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BEZKONKURENČNÁ CENA!

Doprava v cene!
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párny týždeň: Dolný Kubín, Istebné, 
Jasenová, Krivá, Oravská Poruba, 
Oravský Podzámok, Párnica, Veličná, 
Vyšný Kubín, Žaškov, Námestovo, Ba-
bín, Bobrov, Klin, Lokca, Rabča, Rabčice, 
Vavrečka, Zubrohlava, Tvrdošín, Brezovi-
ca, Habovka, Klin, Liesek, Oravský Biely 
Potok, Podbiel, Trstená, Zuberec, Dlhá 
nad Oravou, Horná Lehota, Chlebnice, 
Medzibrodie nad Oravou, Pribiš, Sed-
liacka Dubová, Hruštín, Oravská Polho-
ra, Sihelné, Ťapešovo, Vasiľov, Čimhová, 
Zábiedovo, Štefanov, Nižná,  
nepárny týždeň: Dolný Kubín, Istebné, 
Jasenová, Krivá, Oravská Poruba, Orav-
ský Podzámok, Párnica, Veličná, Vyšný 
Kubín, Žaškov, Námestovo, Babín, Bob-
rov, Lokca, Rabča, Vavrečka, Zubrohlava, 
Tvrdošín, Brezovica, Habovka, Liesek, 
Oravský Biely Potok, Podbiel, Trstená, 
Zuberec, Bziny, Dlhá nad Oravou, Hor-
ná Lehota, Chlebnice, Medzibrodie nad 
Oravou, Pribiš, Sedliacka Dubová, Hruš-
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Ťapešovo, Vasiľov, Čimhová, Zábiedovo, 
Štefanov, Nižná 
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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
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ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
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KE    83.740 Košicko
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PP      41.130 Popradsko+KK
PO      45.115 Prešovsko+SB
SN    32.750 Spišsko+LE+GL
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Ni ia Vás DLHY z úverov?
SÚDY alebo aj DRA BY obydlia?

 0905 638 627  finan ná ochrana

Ako pijavice

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Moc neskutočne chutí. Niektorí sa 
jej nemôžu dojesť. Lenže – nekon-
trolované prejedanie sa dosť ochro-
muje činnosť mozgu.

Na druhej strane, sú aj takí, ktorí 
ho zas až tak bystrý nemajú ani v lač-
nom stave. V zásade však platí, že v 
stave presýtenosti sa mozgu nedostáva 
až tak veľa krvi a najmä kyslíku v nej. 
Krásny príklad máme v posledných 
dňoch za oceánom. Tam sa manželský 
pár Trumpovcov tak opil mocou, že v 
žiadnom prípade si neuzná, že splno-
mocnenie na výkon moci od voličov 
už dávno stratil. Žije v presvedčení, že 
moc je jeho, je jej vlastníkom, správ-
com, vykonávateľom. A ešte k tomu 
nikým a ničím neobmedzený. Ani len 
časom.

Pijavice sú v podstate (už na po-
hľad) nie celkom „apetitlich“ živočíchy. 
Prisajú sa a žijú si. Ale lapiduchovia už 
dávno zistili, že popri tom majú aj jed-
nu dobrú vlastnosť – keďže sú nenažra-
né a vysávajú čo im sily stačia, občas 
vysajú aj to zlé, čo sa v organizme člo-
veka nachádza.

V politike je to podobné. Pijavice 
nášho štátu, ktorých sú teraz plné titul-
ky médií, vysali z jeho občanov aj ne-

všímavosť, nepozornosť, ľahostajnosť. 
To by si mali všimnúť najmä súčasní 
„mocní“. Lebo história, ak sa z nej ne-
poučíme, sa rada zvykne opakovať.

Prisať sa na moc a zabudnúť na os-
tatných, dokonca aj na tých, ktorí k nej 
pomáhali. To je také – no – dosť nízke, 
ak nie hlavne smutné. Opiť sa tou mo-
cou, prestať uvažovať a robiť už len to 
a tak, aby sa tá moc nijak neoslabila. 
Používať na jej udržanie metódy, kto-
ré sa často pohybujú nielen na hrane 
etiky, morálky a empatie, ale už aj zá-
kona, nehovoriac o slušných mravoch. 
Je smutné, že to platí pre takmer každú 
moc a nielen na Slovensku. Výnimky 
sú voličmi nepochopenou raritou. Vý-
nimky sa totiž považujú za slabochov. 
Dokonca aj moc samotná podlieha 
strachu z toho, že by mohla pôsobiť 
slabošsky, ak by sa správala slušne, 
korektne, chápavo, povzbu-
dzujúco a nie zastrašova-
la, vydierala nútila...

„Prístup k moci by 
mal byť zakázaný tým, 
ktorí ju milujú.“ Myslel 
si  Platón. 

Pekný týždeň, 
vážení čitatelia
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»KÚPIM SIMSON aj diely. 
0949505827
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely- SERIÓZNA DOHO-
DA 0908205521

»Kúpime Vašu nehnuteľ-
nosť na počkanie. Platba 
v hotovosti. Tel. 0944 630 
600

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682.

»Kúpim staré mince, ban-
kovky a bony. 0903548208
»Študentka hľadá doučo-
vanie nemeckého jazyka. 
T.č: 0944074490

»Hľadám sympatického 
priateľa nefajčiara okolo 
66r. č.t. 0904669614

Občianska
riadková
inzercia

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

Príklad:
RP OR 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 uverejniť 
v ľubovoľných iných našich no-
vinách, OR zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
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    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

16 ZOZNAMKA    

/Námestovo/ – Mobilná odberová jednotka na 
koronavírusové testovanie v Námestove, ktorú 
pomáhala personálne zabezpečovať aj armáda, 
ukončila svoju činnosť. Je to preto, lebo výrazne 
poklesol záujem o odbery po celoplošných tes-
tovaniach. Jednotka mohla robiť päťsto odberov 
týždenne a požiadavka regionálneho úradu verej-
ného zdravotníctva minulý týždeň bolo len na 55 
pcr testov. Pre obyvateľov regiónu pripravuje Ži-
linský samosprávny kraj miesto, na ktorom budú 
môcť absolvovať antigénový test. V námestovskej 
poliklinike bude nové odberové miesto, kde sa 
bude môcť verejnosť z celého regiónu dať otestovať 
formou antigénových testov. Zároveň sa tam budú 
vykonávať nariadené pcr diagnostiky ochorenia 
covid-19. Informovala o tom hovorkyňa ŽSK Mar-
tina Remencová.

