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Bez prijímacích skúšok 
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VSKO

Každý týždeň:
Lučenec, Veľký Krtíš, Poltár, Fi-
ľakovo, Vidiná, Halič, Boľkovce, 
Mikušovce, Panické Dravce

+ v párnom týždni navyše:
Málinec, Kalinovo, Cinobaňa, 
Breznička, Veľká Ves, Točnica, 
Veľká nad Ipľom, Kokava nad 
Rimavicou, Rapovce, Fiľakovské 
Biskupice

+ v nepárnom týždni navyše:
Divín, Mýtna, Dobroč, Lovinoba-
ňa, Tomášovce, Tuhár, Ružiná, 
Kotmanová, Podrečany, Želovce, 
Bušince, Pôtor, Dolná Strehová, 
Závada

lucenecko@regionpress.sk

Redakcia: Železničná 26 
LUČENEC
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Ve¾ký Krtíš

Poltár

Luèenec

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

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

BB 50.000 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 30.000 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 29.000 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 12.000 Ľubovniansko
MI 30.500 Michalovsko+TV+SO
PP 35.000 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.

Aj keď to niekto nemá rád, začnem 
politikou. Ale skúste vydržať až do 
konca. Verím, že vás to „nezabije“. 
Definícií politiky je mnoho. Viacerí 
inšpiratívni politici a teoretici prízvu-
kujú známu myšlienku nemeckého 
vojvodcu z 19. storočia Otta Eduarda 
Leopolda von Bismarck-Schönhau-
sen, vojvodu z Lauenburgu. Bol jed-
ným z najvýznamnejších politikov 19. 
storočia a zakladateľ Nemecka. Stal 
sa prvým kancelárom Nemeckej ríše. 
Jeho nekompromisný prístup a auto-
ritatívne vystupovanie mu vynieslo 
prezývku železný kancelár. Bismarck 
vraj tvrdil, že „politika nie je exaktná 
veda... je to umenie možného“. Mno-
hí považujú politiku za plánovité, or-
ganizované a cieľavedomé sociálne 
konanie, ktoré je zamerané na vybu-
dovanie, udržiavanie alebo zmenu 
spoločenského poriadku. Iní chápu 
politiku ako umenie spravovať veci 
verejné, respektíve riadiť štát a reali-
zovať jeho ciele. 

Slovo politika sa u nás stalo pe-
joratívnym výrazom, stalo sa čímsi, 
čoho sa niektorí boja a iní priam ští-
tia. Z dôvodu akejsi falošnej čistoty 
zrazu politika nesmie byť tam a tam, 
nepatrí onam. To je však iba alibiz-
mus, navyše dosť prízemný, ak nie 
až krátkozraký. Politika patrí všade. 
Lebo - už od 18. storočia má pojem 

politika tendenciu zahrnovať rie-
šenie hospodárskych, sociálnych a 
kultúrnych problémov a emancipá-
ciu spoločnosti. Vyvíja sa teda opäť 
smerom k akejsi novej komplexnosti 
života spoločnosti, ktorý jednoznač-
ne ovplyvňuje. Rastie i zodpoved-
nosť jedinca za vývoj mnohých otá-
zok ľudského spolužitia, prehlbuje 
sa rôznorodosť názorov. Aj opozičné 
názory a činnosti sú normálnou sú-
časťou politického spektra. Politika 
je – v demokracii - všade okolo nás 
a dokonca, je prítomná aj v demo-
kratoch samotných. Konštatovanie 
„toto je politika, to sem nepatrí“ je 
iba prejavom strachu, autocenzúry 
či dokonca alibizmu. Politika patrí 
všade. Je súčasťou našich životov, 
ovplyvňuje kvalitu našich životov, 
sprevádza naše problémy i radosti. 
Nebojme sa jej. Nebojme sa defino-
vať a pomenovať javy, o ktorých sa 
vraj „nemá písať či hovoriť“. Máme sa 
dobrovoľne vzdať vlastnej 
zodpovednosti?

To by bolo neprezie-
ravé. A už som na sľú-
benom konci, úspešný 
a zdravo a príjemne 
prežitý týždeň vám 
želám.

Srdečný pozdrav z redakcie, 
milí naši čitatelia!

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Smútočná spomienka

 

Dňa 28. decembra uplynie rok,
čo nás navždy opustil
náš milovaný manžel,
otec, starý otec a zať

Ladislav Fábián z Rožňavy.
S láskou a úctou spomínajú manželka, syn Ladislav 

s rodinou, dcéra Monika s rodinou a svokra.
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Pri skladbe jedálnička je dôležité po-
znať množstvo energie v potrave, ale aj 
energiu, potrebnú na fyzickú aktivitu. 
Nad jedlom treba premýšľať a  zvoliť 
také, ktoré nás zasýti viac. Na druhej 
strane, ak aj množstvo kalórií prekro-
číme, treba vedieť, ako ich spotrebovať 
a  koľko ktorej fyzickej aktivity je treba 
vynaložiť, aby nedošlo k nárastu hmot-
nosti. Pre zaujímavosť si zoberieme 200 
kilokalórií  (kcal). V novších jednotkách 
v kilojouloch je to približne 48 kJ.

Takéto množstvo energie v potra-
vinách sa nachádza v  28 g masla, 35 
g  chipsov,  33 gramoch orieškov, 40 g 
máčanej tyčinky, 50 g tvrdého syra, 150 
g vajíčok, 200 g šunky, 90 g chleba, 226 
g kečupu, 290 g hrozna, 553 g žltého 
melónu, 145 g uvarených cestovín, 56 
g neuvarených cestovín, 55 g múky, 66 
g párkov, 73 g hranoliek, 0,33l plnotuč-
ného mlieka, 0,496 l Coca Coly, 1425 g 
stonkového zeleru, 870 g mrkvy, 308 g 
kukurica v konzerve, 125 g avokádo, 588 
g brokolice, polovica (75 g) cheesburge-
ru, 385 g jabĺk.  

