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Ďalej ponúkame: 
OPRAVY A SERVIS
• okien a dverí
• roliet a žalúzií
• pántov a kovaní
• klučiek a skiel

CENOVÉ PONUKY
0908 16 14 16

www.montplast.sk

OPRAVY A SERVIS
035/64 20 166

montplast@montplast.sk

PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE
   (rolety, žalúzie, sieťky)
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Kamenárstvo MONUMENT
  Palárikovo

• ponúka náhrobné kamene z rôznych materiálov
• zlátenie, dosekávanie písma a ďalšie kamenárske práce
• poradenstvo ZADARMO

INFO: 0905 328 814

JARNÁ
ZĽAVA
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Satelity a Antény
Predaj-Montáž-Servis

0903467810,www.tvsatelektrik.sk

freeSAT-50% Z ava
Skylink,Plustelka,Mindig TV
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Váš regionálny predajca

0908 170 998
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VEĽKÝ ZIMNÝ VÝPREDAJ
PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE

(žalúzie, sieťky, rolety)

MONTECHnz s.r.o.
J.Simora 5, Nové Zámky

tel.: 0905 281 931

ZAMERANIE 
A CENOVÁ 

KALKULÁCIA 
ZADARMO
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• stavebné práce
• rekonštrukcie domov, bytov
• zámkové dlažby
• zateplovanie
• stavby na kľúč

www.mrstav.com

mrstav@mrstav.com
Tel: 0917 215 517
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škridla výpredaj

3,50 €/m2

0905 746 124

STRECHY

ARRI s.r.o. 

www.strecha.ws

NA KĽÚČ

Cenové ponuky ZDARMA
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Adventuris, s.r.o., Zámocká 3,
811 01 Bratislava organizuje
dňa 16.04.2019 o 10.30 hod.
na Notárskom spoločenstve,

Mgr. Marian Kováč, Zámocká 6, 
811 01 Bratislava 

dobrovoľnú dražbu.

Termíny obhliadok bytu sú
19.03. 2019 o 11:00 hod.

a 09.04.2019 o 11:00 hod.
info@dobrovolnadrazba.sk

Predmetom dražby bude 
3-izbový byt o výmere 61,37 m2 

nachádzajúci sa na ul. Jazdecká 
5207/14, 940 01 Nové Zámky,

k.ú. Nové Zámky. Výška najniž-
šieho podania je 43.700 EUR.
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Firma KOHAPLANT prijme
PREDAJCOV na mobilný predaj stromčekov

PLAT: 6 €/hod. brutto + odmeny, práca na 2 - 6 týždňov

PODMIENKA: auto s ťažným zariadením
UBYTOVANIE - ZABEZPEČENÉ • 0948 632 149

Pekný a už čiastočne aj kalendárne 
jarný týždeň vážení čitatelia!

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

O pár dní sa začnú zapĺňať bocianie 
hniezda. Všimli ste si, že je bežné, ak o 
týždeň dva skôr priletí samček a až potom 
samička? Tá už má hniezdo z väčšej čas-
ti pripravené, poopravované, všetko už 
čaká iba na to, aby sa založila nová gene-
rácia. Dokonca aj na vchodových dverách 
bytových domov sa (v lepšom prípade) 
objavujú oznamy o tom, že v tom a v tom 
byte sa začína rekonštrukcia, že sa bude 
robiť denné od-do a že potrvá mesiac, 
dva, tri. Aj preto u nás v našom týždenní-
ku dáme pravidelnejší priestor téme stav-
ba. Nielen tej však.

„Keď sa obyvateľstvo nechá rozptyľo-
vať trivialitami, keď sa kultúrny život vy-
medzí ako nekonečný kolobeh zábavy, keď 
seriózna verejná komunikácia dostáva po-
dobu detského bľabotania, keď sa – struč-
ne povedané – z ľudí stane iba obecenstvo 
a z verejných záležitostí estráda, potom sa 
národ ocitol v nebezpečenstve a jeho kul-
túrna smrť sa stáva reálnou možnosťou.“ 
To kedysi povedal  Neil Postman  (8. marec 
1931, New York, New York, USA – 5. októ-
ber 2003, New York), americký odborník 
na masmédiá, mediálny teoretik, kultúrny 
kritik, pedagóg, profesor a redaktor. 

Preto sa na našich stránkach bude-

me snažiť aj naďalej nezaoberať sa iba 
spomínanými banálnosťami práve tak, 
ako sa naďalej budeme usilovať odvracať 
vyššie naznačenú „kultúrnu smrť“ náro-
da. Hoci aj informáciami, ktoré inde iba 
ťažko nájdete. Lebo – ako napísal v mi-
nulom storočí mladý francúzsky prozaik 
a všestranný umelec Boris Vian - „uteká-
me, čo nám nohy stačia do budúcnosti, 
bežíme tak rýchlo, že nám uniká prítom-
nosť a minulosť sa nám stráca v prachu, 
ktorý sme pri tom behu rozvírili.“ Je to 
škoda. Pretože prítomnosť, najmä teraz, 
na prahu jari, je predsa prekrásna. 

Stačí, aby ste sa častejšie ako v uplynu-
lých mesiacoch vybrali do prírody, alebo si 
našli čas chvíľku posedieť na záhrade. Za-
staviť ten nadiktovaný rytmus a pár oka-
mihov byť pánmi svojho času. Stačí, aby 
sme sa všetci venovali menej 
tomu nepodstatnému, čo je 
takmer bez hodnôt a zame-
rali sme sa na niečo oveľa 
dôležitejšie. Život nás, náš, 
a našich najbližších a jeho 
kvalitu. Preto ešte raz 
- pekný týždeň vám 
všetkým.
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NOVÉ ZÁMKY

Nové 
Zámky

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.

» Mám záujem o staré 
motorky, vraky, diely.Tel. 
0905121391
» ČZ-JAWA Odkúpim moto-
cykel/Diely-DOHODA ISTÁ.
Tel. 0908205521

» Predám zrekonštruova-
ný dom v blízkosti centra v 
NZ.Tel. 0905144110
» Predám poschodový ro-
dinný dom v blízkosti Pod-
hájskej.Tel. 0911700621

» Predám stavebný po-
zemok v Hurbanove.Tel. 
0944044730

» Predám chatu so záhra-
dou vo vyhladávanej lokla-
lite v NZ.Tel. 0905144110

» Predám digitálnu anté-
nu na príjem slovenských 
a maďarských programov 
bez poplatku. Montáž do-
hodou.Tel. 0903122192
» Predám satelitný kom-
plet FREESAT bez mesaných 
poplatkov, ročný poplatok 
25EUR, Slovenské, české 
a maďarské programy. 
Montáž zabezpečím.Tel. 
0903122192 
» Predám použitú chlad-
ničku, pračku v zachovalom 
stave. Funkčná bez závady.
Tel. 0903122192
ZÁHRADA A ZVERINEC
» Predám pšenicu 1q/16€. 
Mojzesovo.Tel. 0910176040
» Predám orechy.Tel. 
0910426074

» ZO STARÝCH DOMOV KÚ-
PIM STAROŽITNOSTI, STARÉ 
VECI A ĽUDOVÉ KROJE.Tel. 
0918439124
» Predám kovovú konštruk-
ciu loďkovej hojdačky. Hur-
banovo.Tel. 0944044730
» Hľadám spolucestujúcu 
do Azerbajdžanu. 05/2019.
Tel. 0907896503

» Predám sústruhy na kov, 
drevo.Tel. 0915700015

» Kúpim ľudové kroje.Tel. 
0902708047

» 54r.hľadá priateľku.Tel. 
0917049831
» 56- ročný hľadá priateľ-
ku.Tel. 0904977453

Občianska
riadková
inzercia

02 AUTO-MOTO / iné 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

09 DOMÁCNOSŤ    

11 HOBBY A ŠPORT   

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

16 ZOZNAMKA    

15 HĽADÁM PRÁCU    

AKCIOVÁ PONUKA NA MESIAC MAREC V TÝCHTO LEKÁRŇACH

LEKÁREŇ CENTRUM 
MEDICAL 

LEKÁREŇ NOVEA LEKÁREŇ DVORY

LEKÁREŇ STARBEC

Hlavná 17, (OC Coop Jednota) 
941 31 Dvory nad Žitavou

Andovská 6, 940 01 Nové Zámky

Hlavná 1, 
941 31 Dvory nad Žitavou

J. Kráľa 3, 
940 02 Nové Zámky

LEKÁREŇ VIOLA, Železničná 1877/4,  941 10 Tvrdošovce
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ZĽAVY Z DOPLATKOV AŽ DO VÝŠKY 50%
VÝHODNÝ VERNOSTNÝ SYSTÉM

