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OBCHODNÉ CENTRUM
ochranných pracovných
prostriedkov
Senica, Kolónia 1483/80
Tel.: 034/651 77 35, 0903 410 378

Otvorené:
Po - Pia: 8.00 - 16.30,
So: 9.00 - 12.00
Pozrite si našu ponuku na 

www.cammino.sk

• PRACOVNÉ I VOĽNOČASOVÉ ODEVY,
   OBUV, RUKAVICE
• OCHRANNÉ OKULIARE A PRILBY
• RESPIRÁTORY A CHRÁNIČE SLUCHU
• HYGIENA
• POTREBY PRE PRÁCU VO VÝŠKACH
• A VŠETOK OSTATNÝ TOVAR PRE OOPP

NOSNICE
3 €

1 kus

cena:

3 €
1 kus

cena: SENO

JAHŇATÁ

50 €
1 kus

cena:

AKCIOVÉ
CENY

24 € 52 €

RESPIRÁTORY,
POLOMASKY,

MASKY A FILTRE

NA SKLADE
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HOLÍČ, KÁTOVSKÁ 1138 • www.prodomis.sk
0917 423 259 • prodomis@prodomis.sk

Cena za komplet.
Dvere 60-80 do šírky
zárubní 80-260 mm.

DVERE + ZÁRUBŇA + KĽUČKA
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139,- 149,- 179,-

ŠIROKÁ PALETA FAREBNÝCH
PREVEDENÍ DVERÍ

Akcia platí od 20. 4. 2020.

Tieto a ďalších 6
vzorov dverí a zárubní
máme SKLADOM

AKCIA NA PODLAHY
OD 7,90 EUR/m2
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www.upchaty-odpad.sk

NON STOP

KRTKOVANIE

VODOINŠTALA-
TÉRSKE PRÁCE

KANALIZÁCIE
ČISTENIE

0915 213 700

Najlepší výber KOTLOV
predaj - montáž - servis

Predajňa: Nádražná ul., Malacky
0907 737 557 / malackykotly@triangel-ba.sk
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Aj spomienky nás učia

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Naozaj som to nemal rád. Kopať a oko-
pávať záhradu, obrábať záhony so ze-
leninou, nosiť vodu, zalievať. Roboty 
na celú jar. Moja nebohá stará mama 
to zvládala. Aj sama. Pretože – záhra-
da musela byť. A keď sa varilo, nešla 
do supermarketu, ale za stodolu, s 
nožom v ruke a vybrala si čo bolo tre-
ba. Dopestovala si všetko. Zeleninu, 
ovocie, bylinky, aj niektoré koreniny. 
A nielen pre seba, ale pre celý dom a 
často aj pre menej pracovité susedy, 
ktoré v nedeľu o desiatej dobehli so 
slovami „Beta, nemáš pórek?“ Alebo, 
„Beta, nemáš patruželu?“ Stará mama 
Betka vždy mala, aj na rozdávanie.

Pritom nemala žiadnu farmu, ani skle-
níky, iba pôdu, ruky a silu. A aj tej pôdy 
jej stačilo pomenej. V horúcom lete si 
išla ruky vyťahať, čo nosila vodu spredu 
zo studne. Bojovala proti krtkom, ručne 
zbierala mandelinku zo zemiakov a stí-
hala aj domácnosť a v mladších časoch aj 
prácu na družstve.

Dnes kosíme trávniky a po mrkvu 
utekáme autom do supermarketu. Jablká, 
slivky a višne patria medzi najdrahšie 
ovocie, hrušky sú luxus. Samozrejme, z 
dovozu. Domácich niet. Kupujeme lacné 
citrusy a ešte lacnejšie banány a v lekár-
ňach umelé chemicky vyrábané vitamí-

ny. Zemiaky z obchodnej siete v komore 
začnú hniť po týždni, zemiaky zo záhrady 
vydržali v pivnici do mája nasledujúceho 
roku.

A my hnijeme v radoch počas čakania 
na voľný košík alebo možnosť vstupu do 
obchodu. 

Dnes sa tomu vzletne hovorí potra-
vinová bezpečnosť. V skutočnosti na 
Slovensku skôr nebezpečnosť. Stačí, aby 
kdesi uviazlo pár kamiónov a ani tú mrk-
vu do polievky nemáme. Čosi sa stane a 
vrhneme sa na obchody ako vyhladovaná 
svorka vlkov. Už nevieme žiť tak, aby sme 
využili všetky možnosti, ktoré nám okol-
nosti priam vnucujú.

Veď malú záhradku môžeme mať aj 
na balkóne, ale o tom až niekedy nabudú-
ce. Ja iba že až teraz vidno, ako je dobré 
zachovávať si zvyky starých rodičov, ako 
je dobré nebáť sa práce so zemou a ako 
je dobré zvýšiť vlastnú potra-
vinovú bezpečnosť aspoň 
čiastočným samozásobiteľ-
stvom.

Začína sa sezóna, ešte 
je čas. A tento rok aj čas 
najvyšší!

Nech sa vám 
darí

26. apríla 1986   
udial sa výbuch jadrovej elektrárne v Čer-
nobyle.

Výročia a udalosti
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SENICKO-SKALICKO

Erika Herzáňová  0905 915 033
Silvia Lukúvková  0908 979 377
Distribúcia:
Silvia Lukúvková  0908 979 377
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

párny týždeň: Čáčov, Kunov, 
Senica, Borský Mikuláš, Borský 
Svätý Jur, Čáry, Jablonica, Kúty, 
Moravský Svätý Ján, Rovensko, 
Sekule, Smolinské, Šaštín - Strá-
že, Štefanov, Skalica, Dubovce, 
Gbely, Holíč, Kátov, Kopčany, Mok-
rý Háj, Petrova Ves, Popudinské 
Močidľany, Radimov, Radošovce, 
Trnovec, Unín, Vrádište, Kúty, 
Jablonica  

nepárny týždeň: Čáčov, Kunov, 
Senica, Cerová, Častkov, Dojč, 
Hlboké, Hradište pod Vrátnom, 
Jablonica, Koválov, Kúty, Osuské, 
Plavecký Peter, Prievaly, Rohov, 
Rovensko, Rybky, Smrdáky, Sobo-
tište, Šajdíkove Humence, Šaštín 
- Stráže, Štefanov, Skalica, Brod-
ské, Dubovce, Gbely, Holíč, Kátov, 
Kopčany, Lopašov, Mokrý Háj, Po-
pudinské Močidľany, Radošovce, 
Trnovec, Unín, Vrádište 

skalicko@regionpress.sk

redakcia: Potočná 16 
SKaLIca

západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

DIStrIbúcIa (34.570 domácností)

bV   94.750 bratislavsko Východ
bz 100.200 bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
Ga    31.290 Galantsko+Šaliansko
Hc    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
Ma    27.450 Malacko
nr   54.930 nitriansko
nz    34.140 novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
Pn    38.810 Piešťansko+NM+MY
Sc    27.920 Senecko
Se    34.570 Senicko+Skalicko
tO   40.560 topoľčiansko+PE+BN
tn   59.430 trenčiansko+DCA+IL
tt   46.550 trnavsko
zM    18.990 zlatomoravsko

bb   50.530 banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
Lc   30.690 Lučenecko+VK+PT
Mt    41.690 Martinsko+TR
Or   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
Pb   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
zV   39.560 zvolensko+DT+KA
zH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
za    52.120 Žilinsko+BY

bJ    33.870 bardejovsko+SK+SP
Ge     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
Ke    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO      45.115 Prešovsko+SB
Sn    32.750 Spišsko+LE+GL

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

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

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

Sociálna poisťovňa informuje za-
mestnávateľov a SZČO o platení po-
istného za mesiac marec aj priamo, 
prostredníctvom SMS a e-mailu. Do-
teraz rozoslala okolo 500 tisíc mai-
lov a sms správ všetkým subjektom, 
ktoré majú v Sociálnej poisťovni 
nahlásené aktuálne kontakty. Žia-
dosti sa začínajú prijímať prostred-
níctvom elektronického formulára. 

Základnou podmienkou odkla-
du poistného je pokles čistého obratu 
alebo príjmu z podnikania a inej sa-
mostatnej zárobkovej činnosti o 40 per-
cent a viac. 

Nárok na odklad platenia odvodov 
si už teraz môžu podnikatelia uplat-
ňovať vyplnením a odoslaním elektro-
nického formulára, ktorý na tento účel 
pripravila Sociálna poisťovňa a zverej-
nený je na jej webovej stránke tu: Čest-
né vyhlásenie.

Pre získanie rýchlejšej spätnej 
väzby formou notifikácie o zapracova-
ní požiadavky je vhodné uprednostniť 
webovú verziu formuláru a jeho elek-
tronické odoslanie.

Ak niekto nedisponuje prístupom 
k internetu, je možné využiť aj listinnú 
podobu formuláru. Po vyplnení a pod-
písaní ho treba zaslať poštou na adresu 
príslušnej pobočky Sociálnej poisťov-
ne, prípadne doručiť do schránky v jej 
priestoroch.

Spôsob určenia poklesu čistého 

obratu a poklesu príjmov z podnikania 
a inej samostatnej zárobkovej činnosti 
je určený nariadením vlády Slovenskej 
republiky č. 76/2020 Z. z. z 9. apríla 
2020 o spôsobe určenia poklesu čistého 
obratu a príjmov z podnikania a z inej 
samostatnej zárobkovej činnosti.

Sociálna poisťovňa zároveň upo-
zorňuje, že čestné vyhlásenia na účely 
odpustenia povinnosti platiť poistné 
na sociálne poistenie za apríl 2020 
môže prijímať až po splnení nasledu-
júcich podmienok-musí to schváliť 
parlament, podpísať prezidentka SR a 
uverejniť Zbierka zákonov SR. Splnenie 
všetkých týchto náležitostí je možné 
očakávať v týchto dňoch a až po splne-
ní týchto náležitostí zákon nadobudne 
platnosť a účinnosť.

Hneď ako sa tak stane, Sociálna 
poisťovňa oznámi odvádzateľom po-
istného všetky potrebné skutočnosti 
a spôsob, akým bude potrebné doku-
menty prijímať.

Sociálna poisťovňa operatívne

» SP
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OTVORENÉ!
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POLYMÉROVÁ DEZINFEKCIA

0907 934 858
info@dezinfekcia-objektov.sk
www.dezinfekcia-objektov.sk

Dezinfikujeme bytové domy, RD, verejné priestory,
kancelárie, čakárne, vozidlá, ihriská a i.

Dezinfekcia je netoxická, bezchlórová
a nepoškodzuje žiadne povrchy.

Mimoriadna vlastnosť polymérovej dezin�ecie
je, že vytvára na povrchoch ochranný biocídny
film. Ten následne eliminuje aj sekundárnu
a ďalšiu kontamináciu. Takto je  povrch
chránený dlhodobo a riziko nákazy klesá.
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VÝROBA - PREDAJ
sadeníc vinnej
révy,  stolové

i muštové odrody

vin-ovo@vin-ovo.sk
0911 244 796

SKALICA

Ceny od 1,60 € / ks 
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• kompletné rekonštrukcie
   domov a bytov
• sadrokartonárske práce
• zatepľovacie práce
• ploty, zámková dlažba
• obklady, dlažby
• sanita
• výstavba RD 

Murárske práce
0904 259 971
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PREDAJ
HRANOLOV,
FOŠNÍ, LAT

0948 771 127
piladobr@gmail.com
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(autobusová stanica)
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SME PRVÁ FIRMA, 
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE

vymaľovanie
interiéru

pri výmene okien

10% ZĽAVA

320 € 370 €

480 €cena zahŕňa: demontáž, montáž, parapety,
žalúzie, murárske práce a DPH

SEKULE 444 ∙ 0908 762 748, 0918 694 955 ∙ www.kipa-kimlicek.sk

PREDAJ: TVRDÉ PALIVOVÉ DREVO, 
KOKS, ÈIERNE A HNEDÉ UHLIE, HNEDÉ BRIKETY
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FIRMA KIPA
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Popudinské Močidľany
Na križovatke

tel: 0905 295 866
po, str, štv, pia:

10 – 12 h, 13 – 17 h
ut, so: zatvorené

Šaštín - Stráže
Hollého 651

(bývalý Kovotvar, za
Butikom SISA, vo dvore)

tel: 0905 295 866
ut – pia:

9 – 12 h, 13 – 17 h
po, so: zatvorené

OLÍVIA  posteľ
180x200 cm, voľne vložený
matrac, polohovateľný rošt

ZUZKA  kuchyňa
REA SISA  komody150/210 cm,  s pracovnou doskou

539539,00,00
EUREUR

304304,00,00
EUREUR

369369,00,00
EUREUR

299299,00,00
EUREUR

389389,00,00
EUREUR

225225,00,00
EUREUR

253253,00,00
EUREUR

7777,00,00
EUREUR

6868,00,00
EUREUR9393,00,00

EUREUR

7878,00,00
EUREUR

8989,00,00
EUREUR

FIONA  váľanda
90 x 110 cm, voľne vložený matrac,  polohovateľný rošt

KELLY  posteľ
Od 9 – 11 h

vyhradené pre seniorov
nad 65 rokov

120 x 110 cm, voľne vložený matrac,  polohovateľný rošt

VERA  skriňa
225x214x58 cm

EVELÍNA 
váľanda 90 x 200 cm

s dlhým
čelom

s dlhým
a krátkym
čelom

potr.  skriňa 40 cm

doprava do 30 km zdarma

s voľne vloženým matracom
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MINARIK s.r.o.
Moravský Svätý Ján 782
telefón: +421 905 638 665
e-mail: 1hasso1@gmail.com

www.minariksro.sk
VÝSTAVBA RODINNÝCH
DOMOV OD ZÁKLADU
AŽ PO STAVBU NA KĽÚČ
KOMPLETNÉ
REKONŠTRUKČNÉ PRÁCE
VÝROBA A DOPRAVA
BETÓNOVÝCH ZMESÍ
DOPRAVA BETÓNU
BETÓNOVOU PUMPOU
ZÁMKOVÁ DLAŽBA,
KOVANÉ PLOTY, ALTÁNKY
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0905 263 196                        0907 724 2540905 263 196                        0907 724 254
www.strechyedi.sk                     www.ter-co.skwww.strechyedi.sk                     www.ter-co.sk
0905 263 196                        0907 724 254
www.strechyedi.sk                     www.ter-co.sk

STRECHY A VÄZNÍKYSTRECHY A VÄZNÍKYSTRECHY A VÄZNÍKY
STREŠNÉ OKNÁ, SVETLOVODY, SVETLÍKYSTREŠNÉ OKNÁ, SVETLOVODY, SVETLÍKYSTREŠNÉ OKNÁ, SVETLOVODY, SVETLÍKY
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SPRACOVANIE JEDNODUCHÉHO
A PODVOJNÉHO ÚČTOVNÍCTVA

§

€

MZDY, PERSONALISTIKA

VYPRACOVANIE DAŇOVÝCH PRIZNANÍ

Sme plátci
DPH

FO �p A, B a právnických osôb

Senica | 0911 521 767
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MANTAP MARTIN KRČEK

Prevádzka: Sobotište 719, 906 05
Tel.: 0905 631 871

AUTOSERVIS
PNEUSERVIS
OSOBNÝ
NÁKLADNÝ

KLAMPIARSKE
PRÁCE
LAKOVANIE

0905 915 033

INZERCIA

Vláda predstavila občanom postup-
nosť krokov pri otváraní ekonomiky.

Ak sa situácia bude po stránke prie-
merného prírastku nakazených ob-
čanov vyvíjať dobre, to znamená, že v 
priemere nepribudne denne viac ako 
100 nákaz, bude sa pokračovať podľa 
plánu v tabuľke.

Ak počet infikovaných občanov 
prekročí denný priemer 150, uzavrie 
sa to, čo bolo otvorené v predchádzajú-
com kroku.

Ak bude počet infikovaných nad 
200, možno podľa vysvetlenia očaká-
vať úplné uzavretie všetkého – okrem 
lekární, potravín a drogérií.

Otváranie ekonomiky

» red
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R01_AUTO_PREDAJ

R02_AUTO_MOTO_INE
» STARÝ PIONIER MUSTANG 
STADION SIMSON JAWA 90, 
Kúpim tieto motorky.Tel. 
0915215406

R03_BYTY_PREDAJ

R04_BYTY_PRENAJOM

R05_DOMY_PREDAJ

R06_POZEMKY_PREDAJ

R07_REALITY_INE
» Prenajmem garáž v Skalici, 
Hurbanova ul., blízko cen-
tra, vhodná aj pre dodávku.
Tel. 0902330946

R08_STAVBA
» Kúpim haki lešenie.Tel. 
0908532682

R09_DOMACNOST

R10_ZAHRADA A ZVERINEC
» Darujem 13 - mesačnú fen-
ku kríženca do dobrých rúk, 
matka hladkosrstý foxteriér, 
čipovaná.Tel. 0915796258

R11_HOBBY A SPOTR
» Kúpim staré hodinky, min-
ce, bankovky, knihy, odzna-
ky.Tel. 0903753758

R12_DETOM

R13_ROZNE_PREDAJ
» Predám plynové spotrebi-
če na zemný plyn cez stenu 
Karma 4kW, Mora 2,5 kW a 
Mora 4,2 kW, použité.Tel. 
0903428843
» Predám použité Siporex 
panely 260 x 60 x 7 cm_10ks, 
4€/ks.Tel. 0904966452

R14_ROZNE_INE
» Kúpim rotor na triodyn 
320, alebo celú zváračku.
Tel. 0944634153 
» Kúpim staré odznaky, 
mince, vyznamenania, veci 
po vojakoch a armáde, sta-
ré pohľadnice a knihy.Tel. 
0908707350

R15_HLADAM PRACU

R16_ZOZNAMKA
» Muž 52 ročný hľadá 
ženu na vážny vzťah.Tel. 
0949806344 
» Hľadám KAMARÁTKU 
na spoločné prežitie voľ-
ných chvíľ od 52 do 59r.Tel. 
0907369234 
» Ahoj, mám 48r. a rád by 
som sa zoznámil so štíhlou 
ženou. SMS.Tel. 0917655780

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 6 hore.

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    

Úrad verejného zdravotníctva vydal s 
účinnosťou od 20. apríla nové karan-
ténne opatrenia, zamerané na pre-
venciu šírenia epidémie.

Všetky osoby, ktoré prídu zo zahrani-
čia, pôjdu do povinnej štátnej karantény. 
Výnimky platia pre niektoré skupiny – 
napríklad tehotné ženy, osoby nad 75 ro-
kov, osoby s vážnymi zdravotnými prob-
lémami, „pendleri“, vodiči a posádky 
nákladnej dopravy s cieľom zásobovať 
SR a podobne. 

Všetkým osobám, ktoré od 20. aprí-
la 2020 od 7.00 hod. vstupujú na územie 
Slovenskej republiky, sa nariaďuje izolá-
cia v zariadeniach určených štátom na 
dobu nevyhnutnú na vykonanie labora-
tórnej diagnostiky ochorenia COVID-19 
a následne po zistení negatívneho vý-
sledku sa tejto osobe nariaďuje domáca 
izolácia v celkovej súhrnnej dobe 14 dní. 
Po dobu domácej izolácie podľa predchá-
dzajúcej vety sa táto nariaďuje i osobám 
žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti.

Všetkým osobám, ktoré od 20. aprí-
la 2020 od 7.00 hod. vstupujú na územie 
Slovenskej republiky sa nariaďuje, aby 
bezprostredne po návrate do Slovenskej 
republiky oznámili túto skutočnosť a to 
telefonicky alebo elektronicky poskyto-

vateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý 
poskytuje zdravotnú starostlivosť v špe-
cializačnom odbore všeobecné lekár-
stvo, a s ktorým má uzatvorenú dohodu 
o poskytovaní zdravotnej starostlivosti 
alebo poskytovateľovi zdravotnej sta-
rostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú 
starostlivosť v špecializačnom odbore 
pediatria, a s ktorým má dieťa uzatvo-
renú dohodu o poskytovaní zdravotnej 
starostlivosti. Osoby, ktoré nemajú na 
území Slovenskej republiky uzatvore-
nú takúto dohodu sú povinné oznámiť 
umiestnenie do izolácie miestne prísluš-
nému lekárovi samosprávneho kraja. 

Všetkým poskytovateľom zdravot-
nej starostlivosti, ktorí poskytujú zdra-
votnú starostlivosť v špecializačnom od-
bore všeobecné lekárstvo alebo pediatria 
sa nariaďuje, aby všetkým osobám, ktoré 
v období od 20. apríla 2020 od 7.00 hod. 
vstúpili na územie Slovenskej republiky, 
vrátane osôb, ktoré s touto osobou žijú v 
spoločnej domácnosti, vystavili PN z dô-
vodu karantény pre COVID-19.

Opatrenie sa nevzťahuje na osoby, 
ktoré sú v ňom uvedené ako výnimky. 
Ich presná špecifikácia je na webovej 
stránke Úradu verejného zdravotníctva 
SR.

Nové karanténne nariadenia

» Zdroj: ÚVZ SR
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Senica
Čáčovská cesta 5315/125

0907 144 225,  milanzburin@gmail.com
facebook.com/Krokodíl Čáčov

Predaj hydiny
na ďalší chov

www.hydina.eu
Stále máme v ponuke mládky pred znáškou.

Od marca predávame brojlerové kurčatá,
kaliméra, kuričky na znášku.

Od apríla predávame káčatá, mulardény
/husokačeny/, húsatá, morky a perličky. 

Predávame aj kŕmne zmesi od belgického výrobcu
Versele Laga.  Po dohode možnosť dovozu! 
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0903 342 475
r�rade@r�rade.sk

MAĽOVANIE
NATIERANIE

STIERKY
OMIETKY

TAPETY
FASÁDY

SADROKARTÓNY

Pri predložení
konkurenčnej ponuky

vám spravíme
lepšiu cenu + 10%
vernostná zľava

M
NA

kkkkyyyyyy
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ABC OKNÁ Holíč  | Výroba plastových okien a dverí

www.abc-okna.sk

okna@abc-okna.sk      holic@abc-okna.sk                 Holíč, Bernolákova 12 (Hotel San)                  tel.: 0948 344 401

JARNÁ AKCIA
Najnižšie ceny

na okná a dvere
Zľavy na novostavby

V SÚČASNEJ SITUÁCII SME PRE
NAŠICH ZÁKAZNÍKOV PRIPRAVILI
ŠPECIÁLNE ZĽAVY NA CELÝ SORTIMENT:
• OKNÁ A DVERE SALAMANDER
• ŽALÚZIE A SIETE PROTI HMYZU

Garážové brány
Vonkajšie žalúzie
Rolety

Interiérové žalúzie
Látkové roletky
Siete proti hmyzu
Posuvné dvere PSK/
HS Portál

NAVIAC POSKYTUJEME PRE NAŠICH
ZÁKAZNÍKOV BEZPEČNÚ MONTÁŽ!
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ZBER - VÝKUP
AUTOVRAKOV

doklad o vyradení vozidla z evidencie priamo u Vás

ODŤAH ZDARMA
výkup oceľového šrotu a farebných kovov

zber elektroodpadu
VAMAMETAL s.r.o., Priemyselná 277, Senica

email: vamametal@gmail.com
0903 145 588, 0903 728 588

25. apríla 1792  
skomponoval Claude Joseph Rouget de 
Lisle skladbu „La Marseillaise“, ktorá sa 
stala francúzskou národnou hymnou.

Výročia a udalosti

INZERCIA

0908 979 377
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SobotišteLUX JR
NAJNIŽŠIE CENY V REGIÓNE - NAJVYŠŠIA KVALITA

 tel. 0908 702 522

DLHOROČNÉ SKÚSENOSTI = SERIÓZNOSŤ
ZÁRUČNÝ AJ POZÁRUČNÝ BEZPLATNÝ SERVIS OKIEN A DVERÍ

SEKCIOVÉ A DVOJKRÍDLOVÉ GARÁŽOVÉ BRÁNY

AKCIOVÉ CENY NA NOVOSTAVBY V HLINÍKOVOM
PROFILE ALUPROF + PLASTOVOM PROFILE

SALAMANDER BLUEVOLUTION - NERECYKLOVANÝ

RÁMOVÉ INTERIÉROVÉ DVERE
ZA BEZKONKURENČNÉ CENY

ŽALÚZIE VŠETKÝCH
DRUHOV

MARKÍZY A TEXTILNÉ
ROLETKY

ZA NAJNIŽŠIE CENY
V REGIÓNE

AKCIA:
TEPLÝ

MEDZISKLENNÝ
RÁMIK

ZDARMA

HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE - ALUPROF

Pri predložení konkurenčnej
ponuky Vám vypracujeme

nižšiu cenovú ponuku.

