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armyvypredaj
www.armyvypredaj.sk

 
HOTEL NOVOHRAD, NOVOHRADSKÁ 27

( PENTAGON, HELIKON-TEX, MILTEC, MFH, ARMÁDNE ORIGINÁLY )

PIATOK:
10:00 - 18:00

SOBOTA: 
9:00 - 15:0025. - 26. október 2019 6
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PREDAJ ORIGINÁLNYCH VOJENSKÝCH ZÁSOB
03-0001-30

PO
ZR

I V
O 

VN
ÚT

RI

40
 E

U
R

SP
Ä

Ť
ZA

 N
ÁK

UP
SU

ŠI
ÈK

Y

67
x3

2_
tit

ul
ka

.in
dd

   
1

16
.1

0.
20

19
   

11
:5

9:
15

Od pondelka

21. októbra

do soboty

26. októbra

Diskont Kvetov,  Kriváň 479 (pri kruhovom objazde), tel. 0905 502 240, otvorené od Po - So od 8:00 do 20:00

-40%-40%

Vybrané druhy
smútočných kytíc 

a aranžmánov

Chryzantémy
črepníkové, rôzne farby
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Neviem, čím to je, ale keď sa hovorí v 
médiách o platoch učiteľov, zakrát-
ko sa objavia správy o ich zlyháva-
ní. Opilstvo, bossing, zneužívanie, 
podpriemerné výsledky. 

Takí učitelia nám robia hanbu a vy-
tvárajú o nás tendenčný obraz. Nekri-
ticky mysliaci laik si však povie: Prečo 
im zvyšovať plat?! Väčšmi ho nazúri, 
keď sa opakuje, že sa nám radikálne 
zvyšujú platy, čomu naša ministerka 
cynicky pritakáva. Pravda, ak je plat 
malý, tak každé jeho navýšenie je veľ-
ké. O tom, ako zaostávame za zahrani-
čím či inými povolaniami, ministerstvo 
marketingovo mlčí. Mlčí sa aj o tom, že 
zvyšovanie je minimálne, možno rov-
né zvyšovaniu nákladov na život. Dlhé 
roky sú učitelia neadekvátne platení a 
toto zvyšovanie slimačím tempom iba 
dorovnáva pretrvávajúce platové kriv-
dy. Milá verejnosť, nemyslite si, že uči-
telia bohatnú každým polrokom. Iba 
dostávajú to, čo zodpovedá ich vzde-
laniu, výkonu a nenahraditeľnej práci 
pre spoločnosť.

Isto, sú medzi nami učitelia nekva-
litní, vyhoretí, neschopní sebarozvoja 
či berúci učenie ako utrpenie. Zároveň 
sme na takých odkázaní. Lebo kvalit-
ní z existenciálnych dôvodov hľadajú 
uplatnenie inde. Keď niekto kritizuje 
zvyšovania platov, tak si musí uvedo-
miť, že nízke ohodnotenie sa prejaví 
na vzdelávaní detí učiteľmi pochybnej 
kvality. Ak sa má učiteľ naplno venovať 

svojim žiakom, potrebuje mať zabezpe-
čený život bez naháňania príplatkov 
za kredity, bez pôsobenia v ďalšom 
zamestnaní. Učiteľ má psychicky ná-
ročnú prácu, potrebuje oddych. Ak 
nemá možnosť vypnúť a zároveň dáva 
škole viac, ako dostáva vo výplate, buď 
sa časom nenapraviteľne vyčerpá, ale-
bo klesne úroveň jeho vyučovania. Iní 
zase robia do výšky platu. 

Či chceme, či nie, žijeme v kapita-
lizme, v ktorom prežijú tí, ktorí na ži-
vot majú. Kvalitný absolvent vysokej 
školy zväčša nemá dôvod ísť učiť, keď 
si nájde prácu s dôstojným zárobkom. 
V školách zostávajú tí, čo učia zo zotr-
vačnosti (nekvalitne), alebo tí, ktorí to 
robia z presvedčenia a sú inak finančne 
zabezpečení. Treba však myslieť na to, 
že generácia, ktorá učí pre potešenie, 
pomaly odchádza, a tá nová, ovplyv-
nená dravým a drahým svetom, nechce 
živoriť v takej obete. Nehovoriac o tom, 
že pôsobenie v súčasnej škole sa často 
nedá vyčísliť eurami.

Prosím preto verejnosť, aby neve-
rila frázam politikov o obrovskom zvy-
šovaní platov, také neexistuje. Prosím 
ešte verejnosť, aby si uvedomila, že 
dôsledky zle plateného učiteľa už poci-
ťujeme a naďalej sa budú prejavovať na 
stave spoločnosti, štátu a na generácii, 
ktorá prevezme Slovensko.   

Nízke platy v školstve presahujú 

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
riaditeľ ZŠ s MŠ

Projekt Detský čin roka je školský 
projekt zameraný na netradičnú 
formu etickej výchovy a zanecháva 
výraznú stopu na deťoch pri uve-
domovaní si skutočných ľudských 
hodnôt v našej každodennosti. 

Projekt deti motivuje ku konaniu 
dobrých skutkov a ponúka veľkú šká-
lu pozitívnych reálnych detských hr-
dinov, ktorí v skutočných situáciách 
vedeli nájsť tie správne riešenia. Deti 
sa učia porozumieť realite cez  skúse-
nosti ich rovesníkov. Vďaka skutočným 
príbehom majú možnosť pochopiť, že  
pomoc a spolupatričnosť môže mať rôz-
ne podoby. Deti, ktoré príbehy čítajú, 
majú príležitosť sa vcítiť do reálnych 
detských hrdinov a cez ich priamu 
skúsenosť si uvedomiť ich vlastné mož-
nosti. Počas doterajších 19 rokov fun-
govania projektu sa do neho zapojilo 
1 500 000 detí z celého Slovenska. 

Za dobré skutky detí môžu deti aj 
verejnosť hlasovať v  nasledovných 
siedmich kategóriách:

1. Záchrana ľudského života 
2. Pomoc v rodine 
3. Pomoc rovesníkom 
4. Pomoc ľuďom 
5. Pomoc prírode 
6. Dobrý nápad 
7. Cena Sašky Fischerovej - Malý Veľ-

ký Čin 
Školy môžu zasielať svoje hlasy 

poštou alebo elektronicky na www.
detskycin.sk 

Verejnosť sa môže do hlasovania 
zapojiť cez portál: http://detskycin.lu-
dialudom.sk

Online anketa pre verejnosť v spo-
lupráci s darcovským portálom Ľudia-
Ľuďom.sk 

Anketa pre verejnosť je pripravená 
predovšetkým pre dospelých, ktorí to-
uto formou môžu prispieť na projekt, 
podporiť dobro a hlavne sa inšpirovať 
dobrými skutkami detí. Je to tiež cesta 
ako scitlivieť verejnosť k témam, ktoré 
projekt prináša a zároveň je to prejave-
nie rešpektu a akceptácie detí zo strany 
verejnosti .

Jeden skutok za všetky kategórie, 
ktorý získa najväčšiu podporu verej-
nosti, získa ocenenie Cena ĽudiaĽu-
ďom.sk. 

Obe hlasovania budú prebiehať do 
30. novembra 2019.

Výnimočné deti a výnimočné veci

» red
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Skvelé správy pre všetkých, ktorí milujú SUV Suzuki 
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POISTENIE NA ROK 
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VSKO

párny týždeň:
Lučenec, Malá Ves, Opatová, 
Boľkovce, Divín, Dobroč, Fiľako-
vo, Lovinobaňa, Mýtna, Panické 
Dravce, Ružiná, Tomášovce, Vi-
diná, Poltár, Málinec, Veľký Krtíš, 
Bušince, Dolná Strehová, Malý 
Krtíš, Modrý Kameň, Pôtor, Skla-
biná, Želovce 
nepárny týždeň:
Lučenec, Malá Ves, Opatová, 
Boľkovce, Fiľakovo, Halič, Panic-
ké Dravce, Rapovce, Veľká nad 
Ipľom, Vidiná, Poltár, Cinobaňa, 
Hrnčiarska Ves, Hrnčiarske Za-
lužany, Kalinovo, Kokava nad 
Rimavicou, Málinec, Veľký Krtíš, 
Kalinovo, Kokava nad Rimavicou 

lucenecko@regionpress.sk

Redakcia: Železničná 26 
LUČENEC

INZERCIA

 

LUČENECKO
VEĽKOKRTÍŠSKO-POLTÁRSKO

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   94.750 Bratislavsko Východ
BZ 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    38.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO    42.845 Prešovsko+SB
SN    32.750 Spišsko+LE+GL

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

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

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

DISTRIBÚCIA (30.690 domácností)

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

»Hladam si trvaly pracov.
pomer v lucenci ako osob-
na asistentka pre telesne 
postihnuteho klienta. S 
opatrovanim mam 7r.skus-
enosti. 00421902740255

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj          
02 AUTO-MOTO / iné          
03 BYTY / predaj     

05 DOMY / predaj     

12 DEŤOM    
13 RôZNE / predaj    

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

Príklad:
RP LC 12 Predám kočík,
0987 654 321.

