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Diagnóza F 73

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Zažili to pravdepodobne mnohí z 
nás. Nie také to klasické - chýba 
mi to alebo tamto čo má henten či 
onen, alebo mi prestala ísť práčka, 
potrebujem nové auto...

Byť na konci so silami, keď len 
zúfalo sedíte a hlavou sa vám prehá-
ňajú myšlienky ako ďalej, ani nie či, 
skôr ako vôbec nejak ďalej. Takých 
ľudí je na Slovensku veľa a v tejto 
chvíli myslím na každého z nich. 
Obdivujem silu, ktorú v sebe nachá-
dzajú na zvládanie pre bežného člo-
veka nezvládateľného, prekonávanie 
neprekonateľného a tešenie sa z toho, 
z čoho by sa iný zosypal ako domček 
z karát.

Obdivujem silu nezlomných a 
odhodlaných. Obdivujem tých, ktorí 
nemárnia čas politikárčením, nená-
visťou, závisťou, hlúposťou, mali-
chernosťou a jednoducho predlžujú 
život. Teda, vôbec nie jednoducho, 
ale dokážu to. Sebe či iným.

Mám dosť večne nespokojných, 
žijúcich vo svete dostatku, mám dosť 
povýšených, mysliacich si, že sú je-
diní oprávnení súdiť a odsudzovať. 
Mám dosť premúdrených, ktorí sa 
ešte nikdy neocitli v takej životnej si-

tuácii, v ktorej naozaj išlo o život a nie 
o doslova kraviny. Mám dosť tých, 
ktorí nás večne presviedčajú o tom, 
že iba ich “pravda” je PRAVDOU. A 
iba ich názory sú tými správnymi 
názormi. Dokonca, názormi povole-
nými a len tie ako jediné sú akcep-
tovateľné - ako pred viac ako tridsať 
rokmi, čo si už dnes mladá generácia 
v aktívnom veku nepamätá.

Naše životy sú panoptikom sku-
točných problémov, lebo, ako sa vra-
ví, naozajstné problémy nezažili iba 
ak tak idioti. To slovo nie je myslené 
ako nadávka, to je skutočný názov 
skutočnej diagnózy (Dg F 73).

Mimochodom, koľkí z vás už 
poznali, že “byť na konci so silami” 
znamená vlastne opäť stáť na začiat-
ku? A koľko tých začiatkov už máte 
za sebou? Čím viac, tým lepšie sku-
točne poznáte pravý život. 
A čím skôr ich absolvu-
jete, tým viac času vám 
zostane na samotnú 
zmysluplnú cestu.

Veľa šťastia pri jej 
zdolávaní!
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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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Plechové krytiny 
a škridly za ozaj 
výhodné ceny.
Strechy na kľúč a 

rekonštrukcie striech.

0905 746 12409
Neváhajte zavolať!

www.strecha.ws
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Rakúska agentúra
s  10-ročnou pôsobnosťou

prijme opatrovateľky k seniorom 
- 14-dňové turnusy
- dopravu a odvody hradí klient
- strava a ubytovanie zdarma
- podmienky: - opatrovateľský kurz alebo stredná
        zdrav.škola
                         - dobrá znalosť nemeckého jazyka
                         - vek 30 – 63 rokov

Tel.: 0043 699 17 25 55 33, E-mail:  office.elly@gmail.com
(hovoríme po slovensky aj maďarsky)

www.24pflege-elly.at
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KURZ SBS

Evidovaní na Úrade práce môžu 
mať kurz ZADARMO!

KOMÁRNO
kurz  začína  24.08.2020 

Volajte: 0905 312 160
KURAM

179 €
CENA 
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Kolárovo

Komárno

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: 
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Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (16.370 domácností)

»Kúpim Škoda 110R, Garde 
alebo Rapid aj nepojazdné 
bez papierov. 0904527918

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

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

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

» Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682

»Kúpim ľudové kroje 
0902708047

» Kúpim červenú krabičku 
od hodiniek Heuer zaplatím 
50 eur. Tel. 0944137683

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                    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

11 HOBBY A ŠPORT   

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.

správny krok pre vašu reklamu
reklama pre váš reštart

INZERÁT, 
KTORÝ PREDÁVA 

TLAČ
ZA NAJLEPŠIE CENY

DORUČOVANIE
LETÁKOV

ONLINE
GOOGLE, FACEBOOK

RETARGETING

REMARKETING
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Do šiesteho ročníka Ceny Slovenskej re-
publiky za krajinu, vyhlásenej minister-
stvom životného prostredia, bolo prihlá-
sených osem realizovaných projektov. 

Kritériá posudzujúce oprávnenosť 
predloženia projektov splnilo v rámci ad-
ministratívnej kontroly národným koordi-
nátorom - Slovenskou agentúrou životného 
prostredia 7 kandidátov.

Občianske združenie Ekoenergia
Projekt: Bioklimatický Park Drienová
Mesto Holíč
Projekt: Návrat k barokovej krajine Holíč - 
Kopčany

Občianske združenie K prameňom 
Bebravy
Projekt: K prameňom Bebravy

Občianske združenie kRAJ
Projekt: Včelí kRaj

Občianske združenie Levický 
okrášľovací spolok
Projekt: Levický okrášľovací spolok
Národný Trust, nezisková organizácia
Projekt: Víkend otvorených parkov a záhrad

Združenie na záchranu Lietavského 
hradu
Projekt: Združenie na záchranu Lietavské-
ho hradu

Nominované projekty budú prezento-
vané v auguste pred odbornou komisiou, 
ktorá pozostáva z odborníkov z oblasti sta-
rostlivosti o krajinu, zo zástupcov verejnej 
správy, samosprávy a neziskového sektora. 
Odborná komisia zhodnotí komplexnosť a 
celkový prínos projektu v starostlivosti o 
krajinu, mieru naplnenia kritérií pre posu-
dzovanie ceny, príkladnosť, udržateľnosť 
projektu, kvalitu predložených podkladov, 
prihlášky, ako aj samotnú prezentáciu a 
národnú reprezentatívnosť na európskej 
úrovni. Na základe sumarizácie výsledkov 
určí laureáta ceny, ktorý získa nomináciu 
Slovenskej republiky na účasť v Cene Rady 
Európy za krajinu 2020/2021, ako jediný zá-
stupca Slovenskej republiky v zmysle člán-
ku 11 Európskeho dohovoru o krajine.

