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ZLATOMORAVSKO
č. 03 / 18. JANUÁR 2019 / 23. ROčNÍK

Nie, nejde o  jazykový subštandard 
v titulku, je to presný a korektný citát. 
Konkrétne, tieto slová adresoval Slová-
kom Ján Pavol II. počas návštevy našej 
krajiny v roku 1995. V preklade - „pat-
riotizmus, áno! Nacionalizmus, nie!“ 
Tieto dve vety niekoľkokrát zopakoval a 
poslucháči nemohli byť na pochybách, 
čo nimi myslí a na čo poukazuje. Prečo 
pripomínať myšlienku, ktorá je takmer 
štvrťstoročie stará a jej autor už ani ne-
žije? Lebo je príležitosť a je aj najvyšší 
čas. Tou príležitosťou je blížiaci sa Me-
dzinárodný deň patriotizmu (23. januá-
ra) a výzvou sú mnohé a čoraz častejšie 
javy, ktoré do našej spoločnosti vnášajú 
viacerí politici a ich vlastnou hlúposťou 
výrazne obmedzení adoranti. Patriotiz-
mus alebo vlastenectvo je láska a odda-
nosť vlasti, hrdosť na jej minulosť a prí-
tomnosť, úsilie chrániť záujmy vlasti. 

Vlastenec je človek, ktorý cíti národnú 
hrdosť. Na rozdiel od nacionalizmu sa 
patriotizmus neviaže na národ, ale na 
územie či krajinu, prípadne politický 
národ, teda obyvateľov danej krajiny.

O niekoľko dní tu teda máme Me-
dzinárodný deň patriotizmu. Vlaste-
nectva. Toho, čo je základom ochrany 
záujmov štátu. A štát sme my, občania. 
Nie politické strany a nie ich protago-
nisti. Hoci si to myslia a sú o tom zjav-
ne – aj na príkladoch ich 
konania – presvedčení. 
Je čas vyviesť ich z ich 
omylu.

Pekný týždeň, milí či-
tatelia, i s pripomien-
kou na vlastenec-
tvo také, akým by 
malo byť.

„Patriotizmus tak, nacionalizmus ne!“

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Janka Kráľa 1,
Zlaté Moravce

• Výkup zlomkového zlata,zubného zlata a striebra.• Výkup zlatých a striebornýchmincí a starožitných hodín

Najširší výber snubných
prstienkov (aj briliantových),
svadobných obrúčiek 

• Výroba a oprava šperkov• Oprava hodín, výmenabatérií s tlakovou skúškou

Najširší výber snubných
prstienkov (aj briliantových),
svadobných obrúčiek 

na vybrané
značky
hodiniek

Zľava
až 50%
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MOBILNÝ VÝKUP PAPIERA
ČASOPISY, LETÁKY, NOVINY, KANC. PAPIER
 Bezplatná skartácia archívu  Výkup priamo u Vás

doma od 100kg!!!  Výmenou za hygienické potreby,
peniaze ihneď  NOVÉ! ADR preprava SK-CZ-SK do 3.5t

OTVORENÉ: Po-Pia 9:00-16:00
Volať len v pracovnú dobu

JV Eko-Trans,s.r.o, Horná 189/36, 953 05 Čierne Kľačany
0915 104 234VÝKUP DOPRAVA 0944 423 566

- Pravidelní dodávatelia
   CENA DOHODOU

NAJVYŠŠIA
CENA V OKOLÍ

od 1.3.2019 ROZŠIRUJEME SLUŽBY
O ODVOZ KONTAJNEROV
ako pre súkromné osoby
tak aj Obecné úrady
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PMMONT s.r.o. 
T O PO Ľ Č I A N K Y

Machulinská 7, 951 93 Topoľčianky

PRI KÚPE MATERIÁLU ROZVOZ V OKOLÍ ZADARMO

ZAPOŽIČIAVAME:

AKCIAAKCIA AKCIAAKCIA
na stacionárne
plynové kotle

NA ELEKTRICKÝ
OHRIEVAČ

PLYN - VODA - KÚRENIE - PREDAJ - MONTÁŽ - SERVISPLYN - VODA - KÚRENIE - PREDAJ - MONTÁŽ - SERVIS

AKCIAAKCIA

50l - 95,90€
80l - 99,90€
120l - 144,90€

50l - 95,90€
80l - 99,90€
120l - 144,90€

AKCIAAKCIA
na oceľový a

liatinový kotol
NA SLOVENSKÉ 

BATÉRIE

Záručný 
a pozáručný 

servis

AKCIAAKCIA
na radiátory

KORADO, SANICA

Bezkonkurenčné ceny na:  PVC, HT, meď, lisovaná meď, lisovaný plyn, uhlíková oceľ, plast hliník, šróbovací systém, klik systém, pozink, PPR,
kotle, čerpadlá, vodárničky, závlahy, kúpeľňový nábytok, kúp. doplnky, drezy, krbové kachle, batérie, ohrievače, spotrebiče MORA a GORENJE,
radiátory KORADO, PURMO, SANICA, inštalatérske náradie, rozvody elektroinštalácie, bazénová chémia

OTVÁRACIE HODINY Po. - Pi. 8:00-17:00 So. 8:00-12:00

V prípade potreby otvoríme aj mimo pracovnú dobu  0917 758 716.
037 / 630 7390, 0917 758 716         pmmont@centrum.sk

AKCIAAKCIA
na rebrinový

radior

5-miestne & 9-miestne

mesto od 1,40€
0907 778 302, 0903 860 412

NAJLACNEJŠIE

TAXI v ZM
Letisko Viedeň 105€, Bratislava 69€
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Recyklácia vozidiel
ZADARMO

pre celú Nitru, Zlaté
Moravce a okolie

Autorizovaný spracovateľ
starých vozidiel

0907 793 056
Predaj použitých

náhradných dielov
PEUGEOT, RENAULT,

CITROEN

Dostanete doklad o trvalom
vyradení vozidla z evidencie

ODŤAH VOZIDLA
ZADARMO 
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OPRAVA

OKIEN
DVERÍ

plastových
ŽALÚZIE SIETE

0940 765 8880940 765 888

ŽALÚZIE SIETE
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PREDAJ DVERÍ

(aj do zalievyných zárubní)
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INZERCIA
0905 400 025
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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.