Energiu 200 kcal môžeme spáliť  pri 
rôznych športových aktivitách: 60 mi-
nút bicyklovania rýchlosťou 8-10 km/
hod, 20 minút boxovania, 40 minút 
krasokorčuľovania, 30 minút futbalu 
strednou intenzitou, 40 minút golfu, 
10 - 15 minút hraním ľadového hokeja, 
50 minút chôdze rýchlosťou 4km/hod, 
40 minút svižnejšej chôdze rýchlos-

ťou 5km/hod, 30 minút rýchlej chôdze 
rýchlosťou 6 km/hod, 15 minút cvičenia 
v  posilňovni, 40 minút jógy, 20 minút 
rekreačného plávania, 20 minút tenisu 
či 30 minút rekreačného lyžovania. Pri 
bežných činnostiach 200 kcal spálime 
pri 70. minútach strávených  varením, 
40. minútach umývania okien alebo 
nakupovania, 2 hodinách učenia sa, 90. 
minútach písania.

Denný príjem pritom má byť v prie-
mere 2000 kcal, u žien menej, u mužov 
trošku viac, u  ľudí s  nízkou fyzickou 
aktivitou samozrejme menej a  u  aktív-
nych ľudí o niečo viac - vždy závisí od 
pohlavia, hmotnosti, veku, fyzickej a 
psychickej aktivity. Na schudnutie 1kg 
tuku treba asi 10 hodín behu rýchlos-
ťou 10-12 km/hod, 22 hodín cyklistiky 
rýchlosťou 16km/hod, 21 hodín svižnej-
šej chôdze rýchlosťou 6 km/hod. Je to 
ťažké a stojí to veľa úsilia. Preto je lepšie 
vyhnúť sa tvorbe nadbytočných zásob 
tuku. Ak porovnáme, že rovnaké množ-
stvo energie je v 40 gramo-
vej malej sladkej máčanej 
tyčinke alebo v niekoľko 
málo slaných zemiako-
vých lupienkoch, ako 
v  300-1200g zeleniny,  
rozhodnutie, čo si 
vybrať je jasné.

200 kcal v potrave a vo fyzickej aktivite 
(píše pre vás doma i v zahraničí renomovaná odborníčka)

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

metabolizmu a výživy

Kampaň Národný týždeň manželstva 
(NTM) na Slovensku bude už deviaty 
krát. Je súčasťou celosvetovej kampane 
The Marriage Week. REGIONPRESS sa 
o nej rozprával s manželskou dvojicou 
Ing. Vladimírom a  Mgr. Renátou So-
chorovcami, ktorí koordinujú Národný 
týždeň manželstva na Slovensku. Je 
manželstvo na Slovensku ešte „in“?

Určite áno. Prieskumy ukazujú, že man-
želstvo zostáva stále veľmi populárnym 
– viac ako 90 percent mladých ľudí ho 
plánuje niekedy v budúcnosti a veľká časť 
z  nich doňho aj vstúpi. Väčšina dospelej 
populácie na Slovensku žije v manželstve. 
Preberáme niekedy až bez rozumu 
mnohé trendy, jedným z nich je part-
nerské spolužitie „na hromádke“. Tak 
ako si stojíme s manželstvom ako zák-
ladom rodiny?

Prieskumy tiež odhaľujú, že manželstvo 
poskytuje najlepší možný základ pre tých, 
ktorí sa rozhodli pre dlhodobý vzťah a po-
skytuje najprospešnejšie a  najbezpečnej-
šie prostredie pre výchovu detí.
Prinášate veľmi pozitívnu správu, 
údajne zaznamenávame pokles indexu 
rozvodovosti. 
V posledných 10-tich rokoch sa na Sloven-
sku znižuje index rozvodovosti (pomer 
rozvodov k  sobášom) – zatiaľ čo v  roku 
2006 bol 49 percentný, v roku 2017 vykazo-
val už necelých 31 percent. Tiež sa zvyšuje 
dĺžka manželstva - zatiaľ čo v r.2000 prie-
merná dĺžka manželstva bola necelých 13 
rokov, v  r.2014 to bolo viac ako 15 rokov. 

V r.2017 bol zaznamenaný najvyšší počet 
sobášov (a to 31309) v období uplynulých 
25 rokov.
Tohtoročným heslom kampane Národ-
ný týždeň manželstva na Slovensku je 
slogan: „Hráme spolu“. Čo znamená v 
praxi?

Vráťme sa k aktivitám, ktoré prehlbujú 
manželské priateľstvo – pre začiatok as-
poň počas Týždňa manželstva. Obnovme 
romantiku, zaraďme pravidelné prechádz-
ky, alebo si spolu niečo zahrajme, napr. 
partnerskú hru „DUET“, vydanú pri príle-
žitosti aktuálnej kampane NTM.
Počas tohtoročného Národného týždňa 
manželstva (11. - 17. 2.) majú páry mož-
nosť zúčastniť sa večera v rámci tzv. 
DUET Tour. 

Je to večer vyskladaný z  interaktívnej 
prednášky odborníkov na vzťahy o najdô-
ležitejších manželských zručnostiach po-
pretkávaný príjemnými DUETmi v podaní 
umelcov zo združenia ŠtArt. Uskutoční sa 
na 15 miestach Slovenska - od Bratislavy až 
po Sninu.Viac sa dozviete na www.ntm.sk

na foto vľavo – manželia Sochorovci

Hráme spolu ...

» red
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Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

03 BYTY / predaj     

05 DOMY / predaj     

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

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

Príklad:
RP LC 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 uverej-
niť v ľubovoľných iných našich 
novinách, LC zameňte za skrat-
ku novín, ktorú nájdete na 
zadnej strane vľavo dolu. Služ-
bu PlatbaMobilom.sk technic-
ky zabezpečuje ELET, s.r.o.

