
SPRAVODAJSTVO S. 2    ANKETA S. 8    KULTÚRA S. 10    ŠKOLSTVO S. 16    AUTOMOTO S. 18    TV PROGRAM S. 23    ŠPORT S.  36

INZERCIA  P-0003

komentár

Ustúpi?

So sestrami sa nedohodli.
str. 2

Ž D N N K S V N H  S L V N S KA

YELLOW  BG VERSION

ezpečnostné 
protipožiarne dvere

0910 948 325
in o kuzma-vso.sk

K ŽMA roup, s. r. o.
Národná , Žilina

P SN  DV  
do  hod.

P-
00

23

Školstvo 
a zdravotníctvo
Čo si myslia kandidáti?
str. 8

Žijú v stredoveku
Pridajte sa k nim
str. 12

“Keď o tom dokážeš snívať, 
dokážeš to aj uskutočniť.”

P-0110

Utorok 9. 2. 2016
Číslo   Ročník VI

Cena 0,50 €
Predplatitelia 0,40 €

anketa

str. 2

rozhovor

Dvanásť rokov žilinského karnevalu str. 15

Snímka KIK

Veronika vinčeková

ŽILINA. Čitateľka bola sved-
kom situácie, kedy do nízko-
podlažného trolejbusu č. 3, 
ktorým sa mnohí dôchodco-
via v  doobedňajších hodinách 
vezú do nemocnice, nastúpi-
la mamička s kočíkom a zauja-
la miesto pre kočíky. Násled-
ne na ďalšej zastávke nastúpilo 
veľa cestujúcich, prevažne dô-
chodcov, ktorí si potrebovali 

sadnúť. Zároveň však nastúpi-
la mamička s  ďalším kočíkom. 
Na miesto určené pre kočíky by 
sa zmestila, avšak tam si sadli 
dvaja dôchodcovia na sklápa-
cie sedadlá, lebo trolejbus bol 
plný. A tak ostala zablokovaná 
pri východe z  trolejbusu, inde 
sa nemala kde pohnúť. Pri vy-
stupovaní na ďalšej zastávke 
vznikla zmätočná situácia, keď 
sa chceli cestujúci pretlačiť po-
pri kočíku von. „Kto má v tom-
to prípade prednosť  Matka 

s kočíkom alebo dôchodca, kto-
rý si potrebuje sadnúť “ pýta sa 
cestujúca Viera. 

Dilema vyriešená
Podľa prepravného poriadku 
Dopravného podniku Mes-
ta Žilina (DPMŽ), ak to ob-
sadenie vozidla umožňuje, 
cestujúci nachádzajúci sa na 
mieste určenom na prepra-
vu detského kočíka je povin-
ný pri nástupe kočíka toto 
miesto uvoľniť. Čo však, keď 

sa tu nachádzajú aj sedadlá 
pre cestujúcich  

Ide o priestor pre umiestne-
nie detského kočíka alebo in-
validného vozíka a  v trolejbu-
se tohto typu je to aj vyznačené 
žltou farbou na podlahe a pik-
togramami na okne nad týmto 
priestorom. „Sedadlá, ktoré sú 
v  blízkosti tohto priestoru, sú 
sklopné a nepovažujú sa za pl-
nohodnotné sedadlá v tom výz-
name, že by boli započítané do 
celkovej obsaditeľnosti vozidla. 

Výrobca tieto sedadlá umiestnil 
do tohto priestoru, aby ponúkol 
cestujúcim väčší komfort. Nie-
kedy slúžia aj samotným cestu-
júcim, ktorí sprevádzajú kočík 
alebo cestujúceho na invalid-
nom vozíku. Platí teda ustano-
venie prepravného poriadku, 
že cestujúci, ktorí sa nachádza-
jú v  tomto priestore, by mali 
uvoľniť miesto pre umiestnenie 
detského kočíka alebo invalid-
ného vozíka,“ vysvetlil hovorca 
mesta Pavol Čorba. str. 5
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KOMENTÁR

Ustúpi?

Prioritou ministra zdra-
votníctva a  premiéra je 
momentálne rozložiť 

a bagatelizovať štrajk učiteľov 
a protestnú akciu zdravotných 
sestier. Tej pozornosti, ktorú 
na seba tieto dve akcie od-
klonili z oveľa vážnejšej témy, 
ako sú prúdiace desaťtisíce 
utečencov do Bratislavy, Žiliny, 
Nitry a ostatných bášt repub-
liky, už bolo hádam dosť. Či 
sa im to však podarí, je v tej-
to chvíli stále otázne. Už-už sa 
zdalo, že so sestričkami by sa 
mohol premiér nejako pome-
riť. Tie totiž prejavili ochotu sa 
vrátiť a k tomu im stačilo, aby 
mali garantované zvyšovanie 
platov tak, ako to bolo pred 
účinnosťou novely zákona, 
ktorá im garantovaný základ 
platu naopak, znížila. Robert 
Fico je však zrejme ješitný 
chlap, a  tak vidiac v  ústupku 
sestier náznak slabosti pro-
tivníka, rozhodol sa na po-
žiadavku nepristúpiť. Odkázal 
im, že nevidí dôvod zvyšovať 
plat sestrám, ktoré dali výpo-
vede, a neurobiť tak pri tých, 
ktoré pracujú a  plnia si svo-
je povinnosti. Naopak, rokova-
nia posunul na plecia riadite-
ľov nemocníc a ako to v praxi 
vyzeralo v  Žiline, už vieme. 
Nijako. Vlastne najhoršie ako 
mohlo. Nedohodli sa a  ses-
try zostávajú aj dnes ráno 
mimo nemocnice. Dokedy? To 
je momentálne v prvom rade 
otázka na premiéra a  minis-
tra zdravotníctva. Lebo ústu-
pok, ktorý sestry urobili, teda 
ten, že sú ochotné nateraz ak-
ceptovať zvýšenie platov len 
tých sestier, ktoré dali výpove-
de a netrvali na memorande, 
je pomerne veľký. Podľa auto-
ra týchto riadkov dokonca za-
chádza až za hranu. Uvidíme 
teda, ako budú prebiehať ďal-
šie rokovania s riaditeľom (ten 
je v Žiline len vykonávateľom 
vôle z vyšších miest), prípadne 
námestníčkou pre ošetrova-
teľstvo. Ak nedôjde k dohode, 
sestry by mali vydržať čo naj-
dlhšie. Lebo kauzy Kostka, CT 
Piešťany, Forai a ďalšie sú stá-
le živé. Preteká cez ne mnoho 
peňazí, ale na to, aby vláda 
dala aspoň prísľub, že sa pod-
mienkami sestier bude zaobe-
rať, stále niet. A blížia sa voľby. 
Čím dlhšie vydržia, tým horšie 
pre Fica. Nakoniec bude mu-
sieť ustúpiť. Inak jeho tlačovky 
o utečencoch nebudú nikoho 
zaujímať. <

ŽILINA. Štyri novučičké dodáv-
ky s rokom výroby 2015 zmizli 
z predajne na Košickej ulici po-
sledný januárový víkend. Išlo 
pravdepodobne o dobre zorga-
nizovanú akciu, vozidlá zlode-
ji podovážali z  areálu bez po-
všimnutia. „Neznámy páchateľ 
v noci zo soboty 30. januára na 
nedeľu 31.  januára, v  čase od 
polnoci do pol druhej v  noci, 
v Žiline na Košickej z parkova-
cej plochy odcudzil štyri nové 

dodávkové motorové vozidlá 
Renault Master bez pridele-
ných evidenčných čísiel – dve 
vozidlá modrej farby, jedno 
biele a  jedno červené,“ infor-
moval o udalosti hovorca žilin-
skej polície Radko Moravčík.

Spoločnosti, ktorej dodáv-
ky patrili, vznikla škoda viac 
ako 129-tisíc eur. „V súvislos-
ti s  touto udalosťou vyšetro-
vateľ Okresného riaditeľstva 
Policajného zboru v  Žiline 

začal trestné stíhanie vo veci 
zločinu krádeže. Polícia na 
prípade intenzívne pracuje 
a  po páchateľovi a  odcudze-
ných vozidlách pátra. Pácha-
teľovi v prípade jeho zistenia 
a  dokázania viny hrozí trest 
odňatia slobody na tri roky až 
10 rokov. Ďalšie okolnosti prí-
padu sú predmetom prebie-
hajúceho vyšetrovania,“ do-
dal k prípadu hovorca polície.

-ms-

Za noc zmizli štyri nové dodávky

V Žiline opäť úradovali „autičkári“. Tentoraz vo veľkom: z predajne na 
Košickej ukradli v priebehu hodiny a pol štyri nové dodávkové vozidlá. 

ŽILINA. Družina Veselí psíč-
kovia zo ZŠ s  MŠ Gaštano-
vá podporila svojou účasťou 
piatkový Fašiangový sprievod 
mesta Žilina. Detičky a  ich 
pani vychovávateľka Martina 
Michalková boli nadšené to-

uto akciou, videli množstvo 
nádherných masiek, obdivo-
vali folklórne súbory a hlavne 
zažili opäť niečo nové a ostali 
plní krásnych zážitkov. 

-mm-
Snímka autorka

Deti v sprievode

ŽILINA. Minulý týždeň v pon-
delok vyšli učitelia a ich pod-
porovatelia z  radov rodičov 
a  žiakov do ulíc, aby vytvo-
rili symbolickú živú reťaz na 
podporu štrajku. Zhromaž-
denia sa konali vo viacerých 
slovenských mestách, Žilinu 
nevynímajúc. Obrovská živá 
reťaz sa z  Námestia A.  Hlin-
ku presunula aj na Mariánske 
námestie. Vytvorili ju stovky 
učiteľov základných, stred-
ných i  cirkevných škôl a  ve-
rejnosť zo Žiliny a okolia. 

Učitelia potvrdili, že za po-
žiadavkami Iniciatívy sloven-
ských učiteľov stoja, hoci tieto 
tri požiadavky sú len vrcho-
lom ľadovca všetkých problé-
mov, ktoré školstvo má. „Štrajk 
len poukázal na problémy, nie 
štrajk je problémom. To, že nie-
kto zakričí, že kráľ je nahý a vy 
ho umlčíte, neznamená, že kráľ 
bude oblečený. Naše školstvo je 
nahé,“ upozornila pedagogička 
umeleckej školy Darina Arce. 

Podporu učiteľom vyjad-
rili i  rodičia. „Myslíme si, že 
školy sú finančne poddimen-

zované, cítime, že povolanie 
učiteľa je stále menej a  me-
nej atraktívne. Chceme, aby 
sa to zmenilo, lebo si myslí-
me, že v  našej republike nie 
je docenené vzdelanie. Som 
rodič, ktorý tu prišiel pod-
poriť učiteľov, najmä preto, 
že učitelia sú s  mojimi deť-
mi v pracovných dňoch oveľa 
viac ako som s nimi ja. Teraz 
keď hovoria o  svojich opráv-
nených podmienkach, chcem 
byť s nimi a povedať, že mi to 
nie je jedno,“ vyjadril sa ve-
rejne jeden z nich. 

Napriek pondelkovej de-
monštrácii, ktorá sa konala 
v  deň polročných prázdnin, 
žilinské školy nabehli na nor-
málny režim vyučovania. 

Čo sa celoslovenského 
štrajku týka, zajtra (10.  2.) 
učitelia plánujú ďalšiu de-
monštráciu v  Bratislave, jej 
pracovný názov je ZRPŠ – 
Zhromaždenie rodičov a pria-
teľov školy. Načasovaná je na 
popoludnie, aby sa vedeli za-
pojiť aj rodičia a  pracujúca 
verejnosť. -vc-, snímka autorka

Na žilinských 
školách sa opäť učí
Situácia ohľadne štrajku učiteľov je v Žiline 
k dnešnému dňu pokojná. Podľa hovorcu 
nie je na žiadnej škole v pôsobnosti mesta 
obmedzené vyučovanie. 

Michal Filek
Snímka Martin Hodoň

ŽILINA. Sesterská komora aj 
odbory minulý týždeň avizo-
vali, že sestry sa vrátia do ne-
mocníc, pokiaľ im v  pracov-
ných zmluvách zaručia vyššie 
mzdy, ako od začiatku roka pri-
niesol nový zákon o  platoch 
zdravotníkov. Ďalej požadovali 
optimalizáciu počtu personálu 
v zdravotníckych zariadeniach, 
zavedenie kontrolného mecha-
nizmu na dodržiavanie poč-
tu personálu, zmenu systému 
financovania zdravotníckych 
zariadení tak, aby platby kopí-
rovali reálne náklady. Minister 
zdravotníctva Viliam Čislák im 
odkázal, že majú individuálne 
rokovať s riaditeľmi nemocníc. 

V  piatok prejavilo ochotu 
vrátiť sa do práce za určitých, 
presne nešpecifikovaných pod-
mienok 28 zdravotných sestier. 
Rokovanie s Ivanom Mačugom 
absolvovali v  pondelok ráno. 
Neúspešne. Podľa našich in-
formácií ich návrh riaditeľ ne-
prijal. Hovorkyňa nemocnice 
Viera Jurčiová na naše otázky 
odpovedala: „Vedenie nemoc-
nice dnes rokovalo s 28 sestra-
mi o podmienkach pracovných 
zmlúv. Vzhľadom na to, že ide 
o pracovné zmluvy, podmienky 
nebudeme konkretizovať. Ses-
try sa vrátia do práce vtedy, keď 
podpíšu pracovné zmluvy.“

Šéfka sesterských odborov 
Monika Kavecká nám potvrdi-
la neúspech rokovaní. „Riaditeľ 
ich požiadavky nesplnil, takže 
do práce zatiaľ nikto nenastu-

puje. Ja ich podmienky tiež ne-
poznám, je to len ich interná 
záležitosť,“ uviedla. 

Premiér Robert Fico sestrám 
v  nedeľu prostredníctvom ho-
vorkyne odkázal, že pri zvyšo-
vaní platov nebude robiť roz-
diely medzi sestrami, ktoré dali 
výpovede a  tými, ktoré zosta-
li pracovať a plnili si svoje po-
vinnosti. Robert Fico podľa jej 
slov garantuje peniaze na zvy-
šovanie miezd, ktoré vyplýva 
z  uvedeného zákona. „S  tým-
to vedomím môžu sestry na 
individuálnej báze rokovať 
s  riaditeľmi nemocníc, ale len 
v  zmysle platných predpisov 
a kolektívnych zmlúv,“ doplni-
la pre TASR Beatrice Szabóová.

Monika Kavecká tvrdí, že 
chceli rokovať priamo s  pre-
miérom. Ten odmietol. „Nik-
to sa s nami nebaví. Doteraz si 
naše požiadavky nikto nevypo-
čul, dokonca ani riaditeľ. Od-
kázal nás na námestníčku, za 
ktorou ideme teraz,“ poveda-
la nám telefonicky v pondelok 
o 11. h. Podľa nej je na tom ne-
mocnica zle, sestry sú unavené. 
Ako dopadlo rokovanie s  ná-
mestníčkou pre ošetrovateľstvo 
a či a kedy budú prebiehať ďal-
šie rokovania s riaditeľom, sme 
sa do uzávierky nedozvedeli. 

„Vedenie nemocnice je pri-
pravené individuálne rokovať 
so sestrami, ktoré o to prejavia 
záujem. Rokovania stále pre-
biehajú, sestry môžu do práce 
nastúpiť až po podpísaní pra-
covných zmlúv,“ uviedla Viera 
Jurčiová. < 

Nedohodli sa, sestry 
zostávajú mimo!
V pondelok ráno rokovalo 28 zdravotných sestier, ktoré podali 
v nemocnici výpovede a prejavili ochotu vrátiť sa, s riaditeľom Ivanom 
Mačugom. K dohode však nedošlo a sestry sú aj dnes ráno (utorok 9. 2.) 
mimo pracovného pomeru.

Do živej reťaze sa zapojili stovky učiteľov.

Veselí psíčkovia na karnevale.

Zatiaľ stále pred bránami.
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ŽILINA. Verejné toalety na 
Nešporovej ulici, hneď za Bil-
lou, sú pomerne dobre skry-
té pred zrakmi okoloidúcich 
ľudí. Kým bežný prechádzajú-
ci si ich možno ani nevšimne, 
ľuďom, ktorí žijú v  bytových 
domoch hneď oproti, zneprí-
jemňujú život. Rozbité okná, 
hrôzostrašný pohľad dovnút-
ra, schody zasypané odpadka-
mi... Nič príjemné, a to nie je 
všetko: „Bývam v  bytovke na 

najvyššom poschodí a  každý 
deň vidím, ako tam niekto vy-
konáva potrebu a to rovno na 
schodoch do záchodov. Hrá-
vajú sa tam malé deti, po ve-
čeroch sa tam stretávajú mla-
dí a  popíjajú alkohol. Vyzerá 
to tam doslova, s prepáčením, 
ako v  chlieve,“ hovorí Žilin-
čanka bývajúca v susedstve.

Verejné toalety vlastnilo do 
roku 2001 mesto, potom ich 
predalo do súkromných rúk. 

Nám sa podarilo skontakto-
vať sa so súčasným majiteľom, 
ktorý nám potvrdil, že objekt 
patrí jemu a vie aj o sťažnos-
tiach, najmä čo sa týka nepo-
riadku, ktorý tam je. „Pred cca 
dvoma rokmi som na vlastné 
náklady vyviezol dva veľko-
kapacitné kontajnery rôzne-
ho odpadu. Budova C bola 
chránená mrežami na vcho-
doch a oknách, ktoré boli roz-
kradnuté, respektíve zničené. 
Hoci sa to dialo pred očami 
obyvateľov okolitých domov, 
nikto z nich sa neozval ani ne-
dal podnet na mesto,“ hovorí 
majiteľ objektu.

Na prestavbu toaliet dal 
vraj v  minulosti vypracovať 
projekt, na ktorý mal schvále-
né stavebné povolenie. „Z ob-
jektívnych príčin nebola pre-
stavba C začatá a na žiadosť 
o  pred ženie stavebného po-
volenia som nedostal odpo-
veď. Taktiež mesto zmeni-
lo v  územnom pláne využitie 
priestoru. V  súčasnosti plá-
nujem pokračovať v obnovení 
stavebných plánov na ich re-
konštrukciu,“ tvrdí.

Miestni hovoria, že im je 
v  podstate jedno, čo majiteľ 
s toaletami urobí, hlavne nech 
ich udržiava v poriadku. 

-ms-, snímka autorka

 ako ho o u plánu e 
a i e  op a iť

Verejné toalet  na ešporovej ulici už dávno neplnia svoj účel. Sú 
opustené, zdevastované, zahádzané odpadkami... I ke  pôsobia 
hrôzostrašne, nájdu sa odvážlivci , ktorí tu neváhajú vykonať 
potrebu. Miestnym sa to protiví.

Mesto na pokraji 
k my kvôli 
nevýhodným 
zmluvám...“

Veronika vinčeková
Snímka autorka

ŽILINA. Pojem bezplatná 
mestská hromadná doprava 
sa skloňuje v  Žiline už dlh-
šiu dobu, respektíve od po-
sledných komunálnych volieb 
v  novembri 201 . Táto téma 
si počkala na občanov aj do 
parlamentných volieb, kto-
ré sa konajú 5.  marca 201 . 
Svoje názory a  postoje môžu 
ľudia predkladať radnici, 
a  to prostredníctvom adresy 
bezplatnamhd zilina.sk ale-
bo klasicky poštou. Oznámil 
to primátor na prvej tlačo-
vej konferencii mesta v  tom-
to roku. Zároveň informo-
val, že s  prípravou materiálu 
o bezplatnej MHD sa už fini-
šuje. „Podnety prichádzajú, 
zatiaľ ich nie je veľa. Zo stra-
ny občanov sú zatiaľ pozitív-
ne ohlasy, čo je prirodzené 
– každý, kto chce mať zadar-
mo autobus, sa z  toho teší. 
Skôr cítim politické diskusie 

na túto tému, či je to dobré, 
že Choma to má ako program, 
poďme to bojkotovať. V  kaž-
dom prípade sme len v pozí-
cii odbornej diskusie, rozprá-
vame sa, aké to má pozitíva 
a negatíva pre občanov a pre 
mesto, a z tejto diskusie musí 
vyjsť záver, ktorý bude na 
mestskom zastupiteľstve od-
poručený alebo nie,“ uviedol 
Igor Choma. 

Formy možného nástupu 

bezplatnej dopravy by sa mali 
ešte prerokovať na úrovni prí-
slušných komisií a  odborov. 
„Donedávna mali bezplat-

nú dopravu len občania nad 
0 rokov, teraz už nad 2 ro-

kov. Možno sa navrhne etapo-
vité rozbiehanie projektu, že 
najprv pôjdeme do bezplat-
nej dopravy pre žiakov, po-
tom študentov a  potom pre 
zvyšok. To všetko je na roz-
hodnutí zastupiteľstva. Čaká 
nás ešte široká diskusia,“ po-
dotkol. 

konomická analýza vý-
nosov a  zdrojov má ukázať, 
aké budú finančné dopady na 
mesto. Igor Choma na druhej 
strane predpokladá aj príjmy, 
pretože bezplatná doprava by 
mala byť výhradne službou 
pre občanov, ktorí nie sú voči 
mestu zadlžení. „Ja som stále 
presvedčený, že to je prijateľ-
ná forma využitia daní pre čo 
najširšie spektrum obyvate-
ľov, pretože bezplatnú MHD 
môže využívať 50– až 0-tisíc 
občanov tohto mesta,“ dodal 
primátor.

Už pri predostretí vízie 
bezplatnej MHD poslanec 
Peter Ničík navrhol, aby do-

pravca predložil jej ekono-
mickú analýzu a  alternatívy 
zľavneného celoročného ces-
tovného pre tých Žilinčanov, 
ktorí nemajú žiadne podlž-
nosti voči mestu. Dnes má ta-
kýto názor: „Najväčším nega-
tívom zavedenia bezplatnej 
MHD v Žiline je fakt, že kaž-
doročne z  rozpočtu mesta 
zoberie minimálne 2,5  mi-
lióna  eur, ktoré by sa mohli 
použiť na iné, z môjho pohľa-
du dôležitejšie služby pre Ži-
linčanov – napríklad na zlep-
šenie čistoty mesta, opravu 
ciest, chodníkov, športovísk, 
ihrísk, zlepšenie systému par-
kovania, zlepšenie bezpeč-

nosti, zlepšenie stavu budov 
a  vybavenia základných škôl, 
terénnu sociálnu prácu, väč-
šiu podporu športu, kultúry, 
vzdelávania, životného pros-
tredia...“ On zavedenie bez-
platnej dopravy v  meste ne-
podporuje. „Ak by MHD bola 
zadarmo, zhorší sa tiež kvali-
ta cestovania, vznikne potre-
ba pridať spoje, a to sú ďalšie 
peniaze, ktoré budú v rozpoč-
te chýbať,“ dodal.

Peter Ničík takisto uvie-
dol výhody bezplatnej MHD, 
ak by naozaj fungovala, 
v tom, že by sa mala prejaviť 
v  znížení áut, smogu, hluku 
v  meste, Žilinčania cestujú-

ci MHD by ušetrili na dopra-
ve a mierne by sa mali zvýšiť 
podielové dane od ľudí, kto-
rí sa nahlásia na trvalý po-
byt, lebo bezplatná doprava 
nemá byť pre „Nežilinčanov“. 
„No keďže sa na území Žiliny 
v  poslednom čase nenašiel 
ropný prameň ani nálezis-
ko zlata a  nemám informá-
cie o tom, že by sa tu stavalo 
nové Silicon Valley, a navyše 
je naše mesto každú chvíľu 
na pokraji kómy kvôli nevý-
hodným zmluvám z  minu-
losti, tak si myslím, že zdro-
je na bezplatnú MHD v Žiline 
sú viac sci-fi ako realitou,“ 
uzavrel poslanec. <

es o inišu e 
s p íp a ou e pla ne  
MHD
Ide o komple ný materiál, ktorý má ísť na schválenie do mestského 
zastupiteľstva. Poslanci rozhodnú, či budeme cestovať zadarmo alebo 
nie. Svoj názor môžete ale vyjadriť aj vy. 

Ak  je váš názor na MHD zadarmo  Píšte na mesto.

 ako z nočnej mory. Neporiadok, vybité okná... Strach vstúpiť dnu. P-0119
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„ ž prvý rok sa 
ukázalo, že ľudia 
chcú separovať 
staré oblečenie.

P-
01

11

ŽILINA. Vysoké kovové kon-
tajnery postávajú na území 
mesta už od roku 2012. Sú ur-
čené na zber starého obleče-
nia, obuvi či hračiek. V okrese 
Žilina by ich malo byť spolu 
okolo  1 0. „Kontajnery nie 
sú v  správe mesta. Po meste 
boli rozmiestnené na zákla-
de vzájomnej dohody medzi 
mestom Žilina a  spoločnos-
ťou, ktorá ich prevádzku-
je. V  zmysle tejto dohody aj 
bezplatne odváža tento druh 
„odpadu“,“ uvádza hovorca 
mesta Žilina Pavol Čorba.

Zberné nádoby patria poľ-
skej firme, ktorá patrí me-
dzi najväčších spracovateľov 

tzv. vecí z  druhej ruky v  u-
rópe. V Žilinskom kraji ju za-
stupuje Slovák Zdeno Mišut-
ka. Ten nám prezradil, že koše 
vyprázdňujú raz za tri týždne, 
niekedy aj skôr, v závislosti od 
potreby. „Občas sa ozvú ľu-
dia, že sa v kontajneroch pre-

hrabávali bezdomovci a že je 
okolo neporiadok. Do 2   ho-
dín to vieme vyriešiť,“ hovorí.

Žilinčania si vraj rých-
lo zvykli kontajnery využí-
vať „Už prvý rok sa ukázalo, 
že ľudia chcú staré oblečenie 
separovať,“ rozpráva. Nájdu 
sa však takí, ktorým slušnosť 
nič nehovorí a do kontajnerov 
vhodia aj odpad, ktorý inak 
patrí do odpadkového koša. 
„ udia sú všelijakí, niektorí 
úplne bez zábran. V kontajne-
roch sme našli už aj vnútor-
nosti zo zvierat a cez Vianoce 
hlavy z  kaprov. Vo všeobec-
nosti sa v  nich ocitlo už 
takmer všetko,“ konštatuje.

Bohužiaľ, sem-tam sa sta-
ne, že sa do kontajnerov 
„obujú“ aj vandali. Naposle-
dy skupina 1 - až 15-ročných 
výrastkov podpálila v  Kysuc-
kom Novom Meste mestské 
koše, od ktorých sa chytil aj 
kontajner na te til. „Plasto-
vé zhoreli do tla, náš, keďže je 
kovový, len vyhorel,“ hovorí 
Zdeno Mišutka.

Určite ste sa občas za-
mysleli nad tým, kde asi veci 
z  kontajnerov končia. Ako 
sme sa dozvedeli, sú vyváža-
né do Poľska, kde ich na veľ-
kej linke triedia zamestnanci 
spoločnosti, ktorej kontajne-
ry patria. Dobré kusy operú, 
vyžehlia a pošlú do krajín tre-
tieho sveta, nepoužiteľné šat-
stvo firma ďalej spracováva 
a  používa ho napríklad ako 
náplň do sedačiek.

-ms-, snímka autorka

Do kontajnerov na textil hádžu udia 
a ie acie n o nos i

V soké kovové kontajner  sú po Žiline rozmiestnené už niekoľko 
rokov. Aj ke  slúžia v lučne len na zber použitého šatstva a obuvi, 
nájdu sa ľudia, ktorí sa neštítia doň vhodiť odpad, ktor  tam vôbec 
nepatrí. 

Michala Stehlíková
Snímky autorka

ŽILINA. Nový zákon o  odpa-
doch, ktorý vstúpil do platnos-
ti 1. januára 201 , bude vraj pre 
mnohé zberne, ktoré sa živia 
najmä výkupom kovového od-
padu, likvidačný. Po novom už 
totiž nemôžu peniaze za vy-
brané druhy kovových odpa-
dov vyplácať ľuďom priamo na 
ruku, ale musia ich previesť cez 
účet alebo vyplatiť formou poš-
tovej poukážky a  k  tomu ešte 
zraziť 19-percentnú daň. Aj keď 
je zákon v  platnosti len prvý 
mesiac, niektoré zberne vraj už 
teraz pociťujú jeho negatívny 
dopad. „My sa v tomto čase za-
meriavame najmä na likvidáciu 
výrobných liniek a  strojných 
zariadení. Čo sa týka výkupu 
šrotu, klesli sme za prvý mesiac 
zo 100  percent asi na tridsať. 

uďom neprekáža ani tak to, že 
im peniaze musíme previesť na 
účet, ale najmä to, že im z toho 
ešte aj zrazíme daň. Do 31. ja-
nuára minulého roka dostáva-
li čisté peniaze,“ hovorí Václav 

Kapec, majiteľ zberných suro-
vín na Kamennej v Žiline.

udú musieť prepúšťať
Síce ministerstvo životného 
prostredia obhajuje zákon tým, 
že sa takto chceme priblížiť 
k normám  a v neposlednom 
rade obmedziť trestnú činnosť 
súvisiacu s  výkupom kovošro-
tu, podľa „štoráta“ Václava 
Kapca to bude mať skôr opač-

ný efekt. Napríklad takto o svo-
ju „živnosť“ prídu sociálne slab-
šie skupiny ľudí, pre ktorých bol 
predaj kovového odpadu často 
hlavným príjmom. „Verte, že 
napríklad ľudia bez domova to 
nemajú ľahké, a keď príde bez-
domovec ku kontajneru po pia-
tej hodine ráno, už tam nenáj-
de žiadny kovový odpad. Aj tu 
funguje konkurencia. Do minu-
lého roka aspoň dostali peniaze 

priamo na ruku. Teraz už viac 
neprídu, keďže účty v bankách 
nemajú a poštové poukážky sú 
pre nich nevýhodné,“ hovorí 
majiteľ kovošrotu.

Nový zákon má podľa neho 
veľa dier a môže sa rôzne inter-
pretovať. Navyše štát na ňom 
viac prerobí ako získa. Mnohí 
ľudia totiž prídu o prácu a štát 
im bude musieť vyplácať soci-
álne dávky. Hoci nerád, ale tiež 
priznáva, že časom bude mu-
sieť prepustiť možno polovicu 
zamestnancov. „Dotkne sa to 
najmä ľudí, ktorí boli pri výku-
pe. Bude nám to ľúto, ale eko-
nomika nás časom dobehne,“ 
konštatuje.

udeme zahádzaní šrotom
Nakoľko zákon ovplyvní pre-
vádzku zberní v  regióne aj na 
celom Slovensku, sa vraj ukáže 
v  priebehu niekoľkých mesia-
cov. V  Česku zaviedli rovnaký 
zákon vlani a do roka tam za-
nikli desiatky výkupní. „V  sú-
časnosti nie je možné jed-
noznačne odpovedať, nakoľko 
nám poklesol počet klientov, 
nakoľko pri výkupe kovových 

odpadov patria a aj v minulosti 
patrili mesiace január a február 
k najslabším. Či došlo k poklesu 
z dôvodu platnosti novej legis-
latívy, budeme vedieť vyhod-
notiť až po ukončení 3. a  . me-
siaca 201 ,“ reagoval na našu 
otázku Peter Turza, výkonný 
riaditeľ ďalších zberných suro-
vín na území mesta.

Tiež sa domnieva, že rieše-
nie odpadového hospodárstva 
v oblasti výkupu a zberu odpa-
dov je v novom zákone nesys-
témové. „Myslím si, že cieľom 
pri zbere odpadov by malo byť 
to, aby odpady a  ich jednotli-
vé vyseparované zložky vyka-
zovali vysoké percento kvality 
a  minimálne množstvo zne-
čisťujúcich látok za predpokla-
du minimalizácie nákladov na 
dosiahnutie uvedeného cieľa. 

Obávam sa však, že celý sys-
tém nastavený v novom záko-
ne o odpadoch smeruje presne 
opačným smerom. V  prípade 
výkupu kovového odpadu a od-
padu z  farebných kovov sme 
znevýhodnení oproti okolitým 
štátom, čo môže spôsobiť roz-
voj čierneho trhu s  kovovými 
odpadmi,“ hovorí.

To sa vraj už deje, pri hrani-
ciach údajne odkupujú od Slo-
vákov šrot Poliaci, ktorí, keďže 
sa riadia vlastnými zákonmi, 
nezrážajú daň. Je pravdepodob-
né, že sa takto zaťaží aj životné 
prostredie, keďže kovový odpad 
zvykli zbierať sociálne slabšie 
skupiny. „Je možné, že to u nás 
bude ako za komunizmu, šrot 
bude všade, lebo už ľudí nebu-
de viac zaujímať,“ dodáva Vác-
lav Kapec z Kamennej. <

ničí no ý ákon ko oš o  
iline

no, majitelia z erných surovín na území mesta si to m slia. Podľa nich je len otázkou času, 
kedy menšie kovošroty postupne zaniknú.

Mnohé zberné suroviny prídu kvôli zákonu o svoju hlavnú živnosť.

asť z v nosu zo spracovania star ch vecí putuje aj na charitu. Najm  
postihnut m deťom.

Konkrétne druhy, pri ktor ch sa uplatňuje tzv. sprísnen  režim v kupu, sú 
špeci ikované v  6, ods. 6 a  nového zákona.
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ODKRÝVAME SÚVISLOSTI

KRÁTKE NOHY

Lož má vraj krátke nohy, 
ale kdekoho dobeh-
ne. Po odchode asi 

  sestier z  nemocníc 
pacienti hovoria, že sa si-
tuácia zhoršila, direktori 
a  ministri tvrdia opak. e-
den klame. Ak je situácia 
dobrá, potom boli sestry 
nadbytočné a netreba zhá-
ňať iné. Ak to nie je pravda, 
treba lož odhaliť, ale to iste 
urobí mocný čas.

Počúvam, že štát ide 
vraziť      (po 
starom      k) 
do techniky, ktorá bude čí-
hať na vodičov motorových 
vozidiel. trašná suma, ale 
rýchlo návratná. Pribudne 
ďalších    pomocníkov, 
ktorí budú dokumentovať 
naše hriechy a  posielať 
nám ľúbostné  poštové 
poukážky. Polícia môže 
mať takýchto špi nov  aj 

, nech jeden zarobí 
na seba denne    (ak 
bude lenivý). Ročne kvapne 
     . iliar-

da eur  Vstupná investícia 
 mili nov je smeť opro-

ti výnosom . Peniaze, ktoré 
mohli mať m siari, krajčíri, 
kiná, divadlá, zhrabne štát. 
Vivat, podnikanie

Na nehodovosť má vplyv 
človek, cesta, vozidlo a po-
časie. Najzaujímavejší je 
človek, pretože má peniaze. 
 počasím polícia nič nena-

robí, technický stav áut je 
nevýznamný. O  tom, čo je 
často skutočným vinníkom 

 o  cestách a  dopravnom 
značení  sa prakticky ne-
hovorí, pritom každý opot-
rebovaný as altový povrch 
je za mokra bezpečný len 
do určitej rýchlosti, mnohé 
úseky znesú  len  km h 
a  menej, aj keď na nich 
rýchlosť nie je obmedze-
ná. ú ich tisíce kilometrov. 
Človek, ktorý za mokra do-
stane šmyk a narazí, je vin-
ný aj keď je nevinný a vinná 
je cesta.

Polícia tvrdí, že pomáha 
a  chráni. Nie je to úplná 
pravda. nohí si myslia, 
že by mala byť súčasťou 
daňových úradov. Plošné 
naháňanie ľudí pri existu-
júcom katastro álnom sta-
ve dopravného značenia 
a ciest nie je riešením. Keby 
štát investoval vyše p ť 
miliárd   eur do doprav-
no-inžinierskych opatrení 
v  úsekoch častých doprav-
ných nehôd a do logického 
a  kvalitného dopravného 
značenia, keby odstránil tzv. 
reklamné súkromné akože  
dopravné značenie, možno 
by jeho príjmy poklesli, ale 
viac ľudí by ostalo nažive.

Lož má krátke nohy. 
Dobehne každého. Najm  
kmínov a cigáňov. P-0030

ranislav Delinčák,
poslanec s  v Žiline

KOMENTÁR

ŽILINA. Organizátori celosve-
tového týždňa modlitieb, tento 
rok z  otyšska, vybrali biblický 
te t na rok 201  z prvého Pet-
rovho listu 1,9-10: „Vy však ste 
vyvolený rod, kráľovské kňaz-
stvo, jeho vlastný svätý národ, 
aby ste zvestovali veľké skutky 
toho, čo vás povolal do svojho 
predivného svetla. Kedysi ste 
neboli ľudom, ale teraz ste mi-
losrdenstvo dosiahli.“

Modlitby sa konali 
v    cirkvách, začali v  van-
jelickej cirkvi a.  v. a  končili 
v  Kostole sv. Barbory v  réžii 
rímskokatolíckej cirkvi. V  tl-
menom osvetlení pri svieč-
kach sa spievali nádherné 
piesne pochádzajúce z  eku-
menického kláštora Taizé vo 
Francúzsku. Zmiešaný spe-
vokol dirigovala Diana Ma-
rosz.

Na záver po príhovoroch 
zástupcov cirkví sa prítom-
ným prihovoril vzácny hosť 
z  Jeruzalema. yal Friedman 
je mesiánsky Žid, ktorý mo-
mentálne cestuje po urópe 
a snaží sa vytvárať mosty me-
dzi kresťanmi a Židmi.

Na záver udelil prítomným 
spolu s ostatnými požehnanie 
v hebrejskom jazyku. -ľb-

Snímka autor

ilinskí k esťania opä o ne spolu

nes už kresťania medzi se ou nevedú vojn , ale jednota ešte 
nenastala. Možno aj preto sa kresťania z rôznych cirkví každoročne 
schádzajú na spoločn ch modlitbách. Aby obrúsili hrany, posilnili to, 
čo ich spája a upevnili vzťahy modlitbami k spoločnému ohu.

yal riedman

Michal ilek
Snímka autor

ŽILINA-P VAŽSK  HLM . 
„Pán primátor, pýtam sa a  aj 
občania Považského Chlmca, 
ako je to s  kanalizáciou v  tej-
to časti. Prešla už dlhá doba na 
odstránenie nedostatkov v pro-
jekte a nič sa nedeje. Sme si istí, 
že nás potrebujete len na zvý-
šenie podielových daní, ale tie-
to sa použijú na investovanie 
v  centre mesta. Časť Považ-
ský Chlmec je vstupná časť do 
mesta a  vy ju idete zviditeľniť 
ako smetisko a na ťažbu štrko-
pieskov,“ napísala primátoro-
vi Igorovi Chomovi rozhorče-
ná Chlmčanka Vlasta Zuzíková. 

Primátor pani Zuzíkovú 
v  odpovedi ubezpečil, že na 
projektovej dokumentácii pra-
cuje tím projektantov. „Nakoľ-
ko však nejde o nejakú banálnu 
úpravu projektovej dokumen-
tácie a  všetci zainteresova-
ní majú záujem o  čo najlepšie 
riešenie odvedenia splaškov 
a  dažďovej vody v  tejto mest-
skej časti, tak si to vyžaduje viac 
času,“ napísal. 

Vlasta Zuzíková mu však ne-
verí a  považuje to opäť len za 
predvolebné sľuby. Myslí si to aj 
bývalá poslankyňa Anna Smi-
koňová. „O kanalizácii je ticho. 
Naposledy pred komunálny-
mi voľbami vyťahovali projek-
ty a nakoniec z toho nič nebolo. 
Teraz už asi majú z toho strach, 
tak vyťahujú kultúrny dom. 
Na ten už tiež čakáme od roku 
200 , kedy ho predali. Spolu so 
školou zaň dostali milióny ko-
rún a nám tu nezostalo nič. Ani 
teraz už tomu neveríme,“ hovo-
rí Anna Smikoňová. 

Igor Choma o  problémoch, 
ktoré sa vyskytli pri budovaní 
kanalizácie, napísal: „Vykona-
li nový inžiniersko-geologický 
prieskum a vypracovali celkom 
novú štúdiu odtokových po-
merov tejto oblasti, na základe 
ktorej bude spracovaný reali-
začný projekt tak, aby sme pre-
dišli situácii ako po prívalových 
dažďoch v lete 201  a aby v bu-
dúcnosti kanalizácia poskyto-
vala dostatočné riešenie a  ne-
bola poddimenzovaná. Toto je 
však z  technického hľadiska 
veľmi ťažká úloha, je problém 

dostať do niektorých ulíc, kto-
ré sú veľmi úzke, aj splaškovú 
aj dažďovú kanalizáciu v dosta-
točných priemeroch, tým pá-
dom aj stroje, nakoľko v týchto 
miestach už sú zabudované iné 
siete, ako plyn, voda, káble... Je 
nutná kombinácia, napr. daž-
ďová kanalizácia – aj potrubie, 
aj povrchové odvedenie, aby sa 
v  budúcnosti nestalo, že bude 
vybudovaná kanalizácia, nový 
asfaltový koberec a  príde prvý 
väčší rozmar počasia a  voda 
bude tiecť po dvoroch. Je preto 
záujem riešiť odvedenie všet-
kých vôd komple ne. Prosím 
o trpezlivosť.“

Problémom však budú fi-
nancie. Severoslovenské vo-
dárne a  kanalizácie nemajú 
budovanie kanalizácie v  Po-
važskom Chlmci v pláne čin-
nosti na najbližšie obdobie. 
Primátor preto tvrdí, že na 
vybudovanie kanalizácie chce 
požiadať o  prostriedky z  eu-
rofondov. 

Prvých 2,2  milióna  eur už 
však mesto mohlo mať k dis-
pozícii. Bol by to slušný zá-
klad, na ktorom by sa dalo 
stavať. Stačilo, aby poslanci 

prijali návrh Martina Kapitu-
líka (Sieť). „Už v  januári mi-
nulého roku som navrhoval, 
aby sa prostriedky vo výške 
zhruba 2,5 milióna eur vyčle-
nili do Kapitálového fondu na 
rozvoj a dobudovanie základ-
nej infraštruktúry mestských 
častí. V  niektorých častiach 
Žiliny totiž dodnes chýba ka-
nalizácia alebo vodovod, čo 
je tragédia. Tieto prostriedky 
mohli byť použité napríklad 
aj na dobudovanie chýbajú-
cej kanalizácie v  Považskom 
Chlmci. Ako ďalšiu možnosť 
som kolegom poslancom na-
vrhol z  týchto peňazí kom-
ple ne vyriešiť parkovanie 
na Solinkách, prípadne ďal-
ších sídliskách. Žiaľ, poslan-
ci ani jeden z mojich návrhov 
neschválili a  miesto riešenia 
akútnych problémov Žilinča-
nov kúpili lúku na Solinkách,  
hovorí Martin Kapitulík. 

A  tak obyvatelia Považ-
ského Chlmca čakajú na ka-
nalizáciu už štyridsať rokov. 
S každými blížiacimi sa voľba-
mi počúvajú vždy nové a nové 
sľuby a  výsledok je nulový. 
Kedy sa konečne dočkajú  <

Na ies o kanali ácie 
hl čano  s u u  kul n  do

lížia sa parlamentné voľ  a mesto Žilina, na čele ktorého stojí primátora Igor homa SM S , v  ovažskom 
hlmci opäť sľu uje. Tentoraz už nie kanalizáciu ako naposled . Tentoraz je to výstav a nového kultúrneho domu. 