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mobil-
ný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za kaž-
dých začatých 30 znakov textu 
vášho inzerátu vrátane me-
dzier. Nič iné neúčtujeme.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverej-
niť v ľubovoľných iných našich 
novinách, LC zameňte za skrat-
ku novín, ktorú nájdete na 
zadnej strane vľavo dolu. Služ-
bu PlatbaMobilom.sk technic-
ky zabezpečuje ELET, s.r.o.

04 BYTY / prenájom 

06 POZEMKY / predaj 
07 REALITY / iné       
08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    
10 ZÁHRADA A ZVERINEC    
11 HOBBY A ŠPORT   

14 RôZNE / iné    
15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

Čas pavučín

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Začali lietať. Neviem, či ste si všimli, 
aj pavučiny lietajú „vzpriamene“. 
Bude to zrejme tým, že majú svojich 
pasažierov – pavúčiky, ktorí v súla-
de s gravitačným zákonom visia na 
spodnej časti vlákna a nechajú sa 
unášať neznámo kam.

Ak bolo „babie leto“ skromné a trvalo 
iba týždeň, uzriete ich zas až niekedy v 
apríli. Na jar sa tieto pavúčie lety totiž 
opakujú.

Pavučina, spleť pavúčích vlákien, 
symbolizuje v ľudských predstavách 
pascu. Korisť sa do nej zachytí, zapletie 
a už ju sieť nepustí. Vo vhodnom čase ju 
pavúk vysaje a nevyužiteľné zvyšky po-
tom nechá buď bez povšimnutia, alebo, 
odhodí ako čosi zbytočné, obťažujúce.

Naša politická predvolebná jeseň je 
podobná. Začali lietať návnady a čaká 
sa na novú korisť. Politici splietajú pa-
vučiny, v ktorej chcú nachytať čo najviac 
voličských hlasov. Aby potom, neskôr, 
vo vhodnom čase, svoju korisť vysali a 
odhodili. Občana a jeho každodenné trá-
penia, starosti a boje o takmer holý život. 
A už len vládnuť, veď sa nám pár týždňov 
venovali a to nám musí stačiť najmenej 
ďalšie štyri roky.

Politici vravia o koalíciách, o tom, 
ktorá má akú šancu dostať sa k moci, po-

litici už preventívne likvidujú aj samých 
seba, ako prípadnú povolebnú konku-
renciu. V najrôznejších mediálnych de-
batách ukazujú, ako sa nenávidia, v lep-
šom prípade neznesú, ako nie sú schopní 
spolupracovať na výkone moci, danej im 
vo voľbách občanmi. Je až príliš nebez-
pečne naivné – áno, hlúpe v preklade 
– myslieť si, že ich po voľbách budeme 
zaujímať my, občania. Naše problémy, 
problémy rozvoja nášho štátu, jeho eko-
nomiky, vedy, zdravotníctva, školstva, 
kultúry, prírody. Rýchlo si rozdeliť funk-
cie, vyhádať si svoje posty, z ich titulu 
svoj kúsok moci a svoj súkromný ekono-
mický Klondike, miestečko, kde rozpúta-
jú novú slovenskú zlatú horúčku.

Je dobré nechať sa unášať. Aj snami. 
Ale mali by to byť z našej voličskej strany 
sny o spravodlivosti, o štáte práva, rov-
nosti šancí, o delegovanom výkone moci 
a správy štátu, o demokracii 
ako takej. Inak skončí-
me zas na ďalšie volebné 
obdobie iba ako korisť. 
Chyba sa môže stať, raz, 
dvakrát. Ale viackrát ju 
opakujú iba hlupáci, 
nemyslíte?

 ZÁRUKA MIN. 20 ROKOV
 NAJLEPŠIA CENA
 ŽIADNA ZÁLOHA
 PRVOTRIEDNA

   KVALITA

NON STOP linka0944 720 932

 zameranie   odborné poradenstvo
 cenová kalkulácia na mieste  ZADARMO !!!

OBNOVA STRIECH
 ETERNITOVÝCH  PLECHOVÝCH

 PLOCHÝCH  KANADSKÝ  ŠINDEĽ
RODINNÝCH DOMOV, PANELÁKOV A BYTOVIEK

BEZ DEMONTÁŽE!
SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY

BITÚMENOVOU LEPENKOU

VYKONÁVAME OPRAVY: KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV

obnova plochých striech technológiou COPERNIT
 záruka minimálne 20 rokov

Slovenská firma
NAJLEPŠIA

CENA
NA TRHU

už 10 rokov
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Sklamanie pestovateľov je v týchto 
dňoch veľké. Tradičný jesenný ritu-
ál – obíjanie, zber a sušenie orechov 
tento rok na Slovensku nebude.

Páchateľ je vrtivka orechová (Rha-
goletis completa), muška, ktorá zničili 
úrodu orechov na celom Slovensku. 
K základným príznakom prítomnos-
ti vrtivky orechovej patria vpichy na 
šupke, ktoré vznikli po kladení vajíčok. 
To sa deje asi tak v auguste.Okolo vpi-
chov dochádza k farebným zmenám, 
šupka postupne hnedne až sčernie. V 
miestach napadnutia pozorujeme lar-
vy. V prípade skorého napadnutia, čo 
sa tento rok stalo, sú plody scvrknuté, 
mäknú a opadávajú zo stromu.

Prvá rada, ako zachrániť budúcoroč-
nú úrodu znie – všetky opadané časti 
z orecha – plody i listy po skončení 
opadu spáliť. Lenže, zároveň treba 
varovať, že spaľovanie bioodpadu je 
v rozpore so zákonom, takže, zostáva 
asi iba nahrabať všetko na hromadu a 
tú po určitých vrstvách presýpať váp-
nom. Použitie insekticídov sa neodpo-
rúča – vo voľnej prírode a v záhradách 
by mohli škodiť vtákom, sliepkam, a 
iným živočíchom. Vhodné je priestor 
pod stromom dobre porýľovať. Potom 
príde jar a na jar už máme viac možnos-
tí. Napríklad pokryť zem fóliou, resp. 
netkanou textíliou, čím sa zabráni vy-

leteniu vyliahnutých dospelých jedin-
cov z pôdy. Počas sezóny odporúčame 
do koruny stromu inštalovať žlté lepové 
dosky, ktoré svojou farbou lákajú škod-
cu (okolo 5 ks podľa veľkosti koruny), 
ktoré je potrebné vymieňať približne 
každé dva až tri týždne.

Chemická ochrana je zameraná pre-
dovšetkým na likvidáciu vrtivky ešte 
pred nakladením vajíčok. S chemickou 
ochranou je potrebné začať začiatkom 
júla a v 7 – 14 dňových intervaloch 
ju opakovať do doby asi mesiac pred 
zberom. Vajíčka nakladené po tomto 
termíne už nemajú dostatok času na 
vývoj a spôsobenie škody. V súčasnosti 
však nie je v Slovenskej republike auto-
rizovaný žiadny prípravok na ochranu 
rastlín proti tomuto škodcovi.

Ako si k budúcemu roku 
ochrániť orechy

» red

Dioptrické okuliare
aj bez lekárskeho predpisu
Základné sklá 13 € pár
Antirefl exné sklá 20 € pár
Bifokálne sklá 42 € pár
Multifokálne sklá 114 € pár
Fotochromatické sklá 60 € pár
Slnečné dioptrické sklá 24 € pár
Detské okuliare od 20 €
Slnečné okuliare zľava 20 až 30%

•

•
•
•
•
•
•
•
•

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)

ZZZ

VIZITKY
0905 915 039 0905 915 039

Inzerát, ktorý predáva
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V pápežskej nadácii ACN počúvame 
každý deň množstvo príbehov. Smut-
ných, strašných, ale aj radostných. 
Všetky hovoria príbeh o Božej láske 
k nám. A o tom, ako tragicky v láske 
zlyhávame my ľudia.