04 BYTY / prenájom 

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

Nedávno som hovoril s mojim kama-
rátom lekárom, ktorý už 20 rokov žije v 
USA. 

Kamarát mi povedal, že USA dospe-
li do takého stavu, že 17-ročný chlapec 
na strednej škole išiel na dievčenské 
záchody a keď ho učiteľka zastavila, 
tak povedal, že „dnes sa cítim ako diev-
ča“. Učiteľka ho musela pustiť a diev-
čatá sa cítili zle. Takýchto prípadov je v 
USA početne.

 Keď som sa zamyslel ako to je na 
Slovensku, tak myslím, že smerujeme 
k tomu istému. V médiach bežne počú-
vame pojmy ako sú homosexuál (muž 
s mužom), bisexuál (muž s mužom a 
niekedy aj so ženou), transexuál (muž, 
ktorý sa cíti byť ženou), lesbička (žena 
so ženou)…

Čo to všetko znamená? Že naša 
kresťanská kultúra, kde základ tvo-
rí tradičná rodina (muž=otec + žena=-
matka + deti, ale nie rodič1=muž+ro-
dič2=muž + deti alebo čokoľvek iné), 
sa pomaly, ale isto vytráca z našho 
života. Má to na svedomí aktuálna 
politika (napr.Istanbulský dohovor, 
kde namiesto muž/žena v občianskom 
preukaze budeme mať na výber muž/
žena/transexuál/iné), kde politici typu 
Andrej Kiska alebo strana SAS (zakla-
dateľ je aktuálny kandidát na preziden-
ta Robert Mistrík), otvorene podporuju 

LGBT (Lesbicka, Gay = homosexual, 
Bisexual, Transexual) komunitu. 

Ja osobne nie som proti homose-
xuálom. Mám niekoľko známych, ktorí 
sú homosexuáli. Títo ľudia však nema-
jú potrebu chodiť polonahí po uliciach 
na akomsi pochode homosexuálov, 
provokatívne sa na verejnosti olizovať, 
ani vyzývavo obliekať. Aj podľa nich je 
celá LGBT komunita tlačená skôr po-
litikmi ako nimi. Homosexuáli chcú 
byť v kľude, aby ich nikto neobťažoval 
a neodsudzoval. To isté chceme všetci 
heterosexuáli (muž+žena). Nechodíme 
na hetero pochody, neobliekame sa 
sexisticky, neolizujeme sa vyzývavo s 
partnerkami na uliciach. Necháme si 
intímne hrátky na doma. Zhrniem to, 
keď budem prezident, do troch dní 
vypoviem Istanbulský dohovor a na 
Slovensku ostane v občiankom pre-
ukaze iba muž alebo žena.

Milí spoluobčania, otvorme oči.

HARABIN: Kam to speje?  
ISTANBULSKÝ dohovor

JUDr. Štefan Harabin
občianský kandidát 

na prezidenta SR
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Lučenec
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ŽP EKO QELET a.s.
VÝNIMOČNÉ CENY ZA VÝKUP

oceľového šrotu a farebných kovov

www.ekoqelet.sk
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Lučenec  0911 102 658   Malý Krtíš    0911 570 045
Poltár   0911 101 376
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» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO

Slotova Luby-
ová. Minister-
stvo pod vede-
ním Lubyovej z 
SNS sa vydalo 
Slotovými chod-
níčkami. V čase, 

keď ďalší dvaja vagabundi z SNS 
boli odsúdení za rozkrádanie nášho 
spoločného majetku na 12 rokov na-
tvrdo, naša predsedníčka poslanec-
kého klubu OĽANO Veronika Remi-
šová zverejnila odhalenia, že došlo 
k falšovaniu - hrubej manipulácii 
hodnotení projektov a Lubyová po-
rozdávala dotácie v miliónoch eur 
rôznym pofidérnym firmám.

Farizej Fico. Pamätáte si ešte, 
ako Fico po vražde snúbencov Jána 
a Martiny klamal Slovensko o tom, 
že to všetko zorganizoval nejaký zlý 
Soros z Ameriky? Bola to podlá lož, 
ale mnohí ľudia tomu, bohužiaľ, 
uverili. Fico zahral na najprízem-
nejšiu antižidovskú strunu a dosia-
hol svoje. Ohlúpil ľudí a tí miesto 
skorumpovanej vlády obviňovali z 
vraždy 85 ročného Žida z Ameriky. 
Podlé. LENŽE, karma je zdarma - 
vypátrali sme informáciu, že pred 
rokmi priamo Fico pre Sorosa robil. 
Bral od neho peniaze a nejako mu 
nesmrdeli.

100 rokov za opicami. Sloven-
ská pošta konečne umožnila platiť 
ľuďom s bankovými kartami. Mohli 
by sme pochváliť, ale skôr je to na 
hanbu, že im to toľko trvalo. Čo ma 
však veľmi teší, Pošta to urobila len 
na základe výzvy nášho poslanca 
Eda Hegera.

1500 eur navyše. Celý týždeň 
deptám tých poslancov z parlamen-
tu, ktorí odmietli môj návrh na ne-
zvyšovanie platov poslancov. Vždy 
pred hlasovaním sa pred nich posta-
vím s plagátom, kde je napísané, že 
sebe si zvýšili plat o 1500 eur a siro-
tám pridali 2,70 eura - a či sa nehan-
bia. Sú z toho maximálne nervózni, 
ale tak im treba, je to len ich zrkadlo.

Zbabelec Danko. Vyhráža sa, že 
mi za moju živnosť, 
kde som mal 0 
faktúr, tržieb a 
zisku, zoberie 
mandát. Plus 
mi dal pokutu 
13 tisíc eur. Ale 
odvahu dokonať 
zvrátené dielo 
evidentne nemá.

