oboznámite sa tak s témami 
ako Život vo vode, Priehrada Palcman-
ská Maša, Zejmarská roklina, Planina 
Geravy, Život mokradí, Stratenská Píla, 
Lesy v Národnom parku Slovenský raj. 
V náučnom areáli si môžte vyžiadať 
sprievodcu náučným chodníkom vyda-
nom v praktickom vreckovom formáte.

Zdroj ŠOP SR 
foto autori: Peter Olekšák, Milan Barlog

Stranu pripravila Renáta Kopáčová

Spoznajte krásy Slovenského raja

Navštívte náučný areál 
venovaný lúkam

Drevený prístrešok s ohradou pre ovce.

ZAUJALO NÁS

Národný park 
Slovenský raj
Národný park Slovenský raj sa roz-
prestiera v severovýchodnej časti 
Slovenského rudohoria a ukrýva 
množstvo prírodných krás, medzi 
ktoré patria náhorné planiny, hl-
boké kaňony, rokliny, vodopády, 
povrchové krasové javy a atrak-
tívne podzemné priestory s kvap-
ľovou a ľadovou výzdobou. Toto 
výnimočné územie je turistom 
sprístupnené celoročne.

Spoznávať krásy Slovenského raja 
môžete aj vďaka hustej sieti turistických 
chodníkov a cyklotrás.

Pešia turistika
V národnom parku Slovenský raj je 

vybudovaná jedna z najhustejších sietí 
značkovaných turistických chodníkov 
na Slovensku. Spolu je tam vyznače-
ných 268,2 km značenej turistickej 
trasy. Na území národného parku sa 
môžu návštevníci pešo pohybovať len 
po turistických a náučných chodníkoch 
a na miestach vyhradených pre pohyb 
návštevníkov mimo turistických a ná-
učných chodníkov, a to len v čase od 
hodiny po východe slnka po hodinu 
pred západom slnka. V zastavanom 
území obcí a vo vyhradených rekre-

ačných areáloch na území národného 
parku: Košiarny briežok, Čingov, Leta-
novský mlyn, Podlesok, Kláštorisko, 
Dobšinská Ľadová Jaskyňa, Stratenská 
píla, Dedinky, Dobšinská Maša, Hra-
bušice - Píla, Mlynky - Biele Vody, je 
dovolený pohyb aj mimo vyznačených 
turistických chodníkov bez časového 
obmedzenia.

Cykloturistika
Potulky po území národného parku 

Slovenský raj si môžu užiť aj cyklisti. 
Majú tam k dispozícii 110 km vyznače-
ných cyklotrás. Cykloturistické trasy 
sú prepojené do širšieho okolia Spiša 
a Gemera. Na území národného par-
ku a jeho ochranného pásma sa môžu 
návštevníci pohybovať na bicykli mimo 
zastavaného územia obcí len po vyzna-
čených cyklotrasách, a to v čase od ho-
diny po východe slnka po hodinu pred 
západom slnka. Bicyklovať sa môžu aj 
po cestách, miestnych komunikáciách 
a v ochrannom pásme národného par-
ku aj po účelových komunikáciách, ak 
pohyb po nich nie je obmedzený alebo 
zakázaný. Mimo povolených cyklotrás 
je cykloturistika možná len s doprovo-
dom odborne vyškolených cyklosprie-
vodcov.    Zdroj: Správa NP Slovenský raj Interaktívna tabuľa Prírodná lekáreň.

Zejmarská roklina. 
foto autor peter olekšák
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tv program

05:00 TELEVÍZNE NOVINY 
06:00 Teleráno 08:30 Rodinné prípady 09:40 
Krok za krokom 11:00 Dr. Ken 11:55 Kobra 11 14:00 
Monk 15:00 Susedské prípady 16:00 Rodinné prí-
pady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 
17:55 Rodinné prípady 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 
20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 
Rex Kriminálny seriál MN 12 (SR) 2017 J. Bača, L. 
Latinák, G. Hološka, V. Jedľovský. 23:00 Tankový 
prapor 00:40 Myšlienky vraha XI. 01:35 Monk 
02:15 Kobra 11 03:50 Rodinné prípady  