Napriek viacerým pozitívnym sprá-
vam sa dnes nedá písať o inom než o 
Sýrii. Vrtochom mocných niekedy ťažko 
rozumieť. Ešte ťažšie je ovplyvniť ich. 
Najsmutnejšie na celom konflikte je to, 
že opäť najviac trpia nevinní ľudia.

Emeritný arcibiskup Hindo pôsobí 
v  Sýrii priamo v kurdskom regióne. S 
predstaviteľmi tohto etnika je v pravi-
delnom kontakte. Práve od neho sme 
sa dozvedeli, aká je skutočná situácia v 
regióne. „Z pohraničia k nám prúdi veľa 
ľudí,“ hovorí biskup Hindo. Konflikt je 
veľmi vážny a obávam sa, že z mnohých 
ľudí sa stanú utečenci. Od začiatku vojny 
v Sýrii utieklo z krajiny už 25 % katolíc-
kych a  50 % ortodoxných kresťanov z 
Hassaké a Qamishli. Dnes sa obávam 
podobného, ak nie väčšieho exodu.“

„Ak konflikt bude pokračovať, zmarí 
všetky snahy o návrat utečencov do ich 
domovov. Naopak, bude začiatkom no-
vej utečeneckej vlny, ktorú nikto nebude 
schopný mať pod kontrolou,“ varuje tak-
tiež arcibiskup Bashar Warda z irackého 
Erbilu. Práve do jeho diecézy utekajú 
mnohí Sýrčania.

V Sýrii navyše pokračujú nepokoje 
aj vo zvyšku krajiny. Po ôsmich rokoch 

krvavého konfliktu, žiaľ, musíme kon-
štatovať, že kresťanstvu v krajine hrozí 
zánik. Pred vojnou bolo v Sýrii vyše 1,5 
milióna kresťanov. Dnes sa oficiálne 
udáva ich počet 500-tisíc. Reálne čísla 
však budú oveľa nižšie.

Prečo je to problém?
Kresťania zohrávajú dôležitú úlohu 

ako mediátori medzi šiítskymi a sunnit-
skými moslimami, ktorým pomáhajú 
riešiť vzájomné spory. Kresťania garan-
tujú pluralitnú spoločnosť a toleranciu 
voči menšinám, čo je kľúčové pre stabi-
litu v regióne. Ich prítomnosť je dôležitá, 
pretože kresťanstvo je náboženstvom 
zmierenia a odpustenia a práve to Blízky 
východ dnes potrebuje.

Aj kurdské jednotky sa niekedy 
dopustili činov, ktoré sa nelíšia od zver-
stiev Asadovho režimu. No v súčasnosti 
sú to najmä Kurdi, pri ktorých môžu 
ohrozené skupiny – ženy, kresťania, Je-
zídi – dýchať slobodnejšie.

A bez slobody nemôže žiaden človek 
žiť svoj život a svoju vieru naplno. 

ACN pomáha v Sýrii už niekoľko ro-
kov. Len v tomto roku sme podporili už 
103 projektov zameraných na humanitár-
nu aj pastoračnú pomoc. Zapojiť sa môže 
každý z nás. „Vyzývame všetkých, aby sa 
modlili za nevinné obete v Sýrii a Iraku,“ 
prihovára sa k nám Bashar Warda, chal-
dejský arcibiskup z Erbilu. Spomeňte si na 
Sýrčanov v modlitbe a pridajte sa aj pros-
tredníctvom www.pomocpresyriu.sk.

Spomeňte si na nevinné obete v Sýrii

» Pre REGIONPRESS ACN

V jeden týždeň 
boli zverejnené 
dve kľúčové na-
hrávky. 90 minút 
rozhovoru Kočner 
- Trnka a 39 hodín 
Gorila. Nahrávka 
Kočner - Trnka je 

nádherným dôkazom o tom, ako mafi-
án úkoluje generálneho prokurátora a 
správa sa k nemu ako k svojmu podria-
denému. Bavia sa o tom, ako vyberali 
spoločne úplatky za rôzne kauzy, kde 
Trnka ako najmocnejší muž prokuratú-
ry zastavil trestné stíhania páchateľov. 
Padajú zmienky o miliónoch eur, ktoré 
takto vyberali za trestné stíhanie na 
mieru podľa vôle mafie. Desať rokov s 
mafiou bojujem a tušil som, že takéto 
niečo sa deje za zatvorenými dverami, 
ale toto je príliš aj na môj žalúdok ... a 
ako povedal jeden autor detektívok, to, 
čo tam zaznelo, by ani sám nenapísal 
do scenára detektívky, lebo by to čitate-
lia považovali za nemožné.

V tejto súvislosti stojí za zmienku 
zrejme len jediná otázka - prečo je Trn-
ka stále na slobode? Prečo nie je už sko-
ro rok vo väzbe a nebola u neho vykona-
ná domová prehliadka? Zrejme preto, 
že Jaromír Čižnár - súčasný generálny 
prokurátor - sladúčko spinká - hoci nám 
všetkým sľúbil rozpútať peklo. Inak po-
vedané - miesto razantného tlaku na 
vyvodenie spravodlivosti, Čižnár sa len 
nezaujato prizerá. Prečo? Lebo je súčas-

ťou systému, ktorý tu vytvoril skorum-
povaný Smer.

Za dva dni po nahrávke Kočner - 
Trnka prišla do médií nahrávka z kauzy 
Gorila. Nahrávka, o ktorej doteraz Fico, 
Haščák a spol. tvrdili, že neexistuje ... 
ale zrazu je nahrávka v plnej kráse je 
na svete. Nádherne je z nej zrejmé, ako 
majiteľ Penty korumpoval (podplácal) 
politikov z SDKÚ, KDH, od Bugára, či z 
ANO. Rovnako je v nej kvantum dôka-
zov o skorumpovanosti strany Smer.

... avšak nám sa po jej vypočutí 
podarilo nájsť kľúčový dôkaz (ktorý 
niekto „záhadne“ vymazal z prepisu, 
ktorý je už 8 rokov známy!), kde sa Fico 
priznáva k tomu, že financoval Smer 
nelegálnymi stovkami miliónov korún, 
ktoré vôbec nepriznal do účtovníctva. 
Doslova na nahrávke hovorí, že Flašík 
vybral od sponzorov nelegálnych 250 
miliónov korún, ale Ficovi do čiernej 
kasy v Smere dal len 170 a 80 miliónov 
si nechal ... a Pellegrini-
mu to vôbec nevadí a 
ide tomuto skorum-
povanému podvod-
níkovi robiť garde na 
kandidátku Smeru. 
Prečo? Lebo Pelle-
grini 19 rokov Ficovi 
verne slúžil a zrejme 
o všetkých podvo-
doch vedel.

Mafia nám ukradla Slovensko

» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO 03
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Spoločenstvo (správca) vo svojom 
písomnom vyjadrení k oznámení o 
začiatku rekonštrukcie upozorní sta-
vebníka, že pri stavebných úpravách 
v byte musí postupovať v zmysle sta-
vebného zákona a dodržiavať pod-
mienky, ktoré majú vlastníci bytov 
dohodnuté. 

1. Práce, ktoré spôsobujú hluk alebo 
iným spôsobom narúšajú pokojné uží-
vanie bytov ostatných vlastníkov bytov, 
môže stavebník vykonávať počas pra-
covných dní iba v čase od 8. do 18. hod. 
V nedeľu alebo počas dní pracovného 
pokoja takéto práce vykonávať nesmie.

2. Stavebné úpravy sa musia realizovať 
na základe projektovej dokumentá-
cie a statického posudku.

3. Stavebník musí zabezpečiť okam-
žitý odvoz vybúraného materiálu, prí-
padne nábytku či iného odpadu, a to na 
vlastné náklady a mimo kontajnerov 
na domový odpad.

4. Pri úprave inštalačnej šachty, ktorá 
je súčasťou bytového jadra, musí staveb-
ník ponechať manipulačný otvor pri 
zvislých rozvodoch prístupných z bytu 
tak, aby bol zabezpečený ľahký prístup k 
meradlám a armatúram v prípade výme-
ny alebo odstránenia poruchy na týchto 
zariadeniach. Otvor by mal mať rozmery 
minimálne 800 × 1 200 mm a mal by byť 
umiestnený vo výške 200 až 300 mm od 

podlahy.
5. Pri výmene okien musí stavebník 

dbať na to, aby firma, ktorá výmenu 
okien realizuje, nepoškodila zateple-
nie. 