/im, mr, or/

/Tvrdošín/ – V odbernom mieste v budove ma-
terskej škôlky na sídlisku Medvedzie v Tvrdoší-
ne došlo v nedeľu ráno ku krádeži vlámaním. Z 
miesta boli odcudzené dezinfekčné prostriedky, 
ochranné pomôcky a 750 testov na COVID-19. Po 
zdokumentovaní skutku bolo odberné miesto opäť 
pripravené na testovanie. Páchateľovi Informovala 
o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajné-
ho zboru v Žiline Jana Balogová.

/im, pz, jb, or/

/Zuberec/ - V ochrannom pásme TANAP-u, na 
miestach, kde výstavbu nepovoľuje územný plán 
obce Zuberec, nejaký odvážlivec vyrúbal desiatky 
stromov, začal výkopy a chce tam budovať rekreač-
né chaty. Na území Tatranského národného parku! 
Trestné oznámenie na stavebníka podal starosta 
obce.

/ocu, mp, or/

/Orava/ - Akéže počasie bolo tento týždeň na Mar-
tina? Aj ľudia na Orave oddávna pozorovali, že ak 
je na Martina zamračené, bude zima nestála, ak 
bude svietiť slnko, bude tuhá zima a teplý južný 
vietor zvykol predpovedať miernu zimu...

/in, or/ 

/Hladovka/ - Podľa príspevkov na webovej strán-
ke obce, žiaci zo ZŠ s MŠ v Hladovke radi chodia 
na turistické a poznávacie výlety. Kvačianskou 
dolinou a náučným chodníkom s viacerými za-
stávkami sa prešli deviataci. Kedysi túto cestu cez 
obce Veľké Borové a Huty využívali konské zápra-
hy s vozmi. Turisticky najvýznamnejším bodom v 
hornej časti doliny sú Oblazy. Pri potoku Kvačian-
ka stojí opravený unikátny objekt, starý drevený 
mlyn, kde nakrútili časť filmu Zuzanka Hraškovie. 
Najväčšou atrakciou tam boli domáce zvieratá. 
Žiaci 5. ročníka sa vydali na putovanie cez Bobro-
veckú dolinu, kde skúmali jej faunu a flóru. Potom 
prešli Juráňovou dolinou, ktorá ich očarila zur-
čiacou vodou, chránenými rastlinami i vysokými 
skalami obrastenými machom a trávou. 

/ww ocu, zš, or/

/Mútne/ - Mútňanské rašelinisko bolo vyhláse-
né 30. novembra 1979 ako lokalita zachovalých 
močiarnych a slatinno-rašelinových fytocenóz so 
vzácnymi a ohrozenými druhmi flóry. Chránené 
územie má predovšetkým vedecko-výskumné vy-
užitie. Chránené rastliny a živočíchy sa v zmysle 
zákona nesmú poškodzovať, ničiť, zbierať a rušiť v 
prirodzenom vývine.

/ocu, or/

Do divadla či galérie z vlastnej obý-
vačky? V sobotu 14.novembra 2020 
bude možné všetko. Aj to, len tak,  
v domácom oblečení, pozrieť si z 
pohodlia vlastnej sedačky podľa 
vlastného výberu virtuálne výsta-
vy, komentované audio či video 
prehliadky, kurátorské sprievody, 
prednášky, diskusie, inštruktážne 
videá, herné zóny, kvízy a iné zau-
jímavé aktivity a miesta vybraných 
slovenských múzeí a galérií. 

Online Noc múzeí a galérií 2020 
sa odohrá v sobotu 14.novembra od 
15h do 24h na webovej adrese nmag.
snm.sk, kde sa návštevníkom virtuál-
ne predstaví so svojou online ponukou 
20 múzeí a galérií v Bratislave a spolu 
s nimi aj všetkých 18 špecializovaných 
múzeí Slovenského národného múzea 
po celom Slovensku.

Organizátorom akcie, ktorá je už 
XVI. ročníkom populárneho celoeu-
rópskeho podujatia Noc múzeí a galé-
rií (len v tomto roku kvôli pandémii s 
posunutým termínom z tradičnej tretej 
májovej soboty na november a zmenou 
charakteru na online podujatie) je Slo-
venské národné múzeum v spolupráci 
so zbierkovými inštitúciami v Bratisla-
ve. 

Hoci posunutý novembrový termín 
mal byť pôvodne spojený s návštevou 

„kamenných“ kultúrnych inštitúcií, 
kvôli druhej vlne pandémie sa SNM 
rozhodlo Noc múzeí a galérií predsa 
zorganizovať aspoň v online forme. 

„Slovenské národné múzeum má 
síce s koordináciou tohto obľúbeného 
podujatia na Slovensku dlhoročné skú-
senosti, no tento špeciálny online roč-
ník predstavuje novú výzvu. Verme, 
že si aj táto snaha o priblíženie kultúry 
širokým vrstvám spoločnosti online 
cestou nájde svojich priaznivcov. 

Bolo by „fajn“, ak by sa ponuka 
múzeí  a galérií v online svete v budúc-
nosti začala stále viac približovať tej v 
„kamenných“ kultúrnych inštitúciách. 
Aby tak ľudia,  ktorí možno nemajú 
čas chodiť do múzeí a galérií častejšie, 
prípadne sa žiadne väčšie múzeum či 
galéria v blízkosti ich domova nena-
chádza, do nich zavítali z času na čas 
aspoň virtuálne,“ povedal generálny 
riaditeľ Slovenského národného múzea 
Branislav Panis.

Program online Noci múzeí a galé-
rií 2020: nmag.snm.sk

Z obývačky rovno 
do múzea? Prečo nie?

» Zdroj: SNM
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Keď sa spúšťalo testovanie, niektorí 
kritici varovali pred tým, že to ešte 
nikto neskúšal a budeme prví. Nie 
som odborník na testovanie, ale čo je 
zlé na tom, ak niekto vyskúša niečo 
ako prvý? 

Môže to byť prejav kreativity, ino-
vatívnosti alebo odvahy. Patrik Paul so 
svojim tímom vyvinul a vytlačil na 3D 
tlačiarni prvý elektrobicykel na svete. 
Bol som hrdý na to, že som bol pri tom, 
aj keď to mnohí ľudia spochybňovali. 
Patrik našiel novú cestu vývoja a výroby 
individuálnych elektrobicyklov a ukázal, 
že na Slovensku pracujú špičkové dizaj-
nérske a vývojové tímy. Spomínam si, 
ako som pred vyše 20 rokmi v centrále 
Fraunhoferovej spoločnosti prezentoval 
nápad založenia spoločného podniku. 
Boli sme prví a až potom nasledovali 
ďalšie krajiny. Keď je Peter Sagan prvý, 
tak sa celé Slovensko raduje. Keď chceme 
spustiť zložitú logistickú operáciu, tak ju 
spochybňujeme. Môžu prísť rôzne pandé-
mie, prírodné katastrofy alebo vojenské 
konflikty a my budeme potrebovať dobrú 
súčinnosť medzi vedením štátu, región-
mi, armádou a občanmi. Berme to teda 
aj ako celoslovenské cvičenie spolupráce. 

