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• PREDAJ náhradných dielov
GUFERÁ, LOŽISKÁ,
TESNENIA, REMENE
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POZRI PONUKU NA ZADNEJ STRANE

UŠETRI71€
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POZRI PONUKU NA 3 STRANE
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REDAKčNé SLOVO / SLUŽBY, BýVANIE

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

INZERCIA
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Miriam Hašková   0905 915 039

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
www.facebook.com/lucenec.ko
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

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 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
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BJ 31.000 Bardejovsko+SK+SP
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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.
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Vraj mesiac ruží

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Vstupujeme do posledného mesia-
ca prvého polroka. Privítame leto a 
dni sa začnú nebadane skracovať.

Podľa storočného Valašského ka-
lendára je jún mesiacom ruží. Vraj 
nádherne kvitnú a tešia nás. Dokážete 
sa ešte potešiť z kvitnúcich ruží? Z ich 
vône? Alebo už len z nákupu, zo suse-
dovej škody a neúspechu tých, ktorým 
často iba hlúpo závidíme? O vnútornú 
radosť sa treba starať. Práve tak, ako o 
tie ruže, ktoré bránime pred škodcami.

Istý africký kmeň má zvláštny 
zvyk. Keď niekto robí zlé veci, vezmú 
členovia kmeňa túto osobu do cen-
tra dediny a všetci sa postavia okolo 
nešťastníka. Niekoľko hodín mu roz-
právajú o všetkých dobrých veciach, 
ktoré kedy urobil. Tento kmeň totiž žije 
v presvedčení, že každý človek prichá-
dza na svet ako dobrá bytosť a tiež, že 
každý chce cítiť ochranu, lásku, mier 
a šťastie. Niekedy to však človek necíti 
dostatočne silne. A potom koná aj zlo. 
Spoločenstvo toho kmeňa všetky zlé 
skutky vidí ako nedostatok lásky, mie-
ru a ochrany. A tak robia všetko preto, 
aby ten, ktorý zablúdil, toto všetko 
opäť pocítil a aby pochopil, že on je 

dobrý človek. 

Sawabona je zas pozdrav používa-
ný v južnej Afrike a v preklade zname-
ná:  „Ja si ťa vážim, som tu pre teba. Si 
pre mňa dôležitý.“ Niet šťastia a radosti 
sociálne normálneho jednotlivca, keď 
niekto iný je nešťastný. Keď urobíme 
aj my denne radosť niekoľkým ľuďom, 
náš život sa bude napĺňať radosťou. 

Nenávisti je u nás už akosi priveľa. 
Spolu s ňou závisti. Pritom – recept je 
asi naozaj jednoduchý – nájsť si niečo, 
čo poteší. Hoci aj tie ruže.

V júni sa začína leto. Všimli ste 
si, že keď slnko príjemne hreje, ľudia 
sa viacej usmievajú? Je to spôsobené 
tým, že slnečné svetlo výrazne zvyšu-
je úroveň endorfínov a a produkcia vi-
tamínu D sa nám stará o ich 
dostatok. Výborným rie-
šením je fyzická aktivita 
na čerstvom vzduchu po-
čas slnečného dňa.

Užívajte si jún 
naplno, ako sa 
len dá!

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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0944 164 017            

KÚPIME
STARÉ KRESANÉ 

DUBOVÉ A SMREKOVÉ
HRANOLY

A STARÉ SLNKOM
OPÁLENÉ DOSKY
HUMNO, STODOLA

VIZITKY
0905 915 039
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ACN / SLUŽBY, BýVANIE

Evanjelizácia neznamená robiť 
členský nábor alebo reklamnú kam-
paň. A nie je to ani zákaznícky servis 
založený na premyslených plánoch. 
Jedinou jej podstatou je nasmerovať 
pohľad a srdce človeka na Ježiša, 
pretože len v ňom nám Boh definitívne 
zjavuje, kým skutočnosti je, že je lás-
ka. Spoznať ho znamená stať sa jeho 
učeníkom, ktorý mu dôveruje, kráča 
po jeho cestách a riadi sa jeho slovami 
ako svojím životným kompasom. „On 
vždy svojou novosťou dokáže obnoviť 
náš život a naše spoločenstvo, a aj keď 
sa ho dotkli temné obdobia a slabosti 
Cirkvi, kresťanské posolstvo nemôže 
nikdy zostarnúť. Ježiš Kristus dokáže 
tiež prelomiť nudné schémy, v ktorých 
sa ho niekedy pokúšame uväzniť, a 
vie nás prekvapiť svojou neustálou 
Božou tvorivosťou,“ píše pápež Fran-
tišek v Evangelii gaudium. 

Aj v krajinách s kresťanskou kultú-
rou sa neraz vytráca skutočné pozna-
nie, prečo a  v  koho vlastne veríme. 
Evanjelizácia je preto potrebná 
vždy a všade. Marcello Candia (1916 
–1983), bohatý taliansky podnika-
teľ, ktorý ako 50-ročný všetko pre-
dal a  odišiel do Brazílie ako laický 
misionár, rozpráva o  svojej misijnej 
skúsenosti s výstavbou nemocnice 
v amazonskom pralese: „Môj spôsob 
myslenia sa celkom zmenil. Ako pod-
nikateľ v priemysle som si vždy najprv 

robil prognózy, plány, projekty. Uva-
žoval som o peniazoch a  bankách, 
ako financovať moje podnikanie, 
všetko podľa presnej matematickej lo-
giky. Postupne som si ale začal uvedo-
movať: ak sa niekto vydá na cestu s 
Bohom, účty sa vyrovnávajú inak. 
V misijnej nemocnici si mohlo zaplatiť 
liečenie len 10 percent ľudí, 40 per-
cent bolo tých, ktorí mali zdravotné 
poistenie, a všetci ostatní nemohli dať 
za ošetrenie a liečbu nič iné ako seba 
samých. A tak som pochopil: ak má 
nemocnica pre chudobných fungovať 
dobre, musí byť stále v deficite.“

Túto skúsenosť má za svoje vyše 
70-ročné pôsobenie aj pápežská 
nadácia ACN – Pomoc trpiacej 
Cirkvi. Hoci pre svoje prísľuby pomo-
ci je stále „v deficite“, účty boli doteraz 
vždy vyrovnané. Vďaka tisícom dob-
rodincov, pre ktorých je evanjelium 
neustálym prameňom novosti a mla-
dosti.

Vo svete je najmä obrovský defi-
cit viery, nádeje a lásky. Boh ho chce 
pokryť naším misionárskym zápalom 
a vkladom. Naše šance a devízy nikdy 
neboli väčšie, ako sú teraz, len potre-
bujeme nabrať odvahu a v dôvere v Je-
žišovo slovo „vykročiť na vodu“. 

