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Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 26 640 domácností 

HUMENSKO
VRANOVSKO-SNINSKO-MEDZILABORECKO

č. 16 / 17. apríl 2020 / 24. rOčNíK

NÁBYTOK

GASTRO POTREBY

ŠKOLSKÉ A KANCELÁRSKE
POTREBY

Čistiace a dezinfekčné prostriedky
Tonery a atramentové kazety
Xerografický papier (A5, A4, A3)
Papierové ZZ-utierky (zelené aj biele)
Papierové utierky a rolky na lôžko
Toaletné papiere JUMBO 190 a obyčajné
Sáčky do košSáčky do košov a vrecia na odpad
A ďalších viac ako 800 produktov

cez e-shop aldavt.sk 
e-mailom na aldavranov@gmail.com
telefonicky na 0915 901 953

ROZVOZ ZDARMA

OBJEDNÁVAJTE

ABY VÁM NECHÝBALO NIČ
V DOMÁCNOSTI, ANI VO FIRME
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za NAJLEPŠIU CENU !!!

STUDNE
0907 148 965
0905 195 458

62
-0

02
7

CHCETE MENIŤ OKNÁ?
Ponúkame len

SLOVENSKÉ OKNÁ!

ŽALÚZIE
interiérové, exterierové

ZASKLENIA BALKÓNOV
posuvný systém

SIETE PROTI HMYZU
pevné, otváracie, plissé, rolovacie

ROLETKY
látkové, deň-noc, plastové,
hliníkové

UNITERMONT
Kukorelliho 60, HUMENNÉ

(oproti Mestskému úradu)

0915  856  447
unitermont@gmail.com

za NAJLEPŠIE CENY !
TIENIACA TECHNIKATIENIACA TECHNIKA

Overená kvalita
od  Slovenských výrobcov

Bezplatné poradenstvo a zameranie
Rýchle dodanie

Odborná montáž

Overená kvalita
od  Slovenských výrobcov

Bezplatné poradenstvo a zameranie
Rýchle dodanie

Odborná montáž

Kvalita výrobkov a dlhoročné skúsenosti = VAŠA SPOKOJNOSŤ!

Využite jarné zľavy!Využite jarné zľavy!
GARANTUJEME najnižšie ceny! Ak nájdete rovnaké okná lacnejšie, rozdiel Vám vrátime.
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Ponuky a zameranie ZDARMA. 0940 88 88 29

STRECHY
Najlacnejšia strešná krytina v okolí

Tesárske
Pokrývaèské
Klampiarske
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Všetko pre vašu strechu, prístrešky, altánky a iné.
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Nechajte si zhotoviť strechu od profesionálov!

Tesárske, klampiarske a pokrývačské práce.
 Dodávateľ strešných krytín a stavebného reziva.

ONUFER.STRECHY, Humenné, tel.: 0905 866 578
e-mail: onufer.strechy@gmail.com

Poradenstvo, zameranie a cenová ponuka zdarma.

Plechová strešná krytina
od slovenského výrobcu

a ďalšie klasické 
NAJLEPŠIE CENY

6 �/m�
s DPH

krytiny za
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Prijme šikovných stavebných
robotníkov, ktorí majú skúsenosti

s bednením a šalovaním do TPP,
nástup je možný ihneď, práca po SK.

Bližšie info na tel. čísle: +421 902 099 990 

XAMEX s.r.oFirma
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ODBORNEJODBORNEJ

SPÔSOBILOSTISPÔSOBILOSTI
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ZELENINOVÉ  PRIESADY
PREDAJ  Z  DVORA

JASENOVSKÁ 12, HUMENNÉ, 0908  631  444
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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

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
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TIENIACA TECHNIKA:  žalúzie a siete proti hmyzu

Tel./Fax: 057/772 06 20, Mobil: 0905 253 009, bosko.lubomir@mail.t-com.sk, mahagon@zmail.sk

Pešia zóna vedľa Raiffeisen banky

PLASTOVÉ - HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE

Námestie Slobody 28, HUMENNÉ

JARNÉ ZĽAVY !JARNÉ ZĽAVY !
+ zľavy pre dôchodcov+ zľavy pre dôchodcov

82

STROMY    KVETY
KRÍKY    OVOCNÉ DREVINY
ROZVOZ    PORADENSTVO

ZÁHRADNÍCKE SLUŽBY

STROMY    KVETY
KRÍKY    OVOCNÉ DREVINY
ROZVOZ    PORADENSTVO

ZÁHRADNÍCKE SLUŽBY

ZÁHRADNICTVO
ZAVOLAJTE !!!  OBJEDNAJTE !!!

