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Máme radi heslá, lebo heslá mobi-
lizujú. Heslá neraz aj spájajú, a to 
doslova celé masy. Čím viac hesiel 
a masových vyjadrení k nim, tým 
viac mi to pripomína prvé, respek-
tíve deviate máje za minulého re-
žimu. Tie ôsme si budem pamätať 
do smrti s najvyššou úctou.

Heslami možno „odkomuniko-
vať“ všetko, do pôvodnej slovenčiny 
preložené – zblbnúť každého. Sú ľu-
dia, ktorí heslá vymýšľajú a zväčša 
na tom dobre zarobia, to sú takzvaní 
„marketingoví mágovia“, potom sú 
ľudia, ktorí nie sú schopní vymyslieť 
nič, ale keď už tie heslá tak zvučne 
znejú, tak sa nimi oháňajú ako rybár 
repelentom proti komárom. A napo-
kon, bez ohľadu na to, že tu máme 
tridsať rokov „po“, tak máme medzi 
sebou aj zdatných jedincov, ktorí 
heslami fanatizujú masy. Masy pre-
važne slepé, prevažne hluché a masy 
manipulovateľné, pretože masy netr-
pia na niečo také, akým je napríklad 
individuálne myslenie a schopnosť 
samostatne posudzovať javy a fakty v 
súvislostiach.

Prežívame dobu hesiel. Priam ich 
zborové spevy. Vždy sa nájde zdatný 
predspevák, vypustí heslo a a už znie 
ako chorál ponad sociálnymi sieťami, 
v celom mediálnom priestore, vy-
slovujú ho tí, ktorí mávajú spravidla 

priebežnú absenciu vlastných myš-
lienok a tvorivosti. Vyslovené heslo sa 
ozýva zo všetkých strán ako pokusné 
„haló“ návštevníkov jaskýň, skúma-
júcich nimi rôzne netušené rozmery.

Sú však aj takí, ktorí na heslá ne-
majú čas, musia konať. Musia liečiť, 
musia odoberať vzorky, musia držať 
v chode ambulancie všeobecných 
lekárov, musia riadiť dopravu a plniť 
rozkazy nariadených, nech sú aké-
koľvek, musia piecť chlieb, musia 
zachraňovať čo sa dá a najmä, musia 
rozhodovať. Tu, teraz, sami a hneď. 
Vymýšľači hesiel, tak podobní kibi-
com, v súčasnej situácii a podobe už 
ani na rozdiel od legendárneho Ke-
cala z Predanej nevesty nebavia. Na-
opak, škodia, brzdia, hádžu polená 
pod nohy, predlžujú zbytočne to, čo 
mohlo byť kratšie a užívajú si chvíľky 
svojej bezvýznamnej slávy.

Nerecitujme heslá, prosím... Ko-
najme. Tak, ako je to správne a naj-
mä tak, ako nám to radia 
odborníci s príslušným 
vzdelaním i s dobrými 
výsledkami v praxi! 
Dôverujme múdrosti 
a prestaňme adoro-
vať prázdne, hoci 
vzletné heslá.

Vzletné, ale prázdne

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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Rezivo, OSB dosky, škridla, odkvapy, strešné okná
ARRI s.r.o., Budovateľská 20, Okoč, tel.: 0905 746 124, www.strecha.ws

tesárstvo - klampiarstvo - pokrývačstvo

TOVAR, SERVIS - DODÁME DO 2 HODÍN
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škridla výpredaj

3,50 €/m2

0905 746 124

STRECHY

ARRI s.r.o. 

www.strecha.ws

NA KĽÚČ

Cenové ponuky ZDARMA
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www.hydinarskafarma.sk
hydinárska farma topolnica (pri galante)

031 781 15 63, 0905 450 432, 0905 551 499

Ponúka

• 8 - 20 týžd. nosnice - Mládky
• 1-14 dňové brojlerové kačice
• 1-14 dňové mulard kačice
• 1-14 dňové mulard káčere
• 1-14 dňové landerské húsatá
• 7 týžd. morky big 6
krmivo pre nosnice, rastová a znášková

ROZVOZ

Zabezpečíme

BUĎ ZODPOVEDNÝ!
#ZOSTANDOMA

18. apríl   
je Svetový deň kultúrneho dedičstva UNE-
SCO.

Výročia a udalosti

21. apríla 753 
pred Kr. založil podľa tradície Romulus Staroveký Rím.

Výročia a udalosti

INZERCIA
0907 779 018

INZERCIA
0907 779 018
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Čo nám dávajú chvíle, minúty, ho-
diny, dni strávené v prírode? Určite 
dobré pocity, radosť, chuť sa vrátiť 
zas naspäť a možno veľa pozitivity, 
ktorá aj lieči. 

Skúsme sa teraz zamyslieť opačným 
spôsobom. Čo dávajú prírode chvíle, 
minúty, hodiny, dni, ktoré v nej strá-
vime my ľudia? Škoda, že nie každý si 
takú otázku položí. Práve preto vznikla 
myšlienka, ktorú som s priateľmi zača-
la aj realizovať. Zbierame odpadky v 
lese, na lúke, kdekoľvek sme, lebo sme 
v prírode často. A smutné na tom je, že 
ich nájdeme naozaj všade. 

Popri cestách je ich tiež neúrekom. 
Dennodenne chodíme po ceste Veľký 
Slivník – Demjata, nedalo sa nevšim-
núť si, ako sa postupne okraje cesty za-
pĺňajú odpadkami. Už vmarci 2019 sme 
sa rozhodli obetovať jedno nedeľné od-
poludnie a vyčistiť čo sa dá. Výsledok 
- 4 vlečky za autom, 3 plné kufre auta. 
Čas - cca 4 hodiny. Čistenie cesty sme 
zopakovali o  osem mesiacov neskôr, 
v novembri 2019.

