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NITRIANSKO
č. 35 / 30. AUGUST 2019 / 23. ROčNÍK

LADIES BOUTIQUE LADIES FASHION

Štefánikova trieda 29, 949 01 Nitra
Otváracie hodiny:
Po - Pia: 9:00 - 18:00

So: 9:00 - 12:00
Ne: zatvorené

0908 456 745 Alison Sissi top fashion

LETNÁ
ZĽAVA 50%
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ČISTENIE » ROZVODOV VODY
» BOILEROV » VYKUROVACÍCH

SYSTÉMOV

Máte problém s kvalitou vody ?
Obráťte sa na nás a my Vám poradíme !

Kontakt:
0910 559 632
info@aquabal.sk

Kompletná úprava vody
mestskej a studničnej

INŠTALÁCIA
ROZVODOV

www.aquabal.sk
www.drevenebazeny.sk 

» VODY
» KÚRENIA
» KANALIZÁCIEOdstránenie vápenných usadenín

» ROZBOR VODY

» NÁVRH

» MONTÁŽ

» SERVIS

Zmäkčovače

od 299€

+421 915 998 573
obchd@fenestra-nr.sk
www.fenestra-nr.sk

» GARÁŽOVÉ BRÁNY » SIEŤKY » ŽALÚZIE

Nový showroom
nájdete na

ul. Štúrova 12
Nitra
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0907 652 710
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MURÁRSKE
STAVEBNÉ

PRÁCE
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NEREZOVÉ
ZÁBRADLIA

0905 238 932
www.nerezdizajn.sk
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Deň, na ktorý sa všetci pamätáme

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Prvý september – symbolicky, v reá-
le plus mínus – je hlavne deň začiat-
ku školského roku. V mnohých po-
dobách a s krásnymi spomienkami 
sme ho zažili všetci.

Boli časy, keď sme sa ako deti tešili 
po prázdninách na spolužiakov, ale aj 
na mnohé naše vtedajšie učiteľky či do-
konca celú školu. Na pár rokov sa nám 
stala druhým domovom, aj keď, prizná-
vame si to až s odstupom rokov.

Učitelia mojej generácie už väčši-
nou pomreli a ak ešte žijú, tak už na-
ozaj v úctyhodnom veku. Pamätám si 
ich tváre, prísne a láskavé zároveň a 
ich pohoršenie nad mojimi občasnými 
nevedomosťami či výmyslami. Jedna z 
mojich učiteliek mi v štvrtej triede zá-
kladnej školy povedala, že raz budem 
novinár. Iným vďačím za úžasné vše-
obecné vzdelanie, z ktorého som ešte 
dlho neskôr „profitoval“ na gymnáziu. 
A vlastne – celý život. Lebo základ je 
čosi, na čom stojí hotová stavba. Ak je 
slabý, každé úsilie dohnať to vznešený-
mi fasádami je márne. Dať výchovu a 
vzdelanie – to je vznešený dar. Nedá sa 
zabudnúť a tak – moje panie a páni uči-
telia – veľká vďaka vám, aj tým, hore, 
kdesi nado mnou.

Polícia Českej republiky nedávno 
zverejnila video, na ktorom je zachy-
tený trinásťročný chlapec, ako poze-
rajúc sa na obrazovku mobilného tele-
fónu vkročil rovno pod prichádzajúcu 
električku. Mal šťastie – prežil, hoci s 
útrapami. Je najvyšší čas, milí rodičia, 
nájsť si aspoň zopár minút, sadnúť si so 
svojimi deťmi a vysvetliť im, čo všet-
ko sa im cestou do či zo školy v tomto 
bláznivom uponáhľanom a nepozor-
nom svete môže stať. Bolo by tiež dobré 
zmieriť sa aj s tým, že škola nie je iba 
priestor na odloženie detí, o ktoré sa 
nemáte čas starať. Škola nie je jediná, 
ktorá vám ich má vychovať a naučiť ich 
byť ľuďmi. To je vaše poslanie.

Všetci vieme, že učitelia to nemajú 
ľahké, vieme, s čím neustále bojujú, 
ako sú spoločensky oceňovaní a štá-
tom hodnotení. A ako sa k nim neraz 
práve vaše deti správajú.

Takže po roku je tu 
opäť prvý deň školského 
spolužitia. Nech sa vydarí 
a nech prinesie tie naozaj 
krásne celoživotné spo-
mienky všetkým 
jeho účastníkom!
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PRÁVNIK RADÍ / ZVERINEC, PENIAZE, RELAX

INZERCIA

 

NITRIANSKO

Daniela Rezáková  0905 400 025
Distribúcia:
Daniela Rezáková  0905 400 025
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Každý týždeň: Nitra mesto, 
Kynek, Mlynárce, Šúdol, Horné 
Krškany, Dolné Krškany, Ivánka 
pri Nitre, Veľké Zálužie, Jarok, 
Jelenec, Žirany, Cabaj - Čápor, 
Rumanová, Zbehy, Čakajovce, 
Branč, Lehota, Lužianky, Dražov-
ce, Štitáre, Kolíňany, Pohranice, V. 
a M. Cetín, Janíkovce, Čechynce, 
Golianovo, Rišňovce, Alekšince, 
Nitrianske Hrnčiarovce, Veľký 
Lapáš  

+ v párnom týždni navyše: 
Jelšovce, Nové Sady, Sila, Čáb, 
Bádice, Mechenice, Sokolníky, 
Hosťová, Čeľadice, Neverice, 
Kostoľany pod Tríbečom, Ladice, 
Výčapy - Opatovce, H. a D. Lefan-
tovce, Dolné Obdokovce

+ v nepárnom týždni navyše: 
Klasov, Svätoplukovo, Veľká 
Dolina, Mojmírovce, Babindol, 
Vinodol, Paňa

nitriansko@regionpress.sk

Redakcia: Kmeťkova 10
NITRA

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV 57.000 Bratislavsko Východ
BZ 67.000 Bratislavsko Západ
DS 26.000 Dunajskostredsko
GA 30.000 Galantsko+Šaliansko
HC 24.000 Hlohovecko+Sereďsko
KM 15.000 Komárňansko
LV 30.000 Levicko
MA 25.500 Malacko
NR 48.000 Nitriansko
NZ 35.000 Novozámocko
PK 21.000 Pezinsko
PN 32.500 Piešťansko+NM+MY
SC 25.000 Senecko
SE 31.000 Senicko+Skalicko
TO 38.000 Topoľčiansko+PE+BN
TN 52.000 Trenčiansko+DCA+IL
TT 45.500 Trnavsko
ZM 18.000 Zlatomoravsko

BB 51.100 Banskobystricko+BR
KY 30.000 Kysucko=CA+KM
LI 35.500 Liptovsko=LM+RK
LC 30.000 Lučenecko+VK+PT
MT 39.250 Martinsko+TR
OR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS
PB 35.500 Považsko=PB+PU
PD 35.000 Prievidsko
ZV 36.500 Zvolensko+DT+KA
ZH 26.500 Žiarsko+ZC+BS
ZA 52.000 Žilinsko+BY

BJ 31.000 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 13.100 Ľubovniansko
MI 30.500 Michalovsko+TV+SO
PP 40.000 Popradsko+KK
PO 40.000 Prešovsko+SB
SN 30.000 Spišsko+LE+GL

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

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 (48.000 domácností)
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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
Nosnice - 17. týždňové

7,50€/kg
9€/kg
4,30€/kg
2,80€/kg
2,90€/kg
7€/kus

rozvoz každú stredu v týždni, cena donášky 4€, minimálny odber 30€

ČISTENÁ HYDINA K ODBERU

6 - týždnové
MORKY
NA CHOV
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ponúka:
Hydinárska Farma TopoLnica  
(pri Galante)

   

      

pHydini án rsr ks a Fk aF rmr am TopoLnin cac
www.hydinarskafarma.sk

  
 

  
• 8 - 16 týž. Mládky -Nosničky rôznej farby

• brojlerové kačice na výkrm

• mulard kačice na výkrm

0905 551 499, 031 781 15 63, 0905 450 432
Rozvoz ZADARMO!

krmivo pre nosnice
rastová a znášková

Nie pilotný (projekt, film), ale 
skúšobný, úvodný, testovací, začiatočný.

Slovenčina naša

Každý vlastník je oprávnený nakladať 
s  vecou, ktorú má vo vlastníctve pod-
ľa svojho uváženia. Vlastník má právo 
vec držať, užívať, požívať a disponovať 
s ňou. 