TOVAR  VÁM  DOVEZIEME !!!
Humenné: 0905 303 973

zasas@zasas.sk

ZAVOLAJTE !!!  OBJEDNAJTE !!!
TOVAR  VÁM  DOVEZIEME !!!

Humenné: 0905 303 973
zasas@zasas.sk

www.zasas.skwww.zasas.sk
GAŠTANOVA 4, HUMENNÉGAŠTANOVA 4, HUMENNÉ
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PREBÍJANIE
a  PREČISTENIE

ODPADOVÝCH  POTRUBÍ

0908 580 291

NONSTOPs možnosťou
využitia

kamerového
systému

WC   -   UMÝVADIEL
DAŽĎOVÝCH ZVODOV
PISOÁROV
GULIČIEK

-10%
TERAZwww.lesenie.net

lešenie  a doplnky
kull.sro@gmail.com - 0905 594 814
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20. apríla 1990  
prijalo Federálne zhromaždenie ústavný 
zákon o zmene názvu Československá fe-
deratívna republika na Česká a Slovenská 
Federatívna Republika.

Výročia a udalosti
22. apríla 1970   
sa prvýkrát oslavoval Deň Zeme.

Výročia a udalosti

19. apríla 1971   
odštartovala na obežnú dráhu stanica Sa-
ľut 1.

Výročia a udalosti
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22. apríla 1970   
sa prvýkrát oslavoval Deň Zeme.

Výročia a udalosti

0908 979 512

PLOŠNÁ
INZERCIA................................
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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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PRE SLOVENSKO

BOJUJEME PROTI KORONAVÍRUSUE  

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

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

Našou vizitkou je spokojnosť
zákazníkov po celom Slovensku.

 

BEZ DEMONTÁŽE

Zameranie, odborné poradenstvo
a cenová kalkulácia ZADARMO!

Najlepšia obnova strechy v najlepšej cene
obnova:  eternitových

plechových    
plochých         

NAJ - STRECHA s.r.o.

Materiál - prvotriedna kvalita

0940 776 203
Pre dôchodcov špeciálna zľava!
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23. apríla 1956 
mal Elvis Presley prvé vystúpenie v Las Vegas, Nevada.

Výročia a udalosti

Tomáš Baťa pôsobil ako tvrdý chlap. 
Aj Ján Antonín. Asi nezvykli plakať. 
Dnes by možno zaplakali. Nad nie-
ktorými podnikateľmi. 

Ja vnímam podnikateľa ako člove-
ka, ktorý dokáže vymyslieť a dodať vo 
svojom produkte alebo službe hodno-
tu, za ktorú mu zákazník dobrovoľne 
zaplatí. Hodnota, ktorú si zákazník 
kupuje, zlepšuje jeho život, podnika-
nie, pomáha ľuďom v spoločnosti alebo 
prírode. Podnikateľ teda opravuje svet 
a nepoškodzuje druhých. Je to zároveň 
človek, ktorý dokáže inovovať, prekoná-
vať prekážky, tvrdo pracovať, uskromniť 
sa, keď treba a niekedy aj riskovať so svo-
jimi peniazmi, o ktoré môže pri nepred-
vídateľných situáciách prísť. Keď toto 
niekedy hovorím pred ľuďmi, tak si nie-
ktorí o mne myslia, že mi šibe. Ukazujú 
mi príklady „podnikateľov,“ ktorí nikdy 
nič užitočné nevymysleli, len rôzne triky 
na obchádzanie zákonov. Nikdy riadne 
nepracovali a priživovali sa na rôznych 
stimuloch a dotáciách. Zdierajú svojich 
zamestnancov, riskujú s peniazmi svo-
jich zákazníkov a keď je zle, tak neplatia 
svoje dlhy a posielajú svojich spolupra-
covníkov štátu. 