Sú chvíle, keď je lepšie spojiť sily, ako 

si dokazovať kto je viac, alebo šíriť medzi 
ľuďmi rôzne nezmysly o smrtiacich na-
norobotoch od Billa Gatesa, ktoré nám 
ilumináti s mimozemšťanmi vstreknú do 
tela. Bill Gates už dávno vymyslel svoju 
zbraň na ničenie ľudí a sveta - katastro-
fálny program pod názvom Windows. 

Žiaľ, mnohí tam hore, ani netušia, 
čo nevedia. Bojujú o to, aby si uchráni-
li „svoj piesoček“ na ministerstvách a 
mohli rozdeľovať veľké balíky peňazí. 
Nemajú ani potuchy o tom, ako rýchlo 
sa mení svet okolo nás. Nevedia o aké 
príležitosti prichádzame a ako premeniť 
tieto peniaze na lepšiu budúcnosť pre 
naše deti. Hlúpi a malí ľudia, nemajú 
múdre a veľké vízie. Ustráchaní, ufrfľaní 
a rozhádaní ľudia nikdy nedokážu nič 
významné. 

Inovácie zlepšujú naše životy a opra-
vujú svet. Bol by som 
rád, keby sme v nich 
boli častejšie medzi 
prvými. Prázdne reči 
a stratégie na papieri 
nám nepomôžu. Potre-
bujeme odvahu na 
akciu, znalos-
ti a spoluprá-
cu.

Prví

» Ján Košturiak

16. novembra 1989  
V Bratislave sa uskutočnil nepovolený študentský pochod za lep-
šie podmienky v školstve 

Výročia a udalosti
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SBS
LAMA SK
príjme strážnikov
na obchodné prevádzky

v Dolnom Kubíne

0948 696 208

800 € brutto/ mesiac
Nástup IHNEĎ!

17. novembra 1989  
násilný zásah štátu proti študentskej manifestácii v Prahe zname-
nal začiatok Nežnej revolúcie v Česko-Slovensku. 

Výročia a udalosti

18. novembra 1928  
vyšiel animovaný film Steamboat Willie, prvá plne synchronizovaná 
zvuková animácia, ktorý sa považuje za zrodenie Mickeho Mousa. 

Výročia a udalosti

Šetríme na vykurovaní, málo vetrá-
me a dopúšťame sa dvojnásobného 
omylu. Nič neušetríme a narobíme 
si pomerne veľa škody.

Vzduch by v interiéri nemal byť 
vlhký ani suchý. V suchom vzduchu 
by sa nám ťažko dýchalo, vo vlhkom 
vzduchu sa tvoria plesne, ktoré sú ne-
bezpečné pre náš organizmus. (Ako 
proti nim, poradíme na inom mieste.) 
Najlepšie je doma udržiavať optimálnu 
vlhkosť, od 45-60 percent. Po prekro-
čení 60 percent nastáva riziko tvorby 
plesní. Nahromadená para, ktorá nemá 
kam ísť sa sústreďuje na najchladnejšie 
miesta. A tam sa začínajú tvoriť plesne. 
Takže, prvé „na rane“ sú rámy okien, 
dverí, vonkajšie steny a podobne.

Príčinou vzniku nadmernej vlh-
kosti sú však aj inak bežné každoden-
né činnosti - varenie, pečenie, sprcho-
vanie, sušenie bielizne, pri všetkých 
týchto aktivitách sa vyparuje voda, 
ktorá zapríčiňuje vlhký vzduch. Čo 
môžeme ovplyvniť, to je vetranie. Pri 
nedostatočnom vetraní vzduch nemá 
ako cirkulovať, keď sme doma je dôle-
žité aby sme vetrali, pretože aj naším 

dýchaním zvlhčujeme ovzdušie. A sa-
mozrejme, veľmi dôležité je použitie 
správnych materiálov a stav muriva, 
pokiaľ budeme pracovať s vlhkým 
murivom, pravdepodobne budete mať 
v budúcnosti problémy s vlhkosťou a 
teda aj s plesňami.

Ak ste už začali cítiť v byte vlhkosť, 
ale nevidíte pleseň, máte šťastie. Za-
čnite s prevenciou a predíďte vzniku 
plesní. Otváranie okien je dôležité, 
vhodné je nárazové vetranie. Najlepšie 
je vytvoriť prievan na 2-3 minúty aspoň 
3-krát denne. Pri varení a pečení vzni-
ká nepríjemná para, ktorá sa šíri celým 
bytom či domom. Preto je nevyhnutné 
používať digestor. Nábytok vždy stavaj-
te ďalej od steny. Je to dobré pre cirku-
lovanie vzduchu a zároveň na to, aby 
mohli steny dýchať. A ešte čosi – nikdy 
nesušte bielizeň vnútri, steny nasávajú 
vlhkosť a zvyšuje sa vlhkosť vzduchu. 
Nie je to vhodné ani pre bielizeň, aby 
sa vysušila, mala by mať dostatočný 
priestor na dýchanie.

Boj s vlhkom 
v zimných mesiacoch

» red
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Ka�ica
• s drobmi
• cca 1,9 – 2,4 kg

CCHHLLAAADDEENNNÉÉ

079

-43%
kg

1.39

Mandarínky  

Brav�ové 
mäso v skle  
• rôzne druhy

229

500 g

(1 kg = 4,58)

219

-45%
cena za 1 kg

3.99

CCHHLLLAADDEENNNÉÉ

Kura krá�ovské
- Welfare chov 219

-26%
cena za 1 kg

2.99**

10 kg
XXL balenie

Konzumné zemiaky neskoré
• varý typ B – prílohové

309

-52%

(1 kg = 0,31)

10 kg XXL balenie

6.49*

Camembert

095

150 g

(100 g = 0,63)

 

0 kg

u nás si nemuste 
vybera� medzi

ERSTVOS OU, 
KVALITOU A CENOU

OD NEDELE 15. 11.

Ponuka tovaru platí od 15. 11. do 22. 11. 2020 alebo do vypredania zásob. Chyby v tla�i vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zien v baleniach a varantoch ponúkaného tovaru. Odber ožný len v obvyklo nožstve.

