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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
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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.

Hádam mi nechcete povedať...

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Ale áno, chcem. O tom nepochybuj-
te! Pretože každý má právo povedať si 
to, čo chce, ak to neodporuje elemen-
tárnym zásadám mravnosti, medzi-
ľudských vzťahov a zákonnosti. Sr-
dečný pozdrav, vážení čitatelia! Dnes 
by som vás rád povzbudil v tom, že aj 
keď snaha mnohých okolo nás je nás 
umlčať, nedajte sa. Nie, vôbec nejde o 
politiku, ani o politické strany či ich 
protagonistov. Umlčiavanie či snaha 
oň sa nám zo sociálnych sietí prenáša 
do nášho bežného života. Koľkí z tých, 
s ktorými bežne komunikujete, nesto-
ja o váš názor, o to, ako vy vnímate 
svoj i tento náš svet a potrebujú vás iba 
na počúvanie samých seba?

„Hádam nechcete povedať“, 
„hádam nechcete tvrdiť“, „hádam 
si nemyslíte“. Ale áno, je to presne 
tak. Chceme povedať, chceme tvrdiť, 
myslíme si. Veď sme mysliace bytosti, 
nie nerozmýšľajúca masa. Pozor na 
„demokratov“, ktorí takto reagujú na 
vami vyslovené myšlienky. Oni to totiž 
demokrati vôbec nie sú. Majú k nim asi 
tak ďaleko, ako Budha do Mekky. Naša 
spoločnosť potrebuje demokraciu ako 
soľ, nič viac jej tak nikdy nechýbalo, 
ako demokracia ako taká. Lenže de-
mokracia nesmie mať podobu príka-

zov mlčať, nemyslieť, neprezentovať 
svoje názory. Nech si nositelia tohoto 
moderného trendu v našej spoločnosti 
myslia čokoľvek. Sú presne tak isto ne-
demokratickí, ako všetky javy, ktoré – 
zdá sa – iba zdanlivo nahlas kritizujú. 
Iba bažia po moci. 

Aj oni chcú, raz, k zdrojom. Veď 
prečo nie?  Moc ako moc, hlavne nech 
je naša. Na toto treba myslieť vždy, keď 
vy sami volíte, komu zveríme do rúk 
náš štát, poslanecké lavice v Bruseli 
či prezidentský palác. Ak vám politik 
cez médiá odkáže „prečo si myslíte, že 
sa s vami chcem rozprávať“, potom sa 
treba vážne zamyslieť nad tým, kde v 
rebríčku vlastných „hodnôt“ má asi 
vás – občanov. Ak vám politici tvrdia, 
že  dva a dva je sedem a dokonca si 
to aj odhlasujú, opäť je najvyšší čas 
zamyslieť sa. A v budúcnosti? Určite 
nedávajte zelenú tým, kto-
rí poučujú a karhajú, či 
dokonca účelovo prekrú-
cajú fakty, ale predovšet-
kým tým, ktorí počúvajú. 
Vás, nás, mňa.

Pekný týždeň!
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Vykúpime
staré driapané, nedriapané perie.
Paplóny, vankúše, duchny z peria.

Tel.: 0908 054 321, E-mail: vykupperia@gmail.com

JARNÁ  AKCIAJARNÁ  AKCIA

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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Ústavný súd nesmie byť 
predĺženou rukou politikov

» Veronika Remišová
 predsedníčka poslaneckého klubu OĽANO

Ústavný súd 
môže napomáhať 
spravodlivosti, 
no môže ju aj blo-
kovať. Rozhodol aj 
v kauze Gorila, že 
nahrávky z nej sa 

nemôžu použiť, a že treba chrániť práva 
ľudí, ktorí podľa spisu spriadali obrov-
ské korupčné schémy. Toto rozhodnutie 
mimoriadne sťažilo prácu vyšetrovate-
ľov. Ústavný súd takisto rozhodoval aj o 
zákone o preukazovaní pôvodu majet-
ku a kvôli rozhodnutiu ústavného súdu 
sa tento zákon do dnešného dňa nedá 
uplatňovať. Preto je dôležité zvoliť od-
borne zdatných a bezúhonných kandi-
dátov za sudcov ústavného súdu.

Proces výberu ústavných sud-
cov bol nespravodlivý a neférový. 
Kandidáti mali podať prihlášky aj so 
všetkými dokumentmi do 7.1. Všetci 
tak urobili, iba Robert Fico musel doku-
menty dodatočne dopĺňať. To však nie 
je férový prístup, predsa keď sa bežní 
ľudia hlásia napríklad do zamestnania 
a neodovzdajú kompletnú prihlášku, 
nikto sa s nimi nebaví. Spravodlivosť 
a pravidlá teda neplatia pre každého 

rovnako.
Vládna koalícia ma eminentný 

záujem, aby ústavný súd obsadila 
svojimi nominantami. Smer chce tep-
lé miesto pre R. Fica, no ten nemá po-
trebnú právnickú prax, ako stanovuje 
zákon. Fico bol dlhé roky premiérom, 
no premiér nie je právnické povolanie a 
môže ním byť aj človek bez právnické-
ho vzdelania. Premiér je v prvom rade 
riadiaca funkcia. Keď Robert Fico vy-
hlásil, že diaľnica do Košíc bude v roku 
2010 a nakoniec nebude ani v roku 
2030, nie je to právnický problém, je to 
otázka riadenia a odborných schopnos-
tí členov vlády.