NENAŽRANCI

» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO

Najprv mi do-
voľte popriať - 
všetko najsamlep-
šie v novom roku, 
všetkým ľuďom 
dobrej vôle. A teraz 
mi dovoľte napísať 
niečo o sviniach 

nenažraných. Áno, bohužiaľ, takto tvr-
do musím nazvať vraj “pánov” poslan-
cov, ktorí si bez hanby zvýšili od nové-
ho roku platy o nehoráznych 1514 eur!

Áno aj ja som poslanec, ale na 
rozdiel od mojich kolegov ja osobne a 
poslanci nášho hnutia Obyčajní ľudia 
a nezávislé osobnosti (OĽANO), sme 
jediní predložili do parlamentu ešte v 
októbri návrh, aby sa platy politikom 
nezvyšovali. Samozrejme, nepodporil 
nás ani jeden jediný koaličný poslanec 
a tým zabezpečili, aby sa platy poslan-
com skokovo takto nehorázne zvýšili.

Už rok predtým predseda SNS po-
vedal predsedom klubov, že keď mi 
nebudeme otvárať tému zmrazenia 
platov, tak oni - rozumej SNS, SMER a 
Bugárovci, budú ticho a platy sa zvýšia. 
Vtedy som im to, našťastie, na posled-
nú chvíľu prekazil a tak utreli zobáky.

Tentokrát si Danko spiknutie proti 
ľuďom poistil dokonalejšie a vyšlo im 

to. Bohužiaľ aj za prispenia niektorých 
opozičných strán. A čo ma najviac 
mrzí, Pellegrini sa zahral na slepú 
babu a nepovedal proti nemorálnemu 
zvýšeniu platov ani ťuk. Keď sa pýtate 
prečo, tak zrejme aj preto, lebo si aj on 
takto sám sebe prilepšil o 2 tisíc eur 
mesačne!

Čo s tým? Predložil som do parla-
mentu na najbližšiu schôdzu návrh 
novely, ktorá by zvýšenie platov zruši-
la a zaviedla by pravidlo, aby sa platy 
poslancom zvyšovali vždy len presne 
o toľko, o čo narastú v priemere platy 
zamestnancom na celom Slovensku. 
A teraz uvidíme, kto využije šancu na 
opravu svojho zlyhania. Budem veľ-
mi rád, ak si kolegovia z iných strán 
uvedomia, že zvýšiť 
si samým sebe plat 
o 1514 eur, kým 
ľuďom Pellegrini 
zvýšil ceny tepla, 
elektriny a plynu 
v priemere o 7% a 
dôchodky o tráp-
nych 7 eur, nie je ani 
správne a ani mo-
rálne.

Zažite s nami 29.1.2019 (utorok) o 
16.00 hod. nezabudnuteľný „Zimný ve-
čer na dedine“ počas ktorého sa preme-
nia priestory Mestského múzea v Zla-
tých Moravciach, Námestie A. Hlinku 
č. 1, na tradičnú vidiecku izbu, v ktorej 
Vás Dávid Hudec zavedie do minulosti 
prípravy priadze s ukážkou tkania na 
krosnách.

Tkanie je technika, ktorou sa zho-
tovovali tkaniny krížením útkových a 
osnovných nití. Je to jeden z najstarších 
spôsobov zhotovenia textilu, ktorý sa 
vyvinul z pletenia. Na území Slovenska 
boli do 1. pol. 20. stor. známe viaceré 
podoby tkania, od výroby dna riečic z 
ličiek, z konských vlasov, cez výrobu 
tkaníc tzv. tkáčskymi technikami až 
po tkanie na krosnách, ktoré sa použí-
valo nielen v domácej, ale i remeselnej 
výrobe. Dodnes sa zachovalo vo vidiec-
kom prostredí zhotovovanie niekto-
rých druhov tkanín na horizontálnych 
krosnách. Tkanie sa začína šliapnutím 
na podnož spojenú s niteľnicou, ktorá 
klesne a súčasne sa druhá niteľnica 

zdvihne. Medzi niťami osnovy (niťou 
navinutou na krosnách) vznikne vodo-
rovná ziva, cez ktorú sa pomocou člnka, 
alebo paličky prevlečie útok (niť ktorá 
sa vkladá do osnovy). Brdo uložené v 
bidle ho prerazí k už utkanej tkanine 
a súčasne sa šliape na druhú podnož. 
Takto sa opakuje postup, pokým nie je 
tkanina hotová. V utorok, 29.1.2019 o 
16.00 hod. v priestoroch Mestského mú-
zea v Zlatých Moravciach, pobočke Po-
nitrianskeho múzea, porozpráva Dávid 
Hudec o príprave priadze v minulosti a 
názorne predvedie tkanie na krosnách. 
Počas tkania Vás SSk Zlatomoravčian-
ka spievaním ľudových piesní prenesie 
do atmosféry čias tkania v minulosti, 
ktoré bolo v zimnom období dennou 
činnosťou ľudí z nižšej vrstvy. 

„Zimný večer na dedine“

»TASR 

ŤAŽNÉ ZARIADENIA
Predaj 
a montáž
Predaj 
a montáž
- seriózne ceny
- profesionálna montáž
- zaručená kvalita 
- skúsenosť

- seriózne ceny
- profesionálna montáž
- zaručená kvalita 
- skúsenosť

Továrenská 1264 
(vedľa futb. štadiónu FC VION)
Zlaté Moravce 
Tel.: 0915 207 784, 0905 186 682

rýchloservis • pneuservis • autoumyváreň

www.swingpneu.sk

Otváracie hodiny: 
po - pia 7.00 - 16.30

so 8.00 - 12.00

Autocentrum SWING
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+ zamestnanecké benefity
Mzda 760€ / brutto / mesiac

Pre viac info volať 0944 425 183   MAHAX Slovakia, s.r.o.

PRIJMEME
OPERÁTOROV/KY VÝROBY a ŠIČKY

priamo vo Vrábľoch na TPP
Práca na tri zmeny

DOPRAVA ZABEZPEČENÁ zo smerov NZ a LV
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Vráble

Osádzač
plošných spojov

Mgr. Michaela Lukáčová
0904 516 445

základ 528€
S príplatkami a bonusmi

800€ v čistom

RÝCHLO | LACNO | KVALITNE

My vám dáme

GRAFICKÝNÁVRH
+

ZADARMO

Potrebujete
vizitky ?