3,85 € 
4,25 € 

15,75 € 

NÁDCHA

CALCIUM CHLORATUM - TEVA, 100 ml Nasivin SOFT 0,05%, 10 ml

Ocuvite® LUTEIN forte, 
60 tabliet

-

VITAMÍN C 1000 mg 
+ šípky, 60 cps
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Bylinné pastilky so šalviou, 36 tbl

Distribútor: ov r
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PRO - BIO BABY, 10 ml

PRO-BIO
  

BABY

výživový doplnok

ochrana pre detské bruško

•Pri hnačkách rôzneho 
 pôvodu
•Počas užívania antibiotík

POUŽITIE:

Fľaštička s kvapkadlom

Distribútor: Slovakiapharm SK s.r.o.
Kellerova 8, 085 01 Bardejov
Slovenská republika

 +421 356 407 191
www.slovakiapharm.sk

Objem:  10 ml

Pro-bio Baby  napomáha pri stavoch s nerovno-

SP-PRO-BIOBABY-02-2018

Pro-bio Baby je výživový doplnok vo forme 
perorálnej suspenzie pre dojčatá od 1. mesiaca
života a deti. 5 kvapiek obsahuje miliardu 
životaschopných baktérií Lactobacillus
rhamnosus GG.

váhou črevnej �óry. Doporučujeme používať na

• obnovu prirodzenej flóry v črevách počas
   a po liečbe antibiotikami,
• zmiernenie hnačky rôznych typov,
• podopru prirodzenej obranyschopnosti
   (vzťahuje sa k rovnováhe črevnej �óry),
• obnovenie rovnováhy baktérií v tráviacom
   trakte, pokiaľ ide o zmeny v zložení
   črevnej mikro�óry, v prípade cesty
   do iných klimatických pásiem.

Návod na použitie: Pred použitím dobre
pretrepať. Výživový doplnok je pripravený
na použitie. Dojčatá od 1. mesiaca a deti
do 3 rokov: Odporúčaná dávka je 5 kvapiek
denne. Deťom odmerané množstvo podáva-
me priamo do úst alebo zmiešame s vodou
alebo s mliekompri teplote max. 37°C, prí-
padne zmiešame s polotuhými potravinami.
Deti od 3 rokov a dospelí: Odporúčaná
dávka je 10 kvapiek denne. Tento produkt
môže byť zmiešaný so studenou vodou,
mliekom alebo jogurtom.
Užívajte počas antibiotickej liečby a 2-3 týžd-
ne po jej ukončení, prípadne individuálne
podľa pokykov lekára

Upozornenie:

• Vhodné pre dojčatá, deti a dospelých.
• Ustanovená odporúčaná denná dávka
   sa nesmie presiahnuť.
• Výživový doplnok sa nesmie používať ako
   náhrada rozmanitej stravy. Pre udržanie 
   dobrého zdravotného stavu je pestrá
   strava a zdravý životný štýl veľmi dôležitý.
• Výrobok neobsahuje bielkovinu
   kravského mlieka, laktózu, lepok a môže
   byť podávaný ľuďom s intoleranciou
   na tieto komponenty.
• Výrobok nie je určený na parenterálne
   použitie.
• Neužívajte ak ste alergický na akúkoľvek
   zložku tohto výživového doplnku

Dátum minimálnej trvanlivosti a číslo
šarže sú uvedené na obale.

Skladovanie: Výrobok obsahuje života-
schopné baktérie, ktoré sú citlivé na teplo.
Nevystavujte výrobok zdrojom tepla, pria-
memu slnečnému žiareniu a náhlym zme-
nám teplôt. Skladujte v suchu pri teplote ne-
presahujúcej 25°C, mimo dosahu a dohľadu
detí. Spotrebujte do 30 dní od otvorenia.

Zloženie: kukuričný olej, životaschopné bak-
térie (Lactobacillus rhamnosus GG upravený
mikroenkapsuláciou).

Vyrobené v EÚ

Výživové
hodnoty 5 kvapiek 10 kvapiek 100 ml

Energia

Tuky, vrátane:
- nasýtené
mastné
kyseliny
- sacharidy,
vrátane
- cukry
- polyhydro-
xyalkoholy
(polyoly)
- škrob
vláknina
proteín
soli
Lactobacillus
rhamnosus GG

7,4 kj/
1,8 kcal

14,9 kj/
3,6 kcal

3310 kj/
804 kcal

0,2 g 0,4 g 85,6 g

0,03 g 0,05 g 11,74 ml

0,06 g 0,12 g 26,21 g

0,11 g 0,21 g 47,36 g

0,01 g 0,03 g 6,30 g

0,002 g 0,004 g 0,8 g
〈0,001 g 〈0,001 g 〈0,1 g

0,005 g
〈0,001 g 〈0,001 g

2,1 g
0,11 g

CFU (Colony Forming Unit) - kolónie tvoriace jed-
notky baktérií

1*109cfu 2*109cfu 4,4*1011
          cfu

pre dojčatá a deti

10,23 €
AKCIOVÁ CENA

7,40 € 

11,30 €
AKCIOVÁ CENA

9,90 € 

6,20€
AKCIOVÁ CENA

5,00 € 

4,20 € 

Ibalgin® 400, 48 tabliet

11,20 € 

200 ml, 

O VLASY

19,50 € CHRBTA

Milgamma® N, 100 cps

TOP AKCIA
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Vedľa predajne sa nachádza veľkoobchod s ovocím a zeleninou. Pre obchodníkov a kuchyne ponúkame
výrazné zľavy!!! Informácie na tel.: 035/6408 600, 0908 750 804

OTVÁRACIA DOBA:
Pondelok – Piatok
Sobota
Nedeľa

8.00 – 18.00 hod.
7.00 –14.00 hod.
Zatvorené

Predajňa: Nitrianska cesta 119, Nové Zámky, Tel: 035/640 86 00

Ceny sú platné od 18.3.2019 do 23.3.2019

Ďalej Vám ponúkame široký sortiment ovocia a zeleniny a iného potravinárskeho tovaru.

NAJLEPŠIE CENY V MESTE

U NÁS V PONUKE:
ZEMIAKY NA SADENIE: žlté a ružové, certifikovaná sadba, (rôzne odrody)
CIBUĽA NA SADENIE: žltá, červená, certifikovaná sadba, balenie 0,5kg a 1kg

ZEMIAKY ŽLTÉ
balenie  25kg

JABLKÁ BALENÉ
balenie 5kg

KVASENÁ KAPUSTA
na domáci spôsob
voľný predaj

0,90 €/kg

CIBUĽA ŽLTÁ
balenie  1kg

0,79 €/kg
KAPUSTOVÝ ŠALÁT 
S CVIKLOU 1100g
na domáci spôsob

1,20 €/ks

PAPRIKOVÁ 
POMAZÁNKA 190g
(sladká)
na domáci spôsob

1,00 €/ks4,50 €/ks

ORECHY LÚPANÉ 
VLAŠSKÉ
balenie 0,5kg

MRKVA
voľný predaj

0,65 €/kg

0,60 €/kg

0,49 €/kg

SKORÁ JARNÁ ZELENINA:

MAK
balenie 0,5 kg

3,00 €/ks
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Pre  príchod jari sú typické rôzne 
očistné kúry, ktoré sú obľúbené hlavne 
kvôli odstráneniu následkov zimného 
hodovania a často aj ničnerobenia. 

Očistené kúry a  pôsty sú staré 
ako ľudstvo samo. Ide o  dobrovoľnú 
činnosť, najčastejšie z  náboženských 
alebo zdravotných dôvodov. Niekedy 
zažívame aj extrémne situácie – hla-
dovanie. Je prirodzené, že organizmus 
vystavený nedostatočnému alebo ne-
pravidelnému príjmu potravy pod-
lieha mnohým zmenám vo všetkých 
svojich systémoch, ktoré môžu mať 
prechodné, ale aj trvalé následky. 
Preto dobrovoľné podstúpenie dlhodo-
bých očistných kúr a hlavne hladoviek 
je potrebné vždy konzultovať s  leká-
rom.