Vládna koalícia robí obštrukcie 
a chce znefunkčniť 
ústavný súd, aby si 
tam mohla dosa-
diť svojich ľudí. No 
ústavný súd má byť 
nezávislý a chrániť 
práva občanov. Ne-
smie byť predĺ-
ženou rukou 
politikov.
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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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���� brezno@vsemvs.sk +421 917 713 814Malinovského 1, 
977 01 Brezno 

Bez prijímacích skúšok 

Podaj si elektronickú prihlášku ������������������������������podáme ju spolu! 

Verejná správa Verejná správa 

Bc. Mgr. PhDr.

Verejná správa 

�����������������
a st��������
podnikania 

Ekonomika 
������������
�����������������

�����������������
a st��������
podnikania 

�����������������
a st��������
podnikania 

Viac informácií o štúdiu získate v Miest�������������������������

+421 905 604 736

��������
Gemerská cesta 1
�������������� �����������������

NEJDE VÁM BIZNIS?KONTAKTUJTE NÁS
lucenecko@regionpress.sk

0905 915 039

Najčítanejšie
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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    

Nový modelový rad Dacia 
už od 6590 €

Stretávam sa s názorom, že by som 
nemal vstupovať do politiky, veď ako 
vedec nemôžem rozumieť problémom 
bežných ľudí. My vedci vraj celé dni 
trávime zavretí niekde v laboratóriu a o 
skutočnom živote nevieme nič... V sku-
točnosti je to práve naopak: dobrý vedec 
robí vedu kvôli ľuďom. Chceme zlepšiť 
život sučasným aj budúcim generáciám, 
chceme pomôcť budovať lepší svet. 

Všimli ste si, že väčšina politikov 
na Slovensku sú právnici? Právnik 
narába s pravdou podľa potreby, ohýba 
ju podľa okolností. My vedci si pravdu 
ctíme nadovšetko. Veď ak by sme v prá-
ci prekrúcali fakty, podvádzali, klamali, 
na konci dňa zomrie človek. Keď však 
svoju prácu robíme poctivo a čestne, 
bojujeme za pravdu a držíme sa faktov, 
na konci dňa často zachránime ľudský 
život.

Bol som zvedavé dieťa a keď som 
ako školák vyhral okresné kolo chemic-
kej olympiády, o mojej životnej dráhe 
bolo rozhodnuté. Po úspešnom štúdiu v 
zahraničí sa mi vo svete otvárali obrov-
ské možnosti, ale ja som túžil venovať 
svoj talent Slovensku. Vrátil som sa do-
mov, spoločne s manželkou Zuzkou sme 
si založili rodinu - a fi rmu, ktorá dnes 
patrí medzi svetovú špičku. Naše tech-
nológie používajú nielen tisíce vedcov a 
univerzít po celom svete, ale aj fi rmy ako 
Nike, Samsung, Apple či CocaCola. Vý-
sledky našej práce pomáhajú lekárom v 

boji proti zákerným chorobám, pri kon-
trole kvality potravín, vody a čistejšieho 
životného prostredia... Nielen vo svete, 
ale aj tu, na Slovensku.

Robiť vedu pre mňa znamená po-
máhať človeku. Spomínate si, ako 
celé Slovensko prežívalo spolu s naším 
olympionikom Matejom Tóthom jeho 
podozrenie z dopingu? Uvedomil som 
si, že vďaka mojej práci môžem poskyt-
núť potrebné dôkazy na očistenie jeho 
mena, ponúkol som teda pánu Tóthovi 
pomoc. Zabojovali sme, expertný posu-
dok nášho tímu nakoniec uznala aj Me-
dzinárodná atletická federácia (IAAF), 
revidovala svoje rozhodnutie a Matej 
tak môže opäť súťažiť o medaily za Slo-
vensko.

„Pravde veriť, pravdu žiť a pravdu 
brániť,“ povedal môj vzor, M. R. Štefá-
nik. Bol nielen veľký politik, ale aj nada-
ný vedec a mimoriadne čestný človek. 
Som odhodlaný byť prezidentom, kto-
rý bude jeho odkaz ďalej rozvíjať – pre 
ľudí, pre budúcnosť, pre Slovensko.

Pomôcť blížnemu svojmu

» Robert Mistrík
nezávislý kandidát na prezidenta SRý p
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Jedným zo zabezpečovacích inštitú-
tov, ktoré náš právny poriadok upravu-
je, je ručenie, ktorým sa zabezpečuje 
pohľadávka veriteľa voči svojmu dlžní-
kovi, pričom podstatou tohto právneho 
vzťahu je záväzok ručiteľa, že uhradí 
pohľadávku veriteľa namiesto dlžní-
ka v  prípade, že veriteľa neuspokojí 
samotný dlžník. Tento zabezpečovací 
prostriedok je upravený tak v Občian-
skom zákonníku, ako aj v Obchodnom 
zákonníku. 