Výsledok - 2 vlečky za autom, čas 
asi dve hodiny.

Pre nás, ktorí máme lesy, lúky, cel-
kovo prírodu radi to znamená iba jed-
no – pokračovať v tom a osloviť možno 
ďalších, ktorí majú pre takéto myšlien-
ky pochopenie. Pri našich zberoch sme 

našli napríklad veľké množstvo skle-
nených fliaš od vína, alkoholu na jed-
nom mieste (možno z podnikov, ktoré 
sa toho potrebovali zbaviť a „nevedia“ 
kam sklo patrí), zaváraniny (človek 
nevyleje zaváraninu, ale aj so sklom 
ju vyhodí), stavebný materiál a všeličo 
iné. Všetci sa ako osobnosti formujeme, 
meníme v určitých etapách života svoje 
postoje, hodnoty. Výhody zberu sú aj v 
tom, že naše deti učíme prejaviť úctu 
prírode, trávime efektívne využitý čas 
s rodinou, s priateľmi, pár hodín sa hý-
beme, robíme niečo pre naše zdravie, 
pre naše telo (aj to je dôležité). Nevýho-
dy zberu? Ak niekto v živote uprednost-
ňuje negatíva, nájde ich aj tu.

Ľudia pridajte sa k nám a zbierajte 
odpad z lesov, lúk, ciest..myslite pritom 
aj na svoju bezpečnosť. Foťte to a zdie-
ľajte, inšpirujte ďalších. Touto aktivitou 
neuškodíme nikomu a ničomu. Príroda 
nám dáva veľa, dajme niečo aj my niečo 
jej.  

Dobrovoľníctvo 
jednoducho a bez dotácií

» Mária Poníková   Foto z akcie v r. 2019
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06:00 Teleráno 08:30 Zá-
mena manželiek 09:50 Rodinné prípady 10:50 
Susedské prípady 11:50 Rodinné prípady 12:55 
Mentalista 14:55 Susedské prípady 16:00 Rodin-
né prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 
Reflex 18:00 Rodinné prípady 19:00 TELEVÍZNE 
NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 
20:30 Mimoriadna relácia 21:20 Lov na exman-
želku 23:35 Mentalista 00:30 Šiesty zmysel 
02:40 Zámena manželiek 03:50 Rodinné prípa-
dy 04:55 TELEVÍZNE NOVINY  

05:05 NOVINY TV JOJ 05:45 
KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:30 Fórky, vtipky 
XXVIII. 08:55 SÚDNA SIEŇ 09:55 SÚDNA SIEŇ 11:00 
POLICAJTI V AKCII 12:00 NOVINY O 12:00 12:20 IN-
KOGNITO 13:30 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 15:15 
NAŠI II. 1/40 15:55 Mama, ožeň ma! 17:30 NOVINY 
17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 
KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:35 INKOGNITO 21:30 
ZOSTALI SME DOMA – PREMIÉRA 22:25 S PRAVDOU 
VON 14 23:45 Myšlienky vraha VII. 19 00:40 IN-
KOGNITO 01:35 NOVINY TV JOJ 

06:05 Správy RTVS „N“ 07:00 
Postav dom, zasaď strom 07:30 Ranné správy 
RTVS 08:45 Happy kvíz 09:05 Candice Renoirová 
10:05 Inšpektor Lynley 11:20 5 proti 5 12:20 Dám-
sky klub 13:30 Happy kvíz 14:05 Folklorika 14:35 
Recept na život 15:30 Občan za dverami 16:25 
Dvaja v meste 16:55 Candice Renoirová 17:45 
Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 Da-
lida 22:35 Detektívi od Najsvätejšej Trojice 23:45 
Inšpektor Lynley 00:30 Recept na život 01:15 Da-
lida 03:15 Dámsky klub 04:30 Správy RTVS „N“  

06:00 Teleráno 08:30 Svokra 
10:00 Rodinné prípady 11:00 Susedské prípady 
12:00 Rodinné prípady 13:00 Mentalista 15:00 
Susedské prípady 15:55 Rodinné prípady 17:00 
PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 18:00 Rodin-
né prípady 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČA-
SIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Mimoriadna 
relácia 21:20 Sestričky 22:30 Malé lásky 23:30 
Mentalista 01:15 Šiesty zmysel 03:20 Susedské 
prípady 04:10 Rodinné prípady 04:55 TELEVÍZNE 
NOVINY  

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NO-
VINY 08:40 SÚDNA SIEŇ 09:50 SÚDNA SIEŇ 10:55 
POLICAJTI V AKCII 12:00 NOVINY O 12:00 12:20 IN-
KOGNITO 13:25 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 15:15 
NAŠI II. 3 15:55 Mama, ožeň ma! 17:30 NOVINY 
17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 
KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:20 ŠPORT 20:25 
NAJLEPŠIE POČASIE 20:30 NIKTO NIE JE DOKONALÝ 
22:20 Rozum v hrsti 23:50 FBI 19 00:45 Myšlienky 
vraha VII. 20 01:40 Rozum v hrsti 02:45 NOVINY 
TV JOJ 03:20 Kutyil s.r.o. 9 