Viceprimátor Patrik roma sa vyjadril, že budú hľadať pozemok, na ktorom by ho postavili kontajnerovou met dou. 
byvatelia mu ale neveria. Potrebujú hlavne kanalizáciu. 

Dokončenie z  . strany
Nízkopodlažné trolejbusy, kto-
ré máme v  našom vozidlovom 
parku, prešli homologizačným 

procesom nielen na Slovensku, 
ale aj v iných krajinách. „Výrob-
ca je povinný dodržať európsku 
normu stanovenú pre návrh 

a  rozmery takéhoto priestoru. 
Máme za to, že tento priestor 
v  nízkopodlažných trolejbu-
soch tu umožňuje umiestniť 
buď jeden invalidný vozík sa-
mostatne či jeden alebo dva 
detské kočíky súčasne,“ dodáva.

Nepoznajú svoje povinnosti 
DPMŽ však takisto uvádza 
fakt, že preprava kočíka sa 
môže uskutočniť len so súhla-
som vodiča trolejbusu, rov-
nako ako preprava viacerých 
kočíkov. Podľa týchto podmie-
nok má vodič právo odmiet-
nuť prepravu kočíka vzhľadom 
na aktuálne zaplnenie vozidla 
cestujúcimi.

O problematike bezpečného 
a  plynulého cestovania s  det-
ským kočíkom v  MHD mesto 
spustilo informačnú kampaň 

v decembri 201 . „Pri príprave 
sme vychádzali z toho, že chce-
me zaistiť čo najväčšiu bezpeč-
nosť pre dieťa v kočíku, ako aj 
pre jeho sprievod a  ostatných. 
Vodič by mal vedieť o  nástu-
pe a výstupe cestujúceho s ko-
číkom, aby mu mohol poskyt-
núť dostatočný čas na nástup 
a  výstup. Nie vždy vodič vidí 
v  spätnom zrkadle (najmä ak 
je vozidlo zaplnené cestujúci-
mi), že sa niekto snaží vystupo-
vať s kočíkom. Preto je potreb-
né pred výstupom vodiča o tom 
informovať stlačením signali-
začného tlačidla,“ uvádza Pa-
vol Čorba.

Preprava viacerých kočíkov 
je taktiež otázka bezpečnosti. 
„Ak sa cestujúci snaží umiest-
niť kočík na iné miesto, ako je 
na to určené, napríklad v uličke 

medzi vyvýšenými sedadlami, 
riskuje, že môže dôjsť k  pádu 
batožiny alebo samotného ces-
tujúceho z  vyvýšeného sedad-
la a  k  zraneniu dieťaťa. Pre-
to môže dôjsť zo strany vodiča 
k odmietnutiu prepravy ďalšie-
ho kočíka,“ vysvetľuje hovorca. 

Preto, aby sa predišlo zby-
točným nedorozumeniam pri 
preprave, pristúpil podnik aj 
k väčšej informovanosti cestu-
júcich. „Od vodičov i z ankety
prieskumu, ktorú sme na na-
šej stránke zverejnili od 25.  9. 
do 25. 10. 201 , sme zistili, že 
cestujúci nepoznajú svoje po-
vinnosti pri preprave s detským 
kočíkom. V spomínanej ankete 
až    respondentov uviedlo, 
že o tejto povinnosti vôbec ne-
vedeli,“ uzatvára Pavol Čorba. 

Snímka archív

a k  ale o senio i  o á p ednosť 

rma-vrma v dopoludňajšom trolejbuse č.  .
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Vážený pán primátor,
vzhľadom na súčasné dia-
nie na školách, vyplývajúce 
z rozhodnutí učiteľov prejaviť 
podporu potrebným zmenám 
vo vzdelávaní, a Vaše násled-
né verejné vyjadrenia k  tejto 
téme, radi by sme i my – žilin-
skí učitelia – vstúpili do otvo-
renej komunikácie.

Reakcie, ktoré ste publiko-
vali v  statuse na Vašej osob-
nej stránke v  sociálnej sieti 
FB a v článku Štrajk pokraču-
je Žilinského večerníka, pova-
žujeme za znevažujúce, ba až 
dehonestujúce našu profesiu. 
Zdá sa, že prvotnou motivá-
ciou Vašich vyjadrení je udržať 
žilinské školy otvorené, aby 
mali rodičia kde „odkladať“ 
svoje deti, bez ohľadu na to, 
v akej situácii sa dnešné vzde-
lávanie a  školstvo nachádza 
a aká kvalita obsahu a prostre-
dia sa rodičom v školách ponú-
ka. Je pre nás nepochopiteľné, 
ako môžete takto neuvážene 
podsúvať verejnosti vyjadre-
nia, ktoré sú v rozpore so situ-
áciou v školách a s možnosťa-
mi mesta Žilina.

Vo svojom statuse na sociál-
nej sieti FB z 2 . januára 201  
sa na tému udalostí v  ško-
lách zamýšľate: „Prečo nikto 
z  učiteľov neprišiel diskutovať 
o možnostiach mesta so mnou, 
s prednostom či s vedúcou od-
boru školstva“. Keďže mesto 
nemá žiadne kompetencie rie-
šiť problémy, kvôli ktorým 
vznikla iniciatíva štrajku (zvý-
šenie tarifných platov, navýše-
nie štátneho rozpočtu a novela 
zákona č. 31 2009), učitelia to 
nepovažovali a ani nepovažujú 
za adekvátne.

V tom istom statuse, pán pri-
mátor, rozhodne deklarujete, že 
„budete pokračovať v pomáha-
ní školám, aby sa dokončila 
zmysluplná racionalizácia škôl, 
aby školy boli plné, aby platy 
učiteľom rástli, aby podmienky 
pre žiakov boli stále lepšie.“ Pre 
občanov – rodičov to zname-
ná, že spolu so školami ostáva-
jú v neistote, či ich škola bude 
pokračovať i  v  ďalších škol-
ských rokoch, či ich deti budú 
v  tej istej triede, s  tými istými 
spolužiakmi, v  prostredí, kto-
ré chcú a sami si vybrali a po-
važujú ho za najlepšie pre ich 
dieťa. V  meste školy neustále 
bojujú s  náročnou integráciou 
detí, ktorá bez požadovaných 
asistentov a odbornej podpory 
nie je efektívna pre integrova-
ných ani integrujúcich. Napriek 
tomu stále dochádza ku spája-
niu už takto komplikovaných 
kolektívov do nových, väčších 
skupín žiakov v  mene „zmys-
luplnej racionalizácie . Vzniká 
teda otázka, pre koho je takáto 
racionalizácia prospešná a aký 
je jej cieľ. Plné školy  epšie 
podmienky pre žiakov  Alebo 

rast učiteľských platov
Podľa Vás, pán primátor, 

(ďalšia citácia spomínaného 
statusu na FB) „sa skupinka 
učiteľov nechala v dobrej viere 
zneužiť na politické ciele a am-
bície niekoho, koho možno ani 
nepoznajú.“ Opak je pravdou. 
Z  dostupných politických pre-
ferencií v rámci mesta Žilina je 
jasné, že i mnohí z radov učite-
ľov mesta Žilina sú či už volič-
mi, alebo sympatizantmi stra-
ny SM R-SD. Na základe tejto 
skutočnosti i oni volili Vás, pán 
primátor. Progresívny program 
súčasnej vlády na obdobie 
2012  -  201  vo svojej 5.  časti 
Znalostná spoločnosť a vzdelá-
vanie na str. 2  totiž jasne uvá-
dzal: „Za dôležitú úlohu v ob-
lasti školstva vláda považuje 
zabezpečenie výraznejšej úlohy 
a postavenia učiteľov všetkých 
stupňov škôl v  spoločnosti, 
preto okrem odborného a  so-
ciálneho aspektu sa musí zvý-
razniť aj jeho celospoločenská 
pozícia, t.  j. politická, odborná 
a laická podpora učiteľskej pro-
fesie a, samozrejme, aj finančné 
ohodnotenie.  Vláda Slovenskej 

republiky preto okrem zvyšo-
vania tabuľkového tarifného 
ohodnotenia učiteľov pokra-
čovala i  v  navýšení mzdového 
rozpočtu o  financie na osobné 
príplatky, aby bolo možné efek-
tívne oceniť kvalitatívny prí-
nos učiteľa na jeho pracovisku. 
V meste Žilina boli tieto príplat-
ky v  roku 2003 pozastavené 
a prestali byť vyplácané rovno-
merne všetkým zamestnancom. 
Pán primátor, nezjednali ste 
nápravu a  neobnovili spravod-
livé osobné ohodnotenie všet-
kých pedagogických a  odbor-
ných zamestnancov bez ohľadu 
na ich miesto pracoviska tak, 
ako to zaručuje programové za-
meranie strany. Tieto vyčlene-
né prostriedky sa v meste naďa-
lej používajú spôsobom, ktorý 
kvalitu práce Vašich pedagogic-
kých a  odborných zamestnan-
cov nerozlišuje. Vláda Sloven-
skej republiky tieto prostriedky 
vo svojom rozpočte už dávno 
pre učiteľov vyčlenila a naplni-
la tak, v  rámci možností, svoje 
programové vyhlásenia. 

Ako ste vlastne v  meste Ži-
lina tieto prostriedky použi-
li, keďže Vám zákon umožňuje 
presunúť ich na iné účely  Na 
základe čoho mestskí učitelia 
musia niesť túto mzdovú stra-
tu už 13 rokov, napriek tomu, že 
programové smerovanie stra-
ny SM R-SD garantuje stabili-
tu a  istotu pre ľudí  Neveríme, 
že s  takýmto prístupom k  uči-
teľom a odborným zamestnan-
com sa vládna strana SM R-SD 
stotožňuje. Je nám ľúto, že po-
litické ciele a ambície legitímne 
zvoleného riadenia nášho mes-
ta v  týchto intenciách neboli 
naplnené spravodlivo a s ohľa-

dom na každého zamestnanca.
Za nie veľmi šťastnú, z  hľa-

diska „celospoločenského zvý-
raznenia pozície učiteľa“, po-
važujeme i  štylizáciu Vášho 
vyjadrenia k  dátumu ukonče-
nia štrajku na základnej ško-
le na Hájiku (zverejnené v  Ži-
linskom večerníku 2.  2.  201  
v  článku Stále v  štrajku). Pána 
primátora tu citujú: „Zvlášt-
ne je aj to, že ZŠ na Hájiku ne-
bude štrajkovať 5. 2., lebo majú 
ples. Ja to vidím všetko účelovo 
koordinované a  pripadá mi to 
nekorektné voči rodičom a žia-
kom...“. V skutočnosti sa podľa 
vyjadrenia vedenia školy z uči-
teľského zboru zúčastnia plesu 
len dvaja pedagógovia a školský 
ples sa vo všeobecnosti v  uči-
teľskej komunite chápe už roky 
predovšetkým ako ples rodičov. 
Vedenie ďalej citujeme: „Uči-
telia našej školy tradične pri-
pravujú niekoľko hodín dôstoj-
né prostredie v školskej jedálni 
napriek tomu, že to nemajú vo 
svojej pracovnej náplni. Organi-
zátorom plesu tak šetria nemalé 
prostriedky, ktoré by museli vy-
naložiť na zaplatenie profesio-
nálnej kateringovej spoločnosti. 
Učitelia sa práve preto rozhodli 
štrajkom neznepríjemňovať ro-
dičom a priateľom školy organi-
záciu dlho pripravovanej spolo-
čenskej udalosti.“ Nechápeme, 
prečo by táto dobrá vôľa učite-
ľov na Hájiku mala byť vďaka 
Vám verejnosťou chápaná ako 
dôvod na spochybnenie legi-
tímnosti konania spomínaného 
kolektívu učiteľov, ich verejné 
znevažovanie a pokus o obvine-
nie z účelovej vypočítavosti. 

Veríme, že tieto vyjadrenia 
sú iba výsledkom Vašej nein-

formovanosti, prípadne pra-
covnej vyťaženosti, ktorá Vám 
bráni v nadobudnutí komple -
ného prehľadu o  problemati-
ke v  žilinských školách. Inak 
by tieto vyjadrenia museli byť 
hodnotené ako účelové zavá-
dzanie verejnosti, čo by nás 
osobne mrzelo. 

Skutočne vítame a oceňuje-
me Vaše vyjadrenie, že v rám-
ci originálnych kompetencií 
mesta ste pripravený spolu so 
svojimi pracovníkmi zlepšovať, 
čo sa zlepšiť dá. 

Napriek tomu ostávame 
v  štrajkovej pohotovosti, na-
koľko vzdelávanie podľa slov 
nášho pána ministra školstva 
potrebuje „silnú politickú ga-
ranciu“, a  tá sa práve v  týchto 
dňoch buduje. Odmietame sa 
totiž ďalej svojím mlčaním spo-
lupodieľať na tom, aby akékoľ-
vek školy a deti v tejto krajine 
– nie svojou vinou – boli vysta-
vené systému vzdelávania, kto-
rý nesp ňa požiadavky nároč-
nosti dnešnej doby. Systému, 
ktorý negarantuje dostatočný 
prísun a objem poznatkov, kto-
ré žiakom zabezpečia ich plno-
hodnotný rozvoj v ich budúcom 
profesionálnom i  osobnom ži-
vote. Štrajkom potvrdzuje-
me žiadosť, aby sa zodpovední 
týmto začali neodkladne a pre-
ukázateľne zaoberať.

Veríme, že presadenie „po-
litickej garancie“ už usku-
točnených krokov v  oblasti 
školstva našej súčasnej vlády 
nebude mať v školách zriaďo-
vateľskej pôsobnosti mesta 
Žilina ďalej prekážky.

 S úctou
učitelia žilinsk ch škôl 

Snímka archív

Otvorený list primátorovi es a ilina o o i ho o i od žilinských uči e o

ubo echn
Snímka autor

Do problému sa zapojil aj 
prezident Andrej Kiska, 
ktorý začiatkom týždňa na 

stretnutí s  osobnosťami Žilin-
ského kraja zdôraznil, že zdra-
votníctvo a  školstvo musí byť 
prioritou budúcej vlády, nech 
už bude akákoľvek. A strany by 
mali priniesť konkrétne kro-
ky v  konkrétnych časových 
pásmach. Na to, kde je pravda, 
sme sa v OZ Proti korupcii roz-
hodli pozrieť a  pozvali sme do 
diskusie štrajkujúcich učiteľov 
aj Igora Chomu. Ten však od-
mietol s tým, že verejný priestor 
na diskusiu nepovažuje za 
vhodný a necítil by sa v pohode. 

.  februára sa Vanda Tuchy-
ňová rozprávala s  učiteľkou zo 
ZŠ na Hájiku Katarínou Čape-
kovou, učiteľom bilingválne-
ho gymnázia Imrichom Milom, 
učiteľkou Strednej súkromnej 
umeleckej školy Darinou Arce 
a  zástupcom štrajkového vý-
boru z Banskej Bystrice Ondre-
jom Pastierikom, ktorý je učite-
ľom v Badíne, štrajkuje na škole 
sám a ako hovorí, počas štrajku 

schudol už o štyri kilá. Z mesta 
ani V C neprišiel nik, z poslan-
cov MZ prišiel podporiť diskusiu 
Peter Fiabáne, predseda komisie 
školstva a mládeže.

Diskutovať do publika priš-
lo viacero učiteľov základných, 
stredných, dokonca i  mater-
ských škôl, rodičov i  študentov 
prišlo pomenej. Z  diskusie vy-
plynula na jednej strane veľká 
túžba zmeniť veci k  lepšiemu, 
no zároveň aj skepsa, že je to 
všetko márne a tak ako vždy do-
teraz ostane školstvo len dek-
laratívnou (nie reálnou) priori-
tou tejto či novej vlády, ako to 
vyjadril minister školstva. Na-
stolila sa potreba dobudovania 
stavovskej organizácie učiteľov, 
ktorá by bola serióznym profe-
sijným partnerom zastupujúcim 
učiteľov v rokovaniach s minis-
terstvom školstva pri zásadných 
zmenách v  systéme školstva. 
Darina Arce sa pozastavila nad 
tým, že pedagogické fakulty 
berú dnes na štúdium hociko-
ho. Poznám prípad, keď absol-
vent jednej pedagogickej fakul-
ty – obor slovenčina urobil pri 
nástupe do školy v  testovacom 
diktáte pre deviatakov 2 hrúbky 
a   menších pravopisných chýb.

Prítomní učitelia signalizo-
vali ráznu komunikáciu s  ria-
diteľmi zo strany úradníkov 
a snahu, aby sa na rôznych ško-
lách učitelia zriekli svojho práva 
na štrajk a  pod. Ondrej Pastie-
rik spomenul viacero podne-
tov, ktoré dostali do štrajkového 
výboru, odmietol však hovoriť 
konkrétne, aby neuškodil kon-
krétnym učiteľom.

Učitelia majú tri základné po-
žiadavky: 
1. dodržanie záväzku vlády 
o  úrovni platu učiteľov z  roku 
2013, 
2. 00 miliónov eur do rozpoč-
tu na dovybavenie škôl, ktoré 
sú znevýhodnené tým, že vyba-
venie škôl neprebehlo plošne, 
a  tak rovnako spravodlivo pre 
všetkých občanov,
3. požiadavka je úprava záko-
na č. 3 0 týkajúceho sa neefek-
tívnej kreditovej politiky, ktorá 
vytvára priestor na neefektívne 
nakladanie s  finančnými pros-
triedkami štátu. Učitelia si často 
z malých platov musia platiť ví-
kendové školenia, aby si zvýšili 
kredity, ktoré ich následne môžu 
posunúť do vyššej platovej trie-
dy. O tie však za pár rokov prí-
du (akoby používané schopnos-

ti zabudli), navyše je veľa úplne 
nepotrebných školení, ktoré  
reálne učiteľom okrem straty 
času nič kvalitatívne neprinesú.

Vanda Tuchyňová otvorila 
vhodnosť otvorenia štrajku tes-
ne pred voľbami a  riziko spoli-
tizovania celého problému. Ka-
tarína Čapeková povedala, že to 
bolo zdrojom debát medzi za-
pojenými učiteľmi, no zmysel 
pre kolegialitu nakoniec pre-
vážil a Žilina sa pridala. Imrich 
Milo povedal, že je rád, že téma 
je na stole, lebo školstvo je nes-
mierne dôležité, nakoľko nechá-
va hlboké stopy na každom ob-
čanovi, ktorý ním prešiel, preto 
musí vytvárať kvalitu miesto 
kvantity, pričom vzdelaný občan 
prináša štátu prospech miesto 
zlých rozhodnutí, ktoré ho za-
ťažujú. Ondrej Pastierik doplnil, 
že učitelia len trvajú na sľuboch, 
ktoré vláda dala v  minulosti 
a problém sa tiahne už desaťro-
čia. Darina Arce doplnila, že po-
litikom by najlepšie vyhovoval 
štrajk cez letné prázdniny.

Prítomná učiteľka ívia Mun-
tágová z  Martina prejavila po-
čudovanie nad slabým zapoje-

ním sa škôl v  Žiline do štrajku 
a vyjadrila oveľa väčšiu podporu 
pre požiadavky učiteľov v meste 
Martin. Podľa jej informácie sa 
v Martine a Vrútkach do štrajku 
nezapojili len dve základné ško-
ly. Moderátorka otvorila otáz-
ku platov učiteľov. Hostia na-
brali odvahu a priznali svoj plat 
v  čistom, cca 00  eur, 20  eur 
po 15-ročnej pra i, 20, 80 eur 
v  súkromnej umeleckej ško-
le. Žilinskí učitelia pod mestom 
Žilina na rozdiel od učiteľov 
v  iných mestách nemajú nárok 
na osobné príplatky, takže ani 
lepšími výkonmi či mimoškol-
skými aktivitami si nemôžu pri-
vyrobiť.

Anna Chobotová, učiteľ-
ka MŠ v Závodí upozornila na 
podceňovanie učiteľov v  tých-
to zariadeniach, pričom zod-
povednosť za deti je vyššia ako 
v iných školských zariadeniach, 
neustále treba byť v strehu, aby 
sa deťom nestal nejaký úraz 
a pod. Upozornila, že nástupný 
plat učiteľa v materskej škole je 
5 8,80  eur v  hrubom. Prítom-
ný študent z gymnázia na Var-
šavskej spomínal, že pred tab-

letmi, ktoré škola dostala, by 
žiaci dali prednosť plastovým 
oknám i celkovému zatepleniu 
budovy školy.

Na podpornej akcii rodičov 
a  pedagógov – reťazovom po-
chode, ktorý sa v  Žiline usku-
točnil 1.  februára, sa podľa or-
ganizátorov zúčastnilo cca 
800  –  1000  obyvateľov. Sprie-
vod sa tiahol od Hlinkovho po 
Mariánske námestie. Učitelia 
vyjadrili sklamanie, že médiá 
túto akciu takmer odignorovali. 

Z  posledných aktivít žilin-
ských učiteľov spomeniem 
otvorený list primátorovi Igoro-
vi Chomovi, v ktorom apelovali 
na zmenu jeho, až nepriateľské-
ho, postoja k tým učiteľom, kto-
rí žiadajú zásadné a dlho sľúbe-
né zmeny v  školstve. Primátor 
Choma reagoval protiotázkami, 
či mu píšu dvaja, traja  Kto ria-
di Iniciatívu žilinských učiteľov  
Ale prisľúbil neskôr odpovedať.

Zástupcovia žilinských škôl 
sa v týchto dňoch stretnú a do-
hodnú sa na ďalšom postu-
pe. Viacero organizácií v meste 
im na rokovanie ponúklo svoje 
priestory. <

o ale  so š a ko  uči e o
Ak by škola, kde chodí môj syn, neštrajkovala, tak by som začala mať 

pochybnosti, či ho nemám prehlásiť do inej školy,  tak sa pred pár dňami 
vyjadrila v televízii herečka Zuzana ialová. Naproti tomu primátor mesta 
Igor Choma na svojej FB stránke napísal: „Voľ  sú predo dvermi a  alšia 
skupinka ľudí sa nechala v do rej viere zneužiť na politické ciele a am ície 
niekoho, koho možno ani nepoznajú. Tentoraz skupinka učiteľov.  je mi to 
ľúto, pretože učitelia sú už vo svojej podstate slušní a rozumní ľudia.“
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Nie je to tak dávno, čo 
ministerstvo sociál-
nych vecí a  rodiny 

prišlo so správou, ako naši 
živnostníci klamú a  okrá-
dajú štát a  zamestnávajú 
ľudí načierno. Pán minis-
ter Richter pred kamerami 
bombasticky vyhlásil, že 
predavačka, ktorá dochá-
dza   km za prácou, má 
zmluvu na ,  hodiny a aj 
tak sa jej oplatí prísť do 
práce, to musí byť klamár-
ka, ktorá určite ,  hodiny 
nerobí, musí to byť omnoho 
viac a okráda štát o  ťažké 
peniaze. pomenul aj prí-
pad, keď reštaurácia pracu-
je bez kuchára, papierovo, 
a zamestnáva teda kuchá-
rov načierno. Viem, že záko-
ny sú a platia pre každého, 
bohužiaľ, pre tých hore 
platia menej. Každému 
človeku by malo byť umož-
nené dôstojne žiť. Plat pre-
davačky na plný úv zok 
je okolo   eur v  čistom, 
v  Anglicku zarobí preda-
vačka v  Tescu   eur. 
Toto je to, čo by naši politi-
ci a aj pán minister si mali 
uvedomiť. Že sme  rokov 
v  ur pskej únii a  ur pe 
sa so mzdami vzďaľujeme 
míľovými krokmi. Naprí-
klad živnostníci a  drobní 
podnikatelia to majú ex-
trémne ťažké. Podpora živ-
nostníkov a  podnikateľov 
u nás je nulová. Prevádzky 
si musia vybudovať sami, 
zadlžia sa pri tom, naši ľu-
dia nedostávajú žiadne da-
ňové prázdniny ani stimu-
ly a  štátni úradníci im od 
začiatku hádžu polená pod 
nohy. Len si spomeňme, 
koľko generácií registrač-
ných pokladní sa vystrie-
dalo za posledných pár ro-
kov. Odvodové zaťaženie je 
neprimerané a treba platiť 
bez ohľadu na to, či tržby 
boli alebo nie. Ani nehovo-
ríme o  pokutách, ktoré sú 
koľkokrát likvidačné. Nedá 
mi nespomenúť aj ľudí 
v  stavebníctve, živnost-
ník si prácu musí zohnať 
sám, nikto mu v  tom ne-
pomôže. Dajme si otázku, 
prečo vyhrávajú stavebné 
zákazky samé zahraničné 
 rmy? Prečo neprijmeme 
zákon, kde bude štát po-
vinný pomáhať a  rozdeľo-
vať stavebné zákazky pre 
našich šikovných stavbá-
rov  živnostníkov? Tým 
by sme zvýšili prosperitu 
nášho štátu a aj prosperitu 
občanov.

Tibor Hanuliak
Predseda okresnej 

or anizácie SNS Žilina
 P-0116

KOMENTÁR

Smeráci 
idú proti 
živnostníkom

Anketa: Súhlasia kandidáti do NR SR 
so š a ko  uči e o  a ses ie

andidátom politických strán z nášho regi nu sme položili niekoľko otázok:
Ak  máte názor na štrajk učiteľov a v povede zdravotn ch sestier  Sú podľa vás ich požiadavky a spôsob, ak m 
ich presadzujú, oprávnené  Prečo  dpovede prinášame v abecednom poradí kandidátov.

Michal ilek
Snímky archív

Peter Belinský 
(KDH)

Problémy treba riešiť, nie ich 
odsúvať
Som otcom štyroch detí, takže 
situáciu v školských a zdravot-
níckych zariadeniach poznám 
z prvej ruky. plne chápem ne-
spokojnosť učiteľov a  zdravot-
ných sestier a  vyjadrujem im 
svoju plnú podporu tak, ako to 
urobil biskup Milan ach, ho-
kejista Michal Handzuš či herec 
Juraj Kemka. 

Všetky politické strany by sa 
mali zaviazať, že situáciu uči-
teľov a  sestier budú urýchlene 
a dôsledne riešiť. KDH preto na 
parlamentnom školskom výbo-
re presadilo, aby všetky strany 
vyjadrili verejný záväzok prijať 
Národný vzdelávací program na 
roky 201  – 2020. 

Naopak, vládna strana na-
miesto toho, aby urýchlene pri-
stúpila k  riešeniu problémov, 
ktoré sama zapríčinila, neustá-
le ich odsúva, obviňuje učiteľov 
a sestry z prehnaných nárokov 
a  podáva trestné oznámenia. 
Takto sa správa k  ľuďom, ktorí 
vychovávajú naše deti a starajú 
sa o naše zdravie  
Nehovoriac o  stále nových 
kauzách, ktoré dokazujú, že pe-
ňazí v systéme je dosť, ale na-
miesto peňaženiek učiteľov 
a sestier sa ocitajú vo vreckách 
ľudí spätých s vládnou stranou. 

Juraj Blanár 
(SMER-SD)

V župných nemocniciach 
v Čadci, Dolnom Kubíne, Trs-
tenej a  iptovskom Mikuláši 
podalo výpovede 22 zdravot-
ných sestier z celkového poč-
tu 93 , čo znamená, že väč-
šina tu ostala pre pacientov 
a  zdravotná starostlivosť nie 
je ohrozená. Vo všetkých na-
šich nemocniciach sa mzdy 
sestier zvýšili mesačne takmer 
o  1 -tisíc eur, čo je priemer-
ný nárast mzdy o 12  eur.

Súčasná vláda Roberta Fica 
zvýšila mzdy učiteľov za štyri 
roky o 22 percent, čo je 80 mi-
liónov eur. Ak teda štrajk učite-
ľov nie je iba o platoch, ako dek-
larujú jeho predstavitelia, ale aj 
o materiálnom vybavení, tak je 
potrebné poznamenať, že v na-
šom kraji sme boli aktívni a zre-
konštruovali sme väčšinu zák-
ladných a stredných škôl.

Monika Dimitriadu 
(SKOK!)

Slovenská občianska koalícia 
(SKOK ) otvorene podporuje 
štrajkujúcich učiteľov a naplne-
nie ich požiadaviek. Slovenskí 
učitelia majú v porovnaní s os-

tatnými vysokoškolsky vzde-
lanými ľuďmi najnižšie platy 
spomedzi všetkých vyspelých 
krajín O CD. Slovenské škol-
stvo neskolabovalo len vďaka ti-
sícom obetavých učiteľov, ktorí 
pracujú vysoko nad rámec svo-
jich platov. Iste, všade sa nájdu 
aj čierne ovce, ale platy učite-
ľov a  zvýšenie objemu peňazí 
do školstva treba riešiť. Pravda 
je, že 500 eur mesačne je asi ne-
reálny sľub, ale zvýšenie o 10  
každý rok dokážeme splniť. Ako 
jediná strana nielen sľubujeme, 
ale máme aj presne vyčíslené, 
odkiaľ tieto peniaze vziať. Ak sa 
aj štrajkom učiteľov a  výpove-
ďami zdravotných sestier v ko-
nečnom dôsledku nič nevyrieši, 
za pozitívne považujeme, že sa 
konečne začalo o  problémoch 
hovoriť verejne. Podľa aktuál-
neho diania sa ukazuje, že nie-
len v  školstve, ale v  celej spo-
ločnosti začínajú byť vážnym 
problémom nielen nízke platy, 
ale najmä sloboda slova.

Tibor Hanuliak 
(SNS)

Štrajk je najdemokratickejšia 
forma protestu, vyjadrenie ne-
spokojnosti a  ja so štrajkom 
učiteľov súhlasím. Už naši ot-
covia hovorili, že ako si vycho-
váme svoje deti, tak sa budeme 
mať. Samozrejme, štrajk učite-
ľov podporujem aj z  morálne-
ho, aj z etického hľadiska. Od-
meňovanie našich učiteľov je 
smutné a nezodpovedajúce ich 
výkonom a  vzdelaniu. Taktiež 
financovanie a  vybavenie škôl 
nie je v poriadku. Forma štraj-
ku by mohla byť ešte ostrej-
šia, aby si ľudia uvedomili, že 
bez nich by bolo ťažko. Želal 
by som si, aby občania učiteľov 
viac podporovali. A to isté pla-
tí aj pri zdravotných sestrách. 
Minister, ktorý za rezort zod-
povedá a mal by situáciu riešiť, 
sa sestrám arogantne vysmieva 
a škodí tak nám všetkým. Mal by 
si nasypať popol na hlavu a pri-
znať, koľko sestier na Sloven-
sku skutočne chýba, že pracujú 
často v otrasných podmienkach 
a  dopláca na to pacient, ktorý 
platí odvody. Spýtal by som sa 
pána ministra, aký má plat on 
a či by prácu sestier za ich plat 
šiel a  dokázal robiť  Verejnosť 
by si mala uvedomiť, že minis-
tri a vládni úradníci majú pra-
covať v  prospech slovenského 
ľudu a  nie naopak. Musíme si 
viac vzdávať úctu a podporovať 
jeden druhého.

I or homa 
(SMER-SD)

Ako primátor mesta a poslanec 
NR SR mám záujem o  to, aby 
sa neustále zvyšovala životná 
úroveň všetkých riadne pracu-
júcich občanov. To podčiarku-
jem. Nielen niektorých skupín. 
Je pochopiteľné, že dá sa to iba 
vtedy, keď štát hospodársky 
rastie, keď produktivita stúpa, 

nezamestnanosť klesá atď. To 
sa reálne vďaka súčasnej vláde 
deje. Nedá sa to však robiť zo 
dňa na deň, bez serióznych sys-
témových opatrení a z jedného 
dňa na druhý. Som preto pre-
kvapený z  postoja pár percent 
učiteľov, ktorí by toto mali, ako 
vysokoškolsky vzdelaní ľudia, 
isto vnímať a akceptovať. A ke-
ďže k učiteľom sa vláda Roberta 
Fica správala počas uplynulého 
obdobia naozaj seriózne (platy 
učiteľom sa za posledné  roky 
zvýšili tak ako žiadnemu inému 
sektoru štátnej správy), je mi 
ľúto, že sa učitelia, ktorých po-
volanie si mimoriadne vážim, 
dali zneužiť na politickú kam-
paň – a je úplne jedno, koho po-
litická kampaň to je. Isto to však 
nie je kampaň strany SM R-SD. 
A ešte k tomu využívajú ako ru-
kojemníkov deti a tým aj ich ro-
dičov. Toto je jednoducho nefér. 
Ja akceptujem ústavné právo 
každého občana na štrajk a ni-
koho nebudem za to, že štrajko-
val, postihovať. Na druhej stra-
ne si myslím, že bolo potrebné 
najprv vyčerpať všetky možné 
dostupné formy na dosiahnutie 
ich cieľa. A až potom štrajkovať. 
A toto sa neudialo.

Mňa mrzí, že ku mne si ne-
našiel žiaden učiteľ cestu, aby 
mi či ako primátorovi, či ako po-
slancovi NR prišiel deklarovať 
svoj názor o  platoch učiteľov 
v meste, či o nekvalitnom sys-
téme vzdelávania, či čokoľvek 
iné. Ak by učitelia prišli, predis-
kutovali by sme ich požiadav-
ky, názory. Ak by som nevedel 
pomôcť osobne, vedel by som 
zorganizovať možno aj rokova-
nie na tieto témy priamo u pána 
ministra. V pokoji a bez emócií. 
Pretože tam, kde sú silné emó-
cie, ratio ustupuje. A presne tak 
vyzerá tento štrajk – neštrajk.

Za oveľa vážnejšiu vec však 
považujem výpovede sestier. Tu 
sa takisto sestričky podľa môj-
ho názoru dali zmanipulovať 
osobám s politickými ambícia-
mi. Že tieto ambície niektorým 
nevyšli, to už nič nezmení na 
tom, že sestričky urobili veľmi 
zle svojim pacientom. To, čo sa 
v nemocnici v Žiline deje v po-
sledných dňoch, isto neprospie-
va nikomu. Možno sestričky ne-
počítali s tým, že to môže zájsť 
až takto ďaleko a že reálne osta-
nú bez práce – napokon, výpo-
vede dali ony samy. Na druhej 
strane ich protest oprávnene 
otvára spoločenskú i  odbornú 
diskusiu na tému – ako ďalej so 
zdravotníctvom. Myslím si, že 
ani tu sa nepohneme ďalej bez 
zmysluplných odvážnych systé-
mových riešení...

V oboch prípadoch si tieto 
„štrajky“ odnesú len a len ob-
čania – žiaci, ich rodičia a ne-
vinní pacienti.

Martin Kapitulík 
(SI )

Vláda si mesačnú prácu učite-
ľa cení ako dva plastové sifó-
ny, ktoré nakupuje po 2 0 eur 
za kus. To iba potvrdzuje zúfalý 
stav nášho školstva. O nič lepšie 

na tom nie je ani zdravotníctvo. 
Kým sestry podávajú pre nízke 
platy výpovede, zdravotná po-
isťovňa zrejme veselo platí „mi-
nisterským paničkám“ masé-
ra. Navyše tak štedro, že by to 
pokrylo požadované navýšenie 
platu pre 1500 sestier. udia sa 
dnes oprávnene boja, či sa štát 
vie postarať o  ich zdravie. Na-
príklad aj v žilinskej nemocnici. 
A to všetko len preto, že kom-
petentní roky neriešia základné 
problémy našej krajiny. Zdra-
votníctvo a  školstvo musia byť 
prioritou novej vlády. Tá stará 
nám denne dokazuje, že ju to 
vôbec netrápi.

Július Kozák 
(SI )

Stav školstva a  zdravotníctva 
je dnes opäť inde, ako by sme 
si priali, je v  zlom stave. Chá-
pem postoj učiteľov a zdravot-
ných sestier a verím im, že nie-
ktoré veci sa dlhodobo neriešia 
a odďaľujú. Rozumiem, že mno-
hí z  nich sú nedocenení a  ne-
vidia momentálne žiadne vý-
chodisko z tejto situácie, keď sa 
hľadí na plnenie vreciek pijavi-
ciam v  školstve, v  zdravotníc-
tve a nie na tých, čo vlastne to 
školstvo a zdravotníctvo tvoria. 
Vláda a ani Smer im už dnes ur-
čite nič nevyriešia, už majú za-
robené. Môžeme len dúfať, že 
po piatom marci sa zmení vláda 
tejto krajiny a že aj my budeme 
môcť v tejto novej vláde prispieť 
k nastoleniu nových pravidiel či 
už v  školstve, alebo v  zdravot-
níctve. Pevne verím, že sa nám 
podarí naštartovať najmä škol-
stvo a zdravotníctvo, že odtrh-
neme tie pijavice, ktoré úspešne 
vyciciavajú rozpočty týchto in-
štitúcií. Samozrejme, platí to aj 
o ostatných odvetviach.

Milan Laurenčík 
(SaS)

Požiadavky učiteľov a  sestier 
považujem za oprávnené a  vo 
svojich protestoch majú moju 
podporu. Vláda mala s  malou 
prestávkou 10 rokov na to, aby 
im vytvorila dôstojné podmien-
ky pre svoju prácu a uvedomila 
si, že sú pre spoločnosť nena-
hraditeľní. Posledné   roky už 
vládol SM R SD sám a nemôže 
sa vyhovárať ani na koaličného 
partnera. Bohužiaľ, táto vláda 
má iné priority v nezmyselných 
balíčkoch, ktoré zaplatia všetci 
tí, ktorí tvoria hodnoty. Pretože 
NIČ NI  J  ZADARMO.

Ján Marosz 
( aN -N VA)

Osobne podporujem štrajk uči-
teľov. Zúčastnil som sa živej re-
ťaze, píšem na túto tému blogy 
a príspevky do novín a časopi-
sov, naše OZ Proti korupcii or-
ganizuje diskusiu pre štrajkujú-

cich učiteľov a rodičov, no a čo 
pokladám za najdôležitejšie, 
mám konkrétnu a  uchopiteľnú 
víziu pre „spokojného učiteľa“. 
Vychádzam z  môjho   ročné-
ho pôsobenia v školstve a 5 roč-
ného riadenia projektov na za-
stavenie plytvaní v  nemeckej 
firme. Ak dostanem dôveru vo-
ličov, budem túto víziu na od-
blokovanie tvorivosti a spokoj-
nosti pedagógov realizovať.

Nedá sa dlhodobo praco-
vať pod tlakom množstva pa-
cientov v  schátralých budo-
vách s výplatou 00 – 500 eur. 
Človek je psychosomatická by-
tosť, ktorá dlhodobo nedokáže 
– napriek ochote, vôli, vzdelá-
vaniu sa – znášať úpadok v ob-
lasti zdravotníctva. Sestry po-
vedali dosť, vláda ich nepočúva 
a  silou-mocou bagatelizuje 
ich zúfalú situáciu. Pridávam 
sa k  projektu prezidenta Kis-
ku: Verejná objednávka a  vy-
zývam aj ja ľudí, aby neignoro-
vali voľby. 5. marec je pre nás 
konkrétny termín, kedy môže-
me našim sestričkám pomôcť. 
A  bokom, prosím, výhovorky 
„nemám koho voliť“. Dajme si 
námahu a  hľadajme skutočne 
kvalitných lekárov a  manažé-
rov na kandidačných listinách. 
Ja osobne som vo svojom blo-
gu sľúbil, že v prípade zvolenia 
za poslanca NR SR ponúknem 
FNsP v  Žiline svoje manažér-
ske skúsenosti na odstránenie 
základných plytvaní na jednot-
livých oddeleniach. Za týmto 
záväzkom si stojím a bezplatne 
ho realizujem.

te an Zelník 
(SNS)

Zlyhala komunikácia medzi 
ministerstvom a zástupkyňami 
zdravotných sestier. Každá vlá-
da má svoje priority. Ak by štát 
nemíňal financie zo štátneho 
rozpočtu na rôzne netranspa-
rentné tendre, ale aj financo-
vanie cestovného (autobusy 
a  vlaky), ak by sa peniaze zo 
zdravotných poisťovní neod-
čerpávali vo forme zisku, ak by 
sa nemocnice správali zodpo-
vedne pri nákupoch techniky 
a  iných komponentov, boli by 
peniaze aj na obnovu zdravot-
níckych zariadení, aj na ohod-
notenie zdravotníckych pra-
covníkov.

Výpovede zdravotných 
sestier len poukazujú na ka-
tastrofálny stav, v  akom sa 
zdravotníctvo nachádza. Prísť 
o prácu je vždy zlá správa. Už 
vôbec nie je jednoduché roz-
hodnutie dať výpoveď dobro-
voľne, na to musí byť veľký dô-
vod. Som presvedčený, že platy 
nie sú hlavným dôvodom pre 
výpovede zdravotných sestier. 
Je to situácia, či skôr beznádej, 
s akou sú každodenne konfron-
tované vo svojej práci, chýba 
špeciálny zdravotný materiál, 
lieky, ďalší nižší zdravotnícky 
personál... no, stav sa nedá 
zmeniť zo dňa na deň. Štyri 
roky však je dosť dlhá doba – 
bohužiaľ, ministerstvo nič zá-
sadné neurobilo pre zmenu. <
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V predajni Altero máte na v ber zo skutočne širokej 
ponuky. ájdite si tie, ez ktorých  ste nemohli spávať.

Jar klope na dvere a do nového a vzdušnejšieho obdobia 
tre a zaodieť i vaše chodidlá. John Garfield ponúka 
kvalitnú obuv na každú príležitosť.

Altero ponúka módnu 
obuv pre dámy, pánov 
i  najmenších zákaz-

níkov. Pre predajňu je špe-
cifické to, že každý mesiac 
dop ňa nové kolekcie topá-
nok, ale i  kabeliek a  peňa-
ženiek podľa posledných 
trendov.

Sortiment predajne má 
viac ako 2000 štýlových 
modelov, takže si tu prí-
du na svoje milovníci ele-
gantného štýlu, športovej 
módy i  voľnočasovej a  vy-
chádzkovej obuvi. Aktuál-
ne si v  Altere zadovážite 
originálne kúsky od člen-
kových topánok a  čižiem, 

cez tenisky, až po spoločen-
skú obuv. Predajcom záleží 
na dobrej kvalite a cene rov-
nako ako vám, takže vaša pe-
ňaženka neutrpí a vaše nohy 
budú ako v bavlnke. Rozhod-
ne nebudete chcieť byť Popo-

Vykročte do dňa tou 
správnou topánkou

Obujte sa do novej 
jarnej kolekcie

13. 2.

Obľúbená „zúbková“ akcia, 
ktorá má za cieľ spríjem-
niť deťom umývanie chru-
pu. Naučia sa, ako sa správ-
ne starať o svoje zúbky, aby 
si už v ranom veku vytvorili 
vzťah k dentálnej hygiene. 
Najmenší sa hravou formou 
dozvedia všetko, čo ich zau-
jíma, aj to, čo doteraz netuši-
li. Tešíme sa na vás!

Deň veselých zúbkov

14. 2.

súťaži hráte o  víkend v  rezor-
te Drevenice Terchová, kres-
lo od Fines, večeru pre dvoch 
v  reštaurácii Habibi a  nákup 
v  Bonsaj centre.
Kedy a  kde? Od 14.00 h  do 
18.00 h na -1. podlaží.

Valentín plný lásky aj zábavy! 
To vás čaká v  OC MIRAGE už 
túto nedeľu. Užite si so svojou 
polovičkou sviatok zamilova-
ných tak, ako sa patrí. Bozkom 
spečatíte váš vzťah a dostane-
te k  tomu aj špeciálny certifi-
kát. Tým sa kvalifikujete do 
súťaže na mechanickom býko-
vi. Trúfate si udržať sa na ňom 
čo najdlhšie? Vo valentínskej 

Deň veselých zúbkov

Kedy a kde? Od 13.00 h na 
-1. podlaží.