Deficit viery, nádeje a lásky

» www.acn-slovensko.sk

BRZDOVÁ
STOLICA
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Liptovský Mikuláš EURONICS TPD, OD PRIOR, Štúrova ul. 1968, 044/562 1674 
Lučenec EURONICS TPD, OD Prior-Stred, tel. 047/433 3332
 Žilina EURONICS TPD, Prielohy 1012/1C, tel. 0917 493 211 

Žiar nad Hronom EURONICS TPD, OD Prior-Stred, tel. 045/673 2289 
Zvolen EURONICS TPD, RETAIL PARK, tel. 045/540 1845

Akcia platí od 31. 05. 2019 do 06. 06. 2019 alebo do vypredania zásob.

Whirlpool WTNF 81O X 
Kombinovaná chladnièka

389 €
71€

UŠETRI

NAJLEPŠIA
PONUKA TÝŽDÒA

234/104l
objem A+

Sme najlacnejší 

na trhu 
bežná cena

460,85€

Klubová cena

126x102 regionpress_Whirlpool WTNF 81O X.indd   1 29.05.2019   11:41:00
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POLITICKá INZERCIA, SLUŽBY, BýVANIE

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   
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Sú to už štvrté 

Vlado sa Európskej

Michal Wiezik je

V SPOLU veríme

Vieme, že to

» Miroslav Beblavý» Miroslav Bebl ý
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POZOR LIEK,  VOľBY / BýVANIE

Podľa údajov Národného centra 
zdravotníckych informácií sa v 
Slovenskej republike na lekársky 
predpis vlani vydalo takmer mi-
lión balení individuálne pripravo-
vaných liekov. 

V  poslednej dobe možno badať 
úspešné využitie individuálnej prí-
pravy niektorých liekov pri čoraz 
častejších výpadkoch ich hromadne 
vyrábaných verzií. Pri výpadku lokál-
nych liekových foriem (masti, krémy, 
gély, roztoky) je príprava pomerne 
rýchlo zvládnuteľná a všeobecne 
známa – a dermatológovia sú lekári, 
ktorí predpisujú individuálne pripra-
vované lieky asi najčastejšie. Avšak 
každá lekáreň zvládne aj náročnej-
šie formy ako sú prášky, kapsuly, či 
čapíky – dokonca viaceré nemocničné 
lekárne pripravujú aj náročné sterilné 
formy ako infúzie, či očné lieky. Práve 
nedostupnosť očných liekov jedného 
výrobcu v súčasnosti v jednotlivých 
regiónoch zachraňujú práve tieto le-
kárne.

Avšak individuálne pripravované 
lieky nepredstavujú zdroj neočaká-
vaného zbohatnutia, dokonca mož-
no konštatovať, že pri požiadavkách 
kladených na prevádzku laboratória 
v lekárni ide o stratovú činnosť, kto-
rej cena je prísne regulovaná ce-
novým predpisom ešte z roku 2007. 
„Vďaka“ už spomínaným výpadkom 

mnohých hromadne vyrábaných lie-
kov sa do lekárenských laboratórií 
výrazne vrátila príprava viacerých lie-
kových foriem. Napríklad dlhodobo 
nedostupné hromadne vyrábané ča-
píky s obsahom prednisonu, ktoré sa 
užívajú pri život ohrozujúcich stavoch 
(alergia, laryngitída) sú dnes výhrad-
ne pripravované v lekárňach, pričom 
ide o pomerne náročný druh liekovej 
formy s dôrazom na presné dávkova-
nie silne účinnej látky. Regulátor si 
túto prácu cení na 3,75 €. Príprava 200 
ml tzv. umelej žalúdočnej šťavy, ktorá 
pri dodržaní všetkých technologic-
kých postupov zaberie niekoľko ho-
dín práce je ocenená na 1,33 €. Masti, 
krémy, gély a podobné liekové formy, 
s  ktorými snáď prišiel do kontaktu 
každý, kto niekedy navštívil derma-
tológa majú pri dvestogramovom ba-
lení cenu práce 1,56 €. Tridsať kusov 
práškov pre novorodenca s vrodenou 
srdcovou vadou, pri ktorých banálny 
„omyl“ môže viesť k fatálnym násled-
kom, lekárnik pripravuje približne ho-
dinu za 3,68 €... Toto nie je sťažovanie 
sa – to je suchý popis reality.

Napriek všetkým trhovým zákoni-
tostiam však stále existuje dosť veľká 
skupina lekárnikov, ktorí vedia, že 
zmyslom ich existencie je pacient. 
Raz si to možno uvedomia aj tí, čo to-
muto zmyslu vymýšľajú (nezmyselné) 
ceny.

Príprava liekov v lekárni

» Ondrej Sukeľ, prezident SLeK

Sú za nami. Našťastie. Konečne 
bude zas chvíľku čas na rozmýšľa-
nie o vážnejších a dôležitejších té-
mach, ako sú štedré korýtka pre pár 
vyvolených. 

Vláda hrádze proti extrémizmu do-
siahla významný úspech – podarilo 
sa jej extrémistom vo voličských prefe-
renciách pridať tri percentá. Reči samo-
zvaných charakterov o tom, čo museli, 
musia a budú musieť, lebo inak nasta-
ne koniec sveta, tiež stratili význam. 
Ideológia súčasnej moci narazila na 
svoje invenčné dno. 

Pravicová lavica a lavicová pravi-
ca sa navliekla do eurovlajky, podali 
si ruky a zaspievali si spoločne „Přes 
spáleniště...“ Spojenci tak iba znovude-
klarovali Zápotockého víziu, ktorú si či-
tateľ môže oživiť v jeho dielku „Vstanou 
noví bojovníci“.

Mnohým našincom na voľbu svojho 
idola stačí poslať prezidenta do..., iným 

iba hajlovanie, sú zjavne skromnejší.

Mosty odniesli jarné vody, verme, 
že nielen do Čierneho mora, ale až do 
čiernej minulosti. A voľby tiež pouká-
zali na drobný fakt, že národný nezna-
mená môj.

Ale – nebuďme až tak pochmúrni – 
máme svojho či nášho prvého rómske-
ho poslanca a to je dôvod aj na takmer 
neočakávane príjemné vnímanie tých-
to eurovolieb.

Zopakujme si teda ešte raz ich výsle-
dok v percentách a číslach: Víťazom vo-
lieb sa stala koalícia Progresívne Slo-
vensko/Spolu so ziskom 20,11 %, štyri 
mandáty europoslancov. Na druhom 
mieste sa umiestnila strana Smer-SD 
(15,72 %, tri mandáty). Nasledujú ĽS NS 
(12,07%, dva mandáty), KDH (9,96%, 
dva mandáty, ale jedného sa ujmú až 
po brexite), SaS (9,62%, dva mandáty) 
a OĽaNO (5,25%, jeden mandát).

Obzretie sa za eurovoľbami

» ib
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Našou vizitkou je spokojnosť
zákazníkov po celom Slovensku.

 

BEZ DEMONTÁŽE

Zameranie, odborné poradenstvo
a cenová kalkulácia ZADARMO!

Najlepšia obnova strechy v najlepšej cene
obnova:  eternitových

plechových    
plochých         

NAJ - STRECHA s.r.o.