Ručiteľský záväzok vzniká na zá-
klade dohody medzi veriteľom a  ruči-
teľom, ktorá musí mať písomnú formu, 
v  opačnom prípade ide o  neplatný 
právny úkon. Na platnosť takejto doho-
dy sa súhlas dlžníka vo všeobecnosti 
nevyžaduje. Napriek tomu, však môže 
dôjsť k situácii, kedy sa takýto súhlas 
vyžadovať bude, a  to napr. vtedy, ak 
má dlžník na osobnom plnení záujem. 
V prípade ručenia ide o vedľajší záväz-
kovo-právny vzťah, čo znamená, že 
ručenie môže existovať len popri inom, 
hlavnom záväzkovo-právnom vzťahu. 
Takisto je potrebné poznamenať, že 
rozsah ručenia je limitovaný samotnou 
pohľadávkou, ktorá je predmetom ru-
čenia, t.j. ručiteľ nemôže byť na základe 
ručenia zaviazaný vo väčšom rozsahu 
ako dlžník sám. 

Ručenie sa môže viazať na celú 
pohľadávku alebo len na jej časť. Zo 
zákona nie je vylúčené, aby za jednu 
a  tú istú pohľadávku veriteľa ručilo 

viacero ručiteľov súčasne. Pri dojedná-
vaní ručenia si je potrebné uvedomiť, 
že ručiteľský záväzok ručiteľa plniť za 
dlžníka v prípade, ak ten svoj dlh ne-
plní, sa viaže nie na osobu dlžníka, ale 
na pohľadávku veriteľa ako takú. To 
znamená, že v  prípade smrti dlžníka 
pohľadávka a  tým pádom ani ručenie 
vo všeobecnosti nezaniká. Ručením sa 
v praxi najčastejšie zabezpečuje peňaž-
ná pohľadávka, t.j. peňažná suma, ale 
nemenej častým predmetom ručenia 
sú aj nepeňažné pohľadávky. 

Tieto však môžu byť predmetom 
ručenia len vtedy, ak ide o zastupiteľné 
plnenie, t.j. také, ktoré nie je priamo 
viazané na osobu dlžníka. Najčastej-
ším dôvodom zániku ručenia býva 
uspokojenie veriteľa, t.j. zánik samot-
nej pohľadávky. Dôležité je spomenúť, 
že ručiteľ je povinný za dlžníka plniť 
až po tom, ako veriteľ dlžníka preu-
kázateľne vyzval na plnenie a  ten aj 
napriek takejto výzve neplnil. Veriteľ 
teda nemôže žiadať ručiteľa, aby plnil 
v prípade, keď ním dlžník nebol vyzva-
ný, prípadne ak dlžník bol pripravený 
plniť, ale nemohol, a to z dôvodu, že mu 
to veriteľ neumožnil.

Ručenie ako zabezpečovací inštitút

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

06:00 Teleráno 08:30 Zá-
mena manželiek 09:50 Oteckovia 10:50 Sused-
ské prípady 11:50 Rodinné prípady 13:00 NCIS 
- Námorný vyšetrovací úrad XIII. 13-14/24 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 
Blbý a blbší sú späť 23:45 NCIS - Námorný vy-
šetrovací úrad 01:20 Zámena manželiek 02:20 
Susedské prípady 03:00 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 12:50 Kosti VIII. 1,2/24 14:50 
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 23:20 
S PRAVDOU VON 00:40 SEDEM 01:35 NOVINY TV 
JOJ 02:20 INKOGNITO 03:25 SÚDNA SIEŇ 04:10 ZÁ-
CHRANÁRI 04:50 NOVINY TV JOJ  

05:40 Správy RTVS „N“ 07:00 
Postav dom, zasaď strom 08:30 Japonská mo-
zaika 09:05 Doktor z hôr 09:55 Sudkyňa Amy 
10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 
12:20 Dámsky klub 13:55 Folklorika 14:25 Dob-
rodružstvá Sherlocka Holmesa 16:00 Správy 
RTVS 16:25 Voľby prezidenta SR 2019 16:50 Dok-
tor z hôr 17:45 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Správy 
RTVS 20:30 Coco Chanel 22:15 Reportéri 22:55 
Inšpektor Max 23:55 Dobrodružstvá Sherlocka 
Holmesa 00:45 Coco Chanel 02:30 Sudkyňa Amy 

06:00 Teleráno 08:30 O 10 ro-
kov mladší 09:45 Oteckovia 10:50 Susedské prí-
pady 11:55 Rodinné prípady 13:00 NCIS - Námor-
ný vyšetrovací úrad XIII. 15-16/24 14:55 Susedské 
prípady 16:00 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 Dobre vedieť! 22:40 Rodinné 
prípady 23:45 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 
XIII. 15-16/24 01:25 Milenky 03:00 Susedské prí-
pady 03:50 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 12:50 Kosti VIII. 3,4 14:50 
POLICAJTI V AKCII 17:00 NOVINY O 17:00 17:25 ZÁ-
CHRANÁRI 18:25 PO ŠKOLE 19:00 KRIMI 19:30 NO-
VINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČA-
SIE 20:35 NIKTO NIE JE DOKONALÝ 22:10 9-1-1 23:10 
Kuriér 3 00:15 ZÁCHRANÁRI 01:05 NOVINY TV JOJ 
02:00 NIKTO NIE JE DOKONALÝ 03:25 SÚDNA SIEŇ 
04:10 ZÁCHRANÁRI 04:50 NOVINY TV JOJ  