Všetky informácie o aktuálnom roč-
níku Ceny Slovenskej republiky za krajinu 
2020 nájdete na webovom sídle ceny www.
cenazakrajinu.sk, v časti aktuálny ročník a 
v časti na stiahnutie.

O Cenu Za krajinu 2020 
zabojuje sedem projektov

» red 

8. augusta 1786       
uskutočnili francúzski horolezci Jacques Balmat a Michel Paccard 
prvý výstup na horu Mont Blanc.

Výročia a udalosti

9. augusta 1945       
zvrhol americký bombardér Bockscar atómovú bombu Fat Man na 
japonské mesto Nagasaki.

Výročia a udalosti
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Ministerstvo zdravotníctva sa pri-
pája k výzve Národnej transfúznej 
služby Slovenskej republiky na daro-
vanie krvi. V posledných týždňoch 
zaznamenala na svojich odberových 
pracoviskách pokles darcov krvi, čo 
sa prejavuje úbytkom zásob krvných 
prípravkov. 

Krv je v týchto letných týždňoch nes-
mierne potrebná z dôvodu vyššieho počtu 
úrazov či dopravných nehôd.  

„Pridávame sa k výzve kolegov z 
Národnej transfúznej služby. Ak môže-
me, pomôžme. Vyzývame aktívnych aj 
nových darcov, aby prišli darovať svoju 
vzácnu tekutinu. A tak pomohli doplniť 
zásoby krvných prípravkov, ktoré sú ne-
oceniteľne potrebné v neočakávaných 
akútnych situáciách, ale aj denne pre 
ťažko chorých, napríklad onkologických 
pacientov s niektorým typom diagnóz,“ 
povedal štátny tajomník ministerstva 
zdravotníctva Peter Stachura.  

Darcovia sa už nemusia objednávať 
na presne určený čas, čo bolo jedným 
z preventívnych opatrení v súvislosti s 
COVID-19. Odberové pracoviská fungujú 
počas pracovných dní od 7.00 h do 14.00 
h, v utorok je čas predĺžený do 17.00 h. 
Stále však platí, že darcovia môžu využiť 
aj objednávanie na termín. Darovať krv 
môže osoba, ktorá za posledných 14 dní 
nebola v zahraničí, alebo nebola v úzkom 

kontakte s osobou, ktorá sa zo zahraničia 
vrátila. Všetky odberové pracoviská dodr-
žiavajú prísne bezpečnostné opatrenia na 
zabránenie šírenia COVID-19.

V deň odberu treba ľahko jesť a hlavne 
dostatočne piť! Ideálne vodu, čaj a môže 
sa aj čierna káva. Deň predtým sa treba 
vyvarovať jedeniu mastných jedál (úde-
niny, mliečne výrobky), pitiu alkoholu 
a fajčeniu.Na odberovom pracovisku sa 
preukážete občianskym preukazom a 
kartou poistenca, pravidelní darcovia 
aj preukazom darcu.Nasleduje odber 
vzorky krvi. Z nej sa zisťuje krvný obraz, 
hladina krvného farbiva a krvná skupi-
na.V niektorých transfúznych centrách 
dostanete po tomto malé občerstvenie.
Následne vás vyšetrí lekár. Zmeria tlak 
krvi a pulz, fonendoskopom vyšetrí pľúca 
a srdce. Ak vyšetrenia ukážu, že môžete 
darovať krv, sestra vám na odberovom 
lôžku vydezinfikuje lakťovú jamku a odo-
berie približne 450 ml krvi z lakťovej žily. 
Takéto množstvo je pre darcu neškodné. 
Odber trvá 5 až 15 minút.Po odbere sa od-
porúča ostať ležať minimálne 10 minút.
Nasleduje občerstvenie v bufete.

Ďalších 24 až 48 hodín sa odporúča 
vyvážená strava, zvýšený počet tekutín a 
odpočinok.

Aktuálne informácie, ako aj kontakty 
na odberné miesta nájdete na webe Ná-
rodnej transfúznej služby: www.ntssr.sk.

Ak môžete darovať, 
na Slovensku chýba krv!

» red

Ministerstvo životného prostredia 
ukončilo prípravu na vyhlásenie 
prírodnej rezervácie Vihorlatský 
prales a je odhodlané ho doviesť do 
úspešného konca.

Po rokoch neúspešných rokovaní 
so súkromnými vlastníkmi lesov do-
siahlo ministerstvo v marci tohto roku 
dohodu so spoločnosťou BESTRY s.r.o., 
ktorá vlastní lesné pozemky v jadrovej 
časti rezervácie (353,3 hektára). Spoloč-
nosť súhlasila so zámenou za iné lesné 
pozemky vo vlastníctve štátu.

Vzápätí ministerstvo iniciovalo, 
aby správcovia lesných pozemkov vo 
vlastníctve štátu vytypovali pozemky 
vhodné na zámenu. Na túto iniciatívu v 
marci 2020 pozitívne zareagoval štátny 
podnik Lesopoľnohospodársky maje-
tokv Ulič.

Týmto sa odstránila dlhoročná 
bariéra, ktorá bránila plnohodnotnej 
ochrane unikátneho územia. Prírodná 
rezervácia Vihorlatský prales pokrýva 
lokalitu starých bukových lesov a pra-
lesov, vyhlásených UNESCOm za loka-
litu svetového prírodného dedičstva.