Materiál - prvotriedna kvalita

0940 776 203
Pre dôchodcov špeciálna zľava!

ZÁHRADNÍCTVO

Kalonda
ZÁHRADNÍCTVO

Kalonda

Všetko pre Vašu záhradu a balkónVšetko pre Vašu záhradu a balkón

Záhradníctvo
Kalonda

ZVOLENSKÁ CESTA LUČENEC
(smer Vidiná)

ZVOLENSKÁ CESTA LUČENEC
(smer Vidiná)

AKCIA

 390OD 390 €
S KOMPLET
MONTÁŽOU

VRÁTANE
MURÁRSKYCH

PRÁC 
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SPOLOčNOSť / SLUŽBY

Občianska
riadková
inzercia

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.

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

Asi to nebola náhoda v čase. Cynic-
ký vrah, ktorý beštiálne skopal ne-
vinného mladíka na ulici, dostal 
smiešnych šesť rokov. Brutálna 
vražda sa tak dostala takmer na 
úroveň krádeže čokolády v super-
markete.

Mladé dievčatá, študentky marke-
tingovej komunikácie a reklamy na 
Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre 
sa rozhodli vytvoriť na verejnosti inte-
raktívny priestor pre náhodných okolo-
idúcich ľudí, kde si mohli doslova vybiť 
svoj hnev či potláčanú agresivitu. 

V piatok 17.05.2019 sa na Mostnej 
ulici v Nitre snažili zaujať a vypro-
vokovať ľudí možno na prvý pohľad 
kontroverznou kampaňou, ktorá mala 
poukázať na sociálny problém týkajú-
ci sa (nielen) tejto ulice. Opakujúce sa 
bitky a násilie, to je obraz mnohých ulíc 
mnohých miest Slovenska.  Nejednému 
človeku sa už stali osudnými. Cieľom 
aktivity študentiek bolo motivovať 
mladých ľudí, ktorý v sebe pociťujú 
veľa nevybitej energie, aby sa začali 
venovať napríklad bojovým športom, 
miesto toho, aby sa bili na ulici. 

Rozhodli sa tak na verejné 
priestranstvo, kadiaľ prechádza viace-
ro chodcov počas dňa,  umiestniť boxo-
vacie vrece. Na zem nakreslili obrysy 
ľudí, znázorňujúc tak často tragický 
koniec nevinnej zábavy, ukončený bit-
kou s fatálnymi dôsledkami. Obrysy 
doplnili menom a textom: 

„Na druhy svet mi niekto pomohol“. 

Celú akciu nijako neriadili, ne-
usmerňovali, nechali ju vo voľnom 
priebehu, iba dohliadali a čakali, ako 
budú ľudia reagovať. Podľa ich vy-
jadrenia sa ľudia zastavovali, fotili si 
interaktívny priestor, mnohí si udreli 
do vreca a iní ho doslova a od zlosti až 
prehodili.  Organizátorky – študentky 
zhodnotili, že ľudia sa nad ich hlavnou 
myšlienkou kampane: „Zbi vrece, nie 
nevinného!“ začali zamýšľať a nie je im 
to ukradnuté. 

Študentky sa snažili o zmenu po-
stoja a vnímanie ľudí voči tomu, čo 
sprevádza nočný život v meste.

Chceli, aby sa ľudia zamysleli nad 
možnými hroznými dôsledkami vzras-
tajúcej verejnej brutality. 

Zbi vrece,  nie nevinného!

» Foto poskytla Karin Kaducová                  (Z podkladov Karin Kaducovej.) 

NEJDE VÁM BIZNIS?KONTAKTUJTE NÁS
lucenecko@regionpress.sk

0905 915 039

LETÁKY
0905 915 039

VIZITKY
0905 915 039
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Obdarovanie je medzi ľuďmi bež-
né a  nikto sa zvyčajne nezamýšľa 
nad otázkou vrátenia daru, kým 
sú vzťahy medzi darcom a obdaro-
vaným korektné. Ak sa však tieto 
vzťahy zhoršia nie je v praxi vylúče-
ný prípad, že bude darca žiadať, aby 
obdarovaný prijatý dar vrátil. 

Dôvodom pre takéto konanie nemu-
sí byť výlučne zhoršenie vzájomného 
vzťahu medzi darcom a obdarovaným, 
ale môže to byť spôsobené aj zhorše-
nou finančnou situáciou darcu po da-
rovaní hodnotného daru. V  takomto 
prípade sa naskytujú dve možnosti. 
Jednou z nich je možnosť od darovacej 
zmluvy odstúpiť. Táto možnosť však 
nemusí byť dostupná, keďže v  zmys-
le Občianskeho zákonníka môže od 
zmluvy účastník odstúpiť, len ak to 
umožňuje zákon alebo samotná zmlu-
va. V prípade, že to darovacia zmluva 
neumožňuje možno za zákonom sta-
novených podmienok uplatniť  mož-
nosť darcu domáhať sa vrátenia 
daru alebo možnosť obdarovaného 
dar vrátiť. 

Podľa zákona sa darca môže domá-
hať vrátenia daru v prípade, že sa ob-
darovaný správa k nemu alebo členom 
jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje 
dobré mravy. V tejto súvislosti si je po-
trebné uvedomiť, že pod hrubým po-
rušením dobrých mravov nemožno ro-
zumieť akékoľvek neetické správanie, 

ktoré odporuje základným pravidlám 
slušného správania, ale toto konanie 
musí predstavovať porušenie dobrých 
mravov značnej intenzity alebo ich sú-
stavne porušovanie. Hrubým poruše-
ním teda môže byť napr. fyzické násilie 
obdarovaného voči darcovi, neposkyt-
nutie potrebnej pomoci, hrubé urážky 
na adresu darcu a pod. 

Naopak hrubým porušením dob-
rých mravov nie je, ak obdarovaný 
zabudne na darcove narodeniny, či 
darcu pri osobnom stretnutí nepo-
zdraví. Napriek uvedenému je potreb-
né každý prípad posudzovať osobitne, 
keďže pri hodnotení správania môže 
zavážiť aj dôvod, ktorý obdarované-
ho viedol k  takémuto správaniu. Ak 
by napr. darca vyprovokoval hádku 
s obdarovaným a tento by ho v rámci 
hádky urazil, nemožno bez ďalšieho 
povedať, či by takéto konanie obdaro-
vaného bolo kvalifikované ako hrubé 
porušenie dobrých mravov. Obdaro-
vaný má na druhej strane možnosť dar 
vrátiť, a to v prípade, že dar má vady, 
na ktoré darca obdarovaného neupo-
zornil.

Vrátenie daru

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

e-mail: info@v4legal.sk,   www.v4legal.sk
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VIAM  dražobná spoločnosť, s.r.o.