Navštívte predajňu John 
Garfield na 2. podlaží. 

Ak hľadáte štýlové, kvalit-
né a pohodlné topánky, 
ktoré vám vydržia viac 

ako jednu sezónu, mali by ste v 
tom prípade zavítať do predaj-
ne John Garfield, ktorá na trhu 
pôsobí už niekoľko rokov ako 

renomovaný výrobca obuvi 
a  galantérie. Široký výber jar-
nej módnej obuvi či kabeliek 
nájdete práve u nás. Členková 
obuv, baleríny, pánska či dám-
ska obuv, každý si nájde to, čo 
potrebuje.

Súťaž: V jednom kuse 
v našom buse

Robíte si radi selfie? A čo tak v autobuse? Žilinský samosprávny kraj vyhlasuje fantastickú 
februárovú súťaž, v ktorej môžete vyhrať vlastný autobus pre vašu triedu na 24 hodín.

Ak máš skúsenosti so selfie fotkami, bude 
pre teba výzvou spraviť originálnu fot-
ku samého seba s autobusom. Máš ná-

pad  Výborne  Zrealizuj ho, pošli a vyhraj.
Pravidlá sú nasledovné. Do súťaže bude za-

radená selfie, na ktorej bude zrejmé, že je fo-
tená v  alebo pri autobusoch dopravcov SAD 
Žilina a  ARRIVA IORBUS. Zapojiť sa môžu 
žiaci akejkoľvek školy na území Žilinského sa-
mosprávneho kraja, ale aj „dospeláci“ v mene 

konkrétnej triedy a  školy, pre 
ktorú chcú cenu vyhrať. 

Súťažiaci pošlú spolu so 
selfie fotografiou aj jej po-
pis, teda miesto, kde bola 
odfotená. Samozrejme, ne-
môže chýbať názov trie-
dy a  školy, za ktorú súťažia, 
meno a priezvisko súťažiace-
ho, jeho telefonický kontakt 

a email. daje slúžia na komunikáciu organi-
zátora s účastníkmi súťaže.

Ako hlasovať  Ten, kto súťaží, ale aj samotní 
hlasujúci, si najprv musia kliknúť na Facebook 
Žilinský samosprávny kraj a  označiť ako „Páči 
sa mi“. Tu sa bude nachádzať zoznam súťažných 
fotografií. Víťaznou sa stane tá fotografia, kto-
rá bude mať najviac „lajkov“ alebo „Páči sa mi“. 

Máte chuť vyraziť si so spolužiakmi trebárs na 
druhý koniec Slovenska  Práve pre vás je skvelou 
motiváciou hlavná výhra v podobe autobusu na 
2  hodín v rámci celej krajiny. Aj ďalší autori ví-
ťazných snímok budú po skončení súťaže odme-
není vecnými cenami.

Podrobnejšie pravidlá 
súťaže sa dozviete aj na 

www.sadza.sk 
a www.zilinskazupa.sk

Pozor, súťaž trvá 
od 1. do 29. februára 2016.

Selfie fotografie musia byť zaslané najneskôr 
28. februára do správy 

na Facebook stránku Žilinský samosprávny kraj.

Pozývame vás do 
predajne Altero na 
1.  podlaží OC MIRAGE.

luškou, ktorá tu svoju črie-
vičku kdesi stratila...vičku kdesi stratila...

Valentín v OC MIRAGE

pôsobí už niekoľko rokov ako 

P-0004
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Pozvánky

KNIŽN  IP  D IKA

Anthony Doerr: Svetlo, ktoré nevidíme Hyeonseo Lee: ie ča so 
siedmimi menami
Príbeh severok rejskej 
utečenky

Príbeh knihy je zo života 
Hyeonseo ee v Severnej Kórei. 
Hovorí o  jej úteku a  odvahe, 
akú v sebe ako osamelá a zra-
niteľná tínedžerka objavila, aby 
začala nový život v Číne. V kni-
he spomienok Hyeonseo kon-
štatuje, že život na úteku, bez 
identity a zmysluplnej e isten-
cie, nie je ľahší ako život v Kó-
rei. Táto pútavá kniha odrá-
ža jej pozoruhodného ducha 
aj  prekonané hrôzy minulosti 
a  zároveň ponúka dôveryhod-
nú výpoveď o  každodennom 
živote v Severnej Kórei. -mb-, -kk-

Víťaz Pulitzerovej ceny 2
Knihu Svetlo, ktoré nevidíme 
prečítate všetkými zmyslami. 
Rozpráva nádherný, strhujú-
ci a  hlboko dojímavý príbeh 
mladučkej slepej Francúzky 
Marie- aure, ktorá žije s  ot-
com neďaleko Národného prí-
rodovedného múzea, kde otec 
pracuje ako kľučiar a  zámoč-
ník a  mladého Nemca er-
nera, ktorý vyrastá s  mladšou 
sestrou v nemeckom banskom 
mestečku. Obaja hrdinovia sa 

snažia uniknúť pred hrôzami 
druhej svetovej vojny. Vďaka je-
dinečnej zručnosti sa erner 
dostane na prestížnu internát-
nu školu pre Hitlerovu mládež 
a neskôr do špeciálnej jednot-
ky, ktorá má za úlohu vyhľa-
dávať a  likvidovať akékoľvek 
známky odboja. erner si uve-
domuje, že jeho talent má na 
svedomí mnohé životy, vydáva 
sa na púť do hlbín vojnovej ma-
šinérie a stretáva Marie- aure. 
Román Anthonyho Doerra je 
mnohými považovaný za maj-
strovské dielo. Za knihu zís-
kal Pulitzerovu cenu. Práca 
na knižke, ktorá dobyla lite-
rárny svet, trvala autorovi de-
sať rokov.

Z Pr y  P rí   s
Pozývame vás do Domu umenia 
Fatra na šansónový koncert, na kto-
rom vystúpi obľúbená česká Edith 
Piaf“ Radka Fišarová. Okrem skladieb 
od Edith Piaf sú v  jej repertoári aj 
piesne alších francúzskych sklada-
teľov a básnikov. Svoje miesto majú 
aj slávne mel die z francúzskych 
filmov. V  rámci francúzsko-české-
ho programu odznejú i skladby z jej 
nového CD Rendez-vous. Na jej kon-
certoch ju bude sprevádzať akorde-
onista Aliaksandr asinski a jazzový 
kvartet Jazz 4. Pre žilinské publikum 
sú pripravené dva koncerty, vo štvr-
tok 11. a v piatok 12. februára. Oba 
so začiatkom o 19. h. -ško-

In ir ci  e in i
Pozývame vás do Makovického 
domu v Žiline pozrieť si výstavu In-
špirácia dejinami. Ide o prezentáciu 
výtvarných prác žiakov ZU  F.  páni-
ho v Žiline. Výstavu si môžete prísť 
pozrieť do 18. februára počas otvára-
cích hodín. -krks-

Enk s ik    r e  ec nik  
V  Krajskej knižnici v  Žiline pre 
úspech pokračujú s  výstavou svo-
jich obrazov Magdaléna Horváthová 
a  Gabriela Verešová. Výstava nesie 
názov Enkaustika a  arttex technika 
vo výtvarnom umení. Výstavu si mô-
žete prísť pozrieť do konca februára 
počas otváracích hodín knižnice. -kk-

Čec v n  lici
V rámci cyklu Večerné piatky pre do-
spelých pripravilo Bábkové divadlo 
Žilina predstavenie Čechov na ulici. 
Pozrieť si ho môžete v piatok 12. feb-
ruára o 19. h. -bdž-

Div činy
Rozprávka o radosti z vystrájania pre 
deti a dospelých, v ktorej žijú divoči-
ny si môžete prísť pozrieť do Bábko-
vého divadla Žilina v nedeľu 14. feb-
ruára o 16. h. S rozprávkou Divočiny 
bude v divadle hosťovať ODIVO, o. z., 
Banská Bystrica.  -bdž-

L sk  v  ve i
Na sviatok sv. Valentína vás pozýva-
me do areálu Budatínskeho hradu. 
Pre všetkých zaľúbených je pripra-
vené prekvapenie vo veži, a to počas 
celého dňa, v nedeľu 14.  februára.
 -pm-

V len ín v kni nici
Prí te osláviť sviatok sv. Valentína do 
Krajskej knižnice v Žiline ako pár, je-
den ako člen knižnice a druhý získa 
bezplatné zápisné alebo jeden sa za-
píše a druhý získa členstvo zdarma. 
Platí 12. a 13. februára počas otvára-
cích hodín knižnice. -kk-

L sk
Pozývame vás do Domu kultúry 
v  Bytči na divadelné predstavenie 
Lááááska. Ide o  bláznivú komédiu 
o tom, že láska je skutočne to, kvô-
li čomu sa oplatí ostať nažive. V Byt-
či hru zahrajú 15.  februára o 18. h. 
 -mb-

Os n  ze i
Galéria Plusmínusnula pozýva na 
otvorenie výstavy Eduarda Kudláča 
s názvom Osobné územia. Intímnou 
formou umeleckého šéfa Mestského 
divadla Žilina sa v poslednom čase 
stala fotografia. Otvorenie výstavy sa 
koná 12. februára o 17. h. Potrvá do 
11. marca.  -r-

„ ráca na knižke 
trvala desať rokov.

Katarína Kvašňovská
Snímky Pavol určo

Aktuálny, v poradí druhý 
ročník Mesiaca archi-
tektúry v  Považskej 

galérii umenia pozostáva 
z viacerých výstav prezentu-
júcich a  sumarizujúcich dia-
nie v  oblasti architektúry za 
rok 2015, teda prostredníc-
tvom súťažných podujatí ce-
loslovenského významu. Je 
to jednak výstava všetkých 
súťažných diel prihlásených 
do súťaže C ZA AR 2015, 
Cena za architektúru Sloven-
skej komory architektov. Ďa-
lej je to výstava organizova-
ná v  spolupráci so Spolkom 
architektov Slovenska pre-
zentujúca víťazný projekt 
ocenený Cenou Dušana Jur-
koviča v  roku 2015. Ďalším 
zámerom podujatia je pred-
stavovať tvorbu miestnych 
architektov pôsobiacich v ži-
linskom regióne. „Tento roč-
ník sa zameral na profil ži-
linských architektov jednej 
generácie,“ povedal architekt 
Dušan Voštenák. Samostat-
nými výstavami sú tu zastú-
pení architekti Viera Mec-
ková, Stanislav Toman a Oto 
Sedlák. 

„Dlhodobým zámerom 
je „stimulovať“ architektov 
v  regióne, aby sa zapojili do 
prezentácie svojej tvorby,“ 
vyslovil Milan Mazúr, riaditeľ 
galérie, „ako aj popularizovať 
medzi verejnosťou význam 
architektúry v  rámci kultúr-
neho a  životného prostredia 

v  našom regióne. Hlavnou 
náplňou podujatia je vý-
stavná činnosť, realizovaná 
v  spolupráci so Slovenskou 
komorou architektov či Spol-
kom architektov Slovenska, 
zameriavajúc sa na prezentá-
ciu domácich ale aj zahranič-
ných architektonických diel 
a  autorov prostredníctvom 
propagácie ich aktivít.“

ZA A  
Do IV. ročníka C ZA AR sa 
prihlásilo 100 súťažných diel. 
Porota vybrala 18  nominácií 
a   víťazov v šiestich kategó-
riách. Po prvýkrát v  histó-
rii C ZA AR sa predsedníč-
kou poroty stala žena, rakúska 
architektka Marlies Breuss. 
Okrem šiestich oficiálnych ví-
ťazov bola na základe interne-
tového hlasovania Hospodár-
skych novín udelená aj Cena 
verejnosti. 

„Ocenenie C ZA AR zdô-
razňuje kultúrnu hodno-
tu architektonických diel, 
podporuje e celentnosť pro-
fesionálnych výkonov archi-
tektov, poukazuje na kvalitu 
budovaného životného pros-
tredia a  predovšetkým kulti-
vuje verejné povedomie o ar-
chitektúre ako takej,“ povedal 
Milan Mazúr.

ena Dušana Jurkoviča 
Ďalšiu časť výstavy predsta-
vujú ocenené diela Ceny Du-
šana Jurkoviča, ktoré  udeľuje 
Spolok architektov Slovenska 
autorovi alebo autorskému 
kolektívu za realizované ar-
chitektonické alebo urbanis-

tické dielo, ktoré prispieva 
k  zvýšeniu úrovne a  prestí-
že architektonickej alebo ur-
banistickej tvorby na Sloven-
sku. Ide o  prestížnu národnú 
cenu za architektúru s najdlh-
šou kontinuálnou tradíciou od 
roku 19 . 

Do súťaže o  Cenu Dušana 
Jurkoviča  2015 bolo navrh-
nutých 20  architektonických 
diel. Cenu Dušana Jurkovi-
ča  2015 porota udelila archi-
tektonickému dielu Rodinný 
dom Partizánska, Bratislava 
od autorov Ján Studený a Da-
vid Kopecký.

Podľa stanoviska poroty, 
rodinný dom s  ateliérom na 
Partizánskej ulici je vynika-
júcim príkladom veľmi silnej 
konceptuálnej architektúry, 
v  ktorej sa snúbi autentický 
autorský prístup s  odvahou 
e perimentovať a  posúvať 
hranice možného. 

Ďalšie nominácie na Cenu 
Dušana Jurkoviča  2015 bez 
určenia poradia získali Rodin-
ný dom K2 v Banskej Bystrici 
a Obchodný dom v Brezne.

Samostatné autorské 
v stavy
„Mesiac architektúry v  galé-
rii chce pravidelne predstavo-
vať aj tvorbu autorov zo žilin-
ského regiónu. Tento ročník 
podujatia je koncipovaný ako 
priestor na prezentáciu profi-
lov troch žilinských architek-
tov z  jednej generácie pros-
tredníctvom samostatných 
výstav: Viera Mecková, Stano 
Toman a Oto Sedlák,“ vysvet-
lil Milan Mazúr. 

„Trojica architektov spo-
ločne pracovala v  žilinskom 
Stavoprojekte, kde vládla 

tvorivá atmosféra, spolu s ar-
chitektmi Ferdinandom Čap-
kom, adislavom Bauerom, 
Antonínom Stuchlom, Mi-
chalom M. Scheerom a ďalší-
mi významnými osobnosťa-
mi, ktoré poznamenali rozvoj 
mesta,“ doplnil Dušan Vošte-
nák. 

Spoločenské a  odborné 
uznania vypovedajú o kvalit-
nej architektonickej tvorbe 
vystavujúcich autorov. V čase 
ich aktívnej tvorby bolo sa-
mozrejmosťou spolupracovať 
počas práce na projekte a pri 
realizácii stavby s výtvarnými 
umelcami. Táto pridaná hod-
nota posúvala aj výtvarných 
umelcov zapojiť sa do krea-
tívnej tvorby v architektúre. 

„Architektúra je povolanie, 
ktoré vyžaduje veľké množ-
stvo odborníkov rôznych pro-
fesií.“ vyslovila Viera Mec-
ková na vernisáži. Spolu so 
Stanom Tomanom a  Otom 
Sedlákom ich uviedli do Sie-
ne slávy.

Výstava architektúry potrvá 
v galérii do konca februára. <

Február o ažske  al ii u enia 
iline patrí architektúre

Výstavný projekt Mesiac architektúr  v  ovažskej galérii umenia stavia na tradícii pravidelných prezentácií architektúr , 
na ktorom predstavuje verejnosti architektonické diela, ktoré vznikli za posledné obdobie.

Dušan Voštenák predstavuje troch žilinsk ch architektov (sprava)  ta Sedláka, Vieru Meckovú a Stana omana.

Druh  ročník 
Mesiaca 
architektúry 
pozostáva z troch 
výstav.“
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Pozvánky

19. 2. JADRANKA & DUO ARAMIS
Hudobno-zábavný program.
Veľká scéna, 18.00 hod.  10 eur
Predpredaj vstupeniek: 
Dom odborov, 0903 153 838

3. 3. VŠETKO O ŽENÁCH 
Komorná divadelná hra zo súčasnosti, 
úspešne uvádzaná na viacerých sveto-
vých scénach. V hre účinkuje trio skve-
lých herečiek, známych z televíznych 
obrazoviek: Andrea Karnasová, Bibiana 
Ondrejková a Andrea Profantová-Zimá-
nyiová.
Veľká scéna, 19.00 hod.  12 eur

14. 3. Carmen alaGYPSY DEVILS
Tanečná dráma vášnivej, osudovej lásky 
krásnej a neskrotnej Cigánky. Najznámejší 
príbeh lásky, ktorému nechýba romantická 
zápletka ani vášnivé emócie.
Účinkujú: Orchester Cigánski diabli, taneč-
níci skupiny Credance, sólisti Baletu SND, 
sólisti SĽUKU, Zuzana Čorejová – flamenco, 
Marko Pillo – gitara a spev.
Veľká scéna, 19.30 hod. 22 eur, 23 eur, 
 25 eur, 28 eur

17. 3. ANI SPOLU, ANI BEZ SEBE 
Ona – renomovaná psychologička a on – 
manažér marketingu. Zhodnúť sa doká-
žu len v jednom, že toho druhého nemô-
žu jednoducho vystáť. 
Veľká scéna, 19.00 hod.  17 eur
Predpredaj vstupeniek: 
Dom odborov, www.ticketportal.sk, 
www.ticket-art.sk, 0903 153 838

18. 3. UŽ NÁM JE ZAS O ROK VÍC
Hudobno- zábavný program.
Účinkujú: Števo Hruštinec, Juro Chlebana, 
Veselá Trojka Pavla Kršky a Vlasta Mudríková.
Veľká scéna, 18.00 hod. 10 eur

20. 3. KATARÍNA KNECHTOVÁ TOUR 2016
Turné k novému albumu Kataríny Knechto-
vej s názvom Prežijú len milenci. 
Veľká scéna, 19.00 hod.
 16 eur a 19 eur (podľa miesta)

1. 4. KYSUCKÝ PRAMEŇ z Oščadnice
Pozývame vás na nový koncertný program 
skupiny Kysucký prameň. Hosťom programu 
bude Vlasta Mudríková.
Veľká scéna, 18.00 hod. 9 eur

12. 4. KRYŠTOF SRDCEBEAT SK CLUB 
TOUR 2016
Koncertom v pardubickej hokejovej aréne 
zavŕšila kapela Kryštof úspešné a vypreda-
né halové turné k albumu Srdcebeat. Záro-
veň oznámila termíny jarnej klubovej šnúry. 
K štrnástim mestám naprieč Českou repub-
likou pridáva štyri zastávky na Slovensku, 
kde predstaví novú show inšpirovanú halo-
vým turné. Reaguje tak na aktuálny úspech 
singlu Ty a Já, ktorý je v posledných týždňoch 
najhranejšou piesňou slovenských rádií.
Estrádna sála Domu odborov 
(na státie), 20.00 hod. 20 eur

VIAC INFORMÁCIÍ 
 041/7232 064 

www.domodborovza.sk
www.ticketportal.sk

P A M  K N  Ž I L I N A
Utorok 9. februára

S  N  IN MAS
D NSK  DI V A (17.45), 119 min., 
mn do 12
P D SIA  D I V I N J 
(18.40, 20.20), 85 min., MN do 15

 H D N  AJN  V JA I Z N-
H ZI (17.50, 20.10), 144 min., 

MN do 15 
ALVIN A HIPM NK VIA  IP -
N  JAZDA (16.00), 92 min., MN 
do 12
L DA AA V  (18.00), 110 min., 
MN do 12

DINA NA P N J M (18.00), 
96 min., MN do 12
D D  J  L  (16.40), 102 min., 
MN do 15

V NAN  ZM V HVS ANI  
(20.00), 156 min., MN do 15
PIA A VLNA (20.30), 112 min., MN 
do 12
AKJ  P N P S  2 (15.40), 

115 min., MN do 12
PADESÁTKA (16.10), 92 min., MN 
do 12

IN MA
D NSK  DI V A (18.10), 119 
min., MN do 12
P D SIA  D I V I N J 
(18.50, 20.50), 85 min., MN do 15

 H D N  AJN  V JA I Z N-
H ZI (20.40), 144 min., MN do 

15 

A N I D M N I (15.30, 17.40), 
91 min., MP 
ALVIN A HIPM NK VIA  IP -
N  JAZDA (16.40), 92 min., MN 
do 12
P LI AJ V VA  (20.20), 101 
min., MN do 12
L DA AA V  (15.40, 18.00), 
110 min., MN do 12

V NAN  ZM V HVS ANI  
(17.00, 19.50), 156 min., MN do 15
PADESÁTKA (16.00), 94 min., MN 
do 12
A MA  ILM  A I H N 
(20.10), 83 min., MN do 12

Streda 10. februára

S  N  IN MAS
D NSK  DI V A (17.45), 119 min., 
MN do 12
D ADP L (P DP MI A) 
(20.00), 106 min., MN do 15
P D SIA  D I V I N J 
(18.40, 20.20), 85 min., MN do 15

 H D N  AJN  V JA I Z N-
H ZI (17.50, 20.10), 144 min., 

MN do 15 
ALVIN A HIPM NK VIA  IP -
N  JAZDA (16.00), 92 min., MN 
do 12
L DA AA V  (18.00), 110 min., 
MN do 12

DINA NA P N J M (18.00), 
96 min., MN do 12
D D  J  L  (16.40), 102 min., 

MN do 15
PIA A VLNA (20.30), 112 min., MN 
do 12
AKJ  P N P S  2 (15.40), 

115 min., MN do 12
PADESÁTKA (16.10), 92 min., MN 
do 12

IN MA
D NSK  DI V A (17.45), 119 min., 
MN do 12
D ADP L (P DP MI A) 
(20.00), 106 min., MN do 15
P D SIA  D I V I N J 
(18.40, 20.20), 85 min., MN do 15

 H D N  AJN  V JA I Z N-
H ZI (17.50, 20.10), 144 min., 

MN do 15 
ALVIN A HIPM NK VIA  IP -
N  JAZDA (16.00), 92 min., MN 
do 12
L DA AA V  (18.00), 110 min., 
MN do 12

DINA NA P N J M (18.00), 
96 min., MN do 12
D D  J  L  (16.40), 102 min., 
MN do 15
PIA A VLNA (20.30), 112 min., MN 
do 12
AKJ  P N P S  2 (15.40), 

115 min., MN do 12
PADESÁTKA (16.10), 92 min., MN 
do 12

Pro ram do pondelka .  ebruá- 
ra nájdete na internete.

V DAVA S V  MA I  SL V NSK J P DS AV J

S AŽ 
Napíšte nám do štvrtka 11. februára 
na sutaz@zilinskyvecernik.sk, aké 
dve hry Ivana Vyrypajeva sa nachá-
dzajú v repertoári Mestského divadla 
Žilina a vyhrajte dva lístky na vybrané 
predstavenie MD Žilina.

Vý erky : Dva lístky do MD Žilina 
získava za správnu odpove  Jasne, 
v pohode  M ri nn  Verčík v  z Te -
ličky n  V . Gratulujeme! Líst-
ky si môžete vyzdvihnúť v pokladnici 
Mestského divadla Žilina. -r-

Filmový tip
ánske die ča

žáner  romantická dráma
krajina: Veľká ritánia, S
d žka ilmu  119 min.
réžia  Tom Hooper

Hrajú v  inema e 
a Ster Century Cinemase

Film Dánske dievča vás zavedie do 
Kodane do obdobia dvadsiatych 
rokov minulého storočia. Einar e-

gener Eddie Redmayne  patrí k  naj-
lepším dánskym maliarom svojej doby, 
jeho žena Gerda Alicia Vikander  mu 

pritom poskytuje maximálnu podpo-
ru a pritom sa sama snaží preraziť ako 
portrétistka. Postupné rúcanie ich har-
monického vzťahu odštartuje banálna 
príhoda. Gerde, ktorá pripravuje sériu 
baletných portrétov, nedorazí figurant-

ka a Einar sa rozhodne, že svojej žene 
bude p zovať ako model oblečený do 
baletného kostýmu. Intenzívne spoje-
nie so ženským elementom v Einarovi 
rozpúta obrovský emocionálny chaos. 

.cine-ma .sk

S AŽ
Hrajte s nami o knihu Biele deti na 
úteku, ktorú do súťaže venovalo 
Vydavateľstvo Matice slovenskej. 
Napíšte nám do štvrtka 11. febru-
ára na sutaz@zilinskyvecernik.sk  
odpove  na otázku: V k re  č s i 
Slovenska sa odohráva dej kni-
hy? Knihu Zbojnícke povesti... od 
vydavateľstva Georg vyhráva Petra 
J nčík v  z  Žiliny  ktorá pozná 
aj zbojníkov Hrajnohu, Gajdošíka 
a Uhorčíka. Gratulujeme  Knižku 
si môžete vyzdvihnúť na inzercii 
Žilinského večerníka na prízemí . -r-

Ladislav Hrubý: Biele deti na úteku

Podivné chodníčky tuláka 
Marcela a žilinskej par-
tie výrastkov, čo sa zhrči-

li okolo bradatého alkoholika 
Viktora, sa pretnú v opustenej 
chalupe na kysuckých kopani-
ciach. Aký bude ich ďalší osud  
Román adislava Hrubého je 
znepokojivou správou o e is-
tenciálnej bezvýchodiskovos-
ti mladých. Hrdinami sú ľudia 
na okraji spoločnosti, záro-
veň so svojimi túžbami, ideál-
mi, s čerstvou láskou. Biele deti 
moderných čias, deti predčas-
ne dospelé, s temnou dušou 
a chmúrnou budúcnosťou...  -r-

FEBRUÁR 2016  

www.divadlozilina.eu 

UT 9 19:00 / VEĽKÁ SÁLA NA ÚTEKU 
   HOSŤUJE DIVADLO UNGELT PRAHA

ST 10 19:00 / VEĽKÁ SÁLA JÁNOŠÍK 007
ŠT 11 19:00 / VEĽKÁ SÁLA ILÚZIE 
   HOSŤUJE SND BRATISLAVA

PIA 12 19:00 / VEĽKÁ SÁLA OPITÍ
SO 13 19:00 / VEĽKÁ SÁLA FALOŠNÁ MINCA
UT 16 19:00 / VEĽKÁ SÁLA MELANCHÓLIA

JEDINEČNÝ A ODVÁŽNY POKUS POZRIEŤ SA 
NA ČLOVEKA V MOMENTE, KEĎ SA CÍTI ZRANITEĽNE 
A BOŽSKY ZÁROVEŇ. V MOMENTE OPOJENIA DUCHA 
A OSLOBODENIA MYSLE.

IVAN VYRYPAJEV   OPITÍ

P-0002

Dokumentárny film Ta-
kovej barevnej vocas le-
tící komety premietne 

Stanica Žilina Záriečie v uto-
rok 9. 2. o 1 . a 20. h. V stredu 
o 19. h pozývame na prezen-
táciu M. Slobodníka o  jeho 
ceste po Austrálii a  Indoné-

zii. Šéfredaktor.týždňa Š. Hríb 
a  režisér Pod lampou M. Ho-
molka prídu 11. 2. o 18. h po-
rozprávať o  pozadí a  budúc-
nosti tejto diskusnej relácie. 
V  piatok o  1 . h  otvoríme 
v  galérii Plusmínusnula vý-
stavu fotografií . Kudláča, 

o  19. h  budú na Stanici dis-
kutovať I. Mikloš, M. Kostolný 
a M. Dubéci o odvahe a stra-
chu v  politike. Bábkové di-
vadlo na Rázcestí zahrá pre 
deti 13. 2. o 1 . h dve rozpráv-
ky. Týždeň uzavrie Valentín-
ska Vegánska nedeľa. -ph-

es o a e sk  kino so žl ý i a an i

Bese  s  e sk  rk   
Z. Š el sk
Autorka úspešnej detskej knihy 
Mami, kúp mi psa Zuzana telbas-
ká vydáva novú knihu Zornička. Ak 
sa chcete dozvedieť, ako to bolo 
s  malinkými húsatkami, protivnou 
osou či záhradou v izbičke, otvorte si 
túto knižku plnú prekrásnych fareb-
ných ilustrácií. O knižke vám poroz-
práva aj samotná autorka vo štvrtok 
25. februára o 17. h v kníhkupectve 
Martinus. Tešíme sa na vás  -km-

V len ín n  Lie vsk  r e
Pozývame vás na 8. ročník podujatia 
Valentín na Lietavskom hrade nie
len pre zamilovaných. Ak ľúbite klo-
básky, zimnú prírodu, varené víno či 
čaj s  rumom, tak nemôžete chýbať 
na tejto benefičnej akcii. Uskutoč-
ní sa v sobotu 13. februára od 11. h 
a  nebude chýbať prehliadka hradu 
ani občerstvenie.  -hl-

An re  Ri v  v Žiline
Populárna slovenská autorka Andrea 
Rimová nás už potešila nejedným 
bestsellerom. Po románoch ako Am-
nestia na zradu, Lavína alebo Nech 
prší, ke  plačem, prichádza s novin-
kou Bludisko, ktorú príde predstaviť 
do žilinského kníhkupectva Martinus 
v OC MIRAGE vo štvrtok 11. februára 
o 17. h. -km-

Pre eny li
Mestské kultúrne stredisko Rajec vás 
pozýva na výstavu Premeny šúpolia, 
ktorú otvorili vo Výstavnej sieni Rad-
nice mesta Rajec. Na výstave si mô-
žete pozrieť výrobky Ivety ibíkovej 
a  Heleny Zubajovej. Výstava bude 
prístupná verejnosti do 15. februára.
 -mr-

S  v  c r  nik y
Ochotnícky divadelný súbor v Streč-
ne odohrá 20. februára o 18. h v sále 
Kultúrneho domu v  Nededzi pred-
stavenie S  tvojou dcérou nikdy  od 
Antonína Procházku.  -mas-

Kl  s l čenskýc  ier
Každý štvrtok od 15. h je v Krajskej 
knižnici v  Žiline venovaný spolo-
čenským hrám. Prí te sa do knižni-
ce zahrať i vy. Hranie spoločenských 
hier podporuje už u  najmenších 
detí logické myslenie a komunikač-
né schopnosti, zlepšuje socializáciu 
a prináša mnoho zábavy. Vypnite te-
levízory a počítače a nájdite si v kniž-
nici nových kamarátov.  -kk-

L sk
Pozývame vás 15.  februára o 18. h. 
do Domu kultúry v  Bytči na diva-
delné predstavenie Lááááska. Ide 
o bláznivú komédiu o tom, že láska 
je skutočne to, kvôli čomu sa oplatí 
ostať nažive.   -mb-

Diskusie na Stanici
V piatok 12. februára o 19. h sa bude 
na Stanici Žilina-Záriečie diskutovať 
o  veľkej politike, ale aj o tom ľud-
skom v nej s predstaviteľmi rôznych 
generácií. Hosťami bude päťdesiat-
nik a bývalý minister financií Ivan 
Mikloš, štyridsiatnik a novinár Matúš 
Kostolný, tridsiatnik, aktivista a  ne-
závislý kandidát na poslanca NR SR 
Martin Dubéci. Vo štvrtok 18. febru-
ára o 18. h sa bude diskutovať o si-
tuácii v súdnictve. O programových 
prioritách politických strán v oblasti 
súdnictva a  ich kritickom posúdení 
budú hovoriť zástupcovia OZ Sud-
covia Za otvorenú justíciu : sudco-
via Katarína Javorčíková, Ján Hrubala 
a Anton Jaček. Budú analyzovať príči-
ny nízkej dôveryhodnosti súdov, po-
ukazovať na svetlé príklady a vysvet-
ľovať dopady na občanov, spoločnosť, 
politický systém aj ekonomiku štátu. 
Obe diskusie moderuje Fedor Bla-
ščák, zakladateľ iniciatívy Memory 
Kontrol. -ph-
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regionálne periodiká a fi remné časopisy na kľúč

redakčné práce, grafi ka, výroba novín a časopisov,
predaj inzercie, textové korektúry, produkcia

vydavateľstvo regionálnej tlače

www.publishinghouse.sk info@publishinghouse.sk

Predplatné
Bežná predajná cena novín v stánkoch a  v  sieti predajní 

je 0,50  , pričom cena predplatného je o 10 centov niž-
šia, teda len 0, 0  . Bežný čitateľ si v priebehu roka za-

kúpi 52 čísel Večerníka za celkovú sumu 2   , ale predplatiteľ 
Večerníka rovnaký počet vydaní získa už len za 20,80  , čím 
ušetrí čiastku 5,20   a získava dopravu zdarma do svojej poš-
tovej schránky, kancelárie, firmy či úradu.

Na základe všeobecného zdražovania dochádza k nárastu 
predajných cien novín a  časopisov. Zdražovanie sa nevyhlo 
ani Žilinskému večerníku, ale ceny predplatného sa to nedo-
tklo a viac ako tri roky je jeho cena rovnaká 0 centov za jedno 
vydanie a minimálne ďalšie tri roky to tak zostane.

Pre predplatiteľov, ktorí si predplatia či obnovia ročné 
predplatné, máme pripravené darčeky, možnosť získať s pred-
platným jednu z  motivačných cien: futbalovú Klubovú kar-
tu MŠK Žilina (v hodnote 10 ), vstupenku pre dve osoby do 
Mestského divadla v Žiline (v hodnote 10 ), kupóny na do-
voz pizze (v hodnote 12  ) z Pizzerie Fantasia alebo kupóny 
na prepravu v Ta i Fantasia Žilina (v hodnote 10,50  ). Všetci 
predplatitelia k jednej z uvedených cien získavajú kupóny na 
riadkovú inzerciu zdarma a zľavu na plošnú inzerciu.

Predplatné Žilinského večerníka je možné získať 
nasledovn m spôsobom

osobne na inzercii Žilinského večerníka
Ul. Jána Milca , 010 01 Žilina (200 m od autobusovej a že-
lezničnej stanice, 30 m od Národnej ulice - „Masaryčky“)
tele onicky  0 1 51  3 9 alebo 091  1  098 
e-mailom  inzercia zilinskyvecernik.sk

tváracie hodiny  
Pondelok 8.00 – 16.00 h
Utorok  8.00 – 16.00 h
Streda  8.00 – 18.00 h
Štvrtok  8.00 – 16.00 h
Piatok  8.00 – 14.00 h

na každej pobočke Slovenskej pošty a u poštových 
doručovateľov

JE TO  
VÝHODNÉ

Z AVA NA 
IADK V  

A PL N
INZERCIU

V N S N
P AM

Donáška priamo do domu!

 
  

 

P DPLA  SI
Žilinsk  večerník na jeden rok

len za 2 ,  € a získajte kup n na  

riadkovú
inzerciu

spomienku blahoželanie
  zľava

na plošnú
inzerciu

Michal ilek
Snímky archív dS

Predstavte sa nám. ím sa 
skupina zaoberá
Sme skupina historického 
šermu zo Žiliny. Zaoberáme 
sa šermom z druhej polovice 
15. storočia, po skončení hu-
sitských vpádov na Sloven-
sko. Venujeme sa aj širokému 
spektru činností tej doby – od 
lukostreľby, cez palebné zbra-
ne, hygienu, remeslá, až po 
kuchyňu. 

Ako ste sa k tomu dostali
Činnosť skupiny sa začala 
v roku 1995 zo záujmu o his-
tóriu v  praktickej forme. Na-
šich predchodcov už nebavilo 
len čítať si o nej. Chceli si ju 
vyskúšať na vlastnej koži. Za-
čiatky boli ťažké, pretože in-
formácií bolo v tej dobe málo. 
Dnes už to je vďaka internetu 
jednoduchšie. Na začiatku sa 
dala dokopy skupina nadšen-
cov, ktorí si začali zaobsta-
rávať kostýmy, zbrane a  ďal-
šie vybavenie. A  postupne 
vznikali tradície historických 
podujatí na Slovensku. Treba 
povedať, že nepatríme k naj-
starším skupinám, ale roz-
hodne patríme k tým starším 
a  tradičnejším, ktoré sa vy-
profilovali začiatkom deväť-
desiatych rokov. 

o znamená ech erra de 
Selinan
V začiatkoch bol pôvodný ná-
zov skupiny Potulní rytieri 
Celebnilu. Okolo roku 2002 sa 
skupina rozdelila a prijali sme 
názov Cech Terra de Selinan. 
Je odvodený od najstaršej pí-
somnej zmienky o Žiline, kde 
sa v liste rytiera Donča mesto 
spomína ako Terra de Seli-
nan, teda Zem Žiliny. Cech 
sme do názvu vložili pre-
to, lebo sa snažíme zachová-
vať dobové tradície a remeslá 
a takmer všetko vybavenie si 
vyrábame sami. 

o je teda podstatou vašej 
činnosti  
Najpodstatnejšiu časť tvo-
ria šermiarske a  lukostrelec-
ké tréningy. Ďalšou aktivitou 

sú vystúpenia, podujatia, kul-
túrne akcie, ktoré počas roka 
absolvujeme. Snažíme sa za-
chovávať spoločenské tradí-
cie. Stretávame sa aj mimo 
podujatí a  tréningov. Sme 
skupina ľudí, v  ktorej vlád-
ne kamarátstvo a  vzájomná 
pomoc. Spolupracuje s  nami 
asi 0  ľudí, aktívne nás však 
pôsobí asi 20, najmä vo veku 
18 – 30 rokov. Samozrejme, 
máme aj starších, ale snažíme 
sa vychovať si aj mladšiu ge-
neráciu. 

Vystupujete celoročne
Náš rok by sa dal rozdeliť na 
dve polovice. V zime veľa ak-
cií nie je. Vtedy hlavne trénu-
jeme, šermujeme, strieľame 
z  luku. V  lete je zase množ-
stvo akcií. Jeden rok sme ich 
absolvovali 3  a  nemali sme 
jediný voľný víkend. Preto 
počas zimy musíme natréno-
vať to, čo budeme potrebo-
vať v  lete. Vystúpenia sú po 
celom Slovensku, v  Česku, 
ale aj v Poľsku. Pokiaľ to ide, 
tak sa snažíme cestovať naj-
viac v  okruhu 300  km od Ži-
liny. Najďalej chodíme na po-
dujatie za Prahu, čo je 50 km.

ím vám je tento spôsob 
života blízky
Fascinuje nás najmä ten so-
ciálny aspekt. Stretávajú sa 
ľudia, ktorých baví spoloč-
ná aktivita. Či už niektorí 
z nás inklinujú k histórii, re-
meslám, šermu, alebo je to 
len pestrá voľnočasová ak-
tivita. Začali sme obdobím 

husitstva. Postupne sme sa 
však presunuli do nasledujú-
ceho obdobia. Je z  neho to-
tiž omnoho viacej prameňov 
a  podkladov, z  ktorých mô-
žeme čerpať. Veľakrát je to 
pre nás aj výzva, či dokážeme 
čerpať a pracovať s dobovými 
zbraňami a pomôckami. Sna-
žíme sa totiž používať čo naj-
viac dobové vybavenie, ktoré 
si vyrobíme. V tom je to fasci-
nujúce. Prekonávame výzvy. 

ím je toto obdobie vám osob-
ne blízke
Ako malý chlapec som sa za-
ujímal o  rytierov, fascinovalo 
ma, ako zachraňovali princez-
né. Viem, bola to zidealizo-
vaná predstava, ale veľa z nej 
sme si preniesli aj do na-
šej činnosti. Počas vystúpe-
ní, napríklad počas víkendu, 
sa snažíme verne napodobňo-
vať dobový život. Vytvoríme si 
dobový tábor, v ktorom hráme 
svoje autentické roly. Každý 
má svoju úlohu, ktorá ho baví, 
sú tam stráže, kuchári. Čas si 
vyp ňame autentickými hra-
mi alebo tancom. Každý si tam 
nájde to svoje, čo ho baví. 

ieľom je ukázať ľu om tradície 
a zvyky tej doby

no, snažíme sa ľuďom pri-
pomenúť, že aj takto sa na 
Slovensku žilo. Pri našom 
znázornení vychádzame z ne-
meckej školy, ktorá mala v tom 
čase na Slovensku veľmi silné 
zastúpenie. Takže to, čo pred-
vádzame, mohlo naozaj reál-
ne takto byť. Vtedy sa u  nás 
totiž miešali viaceré vplyvy 
a tradície. Slováci boli najviac 
ovplyvnení nemeckou školou, 
preto sme si ju vybrali, ale boli 
tu aj maďarské vplyvy, Polia-
ci či Rusi. Na území Žiliny sa 
to veľmi miesilo a  vzájomne 
ovplyvňovalo. 

Ste otvorení aj pre verejnosť
Samozrejme, každý je u  nás 
vítaný. Každý môže medzi nás 
prísť a vyskúšať si to. Ak ho to 
bude baviť, radi ho medzi seba 
zoberieme. Navyše už pomaly 
budeme potrebovať generač-
nú obmenu. Preto robíme taký 
malý nábor 15. a 29.  februára 
od 18. h na ZŠ, Ul. sv. Gorazda 
na Vlčincoch. Tešíme sa na 
všetkých, ktorí prídu. <

Fascinuje vás 
stredovek? Cech Terra 
de Selinan je tu pre vás!
Skupina hitorického šermu ech Terra de Selinan pôso í v Žiline už 
dlhú do u. ozerať sa na ich v stúpenia je naozaj zážitok. Hovorili 
sme s Martinom varožkom aj o tom, že medzi sebou radi privítajú 
nov ch členov. 
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remeselník
záhradkár chalupár

aždý z nás potre uje z času na čas príjemnú atmosféru na strávenie voľných chvíľ v kruhu svojej rodin  či naj ližších znám ch.  navodeniu 
príjemnej a romantickej atmosfér  vám zaiste pomôže zapálenie ohňa v kr e vášho domu. heň v krbe nielen navodí dokonalú atmos éru, ale 
cel  priestor ohreje príjemn m teplom. Dnešné moderné technol ie však umožňujú oveľa viac, ako len využitie krbu na vykurovanie alebo 
ohrev vody. ostupné riešenia totiž ponúkajú možnosti aj pre tých, ktorí napríklad majú už dom postavený a nemajú možnosť sa dodatočne 
napojiť na komín, ako sú aj majitelia tov, ktorí nemajú vlastný komín ani alšie vývod .

Joze  Juriš

Ako si vybrať krb do domu 
a  na čo nezabudnúť pri jeho 
plánovaní
Súčasný platný štandard je 
nízkoenergetická budova. Od 
začiatku tohto roka, t.  j. od 
1.  1. 201 , sa musia budovy 
vyhotovovať v  štandarde ul-
tranízkoenergetickej budovy 
a od roku 2019 sa tento štan-
dard prenesie do verejného 
sektora. V  roku 2021 bude 
v  súkromnom sektore štan-
dard budovy s  takmer nulo-
vou potrebou tepla. 

Možno ste pred rozhod-
nutím, aký typ vykurovania 
je pre váš dom najvhodnej-
ší. Rozhodnutie nie je jedno-
duché, pretože ponuka vyku-
rovacích systémov na trhu je 
rozsiahla a  nie je ľahké ob-
jektívne porovnať výhody 
a nevýhody. Jedným z dôleži-
tých parametrov sú prevádz-
kové náklady, koľko vlastne 
ročne stojí vykúrenie domu 
pri rôznych zdrojoch tep-
la. Práve preto boli oslovení 
v  tejto otázke kompetentní, 
ktorými sú špecialisti z Tech-
nickej univerzity vo Zvole-
ne. Technická univerzita vy-
pracovala analýzu nákladov 
na vykurovanie rodinného 
domu. Analýza bola vypraco-
vaná pre rôzne zdroje a spô-
soby vykurovania.