06:05 Správy RTVS „N“ 08:30 
Japonská mozaika 09:05 Doktor z hôr 09:55 
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 Voľby prezidenta SR 2019 
16:50 Doktor z hôr 17:45 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 
Správy RTVS 20:30 Mafia zabíja len v lete 21:15 
Mata Hari 22:10 Vrchný inšpektor Banks 23:40 
Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa 00:35 Mafia 
zabíja len v lete 01:20 Mata Hari 

06:00 Teleráno 08:30 Varte s 
nami 08:40 Zámena manželiek 09:55 Oteckovia 
11:00 Susedské prípady 12:05 Rodinné prípady 
13:05 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad XIII. 17-
18/24 15:00 Susedské prípady 16:00 Rodinné 
prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 
Reflex 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 
20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 CHART SHOW 
22:35 Autoškola 23:40 Smrtiaci smeč 01:20 
NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 02:40 Zámena 
manželiek 03:40 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 12:50 Kosti VIII. 5,6 14:50 
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 SOM MAMA II. 21:35 REŠTART 23:00 
Vtierka Sam 6 00:05 ZÁCHRANÁRI 00:55 NOVINY 
TV JOJ 01:50 SOM MAMA II. 02:45 SÚDNA SIEŇ 
03:40 SÚDNA SIEŇ 04:15 ZÁCHRANÁRI 

05:45 Správy RTVS „N“ 08:30 
Japonská mozaika 09:05 Doktor z hôr 09:55 
Sudkyňa Amy 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 
Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Folklo-
rika 14:20 Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa 
15:30 Slovensko s Tiposom 16:00 Správy RTVS 
16:25 Voľby prezidenta SR 2019 16:50 Doktor z 
hôr 17:45 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 
20:30 Najväčší Slovák 21:40 Duisburg 23:25 Ray 
Donovan 00:15 Dobrodružstvá Sherlocka Hol-
mesa 01:05 Duisburg 02:45 Autosalón 

06:00 Teleráno 08:30 O 10 
rokov mladší 09:55 Oteckovia 10:55 Susedské 
prípady 12:00 Rodinné prípady 13:00 NCIS - 
Námorný vyšetrovací úrad XIII. 19-20/24 14:55 
Susedské prípady 16:00 Rodinné prípady 17:00 
PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Otec-
kovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 
20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Dobre vedieť! 
22:25 Rodinné prípady 23:30 NCIS - Námorný vy-
šetrovací úrad 01:10 Zámena manželiek 02:20 O 
10 rokov mladší 03:15 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 12:50 Kosti VIII. 7,8 14:50 
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 00:05 ZÁCHRANÁRI 01:00 NOVINY 
TV JOJ 01:50 S PRAVDOU VON 03:05 SÚDNA SIEŇ 
03:50 KRIMI 04:15 ZÁCHRANÁRI 

06:05 Správy RTVS „N“ 08:30 
Japonská mozaika 09:00 Doktor z hôr 09:50 
Sudkyňa Amy 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:20 
Dámsky klub 14:20 Dobrodružstvá Sherlocka 
Holmesa 15:30 Slovensko s Tiposom 16:00 Sprá-
vy RTVS 16:25 Voľby prezidenta SR 2019 16:50 
Doktor z hôr 17:45 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Sprá-
vy RTVS 20:30 Zlaté časy 21:30 Dve deti, manžel-
ka a dcéra 23:05 Radosť zo života 23:30 Neskoro 
večer 00:25 Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa 
01:15 Dve deti, manželka a dcéra 

PONDELOK 18.2.2019
MARKÍZA MARKÍZA MARKÍZA MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

TV JOJ TV JOJ TV JOJ

RTVS RTVS RTVS

UTOROK 19.2.2019 STREDA 20.2.2019 ŠTVRTOK 21.2.2019

AKCIA

Lucenec.ko
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zdravie / politická inzercia

Banky i polícia svorne varujú - pod-
vodníci chcú len vaše údaje. A tak sa aj 
my na Slovensku môžeme stať terčom 
podvodov ako klienti iných veľkých 
bánk v Európe alebo inde vo svete. 
Útočníci sa snažia zneužiť dôverčivosť 
klienta a v jeho mene si aktivovať mo-
bilnú aplikáciu alebo sa pomocou od-
cudzených údajov prihlásiť do elektro-
nického bankovníctva. Tieto praktiky 
označujeme termínom phishing. Ako 
sa teda nedať nachytať? Pozrime sa na 
to, ako takéto podvodné maily vyzerajú 
a na čo si dať pozor.

Klient môže dostať email, ktorý 
sa tvári, že ho poslali z banky. V texte 
mailu ho žiadajú, aby klikol na prilože-
nú linku. Po presmerovaní na falošnú 
stránku, ktorá imituje vzhľad skutoč-
ného Internet bankingu, ho vyzývajú, 
aby zadal svoje prihlasovacie údaje a 
heslo. Takto sa podvodníci dostanú k 
prístupovým údajom a bez toho, aby 
tom poškodený klient vedel a môžu ho 
obrať o peniaze.
Toto je postup:

1. Klient dostane email, ktorý môže 
vyzerať, ako by ho dostal z banky. Tre-
ba si však uvedomiť a všímať tieto sku-
točnosti:

Banky takéto maily neposielajú, 
nikdy nežiadajú klientov, aby odovzdá-
vali svoje osobné prihlasovacie údaje. 
Emailová adresa odosielateľa je veľmi 

netradičná, aj keď je slovenský text 
gramaticky takmer zvládnutý, netreba 
sa nechať oklamať. V podpise banky sa 
spomína názov, ktorý banka nepouží-
va.