Miesto konania dražby:  Notársky úrad JUDr. Daniela
Kováčová, ul. Hlavná č. 58, 040 01 Košice
Dátum a čas konania dražby:  03. júna 2019 o 09.15 hod.
Predmet dražby:  1 izbový byt s príslušenstvom, byt č. 65,
na 1. poschodí na ul. Farská Lúka 1633/78, 986 01 Fiľakovo
Najnižšie podanie:  40.400 €   Minimálne prihodenie:  300€
Výška dražobnej zábezpeky:  1.000€

VYHLASUJE DOBROVOĽNÚ OPAKOVANÚ DRAŽBU NEHNUTEĽNOSTI

VIAM- dražobná spoločnosť, s.r.o., so sídlom Tr. SNP č. 39,
040 11 Košice, tel.:  0907 337 779, 0903 435 423

www.viamdrazobnaspolocnost.eu, viamdrazobna@gmail.com

VIAM dražobná spoločnosť, s.r.o.
Miesto konania dražby:
Notársky úrad JUDr. Daniela Kováčová, ul. Hlavná č. 58, 04001 Košice.
Dátum a čas konania dražby: 03.júna 2019 o 09.15 hod.
Predmet dražby:  1 izbový byt s príslušenstvom, byt č. 65, na 1. poschodí na ul. Farská Lúka 1633/78, 986 01, Fiľakovo
Najnižšie podanie: 9.900 € Minimálne prihodenie: 300 €
Výška dražobnej zábezpeky: 1000 €
VYHLASUJE DOBROVOĽNÚ OPAKOVANÚ DRAŽBU NEHNUTEĽNOSTI
VIAM- dražobná spoločnosť, s.r.o., so sídlom Trieda SNP č.39, Košice, Office: Tr. SNP č. 39, 040 11 Košice, tel: 0907 337 779, 0903 435 423
www.viamdrazobnaspolocnost.eu, viamdrazobna@gmail.com

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
�������������� �����������������
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VIZITKY
0905 915 039
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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

www.balkona.eu
0948 787 777

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

ZĽAVY NA JÚN 35% Možnosť výhry 350 €

balkóny terasyzimné záhrady 
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06:00 Teleráno 08:30 Záme-
na manželiek 09:55 Oteckovia 11:00 Susedské 
prípady 12:00 Rodinné prípady 13:00 Mentalista 
14:55 Susedské prípady 16:00 Rodinné prípady 
17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 
Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČA-
SIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Susedia 21:20 
Kuchyňa 22:10 Klamal by som ti? 23:00 Sexi 
roztlieskavači 00:45 Mentalista 01:40 Zámena 
manželiek 02:40 Susedské prípady 04:25 Ro-
dinné prípady 04:55 TELEVÍZNE NOVINY  

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NO-
VINY 08:35 SÚDNA SIEŇ 09:50 SÚDNA SIEŇ 10:55 
POLICAJTI V AKCII 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 
TOP STAR 13:00 OCHRANCOVIA 14:00 SÚDNA SIEŇ 
15:00 SÚDNA SIEŇ 15:50 SKUTOČNÉ PRÍBEHY 17:00 
NOVINY O 17:00 17:35 SÚDNA SIEŇ 19:00 KRIMI 
19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEP-
ŠIE POČASIE 20:35 INKOGNITO 21:45 INKOGNITO 
23:00 Rozum v hrsti 00:30 SEDEM 01:30 NOVINY 
TV JOJ 02:20 OCHRANCOVIA 03:10 SÚDNA SIEŇ 
03:55 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 Úžasné záhrady 09:00 Otec Brown 
09:45 Nash Bridges 10:30 Test magazín 10:50 
Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 
Dámsky klub 13:55 Folklorika 14:25 Lekári 15:30 
Slovensko s Tiposom 16:00 Správy RTVS 16:25 
Úžasné záhrady 16:55 Otec Brown 17:50 Duel 
18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 Rivali 
22:30 Reportéri 23:05 Kriminálka Staré Mesto 
00:05 Lekári 00:50 Rivali 02:45 Dámsky klub

06:00 Teleráno 08:30 Svokra 
09:55 Oteckovia 11:00 Susedské prípady 12:00 
Rodinné prípady 13:00 Mentalista 15:00 Sused-
ské prípady 16:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ 
TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Oteckovia 
19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 
ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Dobre vedieť! Zábav-
ná show. MN 12 22:40 Horná Dolná Komediálny 
seriál MN 12 (SR) 2019 00:00 Mentalista 02:30 
Svokra 03:25 Susedské prípady 04:10 Rodinné 
prípady 04:55 TELEVÍZNE NOVINY  

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NO-
VINY 08:35 SÚDNA SIEŇ 09:50 SÚDNA SIEŇ 10:55 
POLICAJTI V AKCII 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 
TOP STAR 13:00 OCHRANCOVIA 14:00 SÚDNA SIEŇ 
15:00 SÚDNA SIEŇ 15:50 SKUTOČNÉ PRÍBEHY 17:00 
NOVINY O 17:00 17:50 SÚDNA SIEŇ 19:00 KRIMI 
19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEP-
ŠIE POČASIE 20:35 NAŠI IV. 19,20 21:50 Prečo práve 
on? 00:30 S PRAVDOU VON 01:55 NOVINY TV JOJ 
02:50 OCHRANCOVIA 03:35 SÚDNA SIEŇ 04:10 
SÚDNA SIEŇ 04:50 NOVINY TV JOJ  

05:40 Správy RTVS „N“ 07:00 
Hurá do záhrady 07:30 Ranné správy RTVS 
08:30 Úžasné záhrady 09:00 Otec Brown 09:50 
Nash Bridges 10:35 HiSTORY 10:50 Duel 11:20 5 
proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 
13:55 Folklorika 14:25 Lekári 15:30 Slovensko s Ti-
posom 16:00 Správy RTVS 16:25 Úžasné záhrady 
16:55 Otec Brown 17:50 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 
Správy RTVS 20:30 „Četníci z Luhačovic“ 22:00 
Zlé banky 22:50 Tajomstvo 23:40 Lekári 00:25 
„Četníci z Luhačovic“ 01:50 Zlé banky 

06:00 Teleráno 08:30 Varte s 
nami 08:40 Zámena manželiek 10:05 Oteckovia 
11:05 Susedské prípady 12:05 Rodinné prípady 
13:05 Mentalista 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 NO-
VINY 20:30 CHART SHOW 22:35 Susedia 23:15 
Kuchyňa 00:10 Mobil 02:00 Mentalista 02:45 
Susedské prípady 03:25 Rodinné prípady 04:50 
TELEVÍZNE NOVINY  

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NO-
VINY 08:35 SÚDNA SIEŇ 09:50 SÚDNA SIEŇ 10:55 
POLICAJTI V AKCII 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 
TOP STAR 13:00 OCHRANCOVIA 14:00 SÚDNA SIEŇ 
15:00 SÚDNA SIEŇ 15:50 SKUTOČNÉ PRÍBEHY 17:00 
NOVINY O 17:00 17:50 SÚDNA SIEŇ 19:00 KRIMI 
19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJ-
LEPŠIE POČASIE 20:35 Rozum v hrsti 22:00 HES-
LO 23:00 Skorumpovaní poliši II. 12,13/13 00:50 
NOVINY TV JOJ 01:45 OCHRANCOVIA 02:45 SÚDNA 
SIEŇ 03:35 SÚDNA SIEŇ 04:05 POLICAJTI V AKCII