Nitan/Paprkáš
• krájaný

089

120 g

(100 g = 0,74)

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 29. 10. 2020.
**Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 5. 11. 2020.
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179

-51%

(1 kg = 6,63 - 5,97)

270 - 300 g

3.69

Milka �okoláda
• rôzne druhy

Staroprame� 
Smchov
• multpack 349

8 x 0,5 l

(1 l = 0,87)

4 l

Spišiacka 
Borovi�ka  
• v ponuke 

aj Spišiacka 
Jahodovica 
1 l za 12,99 €

40 % 
alkoholu

799

1 l

Capr-Sun 
• rôzne druhy 249

10 x 0,2 l

(1 l = 1,25)

2 l

Šalátové uhorky 044

-44%
kus

0.79

... a mnoho �alšch výrobkov na www.lidl.sk
Ponuka tovaru platí od 15. 11. do 22. 11. 2020 alebo do vypredania zásob. Chyby v tla�i vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zien v baleniach a varantoch ponúkaného tovaru. Odber ožný len v obvyklo nožstve.

OD NEDELE
15. NOVEMBRA

Smotanový 
jogurt  
• rôzne druhy

029

200 g

(100 g = 0,15)

ýSS ý

Smotanová 
náterka 
klasik

085

250 g

(1 kg = 3,40)

Instantá 
káva 399

300 g

(1 kg = 13,30)259

4 x 2 l

(1 l = 0,32)

8 l

Kofola

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 29. 10. 2020.

CCHHLLLAADDEENNNÉÉ
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Poznáme viacero spôsobov ako od-
strániť pleseň. Samozrejme, je dôle-
žité aj na akom povrchu sa nachádza. 

Ocot je všestranný pomocník v do-
mácnosti. Je to čiastočne kyselina, ktorá 
zneškodní baktérie a plesne. Postup: 
Vlejte ocot do rozprašovača a vystriekaj-
te s ním steny, poprípade rohy v kúpeľni 
alebo sprchový kút. Nechajte pôsobiť. 

V kuchyni môžeme zostať, zimným 
ovocím je grappefruit. Často máva veľa 
jadierok, nevyhadzujte ich! Rozmixujte 
ich s prevarenou vodou, nechajte pár 
dní vylúhovať, dajte do ostrekovača a 
nastriekajte na miesta postihnuté ples-
ňou.

Peroxid je dobrý pomocník do do-
mácnosti, ale treba s ním pracovať opa-
trne. Zabíja plesne, vírusy a baktérie. Je 
šetrný k prostrediu a nevytvára toxické 
splodiny. Postup: Zmiešajte jeden diel 3 
percentného peroxidu a dva diely vody. 
Postriekajte ním poškodené miesta, 
snažte sa pracovať opatrne. Pri použití 
na stierateľné plochy necháme pôsobiť 
15 minút a zotrieme. Pri používaní na 
steny buďte opatrní. Vyskúšajte si účin-
nosť najskôr na malý kúsok, aby ste vi-
deli reakciu.

Prášok na pečenie môžete ho kom-
binovať s octom alebo aj samostatne s 
vodou. Prášok na pečenie kúpite v kaž-
dom obchode a je cenovo dostupný.  Po-
stup: Zmiešajte jeden prášok na pečenie 
s 0,5 l vody, môžete pridať pár kvapiek 

octu. Naneste na poškodené miesto a 
nechajte pôsobiť, poprípade jemne zo-
škrabte.

Borax je čistič na prírodnej báze, 
ktorý má množstvo využití v domác-
nosti. Podobne ako aj peroxid, borax 
nevytvára toxické prostredie, ale pri 
manipulácií s ním musíme byť nesmier-
ne opatrní. Postup: Zmiešame pol šálky 
boraxu a 1,5 l vody a nastriekame na 
miesta postihnuté plesňou. Necháme 
pôsobiť. Znova musíte byť opatrní pri 
používaní na steny. Vyskúšajte najskôr 
na menšiu plochu.

Osvedčený prostriedok je Savo 
proti plesniam. Existuje aj samostatne 
druh na steny, ktorý naozaj pomáha, ale 
musíte vyskúšať ako bude pôsobiť na 
farebné steny. Dá sa zakúpiť v bežnom 
supermarkete alebo v drogérií. Postup: 
Savo nastriekame na steny a necháme 
pôsobiť. Musíte však dbať na vetranie a 
z miestnosti odísť kým Savo pôsobí. 

Čo s plesňou v zime?

» red

06:00 Teleráno 08:25 Záme-
na manželiek 09:45 Oteckovia 10:45 Rodinné 
prípady 11:45 Kobra 11 13:45 FARMA 15:55 Rodin-
né prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 
Reflex 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 
20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 
Susedia Komediálny seriál MN 12 (SR) 2020 P. 
Marcin, A. Kraus, Z. Tlučková, V. Ráková, M. Slá-
dečková, D. Richterová. 21:20 FARMA 22:45 Horná 
Dolná 00:00 Kobra 11 01:00 FARMA 02:35 Záme-
na manželiek 03:35 Policajné prípady 

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ 
NOVINY 08:35 SKUTOČNÉ PRÍBEHY 09:45 SÚDNA 
SIEŇ 10:50 SÚDNA SIEŇ 12:00 NOVINY O 12:00 
12:30 TOP STAR 12:40 SKUTOČNÉ PRÍBEHY 13:50 IN-
KOGNITO 15:10 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 16:50 
Špindl 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 
ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 INKOGNITO 
Slovenská súťažno-zábavná šou. MN 12 2020 
21:30 Balón 00:30 INKOGNITO 02:45 KRIMI 03:10 
Kutyil s.r.o. II. 24 03:40 Prvé oddelenie 9 04:00 
NOVINY TV JOJ 04:50 KRIMI  

05:55 Hurá do záhrady 
06:30 Dámsky klub 07:30 Ranné správy RTVS 
08:40 Vône sveta 09:10 Horskí záchranári 10:00 
District 10:55 Duel 11:25 5 proti 5 12:20 Dámsky 
klub 13:20 Fetiše Nežnej revolúcie 13:55 Folklo-
rika 14:20 Lekári 15:30 Japonská mozaika 16:25 
Vône sveta 16:55 Horskí záchranári 17:45 Duel 
18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 Good 
bye, Lenin ! 22:25 Reportéri 23:10 Amnestie 
23:40 Rapl 00:45 District 01:30 Good bye, Lenin ! 
03:20 Lekári 04:10 Rapl  

05:00 TELEVÍZNE NOVINY 
06:00 Priatelia Toma a Jerryho 06:15 Tom a Jer-
ry a čarodejník z krajiny Oz 07:15 Scooby-Doo: 
Záhada jazernej príšery 08:55 Pravý rytíř 10:45 
Oteckovia 11:50 Fontána pre Zuzanu 13:40 Ava-
tar: Posledný vládca vetra 15:45 Monster Trucks 
17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 
POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Utajený 
šéf 21:50 FARMA 23:00 Susedia 23:55 Rodinné 
prípady 00:55 FARMA 02:25 Zámena manželiek 
03:25 Rodinné prípady 04:55 TELEVÍZNE NOVINY  