Pri nedostatku energetického príj-
mu počas kúry si organizmus získava 
potrebnú energiu na bazálny meta-
bolizmus a  na normálne fyziologické 
deje, hlavne dýchanie, trávenie, čin-
nosť srdcovo-cievneho systému, mo-
čovo-pohlavného systému a na tvorbu 
tepla zo zásob glykogénu v pečeni a 
svaloch. Tieto zásoby sú ale obmedze-
né, predstavujú asi 400 g a vyčerpajú 
sa už pri 1-2 dňoch. Potom organizmus 
hľadá náhradné zdroje a tými sú tuky, 
čo je vhodné pri chudnutí. U dospelé-
ho človeka, s normálnou hmotnosťou 
zásoby tuku dokážu pokryť energiu 
asi na dva mesiace, u  ľudí s  nadvá-
hou samozrejme na dlhšie. Ale pozor 

– organizmus pri nedostatku prísunu 
potravy nesiaha iba po tuku, ale ako 
zdroj energie mu poslúžia aj vlastné 
bielkoviny, napríklad zo svalov, čo ale 
už nie je prospešné. Navyše sa mení 
hormonálna rovnováha, klesá vylu-
čovanie inzulínu, stúpa vylučovanie 
glukagónu, stúpajú katecholamíny, 
rastový hormón.

Preto hladovka z medicínskeho 
hľadiska nie je vhodná, ale na druhej 
strane treba povedať, že zdravý človek 
2-3 dňovú zvládne bez následkov. Ne-
vyhnutným predpokladom je ale za-
bezpečenie prívodu tekutín. Odľahču-
júce diéty sú z medicínskeho hľadiska 
prijateľnejšie.

Existuje mnoho verzií trojdňových 
diét, všetky sľubujú výrazný úbytok 
hmotnosti a  zlepšenie kondície už za 
tri dni. Za takto krátke obdobie dochá-
dza síce k  poklesu ručičky na váhe, 
ale zväčša iba na úkor straty vody, 
menej tuku. Drastickejšie kúry dovo-
ľujú piť prvý deň iba vodu, druhý jesť 
iba ovocie a ovocné šťavy, no a na tretí 
deň si môžete pochutiť na 
zelenine a zeleninových 
šťavách.

(Nabudúce si predsta-
víme vzorový „jedálni-
ček“.)

Jarné očistné kúry I.

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

metabolizmu a výživy

Našou vizitkou je spokojnosť
zákazníkov po celom Slovensku.

 

Obnova strechy v najlepšej cene
obnova:  eternitových

plechových    
plochých         

STRECHACENTRUM plus 

BEZ DEMONTÁŽE

Materiál - prvotriedna kvalita
Pre dôchodcov špeciálna zľava

0907 887 056

Zameranie, odborné poradenstvo
a cenová ponuka ZADARMO !
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prijme na TPP

vodiča MKD
0-3 ročný vozový park

triedy euro 6.
Striktné dodržiavanie
AETR samozrejmosťou.

Firma Damaro Slovakia

Preplácané nočné jazdy.
Nástup ihneď.

Kontakt: 0911 997 728

Víkendy doma
Plat 1500€ (600€

v čistom + diéty + Bonusy)
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0907 652 710
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Spoločnosť Pfei�er SK s.r.o. 
prijme do svojho tímu

montéra vodovodov a kanalizácií - 6 € / hod. ( brutto)
 pomocného montéra - 5 € / 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

www.regionpress.sk

VIZITKY
0907 779 018
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základná hrubá mesačná mzda:
837 € + bonusy do výšky 15% - VODIČ VZV

700 € + bonusy do výšky 15% - PICKER
doprava ZADARMO

možnosť prejsť do kmeňového stavu
dvojzmenná prevádzka

VODIČ VZV - SKLADNÍK

0800 29 29 29
nitra@manpower.sk
www.pracujvnitre.sk

STABILNÁ PRÁCA PRE DODÁVATEĽA JAGUAR LAND ROVER V NITRE

NOVÉ ZÁMKY: pondelok, 18.03.2019 o 11:00, 
Dom kultúry Kovák, Hlavné nám. 7

Viac informácií:

PICKER

Príďte sa informovať osobne na stretnutiach:
 

ŠAĽA: utorok, 19.03.2019 o 09:00,
Bowling Strike Caffé, Štúrova 1

NITRA: každý utorok o 09:00 a 14:00,
 každý štvrtok o 14:00, budova VBC, Štúrova 22
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HĽADÁ

Kontaktuj nás telefonicky 0905 23 10 45
email: mediderma@mediderma.sk

Stavebná �rma

Mzda 1000 - 2000 €
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GAZDOVSKÝ  DVOR  VINODOL
Tel.: 0907 960 440, 0909 105 810

Kŕmené husokačice s pečienkou
Kŕmené husi s pečienkou
Morky a moriaky
Kurence
Sliepky na polievku

7,50€/kg
9€/kg
4,30€/kg
2,80€/kg
2,80€/kg

ČISTENÁ HYDINA K ODBERU

SADBOVÉ ZEMIAKY:
IMPALA, AGÁTA, QUEEN ANNE, PAYSIA

rozvoz každú stredu v týždni, cena donášky 4€, minimálny odber 30€
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PREDAJ MALEJ HYDINY
za bezkonkurenčné ceny

2-3 týždňové 
2-3 týždňové
2-3 týždňové

2 týždňové
13 týždňové

husokačky MULÁRD
brojlerové KAČKY
HUSI
brojlerové KURENCE
NOSNICE

2,80 €
2,80 €
7,50 €
1,80 €
5,00 €

Začíname 02.04. 2019 a potom každý druhý utorok 
v Šuranoch, SNP 12, 14:00 - 15:00 hod. 

vo Dvoroch nad Žitavou 15:30 - 16:30 hod.

0905 745 006 0903 944 151 p. Vavrová, bývalé PD
59
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EXEKÚCIE

az EGZEKÚCIÓNAK

VOLAJTE - HÍVJON 0915 896 536
Mgr. Bc. Marta Molnárová

KONZULTÁCIA ZADARMO 
Ingyenes konzultáció

20

0907 779 018
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V dnešnom článku naviažeme na ten 
predchádzajúci a  budeme sa venovať 
ďalšej z  podstatných náležitostí zmluvy 
o dielo, ktorou je vykonanie diela zhoto-
viteľom na vlastné nebezpečenstvo. Vy-
konanie diela na vlastné nebezpečenstvo 
zhotoviteľa znamená, že zhotoviteľ zod-
povedá za zmarenie, resp. zničenie diela, 
a to najmä počas jeho realizácie. Vo vše-
obecnosti teda za uskutočňovanie diela 
nesie zodpovednosť samotný zhotoviteľ, 
pričom predmetom tejto zodpovednosti 
je plnenie, resp. zhotovované dielo. 

V  zmysle uvedeného tak zhotoviteľ 
nesie zodpovednosť za to, že dielo bude 
jednak zhotovené riadne a  včas, a  to 
v  súlade s  podmienkami upravenými v 
zmluve o dielo, a zároveň za to, že dôjde 
aj k  samotnému odovzdaniu takto zho-
toveného diela. Ako sme si už vysvetlili 
v  predchádzajúcich článkoch, predme-
tom zmluvy o dielo nie je pracovná čin-
nosť, ktorú zhotoviteľ vykonáva za úče-
lom zhotovenia diela, ale výsledok tejto 
pracovnej činnosti, t.j. dielo samotné. 
Z tohto dôvodu zmarenie, resp. zničenie 
diela nemá za následok zánik záväzku 
zhotoviteľa vykonať dielo, ale naopak, 
tento je povinný dielo vykonať opätovne, 
a to na vlastné náklady. 

Napriek uvedenému však môže na-
stať situácia, kedy zmarením, resp. zni-
čením diela, zaniká aj záväzok zhotovite-
ľa dielo zhotoviť. Ide o prípad objektívnej 

alebo subjektívnej nemožnosti plnenia. 
Na to, aby došlo k zániku záväzku zhoto-
viteľa z dôvodu subjektívnej nemožnosti 
plnenia sa vyžaduje, aby bolo zmluvne 
dojednané osobné zhotovenie diela zho-
toviteľom, prípadne to z  povahy diela 
vyplývalo. 

V prípade nemožnosti plnenia je mož-
né riešiť otázku náhrady škody, prípadne 
bezdôvodného obohatenia. K zmareniu, 
resp. zničeniu diela môže dôjsť v dôsled-
ku ľudského konania (napr. stratou ma-
teriálu poskytnutého objednávateľom 
zhotoviteľovi na zhotovenie diela), ale-
bo z  dôvodu objektívnych príčin (napr. 
ak povodňou došlo k  znehodnoteniu či 
zničeniu zhotovovaného diela). V  prí-
pade, ak zhotoviteľ vykoná dielo pros-
tredníctvom tretej osoby, zodpovedá za 
jeho zhotovenie rovnako, ako keby ho 
zhotovoval on sám. Čo sa týka časovej 
dĺžky tejto zodpovednosti zhotovite-
ľa, vo všeobecnosti platí, že zhotoviteľ 
zodpovedá za zhotovenie diela v štádiu 
vyhotovovania diela, ako aj po jeho vy-
hotovení, resp. dokončení, ak dielo ešte 
neodovzdal objednávateľovi.