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NO-
VINY 08:30 SÚDNA SIEŇ 09:35 SÚDNA SIEŇ 10:40 
POLICAJTI V AKCII 11:40 DIVOKÉ KONE 64 13:00 
SÚDNA SIEŇ 14:10 SÚDNA SIEŇ 15:10 Kutyil s.r.o. 
II. 16:00 Rodinné záležitosti 17:30 NOVINY 18:00 
MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 
19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEP-
ŠIE POČASIE 20:35 INKOGNITO Slovenská súťaž-
no-zábavná šou. MN 12 2017 23:25 SEDEM 01:25 
NOVINY TV JOJ 02:15 DIVOKÉ KONE 64 03:20 KRIMI 
03:45 SÚDNA SIEŇ 04:50 NOVINY TV JOJ  

05:40 Správy RTVS „N“ 07:00 
Postav dom, zasaď strom 07:30 Ranné správy 
RTVS 08:30 Svet z vtáčej perspektívy 09:00 Rodi-
na doktora Kleista 09:55 Nash Bridges 10:50 Duel 
11:20 5 proti 5 12:20 Straty a nálezy 13:20 Tajom-
stvo mojej kuchyne 14:35 Druhá šanca 15:30 Slo-
vensko s Tiposom 16:00 Správy RTVS 16:25 Svet 
z vtáčej perspektívy 16:55 Rodina doktora Kleista 
17:50 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 
BACKSTAGE 22:00 Rapl 23:05 Až do konca 00:00 
Druhá šanca 00:45 BACKSTAGE 02:15 Rapl 

05:00 TELEVÍZNE NOVINY 
06:00 Teleráno 08:30 Rodinné prípady 09:30 
Krok za krokom 10:30 Dr. Ken 11:50 Kobra 11 13:55 
Monk 14:55 Susedské prípady 16:00 Rodinné prí-
pady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 
17:55 Rodinné prípady 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 
20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 
Zámena manželiek 21:55 Svokra 23:05 Rodinné 
prípady 00:05 Myšlienky vraha XI. 01:00 Monk 
01:55 Kobra 11 03:30 Susedské prípady 04:15 Ro-
dinné prípady  

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NO-
VINY 08:30 SÚDNA SIEŇ 09:40 SÚDNA SIEŇ 10:40 
POLICAJTI V AKCII 11:40 DIVOKÉ KONE 65 13:05 
SÚDNA SIEŇ 14:10 SÚDNA SIEŇ 15:10 Kutyil s.r.o. 
II. 16:00 Rodinné záležitosti 17:30 NOVINY 18:00 
MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 
19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEP-
ŠIE POČASIE 20:35 9-1-1 22:35 Extrémni žgrloši 
- PREMIÉRA: (Extreme Cheapskates) 23:40 Miliar-
dové výkupné 02:10 KRIMI 02:50 DIVOKÉ KONE 65 
03:45 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 

05:40 Správy RTVS „N“ 07:00 
Hurá do záhrady 07:30 Ranné správy RTVS 08:30 
Svet z vtáčej perspektívy 09:05 Rodina doktora 
Kleista 09:55 Nash Bridges 10:50 Duel 11:20 5 
proti 5 12:20 Straty a nálezy 13:20 Postav dom, 
zasaď strom 14:25 Druhá šanca 15:30 Slovensko 
s Tiposom 16:00 Správy RTVS 16:25 Svet z vtáčej 
perspektívy 16:55 Rodina doktora Kleista 17:45 
Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 Spra-
vodlivosť 21:50 Uver mi 22:45 Ray Donovan 23:45 
Druhá šanca 00:30 Nash Bridges 

05:00 TELEVÍZNE NOVINY 
06:00 Teleráno 08:30 Varte s nami 08:40 Ro-
dinné prípady 09:40 Krok za krokom 10:35 Dr. 
Ken 11:55 Kobra 11 14:00 Monk 14:55 Susedské 
prípady 16:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELE-
VÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Rodinné prípady 
19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 
ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 90 minút v nebi Skutoč-
ný príbeh MN 12 (USA) 2015 K. Bosworthová, H. 
Christensen, H. Meek, M. Harding.23:10 Myšlien-
ky vraha XII. 02:30 Monk 03:05 Kobra 11 

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ 
NOVINY 08:30 SÚDNA SIEŇ 09:40 SÚDNA SIEŇ 
10:40 POLICAJTI V AKCII 11:40 DIVOKÉ KONE 66 
13:00 SÚDNA SIEŇ 14:05 SÚDNA SIEŇ 15:10 Kutyil 
s.r.o. II. 16:00 Rodinné záležitosti 17:30 NOVINY 
18:00 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 
KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 
NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 Na vlásku 22:45 Wol-
verine 01:20 Hawaii 5.0 VIII. 2 02:25 DIVOKÉ 
KONE 66 03:25 KRIMI 03:50 SÚDNA SIEŇ 04:35 
NOVINY TV JOJ  