2. Klient klikne na link v texte emai-
lu, dostane sa na stránku, ktorá imituje 
vzhľad Internet bankingu.

Nikdy nevpisujte svoje prihlasovacie 
údaje na takejto falošnej stránke. Vždy 
si všímajte adresu stránky, väčšinou 
nemávajú certifikáciu (http namiesto 
https).

3. Klient vpíše svoje prihlasova-
cie údaje a overí ich prostredníctvom 
kódu, ktorý mu príde do SMS.

Skontrolujte si stav účtu a SMS noti-
fikácie, či ste neprišli o finančné pros-
triedky.

Elektronické a mobilné bankovníc-
tvo našich bánk je bezpečné a neustále 
pracujú na technických a organizač-
ných opatreniach voči kybernetickým 
útokom.  Ak chcete vykonávať operácie 
touto pohodlnou formou, je potrebné 
sa prihlásiť cez oficiálnu webovú strán-
ku banky a nie cez link, ktorý vám prí-
de emailom. Ak vám prišiel takýto typ 
emailu alebo ste dokonca prešli celým 
procesom, nahláste tieto podvodné 
aktivity čo najskôr banke. Prípadne sú-
časne aj polícii.

Na falošné emaily určite 
nereagujte

» red

Jeden z  najčastejších mýtov  týka-
júci sa postavy je, že kilogram tuku 
je ťažší ako kilogram svalov. Je to 
podobné, ako s  detským vtipom, či 
je ťažší kilogram železa, alebo peria. 
Kilogram je vždy kilogram. Hmotnosť 
je rovnaká. Rozdiel  je v niečom iný - 
v hustote,  teda denzite tkaniva. A tá 
je iná pre tuk a sval. Tuková bunka má 
inú štruktúru ako svalové vlákno. Ak 
by sme položili vedľa seba kilogram 
svalu a  rovnaké množstvo tuku, tuk 
zaberá oveľa väčší priestor, má väč-
ší objem ako sval. Dôvod je hustote 
oboch tkanivových štruktúr. Je to 
podobné, ako kilogram polystyrénu 
zaberie väčší priestor ako rovnaká 
hmotnosť železa a  navyše je rozdiel 
v objeme, ak sa jedná o stlačený po-
lystyrén, alebo voľne uložený vo vre-
cúšku.

Sval je tvorený svalovými vlák-
nami, ktoré sú pevne k sebe spojené, 
podobne ako vlákna oceľového lana. 
Na druhej strane tuk je tvorený bun-
kami, ktoré majú rozličnú veľkosť, 
medzi nimi sú rôzne veľké medzi-
bunkové priestory.  A  navyše, čí je 
človek obéznejší a čím sa menej hýbe, 

tým rovnaká váha tuku zaberá väčší 
priestor, tuk je viac „rozliaty“, nemá 
jasné mantinely. 

Kilogram tuku, vždy zaberá väčší 
priestor  ako kilogram svalu. 1,2 – 3,5 
násobne!  Týka sa to podkožného 
tuku a aj zhromaždeného medzi vnú-
tornými orgánmi. Veľkosť zväčšené-
ho objemu tuku voči svalom  závisí od 
celkového množstva prebytočného 
tuku, pohlavia, hormonálnej aktivi-
ty, genetiky, fyzickej práce a telesnej 
konštitúcie. 

Často sa stáva, že ľudia, ktorí za-
čnú cvičiť, ale aj tí, ktorí si zlepšujú 
kondíciu dlhodobo, sú sklamaní, lebo 
sa im neklesá hmotnosť, alebo sa po-
kles zastavil, aj napriek ich snahe. Je 
častým javom, keď sa 
stráca tuk a  zväčšujú 
sa svaly, hmotnosť sa 
nemení. Zlepšuje sa 
ale tvar tela, jeho pro-
porcie a vyhliadky na 
zdravie. 

Je kilogram tuku ťažší 
ako kilogram svalu?

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

metabolizmu a výživy

V roku 2019 sa konajú voľby prezi-
denta Slovenska, ktorých prvé kolo sa 
uskutoční 16. marca 2019 a prípadné 
druhé kolo 30. marca 2019. To sa usku-
toční, ak v prvom kole volieb ani jeden 
z kandidátov na prezidenta Slovenskej 
republiky nezíska nadpolovičnú väčši-
nu platných hlasov voličov.

Právo voliť - Právo voliť prezidenta 
Slovenskej republiky má občan Sloven-
skej republiky, ktorý má právo voliť do 
Národnej rady Slovenskej republiky, t.j. 
občan Slovenskej republiky, ktorý naj-
neskôr v deň konania volieb dovŕši 18 
rokov veku.

