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č. 21 / 22. MáJ 2020 / 24. ROčNÍK

Asi je to normálne, že s blížiacim sa kon-
com mája téma dovoleniek vyskakuje 
pomaly už aj z povestnej „chladničky“. 
Menej normálne je, že sa tak deje tento 
rok.

O dovolenkové dni prišli tí, ktorí mu-
seli zostať doma z práce. Väčšina z nich aj 
o peniaze. Súdiac podľa tlaku a kritiky na 
pomoc od štátu, sú mnohí doslova finančne 
na dne. Hrozia bankrotmi, osobnými ban-
krotmi, ukončením podnikania, zatvára-
ním živností.

Ale druhá najhlučnejšia mediálna 
téma sú zároveň dovolenky – v zahraničí, 
letecké, pri mori. Nejak mi to nejde do hla-
vy. Čakať na štátnu pomoc a zároveň takmer 
po troch mesiacoch prakticky bez práce aj 
na – dovolenky. Nemá to logiku. Niekde sa 
v niečom mýlime. Buď v tom, ako sme na 
tom biedne, alebo v tom, že po takom prvom 
polroku, ako je tento, je dovolenka pri mori 
to najnevyhnutnejšie. Byť bez príjmu, ná-
rokovať si štátnu pomoc a zároveň žiadať o 
možnosť cestovať k moru je naozaj viac ako 
divné. Možno žijem v inom svete, v inej re-

publike, asi... A to som nepožiadal štát ani o 
euro pomoci, hoci som živnostník. A ani to 
nespravím, lebo vidím, koľkí z nás ju potre-
bujú naozaj a súrne.

A keď už sme pri tých dovolenkách – 
čo tak spoznať Krivoklatskú dolinu, dolinu 
Červeného kameňa, obe na Považí, Alebo 
Látanú dolinu na Orave, či iné krásny našej 
prírody od krajného východu až po západ-
nú hranicu? Prípadne nafúkať kolesá na 
bicykli? Aj to je jedna z foriem, ako si pomô-
žeme navzájom tu, na Slovensku.

Lebo skutočne sa mi nezdá príliš efek-
tívne vyvážať našu štátnu pomoc napríklad 
podnikateľom na Jadrane. Použil by som aj 
iné výrazy, ale sem sa akosi 
nehodia. Keď sa reštrikčné 
opatrenia utlmia, naozaj by 
sme mohli aj s dovolenka-
mi začať u nás. O nič neprí-
deme, to mi, prosím, verte.

S pozdravom – 
hlavne zdravie vám 
– (a aj trochu rozu-
mu) 

Ach, tie dovolenky

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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Využite obdobie prerušenia dražieb nehnuteľností 
na riešenie Vašej situácie, nebude trvať večne

V prípade záujmu nás kontaktujte na 
tel.č. 0907 121 212 resp. na 

e-mailovej adrese reality2@dimarko.sk

Sme renomovaná obchodná spoločnosť podnikajúca 
dlhodobo v tejto oblasti a ponúkame viacero možností, 
ako túto Vašu situáciu vyriešiť ešte pred dražbou s využitím 

našich technických, právnych a finančných služieb.

HĽADÁME A KÚPIME
NEHNUTEĽNOSTI
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škridla výpredaj

3,50 €/m2

0905 746 124

STRECHY

ARRI s.r.o. 

www.strecha.ws

NA KĽÚČ

Cenové ponuky ZDARMA
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www.stkok.sk     +421 905 917 238

ÚJ 
NOVÁ

Objednajte sa / foglaljon id!pontot
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Rezivo, OSB dosky, škridla, odkvapy, strešné okná
ARRI s.r.o., Budovateľská 20, Okoč, tel.: 0905 746 124, www.strecha.ws

tesárstvo - klampiarstvo - pokrývačstvo

TOVAR, SERVIS - DODÁME DO 2 HODÍN
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www.hydinarskafarma.sk
hydinárska farma topolnica (pri galante)

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

Ponúka

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

ROZVOZ

Zabezpečíme

23. mája 1618    
sa uskutočnila sa druhá pražská defene-
strácia.

Výročia a udalosti

ĎAKUJEME!
záchranárom, sestrám

aj lekárom, predavačkám,
kuriérom, pekárom,
policajtom, hasičom,

šoférom autobusov,...
A všetkým, ktorí bojujú za národ!

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0915 781 227
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Aké sú príznaky a varovné signály 
u diabetika, na ktoré musí dávať po-
zor?

Rovnaké ako u nediabetika -  zvýše-
ná teplota alebo horúčka, suchý kašeľ a 
dýchavičnosť. Úvodné symptómy môžu 
byť ale u  diabetikov menej výrazné. 
Diabetici v  popísaných prípadoch mali 
zriedkavejšie horúčku, tlaky na hrudní-
ku alebo pocit skráteného dychu. Častej-
šie sa môžu vyskytnúť tráviace ťažkosti, 
napínanie na vracanie a vracanie. Dia-
betik navyše môže spozorovať neoča-
kávané rozkolísanie, alebo vzostup gly-
kémií. 

Ako prebieha diabetologické vyšet-
renie počas tohto obdobia?

Vyšetrenia prebiehajú v súlade s Me-
todickým usmernením hlavného od-
borníka MZ SR pre diabetológiu, ktoré 
sa upravuje podľa  vývoja pandemickej 
situácie. Všetci privítame, keď pravidel-
né kontroly budú môcť byť vykonávané, 
ako sú diabetici zvyknutí u svojho leká-
ra.  V  súčasnosti všetci diabetológovia 
veľmi ochotne poradia po telefóne, ma-
ilom, alebo niektorí aj cez videohovory. 
Ak si to situácia vyžiada, termín na kon-
trolu si dohodnete na presný deň a čas.