Ministerstvo životného prostredia 
plní aj ďalší cieľ, ktorý minister Ján Bu-
daj prijal za svoj po diskusii s predsta-
viteľmi hromadnej pripomienky, ktorú 
podporilo vyše 70 tisíc signatárov. Títo 
sa dožadovali, aby aj jazero Morské oko 
a jeho okolie bolo v rezervácii Vihor-
latský prales zaradené do najvyššieho 

stupňa ochrany.
V minulosti bolo totiž Morské oko a 

jeho okolie navrhované na ochranu v 
nižšom, štvrtom stupni. Angažovaná 
verejnosť ale vyslovovala podozrenie, 
či neprichádza ku skrytej príprave bu-
dúcej výstavby v okolí Morského oka.

Minister Ján Budaj návrh upravil 
tak, že Morské oko má byť územím s 
najvyšším stupňom ochrany.

“Som presvedčený, že vyhláseniu 
prírodnej rezervácie Vihorlatský prales 
nič nebráni. Ján Mičovský je priazniv-
com ochrany starých bukových lesov 
a pralesov Karpát a ak ho niečo brzdilo 
v konaní, tak to mohli byť iba formál-
ne prekážky. Návrh na vyhlásenie prí-
rodnej rezervácie Vihorlatský prales 
chcem predložiť na augustovom roko-
vaní Vlády SR,” zdôraznil minister Ján 
Budaj.

Vihorlatský prales bude zachránený

» red
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Vyrážate tento rok na dovolenku do 
prírody a chcete si užívať jej čaro? 
Na čo nezabudnúť, aby sa vydarila k 
spokojnosti celej rodiny? Prinášame 
zopár tipov.

Ak budú v najbližších týždňoch vaše 
kroky smerovať do prírody, pamätajte na 
zopár drobností, ktoré môžu byť užitočné 
a pomôcť k tomu, aby sa vaša dovolenka 
vydarila.

Pribaľte si cestovateľskú lekárničku
Okrem výberu miesta vašej dovolen-

ky by ste si mali dať záležať aj na výbave 
cestovateľskej lekárničky. Tá by mala byť 
umiestnená v suchu, chlade a tme, tak 
aby nedošlo k poškodeniu jej obsahu. Vo 
všeobecnosti sa na dovolenku odporúča 
zabaliť: lieky, ktoré bežne užívate, lieky 
proti horúčke a bolestiam hlavy, lieky proti 
hnačke aj proti zápche, antihistaminiká, 
ktoré pomôžu pri alergických reakciách, 
antialergický krém, ktorý pomôže pri 
uštipnutí hmyzom, sprej alebo krém proti 
hmyzu, teda repelent, dezinfekčný pro-
striedok, pohotovostné obväzy, obväzovú 
vatu, pinzetu, nožničky, náplaste.

Nezabudnite na horské poistenie
Ak sa chystáte vyraziť na horskú tu-

ristiku, tak by ste nemali zabudnúť uza-
tvoriť si horské poistenie. Bez ohľadu na 
to, či chcete podniknúť len krátky výlet 
alebo túru, môže vám poistenie v prípa-
de nepredvídaných okolností pomôcť 
vyhnúť sa zbytočným starostiam navy-
še. Zo zákona je totiž každá osoba na-
chádzajúca sa v horskej oblasti povinná 
uhradiť horskej službe náklady spojené 
s výkonom záchrannej činnosti alebo s 
pátraním. Táto povinnosť sa nevzťahuje 
len na deti a fyzické osoby nespôsobilé 
na právne úkony.

Na túru sa poriadne pripravte
Ak sa vydáte na túru, horská služba 

radí, vziať si so sebou aj mobilný telefón. 
Priebeh túry si prezrite na mape alebo v 
turistickom sprievodcovi a v prípade po-
treby využite služby horského vodcu alebo 
horského sprievodcu. Na túru odchádzajte 
skoro ráno a dokončite ju do zotmenia. Pri 
zostupe je podľa odporúčaní horskej služ-
by nutné rátať s časom rovnajúcim sa asi 
70 % času výstupu. Pri pohybe v horskom 
teréne vám chôdzu uľahčí používanie tu-
ristických palíc. Na každú túru sa vystrojte 
primerane ročnému obdobiu, namáha-
vosti túry a jej dĺžke. Nevyhnutná je obuv 

s vibramovou podrážkou a plášť do daž-
ďa alebo vetrovka. V chladnejšom počasí 
alebo pri výstupe na sedlo alebo vrchol 
sú potrebné aj sveter, čiapka a rukavice. 
Nezabúdajte na jedlo a dostatok tekutín. 
Na orientáciu použite turistickú mapu, v 
ktorej sú zakreslené všetky dôležité údaje. 
Používajte vždy posledné opravené vyda-
nie, vyhnete sa omylom v teréne. Viac in-
formácií sa dozviete na stránkach horskej 
záchrannej služby, kde sú tiež pravidelne 
aktualizované najdôležitejšie informácie 
týkajúce sa aktuálneho stavu v horách na 
jednotlivé dni.

Chráňte sa pred kliešťom?
Keďže výskyt kliešťov v prírode je znač-

ný, pri potulkách prírodou by ste sa mali 
vyhýbať miestam,kde ich je najviac. Ide 
najmä o okraje lesov, vysoké porasty tráv 
či krovie. Je dobré zvoliť vhodné oblečenie 
pokrývajúce čo najväčšie časti tela, naj-
mä dlhé nohavice a ponožky. Vhodnejší 
je svetlý odev, na ktorom parazita skôr 
zbadáte. Zabúdať by ste nemali ani na po-
užívanie repelentov. Po návrate domov si 
musíte dôkladne prekontrolovať celé telo. 
Kliešť sa najčastejšie prisaje do vlasatej 
časti hlavy, do slabín a podpazušia, za 
uši, do podkolennej jamky a na intímne 
miesta.