05:45 Správy RTVS „N“ 07:00 
Folklorika 07:30 Ranné správy RTVS 08:30 Svet 
z vtáčej perspektívy 09:05 Rodina doktora Kleis-
ta 09:55 Nash Bridges 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 
12:00 Správy RTVS 12:20 Straty a nálezy 13:25 Ta-
jomstvo mojej kuchyne 14:35 Druhá šanca 16:00 
Správy RTVS 16:25 Svet z vtáčej perspektívy 16:55 
Rodina doktora Kleista 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 
19:00 Správy RTVS 20:30 Silverado 22:40 Polnoč-
né slnko 23:35 Druhá šanca 00:20 Nash Bridges 
01:00 Silverado 03:10 Polnočné slnko 

05:00 TELEVÍZNE NOVINY 
06:00 Ďateľ Woody 06:05 Zajac Bugs a priatelia 
06:15 Ali Baba a štyridsať zbojníkov 07:50 Pes-
túnka 09:40 Sám doma a bohatý 11:40 Charlie 
a továreň na čokoládu 14:10 Červená Čiapočka 
16:15 Veľká oriešková lúpež 2 17:55 Rodinné 
prípady 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 
20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Zámena manže-
liek Nové mamy, nové pravidlá. MN 12 23:15 Rex 
01:40 Myšlienky vraha XI. 02:20 Kobra 11 03:05 
Monk 03:45 Rodinné prípady  

05:25 KRIMI 06:00 NOVINY TV 
JOJ 06:50 Rýchla rota Chipa a Dala 43,44 07:40 
Divočina 09:25 Prázdniny Mr. Beana 11:15 Prin-
cezná a netvor 13:20 Malí letci 15:50 WALL 18:00 
MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 
19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJ-
LEPŠIE POČASIE 20:35 Alibi na mieru Francúzska 
komédia. MN 15 2017 Philippe Lacheau, Elodie 
Fontanová, Julien Arruti 22:35 Momentum 00:35 
INKOGNITO 01:55 NOVINY TV JOJ 02:50 KRIMI 03:10 
MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 

05:40 Správy RTVS „N“ 06:50 
Folklorika 07:20 Piknik s tortou 07:45 Franklin 
ide do školy 08:30 Ružová Anička 09:25 Leto 
na Rovniach 10:50 Slávnostný program k 75. 
výročiu SNP 13:15 Moje povstanie II 14:15 Folklo-
rika 15:00 Vojenská prehliadka k 75. výročiu SNP 
16:30 Vlčie diery 19:00 Správy RTVS 20:30 Ga-
laprogram k 75. výročiu SNP 21:45 Demeterovci 
23:10 Moje povstanie II 00:10 Vlčie diery 02:15 
Demeterovci 03:35 Svet v obrazoch 04:00 Ako to 
dokázali 04:25 Správy RTVS „N“  

PONDELOK 26.8.2019
MARKÍZA MARKÍZA MARKÍZA MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

TV JOJ TV JOJ TV JOJ

RTVS RTVS RTVS

UTOROK 27.8.2019 STREDA 28.8.2019 ŠTVRTOK 29.8.2019

05:00 TELEVÍZNE NOVINY 
06:00 Teleráno 08:30 Sladká výzva 08:40 Ro-
dinné prípady 09:40 Krok za krokom 11:00 Dr. 
Ken 11:55 Kobra 11 13:55 Monk 14:55 Susedské 
prípady 16:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELE-
VÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Rodinné prípady 
19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 
ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 10 pravidel jak sbalit 
holku 22:40 Celebrity s.r.o. 00:50 Myšlienky vra-
ha XI. 01:40 Kobra 11 03:10 Myšlienky vraha XI. 
03:50 Susedské prípady 04:40 Rodinné prípady  

05:00 SÚDNA SIEŇ 06:00 
NOVINY TV JOJ 06:55 KRIMI 07:25 NOVINY TV JOJ 
08:20 SÚDNA SIEŇ 09:20 SÚDNA SIEŇ 10:25 POLI-
CAJTI V AKCII 11:30 DIVOKÉ KONE 67 12:50 SÚDNA 
SIEŇ 14:00 SÚDNA SIEŇ 15:00 Kutyil s.r.o. II. 15:50 
Na vlásku 18:00 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO 
TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 
ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 VŠETKO 
ČO MÁM RÁD 22:30 Slovácko sa nesúdi 11,12/12 
00:05 Temný bojovník 02:10 Žralok v Malibu 
03:50 KRIMI 04:20 SÚDNA SIEŇ  