Čo je potrebné mať nachystané pri 
kontakte s diabetológom?

Keď zavoláte, majte k dispozícii údaje 
o nameraných hodnotách hladiny cukru 
a ak si meriate ketolátky, tak aj ich výsle-

dok. Sledujte si svoju spotrebu tekutín, 
majte prehľad, koľko tekutín za deň asi 
vypijete alebo užijete. Sledujte a  opíšte 
čo najpresnejšie svoje príznaky – únava, 
smäd, močenie, kašeľ, bolesť hrdla,... 

Čo mám robiť, aby sa zabránilo šíre-
niu COVID-19 v mojom dome - a čo 
mám robiť, ak má vírus v domácnosti 
niekto?

Všetkým hygienickým opatreniam je 
potrebné venovať zvýšenú pozornosť, 
hlavne umývaniu rúk a dezinfekcii po-
vrchov. Ak má niektorý člen domácnosti 
COVID-19 je diabetikovi najlepšie izolo-
vať sa do samostatného bytu, či chaty. 
Ak to nieje možné, o to viac je potrebné 
chorému dať iba vyhradený priestor 
v domácnosti.

Ovplyvňuje COVID-19  prístup k  an-
tidiabetickým liekom,  inzulínu, či 
zdravotníckym pomôckam?

Sledujte si, aby ste mali doma zásoby 
svojich liekov a  používaných zdravot-
níckych pomôcok minimálne na 1 me-
siac. Výrobcovia uvádzajú, 
že COVID-19 nemá v sú-
časnosti vplyv na  súčas-
né výrobné a distribučné 
schopnosti liekov pre dia-
betikov.

COVID -19 odpovede pre diabetikov

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

metabolizmu a výživy

„Sme osemčlenná rodina so šiesti-
mi školopovinnými deťmi. Manžel 
je invalidný dôchodca, donedávna 
si privyrábal na brigádach,  ja som 
nezamestnaná na aktivačných prá-
cach. Deti sú teraz počas pandémie 
doma a treba im pripravovať jedlo. 
Niet za čo kúpiť ovocie, zeleninu, 
mäso, mliečne výrobky. Kupujeme 
múku, ryžu, cestoviny, strukoviny, 
mlieko, mäsové výrobky. Prosím, 
pomôžte nám nakúpiť aspoň zák-
ladné potraviny, aby sme nejako 
zvládli toto náročné obdobie.“

Je viacero možností, ako vám po-
môcť. V prvom rade je potrebné zistiť, 
či ste príjemcami potravinovej pomoci, 
a  to na stránke Slovenskej katolíckej 
charity u  príslušného okresného ko-
ordinátora, príp. na územnom spolku 
červeného kríža alebo na ústredí úradu 
práce. Príjemcami potravinovej pomo-
ci sú osoby v hmotnej núdzi alebo oso-
by v mimoriadne nepriaznivej alebo 
krízovej životnej situácii. Za mimoriad-
ne nepriaznivú alebo krízovú životnú 
situáciu sa považuje životná situácia 
krátkodobého charakteru, z ktorej sa 
občan alebo rodiny nedokážu sami do-
stať vlastným pričinením, napríklad, 
ak má osoba príjem pod úrovňou ži-
votného minima, pri náhlom vážnom 
ochorení živiteľa rodiny, pri strate živi-
teľa rodiny, osoby a rodiny zasiahnuté 
živelnými pohromami, a pod. Rodiny 

s  piatimi a  viac deťmi majú nárok na 
štyri potravinové balíčky. Okrem tzv. 
veľkej potravinovej pomoci je možné 
požiadať mestský úrad alebo Charitu 
aj o potraviny, ktoré im poskytujú ob-
chodné reťazce. Potravinové reťazce 
môžu potraviny darovať jednotlivcom 
alebo  organizáciám. Cieľom je zabrániť 
plytvaniu potravín, ktoré je vo veľkých 
aj malých reťazcoch bežné a pomôcť 
ľuďom v núdzi. Treba sa vopred ohlásiť 
na Charite, kde  sa potraviny z reťazcov 
roztriedia a rozdajú príjemcom. 

Na pomoc podobným osudom, 
ako je váš, sme aj my v Centre konkrét-
nej pomoci FEMINA vyhlásili finančnú 
zbierku na nákup a  distribúciu potra-
vín - Zje sa každé zrnko. 80 balíkov po-
travín pre rodiny v  núdzi. Pomôžeme 
a zodpovieme na vaše otázky aj cez čet 
na www.centrumfemina.sk.

Potravinové balíky pre rodiny v núdzi

» Zuzana Gajdošová
sociálna pracovníčka

Centrum konkrétnej pomoci FEMINA 
– projekt Fóra života
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NÁBYTOK HALÁSZ

Kreslo ušiak  6015  
pôvodná cena 189,- EUR  AKCIA: 149,- €

Sedacia súprava LIZA rozkladacia 2 x 
úložný priestor, rozmer 227 cm x 347 cm x 
93 cm. 
Pôvodna cena 969,- €  AKCIA do 869,- €

Kreslo Ušiak VOLARE
pôvodná cena 245,- EUR  AKCIA: 220,- € 

Detská otočná stolička
Pôvodna cena 24,30 €  
AKCIA 15,90  € 

Skriňa JOLIN poličková aj 
vešiaková šírka 200 cm Pôvodná 
cena 289,- €  AKCIA 240,- €

Pružinový matrac výška 19 cm 
rôzne rozmery  Cena od 99,-

Písací stôl FERDO 1 
Pôvodna cena 55,80,- €  AKCIA 39,- €

Sedacia suprava BRUNO 
rozkladacia s úložným priestorom, 
rozmery 240 cm x 170 cm x 97 cm 
Pôvodná cena 480,- €  AKCIA 399,- €