To, v  akom rozsahu má vlastník právo 
disponovať s vecou, záleží aj od toho či ide 
o  vec vo výlučnom vlastníctve alebo spo-
luvlastníctve. V  prípade spoluvlastníctva 
má každý zo spoluvlastníkov zásadne tie 
isté oprávnenia, aké má jediný vlastník, 
avšak jeho právo je obmedzené právom 
ďalšieho alebo ostatných spoluvlastníkov. 
Jeho právo je obmedzené aj tzv. zákonným 
predkupným právom, ktoré sa uplatňuje 
pri prevode spoluvlastníckeho podielu, a 
ktoré vyplýva priamo zo zákona v prospech 
spoluvlastníka alebo spoluvlastníkov. 
Predkupné právo predstavuje určité obme-
dzenie zmluvnej voľnosti spoluvlastníkov. 
Z predkupného práva vyplýva, že ak jeden 
zo spoluvlastníkov chce svoj spoluvlast-
nícky podiel k nehnuteľnosti previesť na 
tretiu osobu, musí tento svoj podiel najskôr 
ponúknuť všetkým ostatným spoluvlastní-
kom za tých istých podmienok, za akých 
chce podiel predať tretej osobe. 

Predkupné právo sa nevzťahuje iba na 
prípady kúpy resp. predaja nehnuteľnosti 
ale zákonné predkupné právo sa vzťahuje 
aj na ďalšie prevody spoluvlastníckeho po-
dielu, a to napríklad na prevod darovacou 
zmluvou alebo zámennou zmluvou. Ak 
však spoluvlastník prevádza svoj spolu-

vlastnícky podiel jemu blízkej osobe, v ta-
kom prípade sa predkupné právo neuplatní. 
V prípade predkupného práva spoluvlastní-
ka majú právo odkúpiť podiel všetci spolu-
vlastníci a ak sa nedohodnú o výkone pred-
kupného práva, majú právo odkúpiť podiel 
pomerne, podľa veľkosti podielov. 

Ponuku na prevod spoluvlastníckeho 
podielu k nehnuteľnosti musí spoluvlastník 
urobiť písomne, pričom v ponuke by mal 
uviesť predmet prevodu, cenu a tiež ďalšie 
podmienky, za ktorých má dôjsť k  prevo-
du. Dvojmesačná lehota na prijatie ponuky 
plynie každému spoluvlastníkovi samo-
statne od riadneho doručenia ponuky. Ak 
spoluvlastník alebo ostatní spoluvlastníci 
neprijmú ponuku, ich predkupné právo za-
nikne, a to bez ohľadu na dôvod prečo po-
nuku neprijali. V prípade, ak spoluvlastník 
prevádzajúci svoj spoluvlastnícky podiel 
nerešpektoval predkupné právo ostatných 
spoluvlastníkov a  opomenul svoju povin-
nosť ponúknuť svoj podiel prednostne 
ostatným spoluvlastníkom, môžu ostatní 
spoluvlastníci napadnúť prevod spoluvlast-
níckeho podielu a domáhať sa určenia rela-
tívnej neplatnosti zmluvy o prevode.

Predkupné právo 
spoluvlastníkov nehnuteľností

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

e-mail: info@v4legal.sk,   www.v4legal.sk
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ZDRAVIE / SLUŽBY

Dispečing SK - 0950 333 222
Nitra
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www.kamenarstvobednar.sk
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KAMENÁRSTVO ŠOPORŇA

Šoporňa, Komenského 980, tel: 0903 471 375
www.kamenarstvomanura.sk

OTVORENÉ
AJ V SOBOTU

NOVÉ TVARY POMNÍKOV

BEZKONKURENČNÉ CENY

AKCIA - zľavy až 25%
DOSEKÁVANIE

A OBNOVA
PÍSMA

NA CINTORÍNE

KAMENÁRSTVO KNOR

ROBÍME IHNEĎ,

NEÚČTUJEME CESTU

0905 450 988
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www.kamenarstvoknor.sk
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Volajte - Hívjon
0915 896 536

INFO LINKA 
0950 894 339

Kancelárie:
Komárno, Štúrovo,

Želiezovce

STOP EXEKÚCIAM
A EXEKÚTOROM

Nie prevádzať, ale robiť, 
uskutočňovať, vykonávať.

Nie riadiť auto, 
ale viesť auto, šoférovať.

Slovenčina naša

Základom konceptu škandinávskej 
stravy nie sú len odporúčania týkajú-
ce sa jedla, ale aj udržateľného poľno-
hospodárstva, možno ich zhrnúť do 
desiatich bodov: 
- jedzte každý deň viac ovocia a zeleniny
- jedzte viac celých zŕn
- zaraďte viac potravín z morí a jazier
- vyberte si kvalitné mäso - ale jedzte ho 
celkovo menej 
- vyhľadajte viac potravín z voľnej prírody 
- vždy, keď je to možné, používajte ekolo-
gické produkty 
- vyhnite sa potravinárskym prídavným 
látkam
- uprednostnite sezónne produkty
- konzumujte viac domácich jedál 
 -produkujte menej odpadu

Pri výbere rýb sa možno oriento-
vať na všetky – morské aj sladkovodné,  
mastné – losos, sleď, makrela, alebo 
chudé – treska, halibut. Ideálne jedlo má 
pomer sacharidov k bielkovinám 2: 1. 

Typický tanier :
polovica  - zelenina, šaláty, ovocie, 
strukoviny 
štvrtina  - sacharidy s nízkym glyke-
mickým indexom 
štvrtina  - potraviny bohaté na bielko-
viny

Rastlinné alebo živočíšne bielkovi-
ny by mali byť pri každom jedle. Potravi-
ny s nízkym glykemickým indexom (GI) 

spôsobujú menšie a aj pomalšie zvýšenie 
hladiny cukru v krvi v porovnaní s po-
travinami s vyšším GI. Raž je v severskej 
strave celozrnným základom. Potraviny 
bohaté na bielkoviny skôr zabezpečia 
pocit sýtosti a bránia pred pocitom  hla-
du. Namiesto sladkostí je vhodné ovocie, 
orechy, celozrnný toast alebo chrumkavý 
chlieb s nízkym GI s nátierkou z tmavej 
čokolády.

Svetová zdravotnícka organizácia 
(WHO) zistila, že stredomorská aj se-
verská strava znižuje riziko rakoviny, 
cukrovky a kardiovaskulárnych chorôb. 
Diéta môže pomôcť s redukciou váhy. 
Jesť viac rastlinnej stravy je dobré aj pre 
životné prostredie. Vďaka sústredeniu sa 
na ovocie, zeleninu a celozrnné výrob-
ky je strava bohatá na vlákninu, ktorá 
pomáha udržiavať zdravý a normálny 
pohyb čriev.

Že účinky zdravej výživy severanov 
sú iné ako u  nás, potvrdzujú čísla - vo 
Švédsku je úroveň podiel len 10 percent, 
v ostatných škandinávskych krajinách je 
to podobné. A ako je to u nás? Na Sloven-
sku trpí nadváhou viac ako 
36 percent a obezitou viac 
ako 25 percent populácie, 
čiže spolu takmer dve tre-
tiny Slovákov má hmot-
nosť, ktorá už ohrozuje 
ich zdravie.