05:55 Správy RTVS „N“ 07:05 
Folklorika 07:30 Ranné správy RTVS 08:30 Úžas-
né záhrady 09:00 Otec Brown 09:50 Nash Brid-
ges 10:35 Kultúrne dedičstvo 10:55 Duel 11:20 
5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 
13:55 Folklorika 14:25 Lekári 15:30 Slovensko s 
Tiposom 16:00 Správy RTVS 16:25 Úžasné záhra-
dy 16:55 Otec Brown 17:50 Duel 18:20 5 proti 5 
19:00 Správy RTVS 20:30 Krstný otec 23:20 Le-
kári 00:05 Autosalón 00:30 Krstný otec 03:20 
Dámsky klub 04:55 Správy RTVS „N“  

06:00 Teleráno 08:30 Svokra 
09:55 Oteckovia 10:55 Susedské prípady 11:55 
Rodinné prípady 12:55 Mentalista 14:55 Sused-
ské 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 Horná Dolná Komedi-
álny seriál MN 12 (SR) 2019 21:50 Dobre vedieť! 
23:00 Rodinné prípady 00:00 Mentalista 02:35 
Svokra 03:30 Susedské prípady 04:10 Rodinné 
prípady 04:55 TELEVÍZNE NOVINY  

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NO-
VINY 08:35 SÚDNA SIEŇ 09:50 SÚDNA SIEŇ 10:55 
POLICAJTI V AKCII 12:00 NOVINY O 12:00 12:40 
TOP STAR 13:00 OCHRANCOVIA 14:10 SÚDNA SIEŇ 
15:20 SKUTOČNÉ PRÍBEHY 17:00 NOVINY O 17:00 
17:50 SÚDNA SIEŇ 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV 
JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 
S PRAVDOU VON Slovenská zábavná talkšou. MN 
12 2018 23:30 INKOGNITO 00:40 Hoď svišťom II. 
5,6 02:30 NOVINY TV JOJ 03:15 SÚDNA SIEŇ 04:00 
SÚDNA SIEŇ 04:50 NOVINY TV JOJ  

06:10 Správy RTVS „N“ 07:05 
Folklorika 07:30 Ranné správy RTVS 08:30 Úžas-
né záhrady 09:00 Otec Brown 09:50 Nash Brid-
ges 10:35 Kultúrne dedičstvo 10:55 Duel 11:20 
5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 
13:55 Folklorika 14:20 Lekári 16:00 Správy RTVS 
16:25 Úžasné záhrady 16:55 Otec Brown 17:50 
Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 
Zlaté časy 21:30 Spomeň si na nás 23:05 Radosť 
zo života 23:30 Neskoro večer 00:25 Lekári 01:10 
Spomeň si na nás 02:40 Svet v obrazoch 

PONDELOK 3.6.2019
MARKÍZA MARKÍZA MARKÍZA MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

TV JOJ TV JOJ TV JOJ

RTVS RTVS RTVS

UTOROK 4.6.2019 STREDA 5.6.2019 ŠTVRTOK 6.6.2019

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

Ďakujeme

» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO

Dobrý úmysel 
sa podaril. Peter 
Pollák sa stal prvým 
rómskym europo-
slancom, a ja som 
patrične hrdý na na-
šich voličov. Chceli 

sme ukázať, že naši voliči sú iní, že sú nad 
vecou, a že dokážu do Európy za nás všet-
kých poslať signál, že nie sme rasistická ani 
fašistická krajina.

Peter Pollák vyrastal v osade. Veľakrát 
mu bolo dávané najavo, že je z menejcennej 
rasy. Peter sa tomuto osudu vzoprel, vyštu-
doval vysokú školu, má doktorát a dnes on 
sám učí na vysokej škole. Je to človek, na 
ktorého môže byť naša krajina právom hrdá.

Voľba Peťa je však zároveň aj voľba 
naslovovzatého odborníka, ktorý dokázal 
Európsku komisiu prehovoriť, aby nám po-
skytla 380 miliónov eur na riešenie rómske-
ho problému - t.j. aby sme nemuseli platiť nič 
z nášho štátneho rozpočtu.

Voľba Peťa Polláka je o odvahe posta-
viť sa čelom predsudkom. Je to najlepšia 
odpoveď slovenským náckom, ktorí opäť ho-
voria o menejcenných ľuďoch. Voľba Peťa je 
šancou vymazať hanbu z úspechu fašistov.

Zároveň platí, že promovať dobrého 
Róma na Slovensku body neprináša. Áno, 
boli ľudia, ktorí nás kvôli tomu nedokázali 

voliť. Nevadí. Jednoducho opäť sme sa roz-
hodli urobiť správnu vec, ľudia nás podržali 
a dokázali sme to. Môžeme byť na nás hrdí.

Politika nemôže byť len o populár-
nych riešeniach, krokoch a rozhodnu-
tiach. Politik musí byť schopný urobiť aj roz-
hodnutie, ktoré bude ťažké vysvetliť svojim 
voličom. My sme ho týmto krokom urobili. 
Napriek tomu, že nás mnohí odsúdili, že mi 
mnohí napísali nenávistné maily, som na 
nás všetkých úprimne hrdý.

Petra som spoznal na jednej debate 
na vysokej škole. Ani som na neho dob-
re nevidel, ale počul som z druhej strany 
auly človeka, ktorému veľmi veľmi záleží 
na tom, aby deti v osadách mali iný osud. 
Hovoril o tom, že ani jedno z nich nemôže 
za to, kde sa narodili. Hovoril o tom, že do-
stať tieto deti do škôlky 
je základ, lebo len 
tak sa z nich nesta-
nú ďalší poberatelia 
sociálnych dávok.  
Lebo len tak nebude-
me na nich doplácať, 
ale budú rovnako ako 
my ostatní do štátneho 
rozpočtu odvádzať 
dane a odvody.
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Spite kvalitne vďaka prírodným materiálom 

  -

 Na základe vyjadrení lekárov je jednou 

 
  

OBJEDNÁVAJTE NA:   0905 601 198  /   WWW.LEVANDULKA.SK

my áno...
Spíte dobre?

už žiadne predražené
umelé matrace
vyrobené z ropy

„
„

Bavlna je dokonalo prieduš-
ný materiál a tvorí ideálnu kombiná-
ciu s vlnou. Mäkká, silná a príjemná 
na dotyk.

Prírodný kaučuk   
pochádza zo stromu kaučukovník. 
Zárukou najvyššej kvality je certi-
fikát 100% prírodného kaučuku. 
Kaučuk je najlepšou alternatívou 
umelých pen alebo molitánu. Na 
rozdiel od pružín nevytvára rušivý 
šum, neuchováva statickú elektrinu 
a lepšie pruží. Spolu s ortopédmi 
sme vytvorili jednu tuhosť ideálnu 
pre každého.