03
118

02
17

Tri ženy. Hanka, Janka a Majka. 
Majú po päťdesiatke. Do dôchodku 
ďaleko, od mladosti tiež. Tá prvá robí 
vo fabrike. Normy sa neustále zvyšujú 
a technika sa mení. Sú to priemyselní 
športovci. Očakáva sa od nich stále 
viac s novou výbavou. Lenže u špor-
tovcov je to tak, že sa po tridsiatke (s 
výnimkou Jaromíra Jágra) už pripra-
vujú na odchod. U ľudí na linkách je to 
naopak. Viac, rýchlejšie a lepšie. Majú 
šťastie, že všade chýbajú ľudia. Ináč by 
ich už dávno vymenili, ale nemajú za 
koho. Prichádzajú roboty.

Janka je manažérka. Má peknú 
kanceláriu a dobrý plat. Bolí ju chrbát 
s vysedávania za počítačom. Na jej plat 
a kanceláriu už čakajú ďalší – mladí a 
rýchli. Sú šikovní, ale niekedy povrch-
ní a nehľadia na ľudí. Janka má nad-
hľad. Vidí súvislosti a pochopila pod-
statu. Niekomu sa zdá, že zdržuje. Oni 
slúžia rastu, zisku a ľudia sú pre nich 
iba zdroje. A tak ju mladí vlci zožerú.

Majka je účtovníčka. Robí si svo-
ju prácu najlepšie ako vie. Celý svoj 
život. Pribúdajú nové predpisy a fak-
túry, firma rastie. Jej plat sa však už 
roky nemení. Dúfala, že dostane viac, 
keď zvyšujú všetkým okolo. Je zo sta-
rého sveta. Nevie, že plat sa zvyšuje 

za umelecký dojem a manažérske pre-
zentácie. Jej šéf vie, že neodíde. Už nie 
je najmladšia, tak načo jej zvyšovať 
plat?

Prečo ma napadli tieto tri ženy? 
Lebo žijú medzi nami. Porodili a vy-
chovali deti, vytvárajú zázemie svojim 
rodinám. Držia pokope rodiny a spo-
ločnosť. Svet biznisu sa točí stále rých-
lejšie. Na ženy a rodiny nie je čas. Kto 
dáva tomuto svetu viac – ženy, vycho-
vávajúce deti, alebo manažéri, ktorí 
generujú zisky pre úzku skupinu ľudí? 

Je mi ľúto žien po päťdesiatke, ku 
ktorým sa ich nadriadení správajú ako 
k opotrebovaným zdrojom, ktoré treba 
vymeniť. Aj oni majú možno matky v 
tomto veku a premýšľam kam ich od-
ložia, keď budú staré a nevládne. Ke-
dysi išli takéto ženy do dôchodku o 
desať rokov skôr ako 
dnes. Dnes im dô-
chodok zvyšujú o 
pár eur ročne. Aby 
zostalo pre nená-
sytných poslancov a 
papalášov. Čudná 
spoločnosť.

Hanka, Janka a Majka

» Ján Košturiak

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

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

Makrolon Ultralight
2/10 číra
9,07 €/m2 s DPH

Kvalitný materiál pre nerozbitné
zasklievanie a prestrešovanie 

polykarbonát
plexisklo
hliník

Macrolux 7/16 bronz
17,35 €/m2 s DPH
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119

00
46

 



LC19-06 strana- 6

6
škola / politická inzercia

Milí priatelia, dnes vám poviem dva 
príbehy o Slovensku.

Príbeh prvý. Nedávno som si prečítal, 
že prezidentský kandidát Smeru Maroš 
Šefčovič „bol šokovaný“, keď zistil, že 
rakúska vláda chce osekať rodinné prí-
davky pre cudzincov, ktorí v Rakúsku 
pracujú, ale ich rodina tam nežije. Toto 
opatrenie sa dotkne asi 30-tisíc detí zo 
Slovenska - najmä matiek, ktoré tam pra-
cujú ako opatrovateľky. 

Za seba hovorím: súhlasím - je správ-
ne bojovať za práva Slovákov v Rakúsku. 
Zároveň ale treba nahlas povedať, že keby 
pán Šefčovič posledných 15 rokov žil na 
Slovensku, bol by ešte šokovanejší, aké 
nízke rodinné prídavky sú u nás. Pretože 
kým v Rakúsku sú prídavky štedré (od 114 
do 165 eur), na Slovensku je celá suma ro-
dinných prídavkov na dieťa iba 24 eur! A 
táto suma je vizitkou troch vlád Roberta 
Fica, ktorý Šefčoviča do prezidentských 
volieb nominoval. Keby to bolo viac, ur-
čite by od nás do Rakúska nemuselo za 
prácou dochádzať tak veľa ľudí...

Príbeh druhý. Európska komisia po-
hrozila Slovensku žalobou, ak do dvoch 
mesiacov neprestaneme s masívnym vý-
rubom lesov. Je škandál, že až európske 
inštitúcie musia nútiť slovenskú vládu, 
aby konečne zastavila toto barbarstvo. 
Ničíme si to najkrajšie, čo máme, robí-
me veci, ktoré sa nedajú vrátiť späť. Žiaľ, 
ochrana životného prostredia je pre na-
šich politikov okrajovou témou. V mojom 

prezidentskom programe je táto vážna 
téma jednou z priorít. 

Nehovorím, že všetko na Slovensku 
je zlé – naopak: Slovensko sa pohlo. Sme 
ďalej ako pred desiatimi rokmi, a inde ako 
pred rokom. No ak si budeme dobrovoľne 
týmto tempom drancovať naše lesy a ničiť 
si našu krásnu prírodu, naše deti nám to 
neodpustia. A kým z našej krajiny budú 
musieť utekať do sveta za prácou nielen ši-
kovní mladí ľudia bez záväzkov, ale dokon-
ca aj matky s deťmi, tak je to jasný signál, 
že niečo veľmi dôležité u nás nefunguje. 