05:45 Správy RTVS „N“ 07:00 
Folklorika 07:30 Ranné správy RTVS 08:30 Svet 
z vtáčej perspektívy 09:05 Rodina doktora Kle-
ista 09:55 Nash Bridges 10:50 Duel 11:20 5 proti 
5 12:00 Správy RTVS 12:20 Straty a nálezy 13:45 
Hurá do záhrady 14:25 Folklorika 16:00 Správy 
RTVS 16:55 Rodina doktora Kleista 17:45 Duel 
18:15 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 Legendy 
popu 22:15 Aféra Thomasa Crowna 00:10 Nash 
Bridges 00:50 Komisár Manara 01:45 Aféra Tho-
masa Crowna 03:35 Straty a nálezy 

06:00 TELEVÍZNE NOVINY 
06:55 Norman a duchovia 08:35 Enderova hra 
10:50 Bláznivý tábor 12:35 Beethoven 14:25 
Hancock 16:20 Norbit 18:20 Smotánka 19:00 TE-
LEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ 
NOVINY 20:30 Skús ma rozosmiať Romantická 
komédia MN 15 (USA) 2011 A. Sandler, J. Anisto-
nová, N. Swardson, N. Kidmanová, B. Deckero-
vá. 23:05 Bláznivá dovolenka v Thajsku 01:05 
Skús ma rozosmiať 03:05 Bláznivá dovolenka 
v Thajsku  

05:30 NOVINY TV JOJ 06:20 
KRIMI 06:50 NOVINY TV JOJ 07:40 Rýchla rota 
Chipa a Dala 45,46,47 09:00 NAŠI II. 10:30 Do-
videnia, stará mama! 6,7 11:55 WALL 14:00 Star 
Wars: Sila sa prebúdza 16:55 Bajkeri 19:00 KRIMI 
19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEP-
ŠIE POČASIE 20:35 Mechanik zabijak 2 Americký 
akčný dobrodružný kriminálny triler. MN 15 2016 
22:40 Extrakt 00:50 Čarodejnica: Novoanglická 
legenda 02:55 NOVINY TV JOJ 03:30 NOVÉ BÝVA-
NIE 04:25 NOVINY TV JOJ  

05:25 Správy RTVS „N“ 07:00 
Miazgovci na cestách 07:25 Sammy a jeho pria-
telia 07:50 Martinka 08:20 Sofia Prvá 08:40 
Fidlibum 09:35 Daj si čas 10:10 Leto s Katkou 
11:05 Merlin 11:55 Park 12:35 On air 12:55 Legendy 
popu 14:50 Grand hotel 16:05 Poirot: Smrť lorda 
Edgwara 17:55 Fetiše socializmu 18:30 Postav 
dom, zasaď strom 19:00 Správy RTVS 20:30 
Dobrodružstvá rabína Jakoba 22:00 Fetiše so-
cializmu 22:30 Hviezdna brána 00:30 Poirot: 
Smrť lorda Edgwara 02:15 Hviezdna brána 

05:10 Rodinné prípady 06:00 
TELEVÍZNE NOVINY 07:00 Zajac Bugs a priatelia 
07:30 Tom a Jerry 08:00 Bláznivý tábor 09:40 
Blázniví Mimoni 09:50 Beethoven 11:35 Veľká 
oriešková lúpež 2 13:20 Kung Fu Panda 15:00 
Pán Včielka 16:45 Pan: Cesta do Krajiny-Nekraji-
ny 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:15 
Športovec mesiaca 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 
20:30 Věčně tvá nevěrná 22:35 Stratení v Kari-
biku 00:50 Věčně tvá nevěrná 02:30 10 pravidel 
jak sbalit holku 04:10 Susedské prípady 

05:15 KRIMI 05:50 NOVINY 
TV JOJ 06:40 Rýchla rota Chipa a Dala 48 07:00 
Princezná a netvor 09:10 Malí letci 11:45 Bajkeri 
13:50 Absolventka 15:50 NOVÁ ZÁHRADA 16:50 
NA CHALUPE 17:50 NOVÉ BÝVANIE 19:00 KRIMI 
19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJ-
LEPŠIE POČASIE 20:35 Kým prišla búrka Americký 
akčný dobrodružný romantický triler. MN 12 2018 
Shailene Woodleyová, Sam Claflin, Grace Pal-
merová, Jeffrey Thomas 22:55 V Bruggách 01:10 
Rande naslepo 03:15 NOVINY TV JOJ 