05:25 NOVINY TV JOJ 06:15 
Labková patrola  II. 13 06:45 Dr. Dolittle 2 08:25 
Vtáčí úlet 10:25 Jim Gombička, Lukáš a lokomo-
tíva Ema 12:55 Titanic 17:10 Shrek 19:00 KRIMI 
19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEP-
ŠIE POČASIE 20:35 Ženská na vrchole Česká ko-
média. MN 12 2019 Anna Polívková, Bolek Polív-
ka, Martin Dejdar, Jana Preissová, Marek Němec, 
Jana Krausová, Antonín Holoubek 23:05 Ikarus 
00:55 Krajčírka 03:15 NOVINY TV JOJ 04:00 Prvé 
oddelenie 10,11 04:50 NOVINY TV JOJ  

05:45 Správy RTVS „N“ 07:00 
Tom Sawyer 08:25 Niť života 09:30 Pinocchio 
12:30 Fontána pre Zuzanu III 14:10 Rozprávky 
bratov Grimmovcov: Husiarka 15:15 Búrlivé vý-
šiny 17:10 Kolja 19:00 Správy RTVS 19:55 Góly - 
body - sekundy 20:20 Počasie 20:30 1989 - čas 
zmeny MN 15 (Spolková republika Nemecko) 
2019 Petra Schmidt-Schaller, Ulrich Thomsen, 
Schrott Harald 22:30 Amnestie MN 18 (Slovenská 
republika) 2017 00:45 Kolja 02:30 Fontána pre 
Zuzanu III 04:10 Správy RTVS „N“  

06:00 Teleráno 08:25 Záme-
na manželiek 09:45 Oteckovia 10:45 Rodinné prí-
pady 11:45 Kobra 11 12:50 FARMA 14:55 Policajné 
prípady 15:55 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELE-
VÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Oteckovia 19:00 
TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTO-
VÉ NOVINY 20:30 Extrémne premeny Slovensko 
- Druhá šanca na život 22:20 FARMA 23:20 Kobra 
11 00:25 FARMA 01:30 Zámena manželiek 02:40 
Policajné prípady 03:25 Rodinné prípady 04:55 
TELEVÍZNE NOVINY  

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NO-
VINY 08:35 SKUTOČNÉ PRÍBEHY 09:55 SÚDNA SIEŇ 
10:55 SÚDNA SIEŇ 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 
TOP STAR 12:50 Kutyil s.r.o. II. 25 13:30 INKOGNITO 
14:40 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 16:25 SKU-
TOČNÉ PRÍBEHY 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 Strážcovia Galaxie 2 23:50 DELUKSE 12 
00:55 Vražedné čísla V. 11 01:55 SKUTOČNÉ PRÍBE-
HY 02:55 KRIMI 03:15 NOVINY TV JOJ 

05:55 Reportéri 06:30 Dám-
sky klub 07:30 Ranné správy RTVS 08:40 Vône 
sveta 09:10 Horskí záchranári 10:00 District 
10:55 Duel 11:20 5 proti 5 12:20 Dámsky klub 13:55 
Folklorika 14:25 Lekári 15:30 Japonská mozaika 
16:25 Vône sveta 17:00 Horskí záchranári 17:50 
Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:20 Fut-
bal: Česko - Slovensko 23:25 District 00:10 1989 
- čas zmeny 02:10 Lekári 02:55 Správy RTVS „N“ 
04:05 Duel 04:30 Slovensko v obrazoch 04:55 
Autosalón  

06:00 Teleráno 08:25 Ex-
trémne premeny Slovensko - Druhá šanca na ži-
vot 10:00 Oteckovia 10:45 Rodinné prípady 12:00 
Kobra 11 14:00 FARMA 15:00 Policajné prípady 
15:55 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE 
NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Oteckovia 19:00 TE-
LEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ 
NOVINY 20:30 Horná Dolná 21:45 FARMA 23:00 
Utajený šéf 00:15 Kobra 11 01:15 FARMA 02:30 
Extrémne premeny Slovensko - Druhá šanca na 
život 03:55 Rodinné prípady 

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NO-
VINY 08:35 SKUTOČNÉ PRÍBEHY 09:45 SÚDNA SIEŇ 
10:50 SÚDNA SIEŇ 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 
TOP STAR 12:50 Kutyil s.r.o. II. 26 13:30 NOVÝ ŽIVOT 
II. 14:40 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 16:25 SKU-
TOČNÉ PRÍBEHY 17:30 NOVINY 18:00 MOJA MAMA 
VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY 
TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 
20:35 NOVÝ ŽIVOT II. 21:40 NA HRANE 22:30 SE-
DEM 23:25 Vražedné čísla V. 12 00:20 NOVÝ ŽIVOT 
II. 01:20 KRIMI 01:55 NOVINY TV JOJ 

06:00 Dámsky klub 07:30 
Ranné správy RTVS 08:40 Vône sveta 09:05 
Horskí záchranári 09:55 District 10:50 Duel 11:20 
5 proti 5 12:20 Dámsky klub 14:00 Folklorika 
14:25 Lekári 15:35 Japonská mozaika 16:25 Vône 
sveta 16:55 Horskí záchranári 17:45 Duel 18:15 5 
proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 Zlaté časy 21:30 
Cestou necestou 22:35 Kráľovná Viktória 23:20 
District 00:05 Búrlivé výšiny 02:00 Lekári 02:45 
Cestou necestou 03:15 Správy RTVS „N“ 04:30 
Svet v obrazoch  

PONDELOK 16.11.2020
MARKÍZA MARKÍZA MARKÍZA MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

TV JOJ TV JOJ TV JOJ

RTVS RTVS RTVS

UTOROK 17.11.2020 STREDA 18.11.2020 ŠTVRTOK 19.11.2020



OR20-46 strana- 11

ekookienko / služby, bývanie, tvoravsko 11

Ministerstvo životného prostredia 
s potešením konštatuje, že jeho ini-
ciatívy na ochranu vlka nachádzajú 
odozvu aj v Európskom Parlamente.

„Minulý týždeň sme obdržali list 
poslancov Martina Hojsíka, Michala 
Šimečku, Lucie Ďuriš Nicholsonovej, 
Vladimíra Bilčíka, Michala Wiezika 
a Eugena Jurzycu, ktorým vyjadrujú 
podporu Ministerstvu životného pros-
tredia vo veci ochrany vlka. Minister-
stvo konštatuje, že, ako si všimli aj po-
slanci, ochrana vlka spojila mnohých 
aktivistov, odborné kapacity z oblasti 
životného prostredia, ale aj bežných 
občanov Slovenska. Podpora europo-
slancov sa pridáva k petícii 50 tisíc ob-
čanov ako aj k výzve 31 mimovládnych 
organizácií za ochranu vlkov.“ Uvádza 
sa v správe MŽP SR.