Zmluva o dielo a zodpovednosť 
za vyhotovenie diela

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

Občianske združenie Fórum živo-
ta organizuje verejnú informačnú 
kampaň ku Dňu počatého dieťaťa. 
Každoročne si 25. marca pripomína 
práva nenarodených. 

„Pre kampaň sme podobne ako po iné 
roky hľadali vhodný spôsob, ako osloviť 
ľudí. Cieľom nie je ísť do konfliktu. Chce-
me ponúknuť argumenty na zamysle-
nie,“ zverejnila hlavná koordinátorka 
kampane Lucia Mihoková. Kampaň 
bude prebiehať v  uliciach slovenských 
miest. Biela stužka symbolizuje, že na 
nenarodenom ľudskom živote záleží. 
Poukazuje však aj na konkrétnu a systé-
movú pomoc pre tehotné ženy a preven-
ciu.  S  činnosťou Fóra života sa spájajú 
projekty konkrétnej pomoci. Poradňa 
Alexis sprevádza ženy, ktoré v dôsledku 
tehotenstva zvažujú potrat. Cez projekt 
Zachráňme životy ďalšie pomáhajúce 
organizácie kontaktujú matku v zložitej 
situácii. Projekt je postavený na „adop-
cii“ ženy a  jej dieťaťa. Počas jedného 
roka žena dostáva finančnú podporu na 
ubytovanie, stravu, lieky a na odborné 
sprevádzanie. V Leviciach, mieste s naj-
vyššou mierou potratov a  rozvodov, 
Fórum života prevádzkuje Centrum 
konkrétnej pomoci Femina, ktoré hľadá 
riešenia pre ženy v ťažkej situácii. Ďalšie 
centrá vznikajú v Prešove a Snine. Pro-
jekt Tlakový hrniec ponúka študentom 
stredných škôl netradičné debaty o in-

terrupciách, manželstve, nevere či por-
ne. Cieľom je, aby študenti zaujali postoj 
a vedeli ho s rešpektom obhájiť.  

Nedeľa 17. marec 2019 – Putovanie 
za život do Rajeckej Lesnej so začiatkom 
o 16:00, slávením liturgie v Bazilike Na-
rodenia Panny Márie a chválach s kape-
lou Joel Worship Band.

Pondelok 18. marec 2019 – benefič-
ný Koncert za život spojený s udeľova-
ním Ceny Antona Neuwirtha za ochranu 
života v Zrkadlovej sieni Primaciálneho 
paláca so začiatkom o  19:00. Účinku-
je Komorný orchester ZOE. Koncert je 
určený na podporu žien trpiacich po 
spontánnom potrate. 

Sobota 23. marec 2019 - Konferencia 
Vyber si život s  témou Ochrana života 
na všetkých úrovniach politiky v  kon-
gresovej sále Úradu ŽSK so začiatkom 
o 9:00. S prednáškami vystúpia odbor-
níci a poslanci na regionálnej, národnej 
a medzinárodnej úrovni.

Viac info o kampani na 
www.25marec.sk. 

Deň počatého dieťaťa 
ponúka argumenty
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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

www.balkona.eu
0948 787 777

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

AKCIA ZĽAVA DO 30% Možnosť výhry 300 €

balkóny terasyzimné záhrady 
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AUTORIZOVANÝ DEALER
PREDAJ, SERVIS, LEASING

od 10 990€

Kúp si svoju Ladu na splátky

3 ročná záruka bez obmedzenia km

www.profiautonz.sk0915 210 030

PROFI AUTO NZ s.r.o. 
Komárňanská cesta 98 

Nové Zámky

Možnosť splácania
5 rokov

alebo na štvrtiny 
s LADA Finance

www.oskarolex.sk
oskarolex@azet.sk
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EUROOKNÁ A DVERE LEN OPRAVUJEME

VÝMENA POŠKODENÝCH SKIEL, 
KOVANÍ, KLUČIEK, PÁNTOV, TESNENÍ 

NA OKNÁCH A DVERÁCH

ZASKLIEVANIE BALKÓNOV A TERÁS S RÁMOVÝM A 
BEZRÁMOVÝM SYSTÉMOM AJ OTOČNÉ 
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Forgáchova bašta 4, 940 01 Nové Zámky
+421 905 738 415 / +421 903 039 191

www.novaplast.biz  info@novaplast.biz

PLASTOVÉ, HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE
- 5-6 komorový profil
- 2-3 sklo až U=0,5
- výmena a murárske práce
- sieťky, parapety, žalúzie, rolety
- stavebné úpravy
- malovanie priestorov
- odvoz starých okien ZADARMO

NOVAPLAST

-50%
na okná a 

dvere

Aj tento rok máme možnosť sa slo-
bodne rozhodnúť kam poputujú 
dve percenta z našich daní. Ak tak 
urobíme, naša pomoc môže byť ad-
resná a smerovaná k ľuďom, ktorí 
to skutočne potrebujú.

Podmienky darovania dvoch percent 
zo zaplatenej dane sa pritom líšia pod-
ľa toho, či peniaze daruje fyzická alebo 
právnická osoba. Rozdiel je i v tom, či je 
darcom zamestnanec alebo podnikateľ. 
Percento dane, ktoré môžeme podaro-
vať ovplyvňuje aj množstvo hodín od-
pracovaných v dobrovoľníctve.

V hre sú neziskovky, nadácie
aj občianske združenia

Ak sa teda rozhodneme podarovať 
dve percentá z našej dane, vyberať 
môžeme spomedzi veľkého množstva 
neziskových organizácií, občianskych 
združení, nadácií, či iných vybraných 
prijímateľov, ktorých by sme chceli fi-
nančne podporiť. Ich zoznam vedie No-
társka komora Slovenskej republiky a je 
verejne dostupný na stránke www.no-
tar.sk, ako aj na portáli finančnej sprá-
vy. Tí, ktorí si odložia podanie daňových 

priznaní, poukazujú podiel zaplatenej 
dane v predĺženom termíne, v ktorom 
budú podávať daňové priznanie, teda 
napríklad jún 2019.

Zamestnanec 
predkladá vyhlásenie

Zamestnanci musia pre poukázanie 
svojej dane vyplniť štruktúrované tlači-
vo. Zamestnanec, ktorému zamestnáva-
teľ vykonal ročné zúčtovanie preddav-
kov na daň z príjmov zo závislej činnosti 
za rok 2018 predkladá vyhlásenie o 
poukázaní podielu zaplatenej dane do 
30.4.2019. Prílohou vyhlásenia je aj po-
tvrdenie o zaplatení dane, ktoré vystaví 
zamestnávateľ najneskôr do 15.4.2019. 
Vzor vyhlásenia aj potvrdenie nájdete 
na stránke finančnej správy.

Živnostník môže 
darovať najmenej tri eurá

Občan či živnostník, ktorý podáva da-
ňové priznanie k dani z príjmov fyzickej 
osoby za rok 2018, je oprávnený v daňo-
vom priznaní vyhlásiť, že podiel zapla-
tenej dane do výšky 2% sa má poukázať 
ním určenej organizácii. Môže poukázať 
aj 3%, ak v roku 2018 vykonával dobro-

voľnícku činnosť v rozsahu najmenej 40 
hodín. V takomto prípade je povinný 
doložiť aj písomné potvrdenie, ktoré je 
prílohou daňového priznania. Fyzická 
osoba môže darovať 2% prípadne 3% 
len jednému prijímateľovi, pričom po-
diel zaplatenej dane je najmenej 3 eurá. 

Právnická osoba môže daň
poukázať viacerým prijímateľom

Právnická osoba, ktorá podáva da-
ňové priznanie k dani z príjmov práv-
nickej osoby za rok 2018, je oprávnená 
v daňovom priznaní vyhlásiť, že podiel 
zaplatenej dane sa má poukázať ním 
určeným prijímateľom do výšky 1% 
zaplatenej dane. V prípade splnenia 

podmienky darovania 0,5% zaplatenej 
dane najneskôr v lehote na podanie da-
ňového priznania za rok 2018 určeným 
daňovníkom, ktorí nie sú založení alebo 
zriadení na podnikanie na verejnopro-
spešný účel vymedzený v zákone o dani 
z príjmov, právnická osoba môže pro-
stredníctvom daňového priznania pou-
kázať podiel zaplatenej dane do výšky 
2%. Právnické osoby môžu poukázať 1% 
prípadne 2% aj viacerým prijímateľom, 
minimálna výška v prospech jedného 
prijímateľa je 8 eur.