Pobyt pri vode
K letnej dovolenke v prírode patrí aj 

možnosť osviežiť sa a oddýchnuť si po 
namáhavej túre niekde pri vode. Vo vše-
obecnosti platí, že najbezpečnejšie je 
kúpať sa na oficiálne prevádzkovaných 
kúpaliskách a na vodných plochách, 
ktorých kvalitu monitorujú orgány verej-
ného zdravotníctva. Tie zároveň výsled-
ky kontrol pravidelne uverejňujú počas 
letnej kúpacej sezóny na svojom webe. 
Ak už zvolíte kúpanie sa na prírodných 
vodných plochách, snažte sa nevstupovať 
do neznámej či hlbokej vody, ak nie ste 
zdatným plavcom. Nevstupujte do vody, 
ktorá na základe senzorických vlastností, 
akými sú farba, zákal, priehľadnosť pôso-
bí odpudivo a rovnako sa nekúpte vo vo-
dách, kde sa zhromažďuje vodné vtáctvo 
a v okolí ktorých ste našli uhynuté vtáky 
a zvieratá. Ak si nie ste istí kvalitou vody, 
urobte si jednoduchý test na prítomnosť 
siníc a to tak, že do priesvitnej nádoby na-
beriete vodu a necháte ju na svetle postáť 
15 až 20 minút. Ak sa na vode vytvorí prs-
tenec farebnej hmoty pripomínajúci pose-
kané ihličie alebo zelenú krupicu a voda 
pritom zostane číra, ide pravdepodobne 

o sinice. Ak zostanú mikroorganizmy roz-
ptýlene vo vodnom stĺpci, ide o zdravotne 
nevýznamné riasy.

Majte deti stále na očiach
Ak ste pri vode s deťmi, je treba ich mať 

stále na očiach, pretože i malá nepozor-
nosť môže mať fatálne následky. Ak potre-
bujete ísť mimo dohľadu detí, zabezpečte 
im pri vode dozor inou dospelou osobou. 
Užitočné je aj používanie kúpacích pomô-
cok, teda kolies alebo rukávnikov, ktorých 
kvalitu by ste mali vyskúšať minimálne ve-
čer pred používaním. Pri pobyte na loďke, 
nafukovacom matraci či šliapacom bicykli 
musí mať dieťa vždy záchrannú vestu či 
rukávniky. Zvykať na vodu by si malo už 
v nízkom veku, čo najskôr ho treba učiť 
aj plávať, pretože aj začiatočník má lepšiu 
šancu udržať sa nad hladinou v prípade, 
že by potreboval pomoc.

Nezabudnite na pokrývku hlavy
Či už mierite k vode alebo na túru, po-

krývka hlavy je v oboch prípadoch dôleži-
tá. Aj horské slnko môže byť zradné. Naj-
mä počas veterných dní sa môže zdať, že 
slnko nesvieti až tak intenzívne a môžete si 
veľmi ľahko privodiť úpal.

Naučte sa poskytnúť prvú pomoc
Podvrtnutý členok

Dôležité je zranený členok znehybniť, 
ideálne ho pevne obviazať šatkou alebo 
kusom látky. Ak noha opúcha alebo sa na 
ňu nedá od bolesti postaviť, treba vyhľadať 
lekára.

Odreniny
Pošmyknutie sa na ostrých skalách nie 

je na horách zriedkavým úkazom. Zväčša 
ide o drobné zranenia, ktoré stačí ošetriť 
čistou vodou a prelepiť náplasťou.

Krvácanie z nosa
Či už ho spôsobí riedky vzduch alebo 

úraz, zastaviť ho vieme stlačením mäkkej 
časti nosových krídiel. Držíme ich pri-
bližne 10 minút, následne tlak uvoľníme. 
Dýchame ústami a keď je to potrebné, stla-
čenie zopakujeme. V prípade masívneho 
krvácania, ktoré sa nám nedarí zastaviť ani 

po 30 minútach, vyhľadáme lekára.

Úraz hlavy
Sú veľmi nebezpečné a spôsobujú ich 

najmä pády. Nejde o nič vážne, pokiaľ sa 
neobjavia príznaky otrasu mozgu – zvra-
canie, dvojité videnie, ospalosť. Tieto prí-
znaky si vyžadujú neodkladné vyšetrenie 
odborníkom.

Zlomenina
Tento typ úrazu zvyčajne sprevádza in-

tenzívna bolesť. S končatinou by sa nemalo 
hýbať, čo najlepšie dosiahneme zafixova-
ním. V prípade zlomeniny dolnej končati-
ny, priviažeme kusmi látky zdravú nohu o 
ranenú, čím jej vytvoríme potrebnú oporu. 
K otvorenej zlomenine pristupujeme ako k 
rane, prekryjeme ju sterilným štvorcom z le-
kárničky tak, aby sme prekryli kosť. Okam-
žite voláme záchranku alebo horskú službu.

Silné krvácanie
Nech už ho spôsobí čokoľvek, najdôleži-

tejšie je krvácanie zastaviť. Ranu treba ob-
viazať alebo aspoň prekryť, aby sa do nej 
nedostali nečistoty. Priamym tlakom zatla-
číme na krvácajúcu ranu, na ktorú pritlačí-
me čistý kus látky. Poranenú časť opatrne 
zdvihneme nad úroveň srdca, dávame pri 
tom pozor na prípadné zlomeniny. Ranu 
obviažeme obväzom a vytvoríme cez ňu 
určitý tlak, aby zabraňoval ďalšiemu krvá-
caniu. Obväz však nesťahujeme príliš sil-
no, aby nebránil cirkulácii krvi. Následne 
vyhľadáme alebo privoláme pomoc.