Kandidujem na prezidenta, pretože 
chcem pomôcť zlepšiť život na Slovensku.  
Ako prezident budem vyžadovať, aby sa 
politici prestali hádať a riešili skutočné 
problémy našej krajiny. Budem tlačiť na 
zodpovedných, keď svoje povinnosti 
zanedbávajú - pretože ľudia chcú vidieť 
výsledky. 

Pre mňa budete vždy na prvom 
mieste vy.

DVA PRÍBEHY O JEDNEJ KRAJINE

» Robert Mistrík
nezávislý kandidát na prezidenta SR

V súčasnosti pripravujem pre našu 
školu klasifikačný poriadok, študujem 
si metodické pokyny na hodnotenie 
žiakov a vôbec sa zamýšľam nad hod-
notením študijných výsledkov. Hľa-
dám spôsoby, ako správne nastaviť 
hodnotenie v rámci malých možností, 
ktoré ponúka legislatíva. Zmena v prí-
stupe k hodnoteniu musí byť väčšia. V 
odbornej spoločnosti sa často spomí-
na rezignácia na hodnotenie. S tým sa 
nemôžem stotožniť. V profesionálnom 
živote, na ktorý žiakov pripravujeme, 
sa budú stretávať s mnohými podo-
bami hodnotenia, neraz závažnejšími 
ako známka. Preto je nutné žiakov na 
ne pripraviť. V škole 21. storočia ide o 
spôsob.  

Súčasné hodnotenie je 5-stup-
ňové, teda udeľujú sa známky. V sú-
časnosti je snaha objektivizovať hod-
notenie, no popri rôznych formách 
overovania vedomostí je to skoro ne-
možné. To by museli školám vypraco-
vávať profesionálne testy zo všetkých 
predmetov, ktoré by v pravidelných in-
tervaloch určovali výslednú známku 
a ostatné formy skúšania by boli len 
doplnkové. Keďže sme na Slovensku, 
nemožno očakávať takéto finančne 
náročné riešenie. Reálnejšie by bolo 
viesť výsledky žiakov v percentách, 
čím by sa vyhlo konfliktom typu: Je 
to dvojka alebo trojka? Koľko mi chý-
ba do jednotky? Isto by sa odstránil aj 
strach pred známkou. Okrem toho sú 

percentá presnejšie a žiak vždy vie, na 
čom je. Za percentá hovorí aj fakt, že 
celoslovenské testovania a maturitná 
slohová práca sú nimi hodnotené a 
funguje to.

Často sa spomína aj slovné hod-
notenie, ktoré je náročnejšie pre uči-
teľa, ale má výpovednejšiu hodnotu, 
no subjektivitu neodstraňuje. Vo veľ-
mi obmedzenej miere ho možno aj v 
dnešnom stave využívať na I. stupni. 
Problémom je, že v slovenskom systé-
me ho treba transformovať na znám-
ky pri prechode žiaka na inú školu. 
Nemali by sa však klásť prekážky vo 
využívaní neznámkového spôsobu 
hodnotenia za predpokladu stanove-
nia minimálnych pravidiel jeho vyu-
žívania. 

Hodnotenie žiakov je každým 
polrokom príčinou konfliktov a prob-
lémov. Dá sa, a dovolím si povedať 
jednoducho, nastaviť tak, aby sa 
zohľadnila nová situácia v školstve a 
využili sa efektívnejšie spôsoby, kto-
ré by predchádzali mnohým chybám 
v súčasnom stave. Školskí úradníci, 
ktorí často nevnímajú kontext škol-
stva, resp. nemajú priamu skúsenosť 
s ním, však často nemajú vôľu veci 
koncepčne meniť. Ak by sa k legislatí-
ve pripustili učitelia z praxe, došlo by 
k zmenám, ktoré by prospeli žiakom. 
Nielen v oblasti hodnotenia. 

Hodnotenie v škole

» Ján Papuga 
riaditeľ ZŠ

06:00 Teleráno 08:30 Zá-
mena manželiek 09:55 Oteckovia 10:55 Sused-
ské prípady 11:55 Rodinné prípady 12:55 NCIS 
- Námorný vyšetrovací úrad XIII. 3-4/24 14:50 
Susedské prípady 15:55 Rodinné prípady 17:00 
PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Otec-
kovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 
20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Autoškola 21:35 
Majstrovský plán 23:40 NCIS - Námorný vyšet-
rovací úrad XIII. 3-4/24 01:30 Zámena manželiek 
02:30 Susedské prípady 03:15 Rodinné prípady 

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ 
NOVINY 08:30 PO ŠKOLE 09:00 SÚDNA SIEŇ 10:00 
SÚDNA SIEŇ 11:00 ZÁCHRANÁRI 12:00 NOVINY 
O 12:00 12:30 TOP STAR 13:00 Kosti V. 13,14 15:00 
POLICAJTI V AKCII 17:00 NOVINY O 17:00 17:25 
ZÁCHRANÁRI 18:25 PO ŠKOLE 19:00 KRIMI 19:30 
NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE PO-
ČASIE 20:35 INKOGNITO 21:55 INKOGNITO 23:10 S 
PRAVDOU VON 00:30 SEDEM 01:25 NOVINY TV JOJ 
02:10 INKOGNITO 03:15 SÚDNA SIEŇ 03:50 KRIMI 
04:15 ZÁCHRANÁRI 04:50 NOVINY TV JOJ  

06:00 Správy RTVS „N“ 07:00 
Postav dom, zasaď strom 09:00 Doktor z hôr 
09:50 Sudkyňa Amy 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 
12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Fol-
klorika 14:25 Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa 
15:15 HiSTORY 16:00 Správy RTVS 16:25 Svet z 
vtáčej perspektívy 16:55 Doktor z hôr 17:45 Duel 
18:15 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 Srdečne 
vás vítame 22:05 Reportéri 22:40 Inšpektor Max 
23:40 Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa 00:30 
Srdečne vás vítame 02:05 Inšpektor Max 