1 000 ks len za 33 € bez DPH

0905 400 025

Lacne-vizitky.sk
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GASTRO, AUTO-MOTO

Ponúkame na predaj chutné,

zdravé ovčie a kravské výrobky

Pozývame Vás
DO NOVOOTVORENEJ PREDAJNE

Predajňa sa nachádza
MOTEL TRIBEČ
TESÁRSKE MLYŇANY
Tešíme sa na Vás.

V ponuke máme aj mäsové výrobky a
niekoľko druhov čapovaných a fľaškových vín.

• BRYNDZA
• KORBÁČIKY • SYRY• ŽINČICA • MASLO

• JOGURTY

OVČÍCH SYROV A ČAPOVANÝCH VÍN
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Akcia platí od 1. 1. do 31. 1. 2019 alebo do vypredania. Obrázky vozidiel sú ilustračné. Spotreba 3,7 – 5,7 l/100 km, emisie 96 – 131 g/km.

ODKUPNÝ BONUS AŽ DO

2 240 ¤
ROČNÁ
ZÁRUKA6 PLATÍ NA

VOZIDIEL100LÍZING0%

OSLAVUJEME 100 ROKOV!
100 VOZIDIEL S ODKUPNÝM BONUSOM IHNEĎ NA ODBER!

C3 
ODKUPNÝ BONUS AŽ

2 240 €

C3 AIRCROSS 
ODKUPNÝ BONUS AŽ

2 040 €

C4 CACTUS 
ODKUPNÝ BONUS AŽ

2 040 €

REMESLOSERVIS NITRA, Bratislavská 2 (oproti HM TESCO)
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POLITIKA, ZAMESTNANIE, GASTRO

»Kúpim staré mopedy, pi-
onier, babeta, stadion, aj 
diely, tel.: 0949 154 017 »CZ 
175 JAWA 250 350 PIONIER 
STADION MUSTANG SIMSON. 
KÚPIM TIETO MOTORKY, tel.:
0915 215 406 »Kúpim ma-
lotraktor Terra, Vari Agzat 
alebo TZ4K, tel.: 0904 995 
579

»Predám stavebný poze-
mok v Lužiankach o výmere 
8 árov, všetky IS, tel.: 0905 
540 874

»Kúpim haki lešenie, tel.: 
0908 532 682

»Predám žito, tel.: 0949 173 
603

»Kúpim obraz Nitry, ná-
bytok a veci zo starých 
domov, tel.: 0910 368 430 
»ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM 
STAROŽITNOSTI, STARÉ VECI A 
ĽUDOVÉ KROJE, tel.: 0918
439 124 »KÚPIM KROJE SUK-
NE ŠATKY MINCE BANKOVKY 
POHĽADNICE VYZNAMENA-
NIA PAROŽIE A INÉ, tel.: 0903 
868 361

»Predám sporák FIKO 70 
rozmer 70-55 cm, tel.: 0911 
804 566 »Predám prvore-
publikový nábytok z masí-
vu vo výnimočnom stave. 
Kontakt: alena.ulicnikova@
gmail.com

»Kúpim ľudové kroje, tel.: 
0902 708 047

»VEZMEM BRIGÁDY, BURACIE, 
NIEČO PRENÁŠAŤ, tel.: 0940 
855 751

Občianska
riadková
inzercia

www.regionpress.sk

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

Rodičia urobili pri mojej výchove 
jednu zlú a jednu dobrú vec. Zlou ve-
cou je, že ma prísne vychovávali, aby 
som hovoril stále pravdu a hlasno kričal 
keď vidím neprávo. Táto vlastnosť mi 
narobila veľa silných nepriateľov. Tou 
dobrou vecou bolo v podstate to isté, 
lebo pravdovravnosť a boj za spravodli-
vosť ma ženú každý deň dopredu.

Posledných 15 rokov tvrdo kritizu-
jem rozkrádanie, tunelovanie štátu, 
zlé politické rozhodnutia a prešľa-
py v súdnictve a za to som trestaný 
mediálnym lynčom na moju osobu, 
kde ma rôznymi vymyslenými kauzami 
politici a oligarchovia chcú zdiskredi-
tovať. Aj keď tieto útoky moja rodina 
znáša veľmi ťažko, mňa stále utvrdzujú 
v to, že robím správnu vec.

Pre mnohých politikov som nepo-
hodlnou osobou. Nevlastním média, 
tak ako niektorí slovenskí oligarchovia 
a preto brániť sa vymysleným útokom 
na moju adresu je často nemožné. Vždy 
som sa bránil súdnou cestou. Za po-
sledných 15 rokov som bol účastníkom 
viac ako 10 súdnych sporov. Napadol 
som napríklad i vyjadrenie Lipšica, 
ktorý tvrdil, že má prepis nahrávky 
medzi mnou a Sadikim. Zažaloval som 
generálnu prokuratúru a na súde žiadal 
o zverejnenie telefonátu. Samozrejme 
žiadnu nahrávku nemajú, lebo takýto 
telefonický rozhovor sa nikdy neusku-
točnil a súd som vyhral. Podobných 

súdov vrátane disciplinárnych bolo 
viacero. Zakaždým som vyhral, lebo 
bojujem za pravdu a spravodlivosť a 
moje hodnotové nastavenie je také, že 
sa mi priečia nezákonné veci a preto ich 
jednoducho nerobím.

Bohužiaľ občania nesledujú roz-
hodnutia súdov tak ako sledujú oligar-
chami vlastnené média, ktoré o mne z 
pochopiteľných dôvodov hovoria len a 
len lži.

Drahí občania, neprosím týmto tex-
tom o podporu, ale prosím, aby ste sa 
zamysleli, či je možné vyhrať všetky 
súdne spory ak by nebola pravda na 
mojej strane. Tiež prosím zvážte, či 
chcete mať prezidenta vedca (ktorý o 
riadení štátu nevie nič), právničku (kto-
rá bojovala 10 rokov za akúsi skládku 
v Pezinku), politikov (ktorí napáchali 
veľa škôd v našej vlasti), alebo človeka, 
ktorý celý život bojuje iba za spravodli-
vosť, bol predsedom Najvyššieho súdu, 
ministrom spravodlivosti, nebojí sa oli-
garchov a sľubujem, že budem vždy 
hovoriť len pravdu, odkrývať korup-
ciu a bojovať za Vás všetkých.

HARABIN: Otvorme oči.

tefan Harabin
anský kandidát 

prezidenta SR
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Dostali ste chuť na pravé talianske espresso
 z čerstvo namletej kávy?