Hlasovací preukaz - Volič,  ktorý 
má trvalý pobyt na území Slovenskej 
republiky a v deň konania volieb nebu-
de môcť voliť v mieste svojho trvalého 
pobytu vo volebnom okrsku, v  ktoré-
ho zozname voličov je zapísaný, môže 
požiadať obec svojho trvalého pobytu 
o  vydanie hlasovacieho preukazu. 
Obec na základe žiadosti voličovi vydá 
hlasovací preukaz a zo zoznamu voli-
čov ho vyčiarkne s poznámkou o vyda-
ní hlasovacieho preukazu. Hlasovací 
preukaz oprávňuje na zápis do zozna-
mu voličov v  ktoromkoľvek volebnom 

okrsku. Obec vydá voličovi hlasovací 
preukaz len na ten deň konania volieb 
prezidenta Slovenskej republiky, ktorý 
volič  uviedol vo svojej žiadosti. Volič 
môže požiadať obec svojho trvalého 
pobytu o  vydanie hlasovacieho preu-
kazu na prvé i  druhé kolo volieb pre-
zidenta Slovenskej republiky súčasne. 
Táto požiadavka musí byť zo žiadosti 
voliča zrejmá.

Volič môže požiadať o  vydanie 
hlasovacieho preukazu osobne, alebo 
poštou. Obec na tieto účely zverejňuje 
na svojom webovom sídle elektronickú 
(e-mailovú) adresu na doručovanie žia-
dostí. Ak obec nemá webové sídlo, zve-
rejní elektronickú adresu na doručova-
nie žiadosti na úradnej tabuli obce.

Žiadosť musí obsahovať tieto údaje 
o voličovi

číslo domu),

obec doručí hlasovací preukaz (ak je 
odlišná od adresy trvalého pobytu).

Voľba prezidenta 
Slovenskej republiky 

» red

Milí priatelia, často dostávam otáz-
ky typu „Keď budete prezident, v 
čom budete iný ako ostatní?“

Sú 2 typy prezidentských kandidá-
tov. Jedným typom sú stranícki repre-
zentanti, ktorí budú vždy počúvať svo-
ju domácu stranu a ani nekandidujú 
ako „nezávislí“. Takýmto prezidentom 
ja nebudem, lebo do volieb idem ne-
závisle a bez akýchkoľvek dohôd 
alebo podpory politických strán. 

Druhým táborom sú takzvaní slnieč-
kári, ktorých nikto pred rokom nepo-
znal a na základe ľúbivých sloganov, 
profesionálnych agentúr a obrovských 
peňazí z otáznych zdrojov (častokrát 
presahujúcimi plat prezidenta za celé 
5-ročné obdobie), sa snažia presvedčiť 
Slovensko, že sú tí najlepší kandidáti. 
Až pri rozhovoroch si občania všim-
nú, že sú to kandidáti, ktorí keď majú 
povedať nenaučenú vetu, pozerajú do 
zeme a trasie sa im hlas. Moju prácu 
sudcu poznáte už desiatky rokov a 
moja kampaň je najlacnejšia, bez je-
diného bilboardu. Som samorast. 

Ja, Štefan Harabin, budem iný 
ako ktorýkoľvek prezident predo 
mnou a som iný ako moji dnešní 
protikandidáti. 

Po prvé, vytvorím kanceláriu pre-
zidentských odborníkov pozostáva-
júcich z čestných ľudí a hlavne nepo-
litikov. Spoločne s odborníkmi sa 
budem účastniť každého dôležitého 

zasadnutia vlády, kde v priamom 
prenose budem prísne kontrolovať, 
čo vláda robí. Nebudem tolerovať roz-
krádanie, korupciu a ani amaterizmus. 
Mojím hlavným obsahovým cieľom je 
podpora suverenity Slovenska, tradič-
nej kresťanskej rodiny, hodnôt a práv-
neho štátu.

Po druhé, budem robiť neohlásené 
kontroly všade, kde bude potreba. 
Pri výstavbe diaľnic sa budem pýtať, 
prečo to tak dlho trvá a tak veľa stojí, 
v nemocniciach budem kontrolovať 
starostlivosť o pacientov a na úradoch 
prístup k občanom. Budem dôsledný a 
neoblomný ako vždy doteraz.

V treťom rade vytvorím osobitnú 
kanceláriu Prezidenta SR, ktorej kaž-
dý občan bude môcť napísať s pod-
netom na preverenie nepráva, ktoré 
sa mu udialo. Budem tak pomáhať 
občanom domôcť sa spravodlivosti. 
Hlavne budem vždy rozhodovať na 
základe faktov a v súlade so zákonom. 
Nikdy populisticky podľa želania tre-
tích strán.

Pre občanov budem robiť na 
100%, to mi verte.

HARABIN: Váš prezident na 100%

Štefan Harabin
čianský kandidát 
na prezidenta SR

100%, to mi verte.
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dobre vedieť / zamestnanie

06:00 Teleráno 08:30 Sladká 
výzva 08:45 Zámena manželiek 10:00 Oteckovia 
11:00 Susedské prípady 12:05 Rodinné prípady 
13:05 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad XIII. 21-
22/24 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 
Kameňák 21:40 Útok na Paríž 23:25 Parchanti 
01:15 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 02:45 Zá-
mena manželiek 03:45 Susedské prípady 

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NO-
VINY 08:30 SUPERMAMA 09:50 SÚDNA SIEŇ 10:50 
SÚDNA SIEŇ 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 TOP STAR 
12:50 V SIEDMOM NEBI 15:00 9-1-1 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 Hr-
dinovia ohňa Americký akčný životopisný film. 
MN 15 2017 J. Brolin, M. Teller, J. Bridges, J. Connel-
lyová, T. Kitsch 23:40 Poklad Dračej brány 02:30 
Looper: Nájomný zabijak 04:25 NOVINY TV JOJ  