06:00 Teleráno 08:30 O 10 
rokov mladší 09:45 Oteckovia 10:50 Susedské 
prípady 11:50 Rodinné prípady 12:55 NCIS - Ná-
morný vyšetrovací úrad XIII. 5-6/24 14:55 Sused-
ské prípady 15:55 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ 
TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Oteckovia 
19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 
ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Dobre vedieť! 22:40 Ro-
dinné prípady 23:45 NCIS - Námorný vyšetrovací 
úrad XIII. 5-6/24 01:40 Milenky 03:20 Susedské 
prípady 04:10 Rodinné prípady 

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ 
NOVINY 08:30 PO ŠKOLE 09:00 SÚDNA SIEŇ 10:00 
SÚDNA SIEŇ 11:00 ZÁCHRANÁRI 12:00 NOVINY O 
12:00 12:30 TOP STAR 13:00 Kosti V. 15,16 15:00 
POLICAJTI V AKCII 17:00 NOVINY O 17:00 17:25 
ZÁCHRANÁRI 18:25 PO ŠKOLE 19:00 KRIMI 19:30 
NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE PO-
ČASIE 20:35 REŠTART 22:00 9-1-1 8 23:00 Kuriér 
2 00:05 ZÁCHRANÁRI 01:00 NOVINY TV JOJ 01:50 
REŠTART 03:05 SÚDNA SIEŇ 03:50 KRIMI 04:15 ZÁ-
CHRANÁRI 04:50 NOVINY TV JOJ  

05:55 Správy RTVS „N“ 07:00 
Folklorika 08:30 Svet z vtáčej perspektívy 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 16:25 Svet z vtáčej perspektívy 16:55 
Doktor z hôr 17:45 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Správy 
RTVS 20:30 Mafia zabíja len v lete 21:25 Mata Hari 
22:20 Vrchný inšpektor Banks 23:50 Dobrodruž-
stvá Sherlocka Holmesa 00:40 Mafia zabíja len v 
lete 01:40 Mata Hari 02:30 Slovensko v obrazoch

06:00 Teleráno 08:30 Varte 
s nami 08:45 Zámena manželiek 09:55 Otec-
kovia 10:55 Susedské prípady 11:55 Rodinné 
prípady 13:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 
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 POČA-
SIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 CHART SHOW 
22:35 Autoškola 23:40 Moja veľká láska 01:45 
NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 03:05 Rodinné 
prípady 03:55 Susedské prípady 

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ 
NOVINY 08:30 PO ŠKOLE 09:00 SÚDNA SIEŇ 10:00 
SÚDNA SIEŇ 11:00 ZÁCHRANÁRI 12:00 NOVINY 
O 12:00 12:30 TOP STAR 13:00 Kosti V. 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 SOM MAMA II. 22:30 Vtierka Sam 
5 23:35 ZÁCHRANÁRI 00:25 NOVINY TV JOJ 01:10 
SOM MAMA II. 03:05 SÚDNA SIEŇ 03:50 KRIMI 
04:15 ZÁCHRANÁRI 04:50 NOVINY TV JOJ  

05:45 Správy RTVS „N“ 07:00 
Folklorika 08:30 Svet z vtáčej perspektívy 09:05 
Doktor z hôr 09:50 Sudkyňa Amy 10:50 Duel 
11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dám-
sky klub 13:55 Folklorika 14:25 Dobrodružstvá 
Sherlocka Holmesa 16:00 Správy RTVS 16:25 Ja-
ponská mozaika 16:45 Kultúrne dedičstvo 16:55 
Doktor z hôr 17:45 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Sprá-
vy RTVS 20:30 Skutočná guráž 22:15 Identita 
23:45 Ray Donovan 00:30 Dobrodružstvá Sher-
locka Holmesa 01:20 Identita 02:50 Autosalón

06:00 Teleráno 08:30 O 10 ro-
kov mladší 09:45 Oteckovia 10:45 Susedské prí-
pady 11:50 Rodinné prípady 12:50 NCIS - Námor-
ný vyšetrovací úrad XIII. 9-10/24 14:55 Susedské 
prípady 15:55 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELE-
VÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Oteckovia 19:00 
TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTO-
VÉ NOVINY 20:30 Milenky 22:45 Rodinné prípa-
dy 23:45 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad XIII. 
9-10/24 01:35 Zámena manželiek 02:40 Dobre 
vedieť! 03:30 Susedské prípady 

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

06:05 Správy RTVS „N“ 07:05 
Folklorika 08:30 Japonská mozaika 09:05 Dok-
tor z hôr 09:55 Sudkyňa Amy 10:50 Duel 11:20 5 
proti 5 12:20 Dámsky klub 13:55 Folklorika 14:20 
Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa 15:10 HiSTO-
RY 16:00 Správy RTVS 16:25 Japonská mozaika 
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 23:00 Radosť zo života 23:30 
Neskoro večer 00:20 Dobrodružstvá Sherlocka 
Holmesa 01:10 Dve deti, manželka a dcéra 

PONDELOK 11.2.2019
MARKÍZA MARKÍZA MARKÍZA MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

TV JOJ TV JOJ TV JOJ

RTVS RTVS RTVS

UTOROK 12.2.2019 STREDA 13.2.2019 ŠTVRTOK 14.2.2019
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právnik radí / zamestnanie, služby

V  minulom článku sme rozoberali 
dedenie vo všeobecnosti a dedenie zo 
zákona, pričom v tejto časti sa pozrie-
me na dedenie zo závetu, ktoré popri 
dedeniu zo zákona predstavuje druhý 
možný právny titul dedenia. 