Ochrana vlkov je dôležitou aj preto, 
že vlk je hlavným predátorom diviaka. 
Diviaky sú na Slovensku nielen prem-
nožené, ale sú aj nositeľmi infekcie 
afrického moru prasiat, kvôli ktorej 
museli byť utratené veľké chovy prasiat 
vo viacerých okresoch južného Sloven-
ska. Úloha vlka citeľne chýba aj pri re-
gulácii raticovej zveri.

Tak ako v prípade diviakov aj pri 
regulácii raticovej zveri si poľovníci 
nedokážu plniť svoju rolu. O to absurd-
nejšie je, ak chcú strieľať vlkov, ktorí 
jediní sú ich spojencami pri regulácii 
diviakov a raticovej zveri. Ministerstvo 

životného prostredia vydá vyhlášku na 
úplnú ochranu vlka dravého, ale kým 
nadobudne právoplatnosť vyzýva, aby 
sa neuplatňovala nerozumne schvále-
ná kvóta na odstrel vlkov, ktorú prijala 
špeciálna komisia na Ministerstve pô-
dohospodárstva a rozvoja vidieka.

„Vlk funguje v prirodzenom lese 
ako sanitár, loví v absolútnej väčšine 
fyzicky alebo ináč chorú raticovú zver 
(prevažne jeleniu a diviačiu). Túto zver 
udržuje v primeraných množstvách a 
„kvalite“. Pri porušení tejto rovnováhy 
i selekčného tlaku vlka (ako je tomu v 
dnešnej dobe) sa premnožená jelenia 
zver nachádza v lesoch v takom množ-
stve, že okusom náletu jedlí, bukov, 
javorov a jaseňov zabraňuje prirodze-
nému zmladeniu. Škody, ktoré takto 
spôsobuje, sú každoročne niekoľko 
desiatok miliónov korún a idú z vrecák 
daňových poplatníkov.“ Píše Lesoo-
chranárske združenie VLK.

Za život vlka

» red

06:00 Teleráno 08:25 Varte s 
nami 08:40 Zámena manželiek 10:00 Oteckovia 
11:00 Rodinné prípady 12:00 Kobra 11 14:00 FAR-
MA 15:00 Policajné prípady 16:00 Rodinné prí-
pady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 
17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 
POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 FARMA 
Mesto vs. Dedina, kto z farmárov získa výhru 75 
000 €? MN 12 23:00 Kobra 11 Akčný seriál MN 12 
(Nemecko) 2018-2019 01:05 FARMA 03:30 Policaj-
né prípady 04:10 Rodinné prípady  

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NO-
VINY 08:35 SKUTOČNÉ PRÍBEHY 09:45 SÚDNA SIEŇ 
10:50 SÚDNA SIEŇ 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 
TOP STAR 12:40 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 
14:25 Strážcovia Galaxie 2 17:30 NOVINY 18:00 
MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 
19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEP-
ŠIE POČASIE 20:35 Rodinka Úžasných 2 Americká 
rodinná animovaná akčná dobrodružná sci-fi 
komédia. MN 12 2018 23:20 Mlčanie jahniat 01:55 
Ikarus 03:30 KRIMI 03:55 NOVINY TV JOJ 

06:00 Dámsky klub 07:30 
Ranné správy RTVS 08:40 Vône sveta 09:05 Hor-
skí záchranári 09:55 District 10:50 Duel 11:20 5 
proti 5 12:20 Dámsky klub 14:00 Folklorika 14:25 
Lekári 15:30 Japonská mozaika 16:25 Vône sveta 
16:55 Horskí záchranári 17:45 Duel 18:15 5 proti 
5 19:00 Správy RTVS 20:30 Milujem Slovensko 
22:00 S úsmevom po Slovensku 22:50 3 pódiá 
23:45 District 00:30 Lekári 01:15 3 pódiá 02:10 
Správy RTVS „N“ 03:25 S úsmevom po Slovensku 
04:10 Folklorika 04:40 Hurá do záhrady  

05:00 TELEVÍZNE NOVINY 
06:00 Priatelia Toma a Jerryho 06:40 Nové dob-
rodružstvá Toma a Jerryho 07:55 LEGO Ninjago: 
Tajomstvá zakázaného Spinjitzu 2 08:20 Ta-
jomstvo Modrej hory 2 10:20 Vianočná melódia 
12:05 Ako porodiť a nezblázniť sa 14:30 2 na 1 
16:20 Balerína 18:20 Smotánka 19:00 TELEVÍZNE 
NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 
20:30 Recept na lásku Romantická komédia MN 
12 (USA-Kanada) 2018 22:45 Da Vinciho kód 01:55 
Recept na lásku 04:10 Rodinné prípady  

05:05 NOVINY TV JOJ 05:55 
KRIMI 06:30 NOVINY TV JOJ 07:20 Labková pat-
rola  II. 14,15 08:20 SpongeBob SquarePants IX. 
14 08:50 NAŠI IV. 19,20 10:00 PRÁZDNINY I. 2 11:00 
ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 12:05 Ja, zloduch! 
14:20 Johnny English sa vracia 16:30 Posledný 
bohatier 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 
ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 UHORČÍK 
Slovenský parodický komediálny seriál. MN 15 
2020 21:30 Kingsman: Tajná služba 00:15 Hysté-
ria 02:25 Mlčanie jahniat 04:40 KRIMI  

05:55 Niť života 06:55 Objím 
ma, prosím 07:05 Kniha džunglí 08:00 Včielka 
Maja 08:25 Lassie 09:20 Smajlíkovci 10:00 Daj 
si čas 10:35 JAMS 11:00 Merlin 11:55 On air 12:15 
KULTÚRA.SK 12:50 Sever proti Juhu 14:30 Kráľov-
ná Viktória 15:15 Poirot: Dobrodružstvo Hviezdy 
západu 16:15 Milujem Slovensko 17:50 Cestou 
necestou 18:25 Postav dom, zasaď strom 19:00 
Správy RTVS 20:30 Záhady tela 21:30 Pumpa 
22:05 Neskoro večer 23:00 Sever proti Juhu 
00:40 Neskoro večer 01:30 Pumpa 

05:00 TELEVÍZNE NOVINY 
06:00 Priatelia Toma a Jerryho 06:30 LEGO Nin-
jago: Tajomstvá zakázaného Spinjitzu 2 06:40 
Balerína 08:25 Ako porodiť a nezblázniť sa 10:50 
Recept na lásku 13:00 Na telo 13:50 Da Vinciho 
kód 17:00 Susedia 17:50 Horná Dolná 19:00 TE-
LEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ 
NOVINY 20:30 2 na 1 Zábavná šou Adely Vinczeo-
vej a Dana Dangla. MN 12 22:30 Americký zabijak 
00:45 Total Recall 02:50 Americký zabijak 04:55 
TELEVÍZNE NOVINY  