ZD J  J  Inspire, spol. s r. o.,
člen echu kachliarov Slovenska

Ako postaviť krb
Pred stavbou vami vybratého 
krbu si treba uvedomiť nie-

koľko závažných informá-
cií. V  prvom rade zvážte, či 
sa chcete iba tešiť z  prítom-
nosti ohňa vo vašej obývač-
ke alebo využijete vznikajúce 
teplo na kúrenie z krbu. Bu-
dete riešiť aj otázku, či dáte 
prednosť úspornému krbu 
alebo s  ma imálnym tepel-
ným výkonom – nie je to iba 
o  peniazoch. Zvoľte si tiež 
akumuláciu tepla alebo tep-
lovzdušný rozvod. A  na zá-
ver vyriešte ešte vzhľad krbu, 
teda aké bude obloženie 
krbu, napr. rustikálne, mo-
derné atď. Krb svojím celko-
vým vzhľadom by mal zapa-
dať do prostredia miestnosti, 
kde bude vystavený. Jednot-
livé typy krbov vyžadujú roz-
dielne parametre komínov, 
a preto je nutné pred samot-
ným výberom krbu skontro-
lovať parametre vášho ko-
mína. Ak je všetko, ako má 
byť, môžete prejsť k  výberu 
pre vás najvhodnejšieho typu 
krbu.

iokrby (bez komína)
V hody  biokrby nepotrebu-
jú žiadne komíny ani ďalšie 
vývody. Nakoľko pri hore-
ní nevznikajú žiadne spali-
ny, nie je nutné ich odvádzať 
von z miestnosti. Palivom ta-
kýchto krbov je bio-alkohol 
(biolieh), ktorý nezapácha 
a  pri jeho spaľovaní nevzni-
ká dym. Palivo sa plní do zá-
sobníka, ktorý si nevyžadu-
je žiadnu špeciálnu obsluhu 
a údržbu. Vhodné aj do pane-
lových bytov.
Nev hody  biokrb s výkonom 

,5 k  stačí na vykurovanie 
miestnosti s  plochou 0  m2, 
teplota vzduchu sa bude po-
hybovať okolo 23  C. Jeden 
liter bioalkoholu stojí do 

3 eur, spotreba závisí od vý-
konu krbu (pre ilustráciu li-
ter bioalkoholu vydrží horieť 
2  hodiny v  krbe s  výkonom 
3 k ). Biolieh sa nikdy nedo-
p ňa do horiaceho zásobníka. 
Vždy je potrebné počkať, kým 
zásobník vychladne.
Ideálne použitie  ako dopln-
kový a  estetický zdroj tepla 
najmä v  prechodných obdo-
biach.

lektrické krby
V hody  elektrický krb po-
trebuje pre svoju činnosť 
výlučne elektrickú energiu, 
nespaľuje žiadne druhy te-
kutých a tuhých palív. Výkon 
sa spravidla pohybuje medzi 
1 - 2  k , väčšinou e istuje 
možnosť regulovať ho podľa 
potrieb. Niektoré krby sú vy-
bavené i termostatom a diaľ-
kovým ovládaní pre poho-
dlnejšie vykurovanie. Dá sa 
ním regulovať nielen teplota, 
ale aj efekt horiaceho ohňa. 
Ten sa dá využívať aj samo-
statne, nezávisle od vykuro-
vania. lektrické krby s  vý-
konom 2  k  bez problémov 
vykúria miestnosť s  plochou 
20 m2. Vhodné aj do panelo-
vých bytov.
Nev hody  nerovnomerné 
rozmiestnenie tepla, vírenie 
prachu, vysušovanie vzdu-
chu, cena elektrickej energie.
Ideálne použitie  ako dopln-
kový zdroj tepla najmä v pre-
chodných obdobiach.

Plynové krby
Ďalšou možnosťou sú plyno-
vé krby, ktoré využijú najmä 
majitelia rodinných domov. 
V hody  plynové krby umož-
ňujú dokonalé zladenie 
s  vnútorným vykurovacím 
systémom. Je možné nasta-

viť horenie v  závislosti od 
vnútornej teploty interié-
ru, prípadne aj možnosť ča-
sového nastavenia spustenia 
horenia. Intenzitu horenia je 
možné regulovať aj cez diaľ-
kové ovládanie. Spotreba je 
individuálna a  záleží od vý-
konu zariadenia, s  tým súvi-
siace rozmery vykurované-
ho priestoru a tepelnej straty 
domu. Bezpečný aj pre rodi-
ny s malými deťmi alebo do-
mácimi zvieratami.
Nev hody  vyžaduje si ko-
mín a  prípojku na zemný 
plyn a  spravidla i  na elek-
trickú energiu (niektoré mo-
dely majú vstavaný ven-
tilátor alebo elektronické 
ovládanie). Plynový krb s vý-
konom 8,9 k  dokáže vykú-
riť priestor s  plochou 0  m2. 
V takomto prípade je spotre-
ba zhruba 1 m3 plynu na jed-
nu hodinu prevádzky.
Ideálne použitie  pravidelné 
kúrenie.

Krby na tuhé palivá
eplovzdušn  krb

> asi najbežnejší a najlacnej-
ší typ krbu. Základom je kr-
bová vložka uložená v  izo-
lačnej obstavbe s  rozvodmi 
teplého vzduchu do jednej 
alebo viacerých miestností.
V hody  lacná a  jednoduchá 
stavba, rýchly nábeh tepla, 
jednoduché rozvody do via-
cerých miestností.
Nev hody  nerovnomerné 
rozmiestnenie tepla, vírenie 
prachu, vysušovanie vzdu-
chu.
Ideálne použitie  ako dopln-
kový zdroj tepla najmä v pre-
chodných obdobiach.

Akumulačn  krb
 základom je teplovzdušné 

krbové ohnisko uzatvorené 
v  akumulačnej obstavbe bez 
mriežok nasávania alebo vý-
duchov. Teplo je v tomto prí-
pade odovzdávané sálavým 
spôsobom.
V hody   minimálna údržba, 
dlhá životnosť, prirodzené 
sálavé teplo, vhodné aj pre 
alergikov, po naakumulovaní 
tepla dlhodobé sálanie (nie-
koľko hodín).
Nev hody   dlhý nábeh tep-
la, vysoké zriaďovacie nákla-
dy, vysoké váhové zaťaženie 
podlahy, zložité rozvádzanie 
tepla do ďalších miestností.
Ideálne použitie   pravidelné 
kúrenie.

Stavbu takéhoto krbu ne-
odporúčame robiť  svojpo-
mocne, ale zveriť odborní-
kovi.

eplovzdušn  akumulačn  
krb
> najpoužívanejší typ krbu. Je 
kombináciou jednoduchého 
teplovzdušného krbu a  aku-
mulačnej časti najčastejšie 
v podobe akumulačných prs-
tencov na výstupe dymovo-
du.
V hody   pomerne jednodu-
chá stavba, rýchly nábeh, 
jednoduché rozvody do via-
cerých miestností, po vyhas-
nutí sálanie naakumulované-
ho tepla.
Nev hody   vírenie prachu, 
vysušovanie vzduchu, po-
merne vysoká váha.
Ideálne použitie   veľmi uni-
verzálny, vhodný na pravi-

delné aj príležitostné kúre-
nie.

eplovodn  krb
> základom je teplovodná kr-
bová vložka, ktorá odovzdáva 
teplo cez vodný výmenník, 
a  to je následne akumulova-
né v nádrži, odkiaľ je dodáva-
né na ďalšiu spotrebu.
V hody   vyššie zriaďovacie 
náklady, zložitejšia obsluha 
aj údržba.
Nev hody   pre správnu, bez-
pečnú funkciu a  ma imálne 
využitie nutnosť akumulač-
nej nádrže s veľkou litrážou.
Ideálne použitie  pravidelné 
kúrenie. <

P-0115

Vážení čitatelia, pripravili sme pre vás sériu článkov s tematikou v užitia kr ov ako alternatívn ch zdrojov tepla vo vašich prí tkoch. slovili 
sme preto od orníka, člena echu kachliarov a kr árov Slovenska, ozefa uriša. V jednotlivých v daniach vám pri lížime remeslo kachliar, 
poradíme pri správnom vý ere t pov kr ov a tiež si niečo povieme o legislatíve a prevencii vzniku požiarov.

ži e po k e  o adí e á , ako na o

d roku  podniká v o lasti kame nárstva a kachliarstva. e 
členom echu kachliarov Slovenska, ktorý spolupra cuje s omo
rou kominárov Slovenska a Slovenským živnostenským zväzom. 
Viac ako  rokov v spolupráci so stred nou od ornou školou v
chováva a vzde láva študentov v rámci od ornej pra e. d roku 
2  pôso í aj ako poslanec Mestského zastupiteľstva v Žiline. 

ontakt: vekam vekam.sk

Joze  Juriš  zakladateľom irmy V KAM
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„ očet tried 
v tomto od ore pre 
Strednú od ornú 
školu v  suckom 

ovom Meste 
ol prerokovaný 

s riaditeľom škol , 
ktor  s návrhom 
súhlasil a nepodal 
k návrhu VZN 
pripomienky.

P VNA P AD A§

Infozákon
emokraciu možno charakterizovať pravidlom „slo oda jedného sa končí tam, kde sa začína 

slo oda druhého“. mto pravidlom sa spravuje aj sloboda in ormácií, ktorá má svoje hranice 
vyt čené zákonom č. 2 2  Z. z. o slobodnom prístupe k in ormáciám (zákon o slobode 
in ormácií), naz van m tiež In ozákon.

„Infozákon nie je 
prostriedkom na 
šikan zny v kon 
práva.

V zmysle Infozákona ste 
žiadateľmi o  poskyt-
nutie informácií a  do-

tknuté orgány sú povinnými 
osobami. Povinnými osoba-
mi, ktoré musia podľa záko-
na sprístupňovať informácie, 
sú všetky štátne orgány, obce, 
vyššie územné celky a aj práv-
nické a fyzické osoby, ktorým 
zákon zveril právomoc rozho-
dovať o  právach a  povinnos-
tiach právnických a fyzických 
osôb v oblasti verejnej správy, 
ale iba v rozsahu ich rozhodo-
vacej činnosti.

Okrem týchto osôb patria 
medzi ne aj všetky právnic-
ké osoby zriadené priamo zá-
konom i  tie, ktoré sú zriade-
né štátnym orgánom, vyšším 
územným celkom alebo ob-
cou (napr. nemocnice, školy, 
obchodné spoločnosti s  ma-
jetkovou účasťou povinných 
osôb a pod.).

I napriek faktu, že máte prá-
vo, aby vám bola na základe va-
šej tzv. infožiadosti poskytnutá 
vyžiadaná informácia, e istuje 
okruh informácií, ktoré sú or-
gány verejnej správy povinné 
sprístupniť automaticky.

Povinne sa musia zverejňo-
vať najmä informácie o  tom, 
ako určitá povinná osoba 
vznikla, všetky jej kompeten-
cie, právomoci a popis jej orga-
nizačnej štruktúry, akým spô-
sobom môžete podať žiadosť, 
návrh, podnet či sťažnosť. Rov-
nako to platí aj pre informácie 
o  možnosti podať proti vyda-
nému rozhodnutiu orgánu ve-
rejnej správy opravný prostrie-
dok, kde a v akej lehote alebo 
či také rozhodnutie môže byť 
preskúmateľné súdom, infor-
mácie o tom, ako povinné oso-
by postupujú pri vybavovaní 
vašich žiadostí, podnetov, ná-
vrhov, sťažností vrátane lehôt, 

ktoré musia pritom dodržať, 
prehľad všetkých predpisov, 
pokynov, inštrukcií, podľa kto-
rých povinné osoby rozhodu-
jú o  vašich právach a  povin-
nostiach. V neposlednom rade 
musí byť sprístupnená infor-
mácia o  výške správnych po-
platkov za správne úkony, kto-
ré žiadate od povinných osôb. 

Nahliadnutím do Infozá-
kona môžete zistiť, ktoré in-
formácie má povinnosť zve-
rejňovať Národná rada SR, 
Kancelária prezidenta SR, vlá-
da SR, všetky ministerstvá a os-
tatné ústredné orgány štátnej 
správy a miestnej štátnej sprá-
vy, ako i  stavný súd SR.

Povinné osoby musia 
v  zmysle Infozákona zverej-
niť aj všetky písomné zmluvy, 
ktoré uzavreli a obsahom kto-
rých je informácia o nakladaní 
s majetkom štátu, obce, vyššie-
ho územného celku, právnic-
kých osôb zriadených zákonom 
a  o  nakladaní s  finančnými 
prostriedkami . Infozákon 
tiež presne vymedzuje, čo všet-

ko sa nepovažuje za povinne 
zverejňovanú zmluvu, a  teda 
povinné osoby takéto doku-
menty nemusia automaticky 
verejne sprístupňovať.

Treba podotknúť, že e is-
tuje skupina informácií, kto-
ré v  závislosti od svojej pova-
hy nie sú zverejňované, a to ani 
na žiadosť. Túto „tajnú“ skupi-
nu informácií, ku ktorým sa tak 
ľahko nedá dostať, tvoria uta-
jované skutočnosti, ochrana 
osobnosti a  osobných údajov 
a obchodné tajomstvo.

Ako každé podanie aj info-
žiadosť môžete podať písom-
ne, ústne, fa om alebo e-mai-
lom. V prvom rade si treba dať 
pozor, aby z  nej bolo zrejmé, 
ktorej povinnej osobe je adre-
sovaná, vaše meno a  priezvis-
ko, prípadne názov alebo ob-
chodné meno, adresa trvalého 
bydliska alebo sídlo a  hlavne, 
ktorých informácií sa vaša žia-
dosť týka a aký spôsob ich sprí-
stupnenia navrhujete. Ak by 
ste tieto náležitosti v  žiadosti 
neuviedli, nič sa nedeje, povin-
ná osoba vás musí v lehote nie 
kratšej ako  dní vyzvať na do-
plnenie neúplnej žiadosti, pri-
čom vás presne poučí, ako máte 
žiadosť doplniť. Ak tak neuro-
bíte ani napriek výzve a  pou-
čeniu povinnej osoby, vaša žia-
dosť bude odložená.

Žiadosť musí povinná osoba 
vybaviť najneskôr v  lehote do 
8 pracovných dní. V prípade zá-
važných dôvodov môže povin-
ná osoba lehotu na vybavenie 
žiadosti pred žiť o  8  pracov-
ných dní, najviac o 15 pracov-
ných dní, ak ide o poskytnutie 
informácie nevidiacej osobe. 
O  pred žení lehoty vás musí 
povinná osoba bezodkladne 
informovať spolu s  uvedením 
dôvodov, najneskôr je povinná 
tak urobiť pred uplynutím „zá-
kladnej“ lehoty. 

Ak vám povinná osoba sprí-
stupní požadované informácie 
v celom rozsahu a v určenej le-
hote, rozhodnutie o tom urobí 
zápisom v spise. Proti takému-
to rozhodnutiu nie je možné 
podať opravný prostriedok. Ak 
povinná osoba nevyhovie va-
šej žiadosti čo i len sčasti, vydá 
o  tom písomné rozhodnutie. 
Ak sa povinná osoba tvári ako 
m tvy chrobák a  na žiadosť 
nereaguje, informácie nesprí-
stupní a  lehota na vybavenie 
márne uplynie, má sa za to, 
že povinná osoba vydala tzv. 
fiktívne rozhodnutie, ktorým 
vám požadovanú informáciu 
odmietla poskytnúť. Dňom do-
ručenia fiktívneho rozhodnu-
tia je 3. deň od uplynutia „zá-
kladnej“ lehoty na vybavenie 
žiadosti.

Proti rozhodnutiu o odmiet-
nutí poskytnutia informácie 
máte právo podať odvolanie 
v  lehote do 15 dní od doruče-
nia rozhodnutia alebo márne-
ho uplynutia lehoty na rozhod-
nutie o  žiadosti. Rozhodnutie 
o  odmietnutí žiadosti je mož-
né vždy preskúmať na základe 
žaloby v súdnom konaní. Pokiaľ 
teda došlo k vydaniu fiktívneho 
rozhodnutia, súd ho s  najväč-
šou pravdepodobnosťou zruší, 
pričom môže povinnej osobe 
uložiť povinnosť, aby informá-
ciu žiadateľovi poskytla.

Napriek právu byť informo-
vaný a vedieť, čo sa deje v ob-
ciach, na úradoch, v  školách, 
nemocniciach, štátnych podni-
koch či priamo na pôde Národ-
nej rady SR alebo u  preziden-
ta SR, si treba rozmyslieť, ako 
budete toto vzácne právo vy-
konávať. Javí sa totiž ako kon-
traproduktívne, ak niekto cítiac 
sa dotknutý na svojich právach 
zahlcuje orgány verejnej sprá-
vy irelevantnými žiadosťami, 
ktorých náplňou je „šikanovať“ 
verejnú správu nezmyselný-
mi požiadavkami typu „Koľko 
máte na úrade kľučiek “. Prá-
ve takýto „zanietenci boja za 
práva ľudí“ spôsobujú skôr ne-
ochotu verejnej správy pristu-
povať k infožiadostiam korekt-
ne a ochotne. Ilustračná snímka

Michal ilek
Snímka archív

ŽILINA. ubomíra je matkou 
deviataka na základnej škole 
v Žiline. Práve sa rozhodujú, 
na akej strednej škole bude 
jej syn pokračovať. Syn inkli-
noval práve k  odboru ume-
lecký kováč na škole v Kysuc-
kom Novom Meste. „Volala 
som tam a majster mi ozná-
mil, že odbor neotvoria. Sám 
vraj nerozumie prečo, keď-
že záujem zo strany detí bol. 
Máme sa vraj informovať na 
ŽSK. Keďže my tam nemá-
me prístup, chceme vás po-
prosiť, aby ste sa spýtali, aký 
je skutočný dôvod skončenia 
tohto študijného odboru,“ 
obrátila sa ubomíra na Ži-
linský večerník. 
Oslovili sme teda Žilinský sa-
mosprávny kraj. Hovorkyňa 

enka Záteková nás informo-
vala, že odbor nebol zrušený, 
len pre školský rok 201 1  
neotvoria triedu prvého roč-
níka. „Dôvodom je, že za po-
sledné štyri roky bol o  štú-
dium nízky záujem a zároveň 
nezamestnanosť absolven-
tov tohto odboru je 12,5  ,“ 
uviedla. 

Hovorkyňa nás ďalej in-
formovala, že počet tried pr-
vých ročníkov pre školský rok 
201 201  bol v  Žilinskom 
kraji určený na základe zá-

kona o odbornom vzdelávaní 
a  príprave prostredníctvom 
všeobecne záväzného naria-
denia (VZN) a schválený po-
slancami Zastupiteľstva ŽSK 
ešte v októbri minulého roka. 
„VZN je vytvorené podľa zá-
konom stanovených kritérií, 
v  rámci ktorých je minister-
stvom školstva tiež určený 
celkový počet žiakov, kto-
rých môžeme prerozdeliť. 
Pre školský rok 201 201  to 
bolo  592 žiakov, ktorí mohli 
byť rozdelení medzi 90 stred-
ných škôl v kraji. Počet devia-
takov neustále klesá, a preto 
sa zároveň znižuje počet štu-
dentov, ktorí na stredných 
školách budú študovať.“ 

Počet tried v tomto odbo-
re pre Strednú odbornú ško-
lu v Kysuckom Novom Meste 
bol prerokovaný s riaditeľom 
školy, ktorý s návrhom súhla-
sil a  nepodal k  návrhu VZN 
pripomienky. V  minulom 
školskom roku mali o  štú-
dium tohto odboru záujem 
štyria žiaci. 

Kraj, naopak, otvára aj 
niektoré nové odbory. Sú to 
napríklad gymnázium – bi-
lingválne gymnázium, ochra-
na osôb a  majetku pred po-
žiarom, mechanik strojov 
a  zariadení, klientsky mana-
žér pošty, reklamná tvorba, 
manikér – pedikér, operátor 
odevnej výroby, odevníctvo, 
obuvník, obchodná akadé-

mia – bilingválne štúdium, 
cukrár kuchár, cukrár pekár, 
animátor voľného času – po-
maturitné kvalifikačné štú-
dium, mechanik nastavovač 
– pomaturitné kvalifikačné 
štúdium a  manipulant poš-

tovej prevádzky. Podľa enky 
Zátekovej dlhodobo najniž-
šiu mieru nezamestnanosti 
do 10   vykazujú absolven-
ti konzervatórií a  zdravot-
níckych škôl. Naopak, vysokú 
mieru nezamestnanosti vy-
kazujú absolventi študijných 
odborov hotelová akadémia 
a obchodná akadémia. 

A čo by kraj odporučil ro-
dičom, ktorí si nevedia vybrať 
ten správny študijný odbor 

pre svoje deti  „Každá škola 
na svojich ebových strán-
kach informuje, aké študij-
né odbory pre daný školský 
rok ponúka a rodičia i žiaci si 
môžu z danej ponuky vybrať. 
Okrem toho môžu rodičia 

s deťmi navštíviť dni otvore-
ných dverí, pozrieť si priesto-
ry školy, podmienky výchov-
no-vzdelávacieho procesu, 
výsledky žiakov a stretnúť sa 
priamo s riaditeľmi škôl a pe-
dagógmi, ktorí im radi odpo-

vedia na otázky a pomôžu aj 
pri výbere študijného odbo-
ru. Stretnutia je možné si prí-
padne dohodnúť aj individu-
álne a  pri rozhodovaní, kam 
na strednú školu, je i  takáto 
komunikácia dôležitá.“ <

Na ak  školu dať de ia aka  eleck  ko áčs o neo o ia
Na Strednej odbornej škole v Kysuckom Novom Meste v budúcom školskom roku neotvoria študijn  odbor umeleckoremeselné spracúvanie 
kovov  kováčske a zámočnícke práce. kola ho neotvára, pretože o štúdium ol za posledné št ri rok  nízk  záujem a a solventi majú pro lém 
sa uplatniť. Tvrdí to hovork ňa Žilinského samosprávneho kraja, ktorý je zria ovateľom škol . Matka udúceho stredoškoláka má však iný názor. 
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zdravie
a ži o ný š ýl

MUDr. Mária Molnárová, PhD.
primárka 
VIK M, s. r. o., . žilinské očné centrum

MUDr. Mária 
Molnárová, 
PhD.

VPDM je degeneratívne ocho-
renie centrálnej časti sietnice, 
tzv. makuly alebo žltej škvrny, 
teda miesta, ktorým ostro vi-
díme a ktoré používame naprí-
klad na čítanie, písanie, šitie, 
prácu s drevom a podobne. Vý-
skyt tohto ochorenia sa zvyšuje 
v priamej súvislosti s narasta-
júcim vekom. Každoročne pri-
búda počet pacientov s VPDM. 
V  súčasnosti sa hovorí o  epi-
démii tohto ochorenia a v eko-
nomicky vyspelých krajinách 
VPDM predstavuje hlavnú prí-
činu tzv. praktickej slepoty. 
Kým v 50. roku veku trpia tým-
to ochorením asi 3   populá-
cie, vo veku 5 rokov má VPDM 
už asi 33   ľudí, v 80. roku veku 
to môže byť až u 50   ľudí tejto 
vekovej skupiny.

VPDM vzniká u  jedincov 
so zdedenou genetickou pre-
dispozíciou a  spolupôsobe-
ním tzv. rizikových faktorov. 
Ak má jeden z rodičov VPDM, 
potom ich deti majú 0   
pravdepodobnosť vzniku toh-
to ochorenia. Ak majú VPDM 

obaja rodičia, pravdepodob-
nosť VPDM u  detí je 0  . 
U  jednovaječných dvojčiat ak 
má jedno dvojča VPDM, druhé 
dvojča má takmer 100   prav-
depodobnosť vzniku tohto 
zrak ohrozujúceho ochorenia. 
Všetci títo jedinci patria do 
tzv. rizikovej skupiny z pohľa-
du vývoja vekom podmiene-
nej degenerácie makuly.

Poznáme viaceré riziko-
vé faktory, ktoré napomáhajú 
vznik VPDM. Sú to vek, žen-
ské pohlavie, biela rasa, svet-
lá farba dúhovky, genetické 
faktory a  niektoré kardiovas-
kulárne vplyvy. Túto skupinu 
rizikových faktorov, žiaľ, nevie-
me ovplyvniť. Z  ovplyvniteľ-
ných faktorov najvyššie riziko 
predstavuje fajčenie, používa-
nie modrého svetla, nedosta-
točne liečený vysoký krvný tlak 
či cukrovka a  nesprávna živo-
tospráva, hlavne prejedanie sa 
mastnými jedlami a  nedosta-
tok pohybu. 

Podľa hlavných zmien na 
sietnici rozlišujeme 2  formy 
vekom podmienenej degenerá-
cie makuly, a to suchú a vlhkú.

Pri tzv. suchej (atrofickej) 
forme VPDM, kedy je nor-
málna alebo znížená hladina 
rastových faktorov v  sklovci 
a  sietnici, postupne odumie-

rajú bunky vonkajších vrstiev 
sietnice, hlavne čapíky a  ty-
činky a  u pacienta sa v  cen-
tre vytvára okrsok odumre-
tej sietnice sledovaný stratou 
zraku.

Pri vlhkej (e sudatívnej) for-
me VPDM dochádza v dôsled-
ku zvýšenej hladiny rastových 
faktorov k  patologickej novo-
tvorbe ciev z cievovky pod siet-
nicu. Tieto cievy majú menej-
cennú cievnu stenu. Postupne 
z nich presakuje voľná tekuti-
na, čím vzniká opuch sietnice, 
ale môžu aj krvácať. V  koneč-
nom štádiu sa takáto lézia hojí 
jazvou, ktorá deštruuje cen-
trum sietnice a  pacient stráca 
centrálne videnie.

Prvými zmenami, ktoré 
vedú k  vývoju VPDM (suchej 
i vlhkej formy), sú tzv. drúzy.  
Ide o drobné usadeniny medzi 
sietnicou a  cievovkou. Tieto 
pacientovi nespôsobujú žiad-
ne subjektívne ťažkosti, avšak 
klinickým vyšetrením očného 
pozadia sa dajú rozpoznať. Na 
brzdenie vývoja a  prechodu 
drúz do VPDM – tejto vážnej 
zrak ohrozujúcej očnej cho-
roby vyššieho veku sa môžu 
ordinovať tzv. antio idanty. 
Ďalej sa odporúča zlepšenie 
životného štýlu, zvýšený prí-
jem vitamínov a  antio idan-

tov v  prírodnej forme alebo 
formou výživových doplnkov, 
ochrana očí slnečnými oku-
liarmi a  pravidelné kontroly 
u oftalmológa. 

Medzi prvé subjektívne ťaž-
kosti suchej či vlhkej formy 
VPDM patria strata farebného 
videnia a porucha citlivosti na 
kontrast. Ak sa ochorenie ne-
začne liečiť, postupne pribú-
da deformácia obrazu a výpa-
dy zorného poľa v centre, tzv. 
centrálne skotómy. 

Suchá forma VPDM sa vy-
víja veľmi pomaly, aj niekoľko 
rokov, avšak dodnes ju nevie-
me liečiť. Užívanie vitamí-
nov C  a , luteínu, zea antí-
nu a mezo antínu, niektorých 
stopových prvkov (zinok, se-
lén) a omega-3 mastných ky-
selín brzdí vývoj ochorenia. 

Od roku 200  sa na celom 
svete (aj na Slovensku) v liečbe 
vlhkej formy VPDM používajú 
tzv. antirastové faktory. iečba 
je založená na princípe vytvá-
rania inaktívnych komple ov 
„rastový  antirastový faktor“, 
čím sa zníži hladina aktívnych 
rastových faktorov v oku a pa-
tologická novotvorba ciev sa 
zastaví. Tieto lieky sa podáva-
jú priamo do oka, a to viackrát 
počas dvoch rokov až do stabi-
lizácie (9   ) alebo zlepšenia 

nálezu i zraku (   ) pacientov 
s vlhkou formou VPDM.

o by sme mali vedieť
Veľmi dobrou a  jednoduchou 
pomôckou na včasnú diag-
nostiku ochorenia (defor-
mácia obrazu) je vyšetrenie 
s  tzv. Amslerovou mriežkou, 
ktorú si treba u  lekára vypý-
tať a pravidelne aspoň 1  me-
sačne si každým okom zvlášť 
urobiť samovyšetrenie či sa-
momonitorovanie.

Pri prvých známkach poru-
chy farebného videnia či pr-
vých náznakoch deformácie 
obrazu je potrebná neodklad-
ná návšteva oftalmológa. 

V prípade potvrdenia su-
chej formy VPDM je nevy-
hnutné pravidelné užíva-
nie antio idantov a  omega 
3  mastných kyselín s  cieľom 
brzdiť vývoj ochorenia. 

V prípade potvrdenia vlh-
kej formy VPDM musí pacient 
absolvovať liečbu antirasto-

vými faktormi priamo do po-
stihnutého oka.

Neliečená vlhká forma 
VPDM veľmi rýchlo vedie 
k  vývoju praktickej slepoty 
a pacient sa stáva odkázaným 
na opateru druhou osobou. 

K prevencii a  liečbe ne-
odkladne patrí dodržiavanie 
správnej životosprávy a zdra-
vých stravovacích návykov, to 
znamená jesť potravu boha-
tú na zelené, oranžové, čer-
vené a fialové zeleniny a ovo-
cie a aspoň jedenkrát v týždni 
mať jedlo z rýb. < 

eko  pod ienená de ene ácia akul
 časti populácie po . roku života sa môžu prejaviť príznaky vážnej očnej zrak ohrozujúcej 

choroby – tzv. vekom podmienená degenerácia makuly (VPDM).

Vlhká forma VPDM. Suchá orma VPDM  drúzy.

Drúzy.

Dvadsať rokov sa Ivan 
K hler túlal spolu s  Vla-
dimírom Kompánkom 

po fašiangoch po  dedinkách 
Rajeckej doliny. Práve zná-
my výtvarník ho vyprovoko-
val k tomu, aby tieto radován-
ky preniesol do Žiliny. Nultý 
ročník v  roku 1995 bol bujarý 
a  mimoriadne sa vydaril. Di-
vadelní herci sa spúšťali z veže 
Farského kostola na námestie 
ako v  talianskych Benátkach. 
Spievalo sa, tancovalo, bola to 
veselica, akú ešte Žilina nezaži-
la. Veď sa ho zúčastnili fašian-
goví „pochôdzkari“ z dedín, kde 
sú zvyknutí na niekoľkodňové 
oslavy. Karneval však na desať 
rokov dostal stopku, nenašli sa 
naň peniaze. Až v roku 2005 sa 
opäť maškary rozbehli do ulíc 
a  mestskí ľudia si opäť pripo-
menuli, čo sú tradičné fašiangy. 

Tento rok sa konal už dvanásty 
ročník, my si retrospektívne 
pripomíname tie predošlé.

-vc-
Snímky Ivan K hler a jeho archív

ilinský ka ne al á 
a se ou očníko

. ročník karnevalu.

V roku 2 .

V roku 2 9. . ročník karnevalu - 2 . . ročník.
Kráľovná karnevalu Adriana Polá-
ková a kráľ Daro ichter (2 9).

V Žiline sa predvádzali rôzne maškary, uroň i smrtonoš.
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rika jablová, V.A, Z  s M  Dolná 
rnovská, Žilina- rnové

Snímka archív školy

Fašiangy dávali príležitosť 
stretať sa. Najviac sa vy-
užívali dlhé zimné veče-

ry, v  ktorých sa navštevova-
li susedy, príbuzní a priatelia. 
O  takéto stretnutia nebola 
núdza ani v Trnovom.

Žiaci 5. ročníka si spolu 
s  pani učiteľkou Petríkovou 
pripravili takéto stretnutie 
a zrealizovali ho počas hodín 
regionálnej výchovy. Pozva-
nie prijali mnohí starí rodičia, 
ale aj rodičia. Témou stretnu-
tia boli fašiangové zvyky v Tr-
novom a  páračky. Vnúčatá 
privítali svoje staré mamy vo 
fašiangovo vyzdobenej triede. 
Aj samotní žiaci boli prezleče-
ní za masky. 

Najskôr prezentovali žiaci 
kultúrny program s  názvom 
Fašiangy, Turíce, Veľká noc 
ide. Pozostával z  piesní, tan-
cov, fašiangových zvykov, pra-
nostík. Starí rodičia sa vráti-
li vo svojich spomienkach do 

času veselosti, zábav, fašian-
gových sprievodov, do ob-
dobia zakáľačiek. O  zvedavé 
otázky nebola núdza.

Staré mamy im poroz-
právali mnoho zaujímavého 
o  pochovávaní basy, o  typic-
kých fašiangových maskách 
v  Trnovom, o  výslužkách pre 
fašiangovníkov. Pripomenuli 
im recept na trnovskú pochúť-
ku – krúpnu babu, na ktorej si 
všetci zamaškrtili.

Chlapi v  Trnovom si po-
chutnávali na huspenine. 
Gazdinky v  Trnovom rady 
piekli zemiakové alebo kapus-
tové osúšky, makové koláče, 
štrúdle, šišky, pampúšiky.

Mnohé z  týchto pochú-
ťok sa objavili na bohato pre-
stretom stole počas tohto prí-
jemného stretnutia. V  triede 
vládla príjemná atmosféra, 
počas ktorej si mnohé sta-
ré mamy zanôtili obľúbené 
trnovské pesničky. Do taktu 
všetkým zahral na heligónke 
Samko Repáň.

Piataci sa dozvedeli, ako 
trávili ich staré mamy dlhé 
zimné večery. Krátili si ich 

strihaním handričiek, tkaním 
pokrovcov, spriadaním vlny, 
pletením svetrov, papúč, ru-
kavíc, vyšívaním obrúskov. 

Boli zvedaví, ako sa pára 
perie. A staré mamy im ukáza-
li presný postup párania peria. 
Rozdelili sa do štyroch skupín 
a  spolu s  nimi túto techniku 
hravo zvládli. Všetci boli ši-
kovní, práca im išla od ruky 
a popritom si ešte aj od srdca 
zanôtili. 

Žiaci sa presvedčili, že dlhé 
zimné večery neboli pre ich 
staré mamy dlhé, lebo ich 

priateľské posedenia posvä-
tila práca, z ktorej mali osoh. 
Vnúčatá sa v  závere toh-
to krásneho podujatia poďa-
kovali starým rodičom, že sa 
s  nimi podelili o  spomienky 
z detstva a priblížili im atmo-
sféru fašiangov v  Trnovom. 
Veria, že budú tieto fašiango-
vé zvyky udržiavať aj vo svo-
jich rodinách. 

Želáme si, aby takých-
to chvíľ bolo čoraz viac, aby 
sme častejšie vyčarili na na-
šich tvárach radosť, potešenie 
a dobrú pohodu. <

še ci udia sa adu  
o ašian o ých časoch

aždé ročné o do ie má svoje sviatočné dni, ktoré ľudí z ližuje. Je to čas zakáľačiek, hostín, 
svadieb, tancovačiek, plesov, hier, ale aj obradov spojen ch s vyprevádzaním  zimy, vítaním  jari. 

Martina Víteková, Z  s M  sv.  orazda, 
Žilina
Snímka archív školy

Týmito veršíkmi privoláva-
li deti v ŠKD zo ZŠ s MŠ 
sv. Gorazda v Žiline Sne-

hovú kráľovnú, ktorá neod-
mysliteľne patrí k zimným me-
siacom. V  tomto roku si však 
Snehová kráľovná „postavila 
hlavu“ a  nie a  nie prísť. Mož-
no, že každodenné prosby detí 
o  sneh ju obmäkčili, a  tak sa 
v  polovičke januára rozhodla, 
že zavíta medzi nás.

Konečne  prikryla krajinu 
snehovou pokrývkou. Hodi-
la snehovú rukavicu a  vyzva-
la do boja všetkých, ktorí majú 
radi pohyb a hry na snehu i po-
byt na čerstvom vzduchu. Ra-
dosť zo snehu mali nielen deti, 
ale aj pani vychovávateľky, kto-
ré v  mesiaci január každoroč-
ne organizujú v rámci činnosti 
ŠKD  Zimné športové hry.

Deti majú veľa energie. Túto 
energiu najčastejšie využíva-
jú v  spontánnych pohybových 
aktivitách. Preto práve zimné 
športové hry sú jednou z mož-
ností, ako využiť tento det-
ský pohybový potenciál. Pani 
vychovávateľky v  našom ŠKD 
dobre vedia, aký mimoriadny 
význam má pohyb a  pobyt na 
čerstvom vzduchu v  každom 
čase, v  každom ročnom ob-

dobí pre naše deti. Vedia i  to, 
že každá pohybová hra pri-
pravená pre deti musí deti ba-
viť, tešiť, zaujať, rozveseliť, in-
špirovať, upokojovať. Pohyb 
znamená psychickú uvoľne-
nosť – prežívanie pozitívnych 
emócií, odpútanie sa od una-
vujúcich a  neurotických pod-
netov. Vo všeobecnosti norma-
lizuje fyziologické a  psychické 
procesy, a tak prispieva k zdra-
vému vývinu našich detí. Pre-
to i naše zimné športové hry sa 
niesli v duchu hesla: V zdravom 
tele zdravý duch.

Deti súťažili v  5  disciplí-
nach: stavby zo snehu (zvie-
ratá, snehuliaci...), záprahy 
v  skupinách, hod do diaľky, 
hod snehovou guľou na cieľ, 
slalom – beh po vyznačenej 
trase.

Naším cieľom bolo zapojiť 
do hier čo najviac detí, priblížiť 
a ukázať im, že pohyb sa môže 
vykonávať aj inak, nie len 
v  športových kluboch. Naším 
úsilím bolo zamerať sa na kaž-
dé dieťa tak, aby v  pohybovej 
výchove bolo aktívne nie pre-
to, že musí, ale že samé chce. 
V  našich zimných športových 
hrách nebolo porazených. Ví-
ťazom bol každý. Preto každé 
oddelenie ŠKD bolo ocenené 
diplomom a sladkou odmenou.

Bolo to skvelé popoludnie 
plné športového súťaženia, zá-
bavy a detských úsmevov. <

i n  špo o  h  

Padaj sniežik bielučk  na polia a na lúčky, 
premaľuj nám cel  svet. oteš nás, malé 
detičk , v čaruj úsmev na naše tváričk  a dopraj 
nám zimné radovánk , akými sú sánkovačk , 
l žovačk , o ovačk , guľovačk . ech aj m , 
malé detičk , tešíme sa z peknej zimičk .

ZŠ s MŠ Krasňany je ško-
la, ktorá má svoju vlast-
nú hvezdáreň. V  rámci 

edukácie využíva hvezdáreň 
na priblíženie učiva v  jed-
notlivých ročníkoch. 

Žiaci štvrtého ročníka si 
večer zážitkovou formou zo-
pakovali učivo o Mesiaci, kto-
rý pozorovali na nočnej ob-
lohe. Pán Miroslav Znášik 
z Krajskej hvezdárne v Žiline 
deťom a  ich rodičom poroz-
prával veľa zaujímavostí o ve-
smíre a o Mesiaci. 

Prežili sme krásny a zaují-
mavý večer. 
Kolektív učiteľov Z  s M , Krasňany 9 

Snímka archív školy

ZŠ s  MŠ Krasňany je Ze-
lenou školou. Žiaci sa 
v  zime starajú o  vtáči-

ky. Keď napadne sneh a začne 
mrznúť, prikrmujú ich. Pripra-
via im vhodné krmivo a  kaž-

dá trieda sa strieda v starost-
livosti o vtáčiky. Odmenou im 
je pozorovanie veľkého množ-
stva vtáčikov v areáli školy. 
Kolektív učiteľov Z  s M , Krasňany 9

Snímka archív školy

kola so au í a ý i 
p ka i ýuč  p í odo ed  

Naša škola sa s a á o áčik
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Odborné vzdelávanie má ze-
lenú
Škola spája Strednú prie-
myselnú školu a  Obchod-
nú akadémiu. Trvalo patrí 
k  základným inštitucionál-
nym pilierom stredoškolské-
ho odborného vzdelávania 
na Kysuciach a v oblasti Žili-
ny. Sme najväčšou moderne 
a  dynamicky sa rozvíjajúcou 
strednou odbornou školou 
v Žilinskom kraji. Vysoká kva-
lifikovanosť pedagógov, nad-
štandardné vybavenie ško-
ly modernými učebnými 
pomôckami a úzke prepojenie 
s  potrebami trhu práce nám 
umožňujú poskytovať odbor-
né vzdelávanie na veľmi dob-
rej úrovni so širokým zábe-
rom. V  ma imálnej možnej 
miere ho prispôsobujeme po-
žiadavkám zamestnávateľov, 
a preto sú naši absolventi pre 
nich vyhľadávanými odbor-
níkmi. Vzdelávame študentov 
v  študijných odboroch elek-
trotechnika so zameraním na 
elektronické počítačové sys-
témy, mechatronika, strojár-
stvo so zameraním na grafic-
ké systémy a  automobilový 
priemysel, technické lýceum 
so zameraním na informatiku, 
strojárstvo alebo ekonomiku. 

Už siedmy rok ako jedna 
zo šiestich škôl na Slovensku 
vyučujeme dva nové študij-
né odbory: logistika a  infor-
mačné a sieťové technológie. 
Tieto sú významnou mie-
rou prostredníctvom projek-
tov podporované finančnými 
prostriedkami z  fondov u-
rópskej únie a  vzdelávacím 
potenciálom domácich i  re-
nomovaných zahraničných 
firiem ako IBM, Intel a pod. 

Intenzívnym zavádzaním 
automatizačnej techniky či 
už do domov, bytov, ale pre-
dovšetkým do výroby v pod-
nikoch je na trhu práce veľký 
dopyt po absolventoch štu-
dijného odboru elektrotech-
nika so zameraním na prie-
myselnú informatiku. 

Žiaci sa naučia programo-
vať v  jazyku „C“, tiež progra-
movať rôzne typy regulátorov, 
jednočipové mikropočítače, 
P C systémy, bezpečnostné 
systémy a  roboty. Zoznámia 
sa s priemyselnými počítačmi, 
zbernicami a  ich pripojením 
do počítačových sietí v rámci 
riadenia podniku. Absolven-
ti môžu pokračovať v  štúdiu 
na vysokej škole alebo nachá-
dzajú uplatnenie vo firmách 
u nás, ale i v zahraničí. 

Kvalita vzdelávania je na vy-
sokej úrovni
Moderné trendy dýchajú na 
človeka už pri vstupe. Máme 
zateplené hlavné budovy, čím 
sa v podstatnej miere zlepšila 
psychohygiena vzdelávania. 
Vďaka projektom sme za po-
sledné roky vybudovali  no-
vých multimediálnych učební 
informačných a  komunikač-
ných technológií, zaviedli sme 
do vyučovania interaktívne 
tabule a overovanie vedomos-
tí študentov nám uľahčujú 
hlasovacie zariadenia. S  vý-
znamnou podporou firiem 
máme vybudované moder-
né učebne serverových tech-
nológií, montáží počítačov 
a CNC technológií.