Detské rozkladacie kresielko  
Cena 50,- €  

Vysoké postele s výškou spania 62 cm 
s úložným priestorom, pružinovým matra-
com a topperom.
Pôvodna cena od 648,- €  AKCIA do 599,- € 

Najväčšia predajňa až 5 000 m2 predajnej plochy:  DUNAJSKÁ STREDA, Galantská cesta (vedľa Kau�andu), tel.: 0905/897 852 

PREDAJNE MÁME OTVORENÉ !
NOVÉ ZÁMKY (OD PERLA), F. Kapisztóryho 42, 0905/296 317, KOLÁROVO (VEDĽA TESCA), V. Palkovicha 15, 
tel.: 0905/296 516, ŠAĽA-VEČA, Nitrianska 1750/51, 0905/296 557 

 akciový leták a ďalší tovar za výhodné ceny nájdete na našej webovej stránke
 www.nabytok-halasz.sk
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»JAWA 21 MUSTANG STELA 
HOPPER STEWARD SIMSON 
KÚPIM TIETO MOTORKY 
0915215406

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

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

» Dám do prenájmu zá-
hradu s chatkou v Novej 
Stráži. Cena 150EUR. Tel: 
0907578201

» Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 
04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

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

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

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

Od prvého júna sa opäť otvoria zák-
ladné školy, do ktorých sa môžu vrá-
tiť žiaci prvého až piateho ročníka, 
dochádzka však bude dobrovoľná. 

Škôlkari a prvostupniari budú 
môcť stráviť jún v škole za prísnych 
podmienok. Bez klimatizácie, iba vo 
svojej skupine a s rezervným rúškom v 
skrinke. O otvorení školy od 1. júna roz-
hodne jej zriaďovateľ. Otvárať sa smú 
škôlky, 1. stupeň a 5. ročník základ-
ných aj špeciálnych škôl. V škôlke bude 
smieť byť v skupinách najviac 15 detí, v 
školách najviac 20 žiakov na jednu trie-
du. Pre žiakov, ktorí nepôjdu do školy, 
a pre vyššie ročníky bude pokračovať 
dištančné vyučovanie.

Premiér Igor Matovič informoval, 
že od tohto dátumu sa môžu vrátiť aj 
deti do materských škôl.

Minister školstva, vedy, výskumu a 
športu Branislav Gröhling povedal, že 
návrat do škôl bude sprevádzať viacero 
hygienických a bezpečnostných opat-
rení. O tom, či sa škola alebo materská 
škola otvorí, rozhodne zriaďovateľ.

„Rodičia budú môcť s deťmi zostať 
doma, ak sa tak rozhodnú,“ povedal 

minister školstva. Do materských škôl 
sa budú môcť v prvom rade vrátiť deti 
zdravotníkov, policajtov, vojakov a 
tých, ktorí v čase koronakrízy zabezpe-
čujú dôležité pozície, ale aj deti rodičov, 
pedagogických zamestnancov. Minis-
ter školstva poznamenal, že zverejne-
ný bude pomocný materiál k otváraniu 
materských a základných škôl. Podľa 
neho aj otvorenie jaslí by sa mohlo stih-
núť od 1. júna, ak nie, možno to bude o 
týždeň neskôr.

Predseda vlády Igor Matovič po-
znamenal, že základné umelecké ško-
ly môžu vyučovať individuálne, teda 
jedného žiaka. Bližšie podmienky, 
za akých sa bude konať takéto vyučo-
vanie, budú zverejnené v najbližších 
dňoch.

Prvý stupeň 
nastúpi dobrovoľne do škôl

» red

Zamestnávateľ môže skončiť pracovný 
pomer z  organizačných dôvodov so za-
mestnancom dvomi spôsobmi, a to, buď 
výpoveďou z  organizačných dôvodov, 
ktorú sme rozoberali v  predchádzajú-
com článku alebo   dohodou o skončení 
pracovného pomeru z organizačných 
dôvodov. 

Dohoda o skončení pracovného pomeru 
je dvojstranný úkon, ktorým na základe 
zhodného prejavu vôle zamestnanca a za-
mestnávateľa dochádza ku skončeniu pra-
covného pomeru k určitému dňu. Vzhľadom 
na to, že ide o dvojstranný právny úkon, 
strany sa môžu dohodnúť na rôznych ďal-
ších podmienkach skončenia pracovného 
pomeru a to aj nad rámec Zákonníku práce.  
Dohoda o skončení pracovného pomeru 
musí obsahovať obligatórne dve podstatné 
náležitosti, ktorými sú vzájomný súhlasný 
prejav vôle účastníkov skončiť pracovný po-
mer a deň skončenia pracovného pomeru.  
Ak by niektorá z týchto podstatných nále-
žitostí chýbala, dohoda by bola neplatná.  
Vzhľadom na to, že pracovný pomer sa 
skončil z organizačných dôvodov, je potreb-
né, aby tento dôvod bol v zmysle ustanove-
ní  Zákonníka práce v dohode o skončení 
pracovného pomeru uvedený. Uvedenie or-
ganizačných zmien ako dôvodu skončenia 
pracovného pomeru dohodou oprávňuje 
následne zamestnanca na získanie odstup-
ného. 

Odstupné je jeden z nárokov zamest-

nanca  vyplývajúcich zo skončenia pracov-
ného pomeru dohodou  z organizačných 
dôvodov, nárok sa odvíja  od  dĺžky  pracov-
ného pomeru,  odstupné najmenej v sume 
jedného násobku  priemerného mesačného 
zárobku, je v prípade, keď pracovný pomer 
zamestnanca trval najmenej dva roky a me-
nej ako päť rokov. V  prípade, že pracovný 
pomer zamestnanca trval najmenej dvad-
sať rokov a viac je zamestnávateľ povinný 
poskytnúť odstupné vo výške najmenej päť-
násobku  priemerného mesačného zárobku.