05:05 NOVINY TV JOJ 05:50 
Prvé oddelenie II. 38 06:20 KRIMI 06:50 NOVINY 
TV JOJ 07:35 Labková patrola  II. 16 08:00 Posled-
ný bohatier 10:25 Rodinka Úžasných 2 13:05 Žen-
ská na vrchole 15:40 NOVÁ ZÁHRADA 16:50 NA 
CHALUPE 17:50 NOVÉ BÝVANIE 19:00 KRIMI 19:30 
NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE PO-
ČASIE 20:35 V SIEDMOM NEBI Slovenská rodinná 
šou. MN 12 2020 22:45 Päťdesiat odtieňov slo-
body 01:00 Spletenec 03:15 NOVINY TV JOJ 03:50 
NA CHALUPE  

06:00 JAMS 06:40 Daj si čas 
07:25 Kniha džunglí 07:55 Včielka Maja 08:20 
Lassie 08:45 Zázračný ateliér 09:10 Táraninky 
09:35 Autosalón 10:00 Otvorené nebo 11:00 Slo-
vensko v obrazoch 11:25 Svet v obrazoch 11:55 O 
5 minút 12 13:00 Občan za dverami 13:35 Poirot: 
Dvojitý dôkaz 14:30 Zlaté časy 15:40 Priehrada 
17:40 Hurá do záhrady 18:15 Tajomstvo mojej 
kuchyne 19:00 Správy RTVS 20:30 Herec 22:00 
Čiara 23:50 Poirot: Dvojitý dôkaz 00:40 Priehra-
da 02:20 Herec

MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

PIATOK 20.11.2020 SOBOTA 21.11.2020 NEDEĽA 22.11.2020
MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

TIP 
NA SOBOTNÝ 

VEČER

21.11.2020 20:30 
RECEPT 

NA LÁSKU
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STROJOVÉSTROJOVÉ
POTERY

Začala sa sezóna viróz, tento rok sa 
im však musíme brániť účinnejšie.

Väčšina choroboplodných zá-
rodkov medzi ľuďmi sa šíri prostred-
níctvom fyzického kontaktu s inými 
osobami alebo s povrchom, ktorého 
sa dotýka mnoho ľudí. Najjednoduch-
ší spôsob, ako znížiť riziko ochorenia, 
je preto často si umývať ruky. Ak je 
to možné, vždy použite teplú vodu a 
mydlo. Je to obzvlášť dôležité, ak den-
ne prichádzate do kontaktu s veľkým 
množstvom ľudí alebo sa pohybujete 
na verejnosti.

Veľmi sa oplatí je byť aktívnym a 
hýbať sa aj počas chladných jesenných 
dní – tak si udržíte imunitný systém v 
dobrom stave. Jasné, že behanie alebo 
bicyklovanie v sychravom počasí ne-
musí byť zrovna príjemné, ale môžete 
to ľahko nahradiť prechádzkami v prí-
rode.

Ak máte radi čaj, je jeho čas.Najlep-
šie čaje proti prechladnutiu sú bylinko-
vé alebo ovocné, pre extra výsledky si 
do nich pridajte aj zopár kvapiek citró-
novej šťavy a lyžičku prírodného medu. 
Tento “bio” liek nabudí váš imunitný 
systém a zároveň pomôže zmierniť 
nepríjemné symptómy nádchy, ako sú 
upchaté dutiny alebo bolesti hrdla, ak 
suž vás niečo “chytilo”...

Nízke teploty, samozrejme, samé 
osebe priamo nespôsobujú prechlad-
nutie (nádchu vyvolávajú vírusové in-

fekcie), ale jednoznačne sa podieľajú 
na oslabení nášho imunitného systé-
mu. Otvorte preto svoju skriňu, pohľa-
dajte zimné oblečenie, čiapky, šály a 
rukavice a z času na čas ich použite aj 
skôr, ako udrú mrazy. 

Mimochodom, fajčenie potláča 
imunitný systém, upcháva dutiny, 
dráždi hrdlo, sťažuje dýchanie a vy-
voláva bolesti hlavy, preto ruky preč 
od cigariet, ak vaše telo práve bojuje 
s nejakou virózou! Zhrnutie - zabaľte 
sa do hrubého svetra a teplej bundy 
a doprajte si nejaký čas vonku na čer-
stvom vzduchu. Aj keď slnko už teraz 
nie je také silné ako v lete, tam niekde 
za oblakmi sa predsa len skrýva a za-
bezpečuje nášmu telu vitamín D, ktorý 
je nevyhnutný pre správne fungovanie 
imunitného systému. A ešte liek našich 
starých mám takmer na všetko – kva-
sená kapusta.

Len neprechladnúť, najmä teraz!

» red
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Sociálna poisťovňa upozorňuje živ-
nostníkov a ostatné samostatne zá-
robkovo činné osoby (SZČO), ako aj 
zamestnávateľov, ktorí počas prvej 
vlny pandémie využili možnosť od-
ložiť si splatnosť poistného na sociál-
ne poistenie za mesiace marec, máj, 
jún a júl 2020 („pandemické“ me-
siace), aby nezabudli na povinnosť 
uhradiť platby do 31. decembra 2020. 
Aj vzhľadom na to, že ich počas po-
sledných týždňov roka čaká náročné 
finančné obdobie, je vhodné si platby 
vopred naplánovať, rátať s nimi a vy-
hnúť sa riziku, že sa stanú dlžníkmi.

Sociálna poisťovňa bude SZČO a 
zamestnávateľov na povinnosť uhradiť 
odložené platby poistného za „pande-
mické“ mesiace upozorňovať aj pros-
tredníctvom e-mailových správ. Ide o 
ústretovú službu Sociálnej poisťovne, 
mimo jej zákonných povinností. Upo-
zornenia dostanú tie subjekty, ktorým 
Sociálna poisťovňa zaslala aj mailovú 
notifikáciu o zapracovaní čestného vy-
hlásenia k odkladu poistného, teda na 
nich eviduje mailový kontakt.

Odložené splatnosti poistného na 
sociálne poistenie za „pandemické“ 
mesiace uhrádzajú SZČO i zamestnáva-
telia na účet príslušnej pobočky Sociál-
nej poisťovne v Štátnej pokladnici buď 
naraz, jednou sumou za všetky mesiace 

(v tomto prípade ako špecifický symbol 
uvádzajú jeden z „pandemických“ me-
siacov, za ktorý majú odloženú splat-
nosť, napr. ak majú odloženú splatnosť 
za mesiace 3, 5 a 6, tak ako špecifický 
symbol uvedú 032020 alebo v tvare 
202003), alebo postupne a osobitne 
zvlášť za každý mesiac, za ktorý majú 
odloženú splatnosť, najneskôr však do 
predĺženej splatnosti poistného do 31. 
decembra 2020. Odporúčame odložené 
platby poistného uhradiť osobitne od 
platby poistného za aktuálne obdobie.