Tomáš Baťa povedal: „Podnikatel si 

musí troufat zaměstnávat lidi i přes dobu 
krizí a neposílat je panu státu na krk, 
aby je živil, když přijdou těžké časy. Těž-
ké časy jsou časté a právě tehdy je třeba 
podnikatelů nejvíce. A tenkráte je to, kde 
bankéř již na to nestačí. Je takový zákon, 
který by jej přinutil? Ten zákon se nazývá 
poctivost. Chci dokázat ne slovy, ale skut-
ky, že závod dle našich zásad spravovaný 
je v konkurenčním zápase nezdolný i vůči 
nejsilnější konkurenci. K této své práci 
nepožaduji podpory od nikoho, jmenovi-
tě ne od státu. K této své práci potřebuji 
jediné - aby mi bylo dovoleno pracovat.“

Predstavujem si v tomto čase život 
v rôznych scenároch - strata zákazníkov, 
predajných kanálov, dodávateľov, zasta-
venie cash flow, vypnutie internetu a 
pod. Skúsme pracovať na tom, aby sme 
znovu boli autonómnou a sebestačnou 
krajinou, ktorá má 
skutočných podni-
kateľov a inovátorov. 
Aby sme tak doká-
zali prežiť aj zlé časy 
a aby sa Baťovci za 
nás nemuseli han-
biť.

Baťovci by zaplakali

» Ján Košturiak

Sme po sviatkoch, sme prejedení 
a dokonca – podľa poznatkov ob-
chodníkov sme prejedení výsostne 
nezdravo. Nasvedčujú tomu nákupy 
bielej jemnej múky, droždia či kon-
zerv a na druhej strane pomerný ne-
záujem o čerstvú zeleninu a ovocie.

Pohľad na hladiny cukru pri ran-
nom meraní nalačno asi nikoho v tých-
to dňoch neteší. Nemusí však zostať iba 
pri ňom. Stačí naozaj málo. Inokedy by 
napríklad pomohli prechádzky, teraz sa 
však diabetikom príliš neodporúča vy-
chádzať von z dôvodu možnej nákazy.

Takže – žiadne biele pečivo, chlieb 
obmedzene a iba ak tmavý, ražný. To by 
malo byť automatické. Čo najviac obme-
dziť potraviny, pripravené z bielej múky. 
Naopak, zvýšiť príjem tých, ktoré majú 
vyšší obsah vlákniny. Nerozpustnú vlák-
ninu nájdete napríklad v semienkach, 
celozrnnom pečive, celozrnných cesto-
vinách a ryži, rozpustnú zas v ovsených 
vločkách, jablkách, fazuli. Pacientom 
s diabetom druhého typu urobí dobre 
návyk na jablčný ocot. A to dve až štyri 
polievkové lyžice jablčného octu denne. 
Z jablkového octu si môžete spraviť ná-
poje alebo si ho pridať do šalátov. Jablčný 
ocot by ste ale nemali piť samotný, buď 

si ho pridajte už do spomínaného jedla 
alebo ho zrieďte s vodou. Ak však máte 
cukrovku 1. typu, tak sa jablčnému octu 
radšej vyhnite.

Grapefruit nie je u nás príliš obľúbe-
né ovocie, ale pri jeho dennej pravidelnej 
komunikácii dosiahnete významný po-
kles glykémie. Najvhodnejší je červený 
a treba ho konzumovať aj s blanitými šu-
pinami medzi „mesiačikmi“. Mimocho-
dom, ak si do čistej vody, ktorou hasíte 
smäd, pridáte pravidelne trochu šťavy z 
citróna, tak isto si robíte iba dobre.

Neverili by ste, čo dokáže škorica a 
preto napríklad jablčný čaj so škoricou 
je takmer zázrak. Škorica dokáže glyké-
miu nielen znížiť, ale zabráni aj jej väč-
ším výkyvom počas dňa. Pozor však, 
nepreháňať. Čajová lyžička škoricového 
prášku na deň je tak asi horná bezpečná 
hranica.

Účinný je aj chróm, ale ten umelý v 
podobe výživového doplnku z lekárne 
vám bude najskôr asi nanič a ak to pre-
ženiete s dávkou, skôr vám ublíži. Chróm 
preto konzumujte vo vajíčkach, v broko-
lici – to je fakt výborný pomocník zdra-
viu, v orechoch, v hnedej ryži, nájdete ho 
aj v syre a v zemiakoch – na ne však zas 
pozor, pretože obsahujú aj škrob.

Ako znížiť podomácky krvný cukor

» red

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

Únia nevidiacich a  slabozrakých Slo-
venska si pripomína 30 rokov svojej 
existencie. Počas tohto obdobia sa sta-
la rešpektovanou organizáciou, ktorá 
obhajuje práva nevidiacich a  slabo-
zrakých, zúčastňuje sa na odstraňova-
ní architektonických a  informačných 
bariér, poskytuje širokú paletu sociál-
nych služieb zameraných na podporu 
samostatného života ľudí so zrako-
vým postihnutím. 