05:45 Správy RTVS „N“ 07:05 
Folklorika 07:30 Ranné správy RTVS 08:45 Hap-
py kvíz 09:05 Candice Renoirová 10:05 Inšpektor 
Lynley 11:20 5 proti 5 12:20 Dámsky klub 13:30 
Happy kvíz 14:05 Folklorika 14:35 Recept na ži-
vot 15:35 Slovensko v obrazoch 16:00 Správy 
RTVS 16:50 Candice Renoirová 17:45 Duel 18:15 5 
proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 Kolonáda 21:35 
Julie Lescautová 23:05 Zákon a poriadok 23:50 
Inšpektor Lynley 00:35 Julie Lescautová 02:05 
Slovensko v obrazoch 02:30 Dámsky klub 

06:00 Teleráno 08:30 Spo-
ločne s chuťou 08:40 Zámena manželiek 10:00 
Rodinné prípady 11:00 Susedské prípady 12:00 
Rodinné prípady 13:00 Mentalista 14:55 Sused-
ské prípady 16:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ 
TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 18:00 Rodinné 
prípady 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 
20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 CHART SHOW 
22:35 Sestričky 23:50 Mentalista 01:25 Šiesty 
zmysel 03:10 Susedské prípady 03:50 Rodinné 
prípady 04:55 TELEVÍZNE NOVINY  

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ 
NOVINY 08:35 Fórky, vtipky XXVIII. 09:00 SÚDNA 
SIEŇ 10:00 SÚDNA SIEŇ 11:00 POLICAJTI V AKCII 
12:00 NOVINY O 12:00 12:20 INKOGNITO 13:35 
ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 15:15 NAŠI II. 4 15:55 
Mama, ožeň ma! 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 NOVÝ ŽIVOT 21:30 JENNY 22:25 FBI 20 23:20 
Myšlienky vraha VII. 21 00:15 NOVÝ ŽIVOT 01:10 
KRIMI 01:45 NOVINY TV JOJ 02:20 POLICAJTI V AKCII 

05:20 Správy RTVS „N“ 06:35 
Občan za dverami 07:05 Folklorika 07:30 Ranné 
správy RTVS 08:45 Happy kvíz 09:05 Candice 
Renoirová 10:05 Inšpektor Lynley 11:20 5 proti 5 
12:20 Dámsky klub 13:30 Happy kvíz 14:05 Fol-
klorika 14:35 Recept na život 15:30 Postav dom, 
zasaď strom 16:25 Dvaja v meste 16:55 Candice 
Renoirová 17:45 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Správy 
RTVS 20:30 Vraždy v  Lorraine 22:05 Tajomné 
hory 23:35 Inšpektor Lynley 00:20 Recept na 
život 01:05 Vraždy v  Lorraine 02:35 Autosalón 

06:00 Teleráno 08:30 Malé 
lásky 09:50 Rodinné prípady 10:50 Susedské 
prípady 11:50 Rodinné prípady 12:50 Mentalista 
14:50 Susedské prípady 15:55 Rodinné prípa-
dy 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 
18:00 Rodinné prípady 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 
20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 
Mimoriadna relácia 21:20 Horná Dolná 23:50 
Mentalista 01:30 Šiesty zmysel 03:10 Susedské 
prípady 03:50 Rodinné prípady 04:55 TELEVÍZNE 
NOVINY  

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ 
NOVINY 08:35 Fórky, vtipky XXVIII. 09:00 SÚDNA 
SIEŇ 10:00 SÚDNA SIEŇ 11:00 POLICAJTI V AKCII 
12:00 NOVINY O 12:00 12:20 NOVÝ ŽIVOT 13:15 ČES-
KO SLOVENSKO MÁ TALENT 14:50 NAŠI II. 6,7 16:00 
Mama, ožeň ma! 17:30 NOVINY 17:55 MOJA MAMA 
VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY 
TV JOJ 20:30 INKOGNITO 21:30 NA HRANE 22:00 
SEDEM 23:00 Myšlienky vraha - Správanie po-
dozrivých 4 23:55 Myšlienky vraha 00:40 SEDEM 
01:35 KRIMI 02:05 POLICAJTI V AKCII 

05:45 Správy RTVS „N“ 07:05 
Folklorika 07:30 Ranné správy RTVS 08:45 Hap-
py kvíz 09:05 Candice Renoirová 10:05 Inšpektor 
Lynley 11:20 5 proti 5 12:20 Dámsky klub 13:30 
Happy kvíz 14:05 Folklorika 14:35 Recept na život 
15:35 Svet v obrazoch 16:00 Správy RTVS 16:25 
Dvaja v meste 16:55 Candice Renoirová 17:45 
Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 
Zlaté časy 21:35 Doma v horách 23:05 Inšpektor 
Lynley 23:55 Recept na život 00:40 Doma v ho-
rách 02:10 Svet v obrazoch 

PONDELOK 20.4.2020
MARKÍZA MARKÍZA MARKÍZA MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

TV JOJ TV JOJ TV JOJ

RTVS RTVS RTVS

UTOROK 21.4.2020 STREDA 22.4.2020 ŠTVRTOK 23.4.2020

06:00 Teleráno 08:30 Varte 
s nami 08:40 Zámena manželiek 09:55 Rodinné 
prípady 10:55 Susedské prípady 12:00 Rodinné 
prípady 13:05 Mentalista 15:00 Susedské prípa-
dy 16:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE 
NOVINY 17:25 Reflex 18:00 Rodinné prípady 
19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 
ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Ostreľovač 23:05 Ľado-
vé peklo 01:10 Mentalista 02:00 Šiesty zmysel 
04:00 Susedské prípady 04:50 Rodinné prípady  

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ 
NOVINY 08:35 Fórky, vtipky XXVIII. 09:00 SÚDNA 
SIEŇ 10:00 SÚDNA SIEŇ 11:05 POLICAJTI V AKCII 
12:00 NOVINY O 12:00 12:20 INKOGNITO 13:30 ČES-
KO SLOVENSKO MÁ TALENT 15:20 NAŠI II. 8 16:00 
Mama, ožeň ma! 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 Falošní poliši 22:35 Lov na zabijaka 00:25 
Precitnutie v Garden State 02:10 KRIMI 02:45 NO-
VINY TV JOJ 03:15 ZÁCHRANÁRI 03:50 Kutyil s.r.o.