05:45 Správy RTVS „N“ 
07:20 Včielka Maja 07:30 Martinka 08:00 Sofia 
Prvá 08:50 Rozprávanie kvetu kamélie 10:00 
Highlands: Divoké srdce Škótska 11:00 Slovensko 
v obrazoch 11:25 Svet v obrazoch 11:55 O 5 minút 
12 13:00 Dobrodružstvá rabína Jakoba 14:35 Bud 
Bindi 15:10 Poirot: Silnejší vyhráva 16:00 Kapitán 
Dabač 17:45 Hurá do záhrady 18:20 Tajomstvo 
mojej kuchyne 19:00 Správy RTVS 20:30 Tlmoč-
ník 22:20 Chlapčenský úsmev 23:40 Poirot: Sil-
nejší vyhráva 00:35 Kapitán Dabač 

MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

PIATOK 30.8.2019 SOBOTA 31.8.2019 NEDEĽA 1.9.2019
MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

TIP 
NA SOBOTNÝ 

VEČER

31.8.2019 20:30  
SKÚS MA 

ROZOSMIAŤ



BB 19-34 strana- 10

10
poLitickÁ inzercia / BÝvanie, zameStnanie

Presne pred 11. rok-
mi, v deň 40. výro-
čia vstupu okupan-
tov, som sa rozhodol 
zodvihnúť hlavu. 
Prieskumy hovori-
li, že SMER+SNS+-

HZDS bude mať ústavnú (!) väčšinu a ja 
som si povedal, že to nemôžem dovoliť. 
Napísal som svoj prvý „článok“ v živote a 
zverejnil ho vo všetkých našich novinách 
v malom štvorčeku na prvej strane. Prišla 
mi kopa podporných mailov a tak sa za-
čal príbeh „Obyčajných ľudí“ v slovenskej 
politike. Tu je jeho celé znenie:

Rusi prišli a odišli
Okupantov sme vyhnali a moc sme dali 

našim pánom. Verili sme, že oni budú čest-
ní a spravodliví. Miesto toho papaláši krad-
nú a žijú na úkor obyčajných ľudí. Včera zo-
brali ľuďom 400 miliónov, dnes 900, zajtra 
6 miliárd. A tak dokolečka, deň čo deň. A 
tak dokolečka, z našich daní.

Ľudia, nemáte pocit, že je to o tom is-
tom? Tiež ste si mysleli, že Ficova vláda bude 
iná? Na jednej strane reči o budovaní sociál-
neho štátu, na druhej rozdávanie dotácií mi-
lionárom. Dôchodcom pridajú 4 koruny na 
deň, kamarátovi miliardy. Ozaj, viete koľko 
by musel dožiť priemerný dôchodca, aby za-
robil miliardu? Maličkosť - len 9 400 rokov.

Prepáčte, pán Fico, ale ľuďom ste sľú-
bili niečo iné. (koniec)

V tom čase začínala kríza a naša fir-
ma ma ako šéfa potrebovala vtedy najviac. 

Lenže moja myseľ vtedy patrila Slovensku 
a boju, ktorý musíme vyhrať. Fico bol vtedy 
pozemský boh, nikto si na neho netrúfal a 
tobôž, že by mu niekto do očí naložil do zlo-
dejov.

Ja som sa na túto špinavú robotu 
podujal a myslím, že sme vtedy nakoniec 
pomohli zvrátiť chod dejín - a nakoniec to 
dopadlo tak, že bez našich štyroch man-
dátov by Radičovej vláda ani nevznikla.

Nasledovali roky boja. Prehratých aj 
vyhratých bitiek. Chýb, aj svetlých chvíľ. 
Robili sme všetko pre umenšenie Zla a Zlo 
začalo postupne chradnúť. Nakoniec sa 
dostalo opäť k moci, opäť nás kvári, ale 
cítim, že aj keď to ružovo nevyzerá, dobre 
bude a vo voľbách to spoločne dáme.

ps. V ten deň, pred 11. rokmi, mala Rebe-
ka presne 3 a nasledujúce roky potrebovala 
ocina, ktorý sa jej bude venovať. Tatko však 
jej najkrajšie roky strávil v boji so zažratou 
slovenskou špinou ... dnes má Rebeka krás-
nych 14 ... a akosi sa obávam, že čoskoro prí-
de čas, že iný chlap bude 
jej srdca rytierom. C ést 
la vie - Život je taký.

ps2. Teraz prišiel 
čas, aby sme hla-
vy zodvihli viacerí. 
Máme pred sebou 6 
kľúčovým mesiacov, 
aby sme Zlo definitívne 
porazili. Budem len 
rád, ak pomôžete?