Alebo to skôr bude jemné latte?
Či capuccino s kvalitne našľahanou penou?

         

NAJMENŠÍ
PLNOAUTOMATICKÝ

KÁVOVAR NA SVETE ! 

 
          

0907 / 727 205
kavovary@regionpress.sk

Zažite chuť  Talianska 
                   v pohodlí domova...

Teraz už nemusíte robiť kompromisy.
Všetky tieto druhy Vám vo vysokej

 kvalite pripraví  kávovar nemeckého výrobcu

20x32x45,5 cm

Objednávky: 

499 EUR

CENA VRÁTANE 12KG KÁVY
+KÁVA NA POL ROKA ZADARMO*
*6 BALÍKOV 1 KG KÁVY FERLUCCI (40% ARABICA, 
60% ROBUSTA) VYSTAČÍ NA POL ROKA PRI 
SPOTREBE 4 KÁV DENNE

DOPRAVA ZADARMO

75
-0
6

»58r.muž hľadá partner-
ku, tel.: 0915 205 150 »54r.
hľadá priateľku, tel.: 0917 
049 831 »SYMPATICKÁ 54 
R HĽADÁ PRIATEĽA NA ZO-
ZNÁMENIE, tel.: 0944 724 
181 »PONÚKAM LÁSKU ŽENE, 
tel.: 0917 020 693 »48 MUŽ 
HĽADÁ ŠTÍHLU ŽENU NA ZO-
ZNÁMENIE, tel.: 0903 830 
650 »42 ATRAKT.MUŽ HĽADÁ 
ŠTÍHLU ŽENU NA ZOZNÁME-
NIE, tel.: 0907 188 984

Občianska
riadková
inzercia

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

Príklad:
RP TT 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, TT zameňte za skrat-
ku novín, ktorú nájdete na 
zadnej strane vľavo dolu. Služ-
bu PlatbaMobilom.sk technic-
ky zabezpečuje ELET, s.r.o.

16 ZOZNAMKA    

TL
A
Č

vysoká
kvalita

rýchle
dodanie

distribúcia

0905 400 025

letáky
katalógy

vizitky
a iné

Potrebujete
vizitky??

GRAFICKÝ
NÁVRH

ZADARMO

My vám dáme

1 000 ks len za 33 € bez DPH

RÝCHLO | LACNO | KVALITNE

+Lacne-vizitky.sk

0905 400 025

INZERCIA
0905 400 025
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TV PROGRAM

06:00 Teleráno 08:30 Zá-
mena manželiek 09:50 Oteckovia 10:55 Sused-
ské prípady 11:50 Rodinné prípady 12:55 NCIS 
- Námorný vyšetrovací úrad  VII. 21-22/24 14:50 
Susedské prípady 15:55 Rodinné prípady 17:00 
PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Otec-
kovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 
20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Autoškola 21:40 
Na cudzí účet 00:10 NCIS - Námorný vyšetrovací 
úrad  01:50 Zámena manželiek 03:05 Susedské 
prípady 03:45 Rodinné prípady 

05:15 NOVINY TV JOJ 05:50 
KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:30 IQ TAXI 09:00 
SÚDNA SIEŇ 10:00 SÚDNA SIEŇ 11:00 ZÁCHRANÁRI 
12:00 NOVINY O 12:00 12:30 TOP STAR 13:00 Kos-
ti IV. 9,10 15:00 POLICAJTI V AKCII 17:00 NOVINY O 
17:00 17:25 ZÁCHRANÁRI 18:25 IQ TAXI 19:00 KRIMI 
19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEP-
ŠIE POČASIE 20:35 INKOGNITO 21:55 INKOGNITO 
23:20 S PRAVDOU VON 00:35 ZÁCHRANÁRI 01:30 
NOVINY TV JOJ 02:05 INKOGNITO 03:05 SÚDNA 
SIEŇ 03:55 SÚDNA SIEŇ 04:30 ZÁCHRANÁRI  

06:00 Správy RTVS „N“ 07:00 
Postav dom, zasaď strom 08:30 Svet z vtáčej per-
spektívy 09:00 Doktor z hôr 09:50 Sudkyňa Amy 
10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 
Dámsky klub 13:55 Folklorika 14:25 Dobrodruž-
stvá Sherlocka Holmesa 16:00 Správy RTVS 16:25 
Svet z vtáčej perspektívy 16:55 Doktor z hôr 17:45 
Duel 18:15 Krátke správy RTVS 18:20 5 proti 5 19:00 
Správy RTVS 20:30 Dve macochy 22:00 Reportéri 
22:35 Inšpektor Max 23:35 Dobrodružstvá Sher-
locka Holmesa 00:30 Dve macochy 

06:00 Teleráno 08:30 O 10 
rokov mladší 09:50 Oteckovia 10:55 Susedské 
prípady 11:55 Rodinné prípady 13:00 NCIS - Ná-
morný vyšetrovací úrad  VII. 23-24/24 14:55 
Susedské prípady 15:55 Rodinné prípady 17:00 
PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Otec-
kovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 
20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Dobre vedieť! 
22:45 Rodinné prípady 23:45 NCIS - Námorný vy-
šetrovací úrad  VII. 23-24/24 01:30 Milenky 03:15 
O 10 rokov mladší 04:15 Rodinné prípady 

05:15 NOVINY TV JOJ 05:50 
KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:30 IQ TAXI 09:00 
SÚDNA SIEŇ 10:00 SÚDNA SIEŇ 11:00 ZÁCHRANÁRI 
12:00 NOVINY O 12:00 12:30 TOP STAR 13:00 Kosti 
IV. 11,12 15:00 POLICAJTI V AKCII 17:00 NOVINY O 
17:00 17:25 ZÁCHRANÁRI 18:25 IQ TAXI 19:00 KRIMI 
19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEP-
ŠIE POČASIE 20:35 REŠTART 22:00 9-1-1 5 23:00 
Plastické operácie: Znetvorení prírodou I. 5 00:00 
ZÁCHRANÁRI 01:05 NOVINY TV JOJ 01:50 REŠTART 
02:50 SÚDNA SIEŇ 03:30 SÚDNA SIEŇ 