05:45 Správy RTVS „N“ 07:05 
Folklorika 07:30 Ranné správy RTVS 08:45 Hap-
py kvíz 09:05 Candice Renoirová 10:05 Inšpektor 
Lynley 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 
Dámsky klub 13:25 Happy kvíz 14:05 Folklorika 
14:35 Recept na život 15:30 V dobrej spoločnos-
ti 16:00 Správy RTVS 16:25 Dvaja v meste 16:50 
Candice Renoirová 17:50 Duel 18:15 5 proti 5 
19:00 Správy RTVS 20:30 Čo ja viem 22:05 Ces-
tou necestou 22:40 Odsúdený 00:20 Inšpektor 
Lynley 01:05 Recept na život 01:45 Odsúdený 

06:00 TELEVÍZNE NOVINY 
07:00 Priatelia Toma a Jerryho 07:20 Tom a Jer-
ry: Odlet na Mars 08:40 Lovecká sezóna 2 10:00 
Protivné baby 11:55 CHART SHOW 14:00 SuperStar 
16:10 Čo to dievča chce? 18:20 Smotánka 19:00 
TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPOR-
TOVÉ NOVINY 20:30 Stratený v džungli Skutočný 
príbeh MN 15 (USA) 2017 D. Radcliffe, T. Kretsch-
mann, A. Russell, J. Jackson, Y. Kassimová. 22:50 
Utečenec Akčný triler MN 15 (USA) 1993 01:20 Ľa-
dové peklo 03:00 Utečenec  

05:00 Prvé oddelenie 31,32 
05:55 NOVINY TV JOJ 06:35 KRIMI 07:10 NOVINY 
TV JOJ 07:55 SpongeBob v nohaviciach VIII. 19 
08:20 Káčerovo 25,26 09:15 NAŠI II. 10:00 JENNY 
10:55 MILÁČIKOVO 11:30 Môj kamarát delfín 13:25 
Noc v múzeu 2 15:30 ROZPÁĽ TO, ŠÉFE! 16:20 Mú-
mia sa vracia 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 
20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 Z cu-
dzieho krv netečie 23:00 40 dní a 40 nocí 00:50 
Žena v čiernom 02:30 Pravek útočí 03:50 KRIMI 
04:10 NOVINY TV JOJ 04:50 Kutyil s.r.o. 2  

05:10 Správy RTVS „N“ 06:30 
Včielka Maja 07:30 Tryskáči 08:05 Ronja, dcéra 
lúpežníka 08:30 Fidlibumove rozprávky 09:00 
Smajlíkovci 09:30 Daj si čas 10:05 Nájdi si ma v 
Paríži 10:30 Operácia AU! 11:10 On air 12:00 Záhady 
tela 13:05 Čo ja viem 14:45 Grand hotel 16:15 Ba-
žanti idú do boja 17:50 Cestou necestou 18:25 Po-
stav dom, zasaď strom 19:00 Správy RTVS 20:30 
Záhady tela 21:35 Neskoro večer 22:30 Doktorka 
Fosterová 23:25 Bažanti idú do boja 00:50 Grand 
hotel 02:15 Doktorka Fosterová 

06:00 TELEVÍZNE NOVINY 
07:00 Priatelia Toma a Jerryho 07:20 Prasiatko 
Babe v meste 09:00 Čo to dievča chce? 11:10 Klo-
kan Jack 13:00 Na telo 13:50 Dannyho dvanást-
ka 16:40 Horná Dolná 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 
20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 
SuperStar 22:40 Čo to dievča chce? Romantická 
komédia MN 12 (USA) 2003 A. Bynesová, C. Firth, 
K. Prestonová, A. Chancellorová, J. Pryce. 00:45 
Stratený v džungli 02:45 Dannyho dvanástka 
04:55 TELEVÍZNE NOVINY  

05:40 Prvé oddelenie 33 
06:05 NOVINY TV JOJ 06:40 KRIMI 07:10 NOVINY 
TV JOJ 07:50 SpongeBob v nohaviciach VIII. 20 
08:20 Káčerovo 27,28 09:05 Príšerákovci 11:05 
Múmia sa vracia 13:35 Fantastická štvorka 15:45 
NOVÁ ZÁHRADA 16:40 NA CHALUPE 17:50 NOVÉ 
BÝVANIE 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 
ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 Kincsem: 
Stávka na pomstu 23:05 Karbon 01:20 Milujem 
ťa, Beth Cooperová 03:05 KRIMI 03:30 Kutyil s.r.o. 
14 04:15 Prvé oddelenie 8  

06:10 Heidi 06:30 Včielka 
Maja 07:15 Tryskáči 08:15 Zázračný ateliér 08:40 
Hlavule 08:50 Táraninky 09:10 Ekonauti 09:40 
Autosalón 10:05 Taliansko - krajina pokladov 
11:00 Slovensko v obrazoch 11:25 Svet v obrazoch 
11:55 O 5 minút 12 13:00 Občan za dverami 13:35 
Poirot: Opona 15:10 Zlaté časy 16:20 Polnočná 
omša 18:15 Tajomstvo mojej kuchyne 19:00 
Správy RTVS 20:30 Smrtiace tajomstvá 23:45 
Poirot: Opona 01:15 Polnočná omša 02:45 Talian-
sko - krajina pokladov  

MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

PIATOK 24.4.2020 SOBOTA 25.4.2020 NEDEĽA 26.4.2020
MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

TIP 
NA SOBOTNÝ 

VEČER

25.4.2020 20:30  
STRATENÝ 
V DŽUNGLI
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»Kúpim Škoda 110R, Garde 
alebo Rapid aj nepojazdné 
bez papierov. 0904527918

»Prenajmem pekny 1-izb.
byt lacno aj starším v KN 
0907774315

» Predám 3i tehlový byt s 
garážou a pivnicou na Lip-
tove. Cena 55-tis. Rk nevo-
lať. 0918314503
» Predám RD v Komoči. Rk 
nevolať. Tel. 0908091713

» Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682

»Predám včely,  Tel.: 
0905912534

» 54r hľadá priateľku 
0917049831

Občianska
riadková
inzercia

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                    

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

12 DEŤOM    

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

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

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. Upozornenie! Služba 
nefunguje u operátora 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť 
v ľubovoľných iných našich no-
vinách, KMzameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

Vláda Slovenskej republiky vyhlási-
la mimoriadne opatrenia v Sloven-
skej republike z dôvodu možného 
šírenia koronavírusu COVID-19. Tie-
to opatrenia majú vplyv aj na plne-
nie povinností správcov bytových 
domov v zmysle zákona č. 182/1993 
Z. z. o vlastníctve bytov a nebyto-
vých priestorov.

K vybraným povinnostiam správ-
cov odporúčame:

Vyúčtovanie (do 31.5.):
Vo všeobecnosti nepredpokladáme, 

že by správca nestihol vypracovať vy-
účtovanie (prípadne správu o činnos-
ti). Pokiaľ správca má/mal k dispozícii 
dokumentáciu potrebnú na vypraco-
vanie listín, nič mu nebráni v tom, aby 
si túto povinnosť splnil. Vzhľadom na 
mimoriadnu situáciu bude SOI pri prí-
padnej kontrole prihliadať na prípady 
individuálne a bude v plnom rozsahu 
brať do úvahy objektívne prekážky, 
ktoré spôsobili nesplnenie si tejto po-
vinnosti.

Reklamácie:
Bližšie informácie nájdete TU: 

https://www.soi.sk/sk/informacie-pre-
-verejnost/mimoriadne-opatrenia-vla-
dy-sr-vplyv-na-reklamacne-lehoty.soi

Schôdze, hlasovania:
Schôdze alebo iné zhromaždenia 

a tiež písomné hlasovanie môžu byť 
ovplyvnené mimoriadnou situáciou a 
rizikom z možného šírenia COVID-19. 
Rozhodnutie v tejto oblasti ponechá-
vame výlučne na správcov alebo vlast-
níkov. Toto rozhodnutie bude pri prí-
padnej kontrole SOI v plnom rozsahu 
akceptované. Odporúčame však, aby 
správca/vlastníci aj v tomto prípade 
postupovali v zmysle príslušných roz-
hodnutí vlády SR a tieto rozhodnutia 
rešpektovali.

Výkon činnosti správcov je možné 
vzhľadom na danú situáciu prispôsobiť 
potrebám verejnosti s prihliadnutím 
na riziko a život ohrozujúci stav, najmä 
nezanedbať opravy alebo revízie nevy-
hnutné z pohľadu zdravia, života a bez-
pečnosti vlastníkov. Ostatné povinnos-
ti vyplývajúce zo zákona č. 182/1993 Z. 
z. budú posudzované primerane. Upo-
zorňujeme, že nemožno od správcov 
ani od iných podnikateľských subjek-
tov v aktuálnej situácii žiadať plnenie 
všetkých povinností. Preto ubezpeču-
jeme, že SOI bude prihliadať osobitne 
na každý jeden prípad odôvodnený 
mimoriadnou situáciou a objektívnou 
prekážkou na strane podnikateľského 
subjektu.

Povinnosti správcov bytových domov 
– mimoriadne!

» red

Zháňate na internete v dobrej viere to, 
čo nie je dostať v bežnej predajnej sieti? 
Otvárate aj ponuky vám doteraz nezná-
mych a nevyskúšaných obchodníkov? 
Tak to radšej nerobte!

Slovenská obchodná inšpekcia upozor-
ňuje spotrebiteľov na praktiky prevádz-
kovateľa internetového obchodu www.
shopolo.sk. Ako vyplýva z doručených 
spotrebiteľských podaní, po objednaní 
dezinfekčného prostriedku na ruky bolo 
spotrebiteľom doručené balenie obsahu-
júce vodu, prípadne inú tekutinu. Pre-
vádzkovateľom internetového obchodu je 
spoločnosť Mi sport, trgovina in storitve 
d.o.o. Spodnje Stranje 33, 1242 Stahovica, 
Slovinsko.

Vzhľadom na uvedené, SOI odporúča 
spotrebiteľom prípadný nákup prostred-
níctvom vyššie uvedenej webovej stránky 
dôkladne zvážiť. 

Medzi ďalšie rizikové obchody podľa 
SOI patria:
huglo.sk, alabo.sk, mobiluj.sk, elegan-
ceshop.sk, autoelektrony.sk, viagogo.sk, 
chyza.sk, rajpradla.sk
zasielkonos.sk, fashionline.com, optimas-
kpro.com/sk_official_ti1/, jordanshoes.sk, 
moletka.eu; svet-siat.eu; vip-moda.eu.