06:05 Správy RTVS „N“ 08:30 
Japonská mozaika 09:00 Doktor z hôr 09:45 
Sudkyňa Amy 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 
Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Folklorika 
14:25 Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa 16:00 
Správy RTVS 16:25 Voľby prezidenta SR 2019 
16:50 Doktor z hôr 17:45 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 
Správy RTVS 20:30 Čo ja viem 22:00 Cestou ne-
cestou 22:35 Krycie meno Donnie Brasco 00:35 
Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa 01:25 Sudky-
ňa Amy 02:10 Komisár Manara 

06:00 TELEVÍZNE NOVINY 
07:05 Ďateľ Woody 07:10 Zajac Bugs a priatelia 
07:20 Nové dobrodružstvá Toma a Jerryho II. 
07:40 Tom a Jerry 07:55 Tom a Jerry: Kto dobehne 
pirátov? 09:15 Zamilovaný profesor 2 11:25 Čer-
vená Čiapočka 13:30 THE VOICE ČESKO SLOVENSKO 
15:45 Nevesta na úteku 18:20 Smotánka 19:00 
TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTO-
VÉ NOVINY 20:30 Aj dvaja sú rodina Rodinný film 
MN 12 (Francúzsko-VB) 2016 23:05 Sudca 01:50 
Aj dvaja sú rodina 03:35 Nevesta na úteku  

05:45 SÚDNA SIEŇ 06:00 
NOVINY TV JOJ 06:50 KRIMI 07:20 NOVINY TV JOJ 
08:10 Levia stráž II. 19,20 09:10 Rýchla rota Chi-
pa a Dala 51 09:30 Simpsonovci XXVII. 5,6 10:30 
NAŠI II. 11:20 Neserte nám pestúnku II. 13,14 12:20 
Marley a ja: Keď bol ešte šteňa 14:15 Ja, Franken-
stein 16:10 Deň, keď sa zastavila Zem 18:20 MI-
LÁČIKOVO 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: Opäť v akcii 01:00 Chata v horách 

06:40 Veselá farma 06:55 
Lassie 08:05 Elena z Avaloru 08:25 Fidlibumove 
rozprávky 08:55 Trpaslíci 09:20 Daj si čas 09:50 
Durrellovci 10:50 On air 11:30 Park 12:05 Čo ja 
viem 13:40 Záhady tela 14:50 Slečna Marpleová: 
Vlak z Paddingtonu 16:25 Najväčší Slovák 17:45 
Cestou necestou 18:20 Chochmesovci 18:25 Po-
stav dom, zasaď strom 19:00 Správy RTVS 20:30 
Záhady tela 21:30 Neskoro večer 22:25 Kolekcia 
23:15 Slečna Marpleová: Vlak z Paddingtonu 
00:50 Komisár Manara 02:40 Kolekcia 

06:00 TELEVÍZNE NOVINY 
06:55 Ďateľ Woody 07:05 Zajac Bugs a priatelia 
07:15 Flintstonovci: Veľký zápas doby kamen-
nej 08:15 Aj dvaja sú rodina 10:50 CHART SHOW 
13:00 Na telo 13:30 Sudca 16:40 Dobre vedieť! 
17:50 Autoškola 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 
POČASIE 20:30 THE VOICE ČESKO SLOVENSKO Kto 
sa stane najlepším hlasom Česka a Slovenska 
a získa rozprávkovú výhru v hodnote 75 000 € 
? MN 12 22:30 Rukojemník 00:45 Útok na Paríž 
02:25 Rukojemník 04:55 TELEVÍZNE NOVINY  

05:25 NOVINY TV JOJ 06:20 
KRIMI 06:50 NOVINY TV JOJ 07:45 Levia stráž 
II. 21,22/28 08:40 Rýchla rota Chipa a Dala 52 
09:10 Opica z reklamy 10:55 S PRAVDOU VON 12:15 
James Bond: Quantum of Solace 14:40 Ja, zlodu-
ch! 16:45 NA CHALUPE 17:50 NOVÉ BÝVANIE DIZAJN 
19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 
20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 V SIEDMOM NEBI 
Slovenská rodinná šou Vila Rozborila. MN 12 
2018 22:45 Masaker na Wall Street 01:00 Medzi 
vlkmi 03:20 NOVINY TV JOJ 03:55 S PRAVDOU VON  

06:05 Správy RTVS „N“ 07:25 
Červíčkovia 07:45 Levia stráž 08:30 Zázračný 
ateliér 09:00 Nech žije deduško 09:35 Autosalón 
10:05 Americké národné parky 11:00 Slovensko v 
obrazoch 11:55 O 5 minút 12 13:00 Občan za dve-
rami 13:45 Poirot: Sen 14:35 Poirot: Dáma so závo-
jom 15:30 Zlaté časy 16:35 Volanie démonov 18:15 
Tajomstvo mojej kuchyne 19:00 Správy RTVS 
20:30 Strážmajster Topinka 21:25 Musíš mi veriť 
23:15 Poirot: Sen 00:05 Poirot: Dáma so závojom 
00:55 Volanie démonov 02:25 Musíš mi veriť 

MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

PIATOK 22.2.2019 SOBOTA 23.2.2019 NEDEĽA 24.2.2019
MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

TIP NA 
SOBOTNÝ 

VEČER

23.2.2019 20:30  
AJ DVAJA SÚ 

RODINA

Dlhé zimné večery sa pomaly, ale 
isto chýlia ku koncu. Dni sa predl-
žujú a sú čoraz viac krajšie vďaka sl-
nečným lúčom. Ľudské telo vždy za-
čiatkom jarného obdobia prirodzene 
reaguje na tieto zmeny počasia. 