Môj prvý článok

» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO

de čas, že iný chlap bude 
jej srdca rytierom. C ést 
la vie - Život je taký.

 Teraz prišiel 
čas, aby sme hla-
vy zodvihli viacerí. 
Máme pred sebou 6 
kľúčovým mesiacov, 
aby sme Zlo definitívne 
porazili. Budem len 
rád, ak pomôžete?
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INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

Najčítanej
šie

regionálne

noviny

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
0907 727 204 
0907 877 862
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Slovenské národné povstanie patrí 
právom k najvýznamnejším preja-
vom odvahy a vlastenectva sloven-
ského národa. 

V nerovnom boji preukázali priami 
účastníci povstania s podporou zahra-
ničných účastníkov a domáceho oby-
vateľstva hrdinstvo a statočnosť v od-
hodlaní skoncovať s nacizmom. V boji s 
ideológiou, ktorá iným upiera slobodu, 
nezávislosť a rovnoprávnosť, ktorá po-
vyšuje jednu rasu nad ostatné.

Mnohí v týchto dňoch spomína-
me na všetkých hrdinov Slovenského 
národného povstania. Pretože my ešte 
máme to šťastie osobne sa pozrieť do 
očí a podať ruku tým, ktorí prežili hrôzy 
vojny.  Generácie, ktoré prídu po nás, už 
takú možnosť mať nebudú.  Odkaz SNP 
preto musí prechádzať z generácie na 
generáciu. 

Odkaz Slovenského národného po-
vstania nepatrí k pokladom, ktoré mož-
no merať a vážiť, je to prameň ustavične 
sa obnovujúcej sa sily, ktorá nielen pod-
necuje k tvorbe stále nových hodnôt, 

ale vie prebúdzať k životu a j hodnoty 
z čias dávno minulých, vyvierajúce zo 
samotnej podstaty národného spolo-
čenstva. Často ide o hodnoty, ktoré si 
všelikto v minulosti a žiaľ i v prítomnos-
ti vykladá a privlastňuje podľa svojich 
obmedzených záujmov a podenkovi-
tých potrieb, ale ktoré si práve v Povsta-
ní definitívne vytvoril ľud. Definitívne 
preto, lebo to bolo jeho povstanie.

Toto národné povstanie nemôžu 
vziať národu ani politici, ani jednotliv-
ci, ktorí ho spochybňujú, relativizujú, 
ktorí odmietajú protifašistický odkaz 
našich predkov.

Ťažko nájsť na Slovensku rodinu, 
ktorú by nejak nepoznamenalo obdo-
bie druhej svetovej vojny. Aj malý národ 
vtedy dokázal povstať proti neľudskos-
ti, za právo dôstojne a civilizovane žiť 
vo svojej vlasti, ktorú vedie ním volená 
vláda.

Slovenské národné povstanie nám 
odkazuje, aby sme nezabudli na vlast-
nú hrdosť a svojprávnosť.

Odkaz SNP

» ib

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
0907 727 204 
0907 877 862

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

Najčítanej
šie

regionálne

noviny

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
0907 727 204 
0907 877 862

Rád voniam hnoj v maštaliach, ale v knihách ho nemôžem vystáť. Jesenský

Rád voniam hnoj v maš-
taliach, ale v knihách ho 

nemôžem vystáť.
Jesenský
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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

www.balkona.eu
0948 787 777

Ku ka�dej objednávke dar�ek
Mo��������lát���������rokom

zimné záhrady 
��látky od 149 €

z��klievanie terá�
��látky od 98 €

Mo������výhry 300 €Z�AVY A��DO 30�
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������

���TO, RÝCHL���������������
stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

PRACUJ 
U NÁS

0800 500 091
MZDA 

OD 850 € DO 1300€BEZPLATNÁ
INFOLINKA
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HĽADAJ 
NÁS AJ NA

Kontaktujete nás: 907 727 204, 0907 877 862