Sobotište 314, objekt reštaurácie MATULŮV DVŮR
sobotiste@lux-sobotiste.sk

...stačí 2x zazvoniť a my zavoláme, prídeme a urobíme bezplatnú ponuku...

„Rizikom je, že nás postihne ešte 
horší vírus – vírus ľahostajného ego-
izmu“, upozornil pápež František 
v Nedeľu Božieho milosrdenstva. 
„Milosrdenstvo neopúšťa toho, kto 
zostáva pozadu,“ zdôraznil Svätý 
Otec. 

V Nedeľu Božieho milosrdenstva 
19. apríla slávil pápež František svätú 
omšu v rímskej Svätyni Božieho milo-
srdenstva neďaleko Vatikánu. Na rov-
nakom mieste celebroval pred 25 rokmi 
pápež sv. Ján Pavol II., ktorý neskôr v 
roku 2000 ustanovil sviatok Božieho 
milosrdenstva na termín Druhej veľko-
nočnej nedele.

Pápež slávil omšu bez prístupu 
verejnosti, len za účasti niekoľkých re-
hoľníčok z Kongregácie sestier milosrd-
ného Ježiša, ktoré sa starajú o pútnickú 
svätyňu. 

„Minulú nedeľu sme slávili zmŕt-
vychvstanie Učiteľa, dnes sme svedkami 
zmŕtvychvstania jeho učeníka,“ začal 
homíliu pápež František. Poukázal 
na to, ako Pán čakal na oneskorené-
ho apoštola Tomáša, ktorý nakoniec 
„predchádza ostatných učeníkov: neve-
rí len v zmŕtvychvstanie, ale aj v bezhra-
ničnú lásku Boha“.

Svätý Otec sa v závere homílie po-
zrel na konkrétnu výzvu k milosrden-
stvu, pred ktorou stojí ľudstvo dnešnej 
doby, poznačenej krízou pandémie:

„Teraz, zatiaľ čo myslíme na jedno 

pomalé a namáhavé zotavovanie sa z 
pandémie, vkráda sa práve toto nebez-
pečenstvo: zabudnúť na toho, kto zostal 
pozadu. Rizikom je, že nás postihne ešte 
horší vírus – vírus ľahostajného egoiz-
mu. Prenáša sa počínajúc ideou, že ži-
vot sa zlepšuje, ak je lepšie mne, že bude 
dobre, ak bude dobre mne. Začína sa to 
tu a dôjde to k selektovaniu osôb, k vyra-
ďovaniu chudobných, k obetovaniu toho, 
kto je pozadu, na oltári pokroku.“

„Nemyslime len na naše záujmy, na 
záujmy jednej časti. Berme túto skúšku 
ako príležitosť pripraviť zajtrajšok všet-
kých. Bez vyraďovania kohokoľvek. Pre-
tože bez vízie celku nebude budúcnosti 
pre nikoho.“ varoval pápež František.

Neopusťme toho, kto zostal vzadu

» Zdroj: Vatikánske správy

27. apríla 2014 
uskutočnila sa kanonizácia pápežov Jána XXIII. a Jána Pavla II.

Výročia a udalosti
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PREDAJ STREŠNÝCH KRYTÍN

Borský Mikuláš, Na výhone 1654 (žel. stanica)

• ODKVAPOVÝ SYSTÉM
• STREŠNÉ OKNÁ
• OHÝBANIE PLECHOV
• STAVEBNÉ REZIVO
• REALIZÁCIE
• ŠTRKY, PIESKY

lanza@covering.sk  | 0944 992 822
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Nehrá sa futbal ani hokej. Ľudia 
nemôžu radiť trénerom a hráčom. 
Tak riešia koronavírus. Tisíce “ex-
pertov” diskutujú v médiách aká 
stratégia boja s vírusom je najlep-
šia. 

Mnohí analytici, kritici a experti 
akoby si nevšimli, že vo svete zúri 
pandémia a zomierajú tisíce ľudí. 
Jeden vševedko nedávno napísal, že 
jediná reálna alternatíva je, že sa bu-
deme musieť zmieriť s istým počtom 
ľudských obetí padlých na oltár hos-
podárskej záchrany. 

Pán novinár, choďte do prvej 
línie, a padnite za hospodársku zá-
chranu. Čo to je? Návrat do pôvodné-
ho stavu? Nechápete, že tento svet a 
spôsob nášho života a  hospodárenia 
musíme zásadne zmeniť?  Nikto dnes 
nevie, aké sú správne kroky proti ví-
rusu. Je to čierna labuť, nepoznaná, 
neočakávaná a s nepredvídateľný-
mi následkami. To, čo sa nám jeden 
deň javí ako dobré, sa môže ukázať 
nesprávne. Nečakajme jasnú a pre-
myslenú stratégiu. Je to experimen-
tovanie. 

Zažívam zázraky uzdravenia 
ľudí, ktorí k nám do Dobrého pastiera 
prichádzajú z ulice. Viete prečo? Lebo 
existuje kňaz, ktorý ich prijme takých 
akí sú, hľadá na nich niečo dobré a 
dáva im šancu to rozvinúť. Hľadať 
chyby na druhých robí niekedy dob-

re nám. Objavovať v druhých ľuďoch 
talenty a pomáhať ich rozvíjať, robí 
dobré tomuto svetu. 

Máme na výber - rozvíjať nega-
tivizmus alebo pomáhať dobru. Na 
úradoch v štáte je dnes veľa spolupra-
covníkov mafiánov, nášľapných mín, 
časovaných bômb a sabotáží. Zlodeji 
by sa radi vrátili. Buďme citliví, roz-
vážni a trpezliví.

Prestaňme preto hysterčiť, viesť 
kaviarenské reči a sústreďme sa na 
spoločné ciele. Máme šancu zachrá-
niť veľa životov, vyčistiť krajinu od 
veľkých zlodejov a vrátiť kľúče od 
našej ekonomiky na Slovensko - keď 
sa zameriame na domácich podnika-
teľov a inovátorov a začneme merať 
hrubý národný produkt. 

Keď opustíme preteky v raste 
spotreby a výroby. 

Keď začneme jeden na druhom 
hľadať to dobré. Musíme sa na svet 
po koronavíruse začat pozerať z úpl-
ne inej perspektívy. Milton Friedman 
kedysi povedal, že 
iba kríza prináša 
skutočnú zmenu, 
keď sa nemožné 
stáva nevyhnut-
ným. Máme šancu, 
aj napriek korono-
vým exper-
tom.

Koronoví experti

» Ján Košturiak

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

Príklad:
RP SE 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, SE zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zadnej 
strane vľavo dolu. Službu Plat-
baMobilom.sk technicky zabez-
pečuje ELET, s.r.o.
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INZERCIA
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AKCIA

PREDOKENNÉ
ROLETY,
VONKAŠIE
ŽALÚZIE
A MARKÍZY

za
najlepšie

ceny
v regióne

Malacky • Senica • Skalica • Zohor • Partizánske • Topo¾èany

Dolina 975/55, Brezová pod Bradlom
www.top-okna.sk • oknozahorie@azet.sk

0918 500 492

• KVALITNÉ PLASTOVÉ OKNÁ
• INTERIÉROVÉ DVERE
• AKCIE NA NOVOSTAVBY
• 3-SKLO ZA CENU 2-SKLA
• VONKAJŠIE ŽALÚZIE, MARKÍZY
• UVÁDZACIE CENY
• GARANCIA ÚSPOR, NÁKLADOV
    NA ENERGIE

GARÁŽOVÉ
BRÁNY za
ve¾koobchodné
ceny!

• NOVÝ PROFIL
    81 mm
• 7-KOMOROVÝ
    ZA CENU
    5-KOMOROVÉHO

AKCIA 1/3
OKNÁ ZA

BEZ
KONKURENÈNÉ

CENY
OKIEN

GARANCIA NAJNIŽŠEJ CENY V REGIÓNE

3x
BONUS

• -10% ZA RÝCHLU OBJEDNÁVKU
• -10% PRE SENIOROV A ZŤP
• TOP VÝMENA OKIEN
    DO 10 DNÍ OD ZAMERANIA

AKCIA
-61%

PROFESIONÁNA
PRÁCA S RÚŠKAMI

V tejto dobe 
vám vyjdeme
v ústrety 
aj cenami
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Stačí zavolať a my vás navštívime.

Skalica, ul. Horská
0902 624 774

www.kamenarstvostapav.sk

Môžete si vybrať
asi zo 130 druhov

pomníkov

Vystavené sú nové druhy materiálu. Najlepšie ceny v Skalici a okolí.

Pomníky sú vystavené
priamo v areáli firmy

NAŠA FIRMA MÁ 29 ROKOV

TERAZ VEĽKÁ ZĽAVA
NA VYSTAVENÝ TOVAR

Príďte sa presvedčiť
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Bocán s.r.o., Hviezdoslavova 309, Senica
AKCIA 2020

chodníky okolo hrobu, MONTÁŽ, doprava, zameranie,
váza, svietnik, záruka 36 mesiacov

Žulový komplet zákryt, gulaté hrany
s obkladom a veľká žulová tvarovaná tabuľa

s podložkou 

1-hrob od 1050 € • 2-hrob od 1250 €

0910 902 635•0905 323 022AK
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y

RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA
- STAČÍ ZAVOLAŤ

ZADARMO: w
w

w.
ka

m
en

ar
st

vo
-b

oc
an

.s
k

Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa:
2-hrob od 2450 € • 1-hrob od 1750 €
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KLIMATIZÁCIE
REKUPERÁCIE
DODÁVKA - MONTÁŽ - SERVIS

0905 963 819
www.klima-kov.sk

30. apríla 1789    
sa George Washington stal prvým prezi-
dentom USA.

Výročia a udalosti
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• Stavba
   teplovzdušných
   krbov a teplovzdušných rozvodov
• Vložkovanie komínov
• Rekonštrukcia starých komínov
• Obhliadka
  komína zdarma

www.kominicek.sk
0905 702 276 • 0917 850 155 

Frézovanie
komínov

ZĽAVA
NA NEREZ
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HYDROIZOLÁCIE
ZATEPLENIE

• plochých striech
• základov budov,
  terás, balkónov

0907 211 797
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VÝROBA
A PREDAJ

0918 645 802
0907 784 324

PALIVOVÉHO
DREVA

Platobný rozkaz je rozhodnutie súdu 
o  povinnosti žalovaného zaplatiť ža-
lobcovi jeho splatnú peňažnú pohľa-
dávku, ktoré je možné vydať aj bez 
vyjadrenia žalovaného a nariadenia 
ústneho pojednávania. 

Aktuálne prebieha najmä v elektronic-
kej forme, v tzv. upomínacom konaní. Aj 
po vydaní platobného rozkazu je možné 
dlh uhradiť žalobcovi - veriteľovi dobro-
voľne, avšak po právoplatnosti platobné-
ho rozkazu treba rátať so zvýšenými ná-
kladmi, spravidla s úrokmi z omeškania, 
súdnym poplatkom a  prípadne trovami 
právneho zastúpenia, ak je žalobca zastú-
pený advokátom. 

Proti vydanému (nie právoplatnému) 
platobnému rozkazu je možné sa brániť 
podaním odporu. Odpor musí byť poda-
ný v zákonnej lehote 15 dní od doručenia 
platobného rozkazu žalovanému. Lehota 
na podanie odporu je tzv. procesnou le-
hotou, čo znamená, že stačí, ak je odpor 
podaný na 15. deň na podateľni súdu, 
listovou zásielkou na pošte alebo elektro-
nicky. Na podanie odporu elektronickou 
formou je potrebné vyplnenie formulára 
zverejneného na stránkach Ministerstva 
spravodlivosti Slovenskej republiky a jeho 
autorizovanie zaručeným elektronickým 
podpisom. Odpor musí byť podaný na 
súd, ktorý platobný rozkaz vydal. Zákon 
pripúšťa taktiež odpustenie zmeškania le-
hoty v prípade vážneho, ospravedlniteľné-
ho dôvodu, nie je to však napríklad vtedy, 
ak si právnická osoba oneskorenie vyberie 

poštu z elektronickej schránky.
V odpore musia byť uvedené dôvody, 

prečo žalovaný s  platobným rozkazom 
nesúhlasí, prípadne prečo pohľadávku 
žalobcu popiera. Pokiaľ sú sporovými 
stranami účtovné jednotky (napr. SZČO), 
je nutné v  odpore uviesť, či žalovanému 
bola doručená faktúra, z ktorej vznikla po-
hľadávka, ktorá je predmetom platobného 
rozkazu, akým spôsobom bolo s faktúrou 
naložené, napr. či bola vrátená ako ne-
odôvodnená a teda či takúto pohľadávku 
eviduje žalovaný vo svojom účtovníctve. 

Odpor môže byť podaný len oprávne-
nou osobu, čo je žalovaný. Ak nie sú splne-
né všetky uvedené podmienky, súd odpor 
odmietne. Po úspešnom podaní odporu 
a zrušení platobného rozkazu, pokračuje 
sa v konaní na všeobecnom súde žalova-
ného.

V  prípade pohľadávky vyplývajúcej 
zo spotrebiteľskej zmluvy, je potrebné, 
aby žalobca pred podaním návrhu na vy-
danie platobného rozkazu minimálne 3 
mesiace vopred vyzval žalovaného na za-
platenie pohľadávky, inak je tento návrh 
neprípustný. Toto možno uviesť taktiež vo 
vyššie opísanom odpore.

Odpor proti platobnému rozkazu

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

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

V pracovnej atmosfére mimoriad-
neho stavu v Slovenskej republike 
a permanentného prijímania krízo-
vých rozhodnutí vláda prijala svoje 
programové vyhlásenie. V jeho pre-
ambule sa píše:

„Predkladáme svoj program v mi-
moriadne zložitej dobe pre Slovensko. 
Pandémia Covid-19 doslova paralyzo-
vala svet, Európu, ako aj našu krajinu. 
Vláda preto od prvého dňa sústreďuje 
mimoriadne úsilie na minimalizáciu 
zdravotných rizík a ochranu života ľudí. 
Zároveň prijíma opatrenia na ochranu 
pracovných miest, pomoc živnostníkom 
a postihnutým zamestnávateľom.

Napriek ťaživej situácii si uvedo-
mujeme, že očista Slovenska a sľúbe-
né zmeny pred voľbami nemôžu čakať 
dokonca súčasnej krízy. Predkladáme 
preto toto programové vyhlásenie, ktoré 
je najambicióznejším plánom na zmenu 
fungovania Slovenska k lepšiemu v jeho 
histórii.

Počas nášho vládnutia sa zaväzu-
jeme vždy hovoriť pravdu a čestne ko-
nať. K verejným financiám a štátnemu 
majetku budeme pristupovať ako dobrí 
hospodári a nebudeme tolerovať žiad-
nu korupciu. Zabezpečíme dôslednú 
rovnosť pred zákonom a budeme konať 
tak, aby sme výrazne zvýšili dôveru ľudí 
v štát a ľudí, ktorí ho reprezentujú. Včas-
ná a kvalitná zdravotná starostlivosť 
bude základ a výborné vzdelanie cieľ. 

Vytvoríme atraktívne podnikateľské 
prostredie s cieľom, aby zamestnan-
ci mali dobrú prácu za férovú mzdu. 
Chceme Slovensko vnútorne súdržné, 
silné a sociálne spravodlivé. Osobitnú 
pozornosť budeme venovať chudobným, 
chorým a slabším. Výrazne zvýšime 
potravinovú sebestačnosť Slovenska a 
nastavíme spravodlivý systém podpory 
poľnohospodárov. Rovnosť príležitostí 
bude základným kritériom akejkoľvek 
súťaže či výberového konania. Zmys-
luplnou informatizáciou premeníme 
Slovensko na inteligentnú, inovatívnu a 
transparentnú krajinu. Efektívnym vyu-
žívaním fondov EÚ znížime regionálne 
rozdiely a zvýšime ochranu životného 
prostredia. Budeme pôsobiť ako spoľah-
livý a zodpovedný partner v európskych 
a medzinárodných vzťahoch.“

Vláda už má svoj program

» red
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LAKŠÁRSKA
NOVÁ VES
+421 917 622 472
stavebninykrajn@krajn.sk

VÝNIMOČNÁ PONUKA DLAŽIEB

obrubník parkový 1 m
1,42 € s DPH/ 1 ks

premac klasiko 20x10x6
7,56 € s DPH/m2

Akciu máme pre vás od soboty 18.4 do soboty 2.5. Potom začína ďalšia.
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DEKA vymývaný betón 40x40x4
2,50 € s DPH/ 1 ks

dlažba zatrávňovacia 60x40x8
2,13 € s DPH/ 1 ks

Minister životného prostredia Ján 
Budaj sa pridal k iniciatíve na pod-
poru Európskej zelenej dohody a Ze-
lenej obnovy európskej ekonomiky. 
Tento dokument, ktorému vyjadrilo 
podporu už 13 európskych enviromi-
nistrov, vzala na vedomie aj vláda SR. 

Ambiciózny plán zeleného reštar-
tu európskej ekonomiky podporilo 
Slovensko ako prvý štát Vyšehradskej 
štvorky. „Všetci si uvedomujeme, že ná-
sledky koronakrízy budú bolestivé, ale 
nepotrvajú dlho. Avšak nečinnosť v pri-
jímaní opatrení proti klimatickej kríze 
by mali závažné a dlhodobé dôsledky. 
Záväzok dosiahnuť uhlíkovú neutrali-
tu je kľúčový. Využime šancu reštartu a 
urobme Slovensko zdravšou, čistejšou 
a úspešnejšou krajinou,“ povedal mi-
nister životného prostredia Ján Budaj.

Cieľom Európskej zelenej dohody a 
Zelenej obnovy európskej ekonomiky je 
podporovať inovačné technológie a en-
vironmentálne riešenia, ktoré posunú 
Európsku úniu dopredu. Zelená obno-
va môže oživiť hospodárstvo štátov EÚ, 
zasiahnutých dôsledkami pandémie 
COVID-19. Slovensko má šancu zara-
diť sa do programov zelenej obnovy 
európskeho hospodárstva, čo prinesie 

priaznivú politickú, ale aj ekonomickú 
pozíciu v rokovaniach o rozpočte EÚ na 
roky 2021 až 2027.

Environmentálne, zdravotné a eko-
nomické ciele sú vzájomne prepojené, 
preto je potrebné hľadať synergie prijí-
maných politík a stimulov. „Opatrenia 
môžu byť príležitosťou investovať do 
transformácie hospodárstva a techno-
logických inovácií, nových biznis mo-
delov, široko uplatňovanej adaptácie 
na zmenu klímy alebo tvorby nových 
zelených pracovných miest,“ zdôraznil 
šéf envirorezortu.

Európsku zelenú dohodu (Euro-
pean Grean Deal) možno prirovnať k 
cestovnej mape kľúčových politík EÚ 
a opatrení k dosiahnutiu klimatickej 
neutrality v roku 2050. 

Čo je zelený reštart ekonomiky

» red

Komplikovaná situácia  v súvislosti 
s epidémiou si vyžiadala ďalšie nové 
usmernenia rezortu kultúry z úrovne 
jeho ministerstva.

Fond na podporu umenia (FPU) infor-
muje, že pokračuje ďalej vo vyhlasovaní 
nových výziev. Vyhlásil napríklad výzvu 
č. 10 (bez niektorých pôvodne plánova-
ných podprogramov), kde dáva do pozor-
nosti hlavne podprogram určený pre ak-
vizíciu knižníc. Predbežná alokácia bola 
navýšená, aby FPU takto pomohol vyda-
vateľstvám a kníhkupcom. V tejto súvis-
losti sa FPU obracia na všetky knižnice, 
aby mysleli na svoje lokálne kníhkupec-
tvá, ktoré momentálne nemajú zákazní-
kov a ak to bude možné, aby nákupy re-
alizovali primárne prostredníctvom nich. 
Keďže sú knižnice rozmiestnené po cel-
kom Slovensku, bude možné takto aspoň 
trochu pomôcť všetkým. Motiváciou k ná-
kupom kníh bude aj nulové spolufinanco-
vanie takto predložených projektov.

FPU vyhlásil mimoriadnu výzvu 
pre všetky oblasti umenia, kultúry a 

kreatívneho priemyslu na predkladanie 
projektov, ktoré pokladá za realistické v 
tejto situácii uskutočniť. Alokácia na pod-
program je tiež len predbežná. 

Fond na podporu umenia zároveň 
prosí, aby jednotlivé subjekty vrátili čo 
najskôr prostriedky z projektov, na ktoré 
získali podporu a už teraz vedia, že ich 
nebudú realizovať.

O príspevky z prvej pomoci môžu žia-
dať aj slobodné povolania

Ministerstvo práce, sociálnych veci 
a rodiny SR vydalo nové usmernenie, 
ktorým spresnilo definíciu samostatne 
zárobkovo činných osôb (SZČO), ktoré 
majú nárok na príspevok z prvej pomoci. 
Vďaka tomu ľudia, ktorí vykonávajú slo-
bodné povolanie a nie sú v pracovnom 
pomere alebo v obdobnom pracovnom 
vzťahu získajú potrebnú pomoc. Roko-
vania o prijímaní ďalších riešení aj na-
ďalej pokračujú. Ministerstvo kultúry 
zriadilo informačnú linku – adresu, na 
ktorú mu možno posielať otázky – ide o 
adresu  pomoc@culture.gov.sk.

Záchranné koleso pre kultúru

» red
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29. apríla 1945 
americká armáda oslobodila koncentračný tábor Dachau.

Výročia a udalosti
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KOVOŠROT VAŠIN, s.r.o.
zber - výkup autovrakov

Prevádzky: Čáry, Gbely (objekt tehelne)
0903 373 854, 0903 404 138

• výkup kovového odpadu
   a farebných kovov
• výkup papiera
   (noviny, časopisy, letáky)

Odťahová služba zadarmo
Poskytujeme doklad o likvidácii

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

Lopúch rastie hlavne pri cestách, 
plotoch, v okolí hnojísk, pri lesoch 
ale prakticky ho nájdete skoro vša-
de. Nie je to však iba burina, to roz-
hodne nie. Naopak, múdri ľudia ho 
zberajú - hlavne koreň, ale používa-
jú sa aj listy a semená.

Lopúch je bohatý na kyselinu lis-
tovú, inulín, vitamíny A, C, K, a mi-
nerály ako vápnik, horčík, draslík, 
fosfor, sodík, zinok, selén. Obsahuje aj 
látky, ktoré majú protipliesňové a pro-
tibakteriálne účinky. Lopúch výborne 
čistí krv, má významné protizápalové, 
močopudné a potopudné účinky. Pro-
spešný je tiež na pečeň a žlčník, zni-
žuje hladinu cukru v krvi, predchádza 
tvorbe žlčových a močových kameňov 
a povzbudzuje látkovú premenu.

Lopúch sa používa pri liečbe rôz-
nych kožných ochorení, ekzémoch, 
psoriáze, akné, hnisavých vyrážkach  
a ďalej účinne pomáha pri uhrovitosti, 
mastnej pokožke a svrbiacich vyráž-
kach. Obsahuje látky, ktoré pomáhajú 
proti vypadávaniu vlasov, podporuje 
tiež rast nových vlasov a výborný je aj 
na lupiny a mastné vlasy.

Už klasicky, vo forme čaju, pomáha 
pri prechladnutí. Na čaj nemusíte čakať 
len pri plnom nose. Uvarte si ho i keď 
máte pocit, že by sa vám pýtalo trochu 
prečistiť organizmus. Keďže odvar z 
lopúchu čistí ľadviny a posilňuje imu-
nitu, je dobrý proti pliesňam a bakté-

riám, takáto čajová kúra sa vždy zíde. 
Z lopúcha sa na liečebné účely vy-

užíva rovnako nadzemná časť ako 
koreň. Ľudia, žijúci na dedine hovoria 
o lopúchu ako o ťažko vykynožiteľnej 
burine. Nedá sa jednoducho vytrhnúť 
zo zeme ako repa, alebo vykosiť bez ná-
sledkov, že sa rozmnoží ešte viac. 

V našich končinách môžeme na-
raziť hlavne na tri druhy lopúchov – 
väčší, menší a plstnatý. Majú podobné 
účinné látky a rovnaké liečivé účinky. 

Ako kuriozitu dodávame, že naj-
mä skauti a milovníci prírody vedia, 
že lopúchový koreň možno použiť ako 
zaujímavú plnku do pečeného kura-
ťa v pahrebe. V každom prípade sa už 
na túto rastlinu nepozerajte iba ako na 
nevzhľadnú burinu – napokon, počas 
letných dažďových prehánok vám v 
prírode poslúži hoci aj ako dáždnik.

Jedna z najúčinnejších liečiviek - lopúch

» red
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Hoci balkón či terasu zvyčajne vní-
mame ako priestor slúžiaci na relax, 
nemusí byť len miestom okrasných 
rastlín či kvitnúcich kvetov. Ak túžite 
po vlastnej úrode zeleniny či byliniek, 
je najvyšší čas pustiť sa do práce. Aj 
balkón či terasa vám na túto činnosť 
celkom postačí.

O benefitoch doma vypestovanej čerstvej 
zeleniny isto niet pochýb a bylinky nie-
len spestria náš jedálniček ale aj prospejú 
nášmu zdraviu a dodajú výbornú chuť na-
šim pokrmom.

Budete potrebovať
-kvetináče, kontajnery, hranty, prípadne 
debničky - ak nájdete doma nejaké staršie, 
ktoré ste predtým používali, najskôr ich dob-
re umyte v horúcej vode,
-zeminu – teda výsevový substrát,
-semená prípadne priesady byliniek a zele-

niny – o ich výbere sa poraďte v obchodoch 
pre záhradkárov, jestvujú aj odrody vhodné 
práve na pestovanie v kvetináči, respektíve 
balkónové odrody,
-záhradnícke náradie,
-rukavice,
-krhlu na polievanie – so sitkom

Týmto bylinkám 
a zelenine sa bude dariť

Na priamy výsev do kvetináčov sa hodí 
pažítka, žerucha, bazalka, mäta, tymian aj 
kôpor. Zo zakúpených sadeníc sú  na pesto-
vanie na balkóne či terase vhodné rozmarín, 
oregano, majorán či šalvia. Zo zeleniny by 
ste mohli uspieť v pestovaní reďkoviek, ci-
buľky, šalátov, paradajok, fazule, hrachu, 
baklažánu, paprík, uhoriek, tekvíc či cukety. 
Miesto vyhraďte aj pre jahody.

Takto sa to podarí
Na pestovanie byliniek v kvetináči zvoľte 

slnečné miesto, pažítke a žeruche sa bude 
dariť aj v polotieni. Miesto pre zeleninu zvoľ-
te podľa odporúčaní pre jednotlivé druhy.

Výsev zo semiačok:
Pri výseve byliniek zo semiačok najskôr 

naplňte kvetináče zeminou, následne na jej 
povrch nasypte semená, tie prekryte tenšou 
vrstvou zeminy. V prípade výsevu zeleniny 
si motyčkou naznačte riadky, vložte do nich 
semiačka, riadky zahrňte zeminou a jemne 

povrch pritlačte – potrebnú vzájomnú vzdia-
lenosť riadkov a semiačok si prečítajte na oba-
le, v ktorom ste semiačka zakúpili. Na záver 
všetko dôkladne pokropte vodou – nepouží-
vajte pritom silný prúd vody, ten by semiačka 
vyplavil – použiť môžete krhlu so sitkom.

Výsadba sadeníc:
Kontajnery či debničky naplňte zeminou. 

Vyznačte si miesta, kam budete jednotlivé 
rastliny vysádzať. Dbajte pritom na to, aby 
ste dodržali ich odporúčanú vzdialenosť od 
seba, inak by nemali po čase kam rásť. Prie-
sady zeleniny vysádzajte do takej hĺbky, v 
akej boli predpestované. Sú však aj rastliny, 

ktoré požadujú hlbšiu výsadbu, ide najmä 
o pór, paradajky, či uhorky. Plazivým rastli-
nám, akými sú napríklad hrach či fazuľa je 
potrebné ešte pred výsadbou vytvoriť oporu 
- napríklad zo sieťoviny, pletiva či drevených 
doštičiek, ktoré môžete pripevniť vertikálne 
na stenu balkóna či terasy. Takto, teda vo 
zvislej polohe, môžete pestovať aj uhorky a 
cukety. Pod nimi tak získate priestor naprí-
klad pre kríčkovú fazuľku. Myslite tiež na 
to, že aj paradajky budú časom potrebovať 
vhodnú oporu ku ktorej ich priviažete – v ob-
chodoch pre záhradkárov ponúkajú na tento 
účel rôzne tyče či špirály.

TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ

ilustračné foto                                                                             autor JillWellington pixabay

záhrada Najčítanejšie regionálne noviny

Náš tip: 
Z drevených varešiek či paličiek od 
nanukov si vyrobte menovky. Ak radi 
tvoríte, môžete si ich pomaľovať prí-
padne vyzdobiť obrúskovou techni-
kou. Keď sú hotové, na každú napíšte 
názov jednej z byliniek či zeleniny a 
zastoknite do príslušného kvetináča 
alebo políčka v debničke či kontajneri.

Pustite sa do pestovania voňavých byliniek aj zdravej zeleniny 

Zakladáme záhradku na balkóne či terase
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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

» SP

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

41
-0

01
9

žalúzie · siete · rolety · roletky
 · okná · dvere · zasklenie
balkónov · zimné záhrady

ZAMERANIE · MONTÁŽ · OPRAVY

PÔSOBÍME PO CELOM ZÁHORÍ

0903 526 876  |  0910 114 407

www.zaluzie-zahorie.sk · info@zaluzie-zahorie.sk
POBOČKA  ŠAŠTÍN-STRÁŽE - NA NÁMESTÍ
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 30. 4. 2020. 

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

splátky od 149 €

zimné záhrady 

splátky od 98 €

VYHRAJTE 400 €VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%
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VŠETKO PRE VAŠE BÝVANIE

0944 716 337
work.byvanie@gmail.com

ma¾by, nátery
sadrokartóny
tapetovanie

fasády
murárske a obkladaèské práce

Work
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06:00 Teleráno 08:30 Zá-
mena manželiek 10:10 Rodinné prípady 11:10 
Susedské prípady 12:10 Rodinné prípady 13:05 
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 Bláznivá, hlúpa láska 22:45 Mentalista 
23:35 Šiesty zmysel 01:10 Bláznivá, hlúpa láska 
02:55 Zámena manželiek 04:15 Rodinné prípady 
04:55 TELEVÍZNE NOVINY  

05:00 NOVINY TV JOJ 05:45 
KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:30 Fórky, vtipky 
XXVIII. 08:55 SÚDNA SIEŇ 10:00 SÚDNA SIEŇ 11:05 
POLICAJTI V AKCII 12:00 NOVINY O 12:00 12:20 
INKOGNITO 13:40 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 
15:20 NAŠI II. 10 16:00 Mama, ožeň ma! 17:30 
NOVINY 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVO-
JA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:20 ŠPORT 
20:30 INKOGNITO 21:30 ZOSTALI SME DOMA 22:40 
S PRAVDOU VON 15 23:50 Myšlienky vraha 00:40 
INKOGNITO 02:05 NOVINY TV JOJ 

05:40 Správy RTVS „N“ 07:00 
Postav dom, zasaď strom 07:30 Ranné správy 
RTVS 08:40 Happy kvíz 09:00 Candice Reno-
irová 09:55 Inšpektor Lynley 10:50 Duel 11:20 5 
proti 5 12:20 Dámsky klub 13:25 Happy kvíz 14:00 
Folklorika 14:25 Recept na život 15:30 Občan za 
dverami 16:25 Dvaja v meste 16:50 Candice Re-
noirová 17:45 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Správy 
RTVS 20:30 Srdečne vás vítame 22:05 Detektívi 
od Najsvätejšej Trojice 23:15 Inšpektor Lynley 
00:00 Recept na život 00:50 Srdečne vás vítame 

06:00 Teleráno 08:30 Svokra 
10:00 Rodinné prípady 11:00 Susedské prípady 
12:00 Rodinné prípady 13:05 Mentalista 14:55 
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 Koronavírus: 
Mimoriadna relácia 21:20 Sestričky 22:25 Malé 
lásky 23:20 Mentalista 00:55 Šiesty zmysel 
03:05 Susedské prípady 03:55 Rodinné prípady 
04:55 TELEVÍZNE NOVINY  

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ 
NOVINY 08:30 Fórky, vtipky XXVIII. 09:00 SÚDNA 
SIEŇ 10:00 SÚDNA SIEŇ 11:00 POLICAJTI V AKCII 
12:00 NOVINY O 12:00 12:25 INKOGNITO 13:30 ČES-
KO SLOVENSKO MÁ TALENT 15:15 NAŠI II. 12 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 22:30 Rozum v 
hrsti 23:55 FBI 21 00:50 Myšlienky vraha IV. 1/26 
01:45 Rozum v hrsti 03:00 KRIMI 

06:05 Správy RTVS „N“ 07:05 
Folklorika 07:30 Ranné správy RTVS 08:40 Hap-
py kvíz 09:00 Candice Renoirová 09:55 Inšpektor 
Lynley 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:20 Dámsky 
klub 13:25 Happy kvíz 14:00 Folklorika 14:25 Re-
cept na život 15:35 Svet v obrazoch 16:25 Dvaja v 
meste 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 23:45 
Inšpektor Lynley 00:30 Recept na život 01:15 Ju-
lie Lescautová 02:40 Slovensko v obrazoch

06:00 Teleráno 08:30 Spo-
ločne s chuťou 08:40 Zámena manželiek 10:10 
Rodinné prípady 11:10 Susedské prípady 12:10 
Rodinné prípady 13:10 Mentalista 15:00 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 23:40 Mentalista 01:15 Šiesty 
zmysel 03:25 Susedské prípady 04:05 Rodinné 
prípady 04:55 TELEVÍZNE NOVINY  

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ 
NOVINY 08:30 Fórky, vtipky XXVIII. 09:00 SÚDNA 
SIEŇ 10:00 SÚDNA SIEŇ 11:00 POLICAJTI V AKCII 
12:00 NOVINY O 12:00 12:25 INKOGNITO 13:30 ČES-
KO SLOVENSKO MÁ TALENT 15:20 NAŠI II. 14 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 HOTEL 1/8 21:30 JENNY – PREMIÉRA 22:25 
FBI 22/22 23:20 Myšlienky vraha IV. 2 00:15 HO-
TEL 1/8 01:10 KRIMI 01:40 NOVINY TV JOJ 

05:50 Správy RTVS „N“ 07:05 
Folklorika 07:30 Ranné správy RTVS 08:40 
Happy kvíz 09:00 Candice Renoirová 09:55 In-
špektor Lynley 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:20 
Dámsky klub 13:25 Happy kvíz 13:55 Folklorika 
14:25 Recept na život 15:30 Postav dom, zasaď 
strom 16:25 Dvaja v meste 16:50 Candice Renoi-
rová 17:45 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 
20:30 Vraždy v Lisieux 22:05 Duisburg 23:50 In-
špektor Lynley 00:40 Recept na život 01:20 Vraž-
dy v Lisieux 02:55 Autosalón 

06:00 Teleráno 08:30 Varte 
s nami 08:40 Malé lásky 10:10 Rodinné prípady 
11:10 Susedské prípady 12:10 Rodinné prípady 
13:05 Mentalista 14:55 Susedské prípady 15:55 
Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 
17:25 Reflex 18:00 Rodinné prípady 19:00 TELE-
VÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ 
NOVINY 20:30 Koronavírus: Mimoriadna relácia 
21:20 Horná Dolná 23:35 Mentalista 01:15 Šiesty 
zmysel 03:25 Susedské prípady 04:15 Rodinné 
prípady 04:55 TELEVÍZNE NOVINY  

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ 
NOVINY 08:30 Fórky, vtipky XXVIII. 09:00 SÚD-
NA SIEŇ 10:00 SÚDNA SIEŇ 11:00 POLICAJTI V AK-
CII 12:00 NOVINY O 12:00 12:20 HOTEL 1/8 13:20 
NIKTO NIE JE DOKONALÝ 14:45 NAŠI II. 16,17 16:00 
Mama, ožeň ma! 17:30 NOVINY 17:55 MOJA MAMA 
VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY 
TV JOJ 20:20 ŠPORT 20:25 NAJLEPŠIE POČASIE 
20:30 INKOGNITO 21:40 NA HRANE 22:20 SEDEM 
23:15 Myšlienky vraha - Správanie podozrivých 5 
00:05 Myšlienky vraha 01:00 SEDEM 

06:10 Správy RTVS „N“ 07:05 
Folklorika 07:30 Ranné správy RTVS 08:40 Hap-
py kvíz 09:00 Candice Renoirová 09:55 Inšpek-
tor Lynley 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy 
RTVS 12:20 Dámsky klub 13:25 Happy kvíz 13:55 
Folklorika 14:25 Recept na život 15:35 Slovensko 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 21:30 Doma 
v horách 23:05 Inšpektor Lynley 23:50 Recept na 
život 00:30 Duisburg 02:15 Doma v horách

PONDELOK 27.4.2020
markíza markíza markíza markíza

TV JOJ

rTVS

TV JOJ TV JOJ TV JOJ

rTVS rTVS rTVS

utOrOK 28.4.2020 strEDa 29.4.2020 štvrtOK 30.4.2020

06:00 Priatelia Toma a Jer-
ryho 06:30 Nové dobrodružstvá Toma a Jerry-
ho 06:50 Zajac Bugs a káčer Duffy idú na výlet 
08:05 Tom a Jerry: Návrat do krajiny Oz 09:20 
Monštrá verzus votrelci 11:00 Matilda 12:50 Mo-
derná Popoluška 14:55 Cesta do stredu Zeme 
16:40 Kráska a zviera 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 
20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 
Ochranca zabijak 22:10 Ctihodný občan 00:20 
Posledná šanca na pomstu 02:00 Šiesty zmysel 
03:20 Horná Dolná 04:30 Susedské prípady  

05:00 KRIMI 05:30 NOVINY 
TV JOJ 06:00 KRIMI 06:40 NOVINY TV JOJ 07:20 
SpongeBob v nohaviciach VIII. 21 07:50 Káčerovo 
29,30 08:45 Spirit: Divoký žrebec 10:35 Faloš-
ný princ 12:35 Cez palubu 15:05 Noc v múzeu: 
Tajomstvo hrobky 17:05 Doba ľadová 3 19:00 
KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 
NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 Mia a biely lev 22:45 
Logan: Wolverine 01:30 Na úteku 03:05 KRIMI 
03:30 NOVINY TV JOJ 04:10 Kutyil s.r.o. 04:40 Ku-
tyil s.r.o.: 0 9  

05:15 Správy RTVS „N“ 06:10 
Duel 06:35 Správy RTVS „N“ 07:30 Folklorika 
07:55 Dvanásť úloh pre Asterixa 09:15 Husiar-
ka a kráľ 10:10 Zlatý chlieb 11:20 Scarlett 14:20 
Folklorika 14:45 Mahuliena, zlatá panna 16:20 
Rozprávky bratov Grimmovcov 17:20 „Pane, vy 
jste vdova!“ 19:00 Správy RTVS 20:30 Čo ja viem 
Jedinečná zábavno-súťažná šou plná vtipných 
a nečakaných otázok MN 12 22:15 Tucet špinav-
cov 00:40 Scarlett 03:40 Svet v obrazoch 04:00 
Tajomstvo mojej kuchyne 04:45 Folklorika  

05:10 Rodinné prípady 06:00 
TELEVÍZNE NOVINY 07:00 Priatelia Toma a Jerry-
ho 07:25 Tajná misia 07:45 Dvojičky 09:55 Pro-
tivné baby 2 11:45 CHART SHOW 13:40 SuperStar 
15:50 Probudím se včera 18:20 Smotánka 19:00 
TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPOR-
TOVÉ NOVINY 20:30 33 životov Skutočný príbeh 
MN 12 (USA-Čile) 2015 A. Banderas, R. Santoro, J. 
Binocheová, J. Brolin, L. D. Phillips. 23:05 Pritiah-
ni si šťastie Komédia MN 18 (USA-Kanada) 2007 
01:00 33 životov 03:10 Ctihodný občan  

05:25 Prvé oddelenie 42,43 
06:10 NOVINY TV JOJ 07:00 KRIMI 07:30 NOVI-
NY TV JOJ 08:20 SpongeBob v nohaviciach VIII. 
22 08:45 Káčerovo 31,32 09:45 NAŠI II. 34 10:20 
JENNY 11:15 MILÁČIKOVO 11:50 Ľadové ostrie 2 
14:00 Čarodejov učeň 16:20 ROZPÁĽ TO, ŠÉFE! 
17:10 Rodinná lúpež 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV 
JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 
Rýchli a zbesilí 4 22:50 47 roninov 01:20 Divoká 
krása 03:00 Nech vojde ten pravý 04:40 Kutyil 
s.r.o. II. 19  

05:10 Správy RTVS „N“ 06:15 
Dvanásť úloh pre Asterixa 08:00 Elena z Avalo-
ru 08:25 Ronja, dcéra lúpežníka 08:50 Fidlibum 
09:50 Daj si čas 10:20 Nájdi si ma v Paríži 10:50 
Operácia AU! 11:30 On air 11:55 Záhady tela 12:55 
Čo ja viem 14:35 Grand hotel 16:15 Príbeh ozajst-
ného človeka 17:55 Cestou necestou 18:25 Po-
stav dom, zasaď strom 19:00 Správy RTVS 20:30 
Záhady tela 21:30 Neskoro večer 22:25 Doktorka 
Fosterová 23:20 „Pane, vy jste vdova!“ 01:00 
Grand hotel 02:30 Doktorka Fosterová 

06:00 TELEVÍZNE NOVINY 
07:00 Priatelia Toma a Jerryho 07:15 Tajná mi-
sia 07:40 Nové dobrodružstvá Toma a Jerryho 
08:00 Číslo 5 žije 2 10:15 Amazing Spider-Man 
13:00 Na telo 13:45 Dannyho trinástka 16:30 Hor-
ná Dolná 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 
20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 SuperStar Kto sa 
stane ďalšou SuperStar? MN 12 22:40 Probudím 
se včera Komédia MN 12 (ČR) 2012 01:00 Pritiahni 
si šťastie 02:35 Kráska a zviera 04:55 TELEVÍZNE 
NOVINY  

05:20 NOVINY TV JOJ 06:00 
KRIMI 06:30 NOVINY TV JOJ 07:20 Doba ľadová 
3 09:10 Cez palubu 11:40 Noc v múzeu: Tajom-
stvo hrobky 13:50 Mia a biely lev 15:50 NOVÁ 
ZÁHRADA 16:55 NA CHALUPE 17:55 NOVÉ BÝVANIE 
DIZAJN 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 
ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 Zakázaná 
ríša Rusko-ukrajinsko-česko-nemecko- britský 
dobrodružný fantazijný film. MN 15 2014 23:00 
Zabijak Condor 00:55 Vražedná opatrovateľka 
02:10 Divoká krása 03:15 Kutyil s.r.o. 16 

06:00 Rozprávky bratov 
Grimmovcov 07:15 Tryskáči 07:50 Ronja, dcéra 
lúpežníka 08:15 Zázračný ateliér 09:10 Eko-
nauti 09:45 Autosalón 10:10 Taliansko - krajina 
pokladov 11:00 Slovensko v obrazoch 11:25 Svet 
v obrazoch 11:55 O 5 minút 12 13:00 Občan za 
dverami 13:30 Poirot: Tragédia  v troch dejstvách 
15:05 Zlaté časy 16:10 Oslobodenie 17:45 Hurá do 
záhrady 18:20 Tajomstvo mojej kuchyne 19:00 
Správy RTVS 20:30 V úkryte 00:00 Poirot: Tragé-
dia  v troch dejstvách 01:30 Oslobodenie  

markíza

TV JOJ

rTVS

PiatOK 1.5.2020 sObOta 2.5.2020 NEDEľa 3.5.2020
markíza

TV JOJ

rTVS

markíza

TV JOJ

rTVS

Tip 
na SObOTný 

Večer

2.5.2020 
20:30 

33 žiVOTOV



SE20-17 strana - 13

RECEPT, SÚŤAŽSENICKO
13

Koronaman VYHODNOCUJE SÚŤAŽ 
Pred necelým mesiacom sme vyzvali podnikateľov, ktorí sa nevzdávali a bojujú 
s epidémiou korony aj ekonomicky, aby nám dali vedieť svoje nápady.

Dezinfekcia vozidiel ultrazvukom, 
Design Technology, Poprad  
Veríme, že podporou tohto projektu pomôžeme nielen 
jednej fi rme, ale cez podporu zdravia a udržateľnosti 
biznisu aj viacerých podnikateľov.

Študijné centrum BASIC, Senec  
Zákaz osobného stretávania veľa biznisov doslova vy-
pol. V prípade prechodu na online vzdelávanie  a kon-
zultácie je to naopak cesta, ako osloviť nových zákaz-
níkov aj z oblastí, kde ste doteraz nepôsobili. Veríme, že 
podpora pre senecké študijné centrum bude príkladom 
a inšpiráciou aj pre ďalších.

Spoločenská hra Kalórie,
Dom srdca Martin  
Obmedzenie pohybu sa prejavilo u viacerých na váhe 
a sekundárne aj na zdraví. Preto podporíme pro-
jekt, ktorý má nielen podnikateľský, ale aj zdravotný 
rozmer.

Predajne konceptu Farmfoods, 
AGROTRADE GROUP Rožňava
Značku a projekt Farmfoods vytvorili slovenskí 
farmári, ktorých podporíme pri ich snahe dostať do 
povedomia špičkové slovenské potraviny, vyrábané 
bez konzervantov a „éčok“, ktorých sú priemyselne 

vyrábané potraviny plné. Pre všetkých, čo sú kvô-
li vírusu doma a varia sebe aj deťom - nech jedia 
zdravé potraviny.

Potulný kováč Ladislav Gulyas, 
Sládkovičovo 
Zrušenie festivalov, jarmokov a ostatných vere-
jných podujatí, ale aj zatvorenie škôl zrušilo šancu 
na   prezentáciu viacerým remeselníkom. Umelecký 
kováč aktívne hľadá spôsoby, ako dostať jeho remes-
lo k ľuďom aj v dobe pandémie a keďže to bude 
príklad aj mnohých ostatných, radi ho v tom pod-
poríme.

Sľúbili sme vybrať:

5 projektov 5 000 EUR
KTORÉ PODPORÍME

INZERCIOU 
V HODNOTE

Dostali sme viac podnetov ako sme čakali a tak nám výber trval dlhšie. Odhodlanie a presvedčenie malých a stredných podnikateľov, ktoré 
obsahovali tieto projekty, bolo veľmi motivačné. Podporu si zaslúžil každý jeden. Napokon sme však vybrali 5 projektov, ktorým sa budeme 
venovať. Snažili sme sa zostaviť pestrý mix, ktorý obsahuje rôzne činnosti. Sú to tieto:

Chýba vám doma chlebík a nemá-
te práve chuť naháňať sa v týchto 
dňoch po obchodoch? Tak sa in-
špirujte našimi dvoma odskúša-
nými receptami a upečte si chutný 
chlieb doma. Okrem základných 
surovín budete potrebovať len 
štipku odhodlania a trošku trpezli-
vosti. Odmenou vám bude voňavá  
dobrota.

Chlebík z jogurtu
Suroviny: 450g hladkej špaldovej 

múky alebo hladkej bielej múky, 1ČL 
soli, 1ČL cukru - môže byť aj trstinový, 
1ČL sódy bikarbóny, 500 ml hustého bie-
leho jogurtu, rôzne semienka – hodia sa 
ľanové, slnečnicové ale pridať môžete aj 
lyžicu či dve ovsených vločiek

Postup: Do misky vložíme preosia-
tu múku, cukor, soľ a sódu bikarbónu, 
pridáme semienka podľa chuti. Všetko 
spolu premiešame.

Potom pridáme biely neochutený jo-
gurt a opäť všetko spolu jemne premie-
šame polievkovou lyžicou. V žiadnom 
prípade cesto nemiesime.

Po pár minútach nám vznikne hlad-
ké, polomäkké, lesklé cesto, ktoré ešte 
v miske len jemne vytvarujeme do tvaru 
guľatého bochníka. Bochník pomúče-
nými rukami prenesiem do ohňovzdor-

nej sklenej misky vystlanej papierom na 
pečenie. Vrch cesta jemne rukou uhla-
díme a môžeme posypať trochou múky.

Ohňovzdornú misu vložíme do rúry, 
nastavíme teplotu na 190 stupňov Celzia 
a pečieme 50 minút. Upečený chlebík 
necháme na mriežke vychladnúť.

Náš tip: Ak do cesta pridáte o lyžičku 
(čajovú) či dve cukru viac a semiačka 
nahradíte napríklad sušeným ovocím, 
vznikne vám chutný bochník chuťou 
podobný vianočke. Skvelý je aj bez su-
šeného ovocia, podávaný s obľúbeným 
džemom.

Klasický kysnutý chlieb
Suroviny: - rozpis na dva bochníky
1 kg hladkej múky, 300 ml vlažnej 

vody, 1PL cukru, 1 kocka čerstvého drož-
dia (42 g) alebo dva sáčky sušeného 
droždia, 2PL soli, 1ČL celej rasce, 1dcl 
oleja

Postup: Z vlažnej vody, cukru a drož-
dia pripravíme kvások. Odložíme ho na 
15 minút na teplé miesto.

Potom vložíme do misy preosiatu 
múku, soľ, rascu, olej a kvások. Vymie-
sime cesto, ktoré sa musí odlepovať od 
misky. Vypracované cesto preložíme na 
dosku, rozdelíme ho na dve časti a ne-
cháme ho kysnúť asi 40 minút, najlep-

šie na teplom mieste.
Pripravíme si formy – my sme použi-

li dve formy na biskupský chlebík. Obe 
formy celé poriadne vymažeme olejom.

Cesto opäť premiesime, potom vloží-
me do pripravených foriem a necháme 
ešte podkysnúť.

Pripravíme si plech a vyložíme ho 
papierom na pečenie. Každý bochník 
vyklopíme z formy najskôr na ruku a 

následne preklopíme na plech tak, aby 
to čo bolo vo forme na vrchu, bolo na 
vrchu aj na plechu.

Oba bochníky potrieme studenou 
vodou a nožom do nich urobíme zárezy.

Chlieb pečieme v rúre vyhriatej na 
180 - 190 stupňov Celzia približne 35 mi-
nút. Upečený chlieb necháme na mriež-
ke vychladnúť.

TEXT A FOTO: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Prinášame osvedčené recepty na domáci chlieb

Upečte si voňavý chlieb doma

receptNajčítanejšie regionálne noviny

Takto vyzerá po upečení chlebík z jogurtu v reze.
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05:45 Bostonské vraždy 
06:25 Leto na Floride 08:20 Sandhya - svetlo 
môjho života 1-2 10:20 Rosamunde Pilcherová: 
Narodeninový darček 12:20 Reflex 13:10 Milenec 
na záskok 14:50 Chlapi neplačú 16:55 Mentalis-
ta 18:30 Dobrý doktor 20:15 Varte s nami 20:30 
CENNET Romantický seriál MN 12 (Turecko) 2017-
2018 A. Ada, B. Atan, E. Ronabarová, Z. Yilmazo-
vá, Y. Akgün, S. Güleryüz. 21:25 Kúsok zo mňa 
87-88 23:05 Dobrý doktor 00:45 Reflex 01:50 
Smotánka 03:35 Adela show  

05:40 Súdna sieň 06:20 Ne-
vinní 26 07:35 Panelák VII. 63 08:45 Simpsonovci 
X. 19,20,21 10:05 NAŠI II. 11:35 Áno, šéfe USA I. 4 
12:30 NA CHALUPE 13:45 Prvé oddelenie II. 14:00 
EXTRÉMNE PRÍPADY 15:05 Profesionáli III. 22 16:00 
Simpsonovci X. 22,23/23 16:55 Simpsonovci XI. 
1/22 17:20 Hoď svišťom 5,6,7 19:30 ŽREBOVANIE 
19:35 Profesionáli III. 24 20:25 Noc v múzeu 2 
22:35 OKTAGON MAGAZÍN 13 23:05 LAKY ROYAL 11 
23:40 Dobrý, zlý a mŕtvy 01:20 Profesionáli III. 24 
02:10 Panelák VII. 63 02:55 KINOSÁLA 

06:00 Extrémne v horách 
07:05 Včielka Maja 07:15 Heidi 07:50 Smajlíkovci 
08:30 Regina 09:15 Školský klub „N“ 10:50 Kri-
minálka 5.C 11:30 Obedníček 11:40 Trpaslíci 12:30 
DIALÓG S PLANÉTOU 13:20 Živá voda 13:40 Orien-
tácie 14:05 Cesta 14:55 Autosalón 15:50 Malé 
tajomstvá veľkých obrazov 16:20 Regina 17:55 
Hľadanie stratených svetov 18:30 Večerníček 
18:55 Včielka Maja 19:05 Heidi 20:00 Správy 
RTVS 20:10 Jeden deň v... 21:05 Príbeh Európy 
22:25 Balada o vojakovi 00:05 Správy RTVS „N“

05:15 Bostonské vraždy 
06:40 Dobrý doktor 08:25 Sandhya - svetlo môj-
ho života 3-4 10:20 Kúsok zo mňa 87-88 12:15 
Reflex 13:25 Cennet 19-20 15:05 Chlapi neplačú 
17:10 Mentalista 18:50 Dobrý doktor 20:30 CEN-
NET Romantický seriál MN 12 (Turecko) 2017-2018 
A. Ada, B. Atan, E. Ronabarová, Z. Yilmazová, Y. 
Akgün, S. Güleryüz. 21:25 Kúsok zo mňa Roman-
tický seriál MN 12 (Turecko) 2014-2015 23:05 Dob-
rý doktor 00:50 Reflex 02:00 Smotánka 03:50 
Adela show  

05:20 SÚDNA SIEŇ 06:05 Ne-
vinní 27 07:15 Panelák VII. 64 08:30 Simpsonovci 
X. 22,23/23 09:25 Simpsonovci XI. 1/22 09:50 
NAŠI II. 11:20 Áno, šéfe USA I. 5 12:10 NA CHALUPE 
13:20 Prvé oddelenie II. 14:05 EXTRÉMNE PRÍPA-
DY 15:15 Profesionáli III. 24 16:05 Simpsonovci 
XI. 2,3,4 17:25 Hoď svišťom 8,9 18:45 TIPOS INFO 
18:50 Hoď svišťom 10 19:30 ŽREBOVANIE 19:35 
Profesionáli III. 25 20:25 Kincsem: Stávka na 
pomstu 22:55 Karbon 01:10 Teória spokojnosti II. 
2 02:05 Profesionáli III. 25 02:45 Panelák 

06:00 Malé tajomstvá veľkých 
obrazov 07:00 Včielka Maja 07:50 Smajlíkovci 08:30 
Regina 09:15 Školský klub „N“ 10:50 Kriminálka 5.C 
11:30 Obedníček 11:45 Trpaslíci 12:30 Jeden deň v... 
13:20 Príbeh Európy 14:50 Koloman Sokol umelec 
života 15:50 Malé tajomstvá veľkých obrazov 16:20 
Regina 17:55 Hľadanie stratených svetov 18:30 Ve-
černíček 18:55 Včielka Maja 19:05 Heidi 19:40 Zá-
zračný miniateliér 20:00 Správy RTVS 20:10 Projekt 
nacistická strana 21:05 Predčasná smrť 22:25 Veče-
ra s Havranom 23:35 Mŕtva sezóna 00:20 Správy

05:15 Bostonské vraždy 
06:40 Dobrý doktor 08:25 Sandhya - svetlo 
môjho života 5-6 10:15 Kúsok zo mňa 89-90 12:15 
Reflex 13:05 Cennet 20-21 14:50 Chlapi neplačú 
16:55 Mentalista 18:40 Dobrý doktor 20:30 CEN-
NET Romantický seriál MN 12 (Turecko) 2017-2018 
A. Ada, B. Atan, E. Ronabarová, Z. Yilmazová, Y. 
Akgün, S. Güleryüz. 21:25 Kúsok zo mňa Roman-
tický seriál MN 12 (Turecko) 2014-2015 23:05 Dob-
rý doktor 00:50 Reflex 02:00 Smotánka 04:00 
Adela show  

05:00 Prvé oddelenie II. 
05:20 EXTRÉMNE PRÍPADY 06:15 Nevinní 28 07:20 
Panelák VII. 65 08:35 Simpsonovci XI. 2,3,4 09:55 
NAŠI II. 11:15 Áno, šéfe USA I. 6 12:10 NA CHALUPE 
13:20 Prvé oddelenie 14:05 EXTRÉMNE PRÍPADY 
15:15 Profesionáli III. 25 16:10 Simpsonovci XI. 
5,6,7 17:30 Hoď svišťom 11,12,13 19:30 ŽREBOVANIE 
19:35 Profesionáli III. 26 20:25 Na úteku 22:35 
Byzantium: Upírí príbeh 01:05 Teória spokojnosti 
II. 3 01:50 Profesionáli III. 26 02:35 Panelák VII. 65 
03:25 Áno, šéfe USA I. 6 04:05 Hoď svišťom 

06:00 Malé tajomstvá veľ-
kých obrazov 07:00 Včielka Maja 07:15 Heidi 07:50 
Smajlíkovci 08:30 Regina 09:15 Školský klub „N“ 
10:50 Safari 11:30 Obedníček 11:40 Trpaslíci 12:35 
Projekt nacistická strana 13:45 Drogová pasca 
14:55 Sila tanca 15:50 Malé tajomstvá veľkých 
obrazov 16:20 Regina 17:55 Hľadanie stratených 
svetov 18:30 Večerníček 18:50 Včielka Maja 19:35 
Zázračný miniateliér 20:00 Správy RTVS 20:10 Di-
voký Skagerrak 21:05 Skutok sa stal 22:35 Do kríža 
23:25 Kinorama 23:55 Umenie 00:20 Správy 

05:15 Bostonské vraždy 
06:40 Dobrý doktor 08:25 Sandhya - svetlo 
môjho života 7-8 10:15 Kúsok zo mňa 91-92 12:15 
Reflex 13:00 Cennet 21-22 14:45 Chlapi neplačú 
16:50 Mentalista 18:30 Dobrý doktor 20:15 Spo-
ločne s chuťou 20:30 CENNET Romantický seri-
ál MN 12 (Turecko) 2017-2018 A. Ada, B. Atan, E. 
Ronabarová, Z. Yilmazová, Y. Akgün, S. Güleryüz. 
21:25 Kúsok zo mňa Romantický seriál MN 12 
(Turecko) 2014-2015 23:05 Dobrý doktor 00:50 
Reflex 02:15 Smotánka 04:00 Adela show  

05:25 EXTRÉMNE PRÍPADY 
06:20 Nevinní 29 07:25 Panelák VII. 66 08:40 
Simpsonovci XI. 5,6,7 10:00 NAŠI II. 11:25 Áno, šéfe 
USA I. 7 12:20 NA CHALUPE 13:30 Prvé oddelenie 
14:10 EXTRÉMNE PRÍPADY 15:15 Profesionáli III. 26 
16:10 Simpsonovci XI. 8,9,10 17:30 Hoď svišťom 
14,15/15 18:45 TIPOS INFO 18:50 Hoď svišťom II. 
1/10 19:30 ŽREBOVANIE 19:35 Profesionáli III. 27 
20:25 Čarodejov učeň 22:40 Cesta bojovníka 
00:40 Teória spokojnosti II. 4 01:35 Profesionáli 
III. 27 02:20 Hoď svišťom 02:50 Áno, šéfe USA

06:00 Malé tajomstvá veľkých 
obrazov 07:00 Včielka Maja 07:15 Heidi 07:50 Smaj-
líkovci 08:30 Regina 09:15 Školský klub „N“ 10:50 
Safari 11:30 Obedníček 11:40 Trpaslíci 12:25 Divo-
ký Skagerrak 13:20 Literatúra s náhubkom 14:50 
Mesto na ceste 15:50 Malé tajomstvá veľkých ob-
razov 16:20 Regina 17:55 Hľadanie stratených sve-
tov 18:30 Večerníček 18:50 Smajlíkovci 18:55 Včielka 
Maja 19:05 Heidi 20:00 Správy RTVS 20:10 „Archa 
světel a stínů „ 21:40 GEN.sk 22:25 EXPERIMENT 
22:55 Polícia 23:10 Retro noviny 00:00 Správy RTVS

PONDELOK 27.4.2020 utOrOK 28.4.2020 štvrtOK 30.4.2020strEDa 29.4.2020
doma

plus

RTVs

doma

plus

RTVs

doma

plus

RTVs

doma

plus

RTVs

05:15 Bostonské vraždy 
06:40 Dobrý doktor 08:25 Sandhya - svetlo 
môjho života 9-10 10:15 Kúsok zo mňa 93-94 
12:10 Reflex 13:15 Cennet 22-23 14:55 Chlapi 
neplačú 17:00 Mentalista 18:35 Rosamunde 
Pilcherová: Svadba plná zmätkov 20:30 Zaľú-
bená v tridsiatke Romantický film MN 12 (USA) 
2017 J. Schramová, L. Macfarlane, M. Rosner, 
Y. Chapmanová, B. Pollardová. 22:10 Zámena 
manželiek 00:35 Reflex 02:05 Smotánka 04:00 
Adela show  