Severská diéta II

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

metabolizmu a výživy

INZERCIA
0905 400 025

»Predám veterán Škodu 
105L, r.v. 1983, zachovalá, 
bez výraznej hrdze, má 
STK, EK, tel.: 033/533 40 51

»Predám traktor 6911 po 
STK, tel.: 0904 249 019

»Predám dom vo V. Doline 
3+1, 50tis., tel.: 0917 585 
234 »Predám dom chko 
Vyhne pri vodnom raji s 
termálnou vodou, cena 
dohodou, tel.: 0905 693 
353

»Kúpim haki lešenie, tel.: 
0908 532 682 »Predám 
sklolaminátové žumpy 
o objeme 5.000, 8.000 a 
10.000 litrov a vodomerné 
plastové šachty. Cena od 
650 €. Doveziem, osadím, 
vykonám aj tlakovú skúš-
ku, tel.: 0905 925 991

»Predám odstavčatá a 
žito, tel.: 0949 173 603

hobby a šport
»Kúpim ľudové kroje, tel.: 
0902 708 047 »Zo starých 
domov kúpim starožit-
nosti, staré veci a ľudové 
kroje, tel.: 0918 439 124 
»Kúpim staré hodinky, 
mince, bankovky, pohľad-
nice, tel.: 0903 753 758

»54r. muž hľadá ženu, 
tel.: 0917 049 831

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    

16 ZOZNAMKA    



NR-19-35 strana- 5

5
OKNÁ

45
-0

04
4

OKNÁ - DVERE
NITRA Coboriho 1, Polygon
/1. poschodie nad butikom Collection/
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www.termowin.sk
480 €

s DPH
380€
s DPH

450 €
s DPH

e-mail: info@termowin.sk
tel.: 0905 560 054

SALAMANDER
STREAMLINE

AKCIA
NA PANELÁKOVÉ OKNÁ
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OPRAVA

OKIEN
DVERÍ

plastových
ŽALÚZIE SIETE

0940 765 8880940 765 888

ŽALÚZIE SIETE
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www.oknapolakovic.sk
oknapolakovic@zoznam.sk

0949 300 518
54
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PLASTOVÉ HLINÍKOVÉ
OKNÁ DVERE
STREŠNÉ

OKNÁ LETNÉ
ZĽAVY!
LETNÉ
ZĽAVY!
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www.kupdodomu.sk

PLECHOVÉ GARÁŽE
PLECHY, voliery pre psov
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ŠKOLA / STAVBA, SLUŽBY

LIATE PODLAHY
KREATÍVNE PODLAHY
PRIEMYSELNÉ PODLAHY
KAMENNÉ KOBERCE
MIKROCEMENT
ULTRA TOP
NIVELAČNÉ HMOTY

LIATE PODLAHY
KREATÍVNE PODLAHY
PRIEMYSELNÉ PODLAHY
KAMENNÉ KOBERCE
MIKROCEMENT
ULTRA TOP
NIVELAČNÉ HMOTY

0948 976 455 jskreativ.sro@gmail.com jskreativJS KREATIV, S.R.O.
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 KAM S DREVENÝM ODPADOM ?

www.bucina-ddd.sk
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VYHOVUJÚCI DREVNÝ ODPAD

ZBERNÝ DVOR ODPADOVÉHO DREVA 
�������������������������
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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 !

PROFESIONÁLNE PRANIE KOBERCOV

Superluxe s.r.o. 
Suchovská 12, Trnava

www.pranie-kobercov.sk
PO-PI 9:00 - 18:00

Pre veľký záujem o naše služby pranie kobercov 
rozširujeme službu pre Nitru, a to v podobe 

ODVOZU a DOVOZU priamo na adresu zákazníkovi.

OBJEDNÁVKY: +421 (0)905 869 836
Služba je spoplatnená 9,90 € (jednorazovo) a obmedzená  

na jeden deň v týždni, a to v stredu.

Zákazník si môže sám zabezpečiť odvoz a dovoz kobercov
na našu kamennú zberňu.
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Nie rameno, ale plece. Nie 
preslov, ale predslov, prejav, príhovor, reč.

Slovenčina naša

Prázdniny sa skočili rýchlo. Rovna-
ko ujde aj nastávajúci školský rok. 
Doba je rýchla. Chceme veľa stihnúť, 
zažiť. Občas treba spomaliť, pozerať 
sa, pochopiť. Aj na to slúži vzdelanie. 

Učí nás predchádzať chybám, skúšať 
svoje možnosti, upozorňovať na zmeny. 
Stáva sa aj, že otvorí obzory, ktoré desia. 
O to viac v štáte, kde sa vzdelávanie de-
graduje, nie je dôležitou hodnotou a je 
ničené politickou mocou. Vzdelaný člo-
vek vidí stále viac a vidí aj to, že zmena 
je ďaleko. Vzdelanie mu môže byť príťa-
žou.  

Generácia, ktorá sedí v školách, 
sa vyučuje popri ťažkých problémoch 
ľudstva. Egoistická politika, morálne 
zlyhávania osobností, nebezpečné kli-
matické perspektívy. Môžeme povedať, 
že sa stráca motivácia: Uplatním sa so 
vzdelaním v práci, keď nemám zná-
mosti? Mám mrhať čas učením sa, keď 
o niekoľko rokov bude klíma skazonos-
ná? Vyštudujem povolanie, ktoré budú 
začas vykonávať stroje? Sám mám neu-
tíchajúce pochybnosti o svojom konaní. 
Súvisí so školstvom, slovenčinou, este-
tikou životného prostredia. Keď však 
sledujem spravodajstvo, takéto témy 
sú zanedbateľné oproti tomu, čo sa deje 
vo svete. Alebo aj na Slovensku, kde 
šikovní, múdri a eticky bezúhon-
ní dostávajú každý deň „po hube“. 
Všetko je v rukách politickej mašinérie, 
v ktorej sa skoncentrovalo cynické, aro-
gantné a egoistické zlo tváriace sa ako 

služba ľuďom, Zemi. Pod takýmto vply-
vom vyrastá nová generácia. Ako sa to 
prejaví, neviem. Rezignácia? Cesta zla? 
Ignorácia zla? Hľadanie východiska v 
extrémoch? 

Dovolil som si dlhší úvod o paradig-
me, v ktorej žijú naši žiaci a s vekom ju 
začínajú vnímať. Aby bolo pochopené 
moje novoročné želanie:

Žiaci, hľadajte zmysel života. Ak ho 
nájdete, nedajte si ho vziať, bojujte zaň. 
Nezabudnite, že máločo sa dá vykonávať 
bez vedomostí. Nešetrite otázkami, no 
buďte opatrní, aké odpovede dostávate. 
Nezabudnite, že žijete v kolónii, nie v izo-
lácii. Robte dobro. Zlo má neisté smery a 
konce. 

Kolegovia, vzdelanie je len jednou z 
ciest. Pomáhajme žiakom hľadať aj iné. 
Nehľadajme problémy v žiakoch, aj oni 
sú produktom doby. Viďme v nich predo-
všetkým ľudí, ktorých budeme potrebo-
vať. Hľadanie zla v nich je preskočením 
pedagogiky. Problémy poznáme, búraj-
me ich skutkami. 

Rodičia, pomáhajte nám, vašim de-
ťom a školstvu, máme veľa spoločného.  
Nezabudnite, že aj bezcieľne konanie 
detí či generačné konflikty sú súčasťou 
života. Možno sa z vašich detí nestanú 
slávne celebrity, ale ak sa nespreneveria 
toľko hľadanému človečenstvu, naplnia 
svoje poslanie. 

Príjemný školský rok!

O rok vzdelanejší

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
riaditeľ ZŠ s MŠ
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AKCIA -30%
Makrolon 
7/16mm bronz 
16,20 €/m2 s DPH

AKCIA -20%
Makrolon Ultralight 
2/10mm číra 
9,07 €/m2 s DPH

Koš: 046/5430 771
zenit@zenitsk.sk

Košice: 055/6254 006
kosice@zenitsk.sk

Materiál na nerozbitné
prestrešovanie vrátane 
príslušenstva - profi lov, 
tesnenia, skrutiek...

Rozvoz po celej SR!
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NITRA
Šuranská 18 

+421 901 751 488 www.bestrent.sk

V NAŠEJ PONUKE:
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LIKVIDÁCIA AZBESTU
zo striech 

a exteriérových priestorov

ZA VÝHODNÉ CENY!

0918 361 701, 0907 752 282strechymolnar@zoznam.sk
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• BYTOVÉ JADRÁ
  od 1000 €
• VÝSTAVBA RD

• FASÁDY
• STIERKY
• IZOLÁCIE
• REKONŠTRUKCIE
• OPRAVY STRIECH
• KLAMPIARSKE PRÁCE

• OPRAVA KOMÍNOV

0903 060 490

• BYTOVÉ JADRÁ
  od 1000 €
• VÝSTAVBA RD

0903 060 490
45
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02

1

- výkopové práce
   s bágrom a minibágrom
- práce s UNC
- práce s minidumperom JCB
- kosenie trávnatých plôch

STROM, s. r. o. ponúka

0902 306 163

96
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Nie obloha (ze-
leninová), ale príloha, obloženie.

Slovenčina naša

V  čase prázdnin ľudia o  niečo čas-
tejšie navštevujú miestne knižnice. 
Pribúdajú aj tzv. výpožičné búdky 
s  knihami. Neraz som na zastávke 
autobusu zbadala, ako ktosi siahol 
po takej knihe a  sadol si s ňou na 
lavičku. 