Hneď na úvod je potrebné povedať, 
že testamentárne dedenie má prednosť 
pred dedením zo zákona. Predpokla-
dom dedenia zo závetu je v prvom rade 
existencia závetu ako takého, laicky 
nazývaného aj posledná vôľa, kto-
rou poručiteľ v  zákonom predpísanej 
forme vykonáva dispozíciu zo svojim 
majetkom pre prípad svojej smrti. Náš 
právny poriadok rozlišuje tri formy 
závetu, a  to závet napísaný vlastnou 
rukou poručiteľa (holografný závet), 
závet napísaný inak než vlastnou ru-
kou poručiteľa (alografný závet) a závet 
vo forme notárskej zápisnice. V  rámci 
obsahu závetu môže poručiteľ upraviť 
okruh dedičov, t.j. osôb, ktoré majú de-
diť, a to rozdielne od okruhu dedičov, 
ktorý stanovuje zákon pri jednotlivých 
dedičských skupinách. 

Zároveň môže poručiteľ v  závete 
stanoviť aj rozdielne výšky dedič-
ských podielov. V  tejto súvislosti je 
však potrebné dodať, že toto naklada-
nie poručiteľa so svojim majetkom pre 
prípad svojej smrti je zákonom limi-
tované, t.j. závetom poručiteľ nemôže 
prejaviť svoju ľubovôľu. Túto zákonnú 
limitáciu predstavuje kategória tzv. 
neopomenuteľných dedičov. Týmito sú 

maloletí a plnoletí potomkovia poruči-
teľa. Zákon taktiež upravuje minimál-
nu veľkosť dedičského podielu, ktorý 
musia neopomenuteľní dedičia dostať 
z  dedičstva po poručiteľovi. Maloletí 
potomkovia poručiteľa musia dostať 
aspoň toľko, koľko predstavuje ich 
dedičský podiel zo zákona. Na druhej 
strane plnoletí potomkovia musia do-
stať aspoň toľko, koľko by predstavova-
la polovica ich podielu, keby malo dôjsť 
k dedeniu zo zákona. 

To však neplatí ak by došlo k plat-
nému vydedeniu neopomenuteľných 
dedičov. Taktiež je dôležité dodať, že 
v  prípade, že by závet nerešpektoval 
zákonom dané limity a zároveň by ne-
došlo k  platnému vydedeniu potom-
kov, potom by takýto závet bol v  tejto 
časti neplatný. Tejto neplatnosti sa 
však neopomenuteľný dedič musí riad-
ne a včas dovolať. Je potrebné si uvedo-
miť, že popri dedeniu zo závetu, môže 
súčasne nastúpiť aj dedenie zo zákona, 
a  to okrem vyššie opísanej situácie aj 
vtedy, ak poručiteľ závetom neuskutoč-
nil dispozíciu s celým svojim majetkom 
pre prípad svojej smrti, ale len s  jeho 
časťou.

Dedenie zo závetu

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

06:00 Teleráno 08:30 Sladká 
výzva 08:40 Zámena manželiek 09:55 Otec-
kovia 10:55 Susedské prípady 12:00 Rodinné 
prípady 13:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 
15:00 Susedské prípady 15:55 Rodinné prípady 
17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 
Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČA-
SIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Harry Potter 
a Dary smrti 2 23:05 Päste zo železa 2 00:50 
NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 02:20 Zámena 
manželiek 03:20 Susedské prípady 

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NO-
VINY 08:30 SUPERMAMA 10:00 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 8 16:00 POLI-
CAJTI V AKCII 17:00 NOVINY O 17:00 17:25 POLICAJTI 
V AKCII 18:25 PO ŠKOLE 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY 
TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 
20:35 Kuriér 3 Francúzsko-americko-britský akč-
ný thriller. MN 12 2008 J. Statham, F. Berléand, 
N. Rudakovová, R. Knepper, D. Atrakchi a ďalší. 
22:45 Drsná jazda 00:55 Nadýchni sa 

05:55 Správy RTVS „N“ 07:00 
Folklorika 08:30 Japonská mozaika 09:05 Dok-
tor 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 16:00 Správy RTVS 16:25 Japonská mo-
zaika 16:55 Doktor z hôr 17:45 Duel 18:15 5 proti 5 
19:00 Správy RTVS 20:30 Čo ja viem 22:00 Ces-
tou necestou 22:35 ...a spravodlivosť pre všet-
kých 00:30 Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa 
01:20 ...a spravodlivosť pre všetkých 

06:00 TELEVÍZNE NOVINY 
07:05 Ďateľ Woody 07:10 Zajac Bugs a priate-
lia 07:30 Nové dobrodružstvá Toma a Jerryho 
II. 08:20 Scooby-Doo, ako sa máš? 08:55 Tom 
a Jerry 09:00 Zamilovaný profesor 11:00 Moja 
veľká láska 13:20 THE VOICE ČESKO SLOVENSKO 
15:40 Harry Potter a Dary smrti 2 18:20 Smotán-
ka 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 
ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Samson 22:45 Strosko-
tanec na mori 00:50 Samson 02:45 Stroskota-
nec na mori 04:20 Rodinné prípady  

05:25 NOVINY TV JOJ 06:20 
KRIMI 06:50 NOVINY TV JOJ 07:40 Levia stráž II. 
15,16 08:35 Rýchla rota Chipa a Dala 50 09:00 
Simpsonovci XXVII. 3,4 10:00 NAŠI II. 10:50 Ne-
serte nám pestúnku II. 11,12 11:50 Kovbojky a 
anjeli 2 13:50 Manželský sľub 16:10 To bude boj! 
18:20 MILÁČIKOVO 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV 
JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 
VŠETKO ČO MÁM RÁD 22:20 VŠETKO ČO MÁ ANDER 
RÁD 23:00 12 kôl 01:15 Temnota 03:15 NOVINY TV 
JOJ 03:50 NA CHALUPE 

06:30 Prasiatko Peppa 06:35 
Kniha džunglí 06:50 Lassie 07:10 Červíčkovia 07:20 
Tryskáči 07:35 Levia stráž 07:55 Elena z Avaloru 
08:20 Fidlibum 08:45 Trpaslíci 09:15 Daj si čas 
09:40 Durrellovci 10:40 On air 11:15 Park 11:55 Čo 
ja viem 13:25 Záhady tela 14:35 Slečna Marpleová: 
Mŕtva v knižnici 16:10 Biblia 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 Marple-
ová: Mŕtva v knižnici 00:50 Biblia 