Informácie poskytla Finančná správa 
Slovenskej republiky

Redakčne spracovala Renáta Kopáčová

Rozhodnime o tom, kam pôjdu naše dane 

Ako poukázať dve percentá 
zo zaplatenej dane

ilustračné foto                                                                                                       zdroj geralt-pixabay

FINANCIE
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ponúka: 8 - 18 týždňové kuričky

AKCIA!
Pri kúpe nad 10 ks
krmivo ZADARMO!

Hydina Takáč Tešedíkovo

0918 537 780, www.hydinatakac.sk

rôznej farby
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Aj tento rok máme možnosť sa slo-
bodne rozhodnúť kam poputujú 
dve percenta z našich daní. Ak tak 
urobíme, naša pomoc môže byť ad-
resná a smerovaná k ľuďom, ktorí 
to skutočne potrebujú.

Podmienky darovania dvoch percent 
zo zaplatenej dane sa pritom líšia pod-
ľa toho, či peniaze daruje fyzická alebo 
právnická osoba. Rozdiel je i v tom, či je 
darcom zamestnanec alebo podnikateľ. 
Percento dane, ktoré môžeme podaro-
vať ovplyvňuje aj množstvo hodín od-
pracovaných v dobrovoľníctve.

V hre sú neziskovky, nadácie
aj občianske združenia

Ak sa teda rozhodneme podarovať 
dve percentá z našej dane, vyberať 
môžeme spomedzi veľkého množstva 
neziskových organizácií, občianskych 
združení, nadácií, či iných vybraných 
prijímateľov, ktorých by sme chceli fi-
nančne podporiť. Ich zoznam vedie No-
társka komora Slovenskej republiky a je 
verejne dostupný na stránke www.no-
tar.sk, ako aj na portáli finančnej sprá-
vy. Tí, ktorí si odložia podanie daňových 

priznaní, poukazujú podiel zaplatenej 
dane v predĺženom termíne, v ktorom 
budú podávať daňové priznanie, teda 
napríklad jún 2019.

Zamestnanec 
predkladá vyhlásenie

Zamestnanci musia pre poukázanie 
svojej dane vyplniť štruktúrované tlači-
vo. Zamestnanec, ktorému zamestnáva-
teľ vykonal ročné zúčtovanie preddav-
kov na daň z príjmov zo závislej činnosti 
za rok 2018 predkladá vyhlásenie o 
poukázaní podielu zaplatenej dane do 
30.4.2019. Prílohou vyhlásenia je aj po-
tvrdenie o zaplatení dane, ktoré vystaví 
zamestnávateľ najneskôr do 15.4.2019. 
Vzor vyhlásenia aj potvrdenie nájdete 
na stránke finančnej správy.

Živnostník môže 
darovať najmenej tri eurá

Občan či živnostník, ktorý podáva da-
ňové priznanie k dani z príjmov fyzickej 
osoby za rok 2018, je oprávnený v daňo-
vom priznaní vyhlásiť, že podiel zapla-
tenej dane do výšky 2% sa má poukázať 
ním určenej organizácii. Môže poukázať 
aj 3%, ak v roku 2018 vykonával dobro-

voľnícku činnosť v rozsahu najmenej 40 
hodín. V takomto prípade je povinný 
doložiť aj písomné potvrdenie, ktoré je 
prílohou daňového priznania. Fyzická 
osoba môže darovať 2% prípadne 3% 
len jednému prijímateľovi, pričom po-
diel zaplatenej dane je najmenej 3 eurá. 

Právnická osoba môže daň
poukázať viacerým prijímateľom

Právnická osoba, ktorá podáva da-
ňové priznanie k dani z príjmov práv-
nickej osoby za rok 2018, je oprávnená 
v daňovom priznaní vyhlásiť, že podiel 
zaplatenej dane sa má poukázať ním 
určeným prijímateľom do výšky 1% 
zaplatenej dane. V prípade splnenia 

podmienky darovania 0,5% zaplatenej 
dane najneskôr v lehote na podanie da-
ňového priznania za rok 2018 určeným 
daňovníkom, ktorí nie sú založení alebo 
zriadení na podnikanie na verejnopro-
spešný účel vymedzený v zákone o dani 
z príjmov, právnická osoba môže pro-
stredníctvom daňového priznania pou-
kázať podiel zaplatenej dane do výšky 
2%. Právnické osoby môžu poukázať 1% 
prípadne 2% aj viacerým prijímateľom, 
minimálna výška v prospech jedného 
prijímateľa je 8 eur.

Informácie poskytla Finančná správa 
Slovenskej republiky

Redakčne spracovala Renáta Kopáčová

Rozhodnime o tom, kam pôjdu naše dane 

Ako poukázať dve percentá 
zo zaplatenej dane

ilustračné foto                                                                                                       zdroj geralt-pixabay

FINANCIE

06:00 Teleráno 08:30 Záme-
na manželiek 09:50 Oteckovia 10:55 Susedské 
prípady 11:55 Rodinné prípady 12:55 NCIS - Ná-
morný vyšetrovací úrad XV. 4-5/24 14:50 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 Susedia 21:20 Kuchyňa 
22:00 Vo štvorici po opici 2 00:10 NCIS - Námorný 
vyšetrovací úrad 02:35 Zámena manželiek 03:35 
Susedské prípady 04:15 Rodinné prípady 

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ 
NOVINY 08:40 SÚDNA SIEŇ 09:45 SÚDNA SIEŇ 
10:50 POLICAJTI V AKCII 12:00 NOVINY O 12:00 
12:30 TOP STAR 12:50 Kosti IX. 17,18 14:50 POLICAJTI 
V AKCII 17:00 NOVINY O 17:00 17:45 LUCKY ROOM 
19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 
20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 INKOGNITO Slo-
venská súťažno-zábavná šou. MN 12 2019 21:55 
INKOGNITO 23:00 S PRAVDOU VON 00:20 SEDEM 
01:20 NOVINY TV JOJ 02:00 INKOGNITO 03:05 
SÚDNA SIEŇ 03:55 LUCKY ROOM 

05:40 Správy RTVS „N“ 07:00 
Postav dom, zasaď strom 08:30 Taliansko, his-
tória zhora 09:00 Doktor z hôr 09:45 Sudkyňa 
Amy 10:35 HiSTORY 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 
12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Fol-
klorika 14:20 Lekári 15:30 Slovensko s Tiposom 
16:00 Správy RTVS 16:25 Spojené kráľovstvo, his-
tória zhora 16:55 Doktor z hôr 17:45 Duel 18:20 5 
proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 Komorník 22:50 
Reportéri 23:30 Inšpektor Max 00:30 Komorník 
02:50 Dámsky klub 04:25 Správy RTVS „N“  

06:00 Teleráno 08:30 O 10 
rokov mladší 09:45 Oteckovia 10:45 Susedské 
prípady 11:50 Rodinné prípady 12:55 NCIS - Ná-
morný vyšetrovací úrad XV. 6-7/24 14:50 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 
Horná Dolná 23:55 NCIS - Námorný vyšetrovací 
úrad XV. 6-7/24 02:15 O 10 rokov mladší 03:20 
Susedské prípady 04:10 Rodinné prípady 

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NO-
VINY 08:40 SÚDNA SIEŇ 09:45 SÚDNA SIEŇ 10:50 
POLICAJTI V AKCII 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 TOP 
STAR 12:50 Kosti IX. 19,20 14:50 POLICAJTI V AKCII 
17:00 NOVINY O 17:00 17:45 LUCKY ROOM 19:00 
KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 
NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 PRÁZDNINY Slovenský 
rodinný komediálny seriál. MN 12 22:00 MOST! 
3 23:00 Kuriér 7 00:05 Akty X 5 01:05 NOVINY 
TV JOJ 01:55 PRÁZDNINY III. 3 03:05 SÚDNA SIEŇ 
03:55 LUCKY ROOM 04:50 NOVINY TV JOJ  

05:45 Správy RTVS „N“ 07:05 
Folklorika 08:30 Spojené kráľovstvo, história zho-
ra 09:00 Doktor z hôr 09:45 Sudkyňa Amy 10:50 
Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dám-
sky klub 13:55 Folklorika 14:25 Lekári 16:00 Sprá-
vy RTVS 16:25 Spojené kráľovstvo, história zhora 
16:55 Doktor z hôr 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 
Správy RTVS 20:30 Mafia zabíja len v lete 21:15 
Mata Hari 22:05 Vrchný inšpektor Banks 23:35 
Lekári 00:25 Mafia zabíja len v lete 01:10 Vrchný 
inšpektor Banks 02:40 Slovensko v obrazoch 

06:00 Teleráno 08:30 Varte 
s nami 08:40 Zámena manželiek 09:55 Otec-
kovia 11:00 Susedské prípady 12:05 Rodinné 
prípady 13:05 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 
XV. 8-9/24 15:00 Susedské prípady 15:55 Rodin-
né 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 2 
na 1 22:20 Susedia 23:15 Kuchyňa 00:00 Zaká-
zané ovocie 02:10 NCIS - Námorný vyšetrovací 
úrad XV. 8-9/24 03:30 Rodinné prípady 

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NO-
VINY 08:40 SÚDNA SIEŇ 09:45 SÚDNA SIEŇ 10:50 
POLICAJTI V AKCII 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 TOP 
STAR 12:50 Kosti IX. 21,22 14:50 POLICAJTI V AKCII 
17:00 NOVINY O 17:00 17:45 LUCKY ROOM 19:00 
KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 
NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 SOM MAMA II. 21:30 
REŠTART 23:00 Vtierka Sam 10 00:00 Akty X 6 
01:00 NOVINY TV JOJ 01:55 SOM MAMA II. 02:50 
SÚDNA SIEŇ 03:30 KRIMI 03:55 LUCKY ROOM 
04:50 NOVINY TV JOJ  

05:55 Správy RTVS „N“ 07:00 
Folklorika 07:30 Ranné správy RTVS 08:30 Spo-
jené kráľovstvo, história zhora 09:00 Doktor z 
hôr 09:45 Sudkyňa Amy 10:30 Kultúrne dedič-
stvo 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 
12:20 Dámsky klub 13:55 Folklorika 14:25 Lekári 
16:00 Správy RTVS 16:25 Spojené kráľovstvo, his-
tória zhora 16:55 Doktor z hôr 17:45 Duel 18:15 5 
proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 Najväčší Slovák 
21:45 Thelma & Louise 23:50 Lekári 00:35 Sudky-
ňa Amy 01:15 Autosalón 

06:00 Teleráno 08:30 Svokra 
09:45 Oteckovia 10:50 Susedské prípady 11:50 
Rodinné prípady 12:55 NCIS - Námorný vyšetro-
vací úrad XV. 10-11/24 14:50 Susedské prípady 
15:55 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NO-
VINY 17:25 Reflex 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZ-
NE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVI-
NY 20:30 Horná Dolná 21:40 Dobre vedieť! 22:45 
Kameňák 00:00 NCIS - Námorný vyšetrovací 
úrad XV. 10-11/24 02:15 Svokra 03:30 Susedské 
prípady 04:10 Rodinné prípady 

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NO-
VINY 08:40 SÚDNA SIEŇ 09:45 SÚDNA SIEŇ 10:50 
POLICAJTI V AKCII 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 TOP 
STAR 12:50 Kosti IX. 23,24/24 14:50 POLICAJTI V 
AKCII 17:00 NOVINY O 17:00 17:45 LUCKY ROOM 
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 22:00 
SEDEM 23:00 INKOGNITO 00:20 INKOGNITO 01:30 
NOVINY TV JOJ 02:20 S PRAVDOU VON 03:30 KRIMI 
03:55 LUCKY ROOM 04:50 NOVINY TV JOJ  

05:45 Správy RTVS „N“ 07:05 
Folklorika 07:30 Ranné správy RTVS 08:30 Spo-
jené kráľovstvo, história zhora 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 Lekári 15:30 Slovensko s Tipo-
som 16:00 Správy RTVS 16:55 Doktor z hôr 17:45 
Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:25 Slo-
vensko - Maďarsko 23:20 Radosť zo života 23:50 
Lekári 00:35 Sudkyňa Amy 01:15 Obdobie zločinu 
02:50 Svet v obrazoch 03:15 Dámsky klub 

PONDELOK 18.3.2019
MARKÍZA MARKÍZA MARKÍZA MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

TV JOJ TV JOJ TV JOJ

RTVS RTVS RTVS

UTOROK 19.3.2019 STREDA 20.3.2019 ŠTVRTOK 21.3.2019
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06:00 Teleráno 08:30 Sladká 
výzva 08:40 Zámena manželiek 09:55 Otecko-
via 11:00 Susedské prípady 12:00 Rodinné prí-
pady 13:05 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad XV. 
12-13/24 15:00 Susedské prípady 16:00 Rodinné 
prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Re-
flex 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 
20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 
Kameňák 21:40 Londýn v plameňoch 23:45 Ely-
sium 01:45 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad XV. 
12-13/24 03:05 Zámena manželiek 

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NO-
VINY 08:35 SUPERMAMA 09:50 SÚDNA SIEŇ 10:55 
SÚDNA SIEŇ 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 TOP STAR 
12:50 V SIEDMOM NEBI 15:00 POLICAJTI V AKCII 
17:00 NOVINY O 17:00 17:55 POŠLI ĎALEJ 19:00 
KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 
NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 Susedia na odstrel 2 
Americká komédia. MN 15 2016 S. Rogen, R. Byr-
neová, Z. Efron 22:50 Vojak 3 00:35 Grandhotel 
Budapešť 02:35 NOVINY TV JOJ 03:20 SÚDNA 
SIEŇ 04:05 SÚDNA SIEŇ 04:50 POŠLI ĎALEJ  

06:05 Správy RTVS „N“ 07:00 
Folklorika 07:30 Ranné správy RTVS 08:30 Spo-
jené kráľovstvo, história zhora 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 Lekári 16:00 Správy RTVS 16:25 
Spojené kráľovstvo, história zhora 16:55 Doktor 
z hôr 17:45 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 
20:30 Čo ja viem 22:00 Cestou necestou 22:35 
Brutálna Nikita 00:25 Lekári 01:15 Sudkyňa Amy 
02:00 Brutálna Nikita 03:55 Dámsky klub  

05:10 Rodinné prípady 06:00 
TELEVÍZNE NOVINY 07:00 Modrá lagúna 09:00 
Kozmetička a zviera 11:10 Cesta do Ameriky 13:40 
THE VOICE ČESKO SLOVENSKO 15:50 Jeho foter, to je 
lotor! 18:20 Smotánka 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 
20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 
Piata vlna Dobrodružný film MN 12 (USA) 2016 Ch. 
G. Moretzová, N. Robinson, A. Roe, M. Monroeová 
22:45 Prci, prci, prcičky: Stretávka 00:55 Londýn 
v plameňoch 02:30 Prci, prci, prcičky: Stretávka 
04:15 Dobre vedieť!  

05:55 NOVINY TV JOJ 06:40 
KRIMI 07:10 NOVINY TV JOJ 08:00 Rýchla rota 
Chipa a Dala 60,61 08:55 Simpsonovci XXVII. 13,14 
09:50 Neserte nám pestúnku II. 20/20 10:20 
MILÁČIKOVO 11:10 Garfield 12:50 X-Men 2 15:40 
Fanfán tulipán 17:45 PRÁZDNINY III. 3 19:00 KRIMI 
19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEP-
ŠIE POČASIE 20:35 Dobrý dinosaurus Americká 
animovaná rodinná komédia. MN 7 2015 22:30 
Deadpool 01:00 Zrodenie diabla 03:00 NOVINY 
TV JOJ 03:35 NA CHALUPE 04:20 NOVÉ BÝVANIE  

06:05 Správy RTVS „N“ 07:25 
Červíčkovia 07:45 Yakari 08:15 Elena z Avaloru 
08:35 Fidlibumove rozprávky 09:05 Trpaslíci 09:35 
Daj si čas 10:00 Merlin 10:55 On air 11:35 Park 12:10 
Voľby prezidenta SR 2019 - 2.kolo - DUEL 13:15 Čo 
ja viem 14:50 Slečna Marpleová: Niet dymu bez 
ohňa 16:35 Najväčší Slovák 17:45 Cestou necestou 
18:25 Postav dom, zasaď strom 19:00 Správy RTVS 
20:30 Záhady tela 21:30 Neskoro večer 22:25 Ti-
chá vojna 00:20 Slečna Marpleová: Niet dymu bez 
ohňa 01:55 Tichá vojna 03:55 Merlin 