Levanduľa je známa pre 
svoje relaxačné a upokojujúce vlast-
nosti. Vaša myseľ sa upokojí a za-
spávanie bude rýchle ako u dieťaťa. 
Levanduľa takisto pôsobí proti 
moľom a roztočom.

PVC - aj ked 85% slovákov spí na 
penových matracoch z PVC, my 
PVC nepoužívame. 
Ani na seba si neoblečieme tričko z 
umeliny, radšej z bavlny, prečo po-
tom spať na umeline..

,,

,,Skúšobná doba 30 dní 
Doprava zadarmo (kuriérom až ku Vám domov) 

pre prvých 500 OBjednÁvok

zľava 20%
499 €

399,00 €
S dph
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šKOLA, RADíME / SLUŽBY

06:00 Teleráno 08:30 Sladká 
výzva 08:40 Zámena manželiek 10:00 Oteckovia 
11:00 Susedské prípady 12:00 Rodinné prípady 
13:00 Mentalista 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 Colombiana Akčný film MN 15 (USA-Fran-
cúzsko) 2011 22:40 Prenasledovaná 00:40 Pira-
ňa 3D 02:20 Mentalista 03:40 Zámena manže-
liek 04:40 Rodinné prípady  

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NO-
VINY 08:35 SÚDNA SIEŇ 09:50 SÚDNA SIEŇ 10:55 
POLICAJTI V AKCII 12:00 NOVINY O 12:00 12:50 TOP 
STAR 13:20 SUPERMAMA 14:40 SÚDNA SIEŇ 15:45 
SKUTOČNÉ PRÍBEHY 17:00 NOVINY O 17:00 17:50 
SÚDNA SIEŇ 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 
20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 Eve-
rest Britsko-americko-islandský dobrodružný 
triler. MN 12 2015 23:10 Cesta bojovníka 01:15 By-
zantium: Upírí príbeh 03:40 KRIMI 04:05 SÚDNA 
SIEŇ 04:50 SÚDNA SIEŇ  

05:55 Správy RTVS „N“ 07:05 
Folklorika 07:30 Ranné správy RTVS 08:30 Úžas-
né záhrady 09:00 Otec Brown 09:50 Nash Brid-
ges 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 
12:20 Dámsky klub 13:55 Folklorika 14:20 Lekári 
15:30 Slovensko s Tiposom 16:00 Správy RTVS 
16:25 Úžasné záhrady 16:55 Otec Brown 17:45 
Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 
Cassovia caffé 21:30 Cestou necestou 22:05 Ľud 
verzus Larry Flint 00:10 Lekári 00:55 Ľud verzus 
Larry Flint 03:00 Dámsky klub 

06:00 TELEVÍZNE NOVINY 
07:00 Ďateľ Woody 07:25 Scooby-Doo, ako sa 
máš? 07:45 Veľkolepá príroda 09:40 ZOOM: 
Akadémia pre superhrdinov 11:25 Policajná aka-
démia 4 13:10 Klamal by som ti? 14:00 Tuxedo 
16:10 Ako uloviť družičku 18:20 Smotánka 19:00 
TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPOR-
TOVÉ NOVINY 20:30 Hotel Transylvánia Rodinná 
komédia MN 12 (USA) 2012 22:15 Smrtonosná 
pomsta 00:15 Colombiana 02:20 Smrtonosná 
pomsta 03:40 Prenasledovaná  

05:55 NOVINY TV JOJ 06:35 
KRIMI 07:10 NOVINY TV JOJ 07:55 Rýchla rota 
Chipa a Dala 5,6,7 09:25 Simpsonovci XXVIII. 13,14 
10:25 Hoď svišťom II. 7,8 11:55 Čarodejov učeň 
14:20 Život s Helen 16:50 Rozpáľ to v Španielsku, 
šéfe! 4 17:50 NAŠI IV. 19,20 19:00 KRIMI 19:30 NO-
VINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČA-
SIE 20:35 Centrálna inteligencia Americká akčná 
kriminálna komédia. MN 12 2016 23:00 Morgan 
01:00 Milujem ťa, Beth Cooperová 03:10 NA CHA-
LUPE 03:55 NOVÁ ZÁHRADA 04:40 KRIMI  

05:15 Správy RTVS „N“ 06:55 
Ferdo Mravec 07:45 Yakari 08:35 Fidlibum 09:30 
Daj si čas 10:05 Merlin 11:00 On air 11:25 Park 
12:00 Dido 13:35 Cassovia caffé 14:40 Slečna 
Marpleová: Nevidieť pre oči 16:15 Bažanti idú do 
boja 17:50 Fetiše socializmu 18:25 Postav dom, 
zasaď strom 19:00 Správy RTVS 20:30 Záhady 
tela 21:25 Neskoro večer 22:20 Fetiše socializmu 
22:50 Jimmyho šanca 23:40 Slečna Marpleová: 
Nevidieť pre oči 01:10 Bažanti idú do boja 02:40 
Jimmyho šanca 03:25 Merlin 04:10 On air 

05:10 Rodinné prípady 06:00 
TELEVÍZNE NOVINY 07:00 Ďateľ Woody 07:25 Za-
jac Bugs a priatelia 07:35 Scooby-Doo, ako sa 
máš? 07:55 Tom a Jerry 08:30 Policajná akadé-
mia 4 10:10 Tuxedo 12:10 CHART SHOW 14:15 Hotel 
Transylvánia 16:00 Kuchyňa 16:55 Horná Dolná 
18:05 Susedia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 
POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Tátova 
volha 22:35 Román pro ženy 00:40 Guru 02:30 
Tátova volha 03:55 Horná Dolná 04:50 TELEVÍZNE 
NOVINY  

05:05 NOVINY TV JOJ 06:00 
Rýchla rota Chipa a Dala 8 06:30 Arthur a Mini-
mojovia 08:30 Liga výnimočných 11:00 Centrálna 
inteligencia 13:20 Noc v múzeu 15:50 NOVÁ ZÁ-
HRADA 16:50 NA CHALUPE 17:50 NOVÉ BÝVANIE 
19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 
20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 Zabijaci Dánsko-
-nemecko-švédsky kriminálny triler. MN 15 2014 
Nikolaj Lie Kaas, Fares Fares, Pilou Asbak, David 
Dencik 23:25 Ikarus 01:20 Baby na ťahu 03:05 
NOVINY TV JOJ 03:40 KRIMI 04:05 OCHRANCOVIA  

05:15 Správy RTVS „N“ 06:35 
Vtáčí ostrov 06:55 Ferdo Mravec 07:45 Yakari 
08:35 Zázračný ateliér 09:05 Sršne v úli 10:05 
Planéta piesku 11:25 Svet v obrazoch 11:55 O 5 mi-
nút 12 13:00 Občan za dverami 13:45 Poirot: Dob-
rodružstvo Hviezdy západu 16:05 „Král Šumavy“ 
17:45 Hurá do záhrady 18:15 Tajomstvo mojej ku-
chyne 19:00 Správy RTVS 20:30 Futbal – Liga ná-
rodov 2019 23:00 Poirot: Dobrodružstvo Hviezdy 
západu 23:50 Poirot: Ako sa darí tvojej záhradke? 
00:45 Komisár Manara 01:40 „Král Šumavy“  

MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

PIATOK 7.6.2019 SOBOTA 8.6.2019 NEDEĽA 9.6.2019
MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

TIP 
NA SOBOTNÝ 

VEČER

8.6.2019 20:30 
HOTEL 

TRANSYLVÁNIA

Ministerka rozoslala otvorený list, 
aby pripomenula, že politická agi-
tácia nepatrí do škôl. Nezabudla 
pripomenúť to, že ak sa tak deje, ide 
o porušenie zákona, veď riaditelia 
majú podobných hrozieb málo. 