05:45 Správy RTVS „N“ 07:00 
Folklorika 08:30 Svet z vtáčej perspektívy 09:00 
Doktor z hôr 09:45 Sudkyňa Amy 10:30 Kultúrne 
dedičstvo 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy 
RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Folklorika 14:25 Dob-
rodružstvá Sherlocka Holmesa 16:00 Správy RTVS 
16:25 Svet z vtáčej perspektívy 16:55 Doktor z hôr 
17:50 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 
Mafia zabíja len v lete 21:25 Mata Hari  22:15 Vrchný 
inšpektor Banks 23:45 Dobrodružstvá Sherlocka 
Holmesa 00:35 Mafia zabíja len v lete 

06:00 Teleráno 08:30 Varte 
s nami 08:40 Zámena manželiek 09:45 Otec-
kovia 10:50 Susedské prípady 11:55 Rodinné 
prípady 12:55 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 
VIII. 1-2/24 14:50 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 
CHART SHOW 22:35 Autoškola 23:45 Rodinná 
stretávka 01:45 NCIS - Námorný vyšetrovací 
úrad VIII. 1-2/24 03:10 Zámena manželiek 

05:15 NOVINY TV JOJ 05:50 
KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:30 IQ TAXI 09:00 
SÚDNA SIEŇ 10:00 SÚDNA SIEŇ 11:00 ZÁCHRANÁRI 
12:00 NOVINY O 12:00 12:30 TOP STAR 13:00 Kosti 
IV. 13,14 15:00 POLICAJTI V AKCII 17:00 NOVINY O 
17:00 17:25 ZÁCHRANÁRI 18:25 IQ TAXI 19:00 KRIMI 
19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEP-
ŠIE POČASIE 20:35 SOM MAMA II. 22:35 Vtierka 
Sam 2 23:30 Plastické operácie: Znetvorení príro-
dou I. 6 00:30 ZÁCHRANÁRI 01:35 NOVINY TV JOJ 
02:10 SOM MAMA II. 03:30 SÚDNA SIEŇ 

05:45 Správy RTVS „N“ 07:00 
Folklorika 08:30 Svet z vtáčej perspektívy 09:00 
Doktor z hôr 09:50 Sudkyňa Amy 10:35 Kultúrne 
dedičstvo 10:55 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy 
RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Folklorika 14:25 
Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa 15:30 Slo-
vensko s Tiposom 16:00 Správy RTVS 16:25 Svet 
z vtáčej perspektívy   16:55 Doktor z hôr - Nové 
osudy   17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy 
RTVS 20:30 Prežiť 22:30 Vraždy v Sarlate 00:05 
Ray Donovan  01:00 Vraždy v Sarlate 

06:00 Teleráno 08:30 O 10 
rokov mladší 09:40 Oteckovia 10:45 Susedské 
prípady 11:50 Rodinné prípady 12:55 NCIS - Ná-
morný vyšetrovací úrad VIII. 3-4/24 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 Milenky 23:00 Rodinné 
prípady 00:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 
VIII. 3-4/24 01:35 O 10 rokov mladší 02:25 Dobre 
vedieť! 03:25 Susedské prípady 

05:15 NOVINY TV JOJ 05:50 
KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:30 IQ TAXI 09:00 
SÚDNA SIEŇ 10:00 SÚDNA SIEŇ 11:00 ZÁCHRANÁRI 
12:00 NOVINY O 12:00 12:30 TOP STAR 13:00 Kos-
ti 15:00 POLICAJTI V AKCII 17:00 NOVINY O 17:00 
17:25 ZÁCHRANÁRI 18:25 IQ TAXI 19:00 KRIMI 
19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEP-
ŠIE POČASIE 20:35 S PRAVDOU VON 22:00 ČESKO 
SLOVENSKO MÁ TALENT 23:25 REŠTART 00:45 ZÁ-
CHRANÁRI 01:40 NOVINY TV JOJ 02:15 S PRAVDOU 
VON 03:10 POLICAJTI V AKCII 03:50 SÚDNA SIEŇ

05:45 Správy RTVS „N“ 07:05 
Folklorika 08:30 Svet z vtáčej perspektívy 09:00 
Doktor z hôr 09:50 Sudkyňa Amy 10:50 Duel 11:20 
5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 
13:55 Folklorika 14:25 Dobrodružstvá Sherlocka 
Holmesa 16:00 Správy RTVS 16:25 Taliansko, his-
tória zhora 16:55 Doktor z hôr 17:45 Duel 18:20 5 
proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 Zlaté časy 21:30 
Rodičia klamú lepšie 23:00 Radosť zo života 
23:25 Neskoro večer 00:20 Dobrodružstvá Sher-
locka Holmesa 01:10 Rodičia klamú lepšie

PONDELOK 21.1.2019
MARKÍZA MARKÍZA MARKÍZA MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

TV JOJ TV JOJ TV JOJ

RTVS RTVS RTVS

UTOROK 22.1.2019 STREDA 23.1.2019 ŠTVRTOK 24.1.2019

06:00 Teleráno 08:30 Sladká 
výzva 08:40 Zámena manželiek 09:55 Otecko-
via 10:55 Susedské prípady 11:55 Rodinné prípa-
dy 13:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad VIII. 
5-6/24 14:55 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 
Harry Potter a Fénixov rád 23:15 Kliatba jazera 
Dark Score 1-2/2 02:25 NCIS - Námorný vyšetro-
vací úrad 03:45 Zámena manželiek 

05:15 NOVINY TV JOJ 05:50 
KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:35 SUPERMAMA 
09:50 SÚDNA SIEŇ 10:50 SÚDNA SIEŇ 12:00 NO-
VINY O 12:00 12:30 TOP STAR 13:00 Kosti IV. 17,18 
15:00 9-1-1 5 16:00 POLICAJTI V AKCII 17:00 NOVI-
NY O 17:00 17:25 POLICAJTI V AKCII 18:25 IQ TAXI 
19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 
20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 Kingsman: Tajná 
služba 23:30 Symfónia strachu 01:30 Philomena 
03:05 KRIMI 03:25 SÚDNA SIEŇ 04:15 SÚDNA SIEŇ  

05:50 Správy RTVS „N“ 07:00 
Folklorika 08:30 Taliansko, história zhora 09:00 
Doktor z hôr 09:50 Sudkyňa Amy 10:50 Duel 
11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dám-
sky klub 13:55 Folklorika 14:25 Dobrodružstvá 
Sherlocka Holmesa 16:00 Správy RTVS 16:25 Ta-
liansko, história zhora 16:55 Doktor z hôr - Nové 
osudy 17:45 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Správy 
RTVS 20:30 Čo ja viem 22:00 Cestou necestou 
22:35 Hlbočina 00:35 Dobrodružstvá Sherlocka 
Holmesa 01:25 Sudkyňa Amy 02:10 Hlbočina 