Kedy je e-shop rizikový
Konkrétne webové stránky môžu byť 

zaradené medzi rizikové e-shopy z nasle-
dujúcich

-
vádzkovateľovi e-shopu/predávajúcom: z 
webovej stránky

kúpnu zmluvu a voči komu si tak môže

chýbajúce obchodné podmienky, nezve-
rejnený reklamačný poriadok vrátane 
informácií o tom, komu a kam je potreb-
né zaslať reklamovaný tovar, nesplnené 
informačné povinnosti, najmä vo vzťahu 
k možnosti odstúpenia od zmluvy do 14 
dní bez udania dôvodu, obchodné pod-
mienky, prípadne reklamačný poriadok sú 
v rozpore so zákonom, zvýšené množstvo 
spotrebiteľských podaní, ktoré SOI v sú-
vislosti s e-shopom eviduje, upozornenia 
na rizikovosť e-shopu dozornými orgánmi 
iných členských štátov EÚ, e-shop vzbu-
dzuje dojem, že ide o slovenského pre-
vádzkovateľa/predávajúceho, je ale pre-
vádzkovaný subjektom z krajiny mimo EÚ, 
čo môže podstatným spôsobom sťažovať 
uplatňovanie spotrebiteľských práv (napr. 
odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu, 
reklamácia....), prevádzkovateľ e-shopu/
predávajúci sa nachádza v konkurznom 
konaní a je potrebné, aby si spotrebitelia 
uplatnili svoje nároky príslušnou formou 
(napr. u správcukonkurznej podstaty).

Obozretnosť na strane spotrebiteľa je 
nenahraditeľná a nemôže byť suplovaná 
orgánom dozoru, najmä v prípadoch, keď 
spotrebiteľ vymáha svoje individuálne 
práva.

Pozor na internetových podvodníkov

» red

Citáty 

»„Pokora srdca nežiada, 
aby si sa pokoril, ale aby 
si sa otvoril. Práve ona je 
kľúčom k zmene. Až potom 
môžeš dávať a prijímať.“ 
Antoine de Saint-Exupéry 
francúzsky spisovateľ a pi-
lot 1900 – 1944.

»„Pokora je ako ruženec. 
Keď sa roztrhne ruženec, 
zrnká sa rozkotúľajú. Keď 
sa pominie pokora, všetky 
cnosti sa stratia.“ 
Jean Maria Vianney fran-
cúzsky kňaz a svätec 1786 
– 1859.

»„Trpezlivosť a pokora v 
nešťastí sa mi viac páči ako 
veľká radosť a nábožnosť 
vo chvíľach šťastia.“ Tomáš 
Kempenský nemecký kňaz, 
augustinián a mystik 1380 
– 1471.

»„Pokora znamená prijať 
realitu bez toho, aby sme 
sa ju snažili oklamať.“ 
Jaroslav Melega.

»„Čnosti, ktoré nás môžu 
šťastne preniesť do več-
nosti, sú pokora a láska.“ 
Giovanni Bosco, taliansky 
rímskokatolícky kňaz, pe-
dagóg a spisovateľ 1815 – 
1888.

»„S námahou, ľútosťou, 
bolesťou a pokorou musíš 
v sebe hromadiť a chrániť 
svetlo. To je zmysel celej 
tvojej činnosti. Tento svet 
iné ani nečaká. Ak nie si 
svetlom, nedávaš nič.“
Anton Srholec, slovenský 
politický väzeň, spisova-
teľ a rímskokatolícky kňaz 
1929 – 2016.

»„Usilujte sa vždy spájať 
lásku s pokorou, lebo bez 
pokory sa neobídu ani 
ľudia, ktorí sú už dobre 
zachodení na ceste doko-
nalosti.“
František Saleský, francúz-
sky biskup, svätý, spisova-
teľ 1567 – 1622.

»„V nešťastí sa ukáže múd-
rosť, v šťastí pokora, v bie-
de trpezlivosť a vo smrti 
bohatstvo.“   
Friedrich Schiller, nemecký 
básnik, filozof, historik a 
dramatik 1759 – 1805.

»„Pokora nie je podriade-
nosť voči ľuďom, ale voči 
Bohu.“
Antoine de Saint-Exupéry, 
francúzsky spisovateľ a pi-
lot 1900 – 1944.

 
» redakcia

Vtipy

»Nič človeka nenapadne 
samo od seba, i hlúposť sa 
musí najskôr vymyslieť.

»Hlúpemu človeku najviac 
prospieva, keď mlčí. Keby 
to však vedel, nebol by už 
hlúpy.

»Hlúposť je najzvláštnejšie 
zo všetkých ochorení. Ne-
trpí ňou chorý, ale tí okolo 
neho.

»Hlupák má jednu veľkú 
výhodu pred človekom 
vzdelaným - je sám so se-
bou spokojný.

»Zaťatosť a zarytosť sú 
najlepšie dôkazy hlúposti.

»Na svete je zavedené, že 
mnoho hlúpych sa hrá na 
múdrych. Z múdrych, kto-
rých je na svete nedosta-
tok, len tí najmúdrejší sa 
hrajú na hlúpych.

»Mnohí ľudia majú Achillo-
vu pätu v hlave.

»U nás je ťažké byť hlúpym. 
Konkurencia je obrovská.

»Chyba povinnosťouKeď 
urobí hlupák chybu, vždy 
vysvetľuje, že to bola jeho 
povinnosť.

»Na svete sú milió-
ny hlupákov. A každý 
z nich to myslí dobre. 