Zaujímavé, ako rýchlo konajú. Kiež 
by tak rýchlo postupovali v oveľa zá-
važnejších témach.

Isto, pustiť do školy politika, ktorý 
bude propagovať stranu, je problém. 
Ide o výnimky. Avšak čo s politikmi, 
ktorí navštevujú školy, otvárajú sa dis-
kusiám o problémoch v školstve alebo 
skrátka rečnia o rôznych témach, aktu-
álne o Európskej únii? A sú spätí s kon-
krétnou stranou? Máme aj medzi poli-
tikmi odborníkov, ktorí môžu dať veľa 
mladým  občanom. Aj expremiér rea-
lizoval diskusie na školských pôdach. 
Rovnako sa producírujú ministri škol-
stva. Na rozdiel od bežných politikov 
sú ich reči diplomatické a odkláňajú 
témy, ktoré súvisia s kritikou. 

Kolegovia uvádzali zážitky, ako ich 
poučovali pred návštevami vládnych 
politikov: čo sa patrí a čo nie. Takže sa 
diskusie selektovali a to je účelovejšie 
ako návšteva bežného politika, ktorý 
so žiakmi otvorene diskutuje bez toho, 
aby propagoval svoju stranu. Zneuží-
vateľov vstupu do školy je veľmi málo 
na to, aby sa súčasná ministerka takto 
aktivizovala.

Diskusie v zmysle tematizovania 

problémov štátu nemožno považovať 
za nežiaduce a postihovateľné. Takéto 
diskusie sú dôležité pre politickú gra-
motnosť, ktorej nízka úroveň vedie ku 
kontroverzným preferenciám. Neobá-
val by som sa ani kritiky, aj tá sa musí 
stať súčasťou vyučovania tak, ako sa 
kriticky nazerá na rôzne vlády a histo-
rické obdobia v histórii. Politika je exis-
tenčnou súčasťou našich životov. 

Nepriamej propagácii politickej 
strany sa nevyhneme a tej priamej by 
mal zabrániť riaditeľ či moderátor dis-
kusie. To si uvedomuje väčšina z nás 
a nie je potrebné, aby ministerka roz-
vírila v strachu o preferencie vládnej 
strany zástupnú tému. Skôr by som 
odporučil politikom zodpovedným za 
školstvo, aby začali viac navštevovať 
školy. Jednak aby zistili, o čom škola 
je, jednak aby čelili svojej nečinnosti a 
nekoncepčným zásahom v realite. Obá-
vam sa však, že to by si vyžiadalo priam 
návštevné turné, aby sa stihli vyhovo-
riť zo zlých rozhodnutí, proti ktorým sa 
periodicky zjavujú vlny odporu. Chcelo 
by to aj trošku odosobnenia, aby sa mi-
nisterka neurážala na stretnutiach, keď 
sa niekto prejaví kriticky. Na druhej 
strane sa takto nemusia namáhať, veď 
po tom všetkom, čo vyviedli, idú ďalej, 
odpor stíchne, všetci sú spokojní.

Nuž, nie vždy treba zájsť do školy, 
aby ste boli úspešnými politikmi.

Politici v školách

» PhDr. Ján Papuga, PhD. 
riaditeľ ZŠ s MŠ, Riazanská 75, Bratislava 

Leto, teplo, pobyt v prírode, kon-
zumácia jedál v bufetoch, na grilo-
viskách. A to je naozaj rizikový čas, 
kedy sa treba premyslene a vopred 
chrániť pred možnou nákazou sal-
monelózy.

Ide o nepríjemnú zdravotnú kompli-
káciu, zapríčinenú baktériami z rodu 
Salmonella, ktorými sa môžeme naka-
ziť po konzumácii kontaminovaných 
potravín. Zdrojom nepríjemného in-
fekčného ochorenia sú v prípade ví-
kendových posedení najmä klobásy 
z kuracieho, bravčového ale aj kača-
cieho či hovädzieho mäsa. Ďalšie rizi-
kové potraviny sú  mlieko, vajcia, majo-
nézové šaláty, zmrzliny či zákusky. 

Príznaky sú veľmi nepríjemné. Zväč-
ša po 12 až 36 hodinách začína ocho-
renie vysokou teplotou okolo 39°C, 
celkovou slabosťou, kŕčmi a bolesťami 
brucha. Čoskoro sa pridávajú typicky 
vodnaté nazelenalé hnačkovité stolice. 
Chorí musia byť čo najrýchlejšie pre-
vezení na miestne infekčné oddelenie, 

pretože im hrozí dehydratácia a rozvrat 
vnútorného prostredia organizmu. 
Ohrození sú najmä starí ľudia, malé 
deti a ľudia s oslabenou imunitou. Čo 
najrýchlejšie im treba nasadiť infúznu 
liečbu, ktorá im nahradí stratené mine-
rály a živiny. Rovnako tak po návrate z 
nemocnice im vyčleňme samostatný 
uterák a hygienické potreby.

Pamätajme najmä na hygienu rúk 
všetkých zúčastnených hostí, vrátané 
detí. Rovnako tak dbajme na primeranú 
čistotu riadu a ďalších predmetov po-
trebných na grilovanie. Nebezpečnými 
sa stávajú potraviny, pri ktorých pre-
hliadneme ich dátum spotreby. Taktiež 
je potrebné zachovať dostatočnú tepel-
nú úpravu aspoň 12 minút pri teplote 
100°C. – hlavne pri príprave omeliet. 
Potraviny treba dôkladne premiešať a 
mäso dostatočne opiecť z oboch strán. 
Jedlo pri oslavách konzumujme bez-
prostredne po príprave a najmä počas 
horúcich dní nenechávajme zvyšok 
mimo chladničky.

Je tu sezóna salmonely

» Miško Scheibenreif
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Testovali sme za vás: 
kde vo V kom Krtíši výhodne natankova   

Ste roky v ke alebo tankujete na ke, ktorú máte práve poruke? Zaujíma vás predovšetkým cena 
alebo dávate prednos valite? Máte radi technologické vychytávky alebo si radi „pokecáte“ s obsluhou? 

to akok vek, z Olivy V ete odchádza kojní. 
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Vykúpime
staré driapané, nedriapané perie.
Paplóny, vankúše, duchny z peria.