06:00 TELEVÍZNE NOVINY 
06:55 Nové dobrodružstvá Toma a Jerryho II. 
08:10 Scooby-Doo, ako sa máš? 08:30 Ďateľ 
Woody 08:40 Zajac Bugs a priatelia 08:55 Pán 
prsteňov: Spoločenstvo prsteňa 12:40 Amazing 
Spider-Man 2 15:40 Harry Potter a Fénixov rád 
18:20 Smotánka 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 
POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 V srdci 
mora Skutočný príbeh MN 12 (USA) 2015 Ch. Hem-
sworth, C. Murphy, B. Gleeson. 23:05 V zajatí Sa-
hary 01:05 V srdci mora 03:10 Na odstrel  

05:45 NOVINY TV JOJ 06:20 
KRIMI 06:55 NOVINY TV JOJ 07:45 Ferdo Mravec 
47,48 08:45 Rýchla rota Chipa a Dala 42,43 09:35 
ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 11:00 Neserte nám 
pestúnku II. 5,6 12:10 Moja neviditeľná sestra 
13:50 Liga výnimočných 16:15 Zakázané kráľov-
stvo 18:20 MILÁČIKOVO 19:00 KRIMI 19:30 NOVI-
NY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 
20:35 VŠETKO ČO MÁM RÁD 22:45 VŠETKO ČO MÁ 
ANDER RÁD 23:15 Zásnuby na dobu neurčitú 
02:10 V tvári démona 03:30 NOVINY TV JOJ

06:00 Prasiatko Peppa 06:15 
Štyria kamaráti a pes 07:15 Levia stráž 07:35 Ele-
na z Avaloru 08:00 Fidlibumove rozprávky 08:25 
Trpaslíci 09:00 Daj si čas 09:25 Durrellovci 10:25 
On air 10:45 Park 11:40 Čo ja viem 13:15 Záhady tela 
14:20 Slečna Marpleová: Greenshawsov prepych 
15:50 Super finta 17:45 Cestou necestou 18:20 
Chochmesovci 18:25 Postav dom, zasaď strom 
19:00 Správy RTVS 20:30 Záhady tela 21:30 Nesko-
ro večer 22:25 Kolekcia 23:20 Slečna Marpleová: 
Greenshawsov prepych 00:50 Super finta 

06:00 TELEVÍZNE NOVINY 
07:00 FBI v sukniach 08:45 Môj partner z K-9: 
Súkromný detektív 10:50 CHART SHOW 13:00 Na 
telo 13:30 Forrest Gump 16:40 Dobre vedieť! 17:50 
Autoškola 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČA-
SIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Šialený Max: 
Zbesilá cesta Akčný film MN 15 (Austrália-USA) 
2015 Ch. Theronová, T. Hardy, N. Hoult, H. Keays- 
Byrne, J. Helman. 23:05 Bournovo ultimátum 
01:20 Len strieľaj! 02:50 Šialený Max: Zbesilá 
cesta 04:55 TELEVÍZNE NOVINY  

05:40 NOVINY TV JOJ 06:20 
KRIMI 06:50 NOVINY TV JOJ 07:40 Ferdo Mravec 
49 08:10 Rýchla rota Chipa a Dala 44,45 09:05 
Moja neviditeľná sestra 10:45 REŠTART 12:20 
James Bond: Zajtrajšok nikdy nezomiera 14:50 
Zozn@mka 16:50 NA CHALUPE 17:50 NOVÉ BÝVA-
NIE 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 
20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 V SIEDMOM NEBI 
22:45 13 00:50 Za nepriateľskou líniou 3 - Kolum-
bia 02:25 NOVINY TV JOJ 03:00 MILÁČIKOVO 03:30 
NOVÉ BÝVANIE 04:15 DEDIČSTVO 4  

06:30 Správy RTVS „N“ 08:00 
Levia stráž I 08:25 Elena z Avaloru 08:45 Zázračný 
ateliér 09:15 Nech žije deduško 09:50 Autosalón 
10:15 Americké národné parky 11:00 Slovensko v 
obrazoch 11:30 Svet v obrazoch 11:55 O 5 minút 12 
13:00 Občan za dverami 13:45 Poirot: Dobrodruž-
stvo Johnnyho Waverlyho 14:40 Poirot: Dvadsaťšty-
ri drozdov 15:40 Zlaté časy 16:45 Námestie svätej 
Alžbety 18:15 Tajomstvo mojej kuchyne 19:00 Sprá-
vy RTVS 20:30 Krištáľové krídlo 22:30 Žena, ktorá 
sa vracia 00:15 Poirot 01:55 Žena, ktorá sa vracia  

MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

PIATOK 25.1.2019 SOBOTA 26.1.2019 NEDEĽA 27.1.2019
MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

TIP NA 
SOBOTNÝ 

VEČER

26.1.2019 20:30  
V SRDCI MORA
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SPOLOČNOSŤ  OBJAVILI SME PRE VÁS

Ak ste sa ešte stále nerozhodli kam 
budú viesť vaše kroky počas tohto-
ročných zimných víkendov, máme 
pre vás zaujímavý tip. Podniknúť 
môžete výlet do Vysokých Tatier 
a navštíviť tam najväčšiu atrakciu 
zimnej sezóny, Tatranský ľadový 
dóm.

Širokej verejnosti ho oficiálne sprí-
stupnili 23.novembra 2018 a pomyselne 
tak Tatranci otvorili zimnú turistickú 
sezónu. Práce na Tatranskom ľadovom 
dóme začali 24. septembra prvým návo-
zom materiálu na Hrebienok.„Špeciál-
ne chladenie pod kupolou na Hrebien-
ku ukrýva 225 ton ľadu v 1.880 kusoch 
ľadových blokov, ktoré tam vyviezlo 10 
kamiónov,“ upresnila výkonná riadi-
teľka Oblastnej organizácie cestovného 
ruchu Región Vysoké Tatry, Veronika 
Littvová.