» redakcia

NEJDE VÁM 
BIZNIS?
KONTAKTUJTE NÁS

novozamocko@regionpress.sk

0907 779 018

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0907 779 018
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PRE SLOVENSKO

BOJUJEME PROTI KORONAVÍRUSUE  

Počas mimoriadnej situácie v súvis-
losti s korona vírusom sa dlžníkovi, 
ktorému príslušná pobočka Soci-
álnej poisťovne schválila splátko-
vý kalendár, odpúšťa úrok. Tento 
úrok predstavuje 10 percent z dlžnej 
sumy a dlžník ho inak platí priebež-
ne mesačne spolu s istinou. 

O koľko teda teraz môže dlžník so 
splátkovým kalendárom platiť menej? 
V prílohe rozhodnutia o povolení splát-
kového kalendára má každý dlžník 
presne uvedenú výšku istiny a úroku. 
Odteraz teda dlžník je povinný zapla-
tiť len mesačnú splátku dlžnej sumy 
a úroková sadzba sa počas krízovej 
situácie zo strany Sociálnej poisťovne 
nebude uplatňovať. Ak v priebehu me-
siaca apríl príde so splátkou aj splátka 
úroku, túto sumu Sociálna poisťovňa 
zúčtuje v prospech splátky.

Predškolské zariadenia už nemusia 
Sociálnej poisťovni posielať zozna-
my detí

Sociálna poisťovňa vzhľadom na 
meniace sa zákonné podmienky po-
skytovania dávky ošetrovné v čase ko-
ronakrízy (tzv. pandemické ošetrovné) 
upozorňuje, že predškolské zariadenia 
jej už nemusia elektronicky zasielať 
zoznamy detí, ktoré ich zariadenie na-
vštevujú. Doteraz tak museli robiť tie 

zariadenia, ktoré fungujú na základe 
plného samofinancovania a nedostá-
vajú príspevok od ministerstva škol-
stva. Ak rodič splní ostatné podmienky 
nároku na dávku, pri dieťati do 11 rokov 
veku si môže OČR uplatniť. Týka sa to 
aj detí, ktoré boli počas koronakrízy 
odhlásené zo súkromných škôlok a 
detí, ktoré nikdy neboli prihlásené do 
predškolských zariadení.

Sociálna poisťovňa prizná ošetrov-
né aj rodičom po rodičovskej dovolenke

Sociálna poisťovňa v čase koro-
nakrízy rozšíri okruh rodičov, ktorým 
vznikne nárok na dávku ošetrovné na 
deti v rôznych životných situáciách. K 
dávke ošetrovné sa tak dostanú aj ro-
dičia, ktorí by inak nárok nemali. Ide 
o rodičov, ktorým sa končí obdobie 
rodičovskej dovolenky a nemajú mož-
nosť umiestniť dieťa do predškolského 
zariadenia, ako aj o rodičov, ktorí dieťa 
odhlásili zo súkromných zariadení a 
teraz rovnako nemajú možnosť umiest-
niť ho do iného zariadenia alebo nájsť 
opatrovateľku, ktorá by sa mohla o die-
ťa postarať. O dávku ošetrovné môžu 
požiadať aj rodičia, ktorí sú nemocen-
sky poistení, a doteraz sa im o dieťa sta-
rala iná osoba. 

Sociálna poisťovňa 
odpúšťa dlžníkom úroky
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V pracovnoprávnych vzťahoch je 
zamestnanec povinný riadne hos-
podáriť s prostriedkami, ktoré mu 
zveril zamestnávateľ, a chrániť jeho 
majetok pred poškodením, stratou, 
zničením a zneužitím. 

Prvým predpokladom vzniku hmot-
nej zodpovednosti, na rozdiel od 
všeobecnej zodpovednosti za škodu, 
je uzavretie tzv.  dohody o  hmotnej 
zodpovednosti.  Stranami  tejto doho-
dy môžu byť len zamestnávateľ a  za-
mestnanec  v  pracovnoprávnom vzťa-
hu. Z toho vyplýva, že aj zamestnanci, 
ktorí uzavreli jednu z dohôd o prácach 
vykonávaných mimo pracovného po-
meru, tzv. dohodári. Dohodu o hmotnej 
zodpovednosti môže uzavrieť aj štu-
dent – brigádnik, pod podmienkou, že 
dovŕšil aspoň 18 rokov. Takáto dohoda 
musí mať písomnú formu.  Nedodržanie 
predpísanej formy zákon sankcionuje 
jej neplatnosťou. Použijúsa  všeobecné 
ustanovenia Občianskeho zákonníka. 
To znamená, že úkon musí byť slobod-
ný, vážny, určitý, zrozumiteľný a musí 
ho vykonať osoba spôsobilá na práv-
ne úkony. Dôležitou súčasťou dohody 
o  hmotnej zodpovednosti je aj  podpis, 
ktorý nemožno nahradiť mechanickými 
prostriedkami, napr. pečiatkou. Špecifi-
kom hmotnej zodpovednosti je to, že sa 
týka len určitého okruhu hodnôt, za kto-
ré v prípade schodku bude zamestnanec 
niesť voči zamestnávateľovi zodpoved-
nosť. Tieto hodnoty zákon demonštra-