Kliešťa vyberte správne
Prisatého kliešťa odstraňujte pinzetou, 

ktorú pritlačte čo najbližšie ku koži. Vyťa-
hujte ho pomaly, kývavým pohybom bez 
točenia. Najdôležitejšie je kliešťa nepo-
škodiť a nerozmliaždiť. Treba vybrať celé 
telo aj s hlavičkou. Ak nemáte poruke de-
zinfekčný prostriedok z lekárne akým je 
lieh, či jódová tinktúra, použite prípravok 
s obsahom alkoholu. Ak sa nepodarí od-
strániť kliešťa celého, je vhodné vyhľadať 
zdravotnícku pomoc.

Informácie poskytol Úrad verejného 
zdravotníctva SR, Horská služba, Falck

STRANU PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Nezabudnite na poistenie, lekárničku, vhodnú obuv i pokrývku hlavy

Vyrážame za oddychom do prírody

Na horskú túru si treba aj v letných mesiacoch pribaliť teplé oblečenie. 
foto autor stux pixabay

Deti nenechávajte pri vode bez dozoru.                               foto autor qimono pixabay



KM20-32 strana 5

SPRAVODAJSTVO / SLUŽBY,  FIRMÁMKOMÁRŇANSKO
5

Katarína Spišáková

spisakova@regionpress.sk 

0915 781 227

Poprední odborníci na svete určili 
dvanásť faktorov, ktoré by mohli 
znížiť riziko demencie až o štyrid-
sať percent.

Podľa novej štúdie v odbornom 
časopise The Lancet by sa dalo zabrá-
niť štyridsiatim percentám všetkých 
chorôb s demenciou na celom svete - 
alebo aspoň oneskoriť, ak by sa ľudia 
správali rozumnejšie.

Je však potrebné zmeniť dvanásť 
zvykov, o ktorých sa preukázalo, že 
ovplyvňujú riziko demencie. Ich zo-
znam okrem nadmernej konzumácie 
alkoholu alebo vysokého krvného 
tlaku zahŕňa aj poranenia hlavy, stra-
tu sluchu alebo zlú školskú dochádz-
ku.

Očakáva sa, že do roku 2050 sa 
vzhľadom na neustále sa zvyšujúcu 
dĺžku života počet ľudí, trpiacich na 
demenciu, zvýši na 152 miliónov. 

Už od veku 40 rokov by “hor-
ná” hodnota krvného tlaku nemala 
prekročiť 130 mmHg. Vedci tvrdia, 
že liečba vysokého krvného tlaku je 
doteraz jediným známym spôsobom, 
ako zabrániť demencii bez medika-
mentóznej podpory.

Tí, ktorí zle počujú, by si mali kú-
piť načúvacie pomôcky , dokonca aj v 
plnom rozkvete síl a veku. Všeobecné 
pravidlo znie - chráňte si sluch pred 
hlukom. Štúdie naznačujú, že riziko 
demencie sa zvyšuje so zvyšujúcou sa 

stratou sluchu.
Dôležitá je ochrana hlavy, aby 

sa znížilo riziko zranenia. Na alkohol 
iba s mierou, nadmerné pitie vyvolá-
va zmeny v mozgu, ktoré tiež zvyšujú 
riziko demencie. Ľudia by mali byť 
fyzicky aktívni pokiaľ možno až do 
vysokého veku. Vedci tvrdia, že odvy-
kanie od fajčenia sa môže vyplatiť aj v 
staršom veku. Všetky deti by sa mali 
vzdelávať. Vzdelanie pomáha mozgu 
bojovať s chorobou. Tak isto tvorivé 
hry, akákoľvek duševná činnosť, aj vo 
vysokom veku.

So staršími ľuďmi, trpiacimi ná-
stupom demencie sa treba rozprávať, 
zamestnávať ich tvorivou činnosťou, 
vyžadovať od nich schopnosť spomí-
nať si na prežitý život. Hrajte sa s nimi 
trebárs ako s deťmi, verte, budú radi a 
bude ich to aj baviť.

Ako ovplyvniť riziko demencie

» red (Podľa Der Spiegel)

Ratio educationis bol organizač-
ný poriadok pre školskú sústavu v 
Uhorsku, ktorý publikovala Uhor-
ská kráľovská miestodržiteľská 
rada za vlády Márie Terézie 2. au-
gusta 1777.

V roku 1774 bol na popud Márie Te-
rézie vydaný zákon, ktorý zostavil J. I. 
Felbiger, a ktorým sa prvýkrát pre ra-
kúsku monarchiu okrem Uhorska zjed-
nocovalo to, čo by sme dnes označili 
ako základné školstvo v materinskom 
jazyku. Zvykne sa nazývať Školský 
poriadok, celý názov znel Všeobecný 
školský poriadok pre nemecké normál-
ne, hlavné a triviálne školy vo všetkých 
cisársko- kráľovských dedičných kra-
jinách. Spomínané školy delil text na 
triviálne školy, hlavné školy a normál-
ne školy. Pre Uhorsko bol však tento 
„Školský poriadok“ v adaptovanej po-
dobe schválený až o tri roky neskôr na 
základe dokumentu nazvaného Ratio 
educationis. Práce na jeho zostavova-
ní viedol Jozef Ürméni, zo Slovákov sa 
aktívne na práci zúčastnil Adam Fran-
tišek Kollár, ktorého niektorí autori po-
važujú za hlavného autora Ratia.

Právna norma položila základy 
veľkej reformy školstva, umožnila 
vytváranie škôl s vyučovacím mate-
rinským jazykom a vydávanie prísluš-
ných učebníc. Obsahovala aj študijný 
a disciplinárny poriadok. Cieľom vý-
chovy bol v zmysle osvietenských myš-

lienok občan. Vytvorila tiež jednotnú 
školskú sústavu od národných škôl po 
univerzitu.

Ľudové školy by sme dnes označili 
ako základné, prvý a druhý stupeň la-
tinských škôl ako stredné školy a aka-
démie (s výhradami) ako vysoké školy.

Mária Terézia bola celkom určite 
najvýznamnejšou ženou habsburskej 
dynastie a kľúčovou postavou v poli-
tike 18. storočia. Svet ju doteraz pozná 
ako kráľovnú, cisárovnú, vojvodkyňu, 
osvietenú panovníčku a reformátorku. 
Jej slávnostná korunovácia sa konala 
v bratislavskom Dóme sv. Martina 25. 
júna 1741. Príchod novej panovníčky 
do mesta vyvolal úprimné nadšenie. 
Po troch storočiach vlády mužov malo 
Uhorsko kráľovnú, čo bola významná 
zmena. Samotný akt korunovácie sa 
odohral počas slávnostnej omše, keď 
uhorský primas položil na hlavu novej 
kráľovnej svätoštefanskú korunu. 

Obrovský krok pre vzdelanosť

» red
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 15. 8. 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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06:00 Teleráno 08:40 Rodin-
né prípady 09:40 Kuchyňa 11:50 Kobra 11 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 RED 2 Akčná 
komédia MN 15 (USA) 2013 B. Willis, J. Malkovich, 
M. L. Parkerová, A. Hopkins, H. Mirrenová, C. Zeta-
-Jonesová. 22:50 Sekerovci 00:05 Zita na krku 
00:45 Kobra 11 02:25 Kuchyňa 04:10 Rodinné 
prípady 04:55 TELEVÍZNE NOVINY  

05:05 NOVINY TV JOJ 05:40 
KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:35 PROSTŘENO 25 
09:30 SÚDNA SIEŇ 10:20 SÚDNA SIEŇ 11:05 Dr. Do-
konalý 7 12:10 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 14:45 
SÚDNA SIEŇ 15:25 SÚDNA SIEŇ 16:30 Dr. Dokonalý 
8 17:30 NOVINY 18:00 PROSTŘENO 26 19:00 KRIMI 
19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEP-
ŠIE POČASIE 20:35 INKOGNITO 21:40 INKOGNITO 
22:55 HESLO 23:40 Kosti III. 14 00:35 Dr. Dokonalý 
8 01:25 KRIMI 01:50 NOVINY TV JOJ 02:25 SÚDNA 
SIEŇ 03:10 Kutyil s.r.o. 5 

05:15 Správy RTVS „N“ 06:35 
Na krídlach 07:30 Ranné správy RTVS 08:50 
Doktor z hôr 09:35 Derrick 10:50 Duel 11:20 5 
proti 5 12:20 Maigret 14:00 Folklorika 14:30 Bláz-
nivo zamilovaní 16:25 Svet z vtáčej perspektívy 
16:55 Doktor z hôr 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 
Správy RTVS 20:30 Oscar MN 12 (Francúzsko) 
1967 Louis de Funes, Claude Rich, Mario David 
21:50 Strážmajster Topinka 22:45 Derrick 23:50 
Maigret 01:20 Bláznivo zamilovaní 02:15 Oscar 
03:50 Správy RTVS „N“ 04:45 Duel  

06:00 Teleráno 08:40 Ro-
dinné prípady 09:40 Kuchyňa 11:50 Kobra 11 
14:55 Susedské 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 Dobre 
vedieť! Zábavná šou. MN 12 22:45 Klamal by som 
ti? Zábavno-súťažná šou. MN 12 23:40 Kobra 11 
Kriminálny seriál MN 12 (Nemecko) 2008 01:35 
Kuchyňa 03:10 Dobre vedieť! 04:15 Rodinné prí-
pady 04:55 TELEVÍZNE NOVINY  

05:05 NOVINY TV JOJ 05:40 
KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:35 PROSTŘENO 26 
09:30 SÚDNA SIEŇ 10:20 SÚDNA SIEŇ 11:25 Dr. Do-
konalý 8 12:25 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 14:35 
SÚDNA SIEŇ 15:25 SÚDNA SIEŇ 16:30 Dr. Dokonalý 
9 17:30 NOVINY 18:00 PROSTŘENO 27 19:00 KRIMI 
19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEP-
ŠIE POČASIE 20:35 9-1-1 - PREMIÉRA 15 21:30 9-1-1: 
Texas - PREMIÉRA 22:30 NAJHĽADANEJŠÍ 6 23:30 
Kosti III. 15/15 00:25 Dr. Dokonalý 9 01:20 KRIMI 
01:40 NOVINY TV JOJ 02:20 SÚDNA SIEŇ 

05:45 Správy RTVS „N“ 07:00 
Svet z vtáčej perspektívy 07:30 Ranné správy 
RTVS 08:50 Doktor z hôr 09:35 Derrick 10:50 
Duel 11:20 5 proti 5 12:20 Maigret 14:00 Folklorika 
14:30 Bláznivo zamilovaní 15:35 Svet v obrazoch 
16:25 Svet z vtáčej perspektívy 16:55 Doktor z 
hôr 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 
20:30 Viera 22:00 Skôr než zomrieme 23:00 Der-
rick 00:00 Maigret 01:35 Viera 03:05 Bláznivo 
zamilovaní 04:00 Slovensko v obrazoch 04:25 
Správy RTVS „N“  

06:00 Teleráno 08:40 Rodin-
né prípady 09:45 Kuchyňa 11:50 Kobra 11 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 CHART 
SHOW Adela Vinczeová uvádza rebríček najväč-
ších hudobných hitov. MN 12 22:35 Dobre vedieť! 
Zábavná šou. MN 12 23:45 Milenky 00:50 Kobra 
11 02:30 Kuchyňa 04:15 Rodinné prípady 04:55 
TELEVÍZNE NOVINY  