ÚNSS vznikla odčlenením sa od vtedaj-
šej organizácie Zväzu invalidov, organizá-
cie zastrešujúcej ľudí s  rôznymi zdravot-
nými postihnutiami. „Medzi výkonnými 
predstaviteľmi Zväzu invalidov sme mali 
len mizivé zastúpenie, a tak sme o našich 
špecifických problémoch a spôsoboch ich 
riešenia museli presviedčať nielen verej-
nosť a predstaviteľov štátu, ale aj vedenie 
našej organizácie a členov s  inými zdra-
votnými postihnutiami,“ spomína si na 
dôvody vzniku Únie nevidiacich a slabo-
zrakých Slovenska jej dlhoročný predse-
da Branislav Mamojka. Dnes patrí ÚNSS 
k najstarším občianskym združeniam na 
Slovensku. Má takmer 4 tisíc členov a 57 
základných organizácií. 

ÚNSS sa pomerne rýchlo podarilo 
získať uznávané postavenie v úlohe eru-
dovaného partnera v  oblasti legislatívy, 
sociálnych služieb i  prístupnosti. Vďaka 
nej je oveľa jednoduchšie získavať naprí-
klad literatúru zo zahraničia. Aj pod ná-

rast počtu ozvučených vozidiel či nízko-
podlažných dopravných prostriedkov je 
podpísaný aktívny prístup Únie nevidia-
cich a slabozrakých Slovenska. Výsledky 
ich práce oceňujú aj seniori či matky s ko-
číkmi. 

„Za dlhodobo neúspešný považu-
jem náš boj za presadenie stavebnej le-
gislatívy zabezpečujúcej bezbariérovosť 
výstavby a  územia. Bolo už niekoľko 
neúspešných pokusov o novelizáciu sta-
vebnej legislatívy. Stále však pretrváva 
odpor vládnych inštitúcií a  profesijných 
združení architektov a  stavebných inži-
nierov proti zavedeniu autorizovaných 
znalcov pre bezbariérovú výstavbu 
a proti zavedeniu kontroly a penalizácie 
nedodržiavania pravidiel prístupnosti,“ 
priznáva predseda organizácie Branislav 
Mamojka. 

Do ďalších rokov vstupuje Únia so 
zdravým optimizmom a odhodlaním bo-
jovať za všetky prirodzené ľudské práva 
nevidiacich a slabozrakých.

Jedno z najväčších OZ na Slovensku 
si pripomína 30. výročie svojho založenia

» red

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

Výročia a udalosti
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CHEMSTROJ, s.r.o., Priemyselná 720, Strážske 072 22
H  Ľ  A  D  Á  M  E 

od 6 €/hod na TPP; od 9 €/hod. na živnosť
−   práca na CNC obrábacích strojoch (fréza + carusel)
−   výroba súčiastok podľa výkresovej dokumentácie
−   programovanie, zoradenie a obsluha strojov, programovací jazyk Heidenhain
−   kontrola kvality, meranie vyhotovených výrobkov, súčiastok
−   preverovanie presnos� výrobku

−   perspek�vna a stabilná ponuka na dobu neurčitú
−   zodpovedajúce finančné ohodnotenie podľa dosahovaných pracovných výsledkov
−   možnosť osobného rastu
−   možnosť TPP alebo živnos�
−   stravovanie v areáli firmy s príspevkom zamestnávateľa

Benefity:

Kontaktná osoba: Monika Marcinová, monika.marcinova@chemko.sk

CNC operátor - programátorCNC operátor - programátor
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A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď

Základná zložka mzdy 
+ príplatky a 

UBYTOVANIE ZADARMO – NÁSTUP IHNEĎ 
, dispecing2@aii.sk

24. apríla 1836 
sa uskutočnil pamätný výlet štúrovcov na Devínsky hrad.

Výročia a udalosti

MOJE RÚŠKO CHRÁNI TEBA,
TVOJE RÚŠKO CHRÁNI MŇA.

#ZOSTANDOMA

my
to

dáme!
Otvorme si srdcia 

a egÁ pokorme

Nech zavládne pokora
a odíde tá pohroma
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

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%
oblastné zastúpenie pre východný región

0918 973 129  |  www.balkona.eu
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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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