tívne vypočítava ako hotovosti, ceniny, 
tovar, zásoby materiálu a pod.  Ich spo-
ločným znakom je to, že musia byť urče-
né na obeh alebo obrat, musia byť zve-
rené zamestnancovi a ten je povinný ich 
vyúčtovať. Predmety sú určené na obeh 
alebo obrat, ak napríklad ide o  veci, 
ktoré má zamestnanec v sklade, ktoré 
sa prepravujú, stravné lístky, finančné 
prostriedky a podobne. Nejedná sa teda 
o predmety, ktoré mu zamestnávateľ 
zveril ako napr. pracovný nástroj. Do-
hodu o hmotnej zodpovednosti taktiež 
nie je možné uzavrieť za poskytnuté slu-
žobné auto či inventárne predmety. Pri 
odovzdaní platobnej alebo tankovacej 
karty je vhodné, aby zamestnávateľ 
uzatvoril so zamestnancom dohodu 
o hmotnej zodpovednosti, v ktorej by 
malo byť okrem iného uvedené, na aké 
účely môže byť tieto karty použité. Za-
tiaľ čo pri všeobecnej zodpovednosti za 
škodu môže zamestnávateľ od svojho 
zamestnanca požadovať náhradu maxi-
málne do výšky štvornásobku jeho prie-
merného mesačného zárobku, v prípade 
hmotnej zodpovednosti zamestnanec 
zodpovedá za vzniknutú škodu v plnom 
rozsahu.

Dohoda o hmotnej zodpovednosti

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

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

Tráva v našich záhradách má už tú 
správnu výšku, ale ešte stále by sme 
na trávniky nemali s našimi pre-
zimovanými kosačkami vybehnúť 
len tak. Určite už len napríklad kvôli 
včelám, ktorých prvá pastva je prá-
va na sedmokráskach a púpavách, 
hluchavkách a iných podobných 
kvetoch.

Kosačky potrebujú po zime údržbu 
a je jedno, či sú elektrické, alebo ben-
zínové. Akurát u tých benzínových je 
práce na predjarnej údržbe trochu viac. 
Čas, kým budú mať včely svoj peľ už aj 
na kvetoch stromov, využijeme na dô-
kladnú očistu, výmenu poškodených 
súčiastok, nabrúsenie noža a aj na ne-
jaké tie práce na údržbe výzore – karo-
série – kosačky.

V prvom kroku odstrojíme, čo sa 
dá, rôzne plastové kryty, bovdeny a 
lanká v nich. Na skrutky, matičky, 
podložky si pripravíme nejakú nádob-
ku, aby sme ich potom kade – tade ne-
museli hľadať. Kedysi sa pred sezónou 
olej vypúšťal, to bolo dosť zložité na 
prácnosť aj čas. Dnes už je ho možné 
s ručnou vysávačkou vysať, je bežne 
k dostaniu. Pozor, odovzdávajte ho zá-
sadne iba na miestach, ktoré sú na to 
určené, nikdy ho nevylievajte do príro-
dy či do kanalizácie.

Potom vyskrutkujte sviečku, 
skontrolujte jej stav, ak je príliš čierna, 
tak je ju lepšie vymeniť. Lánká skon-

trolujte, ak majú zatrhnuté vlákna, 
rozhodne ich vymeňte. Do bovdenov 
nakvapkajte pár kvapiek oleja. Špon-
giovitý filter paliva vyperte v benzíne, 
lepšie je dať nový. Pri brúsení strihacie-
ho noža dajte veľký pozor na to, koľko z 
každej strany zbrúsite, výsledná nerov-
nomerná hmotnosť noža ničí ložisko 
motora.

Keď všetko opäť poskladáte, dopl-
níte nový olej a nádrž benzínu, môžete 
vyskúšať funkčnosť kosačky. Potom ju 
už len „vypucovať“, doslova dať do pa-
rády, dobre vodou prestriekať zberný 
koš, aby sa vyplavili všetky usadeniny 
a prísušky a kosačka bude pripravená.

Nezabúdajte, že pre vašu bezpeč-
nosť je vhodné kosiť v obuvi s vystuže-
nou špicou, rozhodne nie v teniskách či 
dokonca v sandáloch. Tak isto je vhod-
né mať aj ochranné okuliare so „stra-
ničkami“. Na tie si však vzhľadom na 
okolnosti tak či tak zvykáme.

Začíname sezónu kosenia

» red
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

Zľavy platia

do 30. 4. 2020. 

zasklievanie terás

splátky od 149 €

zimné záhrady 

splátky od 98 €

VYHRAJTE 400 €VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%
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Jahodová plantáž 

v Dunajskej Lužnej 

PONÚKA PRÁCU
skúseným oberačom, ktorí predtým 

pracovali v zahraničí, ale teraz sa tam nedostanú.

Svoje skúsenosti môžete

zúročiť na Slovensku ! 

Práca je úkolovaná, čiže odmena je podľa výkonu. 

Zber prebieha približne od 15. 5 do 20. 6. 

Priemerný oberač zvyčajne zarába 

4 € / hod. v čistom.

UBYTOVANIE JE ZABEZPEČENÉ

stanú.

ýkonu.nuu  
6.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť telefonicky  
na čísle  0911 870 026  alebo píšte na mertusova@dobrejablka.sk
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Minimálny odber 1000 ks.

UNIVERZÁLNY
DEZINFEKČNÝ
PRÍPRAVOK

od 0.99€ bez DPH0 99€

MEDICÍNSKE
RÚŠKO FFP3

0.5l - 5.19€ bez DPH

1l - 6.59€ bez DPH

5l - 32.99€ bez DPH

UNUN

Zvyšný sortiment a podrobné info pošleme e-mailom.

0901 75 22 99   I   info@jasclean.sk

Minimálny odber 500 ks. 0902 466 448
0902 606 436
0902 692 290

Chcete chovať hydinu?

100% záruka kvality
0944 113 140

AKCIA
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Nedostávatepravidelne
NAŠE NOVINYdo schránky

a chceli by ste?

distribucia.nz@regionpress.sk
0908 979 443

Kontaktujte nás:


