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ĽUBOVNIANSKO

Č. 18 / 1. MÁJ 2020 / 24. ROČNÍK

INZERÁT,KTORÝ
PREDÁVA

0907 887 332

0903 855 350

ZNAČKOVÉ PC
NOTEBOOKY

ONITORY, TABLETY

KOPÍROVANIE  
LAMINOVANIE 
TLAČ - FOTOGRAFIE, OZNÁMENIA
Prerobenie VHS  DVD

EL-COMP, Mierová 14, SL (za večierkou)
0905 464 632, info@lubovnan.sk

otvorené: PON - PIA 10.00 - 17.00 h

NAJCOMP, Nám. sv. Mikuláša 26 (pri VÚB)
0948 823 624, info@najcomp.sk
otvorené: PON - PIA 09.00 - 17.00 h

kalite Stará Ľubovňa,
Obchodná ulica, na

Rozvoj, vstup priamo z 
ulice - z pešej zóny, s úžit

Ponúkame na prenájom lukratívne 
obchodné priestory v lokalite Stará 
Ľubovňa, Obchodná ulica, nachádza-
júce sa na prízemí obchodného domu 
Rozvoj, vstup priamo z ulice - z pe-
šej zóny, s úžitkovou plochou 235 m2. 

PREDAJ A SERVIS PC-Kristián KALETA

www.slprofi.eu

ZNAČKOVÉ PC
NOTEBOOKY
MONITORY, TABLETY

TONERY a CARTRIDGE pre všetky typy tlaèiarní

KOPÍROVANIE  
LAMINOVANIE 
TLAČ - FOTOGRAFIE, OZNÁMENIA
Prerobenie VHS  DVD

EL-COMP, Mierová 14, SL (za večierkou)
0905 464 632, info@lubovnan.sk

otvorené: PON - PIA 10.00 - 17.00 h

NAJCOMP, Nám. sv. Mikuláša 26 (pri VÚB)
0948 823 624, info@najcomp.sk
otvorené: PON - PIA 09.00 - 17.00 h

Tu kabel, Tu kabel?-nechajte to na nás
- návrhy riešení pre príjem TV aj satelitného  

signálu, pre počítačové siete a ich realizácia
- realizácia kamerových a zabezpečovacích 

systémov audio a video vrátnikov vrátane 
vzdialeného prístupu cez internet.

- kompletné elektroinštalačné práce.

kontakt: 0905 323 421

0907 164 619

V pripade zaujmu nas kontaktujte telefonicky alebo emailom 
lucia.vojtassakova@zech-sicherheitstechnik.de

Hľadáme ELEKTRIKÁROV
- Nemecká pracová zmluva na dobu neurčitú

- Turnusová práca: 3 týždne sa pracuje a týždeň máte voľno

- Poskytujeme ubytovanie, služobné vozidlo,  pracovné oblečenie 

a pracovné náradie

- Mzda: 12-13€ na hodinu brutto  

+ 8€ netto za odpracovaný deň

9
9
-0
0
1
3
-1

57
-0

03
 T

T1
6

HĽADÁM DOM
CHALUPU, ALEBO

CHATU NA PREDAJ.

HĽADÁM DOM
CHALUPU, ALEBO

CHATU NA PREDAJ.
0948 246 260
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InzercIa

ĽUBOVNIANSKO

Kristán Kaleta  0907 887 332

Distribúcia:

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk

Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Každý týždeň: 
Stará Ľubovňa, Čirč, Forbasy, 
Hniezdne, Hromoš, Chmeľnica, 
Jakubany, Kamienka, Kolačkov, 
Kyjov, Ľubotín, Nižné Ružbachy, 
Nová Ľubovňa, Orlov, Plaveč, 
Plavnica, Podolínec, Šambron, 
Šarišské Jastrabie, Údol, Veľký 
Lipník, Vyšné Ružbachy

lubovniansko@regionpress.sk

redakcia: Mierová 14
STará ľUBOVňa

západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

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

DISTrIBúcIa (12.970 domácností)
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www.ocelovedvere.sk
ocelovedvere@ocelovedvere.sk

kovanie ZDARMA

zameranie ZDARMA

v ponuke aj

INTERIÉROVÉ
DVERE

Naše OCEĽOVÉ DVERE so ZÁRUBŇOU, CHRÁNIA-ZATEPLIA-ODHLUČNIA Váš domov
BEZPEČNOSTNÉ DVERE

DUB
vzor
DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

odborná montáž s licenciou
technickej služby od polície SR

AKCIA 250€

v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge    všetky dvere SKLADOM

Otvorené:

Po-Pia: 9-170905 468 802 KEŽMAROK, Hlavné námestie 78

Objednávky na tel. č.: 052/776 73 59, 052/776 73 60, 0911 952 229

Informácie: Pondelok - Piatok : 8.00 do 15.00 hod.

Prijíma objednávky na:

• kurčatá brojlere
 jednodňové

• kurčatá brojlere okolo 1 kg

• morky  7-týždňové

• nosnice 6-16 týždňové

• kačky, husi  a husokačky
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HYDINA KUBUS s.r.o.

VEĽKÝ SLAVKOV 290
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051/7718 607, 0903 634 202, 0915 547 169

Levočská 2, 080 01 Prešov, maxidachmann@gmail.com

DACHMANN
www.dachmann.sk

PLASTOVé OKNá A DVERE
DREVENé A HLINíKOVé

OKNá
SERVIS A OPRAVA OKIEN

ZĽAVA -45%

- EXTERIéROVé žALÚZIE, ROLETY

- PREDAJ PARAPETNýCH DOSIEK 

- ZASKLIEVANIE BALKóNOV 

- SIETE PROTI HMYZU, žALÚZIE 

- GARážOVé BRáNY
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� VÝKOPOVÉ PRÁCE MINIBAGROM

� POKLÁDKA VODOVODU A KANALIZÁCIÍ

• ODVODŇOVANIE POZEMKOV
� 

PM
Instal

POKLÁDKA ZÁMKOVEJ DLAŽBY
Kontakt: 0905 299 414, 0905 830 805

Dávame si zabrať aj keď naozaj netreba

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

V redakčnom slove (a toto je už tre-
tia verzia toho dnešného) som tuším 
ešte nikdy nepoužil citát nášho čita-
teľa. Dúfam, že mi to prepáčite a jeho 
autor, pán Dušan z Prievidze, tiež: 

„Dobrý deň prajem. (Píše a pokra-
čuje.) Posledné mesiace a týždne nám 
všetkým dávajú zabrať. Je to hlavne  v 
dôsledku  celosvetového  problému 
šírenia sa nebezpečného vírusového 
ochorenia. Čo je však možno ešte hor-
šie, je nedokonale vysvetlená alebo 
chápaná „pomoc“ seniorom v tomto 
období. Je to totiž absolútne neetický 
fakt, s ktorým sa občas človek stretáva 
v realite. Stalo sa mi, žiaľ, že skupina 
mladých ľudí mi takmer neumožnila 
ísť do hypermarketu v podvečerných 
hodinách. V skutočnosti bol polo-
prázdny... Je možné , že aj oni sa dožijú 
vyššieho veku a potom možno dostanú 
rozum...“

Nuž, nariadenie vzniklo s úče-
lom chrániť dôchodcov. To bol dobrý 
úmysel. V uplynulých dňoch si však 
vďaka jeho striktnému dodržiavaniu 
zo strany „empatických“ mladších 
ľudí dôchodcovia nesmeli nakúpiť ani 
v sobotu. „Len pre bielych“ z minulé-
ho storočia sa zmenilo na Slovensku 
súčasnosti „len pre mladých“. A zo 

strany niektorých tých mladých viedlo 
takmer k pouličnému lynču dôchod-
cov. Nemožno sa vyhovárať na „Mato-
viča“ - mimochodom, iba na hlavného 
hygienika, ak už a na krízový štáb... 

Kam sa podela spoločenská zod-
povednosť, súdnosť? Kam sa podela 
empatia mladých? Kam sa podela ich 
ľudskosť? Kam sa podela spomienka 
na to, že niekoľkí ešte žijúci z tých star-
kých boli súčasťou pádu nacistického 
Berlína pred 75 rokmi? Že prežili 50 – te 
roky, že zvládli diktatúru boľševizmu? 
Teraz majú trpieť diktát bezohľadnosti? 

Na Slovensku sa začala – spontán-
ne a masovo – veková segregácia. A s 
ňou nenávisť. Nenávidíme Rómov, ne-
návidíme migrantov, nenávidíme kaž-
dého, kto je iný, najnovšie nenávidíme 
našich starkých. Milujeme iba seba. A 
svoje práva. Svoj rozmach a svoj rozlet. 
Svoje ja. S takouto „láskou“ 
sa však žiť nedá. Vege-
tovať zjavne áno. Stačí 
vám to, vy, mnohí mlad-
ší? (Určite – dúfam – nie 
všetkým.)

S pozdravom – 
za zdravý rozum

Moje rúško chráni teba,
tvoje rúško chráni Mňa.

#ZOSTANDOMA

6. mája 1937  
havaroval a zhorel Hindenburg, najväčšia 
vzducholoď všetkých čias.

7. mája 2009  
na samite Európskej únie v Prahe bolo 
založené Východné partnerstvo.

Výročia a udalosti

WWW.REGIONPRESS.SK

0907 887 332

ZVÝŠTE SI

INZERCIOU 

KÚPNU

SILU
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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" -  od 805 € mesačne brutto + osob. ohodnotenie  
Základná zložka mzdy 

+ príplatky a ODMENY 

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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Filtračné polmasky rôznych tried, 
nazývané aj respirátory, sú osob-
né ochranné prostriedky (ďalej len 
„OOP“), ktoré sú určenými výrobkami 
o posudzovaní zhody výrobku, o sprí-
stupňovaní určeného výrobku na trhu. 

Respirátory patria do skupiny OOP 
kategórie III, ktoré chránia používate-
ľa pred vážnym poškodením zdravia, 
resp. rizikom smrti a slúžia na ochranu 
dýchacích orgánov pred látkami a zme-
sami, ktoré ohrozujú zdravie, a pred 
škodlivými biologickými činiteľmi.

Všetky filtračné polmasky, aj ich 
najmenšie spotrebiteľské balenie mu-
sia byť zreteľne a trvale označené mini-
málne týmito údajmi:
• obchodným menom alebo ochran-
nou známkou výrobcu,
• obchodným menom alebo ochran-
nou známkou dovozcu (ak existuje),
• typovým číslom,
• číslom a rokom zverejnenia normy,
• symbolmi FFP1 alebo FFP2 alebo 
FFP3 podľa zodpovedajúcej triedy,
• písmenom D (dolomitový prach), ak 
vyhoveli skúške zanášania, toto písme-
no musí byť za označením triedy filtru,
• označením CE za ktorým nasleduje 
identifikačné číslo notifikovanej osoby.

Filtračné polmasky FFP1, FFP2 a 
FFP3 musia mať tiež vydaný certifikát 
EÚ skúšky typu.

Slovenská obchodná inšpekcia 
upozorňuje v tejto súvislosti na zavá-

dzajúce a klamlivé certifikáty, ktoré 
boli pre niektoré filtračné polmasky 
triedy FFP1, FFP2 a FFP3 vydané.

Predmetné certifikáty nemajú 
žiadnu právnu relevanciu. a nemôžu 
byť podkladom pre vydanie

VoZ a označenie predmetných vý-
robkov označením CE. Filtračné pol-
masky na ktoré sa tieto certifikáty vzťa-
hujú, nemôžu byť uvedené na európsky 
ani slovenský trh, nakoľko nespĺňajú 
požiadavky. Tieto respirátory môžu pre 
používateľa predstavovať nebezpečen-
stvo, pretože nespĺňajú deklarované 
vlastnosti a ich zoznam je možné nájsť 
na webovej stránke European Safety 
Federation pod odkazom:https://eu-
-esf.org/covid-19/4513-covid-19-suspi-
cious-certificates-for-ppe

Predávajúci musí vedieť zdôvodniť 
a zdokumentovať každý jeden predaj, 
a to len oprávnenej osobe a musí túto 
skutočnosť vedieť preukázať Sloven-
skej obchodnej inšpekcii pri následnej 
kontrole. 

Pozor na nákupy ochranných masiek!

» Zdroj: SOI

Od 25. marca až do odvolania platí 
povinnosť nosenia ochrany na tvá-
ri, ktorá prekrýva nos a ústa. Od 21. 
apríla 2020 je špecifikovaná takto:

Všetkým osobám sa zakazuje vy-
chádzať a pohybovať sa na verejnosti 
bez prekrytia horných dýchacích ciest 
(nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál, 
šatka alebo iné prostriedky, ktoré brá-
nia šíreniu kvapôčiek, a to s výnimkou:
• detí do 2 rokov veku
• osôb so závažnými poruchami autis-
tického spektra
• osôb v uzavretom vozidle, ak sú všet-
ky osoby v aute zo spoločnej domác-
nosti
• vodičov verejnej dopravy, ktorí sú 
sami v uzavretej kabíne oddelene od 
ostatného priestoru určeného na pre-
pravu osôb
• osôb žijúcich v spoločnej domácnosti 
pri pobyte v prírode, ak je ich vzdiale-
nosť od iných osôb minimálne 20 met-
rov
• osôb nežijúcich v spoločnej domác-
nosti pri pobyte v prírode, ak ich vzá-
jomná vzdialenosť je minimálne 20 
metrov.

Povinnosť nosiť rúško je teda sta-
novená pre pohyb „na verejnosti“, pri-

čom „pri pobyte v prírode“, „v aute“ či 
v „kabíne vozidla verejnej dopravy“ 
platia výnimky. 

Výnimku z pohybu na verejnosti 
opatrenia stanovujú pre pohyb „v prí-
rode“. Hoci ide o pojem, ktorý nemá 
jasnú definíciu, sme toho názoru, že ide 
o pohyb vo verejne prístupnej zeleni a 
teda sa týka verejne prístupných lesov, 
lúk či parkov. Táto výnimka, keďže ide 
o verejný priestor, nijak nevplýva na 
nosenie rúška v obydlí či na súkrom-
nom pozemku.

V prírode nemusia nosiť rúško oso-
by žijúce v spoločnej domácnosti, ak je 
ich vzdialenosť od iných osôb minimál-
ne 20 metrov a osoby nežijúce v spoloč-
nej domácnosti pri pobyte v prírode, ak 
ich vzájomná vzdialenosť je minimálne 
20 metrov.

Nosenie rúška – povinnosť a výnimky

» Zdroj: VIA IURIS

SERVIS OKIEN
Máte plastové okná a prefukuje Vám?
Okno sa Vám zasekáva a nedoviera?

Ďalej ponúkame

• Ponúkame údržbu a servis plastových okien všetkých typov

• Opravy a výmenu časti kovania
• Premazanie a impregnáciu tesnení
• Výmenu tesnení
• Odstránenie prefukovania okien
• Odblokovanie zaseknutého kovania

• Zaskenie balkónov
• Bezpečnostné dvere
• Interiérové dvere
• Plastové okná - Vchodové dvere
• Žalúzie - sieťky - roletky Deň a noc

Všetko za najlepšie ceny na trhu
zavolajte nám a my Vám urobíme individuálnu ponuku
podľa vašich predstáv. BEZKONKURENČNÉ CENY

Zavoláme Vám, stačí prezvoniť:

0919 379 250

   
   

   
   

    
 GARANCIA
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AKCIOVÁPONUKA

Pri montáži dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

oblastné zastúpenie pre východný región

0918 973 129  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 15. 5. 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%

BUDE DOBRE

#ZOSTANDOMA

4. mája 1953 
získal Ernest Hemingway za román Starec a more Pulitzerovu cenu.

Výročia a udalosti
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» Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682.

RÔZNE/INÉ

» Kúpim domáce tkané 
plátno, vrecia, kroje, sukne, 
šatky a starožitnosti, 0909 
1173 20

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si
podať inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RP medzera SL medzera
Číslo rubriky medzera Text 
inzerátu

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

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mobil-
ný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za kaž-
dých začatých 30 znakov textu 
vášho inzerátu vrátane me-
dzier. Nič iné neúčtujeme.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverej-
niť v ľubovoľných iných našich 
novinách, SL zameňte za skrat-
ku novín, ktorú nájdete na 2. 
strane vľavo dolu. 
Službu PlatbaMobilom.sk tech-
nicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RP medzera SL medzera
Číslo rubriky medzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP SL 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 uverej-
niť v ľubovoľných iných našich 
novinách, SL zameňte za skrat-
ku novín, ktorú nájdete na 
zadnej strane vľavo dolu. Služ-
bu PlatbaMobilom.sk technic-
ky zabezpečuje ELET, s.r.o.

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    

Suchom rôznej intenzity sú postih-
nuté viac ako dve tretiny Sloven-
ska, pričom výrazné až výnimočné 
pôdne sucho je v celom profile na 
približne dvadsiatich percentách 
územia a zasahuje okrem juhozá-
padu tiež severné časti západného, 
stredného a východného Sloven-
ska. Ani dlhodobejšie prognózy po-
časia neavizujú zmenu. Zrážky sú 
občas síce hlásené, ale ich intenzita 
je väčšinou iba symbolická.

Slovenský hydrometeorologický 
ústav (SHMÚ) eviduje na Slovensku 
v rámci monitoringu pôdneho sucha 
postupné zhoršovanie situácie. V povr-
chovej vrstve pôdy je mierne až extrém-
ne sucho na 95 percentách celkovej 
obrábanej plochy. Deficit vlahy je po-
zorovaný už na takmer celom území SR 
okrem najvyšších polôh. SHMÚ v tejto 
súvislosti už niekoľkokrát vydal aj vý-
strahy. Situácia sa podľa monitoringu 
meteorologického sucha naďalej zhor-
šuje. Aktuálne prevažujú na Slovensku 
podľa ústavu veľmi suché až extrémne 

suché podmienky. „Podľa indexu SPEI 
je na väčšine staníc extrémne sucho, 
veľmi sucho je na desiatich staniciach. 
Mierne sucho je len na Sliači,“ spresnil 
Slovenský hydrometeorologický ústav. 
Normálne podmienky sú už prakticky 
iba v Žiari nad Hronom a na Sliači. Naj-
horšia situácia je v Čadci a v Medzila-
borciach. Veľmi zlá je v Kuchyni, Šved-
lári a v Spišských Vlachoch.

Ovocinári a záhradkári v uplynu-
lých dňoch riešili mierne až závažné 
poškodenie budúcej úrody mrazmi, na 
toto obdobie s neobvyklou intenzitou 
a taktiež ustálenosťou v počte dní za 
sebou. Tu neboli veľké rozdieli medzi 
nížinami a oblasťami s vyššou nad-
morskou výškou. V kotlinách už podľa 
SHMÚ nie je snehová pokrývka a vša-
de je mimoriadne sucho. „Práve suché 
povrchové vrstvy zemského povrchu a 
studené, veľmi suché vzduchové hmo-
ty, ktoré k nám prechodne prúdia od 
severu až severovýchodu, sú hlavný-
mi faktormi, ktoré vplývajú teraz na 
pokles teploty vzduchu,“ informoval 
SHMÚ. 

Sucho nadobúda formu katastrofy

» red

Uvoľnenie bezpečnostných opatre-
ní, ktoré je už niekoľko dní platné a 
týka sa obchodných prevádzok do 
300 štvorcových metrov, sa týka i 
malých kníhkupectiev. 

Ministerka kultúry Natália Milano-
vá v tejto súvislosti pripomína nielen 
potrebu zodpovednosti. 

„Otvorenie malých kníhkupectiev 
pomôže jednak samotným kníhkupec-
tvám prekonať zlú ekonomickú situá-
ciu, ale určite rovnako poteší aj milov-
níkov literatúry, ktorí si dlhší čas pre 
seba nemohli v jedinečnom prostredí 
kníhkupectva zadovážiť novú knihu,“ 
povedala ministerka Milanová a pri-
pomenula, že k možnosti otvoriť malé 
kníhkupectvá prišlo v predvečer Sve-
tového dňa kníh a autorských práv (23. 
4.). „Buďme aj napriek postupnému 
uvoľňovaniu bezpečnostných opatrení 
naďalej zodpovední, tolerantní a ohľa-
duplní. Jedine tak sa nám spoločne 
podarí prekonať tieto neľahké časy a 
vrátiť sa čo najskôr do normálneho reži-
mu,“ pripomenula ministerka kultúry.

Taktiež informovala, že popri 
kníhkupectvách sa budú môcť otvoriť 
aj ďalšie obchody s kultúrnymi tovarmi 
a komerčné prevádzky poskytovateľov 

služieb kreatívneho priemyslu, ak sa 
nachádzajú mimo nákupných centier 
a obchodných domov, a zároveň ne-
prekračujú určenú plochu do 300 m2. 
Medzi ne patria aj hudobniny, antikva-
riáty, obchody s výtvarnými či inými 
umeleckými dielami, predajne ľudo-
vých remeselných výrobkov, dizajnér-
ske či architektonické štúdiá a predajne 
s výtvarnými či hudobnými potrebami.

Jeden tip by sme mali. Blíži sa Deň 
matiek. Čo tak tento rok k obvyklému 
kvietku pridať nejakú knižku, nejaký 
umelecký predmet, dekoráciu? Netra-
dičná doba si pýta netradičné konanie. 
A určite aj naše mamy poteší takýto 
nápad.

Pomôžme našej kultúre, už sa dá

» red

5. mája 1945 
americká armáda oslobodila koncentračný tábor Mauthausen.

Výročia a udalosti

Citáty

» „Mladí ľudia často vravia o 
svojej budúcnosti. Tvrdia, že 
by si chceli nájsť dobre pla-
tenú prácu, postaviť krásny 
dom a precestovať svet. Je-
diné, čo chcem ja, je milujúci 
manžel a deti, ktoré sa budú 
tešiť, keď prídem z práce do-
mov.“ 
Anonym.

» „Chuť k práci je prvou pod-
mienkou úspechu, vytrva-
losť druhou.“ 
Orison Swett Marden, ame-
rický spisovateľ 1850 – 1924.

» „Práca je to, čo sa nikomu 
nechce robiť.“ 
 Tomáš Garrigue Masaryk, 
prvý československý prezi-
dent 1850 – 1937.

» „Vaša práca vyplní veľkú 
časť vášho života a jediný 
spôsob, ako byť naozaj spo-
kojný, je robiť veci, ktoré po-
važujete za skutočne skvelé. 
A jediným spôsobom ako 
vykonávať skvelú prácu je 
milovať to, čo robíte.“
Steve Jobs, americký pod-
nikateľ a spoluzakladateľ 
spoločnosti Apple Inc. 1955 
– 2011.

» „Čím ťažšia je práca, na 
ktorú v mene lásky venuješ 
svoje sily, tým väčšie je tvoje 
nadšenie.“  Antoine de Saint-
-Exupéry, francúzsky spiso-
vateľ a pilot 1900 – 1944.

» „Telesná práca oslobodzu-
je od duševných bolestí.“ 
François de La Rochefo-
ucauld, francúzsky autor 
memoárov 1613 – 1680.

» „Práca je najsilnejším pu-
tom človeka k realite.“ 
Sigmund Freud, rakúsky 
neurológ známy ako zakla-
dateľa psychoanalýzy 1856 
– 1939.

» „Každá práca vyžaduje ce-
lého človeka.“ 
Jan Amos Komenský, učiteľ, 
pedagóg, filozof a spisovateľ 
1592 – 1670.

» „Každú svoju prácu sa sna-
žím konať tak, akoby bola 
posledná v mojom živote. No 
pracovať chcem tak, akoby 
som mal ešte dlho žiť.“ 
Giovanni Bosco, taliansky 
rímskokatolícky kňaz, peda-
góg a spisovateľ 1815 – 1888.

» „Osobnosti sa neformujú 
peknými rečami, ale prácou 
a vlastným výkonom.“ 
Albert Einstein, nemecko-
-americký fyzik a zakladateľ 
teórie relativity 1879 – 1955.

Vtipy

» Šéf sa pýta svojho podria-
deného:
- Veríte v posmrtný život?
- Nie, prečo sa pýtate?
- Včera, keď ste odišli na 
pohreb vášho starého otca, 
prišiel vás sem hľadať.

» Každý zamestnanec je 
tak trochu Robinson. Viete 
prečo?
Lebo sa teší, že príde piatok...

» - Pán kolega, u nás sa pri 
práci nepospevuje!
- A kto tu podľa vás pracuje

» Príde pán k holičovi, že by 
chcel oholiť, ale hlavne, aby 
mu to dobre zaholil pod 
perou. Holič na to má vy-
chytávku - dá mu do pusy 
pod to miesto guličku. Po 
vykonanej práci je pán veľmi 
spokojný. Akurát sa žartov-
ne spýta holiča:
- A čo by sa stalo, keby som 
tú guličku prehltol?
Holič mu odpovedá:
- No Bože, čo... Priniesli by ste 
ju na druhý deň, tak, ako to 
robia ostatní!

» Viete, čo má na hrobe napí-
sané žena, ktorá pracovala v 
novinovom stánku?
- Prídem o chvíľu.

» Dvaja robotníci sa zhová-
rajú na stavbe:
- Ty, vidíš tú muchu na konci 
lešenia?
- Akú muchu?
- Chlapi, končíme, je zlá vidi-
teľnosť.

» Viete, čo je to časopriestor?
Keď majster povie robotní-
kom: „Budete kopať kanál 
odtiaľto až do večera!“

» Dvaja majitelia firiem me-
dzi sebou:
- Počúvaj Jano, ty dávaš vý-
platy zamestnancom, keď je 
teraz kríza?
- Nedávam, a ty?
- Ja tiež nie. A chodia do prá-
ce aj tak?
- Áno, chodia.
- Počúvaj, nemali by sme od 
nich vyberať vstupné?

»- Človeče, už tretí deň v 
kuse sa mi nechce robiť. Čo 
to môže znamenať?
- Asi, že je už streda...

» Viete, čo je vrchol drzosti?
Umiestniť na Úrad práce ta-
buľu s nápisom: „Nezamest-
naným vstup zakázaný!“
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DTI Spišská Nová Ves 0944 709 990

INFORMAČNO
KONZULTAČNÉ CENTRUM

SPIŠSKÁ NOVÁ VES

ŠTUDUJTE POHODLNE
AJ POPRI ZAMESTNANÍ
PRIAMO V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI

Vysoká škola DTI ponúka:
atraktívne bakalárske a magisterské študijné programy,

s možnosťou rigorózneho pokračovania (PaedDr.) 

a doktorandského štúdia (PhD.)

.

Bc.

Mgr.

DPŠ

PaedDr.

PhD.

MBA

BAKALÁRSKE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY:
- Učiteľstvo praktickej prípravy 

v ekonomických predmetoch

- Manažment

- Manažment služieb v automobilovom priemysle

MAGISTERSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY:
- Učiteľstvo ekonomických predmetov

DOPLŇUJÚCE PEDAGOGICKÉ ŠTÚDIUM:
- Majster odbornej výchovy

- Učiteľ profesijných predmetov

RIGORÓZNE ŠTÚDIUM:
- Učiteľstvo profesijných predmetov

a praktickej prípravy

DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM:
- Didaktika technických profesijných predmetov

ROČNÉ PROFESIJNÉ VZDELÁVANIE:
- MBA (Master of Business Administration)

- DBA (Doctor of Business Administration)

- LLM (Master of Law)

VYSOKÚ ŠKOLU ZVLÁDNETE
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U 2. mája 1945    
dobyla Červená armáda Berlín.

Výročia a udalosti 3. mája 1993    
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Doposiaľ neznámy druh kôrovca 
objavili vedci v oblasti Mariánskej 
priekopy. V tele živočícha našli do-
konca aj stopy plastov. Ešte v marci 
o tom informovala slovenská po-
bočka Svetového fondu na ochra-
nu prírody (WWF).

Kôrovca nachádzajúceho sa v  hĺbke 
viac ako 6900 metrov nazvali Eurythe-
nes plasticus. Takýmto pomenovaním 
živočícha chcel tím vedcov z Univerzi-
ty v Newcastle poukázať na problém 
plastového odpadu v prírode. Výskum 
podporila aj WWF, teda medzinárodná 
mimovládna organizácia podporujúca 
ochranu, výskum a obnovu životného 
prostredia, ktorá tiež upozorňuje na 
problematiku plastového znečistenia.

Skúmajú najhlbšie miesta planéty
Tím morských biológov a biologičiek 

z Univerzity v Newcastle vo Veľkej Britá-

nii sa venuje výskumu najhlbších miest 
planéty. Nový druh kôrovca objavili v 
Mariánskej priekope v oblasti medzi 
Japonskom a Filipínami, v hĺbke viac 
ako 6 900 metrov. „Keď pomenúvame 
novoobjavený druh, pozeráme sa na 
to, čo je preň charakteristické,“ hovo-
rí morský biológ Alan Jamieson, ktorý 
tím vedcov vedie. „Tohto kôrovca sme 
nazvali Eurythenes plasticus, pretože 
jednou z najšokujúcejších vecí, ktorá 
sa s ním spája je, že súčasťou jeho tela 
sú plasty. Chceme poukázať na to, aký 
vplyv má človek na druhy, ktoré stále 
iba spoznávame. A podporiť požiadav-
ku na rýchle kroky k zastaveniu znečis-
ťovania oceánov plastovým odpadom,“ 
objasňuje odborník. Výsledky výskumu 
pritom potvrdili, že v tele živočícha boli 
zvyšky polyetyléntereftalátu, známeho 
pod označením PET. Tento typ plastu sa 
používa na výrobu fliaš, nádob na jedlo 
či textilných vlákien.

Poukazujú na problém 
plastového odpadu v prírode

„Novoobjavený druh Eurythenes 
plasticus nám ukazuje, ako ďaleko sia-
hajú dôsledky nášho nezodpovedného 
nakladania s plastovým odpadom. Na 
najodľahlejších miestach planéty, v naj-
hlbších miestach oceánu žijú živočíchy, 
ktorých telá obsahujú plasty skôr, ako 

sme ich vôbec spoznali,“ hovorí Heike 
Vesper, ktorá má na starosti program 
ochrany morí a oceánov vo WWF Ne-
mecko. Táto organizácia upozorňujúca 
na problém plastového odpadu v prí-
rode spustila minulý rok celosvetovú 
petíciu za globálnu dohodu o zastavení 
znečisťovania oceánov týmto odpadom, 
ktorú podpísalo už viac ako 1,6 milióna 
ľudí. Zároveň WWF zverejnila veľkú štú-
diu o plastoch, podľa ktorej ich spotreba 
stále rastie. V roku 2016 bolo vyrobe-
ných na svete 396 miliónov ton nových 
plastov, to je 53 kilogramov na každého 
obyvateľa planéty. Až 40 percent z tohto 
množstva bolo určených len na jedno 
použitie a malo životný cyklus kratší 
ako jeden rok. „Štúdia WWF uvádza, 

že v prírode pribudne každý rok asi 100 
miliónov ton plastového odpadu, veľ-
ká časť z tohto množstva skončí práve 
v moriach a oceánoch. Na to, aby sme 
zastavili znečisťovanie prírody, morí a 
oceánov plastmi nestačia lokálne aktivi-
ty. Krajiny musia spojiť sily a prijať me-
dzinárodnú dohodu,“ hovorí Miroslava 
Plassmann, riaditeľka WWF Slovensko 
a dodáva, že nie každý jedinec E. plas-
ticus dnes obsahuje plasty. „Ak sa nám 
podarí vyriešiť problém znečisťovania 
morí plastovým odpadom, tak meno, 
ktoré tento živočích dostal, zostane pre 
ľudstvo len výstrahou. Bude nás varovať 
pred tým, kam môže viesť nezodpoved-
ný prístup k ochrane prírody.“

SPRACOVALA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Súčasťou tela novoobjaveného živočícha sú plasty

Vedci objavili nový druh kôrovca

V tele kôrovca našli stopy plastov.     
foto zdroj WWF Slovensko

Vedci objavili nový druh kôrovca.                                          foto zdroj WWF Slovensko

Vo Vatikáne sa od 4. mája začne s po-
stupným uvoľňovaním obmedzení 
prijatých v rámci prevencie vírusové-
ho ochorenia Covid-19. Na mimoriad-
nom rokovaní riešili ďalší postup.

Výsledkom stretnutia pápežskej 
rady je oznam vatikánskeho Tlačové-
ho strediska, že druhá fáza krízových 
opatrení sa vo Vatikáne začne od 4. 
mája. Zatiaľ však nebola zverejnená 
konkrétna podoba ďalších krokov.

Správa z rokovania hovorí o tom, 
že „zdôraznilo úsilie Svätej stolice vy-
naložené na vysporiadanie sa s krízou 
únosným spôsobom. Ďalej sa rozhodlo 
o postupnom obnovení riadnych slu-
žieb pri zachovaní zdravotnej preven-
cie na zamedzenie nákaze, aby sa tak 
zabezpečila služba pre Svätého Otca a 
univerzálnu Cirkev.

Termínovanie opatrení vo Vatiká-
ne doposiaľ stále korešponduje s ter-
mínmi prijatými občianskymi orgánmi 
v rámci mesta Rím a v rámci celého Ta-
lianska. Premiér Talianskej republiky 
Giuseppe Conte avizoval, že vydá nové 
smernice pre tzv. „fázu 2“, ktorá sa za-
čne od 4. mája.

Rada pre integrálny ľudský rozvoj 
na žiadosť Svätého Otca Františka zria-
dila špeciálnu komisiu na vyjadrenia 
lásky Cirkvi voči celému ľudstvu v kon-
frontácii s pandémiou Covid-19. Bude 

tak robiť analýzou a reflektovaním nad 
sociálno-ekonomickými a kultúrnymi 
výzvami budúcnosti a návrhom orien-
tačných línií, ako im čeliť.

Ako informovalo vatikánske Tlačo-
vé stredisko, úlohy komisie bude napĺ-
ňať päť pracovných skupín v spolupráci 
s inými vatikánskymi inštitúciami. Za-
merajú sa napríklad na napomáhanie 
reagovania miestnych cirkví na tamoj-
šie krízové situácie, a to v spolupráci s 
Medzinárodnou katolíckou charitou, 
Kongregáciou pre evanjelizáciu náro-
dov, oddelením Apoštolskej almužny a 
Vatikánskou lekárňou.

Ďalšie skupiny budú využívať ka-
pacity Pápežskej akadémie pre život a 
Pápežských akadémií vied. Budú sa za-
oberať problematikou situácie po kríze 
Covid-19 na oblasti životného prostre-
dia, ekonomiky, práce, zdravotníctva, 
politiky, komunikácie a vedy.

Vo vzťahu k medzinárodným orga-
nizáciám bude do práce zapojený Štát-
ny sekretariát.

Od 4. mája začne Vatikán 
uvoľňovať krízové obmedzenia

» Zdroj: Vatikánske správy

Vďaka projektu Fóra života Zachráňme 
život sa opäť zachránil ľudský život. 
Spoločne sme pomohli mamičke, ktorá 
tento mesiac priviedla na svet chlapca. 
Ide o systém pravidelnej finančnej a 
materiálnej výpomoci určenej na zá-
chranu počatého dieťaťa a pomoc jeho 
matke, ktorá sa ocitla v krajnej životnej 
situácii a je zaskočená neplánovaným 
či nechceným tehotenstvom. 

„Tešíme sa, že aj v týchto zložitých ča-
soch máme opäť dôvod na radosť. Vďaka 
pomoci našich darcov a spolupracovníkov 
sa mohol narodiť mamičke Simone malý 
Lukáš. Veľkú radosť má z neho aj jeho šesť-
-ročný braček, hoci sa s ním ešte nemôže 
hrať,“ hovorí Mária Demetrová. „Naším 
cieľom je pomáhať tehotným  mamičkám 
v núdzi, aby sa nebáli prijať nový život pre 
ich zložité ekonomické podmienky. Veľká 
vďaka patrí našim darcom a spolupracov-
níkom. Spoločne vlastne zachraňujeme 
viac ľudských životov.  Život dieťaťa, ohro-
zený život matky aj ďalších členov rodiny, 
ktorí sa ocitajú v krajnej núdzi,“ dodáva 
koordinátorka projektu. 

Občianske združenie Fórum života 
začalo s projektom Zachráňme životy v 
roku 2007. Od jeho vzniku sa narodilo 169 
bábätiek, do projektu bolo zaradených 182 
žien. Viac ako 550 väčšinou pravidelných 
darcov prispelo na záchranu detí celkovou 
sumou 437 830,34 eur.  Na nevyhnutné po-
treby príjemkýň pomoci musíme mesačne 

zozbierať okolo 5 000 eur.  Za mesiac marec 
im darcovia prispeli sumou 4 566,71 eur. 
Všetky peniaze boli vyplatené priamo na 
podporu mamičiek v núdzi. 

„Vďaka darcom sme aj tento mesiac za-
radili do projektu ďalšiu novú príjemkyňu 
pomoci Martinu. Je úžasné vidieť, že aj v 
týchto časoch poznačených koronakrí-
zou sa nájdu štedrí ľudia, ktorí myslia na 
druhých a pomáhajú,“ informovala Mária 
Demeterová.  

Projekt pomáha nielen finančne, ale 
sprostredkováva aj konkrétnu pomoc od 
darcov, ktorí darovali oblečenie, mlieko, 
plienky a iné potrebné veci. 

Viac informácii: 
www.zachranmezivoty.sk

Projekt Zachráňme životy pomohol, 
narodil sa ďalší chlapec

» Zdroj: Fórum života OZ
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06:00 Teleráno 08:30 Zá-
mena manželiek 10:00 Rodinné prípady 11:00 
Susedské prípady 12:05 Rodinné prípady 13:10 
Mentalista 15:05 Susedské prípady 16:00 Ro-
dinné 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 Lemra lemravá 22:15 Mentalista 
23:10 Šiesty zmysel 01:30 Lemra lemravá 03:00 
Zámena manželiek 04:10 Rodinné prípady 04:55 
TELEVÍZNE NOVINY  

05:00 NOVINY TV JOJ 05:40 
KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:30 Fórky, vtipky 
XXVIII. 44/44 09:00 SÚDNA SIEŇ 09:55 SÚDNA 
SIEŇ 10:55 POLICAJTI V AKCII 12:00 NOVINY O 12:00 
12:25 TOP STAR 12:45 INKOGNITO 14:00 NIKTO NIE 
JE DOKONALÝ 15:30 Extrémni žgrloši I. 1/6 16:00 
Mama, ožeň ma! 17:30 NOVINY 17:55 MOJA MAMA 
VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY 
TV JOJ 20:35 INKOGNITO 21:40 ZOSTALI SME DOMA 
– PREMIÉRA 22:35 S PRAVDOU VON 00:00 Myš-
lienky vraha 00:55 NIKTO NIE JE DOKONALÝ 

05:40 Správy RTVS „N“ 07:00 
Postav dom, zasaď strom 07:30 Ranné správy 
RTVS 08:40 Happy kvíz 08:55 Starý včelár 10:15 
Inšpektor Lynley 11:20 5 proti 5 12:20 Dámsky 
klub 13:45 Happy kvíz 14:05 Folklorika 14:30 Re-
cept na život 15:35 Občan za dverami 16:25 Dvaja 
v meste 16:50 Candice Renoirová 17:45 Duel 18:15 
5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 Bratia 22:05 
Detektívi od Najsvätejšej Trojice 23:10 Inšpektor 
Lynley 00:00 Recept na život 00:40 Bratia 02:15 
Detektívi od Najsvätejšej Trojice 

06:00 Teleráno 08:30 Svokra 
10:05 Rodinné prípady 11:05 Susedské prípady 
12:05 Rodinné prípady 13:00 Mentalista 14:55 
Susedské prípady 15:55 Rodinné prípady 17:00 
PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 18:00 Ro-
dinné prípady 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 
POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Korona-
vírus: Mimoriadna relácia 21:20 Sestričky 22:25 
Malé lásky 23:20 Mentalista 00:10 Šiesty zmysel 
02:30 Svokra 03:35 Susedské prípady 04:15 Ro-
dinné prípady 04:55 TELEVÍZNE NOVINY  

05:05 NOVINY TV JOJ 05:45 
KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:30 Extrémni žgr-
loši I. 1/6 09:00 SÚDNA SIEŇ 09:55 SÚDNA SIEŇ 
11:00 POLICAJTI V AKCII 12:00 NOVINY O 12:00 
12:20 TOP STAR 12:50 INKOGNITO 14:00 NIKTO NIE 
JE DOKONALÝ 15:30 Extrémni žgrloši II. 2 16:00 
Bučkovci 1/8 17:30 NOVINY 17:55 MOJA MAMA 
VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY 
TV JOJ 20:30 NIKTO NIE JE DOKONALÝ 22:35 Rozum 
v hrsti 23:55 Myšlienky vraha 00:50 NIKTO NIE JE 
DOKONALÝ 01:55 KRIMI 02:20 POLICAJTI V AKCII

05:40 Správy RTVS „N“ 07:00 
Hurá do záhrady 07:30 Ranné správy RTVS 
08:45 Happy kvíz 09:05 Candice Renoirová 10:15 
Inšpektor Lynley 11:20 5 proti 5 12:20 Dámsky 
klub 13:45 Happy kvíz 14:05 Folklorika 14:30 Re-
cept na život 15:35 Svet v obrazoch 16:25 Dvaja v 
meste 16:55 Candice Renoirová 17:45 Duel 18:15 5 
proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 Fakty a impul-
zy 21:15 Kolonáda 22:15 Julie Lescautová 23:40 
Zákon a poriadok 00:25 Inšpektor Lynley 01:10 
Recept na život 01:55 Julie Lescautová 

06:00 Teleráno 08:30 Spo-
ločne s chuťou 08:40 Zámena manželiek 09:55 
Rodinné prípady 10:55 Susedské prípady 11:55 
Rodinné prípady 12:55 Mentalista 14:50 Sused-
ské prípady 15:55 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 23:35 Mentalista 01:15 Šiesty 
zmysel 03:25 Susedské prípady 04:10 Rodinné 
prípady 04:55 TELEVÍZNE NOVINY  

05:00 NOVINY TV JOJ 05:40 
KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:30 Extrémni 
žgrloši I. 2 09:00 SÚDNA SIEŇ 10:00 SÚDNA SIEŇ 
11:00 POLICAJTI V AKCII 12:00 NOVINY O 12:00 12:25 
TOP STAR 12:45 INKOGNITO 14:00 NIKTO NIE JE DO-
KONALÝ 15:30 Extrémni žgrloši I. 3 16:00 Bučkovci 
2 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 HOTEL 2,3 
22:40 Čierne vdovy 1/8 23:55 Myšlienky vraha IV. 
7 00:50 NIKTO NIE JE DOKONALÝ 

06:05 Správy RTVS „N“ 07:05 
Folklorika 07:30 Ranné správy RTVS 08:45 Hap-
py kvíz 09:05 Candice Renoirová 10:15 Derrick 
11:20 5 proti 5 12:20 Dámsky klub 13:45 Happy 
kvíz 14:05 Folklorika 14:35 Recept na život 15:30 
Postav dom, zasaď strom 16:25 Dvaja v meste 
16:55 Candice Renoirová 17:50 Duel 18:15 5 pro-
ti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 Vraždy vo Vercors 
22:10 Nickov zákon 23:40 Derrick 00:40 Recept 
na život 01:25 Vraždy vo Vercors 03:00 Autosa-
lón 03:25 Dámsky klub 04:25 Správy RTVS „N“  

06:00 Teleráno 08:30 Varte s 
nami 08:40 Malé lásky 09:50 Rodinné prípady 
10:55 Susedské prípady 11:55 Rodinné prípady 
13:00 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 23:30 Mentalista 01:10 Šiesty 
zmysel 03:25 Susedské prípady 04:10 Rodinné 
prípady 04:55 TELEVÍZNE NOVINY  

05:00 NOVINY TV JOJ 06:15 
RANNÉ NOVINY 08:30 Extrémni žgrloši I. 3 09:00 
SÚDNA SIEŇ 09:55 SÚDNA SIEŇ 10:55 POLICAJTI V 
AKCII 12:00 NOVINY O 12:00 12:25 TOP STAR 12:50 
HOTEL 2 13:50 NIKTO NIE JE DOKONALÝ 15:20 Ex-
trémni žgrloši I. 4 15:50 Bučkovci 3 17:30 NOVINY 
17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 
KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:35 INKOGNITO 21:50 
NA HRANE 22:30 SEDEM 23:30 Myšlienky vraha 
- Správanie podozrivých 00:25 Myšlienky vraha 
01:15 NIKTO NIE JE DOKONALÝ 02:25 KRIMI 

05:45 Správy RTVS „N“ 07:05 
Folklorika 07:30 Ranné správy RTVS 08:45 Hap-
py kvíz 09:05 Candice Renoirová 10:15 Derrick 
11:20 5 proti 5 12:20 Dámsky klub 13:25 Liga za 
duševné zdravie 13:45 Happy kvíz 14:05 Fol-
klorika 14:35 Recept na život 15:35 Slovensko 
v obrazoch 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 Nevolaj ma dedko 
23:05 Neskoro večer 23:55 Derrick 00:55 Recept 
na život 01:40 Nevolaj ma dedko 

poNdELoK 4.5.2020

MARKÍZA MARKÍZA MARKÍZA MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

TV JOJ TV JOJ TV JOJ

RTVS RTVS RTVS

utoroK 5.5.2020 strEda 6.5.2020 štvrtoK 7.5.2020

06:00 Priatelia Toma a Jerry-
ho 06:40 Nové dobrodružstvá Toma a Jerryho 
07:20 Scooby-Doo a škola príšeriek 09:00 My-
šiak Stuart Little 2 10:20 Medzi nami zvieratami 
12:00 Za plotom 13:35 Moderná Popoluška 2 
15:20 Bean: Najväčšia filmová katastrofa 17:10 

Cesta na tajomný ostrov 19:00 TELEVÍZNE NO-
VINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 
20:30 Dunkirk 22:35 Gladiátor 01:25 Šiesty zmy-
sel 02:50 Horná Dolná 04:00 Susedské prípady 
04:45 Rodinné prípady  

05:20 KRIMI 05:45 NOVINY 
TV JOJ 06:35 KRIMI 07:05 NOVINY TV JOJ 07:55 

SpongeBob v nohaviciach VIII. 23 08:20 Káčero-
vo 33,34 09:15 Príšerky z vesmíru 11:05 Takmer 
normálne dievča 13:10 Tretí princ 15:00 Múmia: 
Hrob Dračieho cisára 17:10 Neskrotná 19:00 KRI-
MI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJ-
LEPŠIE POČASIE 20:35 More v plameňoch 22:45 

Non-Stop 01:00 Démoni minulosti 02:20 Takmer 
normálne dievča 03:50 NOVINY TV JOJ 04:30 Ku-
tyil s.r.o. II. 8  

05:55 Správy RTVS „N“ 07:05 

Folklorika 07:35 Asterix a prekvapenie pre Céza-
ra 08:50 Zlatá panna a prekliaty brat 09:45 Dlhý, 
Široký, Bystrozraký 10:50 Scarlett 13:45 Folklori-
ka 14:10 Šípová Ruženka 15:50 Rozprávky bratov 
Grimmovcov 16:55 Obchod na korze 19:00 Správy 
RTVS 20:30 Prerušená pieseň Vojnový film. MN 
12 (Československo, Zväz sovietskych socialistic-
kých republík) 1960 Július Pántik, Karol Macha-
ta, Viliam Polónyi 22:10 Hviezda 23:50 Scarlett 
02:45 Hviezda 04:20 Tajomstvo mojej kuchyne  

06:00 TELEVÍZNE NOVINY 
07:00 Priatelia Toma a Jerryho 07:25 Tajná mi-
sia 07:45 Myšiak Stuart Little 2 09:05 Za plotom 
10:35 Moderná Popoluška 2 12:20 CHART SHOW 
14:10 SuperStar 16:20 Rozdelené dvojičky 18:20 

Smotánka 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČA-
SIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 LOVEnie Ro-
mantická komédia MN 12 (ČR) 2019 E. Geislerová, 
J. Prachař, J. Plesl, E. Kramerová, M. Písařík. 22:45 

12 rokov nezvestná 00:30 LOVEnie 02:30 12 rokov 
nezvestná 04:30 Susedské prípady  

05:00 Prvé oddelenie 53,54 
05:40 NOVINY TV JOJ 06:25 KRIMI 06:55 NOVI-
NY TV JOJ 07:45 SpongeBob v nohaviciach VIII. 
24 08:15 Káčerovo 35,36 09:00 NAŠI II. 35 09:50 

Dovidenia, stará mama! II. 12 10:25 MILÁČIKOVO 
11:05 Múmia: Hrob Dračieho cisára 13:10 Ladíme 
2 15:40 ROZPÁĽ TO, ŠÉFE! 16:25 Večný príbeh 19:00 

KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 

NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 Ja, knedlička 23:00 R.I.
P.D. 01:05 ... a rána sú tu tiché 02:50 Nečakané 
odhalenie 04:10 Večný príbeh  

05:25 Správy RTVS „N“ 06:40 

Včielka Maja 06:50 Heidi 07:45 Tryskáči 08:00 

Elena z Avaloru 08:50 Fidlibumove rozprávky 
09:20 Smajlíkovci 09:50 Daj si čas 10:45 Operá-
cia AU! 11:25 On air 11:50 Záhady tela 12:50 Pre-
rušená pieseň 14:35 Grand hotel 16:05 Osud člo-
veka 17:50 Cestou necestou 18:25 Postav dom, 
zasaď strom 19:00 Správy RTVS 20:30 Záhady 
tela 21:30 Neskoro večer 22:25 Doktorka Fos-
terová 23:20 Grand hotel 00:40 Osud človeka 
02:20 Doktorka Fosterová 

05:10 Rodinné prípady 06:00 

TELEVÍZNE NOVINY 07:00 Priatelia Toma a Jerry-
ho 07:10 Tajná misia 07:35 Nové dobrodružstvá 
Toma a Jerryho 07:55 Medzi nami zvieratami 
09:30 Bean: Najväčšia filmová katastrofa 11:15 

Cesta na tajomný ostrov 13:00 Na telo 13:50 

LOVEnie 16:30 Horná Dolná 19:00 TELEVÍZNE 
NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVI-
NY 20:30 SuperStar 22:40 Rozdelené dvojičky 
00:30 Gladiátor 03:10 Bean: Najväčšia filmová 
katastrofa 04:55 TELEVÍZNE NOVINY  

06:05 KRIMI 06:35 NOVINY 
TV JOJ 07:25 Neskrotná 09:15 Tretí princ 11:05 Ja, 
knedlička 13:35 Černí baroni 15:50 NOVÁ ZÁHRA-
DA 16:50 NA CHALUPE 17:50 NOVÉ BÝVANIE 19:00 

KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:20 ŠPORT 20:30 

NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 Ten dvanásty Nórsky 
vojnový historický triler. MN 15 2017 Thomas 
Gullestad, Jonathan Rhys Meyers, Mads Sjogard 
Pettersen, Marie Blokhusová, Maria Grazia Di 
Meová a ďalší. 23:40 Veľká svadba 01:25 Niečo 
na tej Mary je 03:15 ... a rána sú tu tiché  

06:10 Včielka Maja 06:45 

Andyho dobrodružstvá v prírode 07:10 Tryskáči 
07:25 Elena z Avaloru 07:45 Ronja, dcéra lúpež-
níka 08:10 Zázračný ateliér 08:50 Táraninky 
09:10 Ekonauti 09:40 Autosalón 10:05 Taliansko 
11:25 Svet v obrazoch 11:55 O 5 minút 12 13:00 Ob-
čan za dverami 13:30 Poirot: Halloweensky ve-
čierok 15:00 Zlaté časy 16:05 Oslobodenie 17:40 

Hurá do záhrady 18:15 Tajomstvo mojej kuchyne 
19:00 Správy RTVS 20:30 Moja matka 00:00 Po-
irot: Halloweensky večierok 01:30 Oslobodenie

markíza

TV JOJ

rTVS

piatoK 8.5.2020 sobota 9.5.2020 NEdEľa 10.5.2020
markíza

TV JOJ

rTVS

markíza

TV JOJ

rTVS

Tip 
na SObOTný 

Večer

9.5.2020 
20:30 

LOVenie
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