6. Stavebník musí použiť rovnakú 
vonkajšiu farebnú úpravu okien a bal-
kónových dverí, aká je použitá na celom 
bytovom dome.

7. Pri vytváraní otvoru do nosnej kon-
štrukcie musí stavebník doložiť statický 
posudok zohľadňujúci vplyv otvoru na 
všetky nosné konštrukcie v bytoch nad a 
pod otvorom, nie iba v predmetnom byte.

8. Spoločné priestory, cez ktoré bude 
stavebník prenášať stavebný materiál, 
musí pri znečistení ihneď upratať, aby 
sa nečistoty neroznášali do ostatných 
bytov.

9. Stavebník nesmie skladovať sta-
vebný materiál v spoločných priestoroch.

10. Stavebník nesmie prenášať ťažké a 
veľké predmety osobným výťahom. Pri 
použití výťahu na prevoz materiálu a za-
riadení musí stavebník použiť podložku 
pod materiál alebo zariadenie tak, aby 
nedošlo k poškodeniu podlahy. Zároveň 
musí dbať na to, aby sa nepoškodili os-
tatné časti výťahu a aby nedošlo k preťa-
ženiu výťahu.

11. Stavebník musí dodržať ďalšie pod-
mienky určené príslušným stavebným 
úradom.

Povinnosti stavebníka 
pri rekonštrukcii bytu

» red

46
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VIZITKY
0905 915 039

AKCIA

 390OD 390 €
S KOMPLET
MONTÁŽOU

VRÁTANE
MURÁRSKYCH

PRÁC 



LC19-42 strana- 8

spravodajstvo / služby Najčítanejšie regionálne noviny
8

Rok 1989 si spájame s víťazstvom slobody nad komunizmom. Priniesol nám tiež nevídanú prosperitu a stabilitu. 

Vojna a mier v oblastiach, kde sa žilo v „pokoji“
Stredná Európa je dnes pokojná a bez konfl ik-

tov; rozpočty na obranu a  veľkosti ozbrojených 
síl u väčšiny našich susedov klesli na zlomok 
toho, čo bývali za studenej vojny. Ešte krátko po 
rozdelení Československa malo Slovensko 53 tisíc 
vojakov, dnes máme o dve tretiny menej.  
 
■   Zabudnuté boje o pokoj

Niekoľko týždňov po 17. novembri 1989 
boli obrazovky našich televízií plné streľby. 
V Rumunsku sa bezpečnostné sily blízke 
prezidentovi Nicolae Ceausescovi pokúsili 
zvrátiť demokratickú revolúciu silou. Až priame 
nasadenie armády prelomilo ich odpor. Počty 
mŕtvych sa odhadujú na 700 až 1200, vrátane 
rumunského diktátora a  jeho manželky Eleny. 
V  skutočnosti však nebolo násilie v Rumunsku 
prvým, ktoré bolo spustené kolapsom 
komunistického bloku. Táto smutná česť patrí 
vojne medzi Arménskom a  Azerbajdžanom 
(vtedy ešte dvoma republikami Sovietskeho 
zväzu), ktorá vypukla už v r. 1988. Vojna v menej 
intenzívnej forme tam pokračuje dodnes (!) a 
každý rok pri prestrelkách umiera niekoľko ľudí.

■   Štvrť milióna obetí
Začiatkom 90-tych rokov už to išlo ako na 

bežiacom páse: občianske vojny v Gruzínsku 
(1991-93), v  Tadžikistane (1992-97), konfl ikt v 

moldavskom Podnestersku (1992) a nie jedna, ale 
hneď dve vojny o nezávislosť Čečenska na Rusku 
(1994-96 a 1999-2000). A to boli tie vzdialenejšie; 
bližšie k  našim hraniciam sa prevalili vojny a 
etnické čistky v bývalej Juhoslávii (od r. 1991 až 
do r. 1999). Spolu umrelo vo vojnách po kolapse 
bývalého ZSSR a Juhoslávie štvrť milióna ľudí. 
Vyše milióna vyhnali z domovov. 

■   Zhubné dedičstvo boľševikov
Prečo zrazu toľko násilia? Časté vysvetlenie je, 

že komunizmus držal pod pokrievkou rôzne na-
cionalistické vášne, ktoré sa odtrhli z reťaze, keď 
Sovieti poľavili kontrolu. To však bagatelizuje 
zhubnú úlohu samotných komunistov. Tí zasiali 
semiačka budúcich vojen ešte za hlbokej totality. 
Obzvlášť Stalin bol veľký manipulátor, ktorý 
vládol metódou rozdeľuj a panuj. V jeho časoch 

mal Sovietsky zväz rôzne republiky s  mnohými 
národnosťami.  Svoju moc si upevnil tak, že po-
prekresľoval hranice a  popresúval celé národy. 
Do pár rokov však bol každý s každým rozhádaný 
a všetci sa obracali na Stalina v Moskve, aby sa 
ich zastal a aby ich bránil.

■   Násilie hrozí stále
Väčšina bojov sa odohrala dávno a  ďaleko 

od nás, ale jedno poučenie z  nich je dodnes aj 
pre Slovensko aktuálne. Mier nesmieme brať za 
samozrejmosť, lebo všetky krajiny sú za určitých 
okolností schopné násilia. Garantmi pravid-
iel a  stability sú dnes pre nás Európska únia 
a Severoatlantická aliancia, vďaka ktorým platí, 
že veľké štáty v  Európe si zväčša riešia spory 
s  menšími mierovou cestou. Bez týchto dvoch 
inštitúcií by Európa bola oveľa menej príjemným 
miestom na život, ako dnes je. 

Garantmi pravidiel a stability
je dnes pre nás Európska únia a

Severoatlantická aliancia, vďaka ktorým 
platí, že veľké štáty v Európe si zväčša riešia 

spory s menšími mierovou cestou. 
Bez týchto dvoch inštitúcií by Európa bola 
oveľa menej príjemným miestom na život,

ako dnes je.

O autorovi
Tomáš Valášek je riaditeľom eu-
rópskych operácií Carnegie nadácie 
pre medzinárodný mier a  bývalým 
veľvyslancom Slovenskej 
republiky pri NATO.

Tomáš Valášek

rokov SERIÁL: Tridsaťročná cesta Slovenska k demokracii 2NOVEMBER  89 
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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

www.balkona.eu
0948 787 777

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

zimné záhrady 
splátky od 149 €

zasklievanie terás
splátky od 98 €

Možnosť výhry 250 €JESENNÁ AKCIA ZĽAVY až do 25%
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Akcia platí od 18. 10. 2019 do 24. 10. 2019 alebo do vypredania zásob.

O aktuálnej dostupnosti letákových výrobkov sa môžete vopred informovať na telefónnych číslach jednotlivých predajcov uvedených v letáku. Ak sa výrobok uverejnený v 
letáku nenachádza v predajni uvedenej v zozname predajní, predajňa zabezpečí dodanie požadovaného výrobku do predajne. Technické parametre a vyobrazenia výrobkov 
sú prevzaté od výrobcov. Chyby a omyly v texte, cenách a technickom popise sú vyhradené. Niektoré obrázky môžu byť len ilustračné. Ceny výrobkov sú uvedené vrátane 
DPH. Vydavateľ letáku: František Majtán - Euronics TPD, Farského 26, 851 01 Bratislava

256GB
SSD

4GB
RAM

Najlepšie elektro
2017 / 2018

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. 0918 421 069  Žiar nad Hronom EURONICS TPD, OD Prior-Stred, tel. 045/673 2289

Zvolen EURONICS TPD, RETAIL PARK, tel. 045/540 1845

6,3” IPS 2340 × 1080, procesor Qualcomm 
Snapdragon 660 8jadrový, RAM 4 GB, interná 
pamäť 64 GB, microSD až 256 GB, zadný 
fotoaparát 48 Mpx (f/1,8) + 5 Mpx (f/2,2), predný 
fotoaparát 13 Mpx, elektronická stabilizácia, 
Glonass, IrDA, LTE, Jack (3,5mm) a USB-C, čítačka 
odtlačkov, hybridný slot, rýchle nabíjanie, batéria 
4000 mAh, Android 9.0 Pie.

Xiaomi Redmi Note 7
Mobilný telefón

Intel Core i3 7020U Kaby Lake, 15.6” TN 
matný 1920×1080, RAM 4GB DDR4, Intel UHD 
Graphics 620, integrovaná grafická karta, SSD 
256GB, numerická klávesnica, USB 3.2 Gen 
1, DVD, WiFi 802.11ac, 2-článková batéria 30 
Wh, Windows 10 Home. 

Lenovo V130-15
15,6“ Notebook

ESET Internet 
Security

na 2 mesiace 
ako DARÈEK

ES

na
a

419 €
469€

50€
UŠETRI

229€

181 99 €

47€
UŠETRI

Indikácia plného vrecka, parkovacie 
úchyty, regulácia výkonu, mäkké kolieska, 
teleskopická trubica, hlučnosť 80 dB, 
7,5m akčný rádius, umývateľný Hygiene 
Filter 12, 5m kábel, hubica DustPro.

Electrolux EASY GO EEG 42EB 
Sáèkový vysávaè

69 90 €
Klubová cena 

89,90€

64GB
pamä�

4GB
RAM

€€
bová cena 

00€€

Batérie do ovládača 1x 9V, do 
auta 6x 1,5V AA (nie sú súčasťou 
balenia), odporúčaný vek 6+, 
hmotnosť 0,973 kg, dĺžka 17 cm, 
šírka 38 cm, výška 20,5 cm.

Wiky AUTO TERENNE RC, 
30cm

23 74 €
Klubová cena 

27,99€

Najpredávanejší

A+

4K
ULTRA HD

329 €
359€

SMART LED, 108cm, 4K Ultra HD, PCI 1400, HDR10/HLG, UHD Upscaling, DVB-
T2/C/S/S2, H.265/HEVC, WLAN, 3× HDMI, 2× USB, CI+, WiFi, HbbTV, VIDAA U3.0 
OS, párovanie s mobilným telefónom, YouTube, VOYO, Netflix, webový prehliadač, 
Smartphone App, 14W, A+.

HISENSE H50B7100 / LED TV
RT LED 108cm 4K Ultra HD PCI 1400 HDR10/HLG UHD Upscaling DVB

ENSE H50B7100 / LED TV

50
” /

 12
5 c

m

A

4K
ULTRA

A+

K
A

+

K
A HD

30€
UŠETRI

605 35 €

Energetická trieda A++, kapacita 8 kg, 
hlučnosť 66 dB, funkcia proti pokrčeniu 
bielizne, senzor pre výborné usušenie, 
funkcia rýchleho sušenia, odložený štart.

AEG T8DEE48SC
Spredu plnená sušièka

bežná cena

619€

Klubová cena 

8kg
kapacita

A++

40 EUR SPÄŤ

Satelitný prijímač – DVB-S2, 
FullHD 1920 × 1080, HDMI, 
USB, LAN, S/PDIF, FastScan, 
PVR, EPG, Skylink Ready, 
čítačka Irdeto, USALS, DiSEqC, 
UNICABLE.

GoSAT GS7060 HDi
Satelitný prijímaè

84 99 €
114,90€

29€
UŠETRI

750W
príkon

regionpress T96_3.indd   1 16.10.2019   12:03:57
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Podstatnou úlohou trestného práva 
v právnom poriadku Slovenskej repub-
liky je ochrana spoločnosti a  jednot-
livca pred trestnými činmi, teda pred 
činmi, ktoré sú spoločensky nežiadú-
cim správaním, a ktoré porušujú alebo 
ohrozujú záujmy spoločnosti resp. jed-
notlivca. 

O spáchaní trestného činu, alebo o po-
dozrení, že mohlo dôjsť k spáchaniu trest-
ného činu, pokusu alebo príprave sa môžu 
dozvedieť predovšetkým tie subjekty, 
ktorých úlohou je trestnú činnosť odhaľo-
vať alebo jej zamedzovať. Podozrenie, že 
mohlo dôjsť k  spáchaniu trestného činu, 
prípadne k niektorému z jeho vývinových 
štádií však môže mať aj jednotlivec, bežný 
človek. Každý z týchto osôb, či už ide o štát-
ny orgán alebo o jednotlivca, má zákonnú 
povinnosť takéto svoje zistenie bez meška-
nia oznámiť orgánom činným v  trestnom 
konaní. Tie sú povinné ho prijať, preveriť, 
vyhodnotiť a rozhodnúť o ňom. 

Trestné oznámenie sa podáva or-
gánom činným v  trestnom konaní, teda 
prokurátorovi alebo policajtovi. Možno 
ho urobiť písomne, ústne do zápisnice, 
telegraficky, telefaxom, elektronickými 
prostriedkami podpísané so zaručeným 
elektronickým podpisom alebo bez zaru-
čeného elektronického podpisu. Podanie 
urobené telegraficky, telefaxom alebo 
elektronickými prostriedkami bez zaru-
čeného elektronického podpisu treba po-
tvrdiť písomne alebo ústne do zápisnice 
do troch pracovných dní. Obsahové nále-

žitosti trestného oznámenia zákon bližšie 
neupravuje, v  dôsledku čoho je na sa-
motnom oznamovateľovi aké skutočnosti 
v ňom uvedie. Oznamovateľom uvádzané 
skutočnosti by však mali aspoň v hrubých 
rysoch opisovať a  poukazovať na skutoč-
nosti, z  ktorých možno vyvodiť záver, že 
došlo ku konaniu, o ktorom sa oznamova-
teľ domnieva, že je trestným činom. Ozna-
movateľ nie je povinný oznámený skutok 
právne kvalifikovať. Právna kvalifikácia 
skutku je úlohou orgánov činných v trest-
nom konaní. Okrem opisu skutku môže 
oznamovateľ v  oznámení uviesť aj údaje 
osoby, o ktorej sa domnieva, že spáchala 
skutok a zároveň aj dôvody, z ktorých jeho 
podozrenie voči tejto osobe pramení. Ďalej 
môže oznamovateľ uviesť aj údaje o  po-
škodenom či údaje prípadných svedkov. 
Oznamovateľ by mal označiť orgán činný 
v trestnom konaní, ktorému je oznámenie 
určené a uviesť aj svoje identifikačné úda-
je. Po podaní oznámenia nasleduje pro-
ces, v  ktorom zo strany orgánov činných 
v  trestnom konaní dochádza k  prevero-
vaniu tvrdení obsiahnutých v podnete so 
zameraním na zistenie toho, či skutočne 
došlo alebo naopak nedošlo k  spáchaniu 
trestného činu. 

Podanie trestného oznámenia

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

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

Ponuka platí od 1. 10. do 31. 10. 2019. Ponuka je iba informatívna a nie je záväznou ponukou na uzavretie kúpnej zmluvy. Zmluvná záruka Renault 5 rokov/100 000 km (podľa toho, čo nastane skôr) sa riadi konkrétnymi záručnými podmienkami, ktoré 
sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Nový Renault CLIO: spotreba 3,6 – 5,2 (l/100 km), emisie CO2 94 – 118 (g/km). Uvedené spotreby paliva a emisie CO2 sú zmerané metodikou stanovenou podľa platných právnych predpisov vyžadovaných na 
homologáciu vozidla. Vyobrazenie vozidla je iba ilustratívne.