Ide o romány našej mladosti či zná-
mu dobrodružnú literatúru. Vždy si 
zaspomínam, ako som v  detstve číta-
vala do neskorej noci, ba pokračovala 
aj s  baterkou pod perinou.  Odvíjali 
sa predo mnou nádherné príbehy a ja 
som odhadovala ich šťastné či menej 
šťastné konce. To, čo ma najviac fas-
cinovalo, boli nerozlučné priateľstvá. 
Samozrejme, priťahovali ma v  litera-
túre aj ľúbostné vzťahy, ale priateľstvo 
bolo pre mňa zvláštnou „nadčasovou“ 
hodnotou. Priateľstvá vždy pretrváva-
li, kým vášne a emócie vzbĺkli a zotleli. 
Priateľstvo vedelo prekonať aj partner-
skú lásku. Vernému priateľovi sa dalo 
vyliať svoje srdce bez strachu, že bude 
pohŕdať či podozrievať. Priateľ bol vždy 
na mieste činu, kde bolo treba pomôcť, 
potešiť, no aj povedať pravdu do očí.

Myslím, že svet, aby sa postavil na 
nohy,  potrebuje znovu obnoviť priateľ-
stvá. Tie jednoduché priame vzťahy,  
plné dôvery  a  pochopenia. Priprave-
né vypočuť bez toho, aby sme hneď 
súdili, deliť sa o  život, hovoriť spolu 
bez vypínania sa, porovnávania, plné 
dobroprajnosti a starostlivosti o druhé-

ho. Priateľstvá z románov, ktoré z nás 
urobia lepších ľudí. Nerozlučné spoje-
nectvá, ktoré nás naučia obetovať sa až 
„po krv“ a zároveň tešiť sa z prostého 
vzájomného pohľadu a  podania ruky. 
Čo všetko však stojí za tým...

Spomínam na románové priateľ-
stvá červeného a  bieleho brata, cu-
dzinca s domorodcom, na plodné pria-
teľstvá filozofov, svätcov, na uzavreté 
priateľstva v detstve, ktoré sme si sľu-
bovali „na život a na smrť“. Zostali len 
v spomienkach, a pri tom nás v živote 
asi najviac inšpirovali. Vzbudzovali 
v nás túžbu po vernosti, trvaní, obeto-
vaní  a odriekaní – všetky tie najvzác-
nejšie hodnoty.

Vášne, hormóny a  sexuálne pote-
šenia sa zmnožujú, ale skutočné pria-
teľstvá upadajú. A  s  nimi aj úprimné 
a  čisté vzťahy. Spoločenstvo ľudí bez 
pretvárky, kompromis bez pocitu ujmy, 
pripravenosť  slúžiť, nie rozkazovať. Bez 
týchto hodnôt nepôjde život, ani „veci 
verejné“. Spomeňme si, koľko nám zo-
stalo z priateľstiev. Kto nás opustil a kto 
zostal pri nás stáť, keď sme už nemali 
nič a  keď sme to najviac potrebovali? 
A ak ešte nie je neskoro, obnovme staré 
dobré priateľstvá, alebo aspoň túžme 
ich znovu nadväzovať. Ono sa to na nás 
skôr či neskôr prejaví, ono sa nám to 
v živote odmení. 

O priateľstvách na život a na smrť

» Mária Raučinová, Fórum života

0905 400 025
Inzerát, ktorý predáva
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Celosvetovo predstavujú zásoby liekov 
v domácnostiach, určené k dlhodobé-
mu (chronickému) alebo krátkodobé-
mu (akútnemu) užívaniu, potenciálne 
zdravotné riziká. 

Medzi najčastejšie dôvody zdravotných 
rizík patria: nevhodné užívanie (resp. zle 
zvolená liečba), zlé skladovanie a náhod-
né užitie. Na Slovensku sa ročne zbytočne 
intoxikuje vyše 4 000 ľudí, pričom viac 
ako polovicu tvoria deti. Ako uvádzajú 
údaje Národného toxikologického infor-
mačného centra (NTIC) na Slovensku, 41,6 
% telefonických konzílií bolo venovaných 
práve intoxikácii liekmi. K najbežnejším 
miestom otráv patria domácnosti s takmer 
80% podielom na všetkých otravách.

K  najčastejšie doma skladovaným lie-
kom patria analgetiká (teda lieky proti 
bolesti) a neúplne spotrebované balenia 
antibiotík. 

Lieky proti bolesti - základným pra-
vidlom liečby bolesti tzv. samo-liečením 
patrí liečba akútnej bolesti (bolesť hlavy, 
kĺbov, zubov, menštruačná bolesť), teda 
krátkodobé užívanie analgetík. Druhým 
pravidlom je používať lieky proti bolesti zo 
skupiny tzv. voľnopredajných, teda nevia-
zaných na lekársky predpis. V  žiadnom 
prípade by pacient nemal užívať lie-
ky určené na silnú a chronickú bolesť 
a v tomto prípade by sa mal obrátiť na 
odborníka.

Nesprávne alebo zbytočne užívané 

antibiotiká predstavujú pre spoločnosť 
problém v  podobe antibiotickej rezisten-
cie (odolnosti baktérií na antibiotickú 
liečbu). Antibiotiká je potrebné užívať 
iba v prípade, ak ich predpísal ošetrujúci 
lekár, nikdy nie je vhodné doužívať ne-
spotrebované antibiotiká z predchá-
dzajúcej liečby alebo „posúvať“ nedo-
užívané balenia antibiotík rodinným 
príslušníkom alebo známym, alebo 
sa dožadovať predaja antibiotík bez 
lekárskeho predpisu.

Spotrebitelia často k  rozbaleným ba-
leniam liekov neuchovávajú príbalové 
letáky, uchovávajú zvyšky liekov, ktoré 
nevedia identifikovať a tiež používajú lie-
ky po uplynutí doby použiteľnosti resp. 
exspirácie. 

Jedom sa liek môže stať pri nesprávnom 
užívaní, ale aj nesprávnym znehodno-
covaním, kedy liek neškodí iba jednému 
človeku, ale prispieva 
k  poškodzovaniu pros-
tredia všetkých. Správ-
ne znehodnocovanie 
liekov znamená, že 
lieky po uplynutí času 
použitia alebo nespot-
rebované lieky odo-
vzdáme do 
ktorejkoľvek 
lekárne. 

K najbežnejším miestom otráv 
patria domácnosti

» PharmDr. Miroslava Snopková, PhD. 
2. viceprezidentka Slovenskej lekárnickej komory

V týždni 75. vý-
ročia Slovenského 
národného po-
vstania (SNP) Slo-
vensko zažilo šok. 
Dozvedeli sme sa, 

že druhá najmocnejšia žena na minis-
terstve spravodlivosti štátna tajomníč-
ka za SMER - SD Monika Jankovská, 
celému Slovensku klamala, že nepozná 
Mariána Kočnera a nikdy si s ním nevy-
menila ani jednu sms. Lenže, podľa in-
formácií, ktoré zverejnila TV Markíza, 
si s Kočnerom Jankovská veľmi inten-
zívne dopisovala až do momentu jeho 
zadržania políciou.

Keď som sa to dozvedel, povedal 
som si, že toto nemôžeme nechať len 
tak, lebo je to najsilnejší dôkaz toho, že 
strana SMER - SD je priamo prepojená 
s objednávateľom vraždy Jána a Marti-
ny a nie je teda pravdou, to, čo sa snaží 
vyše roka Fico klamať, že s vraždami 
SMER nemá nič spoločné. Jankovská 
totiž nie je len tak hocikto - bola zvola-
ná za poslankyňu za stranu SMER – SD.

Inak povedané - vrcholový politik 
SMERu miesto toho, aby strážil zákon-
nosť na najvyššom poschodí minister-
stva spravodlivosti, podľa všetkého taj-
ne vynášal informácie objednávateľovi 
vraždy Jána a Martiny. Človeku, ktorý 
si mal podľa vyšetrovateľov objednať 
navyše aj vraždu nášho kolegu Danie-
la Lipšica, či špeciálneho prokurátora 

Maroša Žilinku. V prípade prokurátora 
Žilinku s dovetkom, že vrahom za vraž-
du jeho ženy priplatí navyše 10 tisíc eur 
a za vraždu každého jeho dieťaťa takis-
to po 10 tisíc eur !!!!!

Napriek tomu ju jej priamy nadria-
dený Gábor Gál drží silou-mocou vo 
funkcii. Napriek tomu ju odmieta odvo-
lať aj premiér Peter Pellegrini, ktorý tak 
dobrovoľne zo seba robí človeka, kto-
rý viac drukuje mafii ako obyčajným 
ľuďom a spravodlivosti. Protestujeme 
preto pred ministerstvom spravodli-
vosti každý deň a budeme tak robiť 
dovtedy, dokedy Monika Jankovská 
bude podľa premiéra Pellegriniho ga-
ranciou nezávislosti a spravodlivosti 
a najvhodnejšou osobou, ktorá má za 
SMER - SD zastávať tak významný post 
na ministerstve spravodlivosti.

Robíme tak aj preto, lebo si chceme aj 
takto uctiť pamiatku našich starých ot-
cov a mám, ktorí sa odvážne v Povstaní 
postavili čelom voči naj-
väčšiemu zlu s vedo-
mím, že svoj boj zrej-
me aj tak prehrajú. 
Nechceli totiž dopus-
tiť, aby v nich vtedaj-
šie vládne zlo úplne 
potlačilo schopnosť 
ozvať sa proti neprávos-
ti a schopnosť biť sa 
za spravodlivosť.

POVSTAŇME VOČI MAFII

» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO 03
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06:00 Teleráno 08:30 Di-
gitálny svet 08:35 Zámena manželiek 09:45 
Rodinné prípady 11:50 Kobra 11 15:00 Policajné 
prípady 16:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TE-
LEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:50 Lovci peňazí 
17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 
POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Susedia 
21:25 FARMA - ZAČÍNAME 22:30 Rodinné prípady 
23:35 Kobra 11 02:20 FARMA - ZAČÍNAME 03:25 
Policajné prípady 04:10 Rodinné prípady 04:55 
TELEVÍZNE NOVINY  

06:15 RANNÉ NOVINY 08:30 
SÚDNA SIEŇ 09:30 SÚDNA SIEŇ 10:40 DIVOKÉ 
KONE 12:00 NOVINY O 12:00 12:55 TOP STAR 13:20 
SÚDNA SIEŇ 14:20 SÚDNA SIEŇ 15:20 ZÁCHRANÁRI 
16:10 NAŠI 17:30 NOVINY 18:00 MOJA MAMA VARÍ 
LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV 
JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 
INKOGNITO 21:55 INKOGNITO 23:20 Myšlienky 
vraha 00:15 Profesionáli II. 3 01:15 ZÁCHRANÁ-
RI 02:00 NOVINY TV JOJ 02:55 DIVOKÉ KONE 68 
03:45 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 

05:45 Správy RTVS „N“ 07:00 
Postav dom, zasaď strom 07:30 Ranné správy 
RTVS 08:30 Svet z vtáčej perspektívy 09:00 Ro-
dina doktora Kleista 09:55 Nash Bridges 10:50 
Duel 11:20 5 proti 5 12:20 Dámsky klub 13:55 
Folklorika 14:25 Druhá šanca 15:30 Slovensko s 
Tiposom 16:00 Správy RTVS 16:25 Svet z vtáčej 
perspektívy 16:55 Rodina doktora Kleista 17:50 
Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 Ko-
hút na víne 22:30 Rapl 23:35 Druhá šanca 00:20 
Nash Bridges 01:05 Kohút na víne 

06:00 Teleráno 08:30 Svokra 
09:40 Oteckovia 10:45 Rodinné prípady 11:40 
Kobra 11 13:45 FARMA - ZAČÍNAME 15:00 Policajné 
prípady 16:05 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TE-
LEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:50 Lovci peňazí 
17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 
POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Sestrič-
ky II. Seriál o hrdinkách s jedinečným poslaním 
MN 15 (SR) 2019 21:30 FARMA 22:40 Horná Dolná 
23:55 Kobra 11 01:50 FARMA 03:00 Svokra 04:00 
Rodinné prípady  

06:15 RANNÉ NOVINY 08:30 
SÚDNA SIEŇ 09:30 SÚDNA SIEŇ 10:40 DIVOKÉ 
KONE 69 12:00 NOVINY O 12:00 12:55 TOP STAR 
13:20 SÚDNA SIEŇ 14:20 SÚDNA SIEŇ 15:20 ZÁ-
CHRANÁRI 16:20 NAŠI I. 3,4 17:30 NOVINY 18:00 
MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 
19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEP-
ŠIE POČASIE 20:35 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 
22:10 MINISTRI II. 22:55 Myšlienky vraha IV. 2 
23:50 Profesionáli II. 4 00:45 ZÁCHRANÁRI 01:40 
KRIMI 02:10 NOVINY TV JOJ 02:55 DIVOKÉ KONE 

06:00 Správy RTVS „N“ 07:00 
Hurá do záhrady 07:30 Ranné správy RTVS 
08:30 Svet z vtáčej perspektívy 09:00 Rodina 
doktora Kleista 09:50 Nash Bridges 10:50 Duel 
11:20 5 proti 5 12:20 Dámsky klub 14:25 Druhá 
šanca 15:30 Slovensko s Tiposom 16:00 Správy 
RTVS 16:25 Svet z vtáčej perspektívy 16:55 Ro-
dina doktora Kleista 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 
19:00 Správy RTVS 20:30 S úsmevom po Sloven-
sku 21:15 Mama klame 23:00 Ray Donovan 23:55 
Druhá šanca 00:40 Mama klame 

05:00 TELEVÍZNE NOVINY 
06:00 Teleráno 08:30 Varte s nami 08:40 Zá-
mena manželiek 09:55 Oteckovia 10:55 Rodinné 
prípady 11:50 Kobra 11 13:45 FARMA 15:00 Policaj-
né 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 NOVINY 20:30 Extrém-
ne premeny Slovensko - Druhá šanca na život 
22:15 FARMA 23:15 Susedia 00:10 Kobra 11 02:00 
FARMA 02:55 Zámena manželiek 

06:15 RANNÉ NOVINY 08:30 
SÚDNA SIEŇ 09:30 SÚDNA SIEŇ 10:40 DIVOKÉ 
KONE 70 12:00 NOVINY O 12:00 12:40 TOP STAR 
13:00 SÚDNA SIEŇ 14:05 SÚDNA SIEŇ 15:10 ZÁ-
CHRANÁRI 16:10 NAŠI 17:30 NOVINY 18:00 MOJA 
MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 
NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE PO-
ČASIE 20:35 DELUKSE 22:35 Extrémni žgrloši 23:20 
Myšlienky vraha 00:25 Profesionáli II. 5 01:25 
ZÁCHRANÁRI 02:20 KRIMI 02:55 DIVOKÉ KONE 70 
03:50 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 

05:45 Správy RTVS „N“ 07:00 
Folklorika 07:30 Ranné správy RTVS 08:30 Svet 
z vtáčej perspektívy 09:00 Rodina doktora Kle-
ista 09:55 Nash Bridges 10:50 Duel 11:20 5 proti 
5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 
Folklorika 14:25 Druhá šanca 15:30 Slovensko s 
Tiposom 16:00 Správy RTVS 16:55 Rodina dokto-
ra Kleista 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy 
RTVS 20:30 Za  hrsť dolárov 22:05 Obdobie zloči-
nu 23:35 Druhá šanca 00:25 Nash Bridges 01:10 
Za  hrsť dolárov 02:40 Dámsky klub 

06:00 Teleráno 08:30 Ex-
trémne premeny Slovensko - Druhá šanca na 
život 10:00 Oteckovia 11:00 Rodinné prípady 
12:00 Kobra 11 13:55 FARMA 15:00 Policajné prí-
pady 16:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZ-
NE 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 
21:45 FARMA 22:55 Sestričky II. 00:00 Kobra 11 
01:55 FARMA 02:50 Extrémne premeny Sloven-
sko - Druhá šanca na život 

06:15 RANNÉ NOVINY 08:30 
SÚDNA SIEŇ 09:30 SÚDNA SIEŇ 10:40 DIVOKÉ 
KONE 71 12:00 NOVINY O 12:00 12:55 TOP STAR 
13:20 SÚDNA SIEŇ 14:20 SÚDNA SIEŇ 15:20 ZÁ-
CHRANÁRI 16:20 NAŠI 17:30 NOVINY 18:00 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 22:00 INKOGNITO 23:00 
Myšlienky vraha 23:55 Profesionáli 01:00 ZÁ-
CHRANÁRI 01:55 NOVINY TV JOJ 02:50 DIVOKÉ 
KONE 03:45 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 

05:45 Správy RTVS „N“ 07:00 
Folklorika 07:30 Ranné správy RTVS 08:30 Svet 
z vtáčej perspektívy 09:05 Rodina doktora Kleis-
ta 09:55 Nash Bridges 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 
12:20 Dámsky klub 13:55 Folklorika 14:25 Druhá 
šanca 15:30 Slovensko s Tiposom 16:00 Správy 
RTVS 16:25 Skryté Taliansko 16:55 Rodina dokto-
ra Kleista 17:50 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy 
RTVS 20:30 Zlaté časy 21:30 „Trojí život“ 22:55 
Druhá šanca 23:40 Nash Bridges 00:25 „Trojí 
život“ 01:45 Obdobie zločinu 03:20 Dámsky klub 

PONDELOK 2.9.2019
MARKÍZA MARKÍZA MARKÍZA MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

TV JOJ TV JOJ TV JOJ

RTVS RTVS RTVS

UTOROK 3.9.2019 STREDA 4.9.2019 ŠTVRTOK 5.9.2019
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Dvadsiateho sep-
tembra 2019 sa 
uskutoční už 18. 
ročník zbierky, 
ktorej cieľom je 
upozorniť na prob-

lematiku ľudí so zrakovým postih-
-

 

Prať, žehliť, fejsbúkovať či cestovať 
– to všetko sa po strate zraku dá nau-
čiť, iba sa treba obrátiť na skúsených 
odborníkov. Pomocnú ruku ponúka 

-
venska (ÚNSS), ktorá je organizáto-
rom verejnej zbierky Biela pastelka.

„ -

strediska ÚNSS. Môžete sa oboznámiť 
-

môcky zrakovo postihnutým pomáhajú. 
Máte pocit, že sa vám horšie číta? Vy-
skúšajte si priamo na mieste čítanie po-

pomôcok, rady vám ponúknu vyškolení 
odborníci. Zaujíma vás, ako vidia ľudia 

-
-

ných okuliaroch.

Pastelkové tímy  
-

vensku bude mať verejná zbierka svoje 
zbierkové tímy. Všetci, ktorým nie je 

-
stajný, získajú za dobrovoľný príspevok 

alebo symbolickú pastelku, ktorou po-
myselne nakreslia ďalší pekný príbeh 
pre niekoho, kto to potrebuje. 

Členovia tímu Bielej pastelky sú 
-

Finančné prostriedky zbierajú do bie-
lo-modrých papierových pokladničiek, 

-
som, na ktorej sa nachádza: 

 názov organizácie: Únia nevidiacich 

 názov zbierky: VEREJNÁ ZBIERKA 
BIELA PASTELKA 2019 

 logo zbierky a číslo pokladničky 
 informácia o egistrácii na MV SR spo-

lu s registračným číslom a fungujúci  QR 
kód

 zbierkový tím sa tiež vie prezentovať 
Poverením na vykonávanie zbierky vy-
daným ÚNSS 

Aj vďaka vám nevidiaci 
varia i pracujú na počítači... 

Pri každej zbierke sa zväčša pýtame 
KAM idú naše peniaze. V prípade Bielej 
pastelky si môžete byť istí, že peniaze 
budú kvalitne využité. Únia nevidiacich 

-
nia Braillovho písma, učiť nevidiacich 

pomocou bielej palice. Ani práca na po-
čítači či ovládanie dotykového telefónu 
dnes nie je pre nevidiacich problémom 

zvládnu. Vďaka zbierke Biela pastelka 

-
tickými pomôckami, ktoré im výrazne 
uľahčujú život. Naučia sa tiež samostat-

varenie, pranie i žehlenie. Aj vďaka vám 
sa mnohým ľuďom otvorí nová kapitola 

Ďakujeme!

môžete prostredníctvom 
zbierky podporiť aj teraz: 

  na číslo 

 príspevkom na účet SK23 1111 0000 
0014 3025 8006 

 alebo online darom prostredníctvom 
www.bielapastelka.sk. 

 

Únia nevidiacich Slovenska organizuje 
v septembri pravidelnú výročnú zbierku 

Biela pastelka.
Prosí však venovať pozornosť tejto jej výzve:

Zaznamenali sme takú nemilú vec, že na našej 
zbierke BIELA PASTELKA chce parazitovať jedno 
OZ.

Dali si do názvu Biela pastelka Oravy, regis-
trácia prebehla a chcú zbierkovať od 1. do 14. 9., 
kedy nám vrcholí mediálna kampaň, nakoľko 
následne máme 20.9. hl. zbierkový deň.

Nenechajte sa preto, vážení podporovatelia 
ÚNSS zmiasť takýmto konaním!

9
NAŠI NEVIDIACI / TV PROGRAM

06:00 Teleráno 08:30 Sladká 
výzva 08:40 Zámena manželiek 09:55 Otecko-
via 10:55 Rodinné prípady 11:50 Kobra 11 13:50 
FARMA 15:05 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 
Lúpež po taliansky 01:00 Kobra 11 02:40 FARMA 
04:30 Policajné prípady  

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NO-
VINY 08:30 SÚDNA SIEŇ 09:30 SÚDNA SIEŇ 10:40 
DIVOKÉ KONE 72 12:00 NOVINY O 12:00 12:55 TOP 
STAR 13:20 SÚDNA SIEŇ 14:20 SÚDNA SIEŇ 15:25 
ZÁCHRANÁRI 16:20 NAŠI I. 9,10 17:30 NOVINY 
18:00 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 
KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 
NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 Popoluška 22:55 Prob-
lémy v raji 01:20 Hrozba z nebies 03:10 KRIMI 
03:35 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 04:30 
NOVINY TV JOJ  

06:10 Správy RTVS „N“ 07:05 
Folklorika 07:30 Ranné správy RTVS 08:30 Skry-
té Taliansko 09:00 Rodina doktora Kleista 09:50 
Nash Bridges 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 
Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Folklorika 
14:25 Druhá šanca 15:30 Slovensko s Tiposom 
16:00 Správy RTVS 16:25 Skryté Taliansko 16:55 
Rodina doktora Kleista 17:50 Duel 18:20 5 proti 5 
19:00 Správy RTVS 20:20 Futbal: Kvalifikácia ME 
2020 23:20 Obdobie zločinu 00:55 Druhá šanca 
01:40 Nash Bridges 02:25 Dámsky klub 

05:10 Rodinné prípady 06:00 
TELEVÍZNE NOVINY 07:00 Zajac Bugs a priatelia 
07:35 Tom a Jerry 08:10 Prasiatko Babe 09:55 
Dvojičky 12:15 Beethoven 2 14:10 Tanečný súboj 
roka 16:20 Láska z nebies 18:20 Smotánka 19:00 
TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTO-
VÉ NOVINY 20:30 Anjel pomsty Akčný film MN 15 
(USA) 2018 J. Garnerová, J. Gallagher Jr., J. Ortiz, A. 
Ilonzehová, M. Man. 22:35 Súboj zabijakov 00:20 
Anjel pomsty 02:15 Súboj zabijakov 03:30 Nepri-
jatý? Fpoho!  

05:20 KRIMI 05:55 NOVINY 
TV JOJ 06:45 Rýchla rota Chipa a Dala 49,50,51 
08:05 PRÁZDNINY 1,2/10 10:20 NAŠI II. 35,36 12:10 
MILÁČIKOVO 12:50 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 
14:15 Ant-Man 16:45 Hriešny tanec 19:00 KRIMI 
19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEP-
ŠIE POČASIE 20:35 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 
Slovensko-česká súťažno-zábavná šou. MN 12 
2019 Diana Mórová, Marta Jandová, Jakub Pra-
chař, Jaro Slávik. 22:10 TAKE ME OUT 00:25 Mari-
ňák 2 02:35 Dlhý víkend 04:10 PRÁZDNINY  

05:25 Správy RTVS „N“ 07:00 
Lexi a Lottie 07:40 Včielka Maja 08:20 Sofia Prvá 
09:40 Daj si čas 10:10 Leto s Katkou 10:40 Merlin 
11:25 Hore a dole po Hodvábnej ceste 12:15 On air 
12:40 Horí 13:40 Chlapčenský úsmev 15:05 Grand 
hotel 16:30 Poirot: Dobrodružstvo kuchárky z Cla-
phamu 18:00 Fetiše socializmu 18:30 Postav dom, 
zasaď strom 19:00 Správy RTVS 20:30 Záhady tela 
21:25 Neskoro večer 22:20 Fetiše socializmu 22:45 
S úsmevom po Slovensku 23:35 Grand hotel 00:50 
Poirot: Dobrodružstvo kuchárky z Claphamu 

06:00 TELEVÍZNE NOVINY 
07:00 Dvojičky 09:10 Beethoven 2 10:55 Láska 
z nebies 13:00 Na telo 13:30 Lúpež po taliansky 
16:05 Horná Dolná 17:20 Susedia 19:00 TELEVÍZ-
NE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVI-
NY 20:30 Tvoja tvár znie povedome ortový Šou, 
v ktorej môžete byť kýmkoľvek! Osem známych 
slovenských osobností v koži svetoznámych 
interpretov. Moderuje Martin Nikodým. MN 12 
23:10 Láska z nebies 01:20 Tanečný súboj roka 
03:10 Dvojičky  

05:05 NOVINY TV JOJ 06:00 
KRIMI 06:30 NOVINY TV JOJ 07:20 Rýchla rota 
Chipa a Dala 52,53 07:45 Už sa nebojím 09:50 
NAŠI II. 37,38 11:20 Hriešny tanec 13:30 Popoluš-
ka 15:50 NOVÁ ZÁHRADA 16:50 NA CHALUPE 17:50 
NOVÉ BÝVANIE 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 
20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 
Renegáti Francúzsko-nemecko-belgický akčný 
film. MN 12 2017 J.K. Simmons, S. Stapleton, Ch. 
Bewley, S. Hoeksová a ďalší. 22:50 Berlínsky 
syndróm 01:30 (Ne)Zadaní 03:25 KRIMI 

05:00 Správy RTVS „N“ 06:40 
Lexi a Lottie 07:20 Včielka Maja 08:00 Sofia Prvá 
08:25 Zázračný ateliér 08:55 Rozprávanie kvetu 
kamélie 09:35 Autosalón 10:00 Highlands 11:00 Slo-
vensko v obrazoch 11:30 Svet v obrazoch 11:55 O 5 mi-
nút 12 13:00 Občan za dverami 13:35 Poirot: Vražda 
v ulici Mews 14:25 Poirot: Dobrodružstvo Johnnyho 
Waverlyho 15:25 Boj o Moskvu 16:45 Dedinský sen 
17:45 Hurá do záhrady 18:15 Tajomstvo mojej ku-
chyne 19:00 Správy RTVS 20:30 Colette 22:30 Agáva 
00:05 Poirot: Vražda v ulici Mews 

MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

PIATOK 6.9.2019 SOBOTA 7.9.2019 NEDEĽA 8.9.2019
MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

TIP 
NA SOBOTNÝ 

VEČER

7.9.2019 20:30  
ANJEL POMSTY
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ZAUJALO NÁS

Ich piesne si pospevovali ľudia 
naprieč celým Slovenskom  a za 
noc stihli vystriedať aj štyri pódiá, 
každé v inom meste. Vydali štyri 
vlastné albumy a získali dve zlaté 
platne. Vďaka Pavlovi Demitrovi, 
ktorý bol veľkým fanúšikom ka-
pely, počúvali ich piesne pred zá-
pasmi vo svojej kabíne dokonca aj 
hokejisti za veľkou mlákou. Sedem 
rokov pôsobili v stálom angažmá 
vo Viedni. Reč je o trnavskej hu-
dobnej skupine Exil.

Kapela pôsobí na našej hudobnej scé-
ne už takmer tridsať rokov. Ani to však 
jej členom neubralo na entuziazme a 
chuti tvoriť. Stále žijú svoj sen, ktorý 
začali snívať ešte ako študenti. Hoci sa 
všetci poznali, každý z nich hral v inom 
hudobnom zoskupení. Zmena nastala v 
roku 1991, kedy sa v hlave Romana Jedi-
ného zrodila myšlienka, založiť vlastnú 
kapelu. „Odišli sme teda zo svojich vte-
dajších skupín akoby do vyhnanstva, 
do Exilu,“ spomína pohodový muzi-
kant, s ktorým aktuálne zloženie kape-
ly tvoria Erika Mazúrová, brat Tibor a 
Peter Baraník. „Neveril by som, že aj po 
toľkých rokoch budeme tak intenzívne 
hrať,“ hovorí Roman a ukazuje kalen-
dár, ktorý majú nabitý na takmer dva 
roky dopredu.

Cesty autom zohrali
v ich kariére kľúčovú úlohu

Napriek tomu, že v súčasnosti hrá-
vajú Exiláci na plesoch, oslavách, vý-
ročiach, či rôznych firemných akciách, 

o priaznivcov a poslucháčov rozhodne 
núdzu nemajú. „Vždy im musíme zahrať 
všetky naše hity,“ povie Roman s úsme-
vom. Jedným z nich je aj skladba Go Go 
Happy Go, ktorá vznikla cestou na neja-
kú akciu. „Šli sme autom po diaľnici a 
brat si začal pospevovať akúsi melódiu 
a tak keď sme zastavili na odpočívadle, 
hneď sme to dali na papier,“ zaspomí-
na muzikant. V aute však nevznikla len 
táto neskôr jedna z ich najúspešnejších 
a zároveň najhrávanejších skladieb ale 
zrodila sa v ňom aj myšlienka, ktorá 
bola v ich hudobnej kariére rozhodu-
júca. Dovtedy zábavovú kapelu expor-
tovala na vrchol vtedajšej slovenskej 
hudobnej scény. „Jedno ráno, keď sme 
išli domov z hrania, púšťali sme si, ako 
vždy v rádiu piesne. Vtedy som zahlásil, 
že prečo by z toho rádia nemohli v bu-
dúcnosti znieť aj naše vlastné skladby,“ 
popisuje osudné ráno Roman. Netrvalo 
dlho a muzikanti prešli od myšlienky k 
činom. Vyprodukovali prvé tri pesničky 
a tie sa do pol roka hrali vo všetkých 
slovenských rádiách. „Keď sme ich mali 
hotové, nahrali sme v štúdiu demo. 
Kazetu sme potom aj s pripojeným tele-
fónnym číslom, hoci s malou dušičkou, 
odniesli do schránky Vašovi Patejdlovi. 
Pravdupovediac, neverili sme, že si to 
vôbec vypočuje. O to väčšie bolo naše 
prekvapenie, keď na druhý deň zazvonil 
telefón a sekretárka z jeho nahrávacie-
ho štúdia Relax Production sa spýtala či 
máme dostatok skladieb na celý album. 
Prikývli sme, hoci sme ich samozrejme 
nemali a ona nás pozvala na osobné 
stretnutie s Vašom. Tomu sa naše pies-

ne páčili a tak sme sa dohodli na spo-
lupráci. Dal nám k dispozícii nahrávacie 
štúdio a ponúkol zmluvu na prvý album 
s tým, že o týždeň začíname nahrávať. 
Zostalo nám teda len sedem dní a nocí, 
ktoré sme maximálne využili, aby sme 

stihli vyprodukovať ďalších osem skla-
dieb,“ rozrozpráva sa Roman.

Dostavili sa prvé úspechy
Go Go Happy Go sa spolu so skladbou 

Holiday a ďalšími objavil na prvom al-
bume Go Go, ktorý uzrel svetlo sveta už 
po dvoch mesiacoch od podpisu zmluvy 
s Vašom. Napokon sa z neho predalo 
viac ako 30-tisíc kusov a skupina Exil 
zaň získala zlatú platňu. Už o rok k nej 
vďaka albumu I want you, ktorý tiež 
vyšiel v Relaxe, pribudla ďalšia zlatá 
platňa. Singel Kamarát dobyl slovenské 
rádiá aj hitparády a klip bodoval tiež 
v televíznej relácii Triangel. Na tomto 
albume sa nachádza aj mix piesní od 
skupiny Elán. „Elán je našim vzorom 
a práve v čase, keď vznikal náš druhý 
album, slávili chalani 15. výročie zalo-
ženia kapely. Raz sme sa s nimi stretli u 
Vaša v nahrávacom štúdiu a požiadali 
sme Joža Ráža, či by sme mohli prerobiť 
niektoré ich skladby. Povedal, nech mu 
skúsime poslať CD a uvidí sa. Napokon 
sme boli prvou kapelou, ktorá od neho 
dostala súhlas a tak sa šesť ich pesni-
čiek objavilo v mixe na našom druhom 

albume. Predalo sa z neho vyše 16.000 
kópií,“ popisuje Roman.