Toto odstupné je zákonné minimum, 
ktoré musí zamestnávateľ poskytnúť s tým, 
že zamestnávateľ si môže so zamestnancom 
nad rámec zákona dohodnúť v dohode o 
skočení pracovného pomeru aj vyššie od-
stupné. 

V prípadoch, ak zamestnanec nesúhlasí 
s uzatvorením dohody o skočení pracov-
ného pomeru, je možné predpokladať, že  
zamestnávateľ  bude postupovať  v zmysle 
ustanovení Zákonníka práce a    pracovný 
pomer skonči výpoveďou zo strany zamest-
návateľa z organizačných dôvodov. Prípady, 
kedy tak zamestnávateľ môže urobiť sme ro-
zoberali v predchádzajúcom čísle.  

Skončenie pracovného pomeru 
z organizačných dôvodov

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

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

24. mája 1844 
odoslal Samuel Morse z washingtonského Kapitolu na nádražie v 
Baltimore prvý telegram na svete.

Výročia a udalosti

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

Citáty

»„Zdravie a veselá myseľ 
sú zdrojom krásy.“
Miguel de Cervantes ,špa-
nielsky prozaik, básnik, 
dramatik 1547 – 1616.

»„Ľudské telo je chrám. 
Choroba je trhlina v harmó-
nii. Zdravie je súzvuk.“ 
Hippokratés, staroveký 
grécky lekár -460 - -370 
pred n. l..

»„Už nemáme politických 
väzňov v psychiatrických 
ústavoch. Dnes môže ísť do 
politiky každý, bez ohľadu 
na jeho duševné zdravie.“ 
Valeriu Butulescu, rumun-
ský básnik a románopisec 
1953.

»„Jedz málo a večeraj me-
nej, pretože zdravie kaž-
dého tela sa kuje v dielni 
žalúdka.“ 
Miguel de Cervantes, špa-
nielsky prozaik, básnik, 
dramatik 1547 – 1616.

»„Človek najprv potrebu-
je zdravie, aby si zarobil 
peniaze. Potom peniaze, 
aby zdravie znovu získal.“ 
Robert Lembke, nemecký 
televízny moderátor 1913 – 
1989.

»„Peniaze môžu byť oba-
lom mnohých vecí, ale nie 
ich jadrom. Zabezpečia vám 
potravu, ale nie chuť do je-
dla, liek, ale nie zdravie, 
známych, ale nie priateľov, 
sluhov, ale nie oddanosť, 
radosť, ale nie pokoj či 
šťastie.“
Henrik Ibsen, nórsky dra-
matik, divadelný režisér a 
básnik 1828 – 1906.

»„Chcime, nech zdravá my-
seľ nám zostane v zdravom 
tele.“ 
Decimus Iunius Iuvenalis, 
staroveký rímsky básnik 
50.

»„Zachovaj si zdravie, lebo 
bez neho vykonáme veľmi 
málo.“ 
Mary Ward. anglická sväti-
ca 1585 – 1645. 

»„Kto zistí, že spravil chybu, 
nech neklesá na mysli. Aj 
chyby prospievajú zdra-
viu…“ 
Ignác z Loyoly, katolícky 
svätec, zakladateľ Spoloč-
nosti Ježišovej 1491 – 1556.

»„Opatruj česť v mladosti a 
zdravie v starobe.“
Ruské príslovie 

 
» redakcia

Vtipy

»- Pán doktor, je to v po-
riadku, keď sa môj synček 
veľa hrá v piesku?
- Samozrejme! Cibrí sa tým 
predstavivosť a šikovnosť.
- No vidíte! A jeho manžel-
ka sa chce s ním dať k vôli 
tomu rozviesť.

»Viete prečo sa Janko 
Hraško nesmie sprchovať?
- Lebo by naklíčil.

»V škole sa rozprávajú dva-
ja prváčikovia:
- Ešte 56 rokov a ideme do 
dôchodku.

»- Ja chcem opicú, kričí 
malý Paľko v zoologickej 
záhrade.
- Načo by ti bola tá malá 
opička? - pýta sa ocko.
- Kvôli pokusu, chcem sle-
dovať, ako sa mení na člo-
veka.

»Príde Janko domov zo ško-
ly a hovorí svojej mame: 
- Mami, predstav si, že som 
dostal jednotku.
Mama: 
- Vážne?
Janko: 
- Nie, iba si to predstav.

»-Miško, počula som že si 
fajčil.
Hovorí mama.
-Ale mami, veď fajčenie ne-
počuť.

»- Pán profesor, veľmi sa 
bojím, že naša Janka tie 
maturity nespraví.
- Stavte sa o desaťtisíc, že 
spraví!

»Malá Janka si pobalí kufrí-
k,obúva sa a vtom sa jej 
mamička pýta:
- Kam,slečna,kam?
Janka na to: 
 -Nahnevala si ma, mami-
na, tak sa vraciam k bocia-
novi...

»Zubár spustí vŕtačku a 
vraví pacientovi:
- Pamätáš sa Jožko, ako 
si ma pichal v tretej triede 
kružidlom do chrbta?

»Janko pýta od sestry jej 
fotku.
Sestra ju Jankovi dá a pýta 
sa ho načo mu je.
- Ale... Na geografiu máme 
priniesť fotku nejakej prí-
rodnej katastrofy

»- Janko, a z čoho si dostal 
tú päťku? - pýta sa otec.
- To kvôli Hviezdoslavovi.
- Tak sa s ním prestaneš 
kamarátiť!

» redakcia
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Po zime náš organizmus priam 
prahne po vitamínoch. V týchto 
dňoch nám však už nič nebráni v 
tom, aby sme oprášili košík a vyrazi-
li na trh nakúpiť sviežu jarnú zeleni-
nu. Pripraviť si z nej môžeme chutné 
nátierky či šaláty.