V  rámci projektov z  u-
rópskeho sociálneho fondu 
naši učitelia napísali učebni-
ce, ktoré sú sprístupnené štu-
dentom na školských vzde-
lávacích serveroch vo forme 
elearningu, aby sa mohli efek-
tívnejšie učiť i v prostredí do-
mova cez internet. Žiaci štu-
dijného odboru strojárstvo 
dostávajú od školy „grátis“ 
tablety – pomôcku, prostred-
níctvom ktorej overujeme, či 
sa dokážu učiť aj bez nose-
nia ťažkých učebníc v  tlače-
nej forme. Ako jediná stredná 
škola v regióne máme zavede-
ný systém elektronickej žiac-
kej knižky, elektronickej 
triednej knihy a  dochádzko-
vého systému. To umožňuje 
rodičom on line kontrolu nad 
procesom učenia detí. 

V  oblasti informačných 
a  sieťových technológií 
a elektrotechniky sme začali 
v  spolupráci s  Fakultou ria-
denia a  informatiky a  lek-
trotechnickou fakultou Ži-
linskej univerzity a  ZAICT 
klastrom (združenie IT fi-
riem v  Žilinskom kraji) pro-
ces zmien našich učebných 
osnov tak, aby absolventi 
boli ešte lepšie pripravení na 
štúdium na uvedených fakul-
tách i do pra e. 

po ená škola, Ná ežná , 
  suck  No  es o

o á a na edne  p ie selne  škole 
š udi n  od o

  in o ačn  a sieťo  echnol ie   žiako
   elek o echnika 

 p ie selná in o a ika   žiako
    

 au o o ilo ý p ie sel, a ick  s s    žiako

Žiaci sa v  zmysle   62 ods. 6 zákona 
č. 2 2  Z. z. zúčastnia prijímacích skú-
šok zo slovenského jazyka a  literatúry 
a matematiky, ktoré budú vo orme testu.

Poradie prijíman ch uchádzačov bude 
stanovené na základe v sledkov prijíma-
cích skúšok, priemerného prospechu na 
konci . ročníka a polroku 9. ročníka a v -

sledkov estovania 9    2 6. Zv hodne-
ní budú žiaci s  lepšími známkami zo SJL, 
MA , Z a  tiež s  dobr m umiestnením 
v súťažiach a olympiádach na re ionálnej 
a  celoslovenskej úrovni. Žiaci, ktorí dosi-
ahnu v sledky v  estovaní 9   2 6 viac 
ako 9    v oboch predmetoch, budú prija-
tí bez prijímacích skúšok. 

Kontakt
Spojená škola, Nábrežná 2 , 2   Kysucké Nové Mesto
tel  2 2 92, 2 , 2 , 2 , a  2 2 6
e-mail  skola spsknm.sk, internetová stránka .spsknm.sk

diu  na po ene  škole sucko  
No o  es e  in es ícia do ži o a

Získanie kvalitn ch vedomostí, schopností a zručností uplatniteľn ch 
v dnešnej vedomostnej spoločnosti v o lasti moderných 
priem selných strojov a zariadení, informatik , logistik  či ekonomik  
je vý ornou investíciou, a  mladý človek mohol ť neskôr úspešný, 
spokojný, šťastný a našiel si do ré zamestnanie ale o si založil 
prosperujúcu firmu. ráve o to sa u nás snažíme. 

  echa onika   žiako
   echnick  lýceu   a e anie na in o a iku, 

ekono iku, s o á s o  žiako
  lo is ika   žiako

   žiako

cenenie dlhodobo vysokej 
kvality vzdelávania.
V  roku 2015 sme s  výraznou 
podporou nášho zriaďovate-
ľa Žilinského samosprávneho 
kraja úspešne zav šili proces 
certifikácie našej školy Sloven-
skou obchodnou a  priemysel-
nou komorou. Jeho výsledkom 
je, že v najbližších týždňoch by 
sme mali získať ako jediná ško-
la v Žilinskom samosprávnom 
kraji možnosť používať ozna-
čenie entrum odborného vzde-
lávania a prípravy pre in ormač-
né technol ie a  priemyselnú 
in ormatiku. Toto nás súčasne 
ešte viac zaväzuje nepoľaviť 
v kvalite nastúpenej cesty, aby 
sme sa udržali medzi školami, 
ktoré patria k  lídrom v  tejto 
oblasti na Slovensku. 

Sme úspešní
Na škole študuje 820  štu-
dentov. Trvalo patríme me-
dzi najlepšie stredné odbor-
né školy s najmenším počtom 
nezamestnaných absolven-
tov v Žilinskom kraji. Na kon-
ci roka 2015 sme boli Inštitú-
tom pre ekonomické a sociálne 
reformy opätovne vyhodnote-
ní medzi úspešnými stredný-
mi odbornými školami s veľmi 
dobrými výsledkami. 

Sme najlepšie vybavenou 
školou výpočtovou technikou 
v kraji. Na podporu pri vzdelá-
vacom procese využívame viac 
ako 380 počítačov zapojených 

do siete a na internet prostred-
níctvom viacprocesorových 
serverov od firmy IBM. Väčšina 
predmetov sa vyučuje s  pod-
porou výpočtovej techniky, čo 
študentov veľmi zaujíma. Vy-
sokú úroveň vzdelávania do-
kazujú popredné umiestnenia 
našich študentov v  rôznych 
odborných súťažiach s celoslo-
venskou pôsobnosťou. 

Na internet sme pripojení 
rýchlou optickou linkou. Celá 
škola je pokrytá ifi signálom. 
Žiaci majú možnosť získať 
osvedčenie o  odbornej spôso-
bilosti elektrotechnikov, ktoré 
je potrebné na prácu na elek-
trických zariadeniach, medzi-
národný certifikát firmy Cisco 
pre počítačové siete a  plánu-
jeme tiež vydávať certifikáty 
i ďalších firiem ako Microsoft, 
IBM a  pod. Študenti sa môžu 
prihlásiť na štátnu skúšku zo 
strojopisu. Vo vybraných pred-
metoch sa pokúšame nové 
poznatky odovzdávať v  an-
glickom jazyku, čím študenti 
získavajú dobré predpoklady 
pre odbornú prácu v  zahra-
ničí. Od budúceho školského 
roka plánujeme pre najlep-
ších z  nich v  rámci programu 

razmus  odbornú pra  v An-
glicku. Viac ako 0   našich 
žiakov úspešne študuje na vy-
sokých školách. 

Žiaci využívajú multi-
funkčné ihrisko s  umelou 
trávou, dve moderne vybudo-

vané telocvične, posilňovňu 
a štúdio aerobiku. Ponúkame 
im ubytovanie v školskom in-
ternáte a stravovanie v škol-
skej jedálni. 

V rámci mimoškolskej čin-
nosti poskytujeme žiakom 
možnosť navštevovať auto-
školu priamo v  škole a  zís-
kať vodičské oprávnenie. Svoj 
talent a  záľuby môžu rozví-
jať v  38  krúžkoch – počnúc 
od turistického, cez jazykové, 
literárne až po odborné, ako 
stavba robotov, strihanie vi-
dea, počítačové, tvorba eb 
stránok, AutoCad, Pro ngi-
neer, OrCad a  rôzne športo-
vé. V  technických a  športo-
vých súťažiach dosahujeme 
dlhodobo výborné umiestne-
nia v kraji i na Slovensku. 

o všetko prebieha s  v raz-
nou podporou nášho zria ova-
teľa Žilin ského samosprávneho 
kraja, rodičov, našich sponzo-
rov a  iriem ako sú INA Kysu-
ce, s.  r. o., Kia Motors Slovakia, 
s.  r. o., Komad, s.  r. o., Siemens, 
s.  r.  o., Drevoindustria Mecha-
nik, s. r. o., Azet.sk, a. s., Scheidt 

  achmann Slovensko, s.  r. o.  
a  alších, ktorí nám pomáha-
jú skvalitňovať a modernizovať 
vyučovací proces. 

Máme tie najmodernej-
šie technológie aktuálne po-
užívané v  pra i, čakajúce na 
šikovných študentov. Bude-
me radi, ak prídete študovať 
k nám.

2
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L egendárna HONDA  CIVIC 
sa aktuálne predáva už vo 
svojej 9. generácii. Okrem 

klasického hatchbacku je v po-
nuke i atraktívne kombi CIVIC 
TOUR R s  rekordným obje-
mom kufra.

V  minulom roku podstúpil 
tento obľúbený model facelift. 
Popri vizuálnych zmenách po-
núka nová HONDA  CIVIC aj 
niekoľko technologických ino-
vácií. Ako prvý treba spome-
núť CTBA – systém pre aktívne 
brzdenie v  mestskej premávke 
(do 30 km h), ktorý je dostup-
ný už od výbavy Comfort. Nový 
CIVIC môže byť tiež vybavený 
balíkom bezpečnostných tech-
nológií s  názvom ADAS  I. Ten 
obsahuje pokročilé systémy 
podpory riadenia, ako naprí-
klad upozornenie na samovoľ-
né vybočenie z  jazdného pru-
hu, monitorovanie m tveho 
uhla, automatické prepínanie 
diaľkových svetiel, upozorne-
nie na vozidlá blížiace sa zboku 

pri cúvaní, čítačku dopravných 
značiek a podobne. Okrem toho 
novinka ponúka aj navigáciu 
Garmin (v slovenčine) s multi-
mediálnym rozhraním Honda 
Connect so -palcovým doty-
kovým displejom a operačným 
systémom Android (ovládanie 
rovnaké ako pri smartfónoch). 
Veľmi rozumne sú odstupňo-
vané aj jednotlivé výbavy, kto-
rých má CIVIC v ponuke hneď 
šesť. Dostatočná je i paleta mo-
torov. Benzínový základ pred-
stavuje atmosférická motorizá-
cia 1,   i-VT C s  ma imálnym 
výkonom 100  koní. Výkonnej-
šou alternatívou je rovnako 
atmosférická motorizácia 1,8 
i-VT C s  výkonom 1 2  koní. 
Pre priaznivcov nafty má HON-
DA v  ponuke veľmi úsporný 
prep ňaný motor 1,   i-DT C 
s výkonom 120 koní. Štandard-
ne je pre všetky motorizácie 
k  dispozícii -stupňová ma-
nuálna prevodovka. Pri moto-
rizácii 1,8  i-VT C je na žela-

nie k  dispozícii aj komfortná 
5-stupňová automatická pre-
vodovka. Vrcholom modelové-
ho radu je už tradične špičková 
verzia HONDA  CIVIC T P   R 
s prep ňanou zážihovou moto-
rizáciou 2,0 i-VT C s výkonom 
až 310 koní. 

Najvýznamnejšou novinkou 
týchto dní je pri modeli CIVIC 
atraktívna limitovaná edícia  . 
Táto akčná verzia je odvodená 
od výbavového stupňa legan-
ce a vyznačuje sa atraktívnymi 
výbavovými prvkami za priaz-
nivú cenu. Po vizuálnej strán-
ke stojí za zmienku ešte dyna-
mickejší nádych, pod ktorý sa 
podpísal efektný predný ná-
razník. Ten je pri výbave  spo-
lu s  lemami blatníkov lakova-
ný vo farbe karosérie. Rovnako 
vo farbe karosérie je lakovaný 
tiež kryt zadného nárazníka. 
Za zmienku stoja i  špeciálne 
1 -palcové zliatinové kolesá či 
voľba jednej z troch klasických 
farieb, ktoré dodávajú mode-
lu CIVIC limitovanej edície   
výnimočný charakter. HONDA 
CIVIC v  limitovanej edícii   
okrem toho obsahuje aj množ-
stvo ďalších prvkov vrátane 
zadnej parkovacej kamery, au-
tomatických svetlometov alebo 
systému pre aktívne brzdenie 
v  mestskej premávke. Všet-
ko spomenuté dodáva vozidlu 
atraktívny vzhľad a zaručuje ra-
dosť z jazdy. Cena novej HON-
D  CIVIC v limitovanej edícii   
štartuje na úrovni 1  90  .

Peter Hlačik
Snímka archív 

N  li i o ane  
edícii

Peter Hlačik, alime , s. r. o.
Snímky autor

Do nového a atraktívneho 
šatu sú už preoblečené 
aj oba sho roomy znač-

ky ŠKODA  spoločnosti Gali-
me , s. r. o. Žilinskú prevádz-
ku, ktorá prešla rozsiahlou 
rekonštrukciou pred pár dňa-
mi, doplnila tiež úplne nová 

pobočka v  meste Martin. 
Od základov nový autosa-
lón značky ŠKODA v  metro-
pole Turca vyrástol doslova, 
ako sa hovorí, na zelenej lúke 
hneď v  susedstve terajšej 
prevádzky. Nový martinský 
sho room môžeme, podobne 
ako aktuálne modely značky 
ŠKODA, označiť prívlastkami 
moderný, praktický či inova-
tívny. 

Slávnostné otvorenie no-
vého martinského autosaló-
nu sa uskutočnilo vo štvrtok 

28.  januára. vodného slova 
sa v rámci slávnostného prího-
voru ujal riaditeľ spoločnosti  
Galime , s.  r.  o., pán Pe-
ter Uhrík, ktorého doplnil aj 
obchodný riaditeľ pán Igor 
Uhrík. K  slovu sa neskôr do-
stal aj významný hosť, kto-
rým bol pán Karel Skle-
ná , teda šéf importu značky  
ŠKODA na Slovensku. Prí-
jemnú atmosféru spolo-

čenského večera dotváral 
okrem vystavených modelov  
ŠKODA na čele s  novou vlaj-
kovou loďou značky, teda 
modelom ŠKODA  SUP RB 
COMBI aj zaujímavý kultúr-
ny program. lohy moderá-
tora a  zabávača sa bravúr-
ne zhostil herec Juraj Šoko  
Tabaček. V  programe mohli 
pozvaní hostia počuť aj krásny 
hlas Barbory Švidraňovej spo-

lu s gitarovým sprievodom bra-
ta Šimona a  vidieť tanečníkov 
z klubu Aknela v Martine Rebe-
ku Kotrikovú a Patrika Bieleho.

Nové reprezentatívne pries- 
tory spoločnosti Galime ,  
s.  r.  o., v  Martine-Priekope 
budú slúžiť zákazníkom pri 
kúpe nových vozidiel Škoda, 
ale tiež tým, ktorí prídu do 
servisu, príp. kúpiť náhradné 
diely či príslušenstvo. <

 slá nos ne o o il no ý sho oo  
načk  

Všetk  slovenské autosal n  značk   prešli prednedávnom zásadnou vizuálnou premenou, teda tzv. redizajnom podľa aktuálnej 
korporátnej identity českej automobilky.

Zrekonštruovan  žilinsk  autosal n K DA. Nov  martinsk  autosal n K DA.

„Žilinskú prevádzku 
doplnila úplne 
nová pobočka 
v meste Martin.

P-0054
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ŽILINA
Ties v  v l ni : Integrovaný zá-
chranný systém: 112, hasiči: 150, 
rýchla zdravotnícka pomoc: 155, 
polícia: 158, mestská polícia: 159

P r c y vere n  sve leni :
041/5055 699 – nepretržite, 
041/7234 290

N z v  v r nie verí   
y y: kľúčovou službou FAB SERVIS:

041/5640 707, 0905 615 326

MÚ Žilin  klien ske cen r : mat-
rika: 041/7063 502, miestne dane, 
komunálny odpad: 041/7063 509, 
041/7063 514, 041/7063 515, sta-
vebný úrad, životné prostredie, do-
prava: 041/7063 516

Okresn  ri i e s v  PZ Žilin : ob-
čianske preukazy: 0961 403 421, 
0961 403 422, cestovné pasy: 0961 
403 411, vodičské preukazy: 0961 
403 441, 0961 403 442, vydávanie 
hotových dokladov: 0961 403 424

DPMŽ: cestovné lístky: 041/7632 654

U z rnenie: Stránkové hodiny 
pracovísk OR PZ Žilina a DPMŽ nie 
sú totožné so stránkovými hodinami 
MÚ v Žiline.

Žilinský s s r vny kr  
informácie: 041/5032 111 
podateľňa: 041/5032 455

D vý r  Žilin : J. Kráľa 2, spo-
jovateľ: 041/5067 211, odborné 
informácie: 048/4317 222

In r cie   el. čísl c
1181, 1180

Náš servis

ilina  p í eh  edn ho es a

ádanka č   o ol au o o  oh o ý a n ho 
diela

Odpoveď na hádanku 
pošlite na korešpon-
denčnom lístku alebo 

osobne prineste na inzert-
né oddelenie Žilinského ve-
černíka (J. Milca , 010 01 Ži-
lina). Vyhodnotenie súťaže 
bude každý týždeň v piatok 

o  13.00  h. Súťažíte o knihu 
Žilina - príbehy jedného mes-
ta, ktorá bola vydaná pri prí-
ležitosti 00. výročia prvej pí-
somnej zmienky o Žiline ako 
o meste. Patrik Groma, Milan 
 Novák, Peter Štanský 

Súťažná snímka Slavomír hmela

Vážení čitatelia, v poslednom minuloročnom v daní ste si mohli poslednýkrát prečítať o ľú enú ru riku Spoznávame 
Žilinu. emusíte však smútiť. ez hist rie Žilin  prostredníctvom do ových fotografií nezostanete ani v roku 2 . 
V jeho úvode sme pre vás pripravili hádank   súťaž o knihu Žilina  príbehy jedného mesta. Získa ju jeden z vás, ktor  
správne identi ikuje miesto na historickej oto ra ii. ešíme sa na vaše odpovede. 

HIS IA M S A  S AŽ  KNIH

Správna odpove  na hádanku 
č.   a križovatke ulíc álkovej, 

uzmán ho a a musovej ál
kovej, uzmán ho a onevovej 

 a olečku . om ol v hode
ný do vzduchu. V herca  ranti-

šek u a, ajecká cesta , Žilina. 
ratulujeme  nihu Žilina  prí
eh  jedného mesta si môže

te v zdvihnúť na inzertnom od
delení Žilinského večerníka, l. 
ána Milca   prízemie , Žilina. -r-

a Slovensku si ju ľudia 
mohli uctiť od 10. do 
2 .  januára, jej ostatky 

zavítali do mnohých farnos-
tí, kláštorov od Bratislavy, 
cez Košice, Prešov, Kežma-
rok, Poprad, Oravu a aj do Ži-
liny a  na Kysuce. Pre Žilin-
čanov to bola mimoriadne 
výnimočná udalosť, keď si vo 
štvrtok 21. januára postupne 
v  troch farských kostoloch – 
Žilina-mesto, Solinky a  Vl-
čince uctili pozostatky jednej 

z  najväčších svätíc dnešnej 
doby. Veľké množstvo ľudí, 
ktorí prišli nielen z  nášho 
mesta, ale aj z okolitých obcí, 

ba dokonca i  z  iných vzdia-
lenejších okresov, svedčí 
o tom, že jej príklad svätosti 
má čo povedať aj dnešnému 
človeku. Bola vyhlásená za 
učiteľku cirkvi a hoci nemala 
teologické vzdelanie, pocho-
pila, že bez lásky sú všetky 
diela len ničotou, a to aj die-
la najúžasnejšie. Je právom 
označovaná za „divotvorky-
ňu“ – naplnila sa aj jej nes-
mierna túžba tráviť nebo ro-
bením dobra na zemi.

Vo Farnosti Dobrého 
pastiera Žilina-Solinky, kde 
sa na sv. omšu k úcte relikvií 
sv.  Terézie zišlo okolo obe-
da cca 2 000 ľudí, asi 1 3 stála 
vonku (snežilo), lebo sa ne-
zmestili dovnútra. Mnohí si 
na tento deň zobrali v  práci 
i dovolenku.

Bola to nádherná oslava 
i hostina a  ľuďom sa dostalo 
veľa dotykov milosti... Padal 
dážď ruží

Mária Krajčová, snímky autorka

ilinčania si uc ili po os a k  
s e e k

o svete putuje už niekoľko rokov relikviár s telesnými ostatkami sv. Terezk  z  isieu , tejto 
skromnej a pokornej francúzskej rehoľníčk   karmelitánk  z konca . storočia, ktorá zomrela 
len vo veku 2  rokov a dodnes priťahuje svojím spôsobom života mnoh ch ľudí  mlad ch, 
star ch, veriacich i neveriacich.

Naplnila sa aj 
jej nesmierna 
túžba tráviť ne o 
ro ením do ra na 
zemi.“

V minulosti žilinskí colní-
ci viackrát monitorova-
li okolie Starej Bystrice, 

keďže mali informácie o tom, 
že sa tam vykonáva nelegál-
na činnosť. Minulý štvtok 
v poobedňajších hodinách sa 
im ich podarilo potvrdiť, keď 
v hospodárskej budove na zá-
hrade pristihli osoby použí-
vať nelegálne zariadenie na 
výrobu liehu priamo v  plnej 
prevádzke. V miestnosti mali 
aj dva plastové sudy naplne-
né tekutinou. Podľa vyjad-
renia jedného z  nich malo 
ísť o  prvýkrát vypálený lieh 
v množstve 130  litrov, z kto-
rého colníci odobrali vzorky. 
Tie poputujú do laboratória 
na odbornú e pertízu, aby sa 
mohol tovar presne identifi-

kovať. Držiteľ liehu bude mu-
sieť zaplatiť spotrebnú daň, 
ktorá je predbežne vyčíslená 
na 21 eur. 

Pálenica aj tekutina v  su-
doch boli zabezpečené a prí-
padu sa teraz venuje vyšet-
rovateľ finančnej správy. 
Majiteľ týchto vecí čelí podo-
zreniu zo spáchania trestné-
ho činu nepovolenej výroby 
liehu a  neoprávneného pre-
chovávania zariadenia na vý-
robu liehu. 

Ochrana zdravia obyvateľ-
stva je jednou z úloh colníkov 
a  práve odhalením načierno 
páleného liehu sa snažia za-
brániť vážnym zdravotným 
problémom, ktoré by mohli 
nastať u ľudí po jeho konzu-
mácii. -bch-, snímka colnica

álili alkohol 
načie no
Minul  t ždeň vo štvrtok ( . 2.) odhalili 
colníci zo Žiliny v Starej ystrici nele álnu 
pálenicu. ri záťahu ola práve v prevádzke 
a v jej lízkosti sa nachádzali aj dva sud  plné 
tekutin  s liehovou ar mou. 
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Náš servis VITA JTE Dávid Balcer, Angelika Bayerová, Viliam Brezovský, Lenka Dobroňová, Dominika Dolníková, Ester Dorčíková, Samuel Filo, Mia Ftoreková, Tomáš Hazucha, Ella Hlavatá, Nikola 
Hodasová, Tobias Imríšek, Adam Janík, Natália Kampová, Alžbeta Kováčová, Nikol Kubasáková, Peter Kuzma, Lucas Molnár, Lucia Pavelová, Jasmine Mia Prokopovičová, Lukáš 
Salaj, Erika Schipalová, Dávid uľaj, Jozef Turčák, Elissa Vnuková, Martin Zafka, Martin Žiak

POHOTOVOSTNÉ SLUŽBY 
LEKÁRNÍ

ŽILINA  BYTČA
L K SKA SL Ž A 
PRVEJ POMOCI
medzi interným odd. a pôrodni-

cou FNsP Žilina
Pondelok – piatok: 15.30 – 7.00 h.
Soboty, nedele, sviatky:  
7.00 – 7.00 h.
Tel.  hlásenie lekárskej náv- 
števnej služby: 041/7233 383, 
041/5110 348.

DETSKÁ 
POHOTOVOSTNÁ 
SL Ž A, ŽILINA
Tel.: 041/5110 522

Z N  P H V S
E r l ce  v  SSIM n  
Vlčinc c  Ul. vys k k l k v 
33 B, 3. poschodie.
Pondelok - piatok: 15.30 - 19.00 h.
Sobota - nedeľa - sviatok:  
8.00 - 14.00 h.
Tel.: 041/5300 094

V. S ny l   Žilin   
Tel.: 041/5110 281

Žilin  - pohotovostnú lekáren-
skú službu zabezpečuje lekáreň 
podľa rozpisu od 17. do 22. h. 
D  . .: Lekáreň MEDCEN-
TRUM MEDIKA, Jána Milca 33.
D  . .: Lekáreň Dr. Max, Ná-
mestie Andreja Hlinku 7B.
D  . .: Lekáreň AVENA, te-
fánikova 7/820.
D  . .: Lekáreň SUNPHAR-
MA, Vysokoškolákov 52.
D  . .: Lekáreň MEDEA, 
Vojtecha Spanyola 43.
D  . .: EKOLEK RE , Ko-
šická 3.
D  . .: Lekáreň AUPARK, 
Veľká okružná 59A.
D  . .: Lekáreň Dr. Max, Ro-
mualda Zaymusa 8727/12.

V s  s  v ren  lek rne:
O  .   .  : Dr. MAX, 
Národná 11  NA BULV RI, 
A. Bernoláka 54  MANDRAGORA, 
Hlinská 16. 
O  .   .  : Lekáreň 
Apoteka, Obežná 8777, OC Billa 
Vlčince , 
O  .   .  : Lekáreň 
OD Tesco Žilina, Sad SNP 3, OD 
TESCO.
O  .   .   : EKOLEK -
RE  ZL, Košická 3 HM TESCO  
SUN PHARMA, Vysokoškolákov 
52 OC DUBE  Dr. MAX, Vy-
sokoškolákov OC KAUFLAND  
AUPARK, Veľká okružná 59A OC 
AUPARK  Lekáreň TESCO Žilina, 
Hliny, Obvodová ul.
O  .   .   : Dr. MAX, 
Prielohy 907/9 OC MAX Solin-
ky  SCHNEIDER, A. Hlinku 7/B 
OC MIRAGE .

V ne e   v  svi k s  v -
ren  lek rne:
O  .   20.00 h: EKOLEK -
RE  ZL, Košická 3 HM TESCO  
SUN PHARMA, Vysokoškolákov 
52 OC DUBE  DR. MAX, Vy-
sokoškolákov OC KAUFLAND  
AUPARK, Veľká okružná 59A OC 
AUPARK  Lekáreň TESCO Žilina, 
Hliny, Obvodová ul.
O  .   .  : Dr. MAX, 
Prielohy 907/9 OC MAX Solin-
ky  SCHNEIDER, A. Hlinku 7/B 
OC MIRAGE .

By č
pohotovostná lekárenská služ-
ba v  dňoch pracovného pokoja 
a  v  štátne sviatky od 8.00 do 
12.00 h.
D  . .: Lekáreň ZLAT  
OROL, Sid nie Sakalovej 151.

. tulokZilina.sk, acebook Žilinského útulku

ilinský ulok o šo a  
čka

REXO - v útulku od 
17. 1., kedy sa konečne 
dostal z pekla . Niekto 
nechal svojich 5  psov 
napospas osudu pri 
dome na reťaziach 
a  odsťahoval sa. Žili 
tam mesiac. Rexo  
váži 26  kg, nar. cca 
1/2012. Srsť má dl-
hodobo zanedbávanú 
a plnú bodliakov. Pri 
každom pohladení 
sa prikrčí. Už je však 
v bezpečí a  dáme ho 
do poriadku, fyzicky 
aj psychicky. Čoskoro 
podstúpi kastráciu. 
Tel.: 0903 404 236, 
0903 555 445.

LUCKY - v útulku od 
16.  1. Dlhšie sa túlal 
po Hornej Porube, 
majiteľ ho zrejme ne-
hľadá. Poľovníci sa ho 
chystali zastreliť. Teraz 
čaká v bezpečí útulku 
na nový domov. Nar. 
cca 8/2014, váži 31 kg, 
pravdepodobne kríže-
nec čuvača a retrieve-
ra. Nemá chvostík, len 
malú vrtiacu sa gulič-
ku. Javí sa ako nevy-
bláznený, ale naučí sa. 
Veterinárne ošetrený, 
očkovaný, čipovaný, 
čoskoro kastrovaný. 
Tel.: 0903 404 236, 
0903 555 445.

 ie ací do o   ulok 
ie ací pa k uda ín

Veľmi pekne akujeme všetkým 
našim priaznivcom, ktorí nám 
poskytli 2   z  daní a  tiež všet-

kým, ktorí nám pomáhate akýmkoľvek 
spôsobom zachraňovať zvieratká.

Zvierací park Budatín bude v pre-
vádzke podľa novopodpísanej zmluvy 
s  mestom Žilina najdlhšie do 31. 12. 

2016, kedy končí plat-
nosť nájomnej zmluvy, a  preto nie je 
možné poskytovať dlhodobé ustajne-
nie psíkov v parku. Informácie o adop-
cii psíkov a mačičiek na t. č. 0903 554 
454. Informácie o kastračnom progra-
me na t. č. 0905 964 091.  akujeme, 
že nám pomáhate pomáhať.

anisla  adinka
Žilina

Dátum narodenia:
. 2. 2

 g,  cm

ilip a da
Žilina

Dátum narodenia:
. 2. 2

2  g,  cm

o áš šanský
Žilina

Dátum narodenia:
2. 2. 2

 g, 2 cm

CINDY - odobratá 
24. 9. 2015 z nevhodných 
podmienok zo Závodia. 
Bola dosť chudá, mala 
len 22  kg, no papať jej 
chutí. Pribrala na krás-
nych 27 kg. Je to úžasná, 
temperamentná sučka, 
nar. cca 12/2011. Vhodná 
k aktívnejšiemu člove-
ku, ktorý bude mať čas 
venovať sa jej. S učením 
nemá žiaden problém, 
už teraz pekne chápe 
základné povely. S inými 
psíkmi vychádza dobre, je 
nekon iktná. Veterinárne 
ošetrená, čipovaná, kas-
trovaná. Tel.: 0903 404 
236, 0903 555 445.

llisa nuko á
Žilina

Dátum narodenia:
. 2. 2

 g,  cm

ZARA  je mladá do 1 r.  
sučka nemeckého ovčia-
ka. Žila na reťazi pri stro-
me, kde nemala búdu, 
jedlo ani vodu. Zo začiat-
ku je opatrná, je to ešte 
také veľké šteňa: hravá, 
zvedavá, aktívna. Znesie 
sa so psami aj sučkami. 
Pri adopcii bude očkova-
ná, odčervená, kastrova-
ná. T. 0903 554 454.ZNAM  A P ZV NK

P AK VANI
akujeme pani starostke z Nezbud-

skej Lúčky a obsluhe za krásny zá-
žitok na plese, bolo to veľmi dobre 
zorganizované. 

V ačné účastníčky plesu Tonka 
z Bánovej, Vierka z Nezbuda a Evka 
zo Strečna. akujeme

 

S re n ie il elis v
Klub filatelistov Žilina pozýva zbe-
rateľov známok, mincí a  bankoviek, 
pohľadníc, medailí a  vyznamenaní 
a rôznych iných zberateľských odbo-
rov na nedeľné stretnutia v budove 
Matice slovenskej na Hollého uli-
ci v  Žiline. Stretnutie je v  dobe od 
9. do 12.  h. Dňa 14.  2. – stretnutie 
v budove INGEO Žilina, Bytčická 16, 
kedy sa koná medzinárodné hobby 
stretnutie. -mf-

P z r v nie z í výc  ek v 
n  l e
Krajská hvezdáreň v  Žiline pozýva 
širokú verejnosť na večerné pozo-
rovanie nočnej oblohy, ktoré sa naj-
bližšie uskutoční v  stredu 10.  feb-
ruára a  v  piatok 12.  februára od 
17.30  h na Pozorovateľni Malý diel 
Žilina. -kh-

Ozn y re člen v ZO JDS Žilin
V  stredu 10.  februára organizuje 
ZO  JDS  Žilina pre členov vlakový 
výlet do Vysokých Tatier s  návšte-
vou Tatranského ľadového d mu na 
Hrebienku. Vstup do ľadového d mu 
je bezplatný. 
Odchod zo Žiliny vlakom o  6.45  h 
rýchlikom 767 Cassovia. Zraz účast-
níkov vo vestibule železničnej 
stanice Žilina o  6.30  h. Zo Starého 
Smokovca na Hrebienok pôjdeme 

zubačkou. Cena spiatočného lístka 
na Hrebienok a späť pre dôchodcov 
je 8 eur. Odchod z Popradu do Žiliny 
o 15.25 h R 610 NOVOFRUKT. Stravu 
si zabezpečuje každý účastník sám. 
Nezabudnite si so sebou vziať ob-
čiansky preukaz, preukaz poistenca 
ZP, potrebné lieky, vhodné oblečenie 
a obuv. Cestovné lístky a miestenky 
odporúčame zabezpečiť si aj 3  dni 
vopred. Kto máte záujem vidieť 
unikátne sochy a  stavby z  ľadu, tak 
prí te. Tešíme sa na príjemné chvíle 
v Tatranskej prírode spolu s vami

V Rajeckých Tepliciach môžete aj 
v  tomto roku využívať zvýhodnené 
ceny procedúr – vstupy do bazénov 
Vodného sveta v  trvaní 1  hodiny 
v  cene 6,50  eura, ako aj znížené 
ceny alších dohodnutých proce-
dúr o  20   a  30  . Vstup na pro-
cedúry je na platný členský preukaz 
ZO JDS ŽILINA so zaplateným člen-
ským na rok 2016 a  s  občianskym 
preukazom. Vodný svet – bazén je 
v termíne pondelok až štvrtok v čase 
od 13. h do 18. h, vodoliečebné pro-
cedúry v utorok až štvrtok od 13. h 
do 18.  h. Zvýhodnené podmienky 
a  ceny neplatia počas prázdnino-
vých mesiacov júl a  august, ani 
počas vianočných sviatkov 24.  12. 
2016 – 9. 1. 2017. Dohodnuté pod-
mienky platia pre všetkých členov 
JDS v rámci KO JDS Žilina.

Viac informácií získate v  našich 
kanceláriách, a  to každý štvrtok od 
14. h do 16 h v Základnej škole Jarná 
ul. 20 – Žilina-Hliny VII a každú stre-
du od 14.30 h do 16. h. v Základnej 
škole Karpatská ul. 1 – Žilina-Vlčin-
ce. Tu si môžete zaplatiť aj členské. 
Internetová adresa: www.jdszilina.
webnode.sk.

Alžbeta Vítová,  
predsedníčka Z  JDS Žilina

Sk k  sir n
Odbor krízového riadenia Okres-
ného úradu Žilina oznamuje, že 
v  piatok 12.  februára o  12.  h bude 
vykonané preskúšanie prevádzky-
schopnosti systému varovania oby-
vateľstva elektromotorických sirén  
na celom území v pôsobnosti Okres-
ného úradu Žilina.
Preskúšanie bude vykonané akus-
tickým signálom – dvojminútovým 
stálym t nom sirén. -ľh- 

Výs v
Výstavka s názvom Konvergencie 
ON a  ONA Slovo a obraz  autorov 
Márie vajlenkovej Rekovej a Petra 
Pa oura, ktorá je tohto času umiest-
nená v Dome Matice slovenskej, 
Hollého 11 1. poschodie , Žilina – je 
pred žená do konca februára 2016. 
Otvorená je každý pracovný deň v 
čase od 10. do 16. h. -ms-

Mil  ičky   eck vi  
Ak by ste aj vy radi videli svoju 
ratolesť na tomto mieste, ale sme 
vás v  žilinskej nemocnici neza-
stihli alebo ste rodili v inom mes-
te, pošlite nám fotogra u svojho 
bábätka s vami alebo bez vás na 
adresu stehlikova@zilinskyvecer-
nik.sk spolu s menom dieťaťa a ro-
dičov, miestom, odkiaľ pochádzate, 
s  dátumom narodenia, váhou 
a výškou novorodenca. Fotogra u 
vášho bábätka veľmi radi uverejní-
me v najbližšom vydaní Žilinského 
večerníka.   -r-

BARNEY  v spolupráci s DO 
Zbyňov a MP Rajec bol 21. 7. 
2015 k nám dovezený tento 
cca 2-r. pes, zrejme kríženec 
austrálskeho ovčiaka. Zo 
začiatku plachý, po chvíli 
maznák. Mal na krku reťaz 
a  je dosť vychudnutý. Javí 
sa vhodný na agility, resp. 
dogdancing. Hľadá domov. 
Zaočkovaný, čipovaný a kas-
trovaný. T. 0903 554 454.

YAGA  23. 7. 2015 bola 
dovezená cca 7-mes. suč-
ka NO, vlkošedej farby, bez 
označenia. Našli ju mimo 
obývanej oblasti. Pôvodný 
majiteľ sa neozval. Hľadá 
nový domov, kde bude 
právoplatným členom 
rodiny určite nie na strá-
ženie. Potrebuje aktívnu 
rodinu, ktorá sa jej bude 
venovať. T. 0903 554 454.

e a sa áť s a os li os i  sociáln ch 
a iadeniach

V yjadrujem poďakova-
nie ZpS, DSS Karpatská 
v Žiline pod vedením 

Mgr. Terézie Straňákovej za 
svoju matku Margitu Havet-
tovú, nar. v  roku 1913, kto-
rá opustila pozemský život 
25. 1. 201 . 

Počas 12-ročného poby-
tu v zariadení sme prešli prí-
jemným aj zložitejším ob-
dobím. V každom prípade 
ďakujem za náročnú, svedo-
mitú a obetavú prácu pani 
riaditeľke, tiež celému per-
sonálu zariadenia a najmä 
zdravotným sestrám a opat-
rovateľkám pod vedením Ka-
taríny Popelkovej.

Mnohé z nich vedia po-
vzbudiť dobrým slovom, ale 
aj humorom, ktoré tak človek 
na sklonku života potrebuje, 
aby sa necítil odložený, nepo-
trebný a obťažujúci. Dôleži-
té je zachovať slobodnú vôľu 
a dôstojnosť každého človeka. 
Nie ako mnohokrát počúva-
me z médií, ako sú seniori aj 
v zariadeniach opustení a nú-
tení poslúchať proti svojej vôli 
v režime „to nesmiete, to mu-
síte tak, ako ja poviem a pod.“, 
čo znižuje sebahodnotu.

V zariadení je dôraz veno-
vaný aj na stravovanie, stra-
va je kvalitná aj kvalitne spra-
covaná pre seniorov. Sociálne 
pracovníčky aktívne a nápadi-
to pracujú so seniormi. Vlád-
ne tu nenásilný poriadok, čis-
tota a pokoj. Prajem všetkým 
nám, aby sme v starobe na-
chádzali v zariadeniach dôs-
tojné, pokojné a radostné pre-
žívanie.

Matku v jej nedožitých 
103  rokoch som našla vždy 
čistučkú, pokojnú a pokiaľ 

dovolila, aj najedenú. Chcem 
vyzdvihnúť, že ako ležia-
ca približne 1,5 roka nema-
la žiadne preležaniny. Drvivá 
väčšina zamestnancov pri-
stupovala k nej (aj ku mne) 
citlivo, s úctou a chápajúc 
jej bolestný stav a prežíva-
nie posledného úseku života. 
Matka zaopatrená v pokoji 
dodýchala - ĎAKUJ M.

Zároveň ďakujem aj 
MUDr.  Slávke Trojákovej 
a pohrebnej službe.

 Dúhová, dcéra
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Sponzor
krížovky

nenie a ničk   č   ... pýta sa ho 
otec. Iba libru, viac pri sebe nemala.
Výhe ca  č   
Zdena Králičková, Žilina

Vyžrebovaný úspešný riešiteľ získava knihu od spoločnosti Ikar, ktorú si môže prevziať na in-
zertnom oddelení Žilinského večerníka. Vylúštenie krížovky posielajte do  dní od uverejnenia 
na adresu redakcie (v tiráži), e-mailom: inzercia zilinskyvecernik.sk alebo formou SMS na číslo 

3 v tvare: ZV (medzera) znenie tajničky (medzera) kontaktné údaje. Cena spätnej SMS je ma . 
0,50 eura s DPH. Službu zabezpečuje spoločnosť A SMS, s. r. o., Šulekova 0, 811 03  Bratislava.  

Označené riadky vyriešeného hlavo-
lamu pošlite do piatka daného týždňa 
na adresu redakcie, prípadne na e-mail: 
inzercia@zilinskyvecernik.sk a budete 
zaradení do žrebovania. 
Vý erc  z č. :  
Anna Kurišová, 013 25 Stráňavy 47

Správne riešenie  
z č. 
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aran (2 . .  2 . .) 
aždý zrejme nechápe váš 

životný štýl a spôso , akým 
sa staviate k veciam. ajlep-
šie však urobíte, ak budete 
názor  ľudí ignorovať a zo-
stanete sám sebou.

k (2 . .  2 . .) 
rčité veci potre ujú čas, 

preto ich nechajte dozrieť. 
Skôr ako zakvitnú prvé jar-
né kvet , sa vaše záležitosti 
v riešia a výsledkom udete 
milo prekvapený.

líženci (22. .  2 . 6.) 
V  práci cítite určitý tlak 
a najradšej  ste odtiaľ ušli. 
Skúste sa preto poo zerať 
po niečom inom, podporia 
vás hviezdy, ale aj vaša dob-
rá intuícia.

ak (22. 6.  22. .)
o rúk vám ola položená 

o rovská príležitosť ukázať, 
čo vo vás skutočne je. evá-
hajte príliš a začnite konať, 
lebo toto je vec, ktorá vám 
dá veľmi veľa.

Lev (2 . .  2 . .)
Dobre si preverte otázky 
svojho zdravia. okiaľ nie-
čo nie je celkom v poriadku, 
určite to čím skôr v riešte, 
inak by sa objavili kompli-
kácie.

Panna (2 . .  2 . 9.)
oci máte rád ustálenosť 

a poriadok okolo se a, teraz 
ste zatúžili trochu po nie-
čom inom a  nepoznanom. 
Pokojne sa rozbehnite ne-
známym smerom, objavujte!

Váhy (2 . 9.  2 . .) 
Váš partner ude teraz v ža-
dovať oveľa viac pozornosti, 
ako je u neho ežné. e u -
te prekvapený, ale vyjdite 
mu v ústret , určite to upev-
ní váš vzťah.

korpi n  
(2 . .  22. .)
Dostanete ponuku na vý-
hodný obchod. Hoci mu ne-
udete príliš dôverovať, ur-

čite si preverte okolnosti 
a  ne ojte sa trochu zaris-
kovať, ve  odvážn m patrí 
svet.

Strelec (2 . .  2 . 2.) 
a chvíľu odložte masku 

slušného a  dospelého člo-
veka a pokojne uro te nie-
čo láznivé. Takto nájdete 
cestu nielen k druhým, ale aj 
sám k se e.

Kozorožec  
(22. 2.  2 . .) 

oci sa veľmi snažíte po 
každej stránke, stále máte 
pocit, že určité veci sa príliš 
nedaria. Zrejme by ste mali 
hľadať nové cest  a  niečo 
zmeniť.

Vodnár (2 . .  9. 2.)
okiaľ určitý človek akosi 

nechce vojsť do vášho živo-
ta, nechajte ho kráčať svo-
jou cestou a poo zerajte sa 
inde. Zrejme má iné plány 
a predstav  ako v .

yby (2 . 2.  2 . .)
Sviatok zaľú ených preži-
jete netradične, preto u -
te pripravený, nedajte sa 
ničím zaskočiť a  neza ud-
nite sa svojmu partnerovi 
revanšovať pekným darče-
kom. -i -
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tv program
Utorok 9. 2. 2016 – pondelok 15. 2. 2016

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ

Môj brat má príma brata 
TV T   Streda . 2. 2   22:

Sudca Dredd
TV V   tvrtok . 2. 2   22:

Kovboj Frank T. Hopkins bol 
kedysi žijúcou legendou, ale 
dni jeho slávy sú dávno spo-
čítané. So svojím verným ko-
ňom Hidalgom sa stal vyde-
dencom. Keď je ale ako prvý 
Američan v histórii pozvaný 
na vyčerpávajúci, 3000 míľ 
dlhý závod naprieč Arabskou 
púšťou, má znovu šancu do-
kázať, čo v ňom je. Preteky, 
počas ktorých sa pokúsi...