05:05 NOVINY TV JOJ 05:40 
KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:35 PROSTŘENO 27 
09:30 SÚDNA SIEŇ 10:25 SÚDNA SIEŇ 11:25 Dr. Do-
konalý 9 12:25 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 14:35 
SÚDNA SIEŇ 15:25 SÚDNA SIEŇ 16:30 Dr. Dokonalý 
10 17:30 NOVINY 18:00 PROSTŘENO 28 19:00 KRI-
MI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJ-
LEPŠIE POČASIE 20:35 Plán hry 23:00 Štyri svadby 
a jeden pohreb I.: Epizóda 6 01:00 Kosti IV. 1/26 
01:40 KRIMI 02:05 NOVINY TV JOJ 02:45 Kutyil 
s.r.o. 16 03:20 Kutyil s.r.o. II. 9 

05:45 Správy RTVS „N“ 07:00 
Svet z vtáčej perspektívy 07:30 Ranné správy 
RTVS 08:50 Doktor z hôr 09:35 Derrick 10:50 
Duel 11:20 5 proti 5 12:20 Maigret 14:00 Folklo-
rika 14:30 Bláznivo zamilovaní 15:35 Svetové 
dedičstvo UNESCO na Slovensku 16:25 Svet z 
vtáčej perspektívy 16:55 Doktor z hôr 17:45 Duel 
18:15 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 Vraždy v 
Brocéliande 22:05 Vrchný inšpektor Banks 23:35 
Derrick 00:35 Maigret 02:15 Vraždy v Brocéliande 
03:45 Bláznivo zamilovaní 04:40 Správy RTVS

06:00 Teleráno 08:40 Rodin-
né prípady 09:45 Kuchyňa 11:50 Kobra 11 14:50 
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 Misia
nový domov Unikátna reality šou o premene
bývania tých, ktorí to potrebujú najviac. MN 12 
21:50 Zámena manželiek 23:15 Milenky 00:25
Misia nový domov 01:35 Kobra 11 03:00 Kuchyňa 
04:55 TELEVÍZNE NOVINY  

05:05 NOVINY TV JOJ 05:40
KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:35 PROSTŘENO 
28 09:30 SÚDNA SIEŇ 10:20 SÚDNA SIEŇ 11:25
Dr. Dokonalý 10 12:25 ČESKO SLOVENSKO MÁ TA-
LENT 14:30 SÚDNA SIEŇ 15:30 SÚDNA SIEŇ 16:30
Dr. Dokonalý 11 17:30 NOVINY 18:00 PROSTŘENO 
29 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 
20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 9-1-1 - PREMIÉRA 
16 21:30 9-1-1: Texas - PREMIÉRA 22:30 Kuriér 7 
23:35 Kosti IV. 2 00:35 Dr. Dokonalý 11 01:20 KRIMI 
01:45 NOVINY TV JOJ 02:20 Kutyil s.r.o. 4 

06:00 Správy RTVS „N“ 07:00 
Svet z vtáčej perspektívy 07:30 Ranné správy
RTVS 08:50 Doktor z hôr 09:35 Derrick 10:50 Duel
11:20 5 proti 5 12:20 Maigret 13:55 Folklorika 14:25
Bláznivo zamilovaní 15:35 Slovensko v obrazoch
16:25 Svet z vtáčej perspektívy 16:55 Doktor z
hôr 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS
20:30 Nikto nie je dokonalý 21:40 Tiene lásky
23:10 Derrick 00:15 Maigret 01:45 Vrchný inšpek-
tor Banks 03:15 Bláznivo zamilovaní 04:05 Svet v 
obrazoch 04:35 Správy RTVS „N“  

PONDELOK 10.8.2020
MARKÍZA MARKÍZA MARKÍZA MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

TV JOJ TV JOJ TV JOJ

RTVS RTVS RTVS

UTOROK 11.8.2020 STREDA 12.8.2020 ŠTVRTOK 13.8.2020

06:00 Teleráno 08:40 Varte 
s nami 08:50 Rodinné prípady 09:55 Kuchyňa 
11:55 Kobra 11 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 Ostravak Ostravski Komédia 
MN 15 (ČR) 2016 I. Chmela, V. Polák, P. Kikinčuk, 
F. Čapka, M. Čapka, J. Smutná. 22:30 Rafťáci 
00:50 Kobra 11 02:35 Kuchyňa 04:30 Susedské 
prípady  

05:05 NOVINY TV JOJ 05:40 
KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:35 PROSTŘENO 
29 09:30 SÚDNA SIEŇ 10:25 SÚDNA SIEŇ 11:25 
Dr. Dokonalý 11 12:25 ČESKO SLOVENSKO MÁ TA-
LENT 14:30 SÚDNA SIEŇ 15:25 SÚDNA SIEŇ 16:30 
Dr. Dokonalý 12 17:30 NOVINY 18:00 PROSTŘENO 
30 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 
20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 MISS SLOVENSKO 
2020 22:40 Vykoľajená 01:15 Štvanec 02:40 Del-
ta Force 2: Kolumbijská spojka 04:25 NOVINY TV 
JOJ  

05:50 Správy RTVS „N“ 07:00 
Svet z vtáčej perspektívy 07:30 Ranné správy 
RTVS 08:50 Doktor z hôr 09:35 Derrick 10:50 
Duel 11:20 5 proti 5 12:20 Maigret 13:55 Folklorika 
14:25 Bláznivo zamilovaní 15:30 Hurá do záhra-
dy 16:25 Svet z vtáčej perspektívy 16:55 Doktor z 
hôr 17:45 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 
20:30 Čo ja viem MN 12 (Slovenská republika) 
2016 22:05 Čata MN 18 (Spojené štáty americké, 
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného 
Írska) 1986 00:05 Derrick 01:05 Maigret 