Variabilný symbol zostáva nezme-
nený a je ním číslo odvádzateľa poist-
ného, ktoré prideľuje Sociálna poisťov-
ňa.

O odklad zaplatenia poistného za 
tieto mesiace požiadalo spolu 24 202 
odvádzateľov poistného, z toho 11 193 
SZČO a 13 009 zamestnávateľov. 

Ak zamestnávateľ alebo povinne 
poistená SZČO zaplatia poistné do 31. 
12. 2020, teda včas a v správnej výške, 
Sociálna poisťovňa im nepredpíše pe-
nále. Ak tak nespravia, Sociálna pois-
ťovňa im toto penále predpíše a pokiaľ 
čerpali niektorú z dávok nemocenské-
ho poistenia v spomínanom období, 
kedy mali povolenú splatnosť, tak tieto 
dávky budú musieť vrátiť.

Čas na zaplatenie 
odloženého poistného sa kráti 

» Zdroj: SP
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 30. 11. 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 45%

20. novembra 2016   
pápež František zatvoril na vatikánskej Bazilike svätého Petra Svätú 
bránu milosrdenstva a zakončil mimoriadny Svätý rok milosrdenstva. 

Výročia a udalosti
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Nemecká pracovná zmuva I Nemecké sociálne poistenie
Vybavíme všetko potrebné pre prácu I Možnosť turnusov

Ubytovanie zabezpečené I Stabilná celoročná práca

20 dní platenej dovolenky, preplácané sviatky

PODĽA KVALIFIKÁCIE

www.simon-�eisch.de  I  job@simon-�eisch.de

BRAVČOVÁ A HOVÄDZIA PORÁŽKA 
A ROZRÁBKA  V NEMECKU

BRUTTO NA HODINU
PRÁCA VHODNÁ AJ PRE PÁRY

+421 944 995 400

12€ - 18€

15. novembra 1983     
bola založená Turecká republika Severný 
Cyprus.

Výročia a udalosti

Biely dom paradoxne ožije aj člove-
činou - budú v ňom pobehovať aj dva 
psíky.

Mimoriadne mienkotvorný The 
New York Times zverejnil vcelku nie dô-
ležitú, no milú informáciu o tom, že sa 
očakáva, že zvolený prezident Joseph R. 
Biden mladší obnoví roky udržiavanú 
tradíciu mať v Bielom dome prezident-
ského maznáčika.

Od januára budú tak po prezidentskej 
rezidencii svetovej veľmoci pobehovať aj 
dvaja nemeckí ovčiaci rodiny Bidenov-
cov, Champ a Major.

Prezident Trump bol prvým prezi-
dentom po viac ako storočí, ktorý nemal 
domáceho maznáčika žiadneho druhu. 
Vyhováral sa, že „na to nemá čas“. „Ako 
by som vyzeral, ako venčím psa na tráv-
niku v Bielom dome? “ Citoval NYT Do-
nalda Trumpa.

Manželia Bidenovci to vnímajú inak. 
Domáce zviera v USA jednoducho do 
domu patrí. A taktiež podporujú trend, v 
USA veľmi rozšírený, že ak domáce zvie-
ra, tak z útulku.

V roku 2008 rodina Bidenovcov prija-
la šteňa nemeckého ovčiaka po tom, čo 
bol pán Biden zvolený za viceprezidenta, 

uviedol portál Politico. Bidenovci nazva-
li psa Champ.

V roku 2018 si rodina Bidenových 
adoptovala aj psíka Majora toho istého 
plemena z asociácie Delaware Humane 
Association . (Od asociácie pochádza aj 
titulné reprofoto.)

Rodina Bidenovcov má psíkov rada, 
veľa sa zaujíma aj stará o osud tých opus-
tených.

Prezident Theodore Roosevelt 
vlastnil desiatky zvierat vrátane jedno-
nohého kohúta, hadov, morčiat, kloka-
ních potkanov a koní, uviedla v tejto 
súvislosti Jennifer B. Pickens, autorka 
knihy „Domáce zvieratá v Bielom dome“.

Jedným z najčudnejších domácich 
miláčikov v Bielom dome bol medvedík 
čistotný menom Rebecca, ktorého dostal 
prezident Calvino Coolidge.

Prezident Barack Obama a jeho 
rodina priviedli do Bieleho domu Bo a 
potom Sunny, portugalské vodné psy. 
Boli milované, a to aj potom, čo Sunny 
nešťastnou náhodou zhodila istého dvoj-
ročného návštevníka Bieleho domu .

„Američania mali vždy domáce zvie-
ratá, takže Biely dom hostil a bude hostiť 
zas domáce zvieratá,“ tvrdia Bidenovci. 
(Obaja so svojimi psíkmi na snímke.)

Chlpatí víťazi volieb v USA

» ib  Reprofoto – video YouTube (@GH DOG TV)
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ODOLNÉ POLYKARBONÁTOVÉ

SKLENÍKY

0948 888 855
www.galerica.sk

JEDNODUCHÁ MONTÁŽ
BEZ BUDOVANIA ZÁKLADOV

46
-0
17

6

od 299€  DORUČENIE
ZADARMO

32
-0
10
7

AIW - Práca pre opatrovateľky
seniorov v Rakúsku 

Kritériá 
pre spoluprácu :

· opatrovateľský kurz a prax
·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 

· vek 25 až 60 rokov

 s negatívnym COVID-certifikátom môžete pracovať
 

r r r k Č rv kríž

- ov r y r k k ž ť

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

Volajte na bezplatné číslo 
0800 24 24 44

a dohodnite si stretnutie. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 

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

AJ V ZIME
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2Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatreniaD d ži
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7CHOVÁME PRE VÁS UŽ 30 ROKOV

100% ZÁRUKA KVALITY

Objednávky:
www.matejovdvor.sk

ROZVOZ HYDINY K VÁM

ZDRAVÉ VIANOCE

MORKY
HUSI

HUSOKAČKY
KAČKY

KOHÚTY
SLIEPKY, KURČATÁ

0902 466 448, 0902 606 436
Pondelok – Piatok 9.00 – 14.00 h
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Prijmeme nových zamestnancov 
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OPERÁTOR VÝROBY
OBSLUHA VZV
����������
A INÉ
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��������������������
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Viac info 
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0800 500 091