Žáner  akčný dráma do rodruž-
ný estern

ok  2
éžia  oe ohnston

Hrajú  Viggo Mortensen, ulei-
kha o inson, mar Sharif, o-
uise om ard, Sa d Taghmaoui

S prísľubom dobrodružstva 
prichádza do Thajska ame-
rický turista Richard. V lac-
nom hoteli v Bangkoku sa zo-
známi s mladým francúzskym 
párom - tiennom a Francoi-
se. V rovnakom hoteli sa stre-
táva s pomäteným, drogami 
poznamenaným Daffym, kto-
rý mu rozpráva nepravdepo-
dobný príbeh o tajnom ostro-
ve s nádhernou plážou... 

Žáner  dráma do rodružný thril-
ler

ok  2
éžia  ann  o le

Hrajú  eonardo i aprio, Tilda 
S inton, Virginie edo en, uil-
laume anet, o ert arl le

Valentínsky špeciál s obľúbe-
nými postavami z Madagas-
karu je tu  Kráľ Julien v ňom 
získa fľaštičku parfumu a sna-
ží sa ho predať. Ostatní známi 
hrdinovia taktiež zažijú svo-
je valentínske strasti. Niekto-
rí prejavujú až nadpriemernú 
náklonnosť k svojmu partnero-
vi alebo partnerke, iní zasa zis-
tia, aký je to pocit, keď na nich 
na Valentína všetci zabudnú. 

Žáner  animovaný krátkometráž-
n komédia rodinný romantický

ok  2
éžia  avid Soren

Hrajú  en Stiller, hris ock, 
avid Sch immer, ada in-

kett Smith, Tom Mc rath

apko e po iedk
TV DVOJKA  So ota . 2. 2   2 :

hni ý oceán

TV NOVA CINEMA
torok . 2. 2

2 :  

láž

TV JOJ
iatok 2. 2. 2

2 :2

V roku 19  siahli filmári po 
prvýkrát po Čapkových Po-
viedkach z jednej a druhej 
kapsy. Režisér Martin Frič si 
v spolupráci so scenáristami 
Františkem Vlčkem a Jarosla-
vem Žákem vybrali päť povie-
dok: Prepustený, Prípad s die-
ťaťom, Balada o Juraji Čupovi, 
Ukradnutý spis a Posledný súd. 

Prvý je o podmienečne pre-
pustenom trestancovi, v  dru-
hom policajný komisár hľadá 

páchateľa uneseného dieťa-
ťa a  zisťuje, aké ťažké je me-
dzi navlas si podobnými ne-
mluvňatami nájsť to pravé. 
Tretí je sugestívnym rozprá-
vaním o  náboženskom fana-
tikovi, ktorý z božieho príka-
zu zabil a  ide sa v snehovej 
víchrici udať na policajnú sta-
nicu. V  štvrtej poviedke pát-
ra inšpektor Pištora po byto-
vom zlodejovi, ktorý omylom 
ukradol tajné spisy generál-

neho štábu, a  v poslednej sa 
dozvieme, že ak je na nie-
ktorých hriešnikov pozemská 
spravodlivosť krátka, trestu aj 
tak neujdú.

Žáner  komédia krimi dráma
poviedkový

ok  
éžia  Martin rič

Hrajú  aroslav Marvan, Vladimír 
lavatý, aroslav r cha, Vladimír 
epa, ustav ilmar, lla ollová

alen ínsk  
ada aska

TV MARKÍZA
edeľa . 2. 2

2 :2  

o ok 9. 2. 201

05:25 G ly - body - sekundy 05:40 Po-
časie 05:45  Medicopter 117: Zasypaní 
06:35 TV ANCA 07:00 Duel 07:25 Po-
stav dom, zasa  strom 08:00  Ranné 
správy RTVS 08:30  60 zabijakov divo-
činy 09:00  Jazdi Hlavou: Nízke ranné 
teploty 09:10  Tajomstvo mojej kuchy-
ne 10:00  Medicopter 117: Ohňostroj 
10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Sprá-
vy RTVS 12:25 Dámsky klub 14:00 Po-
stav dom, zasa  strom 14:30  HiSTOR  
14:45 Recept na život 18/65 15:30 TV 
ANCA 16:00  Správy RTVS 16:25  60 

zabijakov divočiny 16:55 Správna Agáta 
II. 7/13 17:45 Duel 18:10 Krátke sprá-
vy RTVS 18:20 5 proti 5 19:00 Správy 
RTVS 19:50 G ly - body - sekundy 
20:15 Počasie
20:25 Nikto nie je dokonalý
21:35 Dom podozrivých 3/4
22:30  Zákon a poriadok: peciálna jed-

notka XI.: Americká tragédia 3/24
23:15 Recept na život 18/65
00:00 Dom podozrivých 3/4
00:50 Autosal n
01:15 Reportéri
01:40 Občan za dverami
02:10  Svet v  obrazoch 02:30  Dámsky 
klub 04:05 Tam, kde sa rodí deň

05:20  NOVIN  TV JOJ 05:55  KRIMI 
06:45  NOVIN  TV JOJ 07:30  SÚDNA 
SIE : Jedovaté keksy 08:45 SÚDNA SIE : 
Pasca na seba 09:45 ZOO :  Profe-
sionáli III.: éf je paroháč 13 :  NO-
VIN  O 12:00 12:45 MOJA MAMA VAR  
LEP IE AKO TVOJA :  Rodinné zále-
žitosti: Tehotná v šestnástich, Jeden muž 
nestačí 15:15 N KUPN  MANIAČK  
16:30 TOP STAR
17:00 NOVIN  O 17:00
17:55  MOJA MAMA VAR  LEP IE AKO 

TVOJA
19:00 KRIMI
19:30 NOVIN  TV JOJ
20:15  TARTOVAC  BAL ČEK 2016
20:20  PORT
20:30 NAJLEP IE POČASIE
20:35 ZOO
22:00  Geissenovci - ažký život milioná-

rov VII. 3
23:00  Rodinné záležitosti: Tehotná 

v šestnástich, Jeden muž nestačí
00:10 Podvodníci IV. 5
01:05 Kravaťáci III. 15
01:55 KRIMI
02:20 NOVIN  TV JOJ 
02:55  MOJA MAMA VAR  LEP IE AKO 
TVOJA 03:45 N KUPN  MANIAČK

07:35  Zázračný miniateliér 07:45  STOJ  
POZOR  CHO  08:00  Živá panoráma 
08:30 Správy RTVS z regi nov 08:45 En-
cyklopédia slovenských obcí: Mošovce 
09:10 Ľudia zo Senice 09:40 Národnostný 
magazín: Český 10:10 Strážcovia prírody: 
Strážcovia prírody - Udržiavanie rovnováhy 
10:40 Podivné okolnosti 11:35 Na ľudovú 
nôtu 12:00  Živá panoráma 12:30  Art-
Spektrum 12:35  Cesta 13:05  Revue 
Slovensko: Včera a dnes 14:30 Kinorama 
15:00 Z albumu Dvojky: Život je len dí-
vanie 15:25  Necelebrity: Milan Pastor 
15:35 Rusínsky magazín 16:00 Boj o pre-
žitie: Boj o prežitei - záchrana sabažských 
nosorožcov 16:30  Separé 16:45  Test 
magazín 17:00 Nie si sama 17:30 Správy 
- Hírek 17:35 HiSTOR  17:45 Správy RTVS 
z  regi nov 18:00 Encyklopédia slov.obcí: 
Kráľovce - Krnišov 18:15 Súrodenci: Bratia 
Kaliskí 18:45  Večerníček: Indiánske roz-
právky 18:50 Macko Uško 19:00 Trpaslíci: 
SMAJLIKV Z 19:05  Franklin 19:15  Fran-
klin 19:25 Veselá farma 19:35 Zázračný 
miniateliér 19:40 Andyho dobrodružstvá 
v prírode I. 20:00 Správy RTVS v sloven-
skom posunkovom jazyku N  20:10 Zrod 
obchodných domov 2/2 21:00 Osud prin-
ca 22:00 Správy a komentáre 22:25 GBS  
22:40 Večera s Havranom 23:55 Festivaly 

05:50  Post ehy odjinud 05:59  Dob-
ré ráno 08:30  Kouzelná školka 
09:00  Kolem sv ta po obratníku Raka 
2/6 10:00  Planeta Zem : Poušt  
10:50  Upadni a  cho  11:20  Nedej 
se 12:15  Chcete je  ZJ 12:20  Auto 
Moto Revue 12:50  Nabručení: V  ku-
chyni 13:15  Letecká esa: Na k ídlech 
14:05 Život se sopkami 1/7 15:00 Pro-
paganda ve službách studené války: 
Slova místo zbraní 15:45  Vesmír: Jak 
vznikla sluneční soustava 16:30 Nevidi-
telné sv ty: Co oko nevidí 17:20 Modrá 
tajemství: Navy Pier 18:15  Trabantem 
Jižní Amerikou 4/12 18:45  Večerníček 
18:55 Skrytý potenciál: Lenka Jiráčková 
a Dagmar Pecková 19:25 Sen o lázních 
19:40 Post ehy odjinud 
19:50 Zprávy v českém znakovém jazyce 
20:00  Letecké katastrofy: Vražedná 

námraza 
20:55 D m z karet 5/13 
21:50 Kamenný most 
23:20 Californication VII: Výkop 6/12 
23:45 Na cest  01:00 K esťanský ma-
gazín 01:30 Náš venkov: Hlavnice zpívá 
a tančí 01:55 Auto moto lásky 02:20 Ta 
naša kapela 02:45  Poutní místa: Chlu-
mek v Luži 03:05 Na moll...

05:10  Kde bydlely princezny 
05:30 Události v regionech 05:59 Stu-
dio 6 09:00 Okouzlení VI 09:55 Hubert 
a  Staller II 10:50  Kojak 11:40  Černé 
ovce 12:00 Zprávy ve 12 12:20  P ed-
pov  počasí, sportovní zprávy Praha , 
Události v regionech plus Brno, Ostrava  
12:30  Sama doma 14:00  Soudkyn  
Amy V  14:45  Bakalá ská ohlédnutí 
15:00  Kojak 15:50  Hubert a  Staller II 
16:40 Cestománie 17:15 AZ-kvíz
17:40 Černé ovce
18:00 Události v regionech
18:25 Kde domov m j
18:55 Události za okamžik a počasí
19:00 Události
19:50 Branky, body, vte iny
20:00 Nejlepší trapasy
21:10 Hercule Poirot
22:54 Výsledky losování ťastných 10 
22:55 Na stop
23:25 Kriminálka Pa íž D
00:20 AZ-kvíz
00:45 Žiješ jenom 2x
01:10 Post ehy odjinud
01:20 Zajímavosti z region
01:45 Banánové rybičky
02:10 Dobré ráno
04:45 Bydlení je hra

05:55  Snídan  s  Novou 08:55  No-
vashopping 09:15  Ulice 2966 
10:10  aylonova výchova 12:00  Po-
lední Televizní noviny 12:35  Tesco-
ma s  chutí 12:45  M j p ítel Monk VI 
6 13:40 Odložené p ípady VII: Debatní 
kroužek 9 14:40 Lovci zločinc  III: Tanec 
s  áblem 10 15:35 Ordinace v r žové za-
hrad  2: Rodina nade vše 455 16:57 Od-
polední Počasí 17:00  Odpolední 
Televizní noviny 17:25  Mentalista III: 
Srdcová královna 16 18:25 Ulice 2967 
19:30 Televizní noviny 20:20 Ordinace 
v  r žové zahrad  2: varc junior 629 
21:35 Víkend 22:35  Kriminálka Miami 
X: Nebožtík 2 23:30 Černá listina II: Leo-
nard Caul č. 62 19 00:25 Lovci zločinc  
III: Tanec s  áblem 10 01:15 Mentalista 
III: Srdcová královna 16 02:00 Atentát: 
Sv dectví za m ížemi 12 03:05  čko: 
Díky tob  žiju brácho

05:05 Teleshopping 05:15 Kačer Kabr-
ňák II 13 05:40 Myšák Stuart Little 2 
06:05 Nová cestománie: Irán: D dictví 
perských král  7 06:40 Velké dít  Dickie 
Roberts 08:25 Gilmorova d včata 11 
09:20 M j p ítel Monk VI 5 
10:10 Odložené p ípady VII 8 
10:55 Teleshopping
11:20 Transakce století
13:20 90210: Nová generace II 16
14:05 Gilmorova d včata 12
15:00 Teleshopping
15:20 Griffin a Phoenixová
17:20 Doktorka z Dixie IV 4
18:10 V t le boubelky VI 6
19:05 Gilmorova d včata 13
20:00 Ohnivý oceán
22:40 Út k z Alcatrazu
00:45 Policajt z New orku 3
01:35 Út k z Alcatrazu
03:20 Policajt z New orku 3

05:10 Vojna Monteovcov 116-117/128 
06:40 Sila 37 07:40 Tisíc a jedna noc 
17/183 09:05 Veštiareň 10:05 Frasier 
11:05 Láska na druhý pokus 33-34 
13:50 Ordinácia v ružovej záhrade 
14:50 Nezlomná Valentína 68-69/142 
16:45 Indická nevesta 3-4 17:35 Krok 
za krokom 18:05 Kým nás smrť neroz-
delí 18:35 Priatelia 
19:40 Odložený prípad VI. 23/23
20:40  NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 

V. 6/19
21:40 Láska na druhý pokus 35-36
23:50 Stratená duša II. 6/22
00:50 Priatelia
01:35 Krok za krokom
02:00 Kým nás smrť nerozdelí
02:20 Frasier
02:40 Adela show
03:15 Smotánka
03:45 L.O.V.E.

05:25 Ničitelia mýtov 4 06:25 M A S H 
71 06:45 F rky, vtipky XXIII. 07:10 EU-
ROMINÚT  08:30  Prvé oddelenie 
08:55 Podvodníci IV. 4 09:50 Kravaťáci 
III. 14 11:00 Kosti VIII. 7 12:05 M A S H 
72 12:50 Ničitelia mýtov 5 13:55 Faktor 
strachu III. 29 14:55 Simpsonovci IV. 5,6
15:50 Vytunuj mi fáro II.
16:15 F rky, vtipky XXIII.
16:45 Vtierka Castle IV. 19
17:45 C.S.I.: Kriminálka Miami X. 14
18:40 Simpsonovci IV. 7,8
19:40 Profesionáli III.: Degradácia 14
20:35 Hobit 2: Smaugova pustatina
00:00 Gigantické presuny IV. 3
01:00 EUROMINÚT
02:00 Profesionáli III.: Degradácia 14
02:40 Gigantické presuny IV. 3
03:25 Prvé oddelenie
03:45 ZOO
04:35 Ako potrápiť rodičov IV. 1,2/13

06:15  Astro Boy II: Út k p ed sopkou 
15 06:45  Friends: Táborový ostrov 
07:15 M A S H 201 08:00 M A S H 202 
08:55  M A S H 203 09:25  Castle na 
zabití IV: P st kapitalismu 5 10:25 Místo 
činu: Mnichov: Mládeži nep ístupno 11 
12:25 Policie Hamburk IV: Problémová 
Nele 2  13:25  Komisa  Rex V: Smrtící 
tajemství 3  14:35  Castle na zabití IV: 
Démoni 6  15:35  Rosamunde Pilcher: 
Láska ve h e 17:30  Odpolední zprávy 
17:50 Prost eno  18:55 Zprávy FTV Pri-
ma 19:25 Krimi zprávy 19:40 Divácké 
zprávy 19:55 TOP STAR
20:15 Drahé tety a já
22:05 Očima Josefa Klímy
22:50 Prost eno
23:45 Místo činu: Mnichov: Mládeži ne-
p ístupno 11 01:35 Policie Hamburk IV: 
Problémová Nele 2 02:20 Komisa  Rex 
V: Smrtící tajemství 3

JEDNOTKA MARKÍZA JOJDVOJKA 2

LUXNOVA NOVA CINEMA DOMA JOJ PLUS PRIMA
07:00  Svätá omša 07:40  Ruženec 
08:15  Príbehy písané životom: Bol som 
bezdomovcom 08:50 Na 5 minút s nami: 
Skauti 09:00 Na 5 minút s nami: Výzva 
09:10  Animované biblické príbehy NZ 
09:40  Z  prameňa 10:00  Krátke správy 
10:10  V  škole Ducha 10:40  Kresťan 
v spoločnosti 11:40 Katechéza 12:00 An-
jel Pána 12:20  Ruženec 12:55  Brazília 
- Aleluja 13:25 vKontexte 14:05 Vatikán-
sky magazín 14:40 Z prameňa 15:00 Ho-
dina milosrdenstva 15:30 Ruženec z Lúrd 
16:00 Medzi nebom a zemou 16:45 Zim-
babwe - Otec Hora 17:30 Doma je doma 
18:30  Animované biblické príbehy NZ 
19:00  Ruženec z  Lúrd 19:35  Z  prame-
ňa 20:00  Krátke správy 20:20  vKon-
texte 20:50  Gréckokatolícky magazín 
21:05 Saleziánsky magazín 21:20 Vlast-
ná cesta Ján Janok  21:55 Doma je doma 
22:55  LUXáreň 23:20  Správy zo Svätej 
zeme 00:05 Krátke správy

05:00 TELEV ZNE NOVIN
06:00 Teleráno
08:30 Zámena manželiek
09:40 Bez servítky - PILČ CI
10:30 Rodinné prípady
11:10 Kobra 11 XII. 4/10
12:10 NCIS: Los Angeles II. 17/24
13:05 Monk I. 13/13
14:05 Millerovci 22/23
14:30 Dva a pol chlapa II.
15:00 Mentalista II. 1/23
16:00 Rodinné prípady
16:56 Hra o Niké
17:00 PRV  TELEV ZNE NOVIN
17:25 Reflex
18:00 Bez servítky - PILČ CI
19:00 TELEV ZNE NOVIN
20:05 PORTOV  NOVIN
20:25 POČASIE
20:30 Búrlivé víno
21:50 Vo štvorici po Slovensku vlakom
22:55 Rodinné prípady
23:50 Mentalista II. 1/23
00:45 Monk I. 13/13
01:40 NCIS: Los Angeles II. 17/24
02:20 Kobra 11 XII. 4/10
03:10 Millerovci 22/23
03:30 Dva a pol chlapa II.
03:50 Bez servítky - PILČ CI
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05:25 G ly - body - sekundy 05:40 Po-
časie 05:50 Medicopter 117: Ohňostroj 
06:35 TV ANCA 07:05 Duel 07:30 Po-
stav dom, zasa  strom 08:00  Ranné 
správy RTVS 08:30  60 zabijakov di-
vočiny 09:00  Správna Agáta II. 7/13 
10:00  Medicopter 117: V  nesprávnom 
čase na nesprávnom mieste 10:50 Duel 
11:20  5  proti 5  12:00  Správy RTVS 
12:25 Dámsky klub 14:00 Postav dom, 
zasa  strom 14:45  Recept na život 
19/65 15:30 TV ANCA 
16:00 Správy RTVS
16:25 60 zabijakov divočiny
16:50 Jazdi Hlavou: Nízke ranné teploty
16:55 Správna Agáta II. 8/13
17:45 Duel
18:15 Krátke správy RTVS
18:20 5 proti 5
19:00 Správy RTVS
19:50 G ly - body - sekundy
20:15 Počasie
20:25 Taxi
21:45 Nickova pomsta
23:20 Recept na život 19/65
00:05 Kolonáda II. 5/13
01:05 Taxi
02:25 Dámsky klub
04:25 Správy RTVS N

05:15 G ly - body - sekundy 05:30 Po-
časie 05:35  Medicopter 117: V  ne-
správnom čase na nesprávnom mieste 
06:25 TV ANCA 06:50 Duel 07:20 Po-
stav dom, zasa  strom 08:00  Ranné 
správy RTVS 08:30 60 zabijakov divočiny 
09:00 Správna Agáta II. 8/13 10:00 Me-
dicopter 117: Voľný pád 10:50  Duel 
11:20  5  proti 5  12:00  Správy RTVS 
12:25  Dámsky klub 14:00  Jazdi Hla-
vou: Nízke ranné teploty 14:05  Postav 
dom, zasa  strom 14:45 Recept na život 
20/65 15:30  TV ANCA 16:00  Sprá-
vy RTVS 16:25  60 zabijakov divočiny 
16:55 Správna Agáta II. 9/13 17:45 Duel 
18:10 Krátke správy RTVS 18:20 5 proti 
5 19:00 Správy RTVS 
19:50 G ly - body - sekundy 
20:15 Počasie
20:25 Peter Nagy - 30 rokov na scéne
21:55  Julie Lescautová VIII.: Vykúpenie 

1/6
23:20 Policajt: Veterná búrka 5/10
00:05 Recept na život 20/65
00:45  Komisár Montalbano: Okruh oko-

lo b je
02:25 Policajt: Veterná búrka 5/10
03:05 Dámsky klub
04:35 Správy RTVS N

05:00 TELEV ZNE NOVIN
06:00 Teleráno
08:30 Varte s nami
08:40 Búrlivé víno
09:50 Bez servítky - PILČ CI
10:45 Rodinné prípady
11:25 Kobra 11 XII. 5/10
12:20 NCIS: Los Angeles II. 18/24
13:10 Monk II. 1/16
14:05 Millerovci 23/23
14:30 Dva a pol chlapa II.
15:00 Mentalista II. 2/23
16:00 Rodinné prípady
16:56 Hra o Niké
17:00 PRV  TELEV ZNE NOVIN
17:25 Reflex
18:00 Bez servítky - PILČ CI
19:00 TELEV ZNE NOVIN
20:05 PORTOV  NOVIN
20:25 POČASIE
20:30 CHART SHO
22:40 Kredenc
23:10 Bluf - NOV  SERI L 1/10
00:05 Mentalista II. 2/23
01:00 Monk II. 1/16
01:50 NCIS: Los Angeles II. 18/24
02:40 Kobra 11 XII. 5/10
03:30 Millerovci 23/23
03:50 Bez servítky - PILČ CI

05:00 TELEV ZNE NOVIN
06:00 Teleráno
08:30 Búrlivé víno
09:45 Bez servítky - PILČ CI
10:45 Rodinné prípady
11:35 Kobra 11 XII. 6/10
12:35 NCIS: Los Angeles II. 19/24
13:35 Monk II. 2/16
14:30 Dva a pol chlapa II.
15:00 Mentalista II. 3/23
16:00 Rodinné prípady
16:56 Hra o Niké
17:00 PRV  TELEV ZNE NOVIN
17:25 Reflex
18:00 Bez servítky - PILČ CI
19:00 TELEV ZNE NOVIN
20:05 PORTOV  NOVIN
20:25 POČASIE
20:30 Búrlivé víno
21:40 Zámena manželiek
23:20 Rodinné prípady
00:15 Mentalista II. 3/23
01:10 Monk II. 2/16
02:05 NCIS: Los Angeles II. 19/24
02:45 Kobra 11 XII. 6/10
03:30 Dva a pol chlapa II.
03:50 Bez servítky - PILČ CI

:   NOVIN  TV JOJ :   KRIMI 
06:45  NOVIN  TV JOJ 07:30  SÚDNA 
SIE : Terorizuješ mamu 08:40  SÚDNA 
SIE : Rýchlovka 09:45 ZOO 11:00 Pro-
fesionáli III.: Degradácia 14 :  NO-
VIN  O 12:00 12:45 MOJA MAMA VAR  
LEP IE AKO TVOJA 13:50  Rodinné 
záležitosti: Láska za peniaze, Rozvedení 
manželia 15:15 N KUPN  MANIAČK
16:30 TOP STAR
17:00 NOVIN  O 17:00
17:55  MOJA MAMA VAR  LEP IE AKO 

TVOJA
19:00 KRIMI
19:30 NOVIN  TV JOJ
20:15  TARTOVAC  BAL ČEK 2016
20:20  PORT
20:30 NAJLEP IE POČASIE
20:35 ZOO
22:00  Geissenovci - ažký život milioná-

rov VII. 4
23:00  Rodinné záležitosti: Láska za pe-

niaze, Rozvedení manželia
00:10 Podvodníci IV. 6
01:05 Kravaťáci III. 16/16
01:55  KRIMI 02:20  NOVIN  TV JOJ 
02:55  MOJA MAMA VAR  LEP IE AKO 
TVOJA 03:45  N KUPN  MANIAČK  
04:40 SÚDNA SIE : Terorizuješ mamu

05:25 NOVIN  TV JOJ 06:00 KRIMI 
06:50 NOVIN  TV JOJ 07:35 SÚDNA 
SIE : Raz ty, raz ja  08:40 SÚDNA SIE : 
Mačka 09:45 ZOO 11:00 Profesionáli 
III.: Nesprávny šéf 15 12:00 NOVIN  
O 12:00 12:45 MOJA MAMA VAR  LEP IE 
AKO TVOJA 13:50 Rodinné záležitosti: 
Bezdomovec, Sliepkojedi 15:15 N KUP-
N  MANIAČK  16:30 TOP STAR
17:00 NOVIN  O 17:00
17:55  MOJA MAMA VAR  LEP IE AKO 

TVOJA
19:00 KRIMI
19:30 NOVIN  TV JOJ
20:15 TARTOVAC  BAL ČEK 2016
20:20 PORT
20:30 NAJLEP IE POČASIE
20:35 NA I: Niet nad konzum
21:15 INKOGNITO
22:20 Dr. LUDSK : Primeraná obrana 2
23:35 Hal  2
00:10 Podvodníci IV. 7
01:05 Agent VI. 1/18
01:50 Hal  2
02:20 KRIMI
02:45 NOVIN  TV JOJ
03:20  MOJA MAMA VAR  LEP IE AKO 

TVOJA
04:10 SÚDNA SIE : Raz ty, raz ja

07:10  Franklin 07:20  Andyho dob-
rodružstvá v prírode I. 07:35 Macko Uško 
07:40  Indiánske rozprávky 07:50  Zá-
zračný miniateliér 08:00 Živá panoráma 
08:30 Správy RTVS z regi nov 08:45 En-
cyklopédia slovenských obcí: Príbovce 
09:10 Zo ale do Močenka 09:40 Slovak 
Fashion Night 09:55  Boj o prežitie: Boj 
o prežitei - záchrana sabažských nosorož-
cov 10:25 Skús ma objať 1/2 12:00 Živá 
panoráma 12:35 ArtSpektrum 12:40 Zrod 
obchodných domov 2/2 13:35 Osud prin-
ca 14:45  Človek uprostred: Daniel Pas-
tirčák 15:00 Z albumu Dvojky: Pôst ako 
cesta 15:30 Ma arský magazín 16:00 Boj 
o  prežitie: Boj o  prežitie - Návrat divej 
mačky 16:25 Ryby, rybky, rybičky 17:00 Sv. 
omša na Popolcovú stredu 18:45 Večer-
níček: Indiánske rozprávky 18:50  Mac-
ko Uško 19:00  Trpaslíci: SMAJLIHIT 
19:05 Franklin 19:15 Franklin 19:25 Ve-
selá farma 19:35  Zázračný miniateliér 
19:45  Andyho dobrodružstvá v  prírode 
II. 20:00  Správy RTVS v  slovenskom 
posunkovom jazyku N  20:10  Divoký 
Hamburg - zvieratá v meste 20:55 Koža: 
Otroci m dy 21:50  Necelebrity: Anna 
Derevjaniková 22:00 Správy a komentáre 
22:25 GBS  22:40 Umenie 23:10 Kino-
rama 23:35 Basketbal - Good Angels

06:30 Správy a komentáre 07:00 Vese-
lá farma 07:10  Franklin 07:20  Andyho 
dobrodružstvá v  prírode II. 07:35  Mac-
ko Uško 07:40  Indiánske rozprávky 
07:50  Zázračný miniateliér 08:00  Živá 
panoráma 08:30  Encyklopédia slo-
venských obcí: Divín 08:50  Ľudia a  čas 
- Bratislava 09:20  Necelebrity: Anna 
Derevjaniková 09:30  Ma arský magazín 
09:55 Boj o prežitie: Boj o prežitie - Ná-
vrat divej mačky 10:25 Skús ma objať 2/2 
12:00 Živá panoráma 12:30 ArtSpektrum 
12:35 Divoký Hamburg - zvieratá v meste 
13:25 Koža: Otroci m dy 14:30 Umenie 
15:00  Z  albumu Dvojky: Medzipristátie 
Rudolfa Chmela 15:15  Poklady.sk: Za-
budnuté Oždianske lýceum 15:30  R m-
sky magazín 16:00  Boj o  prežitie: Boj 
o  prežitie - Hon na peruánske motýle 
16:30 Národnostné správy 16:45 Hokej - 
Slovakia Cup 19:30 Večerníček: Indiánske 
rozprávky 19:35  Macko Uško 19:45  Tr-
paslíci: SMAJLIJOKE 19:50 Veselá farma 
20:00 Správy RTVS v slovenskom posun-
kovom jazyku N  20:10 Tradičná medicí-
na vo svete I.: India I. - Liečitelia - bojovníci 
20:40 VAT 21:05 Generácia Zem: Ako sa 
pohybujeme 2/3 22:00 Správy a komen-
táre 22:25 GBS  22:40 Polícia 22:55 Jaz-
di Hlavou: Jazdi hlavou: Reflexné prvky

05:50  Post ehy odjinud 05:59  Dobré 
ráno 08:30 Kouzelná školka 09:00 Zá-
zračná planeta: My, chyt í primáti: Dar 
inteligence 3/3 09:50 Minuty z Krkonoš 
09:55 Druhá sv tová válka v barv : St e-
domo í a severní Afrika 10:45 Vesnicopis 
11:10 Náš venkov: Hlavnice zpívá a tančí 
11:35  Za našima humny: Jizerní Vtelno 
a okolí 12:05 Folklorika 12:30 Život na 
pob eží: Kambodža 5/10 13:15  Králov-
ství divočiny: Chamele n 13:45  Evropa 
dnes 14:10  Taipei 101 15:00  Uvnit  
lidského t la: Utvá ení mozku 15:50 Te-
levizní klub neslyšících - ZJ 16:20 Maro-
ko, zem  kontrast  17:15  Kolem sv ta 
po obratníku Raka 2/6 18:15 Cestomá-
nie 18:45  Večerníček 18:55  Čolek 
19:05  Dobrodružství v dy a  techniky 
19:30 P íb hy dom : Jako Fénix z popela 
19:50 Zprávy v českém znakovém jazyce 
20:00 Kamera na cestách: Libanon, po-
kladnice života 21:00 Na cest  po Tokiu 
21:30 V n  krétské kuchyn  s  Mirosla-
vem: Donutilem 5/9 21:55  Trabantem 
Jižní Amerikou: Dálnice duch  5/12 
22:25 D m z karet 5/13 23:15 Hra o tr -
ny II: Bohové sta í a noví 6/10 00:10  u-
eer: Čistá rodina 00:35 Ve jménu vlasti 
III: Hv zda 12/12 01:35 Skrytý potenciál: 
Lenka Jiráčková a Dagmar Pecková

05:05  Okouzlení VI 05:59  Dobré ráno 
08:30  Kouzelná školka 09:00  V n  
krétské kuchyn  s  Miroslavem: Donuti-
lem 5/9 09:30 Počesku 09:40 Nevidi-
telné sv ty: Co oko nevidí 10:30 Vesmír: 
Jak vznikla sluneční soustava 11:15 Tai-
pei 101 12:05 Na pomoc životu - artr za 
12:20 Upadni a cho  12:50 Chcete je  
ZJ 12:55 P íb hy dom : D m, který má 
duši 13:15 Modrá tajemství: Navy Pier 
14:05 Propaganda ve službách studené 
války: Slova místo zbraní 14:50 V da na 
vlastní k ži 25/50 15:45 P íb hy zbraní: 
AK-47 16:35 Tycho Brahe 17:35  Hlasy 
strachu: Sousedka 6/7 18:00 S gurmá-
nem na cestách II.: Lisabon 18:45  Ve-
černíček 19:00  Ochránce 5/12 
19:25 Ženy Charty 77: Zdena Tominová 
19:40  Post ehy odjinud 19:50  Zprávy 
v českém znakovém jazyce 20:00 Pozo-
ruhodné Jordánsko 21:00  Cestománie 
21:30 Skrytý potenciál: Jan Lačňák a Cy-
ril H schl 22:00 Nabručení: Zahraj si to 
sám 22:30 Ješt  žiju s v šákem, plácač-
kou a  čepicí 00:00  Californication VII: 
Výkop 6/12 00:30 Folklorika 00:55 Ba-
bylon 01:20 Chcete m  ZJ 01:50 Když 
je táta za m ížemi 02:15 Ta naša kapela 
02:40 Poutní místa: Králíky a Krnov

05:05 Malá farma 05:30 Události v re-
gionech 05:59 Studio 6 09:00 Okouzle-
ní VI 09:55 Hubert a Staller II 10:45 Ko-
jak 11:35 Černé ovce 12:00 Zprávy ve 
12 12:20  P edpov  počasí, sportovní 
zprávy Praha , Události v  regionech 
plus Brno, Ostrava  12:30 Sama doma 
14:00  Soudkyn  Amy V  14:45  Baka-
lá ská ohlédnutí 15:05 Kojak 
15:55 Hubert a Staller II 
16:45 Cestománie
17:15 AZ-kvíz
17:40 Černé ovce
18:00 Události v regionech
18:25 Kde domov m j
18:55 Události za okamžik a počasí
19:00 Události
19:50 Branky, body, vte iny
19:59 Losování Sportky a  ance
20:05 Pošta pro tebe
21:00 DoktorKA
21:59 Výsledky losování ťastných 10
22:00 M j brácha má prima bráchu
23:35 Kriminálka Pa íž
00:25 AZ-kvíz
00:50 Rozsudek II.
01:20 Máte slovo s M. Jílkovou
02:25 Dobré ráno
04:55 Kluci v akci

05:20  Sváteční slovo p evora ádu 
bosých karmelitán  Petra Glogara 
05:30 Události v regionech 05:59 Stu-
dio 6 09:00 Okouzlení VI 09:55 Hubert 
a  Staller II 10:45  Kojak 11:40  Černé 
ovce 12:00 Zprávy ve 12 12:20  P ed-
pov  počasí, sportovní zprávy Pra-
ha , Události v  regionech plus Brno, 
Ostrava  12:30 Sama doma 14:00 So-
udkyn  Amy V  14:45  Bakalá ská 
ohlédnutí 15:05  Kojak 15:55  Hubert 
a Staller II 16:45 Cestománie 17:15 AZ-
-kvíz 17:40 Černé ovce
18:00 Události v regionech
18:25 Kde domov m j
18:55 Události za okamžik a počasí
19:00 Události
19:50 Branky, body, vte iny
20:00 Nejlepší trapasy
21:15 Máte slovo s M. Jílkovou
22:14 Výsledky losování ťastných 10
22:15 Gejzír
22:50 Taggart
23:45 Motiv
00:25 AZ-kvíz
01:00 Objektiv
01:25 Toulavá kamera
02:00 Banánové rybičky
02:30 Dobré ráno

05:00  Biblia 07:00  Svätá omša 
07:40  Ruženec 08:15  Doma je doma 
09:10  Animované biblické príbehy NZ 
09:50  Generálna audiencia 10:55  Krát-
ke správy 11:10 Zimbabwe - Otec Hora 
11:35 Správy zo Svätej zeme 12:00 An-
jel Pána 12:20  Ruženec 12:55  Stojí 
to za to  Manželia 13:20  V  Samárii pri 
studni 14:40  Z  prameňa 15:00  Hodina 
milosrdenstva 15:30  Ruženec z  Lúrd 
16:00 V škole Ducha 16:30 Rodina Nepo-
škvrnenej 17:00 Popolcová streda - svätá 
omša 18:30 Animované biblické príbehy 
NZ 19:00 Ruženec z Lúrd 19:35 Z prame-
ňa 20:00  Krátke správy 20:10  Prehľad 
katolíckych periodík 20:20  Fundamenty 
21:20 Vatikánsky magazín 21:55  Doma 
je doma 22:50 Môj názor 23:15 Chvály 
00:05  Krátke správy 00:20  Zimba-
bwe - Otec Hora 00:50  Doma je doma 
01:50 Hudobné p dium 02:30 Kateché-
za 02:45 Peter medzi nami 

06:15  Astro Boy II: Lavina 16 
06:45  Friends: Grandhotel 
07:15  M A S H 203 08:00  M A S H 
204 08:55  M A S H 205 09:25  Castle 
na zabití IV: Démoni 6  10:25  Místo 
činu: Mnichov: Vlk v beránčím rouše 12 
12:25 Policie Hamburk IV: Velké pokuše-
ní 3 13:25 Komisa  Rex V: Jedovatý plyn 
4 14:35 Castle na zabití IV: Bezpečnost-
ní schránka 7 15:35 Rosamunde Pilcher: 
Sňatek z rozumu 17:30 Odpolední zprá-
vy 17:50  Prost eno  18:55 Zprávy FTV 
Prima 19:25 Krimi zprávy 19:40 Divác-
ké zprávy 19:55 TOP STAR
20:15 P ístav: Náš báječný rozvod 44
21:35 Show Jana Krause
22:35 Telebazar
23:50 Prost eno
00:50 Místo činu: Mnichov: Vlk v berán-
čím rouše 12 02:30 Policie Hamburk IV: 
Velké pokušení 3 03:15 Komisa  Rex V: 
Jedovatý plyn 4

05:55  Snídan  s  Novou 08:55  No-
vashopping 09:15  Ulice 2967 
10:10  Ordinace v  r žové zahrad  2: 
varc junior 629 11:30 Krok za krokem 

III 3  12:00  Polední Televizní noviny 
12:35 Tescoma s chutí 12:45 M j p ítel 
Monk VI 7 13:40 Odložené p ípady VII: 
Vražda na led  10 14:40 Lovci zločinc  
III: Samaritán 11 15:35 Ordinace v r žo-
vé zahrad  2: Srdce 456 16:57  Odpo-
lední Počasí 17:00 Odpolední Televizní 
noviny 17:25 Mentalista III: Proud krve 
17 18:25 Ulice 2968 
19:30 Televizní noviny
20:20 Vým na manželek
21:35  Kriminálka Las Vegas XV: Mrtvé 

mantinely 10
22:35 Slzy slunce
00:45 Lovci zločinc  III: Samaritán 11
01:35 Mentalista III: Proud krve 17
02:20 Krok za krokem III 3 02:40  čko: 
Proč zrovna já jsem v rodin  za boháče 

05:55  Snídan  s  Novou 08:55  No-
vashopping 09:15 Ulice 2968 10:10 Vý-
m na manželek 11:30 Krok za krokem 
III 4  12:00  Polední Televizní noviny 
12:35 Tescoma s chutí 12:45 M j p ítel 
Monk VI 8 13:40 Odložené p ípady VII: 
Voják, jak se pat í 11 14:40 Lovci zločin-
c  III: Zosobn ná pravda 12 15:35 Ordi-
nace v r žové zahrad  2: Magda je všude 
457 16:57 Odpolední Počasí 17:00 Od-
polední Televizní noviny 17:25  Men-
talista III: Rudá míle 18 18:25  Ulice 
2969 19:30 Televizní noviny 20:20 Or-
dinace v  r žové zahrad  2: Osudná 
chyba 630 21:35  Prásk 22:15  Soudce 
Dredd 00:05  Lovci zločinc  III: Zosob-
n ná pravda 12 00:55  Mentalista III: 
Rudá míle 18 01:40 Krok za krokem III 
4 02:00 Odložené p ípady VII: Voják, jak 
se pat í 11 03:05 DO-RE-MI 03:55 Ordi-
nace v r žové zahrad  2: Magda je všude 
457 04:55 Novashopping

05:15  Jake a  piráti ze Zem  Ne-
zem  21 05:40  Myšák Stuart 
Little 3  06:10  O  Červené Karkulce 
07:15  90210: Nová generace II 16 
08:05 Gilmorova d včata 12 08:55 M j 
p ítel Monk VI 6 09:45 Odložené p ípady 
VII 9 10:40 V t le boubelky VI 6 
11:25 Teleshopping 
11:50 90210: Nová generace II 17
12:35 Doktorka z Dixie IV 4
13:30 Gilmorova d včata 13
14:20 Teleshopping
14:45 Ohnivý oceán
17:15 Doktorka z Dixie IV 5
18:10 V t le boubelky VI 7
19:05 Gilmorova d včata 14
20:00 Dokonalá partie
21:40 Strážní and lé
23:50 Policajt z New orku 4
00:40 Strážní and lé
02:30 Slzy slunce
04:20 Policajt z New orku 4

05:40 Teleshopping 05:55 Ohnivý oceán 
08:10 90210: Nová generace II 17 
09:00 Gilmorova d včata 13 09:50 M j 
p ítel Monk VI 7 10:40 Odložené p ípady 
VII 10 11:30 V t le boubelky VI 7 
12:15 Teleshopping 
12:45 90210: Nová generace II 18 
13:30 Doktorka z Dixie IV 5 
14:25 Gilmorova d včata 14
15:20 Teleshopping
15:45 Dokonalá partie
17:15 Doktorka z Dixie IV 6
18:10 V t le boubelky VI 8
19:05 Gilmorova d včata 15
20:00 Námo ní vyšet ovací služba 5
20:55 Námo ní vyšet ovací služba 6
21:50 Supertajná zbraň
23:45 Policajt z New orku 5
00:35 Supertajná zbraň
02:10 Soudce Dredd
03:45 Policajt z New orku 5

05:10 Vojna Monteovcov 118-119/128 
06:45 Sila 38 07:45 Tisíc a jedna noc 
18/183 09:05 Veštiareň 10:05 Frasier
11:05 Láska na druhý pokus 35-36
13:50 Ordinácia v ružovej záhrade
14:50 Nezlomná Valentína 70-71/142
16:45 Indická nevesta 5-6
17:35 Krok za krokom
18:05 Kým nás smrť nerozdelí
18:30 Priatelia
19:40 Odložený prípad VII. 1/22
20:40  NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 

V. 7/19
21:40 Láska na druhý pokus 37-38
23:55 Stratená duša II. 7/22
00:55 Priatelia
01:45 Krok za krokom
02:05 Kým nás smrť nerozdelí
02:25 Adela show
03:00 Smotánka
03:45 L.O.V.E.
04:20 Ordinácia v ružovej záhrade

05:10 Vojna Monteovcov 120-121/128 
06:40 Sila 39 07:40 Tisíc a jedna noc 
19/183 09:05 Veštiareň 10:05 Frasier 
11:05 Láska na druhý pokus 37-38 
13:50 Ordinácia v ružovej záhrade 
14:50 Nezlomná Valentína 72-73/142 
16:45 Indická nevesta 7-8 17:35 Krok za 
krokom 18:05 Kým nás smrť nerozdelí
18:35 Priatelia
19:40 Odložený prípad VII. 2/22
20:40  NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 

V. 8/19
21:40 Láska na druhý pokus 39-40
23:55 Stratená duša II. 8/22
00:50 Priatelia
01:35 Krok za krokom
01:55 Kým nás smrť nerozdelí
02:15 Frasier
02:40 Adela show
03:15 Smotánka
03:50 L.O.V.E.