Bodovali aj za hranicami
Ďalší rok hudobníkov oslovil na 

spoluprácu Jaro Slávik, za ktorým stá-
lo medzinárodné vydavateľstvo EMI 
- Monitor. „Kúpili nás a rozhodne to 
neľutujeme. Jaro pre nás urobil veľmi 
veľa a spolupráca s ním nás posunula 
opäť ďalej. Naše skladby sa dostali na 
výberovky Bravo a tak ich mohli počú-
vať ľudia vo viacerých európskych kraji-
nách a prenikli dokonca aj do ďalekého 
Singapuru,“ pochvaľuje si Roman. V 
tom čase sa už okolo kapely začali diať 
veci. Pribúdali vystúpenia doma i v za-
hraničí, fotenia, rozhovory aj podpisové 
akcie a dostavili sa aj ďalšie úspechy. V 
Prešove na Bravo Supershow hrali pred 
15-tisíc divákmi s takými hviezdami ako 
DJ Bobo, Mr. President, E-rotic, Fun Fac-
tory. Neskôr boli predkapelou Boney M 
či Heleny Vondráčkovej.

Chystajú nové skladby
Potom ako došlo na Slovensku k 

zmene hudobných štýlov sa začali Exi-
láci venovať viac produkcii. Ako hovorí 
Roman, nemali chuť prezliekať kabáty, 
chceli zostať verní tomu, čo ich spája a 
čo milujú, tanečnej hudbe. Za zarobené 
peniaze si v Hrnčiarovciach nad Parnou 
zriadili vlastné nahrávacie štúdio, kto-
ré funguje dodnes. Nahrávajú v ňom 
nielen oni ale aj mnohí ďalší slovenskí 
interpreti. Roman nám tiež prezradil, 
že aktuálne sa v kapele pohrávajú s 
myšlienkou vytvoriť po rokoch dve nové 
skladby. „Nechýba nám chuť ani ná-
pady. Von s nimi však vyjdeme, až keď 
budeme s tým, čo sme vyprodukovali 
úplne stotožnení, nemáme sa kam po-
náhľať,“ uzatvára rozprávanie.

TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ
foto: archív kapely Exil

Singel Go Go Happy Go bol na Slovensku megahitom 

Hudobníci z Exilu chytajú druhý dych

Dnešná zostava Exilu (zľava): Roman Jediný, Peter Baraník, Erika Mazúrová a 
Tibor Jediný.

Na pódiu, keď môžu zabávať ľudí, sa cítia šťastní.

Kamarát 
„Asi preto, že som taký blázon, asi 
preto, že ťa mám tak rád, asi pre-
to, že pred tebou stál som a teraz 
kľačím iba ako kamarát...“, táto 
pieseň patrí k najznámejším hitom 
kapely Exil, ocitla sa na na ich dru-
hom albume a stala najhrávanej-
šou skladbou roku 1996.
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možný mesačný hrubý zárobok:                 

 
 

doprava ZADARMO
možnosť zmluvy na dobu neurčitú

možnosť nástupu priamo do kmeňa
dvojzmenná prevádzka

0800 29 29 29
michal.jancovic@manpower.sk

www.pracujvnitre.sk

STABILNÁ PRÁCA V LOGISTIKE? Syncreon Slovakia s.r.o. hľadá posily do svojho tímu.

Viac informácií:

PICKER

POZÝVAME VÁS NA INFORMATÍVNE STRETNUTIA
 

805 €*
*základná mesačná hrubá mzda 700 € + výkon. bonusy:

1.mesiac: +5%, 2.mesiac: + 10%, 3.mesiac: + 15%

 
LEVICE utorok, 10.9.2019 o 10:00

Mestské kultúrne stredisko, A. Sládkoviča 2

NITRA každý utorok o 09:00, každý štvrtok o 14:00
pobočka ManpowerGroup v Nitre, Fraňa Mojtu 19

Pracovná náplň: dotrieďovanie druhotných 
surovín, čistiace a pomocné práce
Požadujeme: manuálnu zručnosť, ochotu 
pracovať na zmeny
Ponúkaný plat 
(základná mzda): 
od 550-900 EUR

Viac info na tel.č. 0904 852 251 
Žiadosti so životopisom zasielajte na adresu spoločnosti, 

Korytovská 20, Lužianky, prípadne na email: molnarova@envigeos.sk

Prijme do pracovného pomeru
POMOCNÉHO PRACOVNÍKA
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6 €/brutto

CNC FRÉZAR
obsluha CNC obrábacie centrum

BRUSIČ
NA BRÚSKE NA PLOCHO
6,50 €/brutto
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hľadá

Pracovník odpadového
hospodárstva, závozník

zber odpadu
Hrubá mzda 5€/hod

Pracovná náplň bude upresnená na pohovore.
Miesto výkonu práce - Nitra

pracovníkov

kontakt sevcikova@k

Obsluha VZV
Hrubá mzda 5€/hod
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V prípade záujmu Vaše cenové ponuky zasielajte na adresu:

KRAJSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO V NITRE,
Fatranská 3, 949 01 NITRA v označenej

obálke: „NÁJOM“ do 6. 9. 2019 do 15.00 hod.

zverejňuje zámer prenajať
kancelárske priestory v budove s. č. 917,

s výmerou 21 m2 s dobou nájmu na jeden rok.
Cena nájmu minimálne 100,- €/m2 ročne.

Bližšie informácie:
tel.: 037/733 59 88, mobil: 0911 540 021,

e-mail: zuzana.brunaiova@kosnr.sk

KRAJSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO V NITRE
Fatranská 3, 949 01 Nitra
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Životopisy zasielajte na e-mail: sandrock@sandrock.sk

na rozvoz sypkých hmôt na prevádzke v Bernolákove.
Ubytovanie ZDARMA.

VODIČOV kategórie C

prijme do TPP aj živnostníkov

Prijmeme
zamestnancov

manulána práca
plnenie betónových foriem

Pracovná doba
PON-PIA 06:00-14:30

Mzda 4,04 EUR/hod.
+ dochádzkový bonus 100 Eur

Strava alebo stravné lístky
0905 917 308

Mahax Slovakia, s.r.o. 23
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NDF spol. s r.o., Trenčianska Teplá prijme väčší počet

VODIČOV na ZVOZ CUKROVEJ REPY
Obdobie september 2019 - január 2020 s možnosťou pokračovania v PP.
Plat min. 70 €/deň. Nástupný bonus 200€. Bezplatné ubytovanie. 
Mesačný dochádzkový bonus až do výšky 200€.
Požiadavky: VP sk. C+E, KKV, TK, lek. prehl., psych. vyšetrenie vodiča.
Prax s vyklápacím návesom výhodou.

Info: 0902 924 400, praca@ndf.sk

vyšetrenie vodiča

Nie vada (čes.), ale chyba 
(rečová, srdcová, telesná), kaz 
(materiálu), porucha (motora), 

nedostatok.

Slovenčina naša

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0905 400 025
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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

stále dostatok ponúk - aj pre mužov
-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 

PRACOVNÍKOV 
NA POZÍCIU:

-  ELEKTROTECHNIK 
S VYHLÁŠKOU §21

( 732€ + 50€ + 50€ + 15€ + stravné 
lístky + ubytovanie ZDARMA )

-  VODIČ VZV -SKLADNÍK
( 676€ + 50€ + 50€ + 15€ + stravné 

lístky + ubytovanie ZDARMA )

Miesto práce: NOVÉ MESTO N. VÁHOM

PRÁCA LEN NA DVE ZMENY
KONTAKT: 0918 493 960
mail: stajanslovakia@azet.sk
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 STAJAN SLOVAKIA PRIJME

PRACUJ 
U NÁS

0800 500 091
MZDA 

OD 850 € DO 1300€BEZPLATNÁ
INFOLINKA
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tel: 0918/413582, 0904/881 418, 
 info@gsksro.sk

TPP 

STAVEBNÉHO MAJSTRA

TPP 
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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 €ZĽAVY AŽ DO 25%

PRÁCA V NEMECKU 

dlhodobá a stabilna práca
výhodné platové podmienky

od 13 - 20 €/hod. netto
ubytovanie a doprava hradené

ELEKTRIKÁRI 

sokolova@granila.eu
0950 301 301 85
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Holešovská 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

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 ena s DPH 580 €

€
€

TOPOĽČIANKY

možný nákup sobota - nedeľa po tel. dohode

AKCIOVÉ CENY
na nebrzdené vozíky

AKCIA na brzdené
prívesy - zľava 12%

V PONUKE AJ

Dovoz prívesov na Vašu adresu za 20€ s DPH

5 950 €

Príves na prepravu
stavebných strojov