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

Najlepšie ceny a doprava po celej SR!
Ďalšie akciové ponuky na www.polykarbonat.sk/akcia

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

Frost 2/10 číra
9,91 €/m2 s DPH

Kvalitný materiál pre nerozbitné
zasklievanie a prestrešovanie 

polykarbonát
plexisklo
hliník

Makrolon 7/16 bronz
16,20 €/m2 s DPH
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KONTAKTUJ NÁS TELEFONICKY +421 901 902 313

• *
ZÁKLADNÁ MZDA

• *
ZÁKLADNÁ MZDA

PRACUJ S NAMI
DEVÍNSKA NOVÁ VES

nabor_wv_medzimestsky_A5_2019-01.indd   1 08/01/2019   09:11
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Môj kamarát žije na dedine. Chcel 
opraviť maštale po skrachovanom 
družstve a presvedčiť ľudí v obci, aby 
si každá rodina kúpila jednu kravu. 
Kravy by spásali lúky, na družstve by 
sa robili syry, chovali prasatá a vyrá-
bali klobásy. Mal to premyslené, ale 
nevyšlo to. Ľudia sa báli, že by na tom 
zbohatol. V mnohých dedinách chátra 
obecný majetok z podobného dôvodu 
– niekto by na ňom mohol zbohatnúť. 
Sú ľudia a spoločenstvá, ktoré pohŕda-
jú peniazmi. A potom hľadajú sponzo-
rov, namiesto toho, aby premýšľali ako 
ich zarobiť s talentom, ktorý dostali. 

Skutočné bohatstvo sa neme-
ria peniazmi ani majetkom. Napriek 
tomu, sú peniaze potrebné. Keď začne 
mladý človek podnikať a povie si, že 
peniaze nie sú dôležité a nebude ich 
sledovať, tak môže skrachovať a ohro-
ziť svoju rodinu hneď na začiatku. 
Samozrejme, že záleží na tom, čomu 
dáme prioritu – zarábaniu peňazí ale-
bo rozvoju ľudí a ich potenciálu. Keď sa 
sústredíme len na výsledky, môže byť 
úspech krátkodobý. Sústredenie sa na 
ľudí prináša dlhodobé bohatstvo.

Vidím na Slovensku veľa ľudí, 
ktorí chcú niečo vlastniť. Ich myseľ 
ja nastavená na nedostatok, v ktorom 

kedysi žili ich starí rodičia. Aj naše 
ego nás niekedy vzďaluje od veľkého 
bohatstva. Myslíme si, že sme lepší 
ako tí druhí. Profesor chce svoju ka-
tedru, pracovník svoje oddelenie ale-
bo vlastnú firmu. Spomínam si, ako si 
za socializmu ľudia z podnikov nosili 
domov veci, ktoré im nepatrili a nieke-
dy ich ani nepotrebovali. Hovorilo sa, 
že čo je doma, to sa počíta. Som pre-
svedčený, že viac sa počíta to, čo sme 
nezištne dali, ako to, čo sme si sebec-
ky zobrali. Ľudia nie sú bohatí preto, 
že si zo sveta niečo privlastnili, ale 
preto, že ho niečim obohatili. V rodi-
ne sa tešíme s úspechov svojich detí. 
Dávame, delíme sa a nezávidime si. 
Neprajnosť a závisť sú biedou ducha. 
Podeľme sa s druhými ľuďmi s tým, 
čo sme dostali a dostaneme ešte viac. 
Tešme sa z úspechu 
druhých tak, ako sa 
tešíme z úspechov 
našich detí. Nauč-
me sa spájať naše 
prostriedky a talen-
ty, lebo skutočné 
bohatsvo je 
v dávaní.

Len aby sme nezbohatli

» Ján Košturiak

 - MUŽOV AJ ŽENY - OPERÁTOROV VÝROBY -
(3,85€ /hod. + 150€ BONUSY + PRÍPLATKY)

- ÚDRŽBÁR -
(OD 1200€ /mes. + 150€ BONUSY + PRÍPLATKY)

- NÁSTROJÁR NA VSTREKOLISY -
(OD 1200€ /mes + 150€ BONUSY + PRÍPLATKY)

MIESTO PRÁCE: MYJAVA

- PRACOVNÍKOV/ČKY NA VÝROBU PUKOV -
(520€/mes. + PRÍPLATKY)

Miesto práce: DOLNÉ VESTENICE

UBYTOVANIE ZDARMA. KONTAKT: 0918 493 960
mail: stajanslovakia@azet.sk
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STAJAN SLOVAKIA PRIJME PRACOVNÍKOV NA HPP:
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NE
MÁ

TE
 PR

ÁC
U Firma ������ Vám ponúka prácu

s nástupom 

PRAVIDELNÝ TURNUS.  

saludosro@gmail.com
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PRACOVNÁ PONUKA: 
Príjmeme na TPP dievčatá 18-40 rokov: 

TANEČNICE / STRIPTÉRKY

0903 404 935

do nočného klubu Afrodita v Nových Zámkoch. 
Ubytovanie zdarma, stála klientela, 

mesačný bonus 300 EUR

INZERCIA
0905 915 039
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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
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Lešenári
   a stavbári pozor!

+421 907 780 698
+421 948 672 122 

cesta a bývanie ZADARMO

www.facebook.com/alukogroup

ponúkame celoročnú
     prácu na turnusy

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

Vodič kamiónovej prepravy 
(JIT prepravy) 
- od 810 € brutto + 160 € variabilná zložka
+ ďalšie prémie
- požadujeme: Vodičský preukaz typu E, alebo C
- práca na 3 zmeny
- zmennosť je od pondelka do piatku

prijme do pracovného
pomeru:

Potrebujete ubytovanie? – zabezpečíme!
Miesto výkonu práce:

Devínska Nová Ves (BA)- Lozorno 

e-mail: praca@schnellecke.com   
  tel.: 0800 144 140
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0800 162 162
www.stannah.sk 

600 000 
Stannah 
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HLEDÁŠ PRÁCI, VE KTERÉ 
�������������������
�������������������

PRÁCE NA HPP 
MÍSTO VÝKONU: ������������ 
MZDA����������������������������

�����������������������������������������������
Tak nám napiš na ������������������

nebo rovnou zavolej na �����������������

ÁÁ

Tak zvedni telefon, zavolej do HAPI 
a promluv si s naší Májou o tvé ideální práci. 

�������������� 
�������������������, 

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

Tel.: 0908 914 180 - 0905 218 177

OPERÁTOR VÝROBY 

800 - 1000 EUR/netto

���������
900 - 1100 EUR/netto

�������������� 

11 EUR/hod.

����������������� 

(príjem tovaru, štítkovanie)

 nutné stredoškolské vzdelanie

900 - 1100 EUR/netto

����������������������
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