05:15 Ničitelia mýtov 5 06:00 M A S H 
72 06:25 Vytunuj mi fáro II. 06:45 F r-
ky, vtipky XXIII. 07:10  EUROMINÚT  
08:30 Prvé oddelenie 08:55 Podvodníci 
IV. 5 09:50 Kravaťáci III. 15 11:00 Kosti 
VIII. 8 12:05 M A S H 1 12:50 Ničitelia 
mýtov 6  13:55  Faktor strachu III. 30 
14:55 Simpsonovci IV. 7,8 15:50 Vytunuj 
mi fáro II. 16:15 F rky, vtipky XXIII. 
16:45 Vtierka Castle IV. 20 
17:45 C.S.I.: Kriminálka Miami X. 15 
18:55 Simpsonovci IV. 9,10 
19:40 Profesionáli III.: Nesprávny šéf 15
20:35  Akty X  - Návrat - CELOSVETOV  

PREMI RA 4
21:25 Kuriér II. 2
22:25 Graceland 5
23:25 Filantrop 7
00:30 EUROMINÚT
01:30 Profesionáli III.: Nesprávny šéf 15
02:10  Ničitelia mýtov II. 5 03:00 Akty 
X - Návrat 4 03:45 Graceland 5

05:10 Ničitelia mýtov 6 06:00 M A S H 
1 06:25 Vytunuj mi fáro II. 06:45 F r-
ky, vtipky XXIII. 07:10  EUROMINÚT  
08:30  Prvé oddelenie 08:55  Podvod-
níci IV. 6  09:50  Kravaťáci III. 16/16 
11:00  Kosti VIII. 9  12:05  M A S H 
2 12:50 Ničitelia mýtov 7 13:55 Faktor 
strachu III. 31 14:55  Simpsonovci IV. 
9,10 15:50 Vytunuj mi fáro II. 16:15 F r-
ky, vtipky XXIII. 16:45 Vtierka Castle IV. 
21 17:45 C.S.I.: Kriminálka Miami X. 16 
18:40 Simpsonovci IV. 11,12 19:40 Pro-
fesionáli III.: Bobor je šéf 16/16
20:35 Pláž
22:55 Hawaii 5.0 VI. 5
23:55 Najnebezpečnejšie sopky sveta
01:10 EUROMINÚT
02:10  Profesionáli III.: Bobor je šéf 
16/16 02:50  Najnebezpečnejšie sopky 
sveta 03:50  ZOO 04:35  Ako potrápiť 
rodičov IV. 3,4

05:10 Biblia 07:00 Svätá omša 07:40 Ru-
ženec 08:15 Doma je doma 09:10 Animo-
vané biblické príbehy NZ 09:40 Z prame-
ňa 10:00 Krátke správy 10:10 vKontexte 
10:40 Rodina Nepoškvrnenej 11:10 Me-
dzi nebom a  zemou 11:50  Prehľad 
katolíckych periodík 12:00  Anjel Pána 
12:20  Ruženec 12:55  Gréckokatolícky 
magazín 13:10  Saleziánsky magazín 
13:30 Fundamenty 14:25 Stojí to za to  
Manželia 14:40 Z prameňa 15:00 Hodi-
na milosrdenstva 15:30 Ruženec z Lúrd 
16:00 Vlastná cesta Ján Janok  16:25 Go-
dzone magazín 16:55 Moja misia - Padre 
Alegría Angola  17:30  Doma je doma 
18:30  Animované biblické príbehy NZ 
19:00 Ruženec z Lúrd 19:35 Z prameňa 
20:00  Krátke správy 20:20  Adorácia 
21:05  V  škole Ducha 21:35  Môj názor 
21:55  Doma je doma 22:55  Duchovná 
poradňa 23:20  Zimbabwe - Otec Hora 
00:05 Krátke správy 

06:15 Astro Boy II: Bitva na Ocelovém 
ostrov  17 06:45  Marvel Superhrdino-
vé 07:15 M A S H 205 08:00 M A S H 
206 08:55  M A S H 207 09:25  Castle 
na zabití IV: Bezpečnostní schránka 
7  10:25  Místo činu: Mnichov: Jenom 
hra 13 12:25  Policie Hamburk IV: 
Bankrot 4 13:25 Komisa  Rex V: Záv ť 
5 14:35 Castle na zabití IV: Hotel plný 
vzpomínek 8 15:35 Rosamunde Pilcher: 
Dokud jsi tady 17:30 Odpolední zprávy 
17:50 Prost eno  18:55 Zprávy FTV Pri-
ma 19:25 Krimi zprávy 19:40 Divácké 
zprávy 19:55 TOP STAR
20:15 Kdo je kdo
21:30 Ano, šéfe
22:40 Gondíci s. r. o.
23:45 Prost eno
00:45 Policejní bažanti III: Nikdy víc 13
01:40 Místo činu: Mnichov: Jenom hra 
13 03:30 Policie Hamburk IV: Bankrot 4
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05:00 Slovensko v obrazoch 05:20 Sprá-
vy RTVS N  06:10 G ly - body - sekundy 
06:25  Počasie 06:30  Indiánske roz-
právky 06:40 Macko Uško 06:50 Fran-
klin 07:00  Franklin 07:10  Andyho 
dobrodružstvá v prírode II. 07:25 Pingu 
07:30  molkovia 07:45  Garfield IV. 
08:00  Franklin a  priatelia: Franklinova 
rybačka 08:10  illy Fog cestuje okolo 
sveta 08:35  Fidlibum 09:05  Trpaslíci 
09:35 Daj si čas 10:05 Atlantída: Spev 
Sirén 6/13 10:50 On air 11:25 Krásna 
múdrosť 12:50 Julie Lescautová VIII.: Vy-
kúpenie 1/6 14:15  Jazdi Hlavou: Nízke 
ranné teploty 14:25 Veľký šéf 16:20 Mi-
lujem Slovensko 17:55 Postav dom, za-
sa  strom 18:25 Nebíčko v papuľke: Čaje 
19:00 Správy RTVS 19:50 G ly - body - 
sekundy 20:15 Počasie 
20:25  Nečakané stretnutia: Nečakané 

stretnutia 
21:15  Pravdivé príbehy s Katkou Brych-

tovou: Nový kolega 
21:50  Neskoro večer 22:40  Veľký šéf 
00:30 Komisár Manara: Dokonalý zločin 
1/12 01:25  Komisár Manara: Neskorý 
zber 2/12 02:15  Nečakané stretnutia: 
Nečakané stretnutia 03:20 Krásna múd-
rosť 04:40 Atlantída: Spev Sirén 6/13

05:25 G ly - body - sekundy 05:40 Po-
časie 05:50 Medicopter 117: Voľný pád 
06:35 TV ANCA 07:00 Duel 07:30 Po-
stav dom, zasa  strom 08:00  Ranné 
správy RTVS 08:30  60 zabijakov di-
vočiny 09:00  Správna Agáta II. 9/13 
09:55  Medicopter 117: Smrtiace dar-
covstvo 10:45  Duel 11:20  5  proti 
5  12:00  Správy RTVS 12:25  Dámsky 
klub 14:00  Postav dom, zasa  strom 
14:35  Nečakané stretnutia: Nečakané 
stretnutia 15:30 TV ANCA 16:00 Sprá-
vy RTVS 16:25  Jazdi Hlavou: Nízke 
ranné teploty 16:30  60 zabijakov di-
vočiny 17:00  Správna Agáta II. 10/13 
17:45  Duel 18:10  Krátke správy RTVS 
18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 
19:50 G ly - body - sekundy 
20:15 Počasie
20:20 Milujem Slovensko
21:50 Večerné správy RTVS
22:00  Ray Donovan: Nové narodeniny 

7/12
22:55 Ray Donovan: Bridget 8/12
23:45 Nikto nie je dokonalý
01:00  Medicopter 117: Smrtiace dar-
covstvo 01:45  Ray Donovan: Nové 
narodeniny 7/12 02:35  Ray Donovan: 
Bridget 8/12 03:30 Dámsky klub

05:15 Rodinné prípady
06:00 TELEV ZNE NOVIN
06:55 Zajac Bugs a priatelia
07:00 Zajac Bugs a káčer Duffy III.
07:30 Olsen Twins: Mesačný kameň
09:35 Pozri, kto to hovorí 2 HD
11:10 Príchod z minulosti
13:20 Moderná Popoluška
15:25 Ako ukradnúť nevestu
17:40 Hra o Niké
18:20 Smotánka
19:00 TELEV ZNE NOVIN
20:05 PORTOV  NOVIN
20:25 POČASIE
20:30 Harry Potter a Dary smrti 1 HD

23:35 Nindža zabijak HD
01:40 Harry Potter a Dary smrti 1 HD
03:50 Dva a pol chlapa II.
04:30 Kobra 11 XII. 7/10

05:45 NOVIN  TV JOJ 06:25 KRIMI 
06:45 NOVIN  TV JOJ 07:40 Káčerovo 
08:35 Star ars Rebeli 09:25 X FACTOR
11:30 Dedičstvo kráľa Artuša
13:30 FARM R HĽAD  ŽENU
14:50 Rande na Valentína
16:40 Horúce strely

18:20 NA I: Niet nad konzum
19:00 KRIMI
19:30 NOVIN  TV JOJ
20:15 TARTOVAC  BAL ČEK 2016
20:20 PORT
20:30 NAJLEP IE POČASIE
20:35  MOJA MAMA VAR  LEP IE AKO 

TVOJA: CELEBRITN  V ZVA
22:00 Miss Marec
00:00 Záhadné zmiznutie
01:55 Vidiecka farma 03:15 KRIMI 
03:40 X FACTOR

05:20 NOVIN  TV JOJ
06:00 KRIMI
06:45 NOVIN  TV JOJ
07:25 SÚDNA SIE : Netráp syna
08:35 SÚDNA SIE : Otcom zo súcitu
09:40 INKOGNITO
11:00 Profesionáli III.: Bobor je šéf 16
12:00 NOVIN  O 12:00
12:45  MOJA MAMA VAR  LEP IE AKO 

TVOJA
13:40 FARM R HĽAD  ŽENU
15:15 N KUPN  MANIAČK
16:30 TOP STAR
17:00 NOVIN  O 17:00
17:55 SÚDNA SIE : Postihnutý syn
19:00 KRIMI
19:30 NOVIN  TV JOJ
20:15 TARTOVAC  BAL ČEK 2016
20:20 PORT
20:30 NAJLEP IE POČASIE
20:35 Vinári 2: Návrat 7
22:00 FARM R HĽAD  ŽENU
23:20 Pláž
01:40 Vidiecka farma
03:00 KRIMI
03:25 NOVIN  TV JOJ
04:00 FARM R HĽAD  ŽENU
04:55 SÚDNA SIE : Postihnutý syn

06:25 Národnostné správy 06:35 Sprá-
vy - Hírek 06:45 Autosal n 07:10  Jaz-
di Hlavou: Jazdi hlavou: Alkohol za 
volantom 07:15  Polícia 07:30  Pro-
fesionál 07:45  Separé 08:00  Živá 
panoráma 08:30  Televíkend 
09:00  HiSTOR  09:05  Noc v  archíve 
10:05  Generácia 10:35  Televízny klub 
nepočujúcich 11:00 Ambulancia: Veľké 
operácie cez malú dierku 11:30  VAT 
12:00  Zostane to v  rodine 13:00  Ma-
gazín EURO 2016 13:30  Magazín Ligy 
majstrov 14:00 Magazín Eur pskej ligy 
15:00  Kapura 15:40  Farmárska re-
vue 16:00  Halali 16:30  Test magazín 
16:45 Hokej - Slovakia Cup 19:30 Večer-
níček: Indiánske rozprávky 19:35 Macko 
Uško 19:45 Trpaslíci: SMAJLIVARE KA 
19:50 Franklin 
20:00  Správy RTVS v  slovenskom po-

sunkovom jazyku N  
20:10  Čapkovy povídky  
21:45  Anjeli strážni: Anjeli strážni Paula 

ounga 
22:15 Gomora 8/12
23:05 Gomora 9/12
23:50  BJD 2014: James Taylor uar-
tet Anglicko  00:45  Správy RTVS N  
01:35 ArtSpektrum

08:30 Krása ukrytá v hline 08:50 Encyk-
lopédia slovenských obcí: Halič 09:15 Ľu-
dia a čas - Senec 09:45 R msky magazín 
10:15 Boj o prežitie: Boj o prežitie - Hon 
na peruánske motýle 10:40  Jaríkovský 
kostol 11:25  Zimné sníčky 12:00  Živá 
panoráma 12:30 Orientácie 12:55 Tradič-
ná medicína vo svete I.: India I. - Liečitelia 
- bojovníci 13:25 Generácia Zem: Ako sa 
pohybujeme 2/3 14:25  VAT 14:50  Art-
Spektrum 15:00  Z  albumu Dvojky: 411 
dní v raji 15:30 Tvárou v tvár 16:00 Tele-
víkend 16:25 Anjeli strážni: Anjeli strážni 
Angeliky Bátorovej 17:00  Nie si sama 
17:30 Správy - Hírek 17:35 Národnostné 
správy 17:45  Správy RTVS z  regi nov 
18:00  Encyklopédia slov.obcí: Nová Bys-
trica 18:15 Miestopis cechov a manufak-
túr: Súkenníci 18:35  Necelebrity: Dana 
T thová 18:45 Večerníček: Indiánske roz-
právky 18:50 Macko Uško 19:00 Trpaslíci: 
SMAJLICEDA 19:05 Franklin 19:15 Fran-
klin 19:25 Veselá farma 19:35 Zázračný 
miniateliér 19:40 Andyho dobrodružstvá 
v prírode II. 20:00 Správy RTVS v sloven-
skom posunkovom jazyku N  20:10 Vivat 
Beňovský  4/7 21:30 Família: Família - Ke  
láska predsa len príde ... 22:00  Úspech 
môjho tajomstva 23:40 Správy RTVS N  
00:30 ArtSpektrum

05:00 Okouzlení VI 05:50 Post ehy od-
jinud 06:00 Raníček 06:05 Sv tob žky 
06:15  Hurá, škola  06:30  Matýsek 
06:35 Franklin a p átelé 07:00 Mikulá-
šovy patálie II 07:15 Garfieldova show 
IV 07:30  Studio Kamarád 09:00  Náš 
venkov: Pémci 09:30  Za našima 
humny: Boleradice 09:55  Folklorika 
10:25  Romantické hrady, Rýn a  dívka 
jménem Lorelei 10:35  Druhá sv tová 
válka v barv : St edomo í a severní Af-
rika 11:30 Letecké katastrofy: Vražedná 
námraza 12:15 Zatopené osudy: ance 
12:35 Auto Moto Revue 13:05 Babylon 
13:30 V  zemi černých vdov 14:25 P í-
pad komisa e Maigreta 16:05  Kamera 
na cestách: Libanon, pokladnice života 
17:00  Neviditelné sv ty: Mimo naše 
rozlišovací schopnosti 17:50  Zázračná 
planeta: 24 hodin na planet  Zemi: Den 
1/2 18:45  Večerníček 18:55  P íb hy 
zbraní: AK-47 19:40  Post ehy odjinud 
19:50 Zprávy v českém znakovém jazyce 
20:00 V tajné služb  Jejího Veličenstva 
22:25  Gomora 7/12 23:05  Gomora 
8/12 23:55 REC 01:15 Skrytý potenciál: 
Jan Lačňák a Cyril H schl 01:45 Uchem 
jehly 02:10 Chcete je  ZJ 02:15 Být jab-
loňovým kv tem 02:45 Ta naša kapela

05:45  Post ehy odjinud 05:59  Dobré 
ráno 08:30 Kouzelná školka 09:00 Krá-
lovství divočiny: Chamele n 09:30  Ti-
bet, st echa sv ta 10:25  Cestománie 
10:55  Post ehy odjinud 11:00  Pozo-
ruhodné Jordánsko 11:55  Mizející 
Praha 12:50  Planeta Zem : Poušt  
13:40 Chcete m  ZJ 14:05 Minuty z Kr-
konoš 14:10 Ochránce 5/12 14:40 Spe-
ciální zbran : Útok z mo e 15:30 Propa-
ganda ve službách studené války: Slova 
místo zbraní 16:15 V da na vlastní k ži 
26/50 17:10  Uvnit  lidského t la: Jak 
p ežít 18:00 Život na pob eží: Nový Zé-
land 6/10 18:45 Večerníček 19:00 Evro-
pa dnes 19:25 Na pomoc životu - artr za
19:40 Post ehy odjinud
19:50 Zprávy v českém znakovém jazyce
20:00  Zázračná planeta: 24 hodin na 

planet  Zemi: Den 1/2
20:55 Život se sopkami 2/7
21:50 Ochránce
00:00 S gurmánem na cestách I.: Kuba
00:40  Bates v motel: Nejd ív máš sen, 

pak zem eš 1/10
01:25 Bates v motel 2/10
02:05 Hlasy strachu: Sousedka 6/7
02:30 Dokud nás víra nerozd lí 1/6
03:00 Ústav 03:25 Ta naša kapela

05:00 Hobby naší doby 05:30 Události 
v regionech 06:00 Kouzelné bylinky 
06:25 Polopat  07:15 Pohádka pro 
pam tníky 07:50 Úsm vy V  08:30 Nej-
lepší trapasy 09:45 Gejzír
10:15 Všechnopárty
11:10 Otec Brown II
12:00  Z metropole Praha , Události v re-

gionech plus Brno, Ostrava
12:25 Hobby naší doby
12:50 Post ehy odjinud
13:00 Zprávy
13:05 Vod nka
14:10  Limonádový Joe aneb Koňská 

opera
15:45 Neobyčejné životy
16:40 Hercule Poirot
18:25 Kluci v akci
18:55 Události za okamžik a počasí
19:00 Události
19:45 Branky, body, vte iny
20:00 Nejchyt ejší Čech
21:40 Gympl
23:29 Výsledky losování ťastných 10 
23:30 Nebezpečný klient
01:30 Bolkoviny
02:20 Banánové rybičky
03:00 Sama doma
04:30 Bydlení je hra

05:00  13. komnata Michala Viewegha 
05:30 Události v regionech 05:59 Stu-
dio 6 09:00 Okouzlení VI 09:50 Hubert 
a  Staller II 10:45  Kojak 11:35  Černé 
ovce 12:00 Zprávy ve 12 12:20  P ed-
pov  počasí, sportovní zprávy Praha , 
Události v regionech plus Brno, Ostrava  
12:30  Sama doma 14:00  Soudkyn  
Amy V 14:45 Pošta pro tebe 15:45 Re-
porté i ČT 16:35 Polopat  17:30 AZ-kvíz 
18:00 Události v regionech 18:25 V n  
krétské kuchyn  s  Miroslavem: Donuti-
lem 6/9 
18:55 Události za okamžik a počasí
19:00 Události
19:50 Branky, body, vte iny
19:59  Losování Mimo ádné Sportky 

a  ance
20:05  Četnické humoresky: Loupežník 

25/39
21:35 13. komnata Kamily Magálové
22:04 Výsledky losování ťastných 10
22:05 Všechnopárty
22:55 Hitparáda televizní zábavy
23:50 Profesionálové
00:45 AZ-kvíz
01:10 DoktorKA
02:05 Na stop
02:30 Dobré ráno

05:10 Novashopping
06:10 Jake a piráti ze Zem  Nezem  22
06:35 Monstra vs. Vet elci 8
07:00 Myšák Stuart Little 4
07:25 Looney Tunes: Úžasná Show II 2
07:50  Kung Fu Panda: Legendy o ma-

záctví 9
08:20 Brémští muzikanti
09:35 Náhodný milioná
11:25 Volejte Novu
12:00 Než si pro nás p ijde
14:00 Vým na manželek IV
15:15 P íb h rytí e
17:55 Mé a Bé a
19:30 Televizní noviny
20:20 Letopisy Narnie: Princ Kaspian
23:10 Nákaza
01:05 Noc hr zy
02:55 Prásk
03:25 čko: Manželství za každou cenu
04:20 DO-RE-MI

05:55  Snídan  s  Novou 09:00  No-
vashopping 09:20  Ulice 2969 
10:15  Ordinace v  r žové zahrad  2: 
Osudná chyba 630 11:30 Krok za kro-
kem III 5 12:00 Polední Televizní noviny 
12:35 Tescoma s chutí 12:45 M j p ítel 
Monk VI 9 13:40 Odložené p ípady VII: 
Bunny na út ku 12 14:40 Lovci zločinc  
III: Let do nebezpečí 13 15:35 Ordinace 
v  r žové zahrad  2: Poslední rytí  458 
16:57  Odpolední Počasí 17:00  Odpo-
lední Televizní noviny 17:25 Mentalista 
III: Není r že bez trní 19 18:25  Ulice 
2970 19:30 Televizní noviny 
20:20 Podfuká i
22:35 Neznámý
00:45 Atentát: Vražda v cele 13
01:50  Lovci zločinc  III: Let do nebez-
pečí 13 02:35 Mentalista III: Není r že 
bez trní 19 03:20 Krok za krokem III 5 
04:10 Ordinace v r žové zahrad  2: Po-
slední rytí  458

05:55 Teleshopping
06:10 ípková R ženka
07:20 90210: Nová generace II 18
08:10 Gilmorova d včata 14
09:00 M j p ítel Monk VI 8
09:50 Odložené p ípady VII 11
10:45 V t le boubelky VI 8
11:30 Teleshopping
11:55 Doktorka z Dixie IV 6
12:50 Gilmorova d včata 15
13:45 Teleshopping
14:10 Námo ní vyšet ovací služba 5
15:00 Námo ní vyšet ovací služba 6
15:55 Zlato v Black Hills
18:05 V t le boubelky VI 9
19:00 Gilmorova d včata 16
20:00 Mars útočí
22:05 Eurotrip
23:50 Policajt z New orku 6
00:35 Eurotrip
02:05 Neznámý
03:55 Policajt z New orku 6

05:00 Roseanne VI. 21-22/25
05:45 V údolí divých ruží: Miesto v srdci
07:30 Frasier
09:05 Veštiareň
10:15 Sultán 27-29/95
14:45 Nezvestní II. 15-17/18
17:35 Justin Bieber: Nikdy nehovor nikdy
20:00 Inga Lindstr mová: Splnený sen

22:00  Rosamunde Pilcherová: Túžba 
srdca

00:05 Nenávidím Valentína 01:45 One 
Direction: This is Us 03:10 Justin Bieber: 
Nikdy nehovor nikdy

05:10 Vojna Monteovcov 122-123/128 
06:45 Sila 40 
07:45 Tisíc a jedna noc 20/183 
09:05 Veštiareň
10:05 Frasier
11:05 Láska na druhý pokus 39-40
13:50 Ordinácia v ružovej záhrade
14:50 Nezlomná Valentína 74-75/142
16:45 Indická nevesta 9-10
17:35 Krok za krokom
18:05 Kým nás smrť nerozdelí
18:35 Priatelia
19:40 Odložený prípad VII. 3/22
20:30 Smotánka
21:10 One Direction: This is Us
23:10 Nenávidím Valentína
01:10 Priatelia
02:00 Krok za krokom
02:20 Kým nás smrť nerozdelí
02:45  Príbehy o láske: Túžba za domo-

vom
04:10 Ordinácia v ružovej záhrade

05:15 Ničitelia mýtov 8
06:00 M A S H 3
06:25 Vytunuj mi fáro II.
06:45 F rky, vtipky XXIII.
07:10 EUROMINÚT
08:30 Prvé oddelenie
09:00 Tajomstvá druhej svetovej vojny
10:35 M A S H
12:00 Priepasť
14:50 Faktor strachu III. 28,29,30
17:45 no, šéfe  USA II. 1,2/13
19:40 Kutyil s.r.o.: Kukučkové hodiny 7
20:35 Princezná a netvor
22:20 Ong Bak: Záverečný duel
00:25 M A S H
01:45 Prvé oddelenie
02:05 Kutyil s.r.o. 7
02:50 Miss Marec
04:15 Záhadné zmiznutie

08:00  Effeta 08:30  Klbko - o  liturgii 
6  08:50  Biblické príbehy 09:15  Peter 
medzi nami 09:25  Spravodajský súhrn 
09:50 Vstaň a prí  do Angoly 10:30 N 5 
minút s  nami: Jubileum 800 10:50  Va-
tikánsky magazín 11:20  Prehľad kato-
líckych periodík 11:30  Godzone maga-
zín 12:00  Anjel Pána 12:20  Ruženec 
12:55  Generálna audiencia 14:00  Moja 
misia - Padre Alegría 14:25  Prehľad ka-
tolíckych periodík 14:30  Rodina Nepo-
škvrnenej 15:00  Hodina milosrdenstva 
15:30 LUXáreň 16:00 Rozvojová spolu-
práca v Keni 16:10 Klimatická zmena a ži-
votné prostredie 16:30  Pápež František 
v Mexiku 18:00 Gréckokatolícky magazín 
18:15  Saleziánsky magazín 18:30  Klb-
ko - o  liturgii 6  18:50  Biblické príbehy 
19:00  Ruženec z  Lúrd 19:30  Effeta 
20:00  Spravodajský súhrn 20:25  Lurdy 
22:20 Zimbabwe - Otec Hora 22:55 Stojí 
to za to  Manželia 23:15 Adorácia

05:20 Ničitelia mýtov 7 06:00 M A S H 
2 06:25 Vytunuj mi fáro II. 06:45 F r-
ky, vtipky XXIII. 07:10  EUROMINÚT  
08:30  Prvé oddelenie 08:55  Podvod-
níci IV. 7  09:50  Biele goliere IV. 1/16 
11:05  Kosti VIII. 10 12:05  M A S H 
3 12:50 Ničitelia mýtov 8 13:55 Faktor 
strachu III. 32 14:55  Simpsonovci IV. 
11,12 15:50 Vytunuj mi fáro II.
16:15 F rky, vtipky XXIII.
16:45 Vtierka Castle IV. 22
17:45 C.S.I.: Kriminálka Miami X. 17
18:40 Simpsonovci IV. 13,14
19:40 Profesionáli IV.: Nápoj lásky 1/30
20:35 X-Men 2
23:20 Gigolovia IV. 7,8
00:30 Dracula 4
01:20 Zločin III. 4
02:00 Profesionáli IV.: Nápoj lásky 1/30
02:40 Gigolovia IV. 7,8
03:35 Dracula 4
04:15 Prvé oddelenie

06:30 Astro Boy II: Do dračího doup te 
19 06:55 Superhrdinové: Batman do 
Ligy  07:25 Star ars: Nové p íb hy 
z  odovy kroniky 1 07:55 Autosalon 
09:15  Danielle Steelová: Vzkaz z Viet-

namu 2/2 
11:15 Bella a nespln ný sen
13:20 Tajemství velryb 2/2
15:20 P ístav: Omluva se nep ijímá 43
16:45  Vraždy v Midsomeru IX: Láska až 

za hrob
18:55 Zprávy FTV Prima
19:25 Krimi zprávy
19:40 Divácké zprávy
19:55 TOP STAR
20:15 Máme rádi Česko
22:00 Rychle a zb sile 5
00:45 Mutant 2
02:40  Vraždy v Midsomeru IX: Láska až 

za hrob
04:15 Rambo III

06:15  Astro Boy II: Tajný agent 18 
06:45 Superhrdinové: Batman do Ligy  
07:15  M A S H 207 08:00  M A S H 
208 08:55  M A S H 209 09:25  Castle 
na zabití IV: Hotel plný vzpomínek 
8 10:25 Místo činu: Mnichov: Smrt to-
varyše 14 12:25  Policie Hamburk IV: 
Mo ský vlk v nesnázích 5 13:25 Komisa  
Rex V: Vraždící hračky 6 14:35 Castle na 
zabití IV: Sniper 9 15:35 Rosamunde Pil-
cher: Cesta za št stím 17:30 Odpolední 
zprávy 17:50  Prost eno  18:55  Zprávy 
FTV Prima 19:25 Krimi zprávy
19:40 Divácké zprávy
19:55 TOP STAR
20:15 Rambo III
22:20 Normal
00:15 Prost eno
01:15 Místo činu: Mnichov: Smrt tovary-
še 14 03:00 Policie Hamburk IV: Mo ský 
vlk v nesnázích 5 03:45 Komisa  Rex V: 
Vraždící hračky 6
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JEDNOTKA MARKÍZA JOJ 2

LUXNOVA NOVA CINEMA DOMA JOJ PLUS PRIMA

05:00  Biblia 07:00  Svätá omša 
07:40  Ruženec 08:15  Doma je doma 
09:10  Animované biblické príbehy 
NZ 09:40  Z  prameňa 10:00  Krát-
ke správy 10:10  Duchovná poradňa 
10:35 V Samárii pri studni 12:00 Anjel 
Pána 12:20  Ruženec 12:55  Zimba-
bwe - Otec Hora 13:25  V  škole Du-
cha 13:55  Chvály 14:40  Z  prameňa 
15:00 Hodina milosrdenstva 15:30 Ru-
ženec z  Lúrd 16:00  Hudobné p dium 
16:45  Katechéza 17:00  Stojí to za to  
Manželia 17:20  Prehľad katolíckych 
periodík 17:30 Vstaň a  prí  do Angoly 
18:10 N 5 minút s nami: Jubileum 800 
18:30  Animované biblické príbehy NZ 
19:00 Ruženec z Lúrd 19:35 Z prameňa 
20:00 Spravodajský súhrn 20:25 Effeta 
Lk 4, 1  - 13  20:55  Rodina Nepoškvr-
nenej 21:25  LUXáreň 21:55  Doma je 
doma 22:55  Gréckokatolícky magazín 
23:10 Saleziánsky magazín 23:20 vKon-
texte 00:05 Spravodajský súhrn

05:00 TELEV ZNE NOVIN
06:00 Teleráno
08:30 Búrlivé víno
09:45 Bez servítky - PILČ CI
10:45 Rodinné prípady
11:35 Kobra 11 XII. 7/10
12:35 NCIS: Los Angeles II. 20/24
13:35 Monk II. 3/16
14:30 Dva a pol chlapa II.
15:00 Mentalista II. 4/23
16:00 Rodinné prípady
16:56 Hra o Niké
17:00 PRV  TELEV ZNE NOVIN
17:25 Reflex
18:00 Bez servítky - PILČ CI
19:00 TELEV ZNE NOVIN
20:05 PORTOV  NOVIN
20:25 POČASIE
20:30 Búrlivé víno
21:40 Colombiana
00:00 Bostonské vraždy IV. 14/16
00:55 Mentalista II. 4/23
01:45 Monk II. 3/16
02:25 NCIS: Los Angeles II. 20/24
03:05 Dva a pol chlapa II.
03:25 Mentalista II. 4/23
04:10 Bez servítky - PILČ CI

DVOJKA

05:10  Gilmorova d včata 15 
05:55 V  t le boubelky VI 9 06:45 Zla-
to v Black Hills 08:50 M j p ítel Monk 
VI 9  09:45  Odložené p ípady VII 12 
10:30  Teleshopping 11:00  Gilmorova 
d včata 16 11:55 Malí válečníci 
14:00 Mars útočí
16:05 Podfuká i
18:15 Zachraňte illyho 2
20:00 Soukromá válka pana ilsona

22:10 Poslední pevnost
00:40 Záblesk ve tm
02:30 Poslední pevnost
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05:40  Správy RTVS N  06:25  Počasie 
06:35 TV ANCA 07:05 Duel 07:30 Po-
stav dom, zasa  strom 08:00  Ranné 
správy RTVS 08:30  60 zabijakov di-
vočiny 09:05  Správna Agáta II. 10/13 
10:00 Medicopter 117: tvrtý element 
10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Sprá-
vy RTVS 12:25 Dámsky klub 14:00 Po-
stav dom, zasa  strom 14:30  Jazdi 
Hlavou: Nehoda na diaľnici 14:45  Re-
cept na život 21/65 15:30  TV ANCA 
16:00 Správy RTVS 16:25 60 zabijakov 
divočiny 16:55 Neskoro večer 
17:45 Duel
18:10 Krátke správy RTVS
18:20 5 proti 5
19:00 Správy RTVS
19:50 G ly - body - sekundy
20:15 Počasie
20:25 Muž z Ria
22:15 Reportéri
22:45  Kriminálka Staré Mesto: Prípad 

strateného syna
23:45 Recept na život 21/65
00:30 Muž z Ria
02:25  Kriminálka Staré Mesto: Prípad 

strateného syna
03:20 Dámsky klub
04:50 Správy RTVS N

05:25  Správy RTVS N  06:15  G ly 
- body - sekundy 06:30  Počasie 
06:40  Indiánske rozprávky 06:45 Mac-
ko Uško 06:55  Franklin 07:05  Pingu 
07:15  molkovia 07:25  Garfield IV. 
07:40  Franklin a  priatelia: Franklin 
a   púšťanie šarkana 07:55  illy Fog 
cestuje okolo sveta 08:20  STOJ  PO-
ZOR  CHO  08:30  Zázračný ateliér 
09:00  Spadla z  oblakov: Tajomník 
7/13 09:30  Autosal n 09:55  Jazdi 
Hlavou: Nehoda na diaľnici 10:05 Mlá-
atká 11:00  Slovensko v  obrazoch 

11:20 Svet v obrazoch 11:45 HiSTOR  
11:55  O  5  minút 12 13:25  Občan za 
dverami 14:00 Agatha Christie: Poirot: 
Veľká štvorka 15:25 Zlatá klasika: Eva 
tropí hlouposti  17:00 Nikto nie je do-
konalý 18:20 Tajomstvo mojej kuchyne 
19:00 Správy RTVS 19:50 G ly - body - 
sekundy 20:15 Počasie 
20:25 Kolonáda II. 6/13 
21:25 Zátoka nádejí III. 5/12
22:10 Zátoka nádejí III. 6/12
22:50  Agatha Christie: Poirot: Veľká 

štvorka
00:20 O 5 minút 12
01:55 Zátoka nádejí III. 5/12
02:40 Zátoka nádejí III. 6/12

05:00 TELEV ZNE NOVIN
06:00 Teleráno
08:30 Zámena manželiek
09:45 Bez servítky - PILČ CI
10:40 Rodinné prípady
11:30 Kobra 11 XII. 8/10
12:30 NCIS: Los Angeles II. 21/24
13:30 Monk II. 4/16
14:30 Dva a pol chlapa II.
15:00 Mentalista II. 5/23
16:00 Rodinné prípady
16:56 Hra o Niké
17:00 PRV  TELEV ZNE NOVIN
17:25 Reflex
18:00 Bez servítky
19:00 TELEV ZNE NOVIN
20:05 PORTOV  NOVIN
20:25 POČASIE
20:30 Horná Dolná
21:40 Kredenc
22:50 Rodinné prípady
23:50 Mentalista II. 5/23
00:40 Monk II. 4/16
01:30 Parížske zločiny 1/8
02:20 NCIS: Los Angeles II. 21/24
03:05 Dva a pol chlapa II.
03:25 Kredenc
03:50 Bez servítky

05:15 Rodinné prípady
06:00 TELEV ZNE NOVIN
06:55 Zajac Bugs a priatelia
07:10 Scooby-Doo: Záhady, s. r. o.
07:35 Kung Fu Panda III.
08:00 Scooby-Doo a škola príšeriek
10:00 Harry Potter a Dary smrti 1 HD
13:00  Parlamentné voľby 2016 - Dis-

kusia
14:10 CHART SHO
16:15 Kredenc
16:45 Vo štvorici po Slovensku vlakom
17:50 Horná Dolná
19:00 TELEV ZNE NOVIN
20:00 PORTOV  NOVIN
20:15 POČASIE
20:20 Valentínsky Madagaskar
20:40 Hriešny tanec HD

22:45 Mysli ako muž HD
01:20 Hriešny tanec HD
03:00 Mysli ako muž HD

05:25 NOVIN  TV JOJ 06:00 KRIMI 
06:45 NOVIN  TV JOJ 07:25 SÚDNA 
SIE : Vek nerozhoduje 08:35 SÚDNA 
SIE : Hajzel 09:40 Dr. LUDSK : Primera-
ná obrana 2 11:00 Profesionáli III.: Ne-
správny šéf 15 12:00 NOVIN  O 12:00 
12:55 MOJA MAMA VAR  LEP IE AKO 
TVOJA 14:00 MOJA MAMA VAR  LEP IE 
AKO TVOJA
15:20 N KUPN  MANIAČK
16:45 TOP STAR
17:00 NOVIN  O 17:00
17:55  MOJA MAMA VAR  LEP IE AKO 

TVOJA
19:00 KRIMI
19:30 NOVIN  TV JOJ
20:15 TARTOVAC  BAL ČEK 2016
20:20 PORT
20:30 NAJLEP IE POČASIE
20:35 ZOO
22:00 SLADK  ŽIVOT
22:55 Kuriér II. 3
23:55 Podvodníci IV. 8
00:50 Agent VI. 2
01:45 Ohnivé tornádo
03:15 KRIMI
03:40 NOVIN  TV JOJ
04:15  MOJA MAMA VAR  LEP IE AKO 

TVOJA

05:15 KRIMI 05:40 NOVIN  TV JOJ
06:15 KRIMI
06:40 NOVIN  TV JOJ
07:25 Dedičstvo kráľa Artuša
09:35 Káčerovo
10:00 Kosti X. 6
11:00  MOJA MAMA VAR  LEP IE AKO 

TVOJA: CELEBRITN  V ZVA
12:25 15 MINÚT. KUCH R
13:10 X-Men 2
15:55 Princezná a netvor
17:55 NOV  B VANIE DIZAJN
19:00 KRIMI
19:30 NOVIN  TV JOJ
20:15 TARTOVAC  BAL ČEK 2016
20:20 PORT
20:30 NAJLEP IE POČASIE
20:35 Práskač

23:00 Mimo zákona 00:55 Kickboxer 
2: Cesta späť 02:30 Ong Bak: Záverečný 
duel 04:00 NOVIN  TV JOJ

06:50  Televíkend 07:15  Kapura 
08:00 Živá panoráma 08:30 Farmárska 
revue 09:00  Halali 09:25  Test maga-
zín 09:35  Slovenský raj 10:00  Služby 
Božie na 1. pôstnu nedeľu 11:20 Matej 
Bel 12:10  Família: Família - Ke  láska 
predsa len príde... 12:40  Spišský rebel 
13:35  Orientácie14:15  Tajomstvá mú-
zeí III.: Národné námornícke múzeum 
v  Londýne 15:00  Folkl rny festival 
Heľpa 2015: Vrch Hrona II. 16:15 Duša 
spoločnosti 16:50 Herecké legendy: Ju-
raj Kukura 17:05 Nebezpečné známosti 
18:45 Večerníček: Indiánske rozprávky 
18:50 Macko Uško 
18:55  Trpaslíci: SMAJLINKA - úsmevná 

poradňa - KTO JE VIAC
19:00 Franklin
19:15 Franklin
19:25 Veselá farma
19:35 Andyho dobrodružstvá v prírode II.
19:50 Slovo
20:00  Správy RTVS v  slovenskom po-

sunkovom jazyku N
20:10 Katarína Veľká 9/10
20:50  allander: Vrahovia bez tváre
22:20 Malé životné etudy
23:55 Správy RTVS N
00:40 Slovo

05:05  Uvnit  lidského t la: Jak p ežít 
05:59  Dobré ráno 08:30  Kouzelná 
školka 09:00  Kamera na cestách: Li-
banon, pokladnice života 09:55  Modrá 
tajemství: Navy Pier 10:50  S  gurmá-
nem na cestách I.: Kuba 11:30  Minuty 
z Krkonoš 11:35 Babylon 12:00 Dokud 
nás víra nerozd lí 2/6 12:30  Televizní 
klub neslyšících - ZJ 12:55  Vesnicopis 
13:15  Československý filmový týdeník 
1966 1082/2379 13:30 V da na vlastní 
k ži 26/50 14:25  Dobrodružství v dy 
a techniky 14:55 Letecké katastrofy: Vra-
žedná námraza 15:40  Památné bitvy: 
Alexandr Veliký 16:30 Letecká esa: Stí-
hači z Tuskegee 17:20 V  zemi černých 
vdov 18:15 Na cest  po Tokiu 18:45 Ve-
černíček 18:55 Vesmír: Jak vznikla slu-
neční soustava
19:40 Post ehy odjinud
19:50 Zprávy v českém znakovém jazyce
20:00  Druhá sv tová válka v barv : Bod 

obratu
20:55 P íb hy zbraní: M-16
21:45 Goyovy p ízraky
23:40 El Dorado
01:40  ueer: Čistá rodina 02:10  Jsem 
workoholik a kdo je víc  02:35 Abeceda 
komunistických zločin

05:05  Život na pob eží: Nový Zéland 
6/10 05:50 Post ehy odjinud 06:00 Ra-
níček 06:05  Sv tob žky 06:15  Hurá, 
škola  06:30  Matýsek 06:35  Franklin 
a  p átelé 07:00  Mikulášovy patálie II 
07:15 Garfieldova show IV 07:30 Studio 
Kamarád 09:00 Československý filmový 
týdeník 1966 1082/2379 09:15  Hle-
dání ztraceného času: Po kolejích na 
Pet ín 09:35 Trabantem Jižní Amerikou: 
Dálnice duch  5/12 10:00  Speciální 
zbran : Útok z  mo e 10:50  Nedej se 
11:45  Chcete m  ZJ 12:10  Počesku 
12:20  Království divočiny: Vranka t í-
pásá 12:50 Francie s ozv nou domova 
13:05 Sváteční slovo kastelána a varha-
níka Marka Buše 13:15 K esťanský ma-
gazín 13:40 Uchem jehly 14:05 Dokud 
nás víra nerozd lí 2/6 14:35  Život se 
sopkami 2/7 15:25  Na cest  po Tokiu 
15:55 Kolem sv ta po obratníku Raka: 
Neobyčejná výprava z  Egypta p es 3/6 
16:55 Na plovárn  s Marianem Jelínkem 
17:25  Planeta Zem : Království ledu 
18:15  Ochránce 6/12 18:45  Večerní-
ček 18:55  Nabručení: Zahraj si to sám 
19:20 Zajímavosti z region  19:50 Zprá-
vy v českém znakovém jazyce 20:00 El 
Dorado 22:05 Hlava 22 00:05 Krehká 
identita 01:20 Tycho Brahe

05:00  Rozsudek II. 05:30  Zajímavosti 
z  region  05:59  Studio 6  09:00  Oko-
uzlení VI 09:55  Otec Brown II 
10:45  Decentní večer 11:25  168 ho-
din 12:00  Zprávy ve 12 12:20  P ed-
pov  počasí, sportovní zprávy 
Praha  12:30 Sama doma 14:00 Soud-
kyn  Amy V 14:45 Nádraží 15:00 Kojak 
15:50 Hubert a Staller II 16:45 Cesto-
mánie 17:15 AZ-kvíz 17:40 Černé ovce 
18:00 Události v regionech 18:25 Kde 
domov m j  18:55 Události za okamžik 
a počasí 19:00 Události
19:50 Branky, body, vte iny
20:00  P ípady 1. odd lení II.: Krádež 

století 7/8
21:10 Rozsudek II.
21:35 Reporté i ČT
22:14 Výsledky losování ťastných 10
22:15 Kriminalista
23:15 Na stop
23:40 Profesionálové
00:35 AZ-kvíz
01:00 Kalendárium
01:15  Sváteční slovo kastelána a  var-
haníka Marka Buše 01:20  Z  metropo-
le Praha , Události v  regionech plus 
Brno, Ostrava  01:50  Holubí andante 