Mnoho ľudí pociťuje únavu či 
menšiu pracovnú výkonnosť ako 
obvykle. Našťastie ide len o dočasné 
nepohodlie, ktoré vieme prekonať 
rýchlejšie jednoduchými trikmi. 
Proti jarnej únave vieme zabojovať 
prirodzene vyhrievaním sa na pr-
vých jarných slnečných lúčoch. Ide-
álne počas obednej alebo pracovnej 
prestávky, či lyžovačky, aspoň 20 
minút. Takto dodáme telu potrebnú 
chýbajúcu dávku vitamínu D priro-
dzenou cestou, čo náš organizmus 
veľmi ocení. Budeme mať lepšiu ná-
ladu vďaka aktivovaniu „hormónu 
šťastia“ serotonínu. 

Ďalším výborným pomocní-
kom je pohyb na čerstvom vzduchu. 
Ranná chôdza do práce, víkendový 
výlet na lyžovačku alebo turistika 
v  horách nielen okysličia mozog 
a  tkanivá, ale rovnako tak prinesú 
aktívny oddych a regeneráciu mysle. 
Samozrejme, treba myslieť na vhod-
né oblečenie, aby sme organizmus 
na zubatom slniečku nepodchladili 
a  neprechladli sme. Bojovať s  vy-
čerpanosťou môžeme aj zmenou 
denného stereotypu. Jarné uprato-
vanie má svoj praktický význam. Po 

dlhej zime je upratanie domácnosti 
zdravé nielen v  boji proti mikroor-
ganizmom, ale pomáha usporiadať 
si myšlienky a  naštartuje tvorivé 
myslenie. 

Kreativite sa medze nekladú 
a aj nudnú povinnosť vieme zmeniť 
na zábavu pre celú rodinu, čím si ju 
zmeníme na skvelý zážitok a  zába-
vu. Ovocie a zelenina sú jednoznač-
ným pomocníkom. Jablká, poma-
ranče, kapusta, rajčiny či cvikla sú 
skvelým zdrojom vitamínu C. Dobijú 
nám chýbajúce zásoby vitamínov 
a osviežia, samozrejme, s mierou. 

Takisto výdatné horúce polievky 
pomáhajú pri vyčerpanosti a navra-
cajú telu silu. Nezabúdajme aj na sl-
nečnicové semienka, ryby či pečeň, 
ktoré sú zdrojom vitamínu D. Dôle-
žitý je aj dostatočný príjem tekutín, 
na ktorý počas zimného obdobia 
prirodzene zabúdame. Nepodceňuj-
te teda príznaky jarnej únavy a dajte 
svojmu telu aj mysli 
priestor na aktívnu 
regeneráciu. Usmie-
vajte sa a tešte sa zo 
slnečných dní. Veľa 
zdravia, pohody 
a  zážitkov Vám pra-
jem.

Jarná únava

» Miško Scheibenreif
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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

48
-0

02
5

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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INZERCIA
0905 915 039

VIZITKY
0905 915 039
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Nedostávatepravidelne
NAŠE NOVINYdo schránky

a chceli by ste?

distribucia.lc@regionpress.sk
0908 979 491

Kontaktujte nás:
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Práca na živnosť
Platové podmienky 14.000 €/RD

Nástup ASAP

Kontakt:  0917  860  693
zucomsro@gmail.com

PRIJMEME ucelené partie

MURÁROV
na výstavbu

rodinných domov
v Belgicku
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AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

Kritériá 
pre spoluprácu s AIW:

· opatrovateľský kurz a prax
·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 

· vek 25 až 60 rokov

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

neustále dostatok ponúk
-dňov rnusy r kúsk živnosť

onuky r žov-o trov t ov

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

AIW má zástupcov
v rôznych mestách Slovenska!

Zavolajte na bezplatné číslo
0800 24 24 44

a dohodnite si osobné stretnutie.
Pracovať môžete už o pár dní!

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 

49
-0
02
2

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

info@konstrukter.sk

OPERÁTOR VÝROBY 
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UMYVÁRKA
0915 834 386

AUTOSÚÈIASTKY
 0907 870 299 0911 870 299

AUTOSERVIS

.sk-10%

Veľkosť inzerátu 49,5 x 61,5mm

Za sumu 

399 €
v počte

1.500.000 ks  
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Veľkosť inzerátu 49,5 x 61,5mm

Za sumu 

399 €
v počte

1.500.000 ks  
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Firma REMIREL s.r.o., CZ

prijme

- VODIČ VZV -
- ZVÁRAČ CO2 -

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

- PRACOVNÍKOV 
DO PLASTOVEJ VÝROBY -

(ŽENY - MUŽI - PÁRY) 

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

+421 905 775 463
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