06:00 TELEVÍZNE NOVINY 
07:10 Nové dobrodružstvá Toma a Jerryho II. 
07:30 Fušeri zo striedačky 09:15 Frajeri na vl-
nách 10:50 CHART SHOW 13:00 Na telo 13:30 
Hrbáč Lagardére 16:40 Dobre vedieť! 17:50 Au-
toškola 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 
20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 THE VOICE ČESKO 
SLOVENSKO Kto sa stane najlepším hlasom Čes-
ka a Slovenska a získa rozprávkovú výhru v hod-
note 75 000 € ? MN 12 22:30 Merkúr 00:50 Päste 
zo železa 2 02:30 Merkúr 

05:35 NOVINY TV JOJ 06:25 
KRIMI 06:55 NOVINY TV JOJ 07:45 Levia stráž II. 
17,18 08:35 Banda šampiónov 10:50 James Bond: 
Casino Royale 14:00 Cesta do krajiny Oz 16:50 NA 
CHALUPE 17:50 NOVÉ BÝVANIE 19:00 KRIMI 19:30 
NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE PO-
ČASIE 20:35 V SIEDMOM NEBI Slovenská rodinná 
šou Vila Rozborila. MN 12 2018 22:45 Únos Ame-
ricko-kanadsko-francúzsky mysteriózny krimi-
nálny triler. MN 18 2012 01:00 Zdrojový kód 03:00 
NOVÉ BÝVANIE 03:50 DEDIČSTVO  

06:50 Veselá farma 07:05 Las-
sie 07:30 Červíčkovia 07:50 Levia stráž 08:15 Elena z 
Avaloru 08:35 Zázračný ateliér 09:05 Nech žije de-
duško 09:45 Autosalón 10:10 Americké národné par-
ky 11:00 Slovensko v obrazoch 11:55 O 5 minút 12 13:00 
Občan za dverami 13:45 Poirot: Neuveriteľná krádež 
14:35 Poirot: Krížový kráľ 15:30 Zlaté časy 16:35 Vrah 
zo záhrobia 18:15 Tajomstvo mojej kuchyne 19:00 
Správy RTVS 20:30 Strážmajster Topinka 21:25 Musíš 
mi veriť 23:10 Poirot: Neuveriteľná krádež 00:00 Poi-
rot: Krížový kráľ 00:50 Vrah zo záhrobia 

MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

PIATOK 15.2.2019 SOBOTA 16.2.2019 NEDEĽA 17.2.2019
MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

TIP NA 
SOBOTNÝ 

VEČER

16.2.2019 20:30 
SAMSON

Prijmeme
skladníkov/čky

vo Fiľakove na TPP
Prax na VZV je potrebná
Pracuje sa na 2 zmeny

víkendy voľné
mzda 534€/mes.

+ odmeny
Pre viac info volať
0944 425 183

Mahax Slovakia, s.r.o. 23
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Spoločnosť Pfei�er SK s.r.o. 
prijme do svojho tímu

Strojník - 7 € / hod. ( brutto)
Hľadáme manuálne zručného človeka s chuťou učiť sa novým veciam. 

( + ubytovanie, cestovné a diéty) 
Výkon práce: územie SR. 

V prípade záujmu nás kontaktujte na:

 0908 234 961, �lipovicova@pfei�ersk.sk



LC19-06 strana- 8

8
EDITORIÁL / SLUŽBY

62
-0
01

7

32
-0

02
8

AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

Kritériá 
pre spoluprácu s AIW:
· opatrovateľský kurz a prax

·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 
· vek 25 až 60 rokov

roko tro t k R kúsku
r r r k Č rv kríž

neustále dostatok ponúk
-dňov rnusy r kúsk živnosť

onuky r žov-o trov t ov

Honorár brutto 75 €,  80 €, 90 €  za 24 hod.
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Osobné stretnutie s AIW:
Banská Bystrica, 13.2. o  11 h.

Spojová ul. 25 (EDELMA s.r.o.)
Registrujte sa vopred na:
0800 24 24 44

(bezplatné číslo)

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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ELEKTRIKÁR
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0950 301 301
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pre dlhodobú prácu do Nemecka
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������������������������
www.konstrukter.sk

info@konstrukter.sk

OPERÁTOR VÝROBY 
��������������������

���������
��������������������
���������������
 ��������������������

�������������� 
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+421 905 775 463

Firma REMIREL s.r.o., CZ

prijme- VODIČ VZV -
- ZVÁRAČ CO2 -

- OPERÁTOR VÝROBY -
(ŽENY - MUŽI - PÁRY)
- ELEKTRIKÁROV -

- PRACOVNÍKOV 
DO PLASTOVEJ VÝROBY -

(ŽENY - MUŽI - PÁRY) 

VÝBORNÉ  PLATOVÉ PODMIENKY

Práca v Českej republike 
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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

- OPERÁTOR VÝROBY 
(VÝROBA VZDUCHOVÝCH FILTROV)

(680€/MES. + 0,14€/HOD. + 0,90€/HOD. 
+ PRÍPLATKY)

MIESTO PRÁCE: POTVORICE

- BRÚSIČ (VÝROBA LOŽÍSK)
(3,76€/HOD. + 0,60€/HOD. + 0,08€/HOD. 

+ 0,90€/HOD. + PRÍPLATKY)
MIESTO PRÁCE: KYSUCKÉ N. MESTO

UBYTOVANIE ZABEZPEČUJE FIRMA
Kontakt: 0918 493 960

mail: stajanslovakia@azet.sk
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 STAJAN SLOVAKIA PRIJME:Nedostávatepravidelne
NAŠE NOVINYdo schránky

a chceli by ste?

distribucia.lc@regionpress.sk
0908 979 491

Kontaktujte nás:
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