Renault odporúča

Full LED svetlomety
Revolučný interiér
5 rokov záruka Renault

Od

9 850 €

Tempus Car, Šafáriková 91, 048 01 Rožňava Tel.: +421 915 918 980,  +421 1918 957 263918 957 263 tempusroznava@gmail.com
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06:00 Teleráno 08:30 Záme-
na manželiek 09:40 Oteckovia 10:40 Rodinné 
prípady 11:30 Kobra 11 13:30 FARMA 15:55 Rodinné 
prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Re-
flex 17:50 Lovci peňazí 17:55 Oteckovia 19:00 TE-
LEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ 
NOVINY 20:30 Susedia Sitkom MN 12 (SR) 2019 P. 
Marcin, A. Kraus, Z. Tlučková, V. Ráková, M. Slá-
dečková, D. Richterová. 21:25 FARMA 22:40 Ro-
dinné prípady 23:40 Kobra 11 01:35 FARMA 02:55 
Arrow 04:15 Rodinné prípady 

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NO-
VINY 08:30 SÚDNA SIEŇ 09:50 SÚDNA SIEŇ 10:50 
EXTRÉMNE PRÍPADY 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 
TOP STAR 12:55 9-1-1 II. 9,10 14:55 SÚDNA SIEŇ 15:55 
ZÁCHRANÁRI 16:55 NAŠI 17:30 NOVINY 17:55 MOJA 
MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 
NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE PO-
ČASIE 20:35 INKOGNITO 21:45 INKOGNITO 23:00 
Myšlienky vraha 00:55 ZÁCHRANÁRI 01:50 KRIMI 
02:20 NOVINY TV JOJ 03:05 Profesionáli 03:45 
MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 

05:40 Správy RTVS „N“ 07:00 
Postav dom, zasaď strom 07:30 Ranné sprá-
vy RTVS 08:40 Najkrajšie miesta na potápanie  
09:10 Rodina doktora Kleista 09:55 Zajtrajšie no-
viny 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 
12:20 Dámsky klub 13:55 Folklorika 14:25 Druhá 
šanca 16:00 Správy RTVS 16:25 Najkrajšie miesta 
na potápanie 16:55 Rodina doktora Kleista 17:45 
Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 Coco 
Chanel 22:15 Reportéri 22:45 Rapl 23:45 Fetiše 
Nežnej revolúcie 00:15 Pán Selfridge 

06:00 Teleráno 08:30 Svokra 
09:30 Oteckovia 10:30 Rodinné prípady 11:30 
Kobra 11 13:35 FARMA 14:55 Policajné prípady 
15:55 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NO-
VINY 17:25 Reflex 17:50 Lovci peňazí 17:55 Otec-
kovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 
20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Sestričky Seriál 
o hrdinkách s jedinečným poslaním MN 15 (SR) 
2019 K. Svarinská, D. Košická, A. Vargová, K. Ma-
darová 21:40 FARMA 22:55 Horná Dolná 00:10 
Kobra 11 02:00 FARMA 03:10 Arrow 

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ 
NOVINY 08:30 SÚDNA SIEŇ 09:35 SÚDNA SIEŇ 
10:30 EXTRÉMNE PRÍPADY 12:00 NOVINY O 12:00 
12:30 TOP STAR 12:50 9-1-1  II. 11,12 14:50 SÚDNA 
SIEŇ 15:55 POLICAJTI V AKCII 16:55 NAŠI III. 1/24 
17:30 NOVINY 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO 
TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 
ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 ZA SKLOM 
III. 4 22:00 MINISTRI II. 22:35 Myšlienky vraha V. 
13,14 00:25 POLICAJTI V AKCII 01:30 KRIMI 02:00 
NOVINY TV JOJ 02:50 TOP STAR 03:05 Profesionáli 

05:40 Správy RTVS „N“ 07:00 
Hurá do záhrady 07:30 Ranné správy RTVS 08:40 
Najkrajšie miesta na potápanie  09:10 Rodina dok-
tora Kleista 10:00 Zajtrajšie noviny 10:50 Duel 11:20 
5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 
13:55 Folklorika 14:25 Druhá šanca 15:35 Sloven-
sko s Tiposom 16:00 Správy RTVS 16:25 Najkrajšie 
miesta na potápanie 16:55 Rodina doktora Kleista 
17:45 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 
S úsmevom po Slovensku 21:20 Stará škola 22:25 
Ponorka 23:25 Ray Donovan 00:20 Druhá šanca

06:00 Teleráno 08:30 Varte s 
nami 08:40 Zámena manželiek 09:50 Oteckovia 
10:50 Rodinné prípady 11:45 Kobra 11 13:45 FARMA 
15:00 Policajné prípady 16:00 Rodinné prípady 
17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:50 
Lovci peňazí 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE 
NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVI-
NY 20:30 Extrémne premeny Slovensko - Dru-
há šanca na život 22:20 FARMA 23:20 Susedia 
00:10 Kobra 11 02:05 FARMA 03:05 Cestovatelia v 
čase 04:55 TELEVÍZNE NOVINY  

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ 
NOVINY 08:30 SÚDNA SIEŇ 09:50 SÚDNA SIEŇ 
10:50 EXTRÉMNE PRÍPADY 12:00 NOVINY O 12:00 
12:30 TOP STAR 12:55 9-1-1 14:55 SÚDNA SIEŇ 15:55 
ZÁCHRANÁRI 16:55 NAŠI 17:30 NOVINY 17:55 MOJA 
MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 
NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE 
POČASIE 20:35 DELUKSE 9 21:35 ČAU, LUJZA! 22:55 
Myšlienky vraha 00:55 ZÁCHRANÁRI 01:40 KRIMI 
02:10 NOVINY TV JOJ 03:05 Profesionáli 03:45 
MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 

06:10 Správy RTVS „N“ 07:05 
Folklorika 07:30 Ranné správy RTVS 08:40 Naj-
krajšie miesta na potápanie 09:10 Rodina dok-
tora Kleista 10:00 Zajtrajšie noviny 10:50 Duel 
11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky 
klub 13:55 Folklorika 14:25 Druhá šanca 15:35 
Slovensko s Tiposom 16:00 Správy RTVS 16:25 
Najkrajšie miesta na potápanie 16:55 Rodina 
doktora Kleista 17:50 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 
Správy RTVS 20:30 Špecialisti 22:00 Duisburg 
23:45 Stará škola 00:45 Duisburg 

06:00 Teleráno 08:30 Ex-
trémne premeny Slovensko - Druhá šanca na 
život 09:50 Oteckovia 10:50 Rodinné prípady 
11:50 Kobra 11 13:50 FARMA 15:00 Policajné prípa-
dy 16:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE 
NOVINY 17:25 Reflex 17:50 Lovci peňazí 17:55 
Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČA-
SIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Horná Dolná 
21:40 FARMA 22:55 Sestričky II. 00:05 Kobra 11 
02:00 FARMA 03:05 Cestovatelia v čase 04:55 
TELEVÍZNE NOVINY  

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NO-
VINY 08:30 SÚDNA SIEŇ 09:35 SÚDNA SIEŇ 10:40 
EXTRÉMNE PRÍPADY 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 
TOP STAR 12:55 9-1-1 14:55 SÚDNA SIEŇ 15:55 POLI-
CAJTI V AKCII 16:55 NAŠI 17:30 NOVINY 17:55 MOJA 
MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 
NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE 
POČASIE 20:35 INKOGNITO 21:50 NA HRANE 22:20 
SEDEM 23:20 Myšlienky vraha 01:20 POLICAJTI 
V AKCII 02:20 NOVINY TV JOJ 03:05 Profesionáli 
03:45 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 

05:45 Správy RTVS „N“ 07:05 
Folklorika 07:30 Ranné správy RTVS 08:40 Naj-
krajšie miesta na potápanie  09:10 Rodina dokto-
ra Kleista 10:00 Zajtrajšie noviny 10:55 Duel 11:20 
5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 
13:55 Folklorika 14:25 Druhá šanca 16:00 Správy 
RTVS 16:25 Najkrajšie miesta na potápanie 16:55 
Rodina doktora Kleista 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 
19:00 Správy RTVS 20:30 Zlaté časy 21:30 Fetiše 
Nežnej revolúcie 22:00 Majster šarkanov 00:05 
Neskoro večer 01:00 Druhá šanca 

PONDELOK 21.10.2019
MARKÍZA MARKÍZA MARKÍZA MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

TV JOJ TV JOJ TV JOJ

RTVS RTVS RTVS

UTOROK 22.10.2019 STREDA 23.10.2019 ŠTVRTOK 24.10.2019

0915 549 895

V pripade zaujmu nas kontaktujte telefonicky alebo emailom 
lucia.vojtassakova@euromicron-deutschland.de

- Nemecká pracová zmluva na dobu neurčitú
- Turnusová práca: 3 týždne sa pracuje a týždeň máte voľno
- Poskytujeme ubytovanie, služobné vozidlo,  pracovné oblečenie 
a pracovné náradie
- Mzda: 12-13€ na hodinu brutto  
+ 8€ netto za odpracovaný deň
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PRIJMEM VEDÚCEHO,
ZÁSTUPCU A ASISTENTA

Životopisy posielať na:
praca.szco@gmail.com

do kancelárie vo Veľkom Krtíši
Podmienky: SZČO, maturita,

VP sk. B výhodou

Platové podmienky: 
728€/Brutto + diéty, mesačné odmeny
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www.hilfe-in-wuerde.at
office@hilfe-in-wuerde.at

Ak máte záujem o dlhodobú spoluprácu a �nančnú istotu, kontaktujte nás

Sprostredkovanie opatrovateľskej
práce v Rakúsku už 15 rokov

0908 868 643  |  +43 699 190 48 723

66
-0

08
4-

1

Nie zostaň 
v kľude, ale zostaň pokojný.