Na pultoch obchodov či u predajcov na 
trhu je už v ponuke dostatok mladej jarnej 
cibuľky, reďkovky, šalátov či pažítky. Vy-
užitie tejto chrumkavej zeleniny plnej vi-
tamínov je v našej kuchyni mnohoraké a 
príprava chutných šalátov či nátierok z nej 
nezaberie veľa času. Prinášame zopár ná-
metov v podobe jednoduchých receptov.

Nátierka s jarnou cibuľkou
Suroviny: 1/2 zeleru, 4 mrkvy, 2 jarné 

cibuľky, šťavu z polovice citróna, 250 g 
tvarohu, 1 biely jogurt, soľ

Postup: Zeler a mrkvu najemno na-
strúhame, jarnú cibuľku pokrájame 
na kolieska, všetko vložíme do misky a 
dôkladne premiešame. Pridáme šťavu 
z citróna, tvaroh, biely jogurt a opäť pre-
miešame. Dochutíme soľou. Podávame s 
celozrnným chlebom, prípadne bagetou.

Reďkovková nátierka
Suroviny: 3 viazaničky reďkovky, 100 

g masla, 3 ks krémového syra, 3 na tvr-

do uvarené vajcia, 1PL nasekanej pažít-
ky, citrónovú šťavu a soľ na dochutenie, 
reďkovku na zdobenie pokrájanú na ko-
lieska

Postup: Maslo dáme do misky, nechá-
me ho zmäknúť a následne vymiešame s 
krémovým syrom a soľou. Na strúhadle 
s väčšími slzičkami postrúhame umyté 
reďkovky a na tvrdo uvarené vajíčka a pri-
dáme do misky k vymiešanému maslu so 
syrom. Ochutíme citrónovou šťavou. Ná-
tierku podávame natretú na tmavý alebo 
celozrnný chlieb. Ozdobíme nasekanou 
pažítkou a kolieskami reďkovky.

Zemiakový šalát s reďkovkami
Suroviny: 500 g zemiakov, 3PL olivo-

vého alebo repkového oleja, 2PL jablčné-
ho octu, 2 ČL horčice, 1ČL medu, 8 reďko-
viek, 2PL nasekanej pažítky, soľ, mleté 
čierne korenie

Postup na zálievku: Metličkou v mis-
ke vymiešame horčicu, ocot, med, soľ a 
mleté čierne korenie a za stáleho mieša-
nia prilievame olej.

Postup na šalát: Zemiaky umyjeme, 
vložíme do hrnca s vriacou vodou a uva-
ríme do mäkka. Po uvarení zo zemiakov 
zlejeme vodu a necháme ich vychlad-
núť. Zemiaky zbavíme šupky, rozkrojíme 
na polovice a vložíme do misy. Pridáme 

umyté a na kolieska nakrájané reďkovky. 
Zalejeme zálievkou, dobre premiešame a 
necháme odstáť. Šalát pred podávaním 
posypeme nasekanou pažítkou.

Jarný šalát 
s reďkovkami a pažítkou

Suroviny na šalát: 2 ks hlávkového 
šalátu, viazaničku reďkovky, 2 vajcia, 1PL 
nasekanej petržlenovej vňate, 1PL nase-
kanej pažítky

Suroviny na zálievku: 150 g syra s 
modrou plesňou, 2PL citrónovej šťavy, 
2PL majonézy, 125 ml kyslej smotany prí-
padne bieleho jogurtu, 1 KL worcesterskej 
omáčky, soľ

Postup zálievka: Nivu pretlačíme cez 
sitko, prípadne poriadne pomrvíme medzi 
prstami, dáme do misky a vymiešame s 
citrónovou šťavou dohladka. Pridáme majo-
nézu, kyslú smotanu, prípadne biely jogurt, 
worcesterskú omáčku, podľa potreby soľ.

Postup šalát: Šalát rozoberieme na 
jednotlivé listy, opláchneme ich a nechá-
me odkvapkať. Reďkovku pokrájame na 
kolieska, vajcia na osminky. Šalátové listy 
rozložíme na väčší tanier, na ne navrství-
me reďkovku aj vajcia, prelejeme priprave-
nou zálievkou a posypeme petržlenovou 
vňaťou a pažítkou. Podávame s tmavým 
pečivom.

PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Chutné zeleninové nátierky a šaláty plné vitamínov

Jar na tanieri

CHUŤ JARINajčítanejšie regionálne noviny

ilustračné foto                                                                                             autor RitaE pixabay
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Prof. Dr. Horst Opaschowski je ne-
mecký futurológ a dáva nám ako 
ľudstvu nádej. Verí, že sa začneme 
upínať na iné, no spoločensky dáv-
no známe hodnoty.

Pán Opaschowski, môžeme sa ako 
spoločnosť poučiť z koronovej krízy?

„Áno, samozrejme. Táto kríza je jedi-
nečná, pretože sa týka nás všetkých a kla-

die pred nás základné otázky o živote, o 
smrti, o utrpení, ale aj o podobách šťastia. 
Nie je to také jednoduché teraz sa vrátiť 
do bežného každodenného rytmu akoby 
sa na prvý pohľad mohlo zdať a obávam 
sa, že to ani možné nie je. Ľudia teraz zrej-
me prehodnotia priority. Nanovo si určia 
to, čo je pre nich dôležité. Zdravie je zra-
zu najväčšie dobro, novými „svätými“ sú 
sestry a lekári. Určite sa posunie spotre-
biteľská orientácia, ktorú sme mali až do 
vypuknutia pandémie. Po kríze sa ľudia 
budú sami seba častejšie pýtať – čo je pre 
mňa dôležité a bez čoho sa efektívne mô-
žem zaobísť? „Prispôsobená spotreba“ by 
mohla byť novým vzorcom šťastia.“

Možno z tejto krízy vyjdeme chu-
dobnejší – ale teda nie nevyhnutne 
nešťastnejší.