05:10 Rodinné prípady 06:00 
TELEVÍZNE NOVINY 07:00 Priatelia Toma a Jerry-
ho 07:15 Nové dobrodružstvá Toma a Jerryho 
08:00 Scooby-Doo a škola príšeriek 09:50 Se-
kerovci 11:00 CHART SHOW 12:50 Kung Fu Panda 
14:35 Legenda o sovích strážcoch 16:40 Mada-
gaskar 18:20 Smotánka 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 
20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 
Oceľové srdce 22:50 Bláznivá dovolenka v Thaj-
sku 00:50 Oceľové srdce 02:40 Rafťáci 04:25 
Susedské prípady  

05:05 Dr. Dokonalý 12 05:45 
Kutyil s.r.o. II. 24 06:25 KRIMI 06:55 NOVINY TV 
JOJ 07:45 Labková patrola  I. 22 08:15 Káčerovo 
65/65 08:45 NAŠI III. 19,20 10:10 Dovidenia, stará 
mama! II. 30 10:45 NAJLEPŠIE SLOVENSKÉ TORTY 
12:25 MISS SLOVENSKO 2020 14:30 Pravá blondín-
ka 2 16:30 Plán hry 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV 
JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 
Logan Lucky: Miliónová lúpež 23:10 Janko a Ma-
rienka: Lovci čarodejníc 01:05 Boj o Hodvábnu 
cestu 02:40 Dánske dievča 04:30 Kutyil s.r.o. 17  

06:10 Správy RTVS „N“ 07:15 
Kniha džunglí 07:40 Tryskáči 07:50 Včielka 
Maja 08:25 Lassie 08:45 Fidlibum 09:15 Trpaslíci 
09:40 Daj si čas 10:10 Leto s Katkou 10:40 Merlin 
11:35 Nikto nie je dokonalý 12:45 Čo ja viem 14:25 
Maigret 15:55 Tiene lásky 17:35 S úsmevom po 
Slovensku 18:30 Postav dom, zasaď strom 19:00 
Správy RTVS 20:30 Old Surehand 22:00 Mafia 
zabíja len v lete 22:50 3 pódiá 23:50 Maigret 
01:25 Mafia zabíja len v lete 02:15 3 pódiá 03:10 S 
úsmevom po Slovensku 04:05 Merlin 

05:10 Rodinné prípady 06:00 
TELEVÍZNE NOVINY 07:00 Nové dobrodružstvá 
Toma a Jerryho 07:50 Priatelia Toma a Jerryho 
08:15 Legenda o sovích strážcoch 10:00 Dobre 
vedieť! 11:10 Madagaskar 12:50 Chlpatá odpla-
ta 14:45 Križovatka smrti 16:50 Muži v čiernom 
3 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 
ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Americký zabijak Akčný 
film MN 15 (USA) 2017 23:05 Temný rytier 01:55 
Americký zabijak 03:40 Dobre vedieť! 04:55 TE-
LEVÍZNE NOVINY  

05:15 NOVINY TV JOJ 06:00 
Pod Jezevčí skálou 07:40 Fantastická štvorka 
09:50 Osamelý jazdec 13:00 Logan Lucky: Milió-
nová lúpež 15:40 NOVÁ ZÁHRADA 16:45 NA CHA-
LUPE 17:50 NOVÉ BÝVANIE 19:00 KRIMI 19:30 NOVI-
NY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 
20:35 Vojna o planétu opíc Americko-kanadsko-
-novozélandský akčný dobrodružný sci-fi film. 
MN 12 2017 Andy Serkis, Woody Harrelson, Steve 
Zahn 23:40 Očista: Volebný rok 01:35 Vodičák 
02:55 Šanghajský rebel 04:40 KRIMI  

05:50 Správy RTVS „N“ 07:10 
Zázračná rosa 08:05 Tryskáči 08:15 Včielka Maja 
08:45 Lassie 09:10 Zázračný ateliér 09:55 Sršne 
v úli 10:25 Merlin 11:15 Na strechách miest 12:10 
Slovensko v obrazoch 12:40 Svet v obrazoch 
13:05 Bud Bindi 13:40 Old Surehand 15:15 Poirot 
16:15 Život na úteku 17:45 Hurá do záhrady 18:15 
Tajomstvo mojej kuchyne 19:00 Správy RTVS 
20:30 Rivali MN 15 (Spolková republika Nemec-
ko) 2015 23:30 Poirot 00:20 Život na úteku 01:40 
Merlin 02:25 Na strechách miest

MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

PIATOK 14.8.2020 SOBOTA 15.8.2020 NEDEĽA 16.8.2020
MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

TIP TIP 
NA SOBOTNÝ NA SOBOTNÝ 

VEČERVEČER

15.8.2020 20:3015.8.2020 20:30    
OCEĽOVÉ OCEĽOVÉ 

SRDCESRDCE
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
SPÄTNÉ ZDVIHNUTIE PODLÁH

ČISTO, RÝCHLO a bez BÚRANIA
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

prijme do pracovného
pomeru:

Miesto výkonu práce:
Devínska Nová Ves (BA)

e-mail: praca@schnellecke.com   
  tel.: 0800 144 140
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Vodič LKW od 835 € brutto 
+ variabilná zložka min. 160€ + ďalšie prémie 

Vodič VZV / retrak / ťahač od  790 € brutto 

od  790 € brutto 

+ variabilná zložka min. 160 € + ďalšie prémie

Pracovník montáže
+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie

+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie
od  790 € brutto Skladový pracovník
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pre dlhodobú prácu do Nemecka aj 
cez zimu
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0904 516 707
pr	c	@gr	n��	�eu
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Prijmeme nových zamestnancov 
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INZERCIA
0915 781 227