Slovenčina naša

0905 915 039
Inzerát, ktorý predáva
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Kedysi sa slovo doktor vyslovovalo s 
veľkou úctou a nádejou. Pán doktor. 
Týmito slovami začínali vetu často 
ľudia, ktorí očakávali pomoc v prob-
lémoch, ktoré nedokázali vyriešiť. 

Doktor im liečil dieťa, koňa, alebo 
pomáhal pri dedičskom konaní. Dnes 
slovo doktor akosi stratilo lesk. Pribud-
li „doktori,“ podivných odborov ale aj 
mnohí právnici, lekári a veterinári stra-
tili úroveň. Mnohí vyštudovali len pre-
to, aby rozšírili rodokmeň - s protekciou. 
Iných pokazili peniaze. Dobrý doktor by 
mal mať peniaze, ale nie od pacientov 
v obálkach alebo od mafiánov, ktorí ho 
platia. Nedávno ochorela naša kobyla. 
Nebolo možné zohnať doktora, ktorý by 
jej prišiel pomôcť. Dozvedel som sa, že 
pre veterinára je výhodnejšie čipovať 
psov, kastrovať kocúrov alebo ošetrovať 
papagáje, ako chodiť ku koňom. 

A čo lekári? Primár z jednej nemoc-
nice si nechal od chlapov z útulku pre 
ľudí v núdzi vyviesť tri autá močovky zo 
žumpy pri chalupe. Po skončení práce 
im zaplatil - dve eurá. Neviem, koľko 
jemu dávajú pacienti, ale táto „odmena“ 
svedčí o pohľade pána doktora na svet. 
Nenechal by som sa od neho ošetriť. Ani 
od jeho kolegyne, ktorá šéfovi starobin-
ca povedala, že keby stará a imobilná 

pani mala menšiu starostlivosť, dostala 
by preležaniny a zomrela by. Nebolo by 
potrebné sa už o ňu starať, keď z nej nie 
je žiaden úžitok. Nedávno si jeden lekár 
dokazoval svoje ego a zúfalá matka s 
nemocným synom sa stali jeho ruko-
jemníkom. 

Prešlo mu to, lebo pozná správny 
SMER. Aj toto sú doktori. 

O právnikoch sa vyjadrovať radšej 
nebudem - stačí sa pozrieť na galériu 
sudcov a prokurátorov, ktorí spolupra-
cujú s mafiánmi, krivia zákony, znásil-
ňujú spravodlivosť a v poslednej dobe 
zahadzujú svoje mobilné telefóny. 

Doktori. Toto označenie kedysi 
vzbudzovalo rešpekt. Aj dnes sú takí, 
ktorí si zaslúžia obdiv a vďaku. Poznal 
som však dosť takých, ktorí si zaslúžia 
odsúdenie. Už neslúžia ľuďom, ktorí ich 
potrebujú, ale penia-
zom. Majú veľké ego 
a sú bezcitní. Máme 
teda doktorov a 
„doktorov.“ Keď sa tí 
prví neočistia od tých 
druhých, padne 
špina aj na 
nich.

Doktori a „doktori“

» Ján Košturiak

Sociálna poisťovňa pripomína za-
mestnancom siete Potravín Kačka, 
ktorí majú nevyplatené mzdové 
nároky, že v týchto dňoch už budú 
môcť požiadať o ich výplatu z ga-
rančného fondu Sociálnej poisťov-
ne. 

Podľa informácií, ktoré Sociálna 
poisťovňa má, postupne sa napĺňajú 
všetky formality, ktoré sú potrebné pre 
podanie žiadosti a rozhodnutie o ga-
rančnej dávke.

Zamestnanci potrebujú predložiť 
v príslušnej pobočke Sociálnej pois-
ťovne tieto doklady:

Žiadosť o dávku garančného pois-
tenia (je prístupná v každej pobočke 
a aj na webovej stránke Sociálnej po-
isťovne), ktorú vyplňuje a podpisuje 
zamestnanec. Ako prílohu je možné 
pripojiť fotokópiu pracovnej zmluvy, 
resp. fotokópiu dokladu o skončení 
pracovno-právneho vzťahu (vtedy, ak 
bol pracovnoprávny vzťah skončený).

Tlačivo Potvrdenie zamestnávate-
ľa na účely nároku na dávku garančné-
ho poistenia, v ktorom je zamestnávateľ 
povinný potvrdiť neuhradené mzdové 

nároky zamestnanca. Ak toto tlačivo 
zamestnanec nemá, vyžiada si ho prís-
lušná pobočka Sociálnej poisťovne buď 
od zamestnávateľa, resp. správcu kon-
kurznej podstaty alebo predbežného 
správcu konkurznej podstaty.

Zamestnanci sa preto môžu už v 
najbližších dňoch, ak majú tieto ná-
ležitosti splnené, obracať na pobočky 
Sociálnej poisťovne, ktoré im poskytnú 
aj odborné poradenstvo v ich individu-
álnych prípadoch.

Maximálna výška dávky garanč-
ného poistenia, na ktorú má zamest-
nanec nárok, ak platobná neschopnosť 
zamestnávateľa vznikla v období od 1. 
júla 2019 do 30. júna 2020, predstavuje 
v súčasnosti 3 039 eur.

Rady zamestnancom 
siete Potravín Kačka

» Zdroj: SP
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Nie kružítko, nie tlačítko 
a nie lízatko, ale kružidlo, tlačidlo, lízanka.

Slovenčina naša Nie vodítko, ale vôdzka.
Nie čumák, ale ňufák. Nie rohlík, ale rožok.

Slovenčina naša
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06:00 Teleráno 08:30 Sladká 
výzva 08:40 Zámena manželiek 09:50 Otecko-
via 10:50 Rodinné prípady 11:45 Kobra 11 13:45 
FARMA 15:00 Policajné prípady 16:00 Rodinné 
prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 
Reflex 17:50 Lovci peňazí 17:55 Oteckovia 19:00 
TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTO-
VÉ NOVINY 20:30 FARMA Západ vs. Východ, kto 
z farmárov získa výhru 75 000 €? MN 12 22:45 
Únos 00:50 Kobra 11 01:50 FARMA 03:50 Cesto-
vatelia v čase  

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ 
NOVINY 08:30 SÚDNA SIEŇ 09:35 SÚDNA SIEŇ 
10:40 EXTRÉMNE PRÍPADY 12:00 NOVINY O 12:00 
12:30 TOP STAR 12:50 V ohni 5,6 14:50 SÚDNA 
SIEŇ 15:55 ZÁCHRANÁRI 16:55 NAŠI III. 4 17:30 
NOVINY 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVO-
JA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 
20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 Jurský svet 
23:15 Dokonalý život 01:25 Skutočný Rocky Bal-
boa 03:25 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 
04:20 NOVINY TV JOJ  

05:45 Správy RTVS „N“ 07:05 
Folklorika 07:30 Ranné správy RTVS 08:40 Naj-
krajšie miesta na potápanie  09:10 Rodina dokto-
ra Kleista 09:55 Zajtrajšie noviny 10:50 Duel 11:20 
5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 
13:55 Folklorika 14:25 Druhá šanca 16:00 Správy 
RTVS 16:25 Najkrajšie miesta na potápanie 16:55 
Rodina doktora Kleista 17:50 Duel 18:20 5 proti 5 
19:00 Správy RTVS 20:30 Milujem Slovensko 21:55 
V dobrej spoločnosti 22:30 Cestou necestou 23:05 
Brutálna Nikita 00:55 Druhá šanca 

05:10 Policajné prípady 
06:00 TELEVÍZNE NOVINY 07:00 Tom a Jerry 07:15 
Zajac Bugs a priatelia 07:30 Tom a Jerry 08:25 
Magická posadnutosť 10:40 Happy Feet 12:50 
Tvoja tvár znie povedome 15:40 Osobný strážca 
18:20 Smotánka 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 
POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 xXx: 
Návrat Xandera Cagea 22:40 Smrtonosná jazda 
00:45 xXx: Návrat Xandera Cagea 02:40 Smrto-
nosná jazda 03:15 Magická posadnutosť 04:55 
Policajné prípady  