„Rozdiel je v tom, či je kríza vzdialená 
– napríklad taká Fukušima niekde v Ja-
ponsku – alebo či sme všetci postihnutí. 
Sused vedľa, rovnako ako ľudia na inom 
kontinente. Vďaka tomu je kríza okamžite 
hmatateľná. A z výskumu šťastia vychádza 
určitý psychologický jav, ktorý hovorí: Ak 
ostatní dostanú toľko, ako ja, potom som 
šťastný. Ak mám aj ja 1 000 eur ako suse-
da, som spokojný. Ale ak dostanem 2 000 
eur a suseda 3 000, nie som šťastný, aj keď 

mám v ruke viac peňazí. Porovnávame sa. 
A nezáleží na tom, či je to v Španielsku, Ta-
liansku alebo vo Francúzsku. Všade majú 
ľudia rovnaké problémy. To je jedinečnosť 
tejto krízy, ktorú môžete porovnať iba s 
druhou svetovou vojnou, do ktorej bola 
zainteresovaná polovica sveta.”

Naozaj si myslíte, že spoločenské 
zmeny budú trvať? Či sa po kríze ne-
vrátime k normálu?

„Dúfam v to. Táto kríza nás zniesla až 

na dno zo stavu slušnej prosperity. Nikto 
to neočakával. Teraz vyvstáva otázka – 
čo bude v budúcnosti znamenať „stále 
lepšie“? Na takýto trend sú navyknuté 
už celé generácie. Toto bude mať trvalý 
vplyv. Ani hospodárstvo nemôže ísť zo 
dňa na deň k lepšiemu. Možno z tejto 
krízy vyjdeme chudobnejší. Ale nie nevy-
hnutne nešťastnejší. Skôr by som to videl 
naopak.“

Zo zdroja Der SPIEGEL spracoval 
Ivan Brožík

Foto: Prof. Dr. Horst Opaschowski

ROZHOVOR Najčítanejšie regionálne noviny

Máme šancu, že nás pandémia zmení 
k lepšiemu

Nová skromnosť 
„Celkovo zo strany ľudí vnímam silnú 
neochotu rozhadzovať. A predpove-
dám, že to tak zostane aj dlhodobo. 
Občania prehodnotia peniaze a po-
trebu. Zmení sa aj forma vlastníctva. 
Bude väčší dopyt po prenajatom, ako 
po vlastnom bývaní. Dalo by sa to na-
zvať novou skromnosťou. Zdieľanie 
áut by mohlo byť atraktívnejšie ako 
nákup automobilu so splátkami na 
polovicu života. Spotrebitelia budú 
opatrnejší ako predtým a rozvážnejší. 
A to podstatné pre život budú ľudia 
hľadať v inom a inde, ako doteraz. 
Dúfam a verím v to.“                

 Horst Opaschowski

Najčítanejšie regionálne noviny
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tv programkomárňansko 7

06:00 Teleráno 08:30 Zá-
mena manželiek 10:20 Rodinné prípady 11:20 
Susedské prípady 12:15 Rodinné prípady 13:15 
Mentalista 15:00 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 Lúpež po taliansky 22:35 Mentalista 23:25 
Šiesty zmysel 01:00 Lúpež po taliansky 02:45 
Zámena manželiek 03:55 Rodinné prípady 04:55 
TELEVÍZNE NOVINY  

05:00 NOVINY TV JOJ 05:40 
KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:30 Extrémni žgr-
loši II. 8 09:00 SÚDNA SIEŇ 10:00 SÚDNA SIEŇ 
11:00 POLICAJTI V AKCII 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 
TOP STAR 12:50 INKOGNITO 14:00 NIKTO NIE JE DO-
KONALÝ 15:30 Extrémni žgrloši 16:00 Bučkovci 2 
- Slnko, seno, dedina 17:30 NOVINY 17:55 MOJA 
MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 
NOVINY TV JOJ 20:35 INKOGNITO 21:40 INKOGNITO 
22:45 HESLO 23:25 Myšlienky vraha 00:20 NIKTO 
NIE JE DOKONALÝ 01:35 KRIMI 02:00 NOVINY 

05:45 Správy RTVS „N“ 07:00 
Postav dom, zasaď strom 07:30 Ranné správy 
RTVS 09:00 Happy kvíz 09:45 Candice Renoiro-
vá 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:20 Dámsky klub 
13:35 Ako sa máte? 13:55 Folklorika 14:20 Recept 
na život 15:30 Občan za dverami 16:25 Cesty po 
svete 16:55 Candice Renoirová 17:45 Duel 18:15 
5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 Milý Frankie 
22:15 Reportéri 22:45 Detektívi od Najsvätejšej 
Trojice 23:55 Recept na život 00:40 Milý Frankie 
02:25 Detektívi od Najsvätejšej Trojice 

06:00 Teleráno 08:30 Svokra 
10:15 Rodinné prípady 11:20 Susedské prípady 
12:15 Rodinné prípady 13:15 Mentalista 15:00 
Susedské prípady 16:00 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 Dobre vedieť! 23:20 
Mentalista 00:50 Šiesty zmysel 02:15 Svokra 
03:30 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 III. 1/13 09:00 SÚDNA SIEŇ 10:00 SÚDNA 
SIEŇ 11:00 POLICAJTI V AKCII 12:00 NOVINY O 12:00 
12:30 TOP STAR 12:50 INKOGNITO 14:00 NIKTO NIE 
JE DOKONALÝ 15:35 Extrémni žgrloši III. 2 16:00 
BUČKOVCI 3 1/4 17:30 NOVINY 17:55 MOJA MAMA 
VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY 
TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:35 NIKTO NIE JE DOKONALÝ 
22:35 Rozum v hrsti 00:00 Myšlienky vraha IV. 
21 00:55 NIKTO NIE JE DOKONALÝ 02:05 NOVINY