06:00 TELEVÍZNE NOVINY 
07:00 Ďateľ Woody 07:05 Zajac Bugs a priate-
lia 07:15 Nové dobrodružstvá Toma a Jerryho 
II. 08:05 Scooby-Doo, ako sa máš? 08:25 Tom a 
Jerry 08:50 Číslo 5 žije 2 11:00 2 na 1 13:00 Na telo 
13:30 Piata vlna 16:00 Kuchyňa 16:40 Horná Dol-
ná 18:05 Susedia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 
POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 THE VOI-
CE ČESKO SLOVENSKO 22:30 Jeho foter, to je lotor! 
00:50 Cesta do Ameriky 02:50 Jeho foter, to je 
lotor! 04:55 TELEVÍZNE NOVINY  

05:20 NOVINY TV JOJ 06:10 
KRIMI 06:45 NOVINY TV JOJ 07:40 Rýchla rota 
Chipa a Dala 62,63,64 09:00 Lietadlá 2 10:40 
Ako Mike 12:45 Eragon 14:55 Dobrý dinosaurus 
16:50 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 S kožou na trh 00:55 Dôchodcovia vs. 
Zombíci 02:40 NOVINY TV JOJ 03:20 MILÁČIKOVO 
03:50 S PRAVDOU VON  

06:00 Správy RTVS „N“ 07:10 
Martinka 07:45 Yakari 08:10 Elena z Avaloru 
08:30 Zázračný ateliér 09:00 Zbojnícke fašiangy 
09:35 Autosalón 10:00 Amerika zhora 11:00 Slo-
vensko v obrazoch 11:55 O 5 minút 12 13:00 Občan 
za dverami 13:35 Poirot: Krádež kráľovského ru-
bínu. 14:30 Wales - Slovensko 17:25 Slnečný kú-
peľ 18:15 Tajomstvo mojej kuchyne 19:00 Správy 
RTVS 20:30 Strážmajster Topinka 21:25 Kapitánka 
Mária 22:55 Obdobie zločinu 00:35 Poirot: Krádež 
kráľovského rubínu. 01:20 Kapitánka Mária

MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

PIATOK 22.3.2019 SOBOTA 23.3.2019 NEDEĽA 24.3.2019
MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

TIP NA 
SOBOTNÝ 

VEČER

23.3.2019 
20:30

PIATA VLNA

Človek je súťaživý, má potrebu pre-
konávať iných, a tým aj samého seba. 
Je to prirodzené aj pre deti. Rozvíjať 
súťaživosť ich vlastne pripravuje na 
život. Aj preto ich zapájame do súťaží a 
aktivít, kde môžu prejaviť svoje schop-
nosti. Okrem toho úspech v  súťažiach 
sa škole dobre prezentuje a vníma sa 
tak, že škola má šikovných žiakov.

Dobrá súťaž pozostáva z nápadu, 
z jednoduchého priebehu a z prime-
raného (dôstojného) ocenenia, keďže 
vynikajúce výkony by mali byť vyni-
kajúco odmenené. Ako je to v športe, 
v zamestnaní, tak to má byť aj v ško-
le. Je dôležité, či má súťaž aj odbornú 
porotu. Rozmohli sa totiž súťaže, ktoré 
vyhrávajú iba na základe počtu „laj-
kov“, čo je v rozpore s kompetentným 
rozhodovaním a vyhráva škola, ktorá 
má najväčší počet žiakov, teda najviac 
ťuknutí. Dôležité je aj to, aby súťaž po-
skytovala spätnú väzbu v čo najkrat-
šom čase. 

Veľmi často sa stáva, že cena za 
súťaž je symbolická, jednoduchá, bez-
cenná. Veľmi ťažko sa potom deťom 
vysvetľuje, prečo vyvíjali takú náma-
hu, keď je cena „o ničom“. Viacerými 
súťažami nás zahŕňa štát. Práve tie sú 
veľmi zle financované, hoci často ide 
o populárne súťaže. Ich finančné za-
bezpečenie sa počíta len v niekoľkých 
desiatkach eur. Z tých sa musí zabez-
pečiť porota, priestory, ceny a aj občer-
stvenie. Na to štátny príspevok nepo-

stačuje. Takéto nedôstojné podmienky 
sa týkajú aj dlhoročných celosloven-
ských súťaží, akými  sú olympiády či 
rôzne recitačné súťaže. Štát si zapíše 
kolónku, že inicioval súťaže, no de fac-
to je všetko, vrátane dofinancovania, 
na organizátorovi, teda na centrách 
voľného času, príp. na školách. Neraz 
som počul o zrušení niektorej súťaže 
z dôvodu zlého financovania. A rea-
lizovať pedagogickými dokumentmi 
odporúčanú súťaž bez minimálnych 
prostriedkov je nedôstojné a demoti-
vujúce. Neraz sa stalo, že žiaci s učiteľ-
mi čakali na súťaženie ako v čakárni u 
lekára bez akéhokoľvek občerstvenia. 

Odmietam tézu, že nie sú pros-
triedky aj na takúto dôležitú činnosť, 
ktorou sú školské súťaže. Prostriedkov 
je viac, ako si želáme. Len sú nekom-
petentne prerozdeľované. V tejto situá-
cii je lepšie zúčastniť sa súťaží komerč-
ných firiem alebo zodpovednejších 
organizátorov, ktoré ponúkajú oveľa 
dôstojnejšie podmienky zápolení. Je 
rozdiel, keď dieťa oceníme tabletom 
alebo len diplomom. Isté však je jed-
no - peniaze z našich daní by konečne 
mali mieriť k našim žiakom, ktorí po-
trebujú motiváciu. A isté je aj to, že deti 
treba motivovať aj inak ako hrabaním 
zadarmo, keďže to ani v živote často 
nefunguje. 

Žiacke súťaže

» Ján Papuga 
riaditeľ ZŠ

Jedným z neduhov súčasnej moder-
nej doby, ktorý v niektorých krajinách 
dosahuje rozmery epidémie, je obezita. 
Jej častým sprievodcom je porucha me-
tabolizmu základných živín, čo často 
vedie k cukrovke, zvýšenej hladine tu-
kov a cholesterolu.

Čo je cukrovka? Cukrovka (diabetes 
mellitus) už dávno nie je problémom len 
starších ľudí. Prierezovo zasahuje všet-
ky vekové kategórie. Je to metabolické 
ochorenie, ktoré je spôsobené abso-
lútnym nedostatkom (diabetes 1. typu) 
alebo relatívnym nedostatkom hormó-
nu inzulínu (diabetes 2. typu). Lieky po-
užívané na liečbu diabetu (cukrovky) 
označujeme ako antidiabetiká. 

Ako správne používať antidiabe-
tiká?  Musia byť užívané pravidelne, 
zvyčajne v prísnom súlade s konzumá-
ciou jedla. Jedlo totiž, vďaka obsahu 
sacharidov, zvýši krvnú hladinu glukó-
zy a úlohou antidiabetík je, aby sa toto 
zvýšenie pohybovalo v normálnom 
rozmedzí. Veľkou chybou u diabetika 1. 
typu je napr. injekčná aplikácia rýchlo 
pôsobiaceho inzulínu, ktoré nie je na-
sledované konzumáciou adekvátneho 
množstva jedla. Významný pokles hla-
diny krvného cukru, ku ktorému takto 
môže dôjsť, sa nazýva hypoglykémia. 
Tá sa prejavuje slabosťou, zvýšeným 
potením, búšením srdca, pocitom hla-
du, poruchou jemnej motoriky a pri 
vážnej hypoglykémii napríklad aj kŕč-
mi a bezvedomím. Hypoglykémia je 

nebezpečná predovšetkým pre mozog. 
Najväčšou chybou u diabetika 2. typu je 
nepravidelné užívanie antidiabetík ale-
bo vynechávanie dávok. Pretože majú 
jednotlivé perorálne antidiabetiká rôz-
ne vlastnosti a spôsob účinku, platia 
pre ne rôzne odporúčania vo vzťahu k 
jedlu. 

Pozor, alkohol! Pre diabetikov je 
otázka konzumácie alkoholických ná-
pojov zásadná. Ten môže byť príčinou 
vzniku hypoglykémie, nebezpečná je 
predovšetkým konzumácia alkoholu 
bez toho, že by pacient zjedol potrebné 
množstvo jedla. Diabetici by sa mali vy-
hýbať destilátom. Alkohol v kombinácii 
s jednoduchými cukrami môže dokon-
ca vyvolať hypoglykémiu aj u zdravých 
jedincov.