Bazilika Sv. Petra v Ríme
aj Berniniho kolonáda

Od 22. októbra sa ľadové kocky pre-
mieňali na unikátnu ľadovú baziliku. 
Pod vedením hlavného staviteľa Adama 
Bakoša sa na majstrovskom diele podie-
ľal tím 16 sochárov s 11timi pomocníkmi 
zo Slovenska, Čiech, Poľska, Walesu. 
Zaujímavosťou je sochárka z americ-
kého Texasu. Už 6.ročník Tatranského 
ľadového dómu sa nesie v štýle Bazili-
ky Sv. Petra v Ríme spolu s Berniniho 
kolonádou. V Berniniho kolonáde je 
situovaných celkovo 84 stĺpov po oboch 
stranách. „Zaujímavosťou je, že len na 
samotné ľadové stĺpy o výške cez 3,5m 
bez podstavcov a hlavíc je použitých 
3,5 kamióna ľadu, čo predstavuje 630 
kusov ľadových blokov. Celková výška 
stĺpov je do 5m a na ich vrcholoch sú 
umiestnené sochy. Samotná hlavná 
kupola má rekordnú výšku až 11,5m, 
čo je maximálna možná výška v rámci 
celkovej expozície. Originálne majstrov-
ské ľadové dielo je v kupolách doplne-

né umeleckými výplňami. Tie sú pre-
transformované do vitráže modernou 
technológiou tavenia skla. Ich autorom 
je Achilleas Sdoukos, sklár a dizajnér, 
so slovensko-gréckym pôvodom. Jeho 
umelecký život sa orientuje na tvorivé 
hľadanie v magickom materiáli, ktorým 
je sklo,“ objasnila riaditeľka.

Koncerty aj hudobné vystúpenia
Tatranský ľadový dóm je otvorený od 

piatka 23. novembra 2018 vždy denne 
od 9.00 do 16.30 hodiny, pričom počas 
hlavnej zimnej sezóny budú otváracie 
hodiny predĺžené. Vstup do unikátnej 
ľadovej baziliky je pre návštevníkov 
bezplatný. „Okrem toho počas celej 
hlavnej zimnej sezóny chystáme pre 
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Bazilika Sv. Petra v Ríme aj Berniniho kolonáda

Unikátny Tatranský ľadový dóm
Možno je to tak

Povianočná sťažnosť
Mohol som ich mať veselé

a nemusel sa do roboty hlásiť,
len čo keď ma akurát

na Vianoce prepustili z basy.

Nech žije globalizácia
Nemáš síce ani na novú
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Tatranský dóm očarí návštevníkov precíznou prácou a detailami, ktoré podčiarkuje príjemné osvetlenie. 
foto autor: Marek Hajkovský

» Eva Jarábková

Očarujúce ľadové 
sochy

Ak sa už rozhodnete zavítať do na-
šich veľhôr, tak vedzte, že v uplynulých 
dňoch na Hrebienku pribudli prekrásne 
ľadové sochy, ktoré vytesali ľadoví so-
chári z desiatich krajín sveta z 50 ton 
ľadu. Stalo sa tak počas neoficiálnych 
majstrovstiev vo vyrezávaní ľadových 
sôch TATRY ICE MASTER 2019. Na Lom-
nickom štíte v nadmorskej výške 2634 
m.n.m. pri teplote -17°C vytesal tím z Ja-
ponska z troch ľadových blokov ľadovú 
sochu vyjadrujúcu lásku muža k žene. 
Táto socha ostáva na Lomnickom štíte 
kým jej to počasie dovolí. Počas podu-
jatia vytesali sochári 20 prekrásnych 
sôch. „Nádherné ľadové unikáty, si náv-
števníci Tatier budú môcť prísť pozrieť aj 
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Potulky zimnou 
prírodou
Počas zimných výletov do prírody 
by sme mali byť opatrní, pretože 
v prípade zľadovateného či za-
sneženého terénu hrozí aj vyššie 
riziko úrazov. Posádky Falck Zá-
chranná zasahovali pri úrazoch 
zapríčinených pošmyknutím sa 
na zľadovatenom chodníku, ceste 
či zamrznutej vodnej ploche v pr-
vom týždni nového roka celkom 
34-krát.

V dôsledku týchto úrazov bývajú 
často zlomeniny horných a dolných 
končatín, ako aj podvrtnutia a úra-
zy hlavy. „Ak ide o staršieho, alebo 
chronicky chorého človeka, môže mať 
i obyčajný pád až fatálne následky,“ 
upozorňuje Miroslav Nagy, hlavný in-
štruktor Falck Academy. Pri páde od-
porúča chrániť si najmä hlavu. Snaž-
te sa padať na zadok alebo chrbát a 
zmierniť dopad rukami. „Je lepšie mať 
zlomenú ruku, než rozbitú hlavu. Pri 
jej zranení môžu byť následky oveľa 
vážnejšie,“ odporúča Miroslav Nagy. 
Stlmiť náraz a zmierniť následky úrazu 
pomôže podľa odborníka aj hrubá vet-
rovka, pokrývka hlavy či rukavice.

Pamätajte na vhodné oblečenie
Počas potuliek do zimnej prírody 

by sme nemali podceniť ani voľbu 
správneho oblečenia. Vhodné je naj-
mä vrstvené oblečenie, ktoré vás podľa 
odborníka ochráni i pred silným mra-
zom a prípadným vznikom omrzlín. V 
našej zimnej výbave by sme nemali za-
búdať ani na pokrývku hlavy, šál či ru-
kavice. Najčastejšie bývajú postihnuté 
koncové a nechránené časti tela ako 
prsty, nos či tvár. „Postihnuté miesto 
spoznáme podľa toho, že je bledšie až 
voskové, je necitlivé a neskôr sa môže 
objaviť bodavá bolesť. K prvej pomoci 
v takomto prípade patrí postupné za-
hrievanie, v žiadnom prípade nesmie-
me trieť postihnuté miesto snehom, 
hrozí riziko poškodenia kože. Pacienta 
zohrievajme vlastnými rukami, ak má 
napríklad omrznuté prsty na ruke, sám 
si ju môže dať pod pazuchu. Pomáha 
teplo aj vlažné obklady, nikdy nie ho-
rúca voda. Ak sa objavia pľuzgiere, vy-
hľadajme lekára,“ radí Nagy.               ren

Hrozí riziko pádov, buďte opatrní. 
foto zdroj skeeze pixabay

Novorodenci ešte nemajú vyvi-
nutú správnu termoreguláciu, ich 
pokožka a sliznice sú na nízke tep-
loty veľmi citlivé, preto nie je vhod-
né chodiť s nimi počas mrazov na 
prechádzky. Osobitnú starostlivosť 
pred nízkymi teplotami však po-
trebujú aj dojčatá a batoľatá.