05:50 Správy RTVS „N“ 07:30 
Ranné správy RTVS 09:00 Happy kvíz 09:20 
Cesty po svete 09:50 Candice Renoirová 10:50 
Duel 11:20 5 proti 5 12:20 Dámsky klub 13:20 
Happy kvíz 13:35 Ako sa máte? 13:55 Folklorika 
14:20 Recept na život 15:35 Svet v obrazoch 16:25 
Cesty po svete 16:50 Candice Renoirová 17:45 
Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 
Kolonáda 21:30 Fakty a impulzy „N“ 22:15 Julie 
Lescautová 23:40 Zákon a poriadok 00:25 Re-
cept na život 01:10 Julie Lescautová 

06:00 Teleráno 08:30 Zá-
mena manželiek 10:20 Rodinné prípady 11:20 
Susedské prípady 12:15 Rodinné prípady 13:10 
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 CHART SHOW 22:30 Rodinné prípady 23:25 
Mentalista 01:05 Šiesty zmysel 01:45 Zámena 
manželiek 03:00 Susedské prípady 03:50 Ro-
dinné prípady 04:55 TELEVÍZNE NOVINY  

05:00 NOVINY TV JOJ 05:40 
KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:30 Extrémni žgr-
loši III. 2 09:00 SÚDNA SIEŇ 10:00 SÚDNA SIEŇ 
11:00 POLICAJTI V AKCII 12:00 NOVINY O 12:00 
12:30 TOP STAR 12:50 INKOGNITO 14:00 NIKTO NIE 
JE DOKONALÝ 15:35 Extrémni žgrloši III. 3 16:00 
BUČKOVCI 3 2 17:30 NOVINY 17:55 MOJA MAMA 
VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY 
TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:35 HOTEL 21:35 ČESKO SLO-
VENSKO MÁ TALENT 23:00 Čierne vdovy 4 00:10 
Myšlienky vraha 01:05 NIKTO NIE JE DOKONALÝ

05:45 Správy RTVS „N“ 07:05 
Folklorika 07:30 Ranné správy RTVS 08:45 Špor-
tuj doma, Slovensko 09:00 Happy kvíz 09:45 
Candice Renoirová 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 
12:20 Dámsky klub 13:55 Folklorika 14:20 Recept 
na život 15:30 Postav dom, zasaď strom 16:25 
Cesty po svete 16:50 Candice Renoirová 17:45 
Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 
Vraždy v Baskicku 22:10 Veľký Nick 23:45 Recept 
na život 00:30 Vraždy v Baskicku 02:05 Autosa-
lón 02:30 Dámsky klub 03:30 Správy RTVS „N“ 

06:00 Teleráno 08:30 Svokra 
10:05 Rodinné prípady 11:05 Susedské prípady 
12:05 Rodinné prípady 13:05 Mentalista 15:00 
Susedské prípady 16:00 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 Horná 
Dolná Komediálny seriál MN 12 (SR) 2018 22:40 
Mentalista 00:25 Šiesty zmysel 01:55 Svokra 
03:00 Susedské prípady 03:45 Rodinné prípady 
04:55 TELEVÍZNE NOVINY  

05:00 NOVINY TV JOJ 05:40 
KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:30 Extrémni žgr-
loši III. 3 09:00 SÚDNA SIEŇ 10:00 SÚDNA SIEŇ 
11:00 POLICAJTI V AKCII 12:00 NOVINY O 12:00 
12:25 TOP STAR 12:50 HOTEL 8/8 13:45 NIKTO NIE 
JE DOKONALÝ 15:15 Extrémni žgrloši III. 12 16:00 
BUČKOVCI 3 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 podo-
zrivých 00:20 Myšlienky vraha 

06:05 Občan za dverami 
06:30 Reportéri 07:05 Folklorika 07:30 Ranné 
správy RTVS 09:00 Happy kvíz 09:45 Candice Re-
noirová 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:20 Dámsky 
klub 13:20 Happy kvíz 13:35 Ako sa máte? 13:55 
Folklorika 14:20 Recept na život 15:35 Slovensko 
v obrazoch 16:25 Cesty po svete 16:50 Candice 
Renoirová 17:45 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Sprá-
vy RTVS 20:30 Zlaté časy 21:40 Láska na ostrove 
Bora Bora 23:15 Recept na život 00:00 Veľký Nick 
01:30 Láska na ostrove Bora Bora 

PONDELOK 25.5.2020
MARKÍZA MARKÍZA MARKÍZA MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

TV JOJ TV JOJ TV JOJ

RTVS RTVS RTVS

UTOROK 26.5.2020 STREDA 27.5.2020 ŠTVRTOK 28.5.2020

06:00 Teleráno 08:30 Varte 
s nami 09:00 Zámena manželiek 10:15 Rodinné 
prípady 11:10 Susedské prípady 12:10 Rodinné 
prípady 13:10 Mentalista 15:00 Susedské prípa-
dy 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 96 hodín: Zúčtovanie 
22:35 Na pokraji smrti 2 00:15 Mentalista 01:45 
Šiesty zmysel 02:25 Lara Croft - Tomb Raider: Ko-
líska života 04:20 Susedské prípady  

05:00 NOVINY TV JOJ 05:40 
KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:30 Extrémni žgr-
loši III. 4 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 DOKONALÝ 15:30 Extrémni žgrloši III. 5 16:00 
BUČKOVCI 3 4/4 17:30 NOVINY 17:55 MOJA MAMA 
VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVI-
NY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 
20:35 VŠETKO ČO MÁM RÁD 22:35 Hacksaw Ridge: 
Zrodenie hrdinu 01:20 Pláž 03:10 KRIMI 