05:05 SÚDNA SIEŇ 06:45 Ne-
vinní 30 07:55 Panelák VII. 67 09:10 Mafiánova 
dcéra 11:20 Simpsonovci XI. 8,9,10,11,12,13 14:20 
ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 16:50 Pomsta rytie-
ra 19:30 ŽREBOVANIE 19:35 Profesionáli III. 28/28 
20:25 47 roninov Americký akčný dobrodružný 
fantazijný historický film. MN 15 2013 Keanu Re-
eves, Hirojuki Sanada, Tadanobu Asano, Rinko 
Kikuchiová, Kô Shibasakiová, Min Tanaka, Togo 
Igawa a ďalší. 22:55 Zostaň so mnou 01:05 Te-
ória spokojnosti 02:00 Profesionáli 

06:00 Malé tajomstvá veľ-
kých obrazov 07:00 Včielka Maja 07:50 Smajlí-
kovci 08:30 Ej, máje, máje... 09:30 Osadné 10:35 
Veľké šťastie 11:55 Sedem hriechov civilizácie 
13:15 Prstienky z kukučiny 14:50 Štefan Nosáľ 90 
16:35 Slnečný kúpeľ 17:35 S tebou ma baví Slo-
vensko 18:30 Večerníček 18:50 Smajlíkovci 18:55 
Včielka Maja 19:45 Čo rozprávala teta Srna 20:00 
Správy RTVS 20:40 Zlatí chlapci 21:35 Diplomacia 
22:55 Bratislavské jazzové dni 23:45 Dežo Ursiny 
70 00:50 Správy RTVS „N“  

05:15 Bostonské vraždy 
06:00 Rosamunde Pilcherová: Narodeninový 
darček 07:25 Smotánka 08:20 Sandhya - svetlo 
môjho života 10:15 Ohnivý kuře 12:40 Mentalista 
14:30 Zaľúbená v tridsiatke 16:15 Katie Ffordová: 
Láska prichádza v lete 18:00 Rosamunde Pil-
cherová: Búrka v srdci 20:00 Inga Lindströmová: 
Gréta sa vydáva 21:45 Rosamunde Pilcherová: 
Túžba srdca 23:35 Katie Ffordová: Láska prichá-
dza v lete 01:20 Inga Lindströmová: Gréta sa vy-
dáva 02:50 Búrka v srdci 

05:25 Súdna sieň 08:25 NOVÁ 
ZÁHRADA 09:35 NA CHALUPE 10:55 NOVÉ BÝVANIE 
13:25 Pomsta rytiera 15:55 Falošný princ 17:50 
Áno, šéfe USA II. 5,6 19:40 KINOSÁLA 19:50 ŽREBO-
VANIE 20:05 LAKY ROYAL 12/12 20:40 Najlepší na 
svete Americká súťažná talentová reality šou. 
MN 12 2019 Drew Barrymoreová, RuPaul Char-
les, Faith Hillová a  ďalší. 23:30 Dean Americký 
romantický komediálny film. MN 15 2017 01:25 
Ľadové ostrie 2 03:10 Kšeftári 04:35 NOVÉ BÝVA-
NIE 04:50 Prvé oddelenie  

06:05 Krasové poklady Slo-
venska 06:45 Vysoké Tatry 07:15 Autosalón 08:35 
Televíkend 09:25 Noc v archíve 10:25 VAT 10:55 Ge-
nerácia 12:00 Folklórny festival 13:20 Farmárska 
revue 13:45 Halali 14:30 Magazín Európskej ligy 
14:55 Highlighty Európskej ligy 15:45 Niekto ako ja 
16:50 Ktosi je za dverami 17:55 Slovenskí archeo-
lógovia 18:30 Večerníček 18:55 Včielka Maja 19:10 
Heidi 19:45 Čo rozprávala teta Srna 20:00 Správy 
RTVS 20:40 Romeo, Julie a tma 22:15 Narcos 23:15 
Unášaní búrkou 00:15 Správy RTVS „N“  

06:00 Katie Ffordová: Lás-
ka prichádza v lete 07:25 Smotánka 08:20 
Sandhya - svetlo môjho života 13-14 10:15 Ohni-
vý kuře 12:40 Reflex 13:05 Mentalista 14:15 Ro-
samunde Pilcherová: Búrka v srdci 16:00 Inga 
Lindströmová: Gréta sa vydáva 17:55 Spoločne s 
chuťou 18:05 Rosamunde Pilcherová: Túžba srd-
ca 20:00 Dokonalí rodičia 21:45 Moderná Popo-
luška 23:35 Hudba v srdci 01:20 Dokonalí rodičia 
02:50 Rosamunde Pilcherová: Túžba srdca 04:15 
Moderná Popoluška  

05:45 Súdna sieň 09:25 Zo-
staň so mnou 11:50 Bomber 14:05 HESLO 1,2/21 
15:30 INKOGNITO 17:30 Mafiánova dcéra 19:30 
ŽREBOVANIE 19:40 Profesionáli VI. 1/16 20:25 
Rodinná lúpež Francúzska kriminálna komédia. 
MN 12 2017 Jean Reno, Famke Janssenová, Reem 
Khericiová, Camille Chamouxová, Bruno San-
ches, Pascqal Demolon, Alexis Michalik, Natalia 
Verbekeová a ďalší. 22:20 Vražedná opatrova-
teľka 00:00 Dean 01:55 Bomber 03:30 Prvé od-
delenie 03:50 NOVÁ ZÁHRADA 04:35 NA CHALUPE  

06:00 Krasové poklady Slo-
venska 06:45 Televíkend 07:15 Kapura 08:35 
Farmárska revue 09:00 Halali 10:00 Svätá omša 
11:30 Koncert Lotz Trio 12:20 O Jankovi kľučiarovi 
13:30 Orientácie 14:05 Herecké legendy 14:25 
Meteor 15:55 Folklórny festival 16:55 Trochu inak 
s Adelou 17:55 Krásy Slovenska 18:30 Večerníček 
18:50 Včielka Maja 19:00 Heidi 20:00 Správy RTVS 
20:10 DIAlÓG S PLANÉTOU 20:50 Na póloch Zeme 
21:15 Dve tváre Very Drake 23:15 Koncerty pod Py-
ramídou 00:00 Správy RTVS „N“  

doma

plus

RTVs

PiatOK 1.5.2020 sObOta 2.5.2020 NEDEľa 3.5.2020
doma

plus

RTVs

doma

plus

RTVs

Tip 
na soboTný  

VečeR

2.5.2020 20:40 

najlepší 
na sVeTe
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Náplň práce: 
- manipulačná práca s dielmi a bicyklami
- montáž dielov na bicykle 

Požiadavky: 
- zodpovedný prístup k práci
- ochota a chuť pracovať
- vhodné aj pre študentov od 18 rokov

Ponúkame:
- základná hrubá hodinová mzda 4 EUR
- zákup tovaru spoločnosti DEMA Senica a.s.
  za zvýhodnené ceny

BRIGÁDNIK VO VÝROBE
BICYKLOV

V prípade záujmu sa môžete informovať priamo
v sídle spoločnosti DEMA Senica a.s., Dlhá 248/43,

905 01 Senica v prevádzke výroba bicyklov. 
tel. 034/6945202, mobil: 0915/780887 do 15:00 h

e-mail: mokosak@dema.sk

Firma Bike Mate s.r.o.
prijme do pracovného pomeru

PRÁCA V SENICI
na jednozmennú prevádzku
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Náplň práce: 
- výstupná fyzická a vizuálna kontrola funkčnosti
  bicyklov 
- kontrola súladu s technologickým postupom
- kontrola funkčnosti bicyklov, prípadné
  donastavenie jednotlivých komponentov –
  mechanických aj elektrických
- upozornenie na opakované chyby konkrétnych
  pracovníkov, prípadné názorné predvedenie
  bezchybnej montáže
Ponúkame:
- základná hrubá mesačná mzda 1000 EUR
- po zapracovaní trvalý pracovný pomer
- možnosť profesného rastu
- nákup tovaru spoločnosti DEMA Senica a.s.
   za zvýhodnené ceny
- príjemný kolektív

VÝSTUPNÁ KONTROLA
BICYKLOV

V prípade záujmu sa môžete informovať priamo
v sídle spoločnosti DEMA Senica a.s., Dlhá 248/43,

905 01 Senica v prevádzke výroba bicyklov. 
tel. 034/6945202, mobil: 0915/780887 do 15:00 h

e-mail: mokosak@dema.sk

Firma Bike Mate s.r.o.
prijme do pracovného pomeru

na pozíciu

PRÁCA V SENICI
na jednozmennú prevádzku
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Náplň práce: 
- manipulačná práca s dielmi a bicyklami
- balenie súčiastok

Požiadavky: 
- zodpovedný prístup k práci
- ochota a chuť pracovať
- vhodné aj pre študentov od 18 rokov

Ponúkame:
- Základná hrubá hodinová mzda 3,40 EUR

BRIGÁDNIKOV DO SKLADU

V prípade záujmu sa môžete informovať priamo
v sídle spoločnosti DEMA Senica a.s., Dlhá 248/43,

905 01 Senica v prevádzke sklad. 
tel. 034/6945202, mobil: 0915/780887 do 14:00 h.

E-mail: fandel@dema.sk

Firma DEMA Senica a.s. prijme 

PRÁCA V SENICI
na jednozmennú prevádzku
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Holíči

0948 137 340 • miroslav.krivosudsky@guarding.sk

Mzda: 3,3330 €/h. brutto
Nástup ihneď.
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Spoločnosť PMP Montex s.r.o. poskytujúca služby v ob-
lasti montáží, rekonštrukcií, opráv a údržby technolo-
gických celkov ako aj v oblasti modernizácie výrobných 
zariadení a montáži a demontáži oceľových konštrukcií

hľadá zamestnancov 
do trvalého pracovného pomeru na pracovné pozície 

montér, potrubár, zámočník, zvárač, technik realizácie

Ponúkame:
■ Mzdové ohodnotenie od 880 Eur/mesa-       
   čne podľa skúseností a zručností
■ Možnosť kariérneho a finančného rastu
■ Absolvovanie certifikovaných školení
■ Ubytovanie zabezpečené zamestnáva-   
    teľom

Kontakt: PMP Montex s.r.o., Vlčie hrdlo 90, 821 07  Bratislava www.pmpmontex.sk 

PožIadavkY
■ Manuálna zručnosť
■ Ochota cestovať
■ Flexibilita a spoľahlivosť
■ Technické/strojárske vzdelanie
■ Anglický jazyk – pokročilý – platí  
   pre pozíciu technik realizácie 

V prípade záujmu nám pošlite svoj životopis mailom na kariera@pmpmontex.sk. 
Do predmetu správy uveďte názov pozície o ktorú máte záujem.
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A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď
• Ručný pracovník, KOSEC / PILČÍK  - 580 € mesačne brutto + osob. ohodnotenie 

• VODIČ "C" -  805 € mesačne brutto + osob. ohodnotenie  
Základná zložka mzdy 

+ príplatky a ODMENY 

UBYTOVANIE ZADARMO – NÁSTUP IHNEĎ 

Miesto výkonu práce BRATISLAVA
0948 / 374 149, dispecing2@aii.sk

Letná údržba ciest a komunikácií v BA 

• VODIČ "B", "T" - 700 € mesačne brutto + osob. ohodnotenie 
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Spoločnosť zaoberajúca sa predajom
a montážou zimných záhrad

HĽADÁME DO SVOJHO TEAMU
ŠIKOVNÉHO MONTÁŽNIKA

tel.: 0949 224 380 • email: info@semagroup.eu

Zaučenie zabezpečíme. Bližšie informácie
o pracovnom mieste na osobnom pohovore.

INZERCIA

0905 915 033

27. apríla 2014 
uskutočnila sa kanonizácia pápežov Jána XXIII. a Jána Pavla II.

Výročia a udalosti

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
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������

���TO, RÝCHL���������������
stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia

KR
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100% záruka kvality
Sme tu pre Vás už 30 rokov

Chcete chovať hydinu?
PREDAJ VO VAŠOM OKRESE

Objednávky:
www.matejovdvor.sk

0902 466 448
0902 606 436
0902 692 290

Nosnice
Brojlery
Morky
Káčatá
Húsatá
Husokačky

Objednávky na MORKY
nahlásiť do 3.mája

SETL SK
TESÁR
STAVEBNÝ ROBOTNÍK
�������������������
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���������0903 848 030 I 0907 919 325
�������setlsk@centrum.sk
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www.pekneruska.sk

Ochranné rúško
so znakom
Slovenska

z edície
„ZVLÁDNEME TO“

PEKNÉRÚŠKA.SK

Doručenie kuriérom
do 24 hodín
priamo k Vám 

Ochr
so
Sl

„ZV

priamo k