Podľa odporúčaní odborníkov by 
zdravé dieťa malo stráviť vonku kaž-
dý deň minimálne dve hodiny počas 
celého roka. V mrazivom počasí treba 
obmedziť dĺžku pobytu batoľaťa vonku 
maximálne na hodinu dopoludnia a ho-
dinu popoludní. „Dôležité je, aby bolo 
dieťatko dostatočne oblečené, do viace-
rých vrstiev odevov. Ak sa k mrazu pri-
dá aj silný vietor, s batoľaťom radšej von 
nechoďte,“ upozorňuje Jana Hamade, 
vedúca odboru hygieny detí a mládeže 
Úradu verejného zdravotníctva Sloven-
skej republiky. Pripomína, že rodičia by 
nemali zabúdať na vhodné nepremoka-
vé oblečenie, obuv a na ošetrenie po-
kožky tváre a rúk ochranným krémom 
ani pri starších deťoch. „Holomráz pod 
mínus 10 stupňov Celzia, prípadne 
kombinácia mrazu a silného vetra môže 
deťom spôsobiť omrzliny, alebo podráž-
diť sliznice dýchacích ciest a spôsobiť 
tak respiračné ochorenie,“ dodáva od-
borníčka.

Vrstvite oblečenie
a chráňte pokožku

Či dieťaťu v kočíku nie je zima zistíte 
podľa studených rúk, líc alebo chlad-
nej pokožky na záhlaví. „Pri obliekaní 
dodržiavajte jednoduchú zásadu – vrs-
tvenie. Priamo na telo je najvhodnejšie 
obliecť jemnú bavlnenú bielizeň, po-

by mala byť vlnená. Na ňu dieťaťu ob-
lečte bundu. Nezabudnite na čiapku 
primeranej hrúbky a teplé rukavice. 

Do kočíka vložte ako izolačnú vrstvu 
teplú deku, na ňu fusak so zapínaním 
na zips. Najvrchnejšiu vrstvu má tvoriť 
nepremokavá prikrývka,“ hovorí Jana 
Hamade. V mrazivom počasí dostáva 
zabrať aj pokožka dieťaťa. Väčšmi strá-
ca vodu, vysychanie pokožky môže 
urýchliť aj prechod medzi vykúrenými 
miestnosťami do vonkajšieho prostre-
dia. Dieťa preto potrebuje mastnejšie 
krémy, ktoré pomáhajú dopĺňať lipidy. 
„Tvár natrite dieťaťu pätnásť až tridsať 
minút pred odchodom z domu, aby sa 
krém dostatočne vstrebal. Na pery po-

užite kvalitné, špeciálne balzamy pre 
deti,“ dodáva.

Pozor na inverziu
Najvhodnejší čas pre pobyt dieťaťa 

vonku je podľa odborníčky napoludnie, 
kedy teplota dosahuje najvyššie hodnoty. 

Ak žijete vo väčšom meste, tam môže byť 
problémom aj inverzia. „Rodičia by mali 
sledovať informácie o rozptylových pod-
mienkach. Ak sa smogová situácia zhorší, 
je lepšie nechodiť s malým dieťaťom von a 
výrazne obmedziť či upraviť aj vetranie,“ 
pripomína Jana Hamade. Rovnako je 
podľa nej potrebné, aby rodičia sledovali 
stupne. Pri holomraze je teplotná hranica 
pre pobyt dojčaťa vonku mínus-3 stupne 
Celzia, ak je nasnežené -5 stupňov Celzia.

Chrípkové vírusy mrazy milujú
Deti patria počas chrípkovej sezóny 

k najcitlivejším skupinám. „Sú náchyl-
nejšie na ochorenia, pretože imunita sa 
u nich ešte len vyvíja, majú inú bakte-

docentka Jana Hamade. Ako objasňuje, 
vírusy chrípky dobre prežívajú práve v 
mrazoch, v suchom vzduchu sa rozbí-
jajú na menšie časti a zostávajú v ňom 
dlhšie. V zime sa okrem toho cievy na 
sliznici dýchacích ciest sťahujú a vírusy 
do organizmu preniknú ľahšie.

Stranu pripravila: Renáta Kopáčová

Deti sú na mrazivé počasie veľmi citlivé

Chráňte deti pred mrazom

Rozdelenie veku 
detí

Novorodenec: 0 - 28 dní
Dojča: 1 mesiac – 1 rok

Batoľa: 1 – 3 roky

Informácie poskytol: Odbor hygieny detí 
a mládeže a referát komunikačný ÚVZ SR

Deti potrebujú chodiť von každý deň, pozor však na mrazivé počasie. 
foto zdroj: skimpton007 pixabay

Pri obliekaní dodržiavajte jednoduchú zásadu – vrstvenie. 
foto zdroj: skimpton007 pixabay
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V cene: uvítací aperitív, ubytovanie, stravovanie,
folklórne vystúpenie a zájazd do Jablonky ( PL )
Bonus: vstup do sauny - 2 hodiny s 30% zľavou!!!
Voľné termíny:  4.2. – 8.2.  |  11.2. – 15.2. 2019  

Penzión *** Oravská horáreň
Oravský Podzámok č. 396
Rezervácie: 0918 591 942
www.oravskahoraren.sk

Pobyt  „Zimná krása Oravy„
na 5 dní/ 4 noci s polpenziou
a Programom iba za
132.- EUR/ 1 osoba a pobyt !!!

Zimná krása Oravy

V ponuke aj pobyt:
Polročné a Jarné prázdniny,
Veľkonočný pobyt a dotácia pre dôchodcov.
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www.konstrukter.sk

info@konstrukter.sk

OPERÁTOR VÝROBY 
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AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

Kritériá 
pre spoluprácu s AIW:
· opatrovateľský kurz a prax

·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 
· vek 25 až 60 rokov

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

neustále dostatok ponúk
-dňov rnusy r kúsk živnosť

onuky r žov-o trov t ov

Honorár brutto 70 €, 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 

BEZ DPH   /

Potrebujete

RÝCHLO | LACNO | KVALITNE

vizitky?
My vám dáme

GRAFICKÝ
NÁVRH

+
ZADARMO

1 000 ks len za 33 € bez DPH

?
Lacne-vizitky.sk

0905 400 025