05:45 Správy RTVS „N“ 07:05 
Folklorika 07:30 Ranné správy RTVS 09:00 Hap-
py kvíz 09:50 Candice Renoirová 10:50 Duel 11:20 
5 proti 5 12:20 Dámsky klub 13:20 Happy kvíz 
13:35 Ako sa máte? 13:55 Folklorika 14:20 Recept 
na život 15:30 Hurá do záhrady 16:25 Cesty po 
svete 16:55 Candice Renoirová 17:45 Duel 18:15 
5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 U vás doma 
22:05 Cestou necestou 22:35 Hamilton 00:25 
Nesmrteľní 01:45 Recept na život 02:25 Hamilton 
04:10 Dámsky klub  

05:10 Rodinné prípady 06:00 
TELEVÍZNE NOVINY 07:00 Priatelia Toma a Jer-
ryho 07:20 Tajná misia 07:40 Muži v čiernom 
09:30 Beethoven 11:10 CHART SHOW 13:00 Su-
perStar 16:10 Svadobné katastrofy 18:20 Smo-
tánka 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 
20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Všetko alebo nič 
Romantická komédia MN 15 (SR-ČR-Poľsko) 2017 
T. Pauhofová, K. Issová, M. Žebrowski, Ľ. Kostel-
ný, Z. Kronerová. 22:45 Zoznámte sa, Joe Black 
02:00 Pán Dokonalý 03:25 Muži v čiernom  

05:30 NOVINY TV JOJ 06:15 
KRIMI 06:45 NOVINY TV JOJ 07:40 Labková pat-
rola  I. 2,3 08:35 Káčerovo 43,44 09:30 NAŠI II. 
39,40/40 10:45 Dovidenia, stará mama! II. 15 
11:25 MILÁČIKOVO 12:00 Princezná a netvor 13:55 
Vodný svet 16:35 Diabol nosí Pradu 19:00 KRIMI 
19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEP-
ŠIE POČASIE 20:35 Láska po anglicky Americká 
romantická komédia. MN 15 2014 22:40 Sestry 
01:00 Dom na konci ulice 02:35 Vec: Počiatok 
04:10 Princezná a netvor  

05:55 Správy RTVS „N“ 07:10 
Včielka Maja 07:55 Tryskáči 08:55 Fidlibum 
09:25 Smajlíkovci 09:50 Daj si čas 10:20 Nájdi si 
ma v Paríži 10:50 Operácia AU! 11:30 On air 11:50 
Záhady tela 12:50 Rodinná anamnéza 14:20 
Grand hotel 15:50 Siedma rota za úplnku 17:15 
KULTÚRA.SK 17:45 Cestou necestou 18:25 Postav 
dom, zasaď strom 19:00 Správy RTVS 20:30 Zá-
hady tela 21:30 Neskoro večer 22:20 Zlé banky 
23:15 Siedma rota za úplnku 00:35 Grand hotel 
02:00 Zlé banky 02:50 Nájdi si ma v Paríži 

06:00 TELEVÍZNE NOVINY 
07:00 Priatelia Toma a Jerryho 07:15 Tajná misia 
07:35 Beethoven 09:10 Lara Croft - Tomb Raider: 
Kolíska života 11:10 Poliš z obchoďáku 2 13:00 Na 
telo 13:45 Godzilla 16:35 Horná Dolná 19:00 TE-
LEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ 
NOVINY 20:25 SuperStar - SUPERFINÁLE Kto sa 
stane ďalšou SuperStar? MN 12 23:20 Svadob-
né katastrofy Romantická komédia MN 12 (USA) 
2011 01:30 Všetko alebo nič 03:20 Horná Dolná 
04:55 TELEVÍZNE NOVINY  

05:30 Prvé oddelenie II. 05:55 
KRIMI 06:25 NOVINY TV JOJ 07:15 Káčerovo 45,46 
08:10 Doba ľadová 09:45 ČESKO SLOVENSKO MÁ 
TALENT 11:10 Diabol nosí Pradu 13:25 A-Team: 
Posledná misia 15:50 NOVÁ ZÁHRADA 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 Mechanik zabijak 2 Americký 
akčný dobrodružný kriminálny triler. MN 15 2016 
J. Statham, J. Alba 22:40 Najnadanejšie dievča 
01:05 Bez úniku 02:35 Samovražedná misia 

05:20 Správy RTVS „N“ 06:35 
Včielka Maja 07:25 Tryskáči 07:40 Elena z Avalo-
ru 08:25 Zázračný ateliér 08:50 Táraninky 09:05 
Ekonauti 09:40 Autosalón 10:05 Taliansko 11:00 
Slovensko v obrazoch 11:25 Svet v obrazoch 11:55 
O 5 minút 12 13:00 Občan za dverami 13:30 PO-
IROT: Záhadná vražda v Styles 15:15 Zlaté časy 
16:30 Oslobodenie 17:45 Hurá do záhrady 18:20 
Tajomstvo mojej kuchyne 19:00 Správy RTVS 
20:30 Martino tajomstvo 23:35 POIROT: Záhadná 
vražda v Styles 01:15 Martino tajomstvo

MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

PIATOK 29.5.2020 SOBOTA 30.5.2020 NEDEĽA 31.5.2020
MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

TIP 
NA SOBOTNÝ 

VEČER

30.5.2020 20:30  
VŠETKO 

ALEBO NIČ
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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
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

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

Zľavy platia

do 1. 6. 2020. 

zasklievanie terás

splátky od 149 €

zimné záhrady 

splátky od 98 €

VYHRAJTE 400 €VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%

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

ODLOŽTE SI NÁŠ INZERÁT
HYDINU PONÚKAME CELOROČNE