Self monitoring Veľmi dôležité je, 
aby pacient s diabetom sledoval svoju 
krvnú hladinu glukózy, t. j. aby vykoná-
val tzv. self monitoring. Môže tak robiť 
napr. pomocou glukometra, teda prí-
stroja, ktorý pomerne veľmi presne me-
ria hladinu krvného cukru z kvapôčky 
krvi odobratej z prsta.

Hľadajte odborníka Aj zdanlivo 
bežné, dlhodobo užívané lieky môžu v 
kombinácii s inými zasiahnuť do zdra-
via pacienta. Akékoľvek kombinácie 
liekov je preto vhodné si overiť na strán-
ke www.interakcieliekov.sk a prípadné 
riziko konzultovať s odborníkom – far-
maceutom.

Život s cukrovkou

» Ondrej Sukeľ, prezident SLeK
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V tejto chvíli nikto, ani len samotná 
premiérka Veľkej Británie netuší, čo na 
stane po 29. marci – teda o pár dní, keď 
už by táto ostrovná krajina nemala byť 
členom Európskej únie. My však vieme, 
čo by bolo dobré zariadiť, aby nikomu 
z tých našincov, ktorí tam cestujú, 
študujú či pracujú, nenastali zbytočné 
problémy. Mnohé z nich sa totiž dajú 
predvídať a preto sa im aj predísť.

Nie je pravdepodobné, že pri vstu-
pe do Británie po brexite budú od ob-
čanov EÚ požadované víza. Európska 
komisia navrhla, že ani britskí občania 
nebudú musieť mať pri krátkodobom 
pobyte v EÚ (do 90 dní) víza. To by 
malo platiť aj naopak. Británia však 
avizovala, že po brexite nebude uzná-
vať bežné preukazy totožnosti, ale len 
biometrické pasy. Či to bude hneď po 
brexite, alebo neskôr, nie je zatiaľ isté.

V prípade tvrdého brexitu európsky 
pas pre zvieratá asi nebude v Británii 
platný, a úrady budú požadovať doda-
točné veterinárne doklady.

Európske karty zdravotného pois-
tenia poskytujú zdravotné poisťovne 
bezplatne. V prípade tvrdého brexitu 
by však stratili platnosť. V takom prí-
pade sa odporúča uzavrieť dodatkové 
medzinárodné zdravotné poistenie.

Ako sa táto udalosť dotkne zahra-
ničných študentov? Podľa nášho mi-
nisterstva zahraničných vecí bude mať 
na Slovákov študujúcich v Spojenom 
kráľovstve v prípade brexitu bez do-

hody najväčší vplyv prípadná zmena 
spoplatnenia štúdia. Vo vyhlásení re-
zortu sa ale hovorí, že britská vláda sľú-
bila, že pre študentov EÚ začínajúcich 
štúdium v akademickom roku 2018/19 
alebo 2019/20, zostanú poplatky a fi-
nančná pomoc na rovnakej úrovni, ako 
to je v súčasnosti. A to bez ohľadu na 
to, kedy Spojené kráľovstvo skutočne 
opustí Európsku úniu.

Odborníci na leteckú dopravu va-
rujú pred výpadkami a oneskoreniami 
letov. Lepšie chránení sú tí ľudia, ktorí 
si cestu objednajú v cestovnej kancelá-
rii alebo online. Je to preto, že taký pre-
vádzkovateľ ručí za uskutočnenie letu v 
každom prípade.

Britské úrady oznámili, že pre drži-
teľov európskych vodičských preuka-
zov cestujúcich do Spojeného kráľov-
stva sa nič nemení. Nebudú potrebovať 
medzinárodný vodičský preukaz. Iné 
je to v prípade poistenia. Keď bola do-
teraz zelená poistná karta len odporú-
čaná, po brexite bude povinná. Navyše 
motoristi by si mali skontrolovať pod-
mienky svojho poistenia, aby sa uistili, 
že pokrývajú všetky škody aj na území 
Veľkej Británie.

V prípade odchodu Británie bez do-
hody je pravdepodobné zavedenie col-
ných kontrol. Takže na tzv. „zelenom“ 
východe z letiska už na vás budú čakať 
colníci, ktorí môžu zisťovať, čo z krajiny 
vyvážate.

Do Británie po brexite
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Spravodlivé Slovensko pre všetkých

» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO

Naše hnutie 
OBYČAJNÍ ĽUDIA 
a nezávislé osob-
nosti (OĽANO) 
pred týždňom 
predstavilo ná-
vrh otázok pre 

hĺbkové referendum. Navrhli sme 17 
riešení problémov, ktoré doteraz politici 
nemali záujem riešiť. Zároveň sme dali 
ľuďom možnosť diskutovať o nich, a tiež 
doplniť ďalšie problémy, ktoré podľa vás 
trápia Slovensko natoľko, že by o nich 
mali ľudia rozhodnúť v referende. Ľudia 
za týždeň na našej FB stránke otázkam 
rozdelili cca 70 tisíc hlasov, čo svedčí o 
mimoriadne veľkom záujme a nás to veľ-
mi teší.

Dovoľte, aby som Vám otázky bliž-
šie predstavil - 1. skupinu otázok sme 
nazvali Spravodlivé Slovensko:

1. Navrhujeme hmotnú zodpoved-
nosť politikov. Chceme presadiť, aby 
politici a vysokí štátni úradníci za ne-
zákonné a zjavne nevýhodné rozhod-
nutia ručili svojím majetkom. Výrazne 
to pomôže, aby sme zlodejov odradili od 
pokušenia kradnúť z nášho spoločného, 
lebo škodu by platili zo svojho.

2. Chceme, aby si každý okres mo-
hol zvoliť svojho poslanca do NR SR. 

Až 17 okresov (zväčša najchudobnej-
ších) nemá svojho zástupcu v NR SR, 
ale z Bratislavy a okolia ich je 53! Preto 
chceme, aby sa kandidát do NR SR s naj-
vyšším počtom hlasov v každom okrese 
stal automaticky poslancom. Ostatní sa 
doplnia presne takým spôsobom, aký 
funguje dnes ... a priblížime politiku k 
ľuďom.

3. Za účasť na voľbách deň dovo-
lenky navyše. Záleží nám na tom, aby 
svoj názor vyjadrilo čo najviac ľudí. Pre-
to navrhujeme deň dovolenky za účasť v 
každých voľbách a referende.

4. Umožnime konečne voliť cez 
internet. Sme v 21. storočí, ale ak ste 
náhodou na dovolenke, voliť nemôžete. 
Estónci už 13 rokov môžu voliť bez ohľa-
du na to, kde sú - v za-
hraničí, na horách, 
v nemocnici či len 
doma v záhrade. 
Technicky je to rie-
šiteľné, len treba 
trochu chcieť.

Ide nám o spra-
vodlivé Slovensko. 
Pomôžte nám ho 
presadiť.
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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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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

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 

0800 162 162
www.stannah.sk 

600 000 
Stannah 
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tel: 00099911188/441335882, 0090044/8888111 444111888, 

����� innfofo@g@gsksksrroo.skkk
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TESSÁÁÁRRRRRROOOOOOOVVVVVV
��������������������������������������������������������

www.konstrukter.sk

info@konstrukter.sk
Tel.: 0908 914 180

OPERÁTOR VÝROBY 
800 - 1000 EUR/netto

���������
900 - 1100 EUR/netto

�����������������
 1000 - 1200 EUR/netto

�������������� 
11 EUR/hod.

����������������������
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Holešová 18,
951 93 Topoľčianky
(pri Zlatých Moravciach)
Tel./fax: 037 / 6323 788,
Mobil: 0903 763 654
E-mail: privesy@gmail.com,
Web: www.mini-trans.sk

Prívesné vozíky od 750 do 3500 kg jedno-dvoj-troj nápravové
brzdené - nebrzdené

www.hrackybruder.sk
www.bruderhracky.sk

AKCIOVÉ CENY
na nebrzdené vozíky

akcia na brzdené
prívesy - zľava 12%

možný nákup sobota - nedeľa po tel. dohode

Dovoz prívesov na Vašu adresu za 20€ s DPH

2100 x 1100 x 300 mm, cena s DPH 370 €
2050 x 1200 x 300 mm, cena s DPH 400 €
2100 x 1300 x 300 mm, cena s DPH 430 €
2200 x 1350 x 350 mm, cena s DPH 490 €
2300 x 1300 x 300 mm, cena s DPH 460 €
2500 x 1200 x 300 mm, cena s DPH 460 €
2650 x 1300 x 400 mm, cena s DPH 580 €
2200 x 1250 x 380 mm, cena s DPH 460 €
2600 x 1350 x 370 mm, cena s DPH 600 €
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