05:10 KRIMI 05:45 NOVINY TV 
JOJ 06:35 SpongeBob v nohaviciach VIII. 12 07:05 
Labková patrola  I. 9,10 08:10 PRÁZDNINY II. 5,6 
11:00 NAŠI I. 8,9 12:15 MILÁČIKOVO 12:50 ČESKO 
SLOVENSKO MÁ TALENT 14:30 Deň po tom 17:15 
Tajný život maznáčikov 19:00 KRIMI 19:30 NOVI-
NY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 
20:35 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 22:00 HRO-
BÁRI 4 22:55 Grázli z vidlákova 01:00 Nečakané 
odhalenie 2 02:10 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 
03:20 Profesionáli III. 12 04:00 KRIMI 

05:45 Správy RTVS „N“ 06:50 
Včielka Maja 07:40 Sofia Prvá 08:15 Levia stráž 
08:40 Fidlibumove rozprávky 09:35 Daj si čas 
10:05 Merlin 11:25 On air 11:50 Záhady tela 12:55 
Milujem Slovensko 14:25 Grand hotel 15:55 Poi-
rot: Dobrodružstvo lacného bytu 16:55 Fetiše 
Nežnej revolúcie 17:55 Cestou necestou 18:25 
Postav dom, zasaď strom 19:00 Správy RTVS 
20:30 Záhady tela 21:25 Neskoro večer 22:20 3 
pódiá 23:15 Fetiše socializmu 23:45 S úsmevom 
po Slovensku 00:30 Grand hotel 

06:00 TELEVÍZNE NOVINY 
07:05 Zajac Bugs a priatelia 07:40 Happy Feet 
09:45 Transformers 3 13:00 Na telo 13:40 Únos 
15:55 Horná Dolná 17:15 Susedia 19:00 TELEVÍZNE 
NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 
20:30 Tvoja tvár znie povedome Šou, v ktorej 
môžete byť kýmkoľvek! Osem známych slo-
venských osobností v koži svetoznámych inter-
pretov. Moderuje Martin Nikodým. MN 12 23:10 
Osobný strážca 01:50 Transformers 3 04:55 TE-
LEVÍZNE NOVINY  

05:20 KRIMI 05:55 NOVINY TV 
JOJ 06:40 SpongeBob v nohaviciach VIII. 13 07:15 
Labková patrola  I. 11,12 08:30 Dr. Dolittle 10:10 
Knight Rider 6 11:15 Tajný život maznáčikov 13:10 
Jurský svet 15:50 NOVÁ ZÁHRADA 16:50 NA CHA-
LUPE 17:50 NOVÉ BÝVANIE 19:00 KRIMI 19:30 NOVI-
NY TV JOJ 20:20 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 
20:35 Security Americký akčný kriminálny triler. 
MN 15 2017 A. Banderas, B. Kinglsey, L. McIntyre, 
Ch. Lindberg, G. Wrightová a ďalší. 22:40 Uteč 
01:05 Prísľuby z Východu 03:15 NOVINY TV JOJ

05:30 Správy RTVS „N“ 06:50 
Máša a medveď 07:10 Včielka Maja 07:25 Sofia 
Prvá 08:00 Levia stráž 08:25 Zázračný ateliér 
08:50 Táraninky 09:05 Kriminálka 5.C 09:40 Auto-
salón 10:10 Otvorené nebo 11:00 Slovensko v obra-
zoch 11:30 Svet v obrazoch 11:55 O 5 minút 12 13:00 
Občan za dverami 13:35 Poirot: Dom na myse 14:25 
Zlaté časy 15:35 „Což takhle dát si špenát“ 17:05 Bud 
Bindi 17:45 Hurá do záhrady 18:15 Tajomstvo mojej 
kuchyne 19:00 Správy RTVS 20:30 Tlmočník 22:20 
Krok do tmy 00:20 Poirot: Dom na myse 

MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

PIATOK 25.10.2019 SOBOTA 26.10.2019 NEDEĽA 27.10.2019
MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

TIP 
NA SOBOTNÝ 

VEČER

26.10.2019 20:30  
XXX: NÁVRAT 

XANDERA CAGEA
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U niektorých ľudí niekoľko rokov 
pred zistením cukrovky možno 
sledovať jej predstupeň. Nazýva sa 
prediabetes. 

Ide o stav, keď ešte nie sú splnené 
všetky laboratórne kritériá na potvr-
denie cukrovky, ale hladiny krvného 
cukru sú už zvýšené, ide o hraničnú 
poruchu glukózovej homeostázy. 
Je to obdobie, keď sa už organizmus 
nedokáže úplne vysporiadať  s cuk-
rom z potravy, kedykoľvek po jedle 
počas dňa, alebo aj nalačno.

Normálna hladina krvného cuk-
ru, glykémia, je do 5,6 milimólov 
na liter (mmol/l) a  po jedle do 7,8 
mmol/l. Každá zvýšenie oproti týmto 
hodnotám znamená, že ide už poru-
chu metabolizmu cukru a môže mať 
rôzny stupeň. Podrobnejšie rozdelenie 
je podľa toho, či bola zachytená zvýše-
ná glykémia nalačno, alebo po záťaži.  
Vyšetrenie sa vykonáva v štandarných 
podmienkach a  nazýva sa orálny 
glukózo-tolerančný test (oGTT).

Hraničná glykémia nalačno má 
skratku IFG z anglického impaired 
fasting glucose. Znamená, že hladina 
krvného cukru ráno na lačno je vyššia 
ako 5,6, ale nižšia ako 7 mmol/l a po-
rucha pri vyšetrení po záťaži nebola 
zistená.

Porucha glukózovej tolerancie 

má slovenskú skratku PGT, používa 
sa ale aj IGT z  anglického impaired 
glucose tolerance. Znamená, že hla-
dina krvného cukru pri vyšetrení tzv. 
glykemickej krivky po záťaži je  nad 
7,8 mmol/l a pod 11,1 mmol/l.

Kombinovaná porucha IFG a IGT 
predstavuje kombináciu oboch pred-
chádzajúcich, glykémia je vyššia na-
lačno aj po záťaži. Riziko progresie do 
cukrovky v porovnaní s  izolovanými 
formami je dvojnásobné.

Človek s „pred-cukrovkou“ zväč-
ša nepociťuje žiadne zdravotné ťaž-
kosti. Ale aj bezpríznakové ochore-
nie môže spôsobovať pomalý plazivý 
rozvoj komplikácií, dokonca riziko-
vosť na ne je podobná ako u pacien-
tov už s potvrdenou cukrovkou. Pre-
diabetes je potrebné včas zachytiť, 
lebo je varovným príznakom hrozia-
ceho diabetu, je pravdepodobné, že 
do desiatich rokov sa objaví diabetes 
mellitus 2. typu. Je to obdobie, kedy 
je účinná hlavne zmena 
životosprávy. Riziko 
prechodu do cukrovky 
je možné vypočítať. Zá-
visí od mnohých fakto-
rov, ktoré človek môže 
ovplyvniť.

Prediabetes – varovný príznak 
pred vznikom cukrovky

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

metabolizmu a výživy
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Firma ������ Vám ponúka prácu
s nástupom 

PRAVIDELNÝ TURNUS.  

saludosro@gmail.com
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Spoločnosť zo ZV
PRIJME ĽUDÍ NA ROZVOZ

A DISTRIBÚCIU KNÍH. 
Požadujeme vlastné auto, 

ponúkame zárobok
200-250 € týždenne.

0919 178 947
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hľadá pracovníkov
na stavbu do Nemecka
Ponúkame:
   stabilnú prácu v renomovanej spoločnosti na TPP
   hodinová mzda od 10€ netto
   nástup možný ihneď

Poď k nám 
pracovať 

do Nemecka! 

V prípade záujmu nás kontaktuje: +421 918 351 574, praca@lutogroup.com 

KAŽDÉMU
NÁJDEME PRÁCU

pracovné pozície v ČR

operátor výroby
vodič vzv - zvárač

zoraďovač - kvalitár
a inéwww.konstrukter.sk

BEZPLATNÁ INFOLINKA

0800 500 091 

od  850 eur do 1300 eur

Skladník (Nemecko)

2200 EUR/mesačne Brutto

3000 EUR/mesačne Brutto
Mäsiar (Rakúsko)

0903 431 350
85
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PRIJMEME

2400 EUR/mesačne Brutto

Mäsiar-pomocník  (Rakúsko)

3000 EUR/mesačne BruttoPomocný záhradník 
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