02:40 Dobré ráno

05:30  Z  metropole 06:00  Zajímavos-
ti z  region  06:25  Neobyčejné životy 
07:20  Limonádový Joe aneb Koňská 
opera 08:55  Polopat  09:45  Kalendá-
rium 10:00 Toulavá kamera 10:35 Ob-
jektiv 11:05 Dynastie Novák : Ztracené 
dít  7/13 12:00 Otázky Václava Moravce 
13:00  Zprávy 13:05  Bronzová koruna 
14:05  Perly a  r že 14:35  Sedm žen 
Alfonse Karáska 15:15  Alfons Karásek 
v lázních 16:00 H íchy pro pátera Kno-
xe: Justiční omyl 4/10 17:00 Brácha za 
všechny peníze 18:25 Kouzelné bylinky
18:55 Události za okamžik a počasí
19:00 Události
19:45 Branky, body, vte iny
19:57 Losování Sportky a  ance
20:00 Vejška
21:15 168 hodin
21:49 Výsledky losování ťastných 10
21:50 Samotá i
23:40 Komisa  Moulin
01:05 Manéž Bolka Polívky
02:20 Banánové rybičky
02:45 Žiješ jenom 2x
03:10 Hobby naší doby
03:40 13. komnata Kamily Magálové
04:05  Sváteční slovo kastelána a varha-

níka Marka Buše

05:10  Biblia 07:00  Svätá omša 
07:35  Týždeň s  ... Bardejov - mesto  
07:40  Ruženec 08:15  Doma je doma 
09:10  Animované biblické príbehy NZ 
09:40  Z  prameňa 10:00  Spravodajský 
súhrn 10:20  Môj názor 10:40  LUXá-
reň 11:10  Gréckokatolícky magazín 
11:30 Saleziánsky magazín 12:00 Anjel 
Pána 12:20 Ruženec 12:55 Duchovná po-
radňa 13:25 Hudobné p dium 14:10 Ro-
dina Nepoškvrnenej 14:40  Z  prameňa 
15:00 Hodina milosrdenstva 15:30 Ru-
ženec z Lúrd 16:00 vKontexte 16:25 Va-
tikánsky magazín 17:00 Pápež František 
v Mexiku 18:45  Správy zo Svätej zeme 
19:00  Ruženec z  Lúrd 19:35  Z  prame-
ňa 20:00  Krátke správy 20:10  Týždeň 
s  ... Bardejov - mesto  20:15  Pozvánka 
20:25 V Samárii pri studni 21:55 Funda-
menty 23:00 N 5 minút s nami: Jubileum 
800 23:15  Pápež František v  Mexiku 
00:30 Rodina Nepoškvrnenej

05:05  Biblia 07:00  Ruženec 
07:35 Spravodajský súhrn 08:00 Sprá-
vy zo Svätej zeme 08:30  Klbko - 
o  sviatostiach 08:50  Biblické príbehy 
09:05  LUXáreň 09:40  Peter medzi 
nami 10:30  Svätá omša zo aštína 
11:15  Spravodajský súhrn 11:45  Stojí 
to za to  Manželia 12:00 Pápež Franti-
šek v  Mexiku 13:30  Rozvojová spolu-
práca v  Keni 13:40  Klimatická zmena 
a životné prostredie 13:50 Hrady srdca 
Eur py 14:15  vKontexte 14:40  Môj 
názor 15:00  Hodina milosrdenstva 
15:30  Lurdy 17:05  Klbko - o  sviatos-
tiach 17:30  Pápež František v  Mexiku 
19:00 Ruženec z Lúrd 19:30 Katechéza 
20:00  Spravodajský súhrn 20:25  Du-
chovná poradňa 20:55  Medzi nebom 
a zemou 21:40 Moja misia - Padre Ale-
gría 22:10 Godzone magazín 22:40 Hu-
dobné p dium 23:20 Večerná univerzita 
00:05 Spravodajský súhrn 00:30 LUXá-
reň 01:00 Stojí to za to  Manželia 

05:55  Snídan  s  Novou 09:00  No-
vashopping 09:20 Ulice 2970 10:15 Na 
vod : Milej kluk 2 11:30 Krok za krokem 
III 6  12:00  Polední Televizní noviny 
12:30 Tescoma s  chutí 12:40 M j p í-
tel Monk VI 10 13:35 Odložené p ípady 
VII: Vražedné grafitti 13 14:35  Lovci 
zločinc  III: Česká spojka 14 15:35 Or-
dinace v  r žové zahrad  2: Kamenické 
hv zdné války 459 16:57  Odpolední 
Počasí 17:00 Odpolední Televizní noviny 
17:25 Mentalista III: Zredigováno 20 
18:25 Ulice 2971 
19:30 Televizní noviny
20:20 Sv tová invaze
22:45 Atentát: ancja 14
00:00 Černá listina II: uon Zhang č. 87 
20 00:55 Lovci zločinc  III: Česká spojka 
14 01:45 Mentalista III: Zredigováno 20 
02:30 St epiny 02:55 Krok za krokem III 
6 03:20 Kolotoč

05:10  Novashopping 06:05  Oggy 
a  kodíci 06:30  Jake a  piráti ze Zem  
Nezem  23 06:55  Monstra vs. Ve-
t elci 9  07:20  Myšák Stuart Little 
5  07:45  Looney Tunes: Úžasná Show 
II 3  08:10  Kung Fu Panda: Legen-
dy o  mazáctví 10 08:40  Sn hurka 
09:55  Zv inec 10:30  Gympl s  r uče-
ním omezeným: Eliška ráda divočinu 62 
11:55 H íšný tanec 2 13:35 Hop - a je tu 
lidoop 15:15 Byl jednou jeden polda 
17:05 Na sv. Valentýna 
19:30 Televizní noviny
20:20 Na vod : Milej kluk 2
21:30 St epiny
22:10 Skandální odhalení
00:40  Kriminálka Las Vegas IV: Jako 

motýl
01:25 Volejte Novu
01:55  čko: Jsem génius, a nikdo mi to 
nev í 02:40 Kolotoč 
03:05 DO-RE-MI 

05:10 Laskavý dotek II 3
06:05 Teleshopping
06:15 Jake a piráti ze Zem  Nezem  22
06:40 Klub odložených žen
08:25 Burani ve m st
10:05 Teleshopping
10:30 Corrina, Corrina
12:45 Na sv. Valentýna
15:00 Teleshopping
15:25 Hop - a je tu lidoop
17:00 Dej si pohov, kámoši
19:00 Gilmorova d včata 17
20:00 Sv ták
22:00 Police Story III
00:00 Policajt z New orku 7
00:45 Vražedná práva 2
01:25 Vražedná práva 3
02:10 Sv ták
03:40 Police Story III

05:25 Malí válečníci 07:10 Zachraňte 
illyho 2 09:00 Náhodný milioná  

10:40 Teleshopping 11:05 Mé a Bé a
12:35 P íb h rytí e
15:10  Letopisy Narnie: Princ Kaspian 

18:05 Vražedná práva 2
19:00 Vražedná práva 3
20:00 Trust

22:05 Návrat do domu hr zy
23:40 Laskavý dotek II 3 00:25 Vra-
žedná práva 2 01:05 Vražedná práva 3 
01:50 Skandální odhalení

05:10 Vojna Monteovcov 124-125/128 
06:40 Sila 41 07:40 Tisíc a jedna noc 
21/183 09:05 Veštiareň 
10:10 Frasier
11:10 Inga Lindstr mová: Splnený sen
13:50 Ordinácia v ružovej záhrade
14:50 Nezlomná Valentína 76-77/142
16:45 Indická nevesta 11-12
17:35 Krok za krokom
18:05 Kým nás smrť nerozdelí
18:30 Priatelia
19:30 Odložený prípad VII. 4/22
20:25 Varte s nami
20:40  NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 

V. 9/19
21:40 Láska na druhý pokus 41-42
23:45 Stratená duša II. 9/22
00:40 Priatelia
01:05 Krok za krokom
01:25 Kým nás smrť nerozdelí
02:00 GRAMM  2016

05:00  Roseanne VI. 23-24/25 
05:45  Rosamunde Pilcherová: Túžba 
srdca 07:30  Frasier 09:05  Veštiareň 
10:05  Taká obyčajná rodinka III. 14 
- 15/24 11:35 Roztomilé mrchy IV. 19-
21/25 15:00 Gossip Girl V. 15-17/24
17:50 Katy Perry: Kúsok zo mňa
20:00  Skutočný príbeh: Únos Natasche 

Kampuschovej

22:15 LET S DANCE
01:05 Katy Perry: Kúsok zo mňa
02:35 One Direction: This is Us
04:05 Frasier

05:20 Simpsonovci XIII. 05:40 Hviezdna 
brána: Atlantída 11,12 07:10  EU-
ROMINÚT  08:30  Prvé oddelenie 
08:55  Hrochy v  Afrike 11:10  M A S H 
4  11:45  Kutyil s.r.o. 8  12:55  Ničitelia 
mýtov 9 14:00 Faktor strachu III. 33/33 
14:55 Simpsonovci IV. 15,16 15:55 Vy-
tunuj mi fáro 16:20  F rky, vtipky XXIII. 
16:50  C.S.I.: Kriminálka New ork VI. 
9,10 18:40 Simpsonovci IV. 17,18
19:40  Profesionáli IV.: Košický zlatý po-

klad 2
20:35 Ohnivé tornádo
22:35 Kickboxer 2: Cesta späť
00:30 EUROMINÚT
01:30  Profesionáli IV.: Košický zlatý po-

klad 2
02:10 Liga snov IV. 11,12
02:55 Zákon gangu V. 6
03:40 ZOO
04:35 Ako potrápiť rodičov IV. 7,8

06:10 Tajomstvá druhej svetovej vojny 
07:10 EUROMINÚT  08:30 Prvé odde-
lenie 09:00 Simpsonovci IV. 13,14 
10:10 Hviezdna brána: Atlantída 11,12 
12:15 Faktor strachu III. 31,32
14:15 Simpsonovci XIII.: - MARAT N
16:45 Hrochy v Afrike
18:45 Simpsonovci IV. 15,16

19:45 Kutyil s.r.o. 8
20:35 Horúce strely
22:20 Adam hľadá Evu 11/11 
23:10  Črepiny 00:30 EUROMINÚT  
01:30 Zajtra zomrieš 03:00 Adam hľadá 
Evu 11/11 03:40 Črepiny

06:15  Astro Boy II: Robotonie 21 
06:45 Star ars: Nové p íb hy z  odovy 
kroniky: Jediové útočí 3 07:15 M A S H 
209 08:00 M A S H 210 08:55 M A S H 
211 09:25  Castle na zabití IV: Sniper 
9  10:25  Místo činu: Mnichov: Vánice 
15 12:25  Policie Hamburk IV: Kaiovo 
rozhodnutí 6 13:25 Komisa  Rex V: tva-
nice 7 14:35 Castle na zabití IV: V pou-
tech 10 15:35 Rosamunde Pilcher: Sen 
jednoho léta 17:30  Odpolední zprávy 
17:50 Prost eno  18:55 Zprávy FTV Pri-
ma 19:25 Krimi zprávy 19:40 Divácké 
zprávy 19:55 TOP STAR
20:15 P ístav: Že by láska 45
21:35 TOP STAR magazín
22:50 Jste to, co jíte
23:55 Prost eno
00:55 Místo činu: Mnichov: Vánice 15
02:40  Policie Hamburk IV: Kaiovo roz-

hodnutí 6

06:35 Astro Boy II: Vzpoura robot  20 
07:05  Star ars: Nové p íb hy z  o-
dovy kroniky 1  07:35  Star ars: Nové 
p íb hy z  odovy kroniky: Hrozba Sith  
2 08:05 Tajemství války: Válka v Zálivu: 
Tajemství skrytá v písku 16 09:15 Prima 
ZOOM SV T 09:50 T i mušketý i I: Výzva 
8 11:00 Partie 11:45 Božské dorty od 
Markéty 12:20 Big Ben III: Vrah milenc  
12 14:25 P ístav: Náš báječný rozvod 44 
15:50 Vraždy v  Midsomeru IX: Hon na 
lišku 18:00 Češi na cestách 18:55 Zprá-
vy FTV Prima 19:25  Krimi zprávy 
19:40 Divácké zprávy 19:55 TOP STAR
20:15 V.I.P. vraždy: Mimo realitu 2
21:35 Ano, šéfe
22:50 Láska nezná hranic 1/2
00:55 Zrozeni k zabíjení  V: Peter Sut-
cliffe 6  01:55  Tajemství války: Válka 
v  Zálivu: Tajemství skrytá v  písku 16 
02:55 Vraždy v  Midsomeru IX: Hon na 
lišku 04:30 Nikdo není dokonalý

JEDNOTKA MARKÍZA JOJDVOJKA 2

LUXNOVA NOVA CINEMA DOMA JOJ PLUS PRIMA

JEDNOTKA MARKÍZA JOJDVOJKA 2

LUXNOVA NOVA CINEMA DOMA PRIMAJOJ PLUS

09:05 Ľudia a čas - Skalica 09:30 Tvárou 
v  tvár 09:55  Polícia 10:10  Jazdi Hlavou: 
Jazdi hlavou: SMS 10:15  Profesionál 
10:30  Katarína Veľká 9/10 11:10  Dva 
dni s Anabelou 11:45  Jurošík 12:00 Živá 
panoráma 12:35  Generácia 13:00  Med-
nyánszky 13:55 5 minút po dvanástej: JA 
MILUJEM, T  MILUJE  14:55 ArtSpektrum 
15:00 Z albumu Dvojky: Svetový skautský 
Moot  Mexiko 2OOO 15:30 Národnostný 
magazín: Nemecký 16:00  Boj o  prežitie: 
Boj o prežitie - Bobry - príliš chránené či 
prehnane prenasledované  16:30 Autosa-
l n 17:00 Kvarteto 17:30  Správy - Hírek 
17:35  Dielo z  depozitára 17:45  Správy 
RTVS z regi nov 18:00 Encyklopédia slov.
obcí: Lietava 18:10  Miestopis cechov 
a  manufaktúr: Hist ria písaná medom 
18:35  Necelebrity: Katarína Blažová 
18:45  Večerníček: Indiánske rozprávky 
18:50 Macko Uško 19:00 Trpaslíci: SMAJ-
L KOVCI 19:05  Franklin 19:15  Franklin 
19:25  Veselá farma 19:35  Zázračný 
miniateliér 19:40  STOJ  POZOR  CHO  
20:00 Správy RTVS v slovenskom posun-
kovom jazyku N  20:10 George Harrison: 
Život v materiálnom svete 1/2 21:40 Gen.
sk: Dorota Pospíšilová 22:00  Správy 
a  komentáre 22:25  GBS  22:40  Svadba 
00:25 Správy RTVS N  01:15 ArtSpektrum
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INZERCIA  P-0003

V V J NA H  S N HN N S AMI RED 100/50 = 72/108  RED 100 = 1030  RED HYPO = 2,898  RED NB = 243 viac info: www.red.sk

Predaj nehnuteľnosti

238/350 * RD s rovinatým pozemkom 
s  výmerou 800 m2 na Bôriku. Prízemie: 
vstupná chodba, hala, kuchyňa, obývacia 
izba, spálňa, kúpeľňa, C. Poschodie: 3x 
izba, terasa. Čiastočne podpivničený, ga-
ráž. Cena 205 000 , www.red.sk. T. 0915 
808 515.
223/347 * 3-izb. byt v novostavbe na 
H ik . Ter ín k nčeni  . 
Byt má výmeru podlahovej plochy 

  2  er sy  2 a pivnice 2,7 m2. 
Cena 92    .re .sk. T.  

 .
248/548  Svetlý, pekne zrekonštruo-
vaný 1-izb. byt, Hliny V. Cena 45 000 , 
www.red.sk. T. 0915 808 515.
229/222 * 3-izb. nízkoenergetic-
ký montovaný rodinný dom úspornej 
konštrukcie postavený na pozemku 
s vý er   2. Dom je napláno-
v ný v  n v v ne  vr i Green

rk Lie v . Pre kl ný ný 

er ín vz ni  s v y e ese  
. P  i viek klien  e 

n  i ik v  rys  vn r
n  vy venie i eri l v  reve

enie. Cen      .re .sk. 
T.     .
238/342  2-izb. byt v širšom centre mes-
ta. Cena 45 500 , www.red.sk. T. 0915 
808 515.

  S ve ný ze k v Ter
c ve  č s  P nsk  l ky s vý er  

  2   . P ze k e ri r ve
ný k k i e  výs v e  n  ze k  s  
v e ky IS. Cen     .re .sk. 
T.    .
248/547  Slnečný 2-izb. byt v zatep-
lenom panelovom bytovom dome, 
4./5  podlažie, Hliny VII. Cena 58 000 , 
www.red.sk. T. 0915 808 515.

  iz . y  s lk n  n  sí
lisk  Vlčince III. R zl   2. Byt sa 
n c z  v z e lene  y vke n  . s
c í. Cen     .re .sk. 
T.    .

239/568  Murovaná chatka v obci Kubí-
ková s pozemkom 185 m2. Okrajom po-

zemku prechádza potok, v okolí veľa ze-
lene. Cena 19 990 , www.red.sk. T. 0915 
808 515.

  Slnečný ekný iz . y  
s  v  ve ký i lk n i v n v s v
be, Hliny VIII. Byt sa predáva spolu s ga-
r   s  z ri ení . Vý  s  níz
ke es čn  n kl y. Cen     

.re .sk. T.   .
223/609  2-podlažný rodinný dom v sú-
vislej zástavbe rodinných domov v mest-
skej časti Bytčica, výmera pozemku 
1027  m2. Pri dome je postavená malá 
hospodárska budova. Cena 90 000 , 
www.red.sk. T. 0915 808 515.

  Dv l ný ries r nný 
nízk ener e ický n v ný RD vý e
ra pozemku 737 m2. Dom je napláno-
v ný v n v v ne  vr i Green rk 
Lie v . Pre kl ný ný er ín 

vz ni  s v y e ese  . P  
i viek klien  e n  i ik

v  rys  vn rn  vy venie i 
eri l v  reve enie. Cen     

.re .sk. T.   .

60/3  Predám 3-izb. čiastočne 
prerobený byt na Vlčincoch, rozlo-
ha 74  m2, cena 72 000 . T. 0911 
633 105.

  S v. ze k v Bi r ve . 
T.    .
52/44  Rovinatý stavebný pozemok na 
Marčeku s výmerou 611 m2. Prístup po 
asfaltovej ceste. Cena 28 /m2. T. 0903 
014 166. 

     iz . r inný ivničený 
 v R ci s ze k    cen  

  . T.   .
5/6  Pozemok v Ovčiarsku, okr. Žilina, 
6000 m . T. 042/4382 373.

  N v s ven  iz . RD 
v R. Te lici c  . . T.    .
101/2  Admin. budova na frekventova-
nom mieste v Žiline a časť adm. budovy 
v centre. T. 0905 850 423.

  ener čný r .   izie   
r  v Trn v  ivničený    
ze k  cen    . T.  

  .
95/38  Pozemok v Žiline 2992 m , schvá-
lený ÚHA na podnikanie servis, sklad, au-
tobazár , cena 55 /m . T. 0905 850 423. 

  Pre  iz . y    ve ký 
lk n  ivnic  r v n  r  l s

v  kn  v ný s v. Tic  vy v
n  l k li  B rik. RK nev l  li ie in  
n    .
40/6  Záhradka s chatkou, Dubeň. T. 0949 
433 416.

  iz . y  v R ci  n v  k le
n  rek n r kci    ve ký lk n  

  . T.   . 
47/6  Stavebné parcely v Bytči, komplet 
siete, www.bytcapodhajom.sk. 

  Pre  z r. c ky v k lí ZA. 
T.     .
64/6  Predám pozemok pri ZA. T. 0917 
222 919.

  Pre  RD n  B rik  v ZA. 
T.    .
66/6  Predám víkendový dom - vhod-
ný aj na pohostinstvo, Dlhé Pole. T. 0917 
222 919.

  Pre  iz . y y cen r  ZA 
 Hliny. T.   .

69/6  Predám stavebný pozemok v Trno-
vom, IS na hranici pozemku, 2 x 666 m , 
1 x 1332 m , cena 40 /m . T. 0917 222 
919, www.renomereal.sk.

  iz . y  s vý er     
l i    n v s v  lízk  cen r . 
T.    .
72/6  4-izb. byt s veľkou terasou v rezi-
dencii Lesopark, 108 m . T. 0911 442 142.

  R inný  B rik s ekný  
ze k   . T.   .
74/6  Starší rodinný dom v Rosine v pô-
vodnom stave na pozemku s výmerou 
1350 m , prístup z dvoch strán. T. 0907 
696 653.

  O c ný ries r n  ríze í 
v  n v s v e v lízk s i cen r  s vý

er    cen    . T.  
  .

76/6  Stavebný pozemok, Hôrky, nová 
štvrť rodinných domov, výmera 892 m , 
cena 37 000 . T. 0907 696 653.

  Pre  ze ky k s r lne 
ze ie Ve k  By č  s v re is r  C. Vý
er  s l   . P ze ky s  n

chádzajú v zastavanom území obce, 
v  ze n  l ne rčen  n  výs v

 IBV. Prís  z ez ečený z ecne  
s l ve  ces y. Elek rin  NN sie  n  

zemku, plyn na pozemku, voda v dosahu 
cc    k n liz ci  nie e. Cen  

. T.   . 

Prenájom
13/2  Dám do prenájmu garáž v Žiline. 
Elektrika, 18 m . T. 0918 248 125.

  Dl ý ren  v enzi
ne v  R eckýc  Te lici c  cen  iz y 

  esi c  k is zícii e TV k c yn
k  c l ničk  k e  n  iz e. T.  

  .
35/3  Prenajmem garáž. T. 0905 835 191. 
23/4 * Dám do prenájmu kanceláriu 

   K enn  l. T.   .
39/4  Dám do prenájmu 2-izb. byt 
64 m  na Hlinách VIII po kompletnej re-
konštrukcii. RK nevolať. Cena s energiami, 
TV, internet, cca 400 . T. 0905 607 265.

  D   ren  r  n  Hli
n c  VII. T.   .
18/5  Dám do prenájmu 3-izb. byt v dob-
rej lokalite, na Hlinskej ul., ZA. Byt je 
priestranný, moderne zariadený a slnečný. 
T. 0915 646 917. 

  D   ren  rs nk  ri 
. n s i i v ZA. T.   .

44/5  Výhodne odstúpim 10 r. fungujú-
cu predajňu chov. potrieb. Rod. dôvody. 
T. 0905 417 548.

  Pren e  skl    
   v cen re es  s r  

 k le ný  servis  VZV r
v  k ncel rie  s r ený. Cen  

. T.   .

11/6  Chata Malinô Brdo - ponúkame 
Vám ubytovanie 50 m od vleku a svahu 
lyžiarskeho strediska Malinô Brdo. Spolo-
čenská miestnosť, kuchyňa, 2x spálňa, 2x 

C a kúpeľňa, 6 lôžok - možnosť prístelky 
2 - 3 lôžka - 160 eur/noc. Zľava možná na 
viac ako víkend. T. 0904 535 162.
43/43 * Dám do prenájmu kanc. priestory 

    n  sl y. T.    .
44/43  Dám do prenájmu priestory pre 
lekára. Výhodne. T. 0908 511 380.

  D   ren  k nc.   
WC  k c y  n s   k  y . 
T.    .
17/6  Dám do prenájmu 1 izbu v zariade-
nom byte v ZA, vhodné pre absolventku, 
resp. študentku od 1. marca. Cena doho-
dou. T. 00421908 490 386.

  N ni ie n y v ir  cen
re: cel  y vne    l k   
s. es.  k ncel rske ries ry výr

n  skl v  ries ry kr čírsk  iel . 
T.    .
126/44  Prenajmem 2 sklady na ram-
pe, 60 a 25 m , cena 170  a 60 /mes. 
T. 0907 651 610.

  D   ren  rk v ci  
l c   . T.   .

105/2  Dám do prenájmu vybet nova-
nú plochu 70 m  vedľa frekventovanej 
cesty Predmestská  na predvádzanie ale-
bo parkovanie, cena 150 /mes. T. 0905 
850 423.

  Pren e  ve ký iz . z r. y  
  n  Hlin c  V. T.   .

38/6  Prenajmeme miesta pod predaj-
né stánky na trhovisku na aut. nást. v ŽA. 
T. 0905 752 717. Výmera podľa dohody.

  D   ren  rs nk  v Ži
line. T.   .
57/6  Prenajmem 2-izb. zar. byt, Bulvár. 
T. 0908 926 689.

  Pren e  iz . y  Vlčince. 
T.    .

59/6  Prenajmem 4-izb. zar. byt na Hájiku. 
T. 0908 926 689.
49/29 * Dáme do prenájmu priesto-
ry v  s er ne   ýv l  k vi re  
s  er s    ri A rk  H rný v l 

 v n   n  sl y  in . T.  
  . 

67/6  Prenajmem 2-, 3-izb. byt, RD - kan-
celárie v ZA. T. 0917 222 919.

  D e  ren  k ncel rie 
n  . sc .  Ul. B v   H rný v l . 
T.   .
19/3  Dáme do prenájmu garáž na Dla-
bačovej ul., blízko autobus. nástup. Cena 
30 . T. 0903 719 884. 

  iz . y   k le ne  rek n
r kcii s lk n  Vlčince I     

cen  ren :  esi c re 
  s  cen  e vr ne ener ií  v ný 

i ne . T.   .

Kúpa nehnuteľnosti
13/14  Mladá rodina kúpi byt v ŽA. 
T. 0948 436 426.

  G rs nk . T.   .
50/50  Pozemky v Rosine, Tepličke n. V. 
aj s neznámymi vlastníkmi . T. 0903 
014 166.

      rne  y v k lí Ži
liny. T.   .
34/4  Byt, príp. rodinný dom v Žiline 
alebo blízkom okolí. Platba v hotovosti. 
T. 0911 462 874.

  K i  s ve ný ze
k n  RD v Žiline  R sinky B rik. 

T.    .

29/6  Kúpim 2-izb. byt, čiastočne zrekon-
štruovaný, vhodný na nasťahovanie. Plat-
ba v hotovosti. T. 0915 990 568.

  K i  v č í iz . y  v v
n  s ve. T.   .
58/6  Dom alebo pozemok v centre. 
T. 0905 777 770.

  Skl  le  ze k n  skl . 
T.    .
61/6  Kúpim 1-, 2-, 3-, 4-izb. b. v ZA. 
T. 0917 222 919.

  K i   le  ze k  ZA 
  k lie. T.   .

77/6  Kúpim byt v Žiline. T. 0907 696 653.
  Výk  y v  ne n e n s

í  z l enýc . T.    
.c s re l.sk.

Predaj autá
41/5  Mercedes ML 270 CDI, r. v. 2003, 
4  Matic, stav tach. 247 689. T. 0905 
302 044.

Kúpa autá
91/3  Odkúpim vaše poškodené aj nepo-
škodené auto od r. v. 99. T. 0902 395 404. 

Predaj rôzne
36/3  Bukové brikety. T. 0905 835 191. 

  L cn  re  z e n  ilin
sk  k l  z v  c   
c k . T.   .
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drevoSL Ž čajovňa

P-0042

Dodávka a montáž  
okná, dvere  rolety  markízy  žalúzie , IN  protihmyzové siete

l. A. ernoláka , Žilina ( ulvár)
el. a  62 2 2

mobil  9   2
e-mail  lima lima.sk, eb  .lima.sk

drevoSL Ž žalúzie, rolety, markízy

P-
00

43

drevoSL Ž parkety

P-0044

drevoSL Ž masáže

P-0045

.

P-
00

63

5/5  Manželská posteľ, nočné stolíky, lus-
ter ako sadu, obrazy, el. krb dubový sta-
rožitný a gobelínový star. obraz. T. 0905 
340 574.

  Pr . č klik kl k v z r ke  cen  
 . T.   .

75/5  Použité hranoly v dobrom stave, 
rôzne rozmery. Cena dohodou. T. 0903 
178 557.

  P n k  s r í i cí s r  zn. 
Veri s  zi sy r zne  ky i cie ni e. 
V e k  z  sy . cen . T.  

  .
27/6  Unimobunka 6 x 2,5 m. Dohoda 
istá. T. 0949 430 235.

  R v  k c ynsk  link  
     c  vierk  y v n  r

 n  v  svie i l  v
rez  lyn vý s r k  s v č  cen  

  kr ly r z v cí s l y
v ný     r v  se ci  s r v  

      c  ly v  ne k en  
l k   . T.   .

29/8  Ponúkam výbornú propo-
lisovo-smrekovú masť na kríže, 
chrbát, k by, k čové žily, preleža-
niny, rany, vredy, zápaly, hemoroi-
dy,... za 4   poštovné. Posielam 
min. 2 balenia. Ing. Anna Jančová, 
A. Stodolu 28/19, 036 01 Martin, 
tel.: 043/4276 546.

  Z c v lý k c yn. s l  reve
n  sk  c r v  n ie. T.  

 .

Kúpa rôzne
2/6  rotovník na obilie a kukuricu. 
T. 0907 848 265.

  F r ne vz c s c   i . 
T.   .
98/2  Poľovnícke trofeje anomálie - rari-
ty. T. 0905 850 423.

Práca
219/3  KURZ  SBS. Len u nás stále za 
bezkonkurenčne najvýhodnejšie ceny. 
Ak ste prišli o zamestnanie, my vám po-
núkame riešenie. Už pri začatí školenia 
možnosť okamžitého zamestnania za 
výh. podmienok. Kontakt: ALL SECURIT , 
s. r. o., Ul. Tajovského 33 vedľa aut. zastáv-
ky Tulipánová . T. 0910 149 797.

  J sličky MACKOVO v Žiline ri
í  e i v  vek     r k v. Zvý
nen  cen  re e i     r k v. Z

is e í  li ie in r cie n  el. čísle: 
   le  slicky@ ze .sk.

122/27  Zamestnáme elektrotechnika 
slaboprúd . Požiadavky: ukončená S , 
znalosť ovládania PC, osvedčenie po-
dľa vyhlášky 718/2002, VP sk. B. Žiadosť 
so životopisom zasielajte na e-mail: 
tecoza@tecoza.sk, t. 041/5623 516.

  Pri e  k erníčk  rincess 
H ir S  Žilin . T.   .
96/40  Prijmeme do zamestnania ľudí 
na TPP, KPP aj brigádnikov. Prijmeme aj 
vodičov vysokozdvižných vozíkov. T. 0903 
471 176.

  Bri  re ievč  n
le ie en ky VŠ  SŠ. T.  

  . 
15/4  Jedáleň v areáli KIA Teplička n. Vá-
hom prijme pomocnú silu do kuchyne. 
T. 041/4220 600, 0902 206 001. 

  Pri e e č ník čk   r  
n  M ri nske n .   n  víken y. 
T.    . 
25/4  Prijmeme čašníka s praxou. T. 0908 
926 284. 

  Bl  Žilin    z es n
ni  č níčky n  rv lý r c vný er. 
Z í v  in nčn  n enie  i sy 
 n sy z  re . Vi c in  n :  

 . V rí e z  li e i
v is  s k ln  r i  n : 

r c . l @ il.c .
122/46  NAJLACNEJ IE KURZ  SBS V ŽA, 
MARI N. N M., Burianova medz. V BU-
DOVE AUTO KOLA Ľ. LI KA . T. 0917 736 
056, 0908 527 027.

  Pri e e č níčk  n  HPP  ri
nicky  z e n e  rev zky v Ži

line. D r  l v  ienky. T.  
 .

113/4  Hľadáme brigádnikov na noč-
né inventúry v ZA. Mzda: 3,10 - 3,80  /h 
 ponúkame prácu na TPP v skladoch. 

T.  0914 343 403, alebo pošlite na: 
zilina@proplusco.sk.

  Pri e e n ier č v OK  ec
n l ickýc  celk v r c  v Os r ve. 
T.    .
8/5  Prijmem staršiu pani na opatrovanie 
a bežnú starostlivosť o domácnosť. Pod-
mienka: 24 h. Ubytovanie a strava zdar-
ma. T. 0911 530 190.

  Vý č  NJ. O r v nie Ne ec
k  L e rsk  Bel ick  Fr nc zsk . 
T.     .ellie ne cin.e .
11/5  Prijmeme čašníčku do herne na 
TPP v KNM. T. 0903 251 433. 

  Pri e e  TPP č níčk   
erne. T.   .

33/5  Prijmem do TPP kuchára/-ku do 
pizzerie v Liet. Lúčke. T. 0910 929 713.

  A servis v Žiline ri e r
c vník   ec nik  elek ri
k r  s n s  i ne . Pr  s  vy

e. Os n  in r cie n  el. č.  
 .

37/5  Prijmeme čašníčku na HPP do pi-
várne na Solinkách. Len vážny záujem. 
T. 0905 627 589.

  H  re v čk   k ene  
l n rie v HM Tesc  Žilin . K n k : 

  .
40/5  Hľadám staršiu pani na vedenie 
domácnosti: upratovanie, žehlenie, vare-
nie na mes. paušál. T. 0904 350 702.

  Pri e  ik vn  ec
nik   r c vník  n  vrc v  r v  
k v v  l k v nie  iesk v nie. T.  

 .
45/5  Hľadám prácu na doma. T. 0907 
303 703.

  Fir  RELIMO ri e v ič  
s r  n  k i n  l   e r  
s   ne e  v n . In :  

 .

96/5  Firma RELIMO prijme na TPP, 
resp. ŽL automechanika s praxou na 
nákladné autá DAF, plat 1500 eur. 
Info: 0917 499 585.

  Fir  RELIMO ri e v i
č  n  TPP sk. C E  Žilin   N vice  

l   s   ne e  v n . 
T.   .

98/5  Firma RELIMO prijme vodi-
ča sk. C na TPP, Žilina - okolie, plat 
900 eur. Info: 0914 240 925.

  Pri e e č níčk   e  Sli
k n  s. s nici v ZA  ri ne 

n  víken y. T.   .
105/5  Reštauračné zariadenie v centre 
Žiliny hľadá spolupracovníkov na mies-
ta: hlavný čašník, čašník, kuchár. T. 0905 
663 742.

  Re r čn  z ri enie v cen re 
Žiliny  r c vník v n  ies : re
v zk r  n r rev zky. T.  

 .
1/6  Prijmem opatrovateľku k 81-roč. 
žene. T. 0918 427 951.
   Pri e e re v čk   rýc le

 čers veni  v KNM  v ZA.N s ný 
BONUS  K n k      

  v l   .   . .
4/6  Prijmeme upratovačku do KNM. 
FLEXI prac. čas. Po DOHODE možnosť 
DOOBEDA, príp. POOBEDE, aj brigád-
ne. Môže byť aj dôchodkyňa, študentka, 
príp. na MD. Plat v úkolovej mzde, cca do 
3,32  . Kontakt 0902 643 753, 0918 810 
063 volať od 10.00 do 15.00.

  Pri e e  n nik v vc
výc  verí  ri ne . T.  

 .
10/6  Prijmeme vodiča ND, vodičský pre-
ukaz skupiny C. T. 0905 582 676. 

  Re r ci   ýv čk  ri
. T.    v l   . 

19/6  Prijmeme recepčnú a chyžnú 
do ubytovacieho zariadenia. T. 0905 
184 222.

N   F r ce ick  l r n k
s lven k   r c  v lek rni. T.  

 .
26/6  Pekáreň J J v Bytči prijme do TPP 
pekára/-ku s výhodnými pracovnými 
podmienkami. Bližšie informácie na tel. 
čísle: 0904 012 630.

  Z n  l nci  TN en l  
s.  r.  . ri e z r v n  ses r . Živ

is z siel e n : s.ne cik@
il.c .

32/6  Firma PRACOVN  ODEV  ZIGO, 
s. r. o., prijme do TPP krajčírku s praxou. 
Zaujímavé platové ohodnotenie. Kont. 
osoba: Jozef Zigo, tel. 0905 324 997.

  Pri e e k erníčk k  n  z
es n nie  ivn s   r z e n  s

l n . T.   .
36/6  Prijmeme predavačku do čínskeho 
obchodu. T. 0911 885 856.

  Pri e e inis r ívn  r
c vníčk . Vy e e: VP B  r
c  s PC  r c  s MS OFFICE  r ni
z čn  sc n s i  s s n s . 
Živ is s  r i  z siel e: 

rik@s nline.sk.

21/6  Ponúkame vám stabilnú 
prácu v automobilovom priemys-
le na hlavný pracovný pomer na 
pozície: skladník, zvárač, pracov-
ník/pracovníčka vo výrobe v Žiline, 
Martine, Strečne, Rajci, ale aj v Považ-
skej Bystrici. Poskytujeme zaujímavé 
finančné ohodnotenie v  príjemnom 
pracovnom prostredí, zabezpečenie 
profesionálneho zaškolenia s mož-
nosťou kariérneho rastu. Viac info 
na: zilina@adecco.com, 041/5007 
081, bezplatná infolinka 0800 800 
246, kl. 3.

  Pri e  č níčk   k c rk  n  
s l  K e v . T.   .
135/3  V KON VAME KOLENIA NA 
MOTOR. VOZ K , ELEKTROTECHNIKOV, 
ŽERIAVNIKOV, VIAZAČOV, PILČ KOV, LE E-
N ROV, KURIČOV, STROJN KOV, ŽA- tefá-
nikova 33. T. 0911 333 235, 041/7242 
942, skolenia@point-extra.sk.

  A k l   in r k r . 
T.    .
41/6  Stavebná firma ponúka prácu mu-
rárom, zatepľovačom, lešenárom. Práca je 
v Žiline a blízkom okolí. V prípade záujmu 
posielajte životopisy na info.ferosta@
gmail.com alebo 0915 780 008. 

  H  r r   v r  n  
r v  . T.   . 

48/6  Prijmem do zamestnania čašní-
ka/-čku do baru v centre Žiliny. Výhodné 
podmienky. T. 0902 668 366.

  Pri e e c. k c r k  
 re r cie v ŽA  č níčk  n   . 

T.    . 
50/6  Hľadáme pracovníkov na vonkajšiu 
údržbu areálu výrobného závodu v Tep-
ličke nad Váhom. Práca na živnosť, doho-
du. T. 0903 434 113.

  Pri e e r v čky n  TPP
  výr n  z v  v Te ličke 

n  V . T.   .
52/6  Zamestnáme ČA N ČK  na TPP 
a aj brigádne za veľmi výhodných plato-
vých podmienok. T. 0915 952 735.

  H e skl níčk   ve k
c  s r ri   č vníčk . P .: 

vl nie z y  PÚ. T.   .
60/6  Pizzeria Miláno prijme šoféra na 
rozvoz jedál a pizze, práca vhodná pre 
mladých, možnosť vyplácania týždenne. 
T. 0948 150 883.

  O rí  seni r v e i. S
liv . T.   .
70/6  Firma DOSS, spol. s r. o., Žilina, 
ponúka prácu na pozíciu VOD R – KÚ-
REN R s praxou. Životopis zasielajte 
na doss@doss.sk. Info na tel. č. 0903 
507 346.

  H  ele nis k . Me li e  N
r n  . T.   .

82/6  Prijmeme pomocné kuchárky 
a pom. sily do prevádzok v OC Aupark. 
T. 0904 692 633.

hovateľstvo
84/29  Predám 10 kg balíčky hovädzie-
ho mäsa, 1 kg/4,50 . T. 0915 533 526.

  Pre  ri sk  siv  čičky ez 
ier v cen   . T.  . 

30/2  Predám domáce prasiatka na chov 
aj zabitie, pripravím na gril, mäsový typ. 
Doveziem. T. 0907 558 024.

  Pre  eni k  l ez k . 
T.    .

ôzne 
15/21  Vybavíme stav. povolenia, ÚR, ko-
laudácie, zabezpečíme projekt. T. 0905 
804 323.

  Ve í  k r y nekl . T.  
 . 

42/3  Chceš mať zelenú domácnosť  
T. 0918 089 425. 

  M e ik   AJ. D č v nie SŠ 
 ZŠ. T.   . 

29/5  Kvalitne pripravím na rôzne skúšky 
z AJ a NJ štátnice, maturity . T. 0908 
227 749. 

  Pečie  kv rk v  če  r z
ne sl n  ečiv . T.   .
38/5  Autopožičovňa, www.havanacars.sk, 
0904 838 829.

  S r c e  . rizn nie FO. 
T.    .
8/6  Vykonávame vypratovacie prá-
ce, výkup, odvoz kovov, odpadu. T. 0907 
884 051.

  Vy č e  NJ  AJ  víken y. 
T.    
22/6  ALT NK  - Z HRADN  DOMČEK  za 
výhodné ceny, www.salus-zahradnictvo.sk, 
0902 200 023.

  D ce z k sky n  k  rí
le i s   ezle k v  sl n . T.  

 .
45/6  Opatrím dieťa aj starších ľudí. 
T. 0908 665 377.

  D čí  e ik . T.  
  .

57/6  Ľahké pôžičky. T. 0919 198 886.

Služby
36/44  Urobíme vám obklad, dlažbu, kú-
peľne, byt. jadrá, rekonštrukcie. T. 0903 
641 857.

  RENOVÁCIA verí  z r ní  k c . 
liniek  vs v. skrí . Akci   . T.  

 .
9/2  BRÚSENIE PARKIET. POŽIČOV A. 
T. 0903 503 522.

  PODLAHY. PREDAJ  MONTÁŽ. 
T.    .
13/45  Maliarske, natieračské práce, in-
teriér, exteriér, ručné omietky. Ľudové 
ceny. T. 0905 106 161. 

  A r v  s v nie. T.  
 . 

48/3  Kvalitne stav. práce, byt. jadrá, ob-
klady, maľovky, omietky. T. 0949 426 912. 

  Te v nie se cíc  s r v 
k erc v ýv nie kien. T.  

  . 
81/3  Výrub a orez komplikovaných stro-
mov. T. O908 532 996.

  Orez  výr  ne ez ečnýc  s r
v. T.   . 

90/3  DA OV  PRIZNANIA – V ETK  
DRUH , ÚČTOVN CTVO JÚ, PÚ, MZD , 
DPH. T. 0918 680 716.

  Rýc l  l cn   kv li ne čí  
NJ  AJ   v ic  i viek. T. 

  .
27/5  Pozáručný servis plast. a hliník. 
dverí, okien, garáž. brán, žalúzií  pre-
daj. T. 0905 236 854.

  F MS r í výs v y  rek n. r . 
v  kl y  l y  s r k r

ny  y v  r  z e v nie v. 
T.    .
56/2  MAĽUJEME, OMIETK . T. 0910 
272 157.

  Penzi n D r vy v D ln  
Hrič ve zn v  v rený. P sky e

e: r inn  sl vy  k ry  ire n  

se eni  sv y   s . T.  
  il: r k @ il.

c .
24/6  Účtovníctvo – mzdy a dane 
od januára 2016 otvorené. Dob-
ré ceny, ochota a rýchlosť. Pre nás 
je každý klient vítaný hosť. Ná-
rodná 7, vo dvore medzi 101 
Drogerie a SLSP. T. 0911 305 704. 

  NOVÉ SVADOBNÉ FOTO  VI
DEO  . vi e . e n e.
sk. T.   . 
80/6  Spracujem účtovníctvo a daňo-
vé priznania, spoľahlivo, za výh. cenu. 
T. 0907 188 466.

  Výrez s r v  zi ný rez v c. 
s r v  čis enie ze k v. T.  

 .
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Zoznámenie
16/6  42-ročný slobodný muž hľadá 
ženu od 35 do 45 rokov na intímne 
stretnutia. T. 0919 024 487. 

  D c c  r čný In . ýv
ci lízk  R c  v  vl s n  e 
 z e  s  z zn i  s  en  n  

l  c víle. T.   .
67/3  40-ročný, rozvedený hľadá pria-
teľku na trvalý vzťah, dieťa nie je pre-
kážkou. T. 0902 829 624. 

Darujem
 Darujem starý funkčný  PC aj so sto-

líkom za odvoz. T. 0918 170 047.

Straty - nálezy

 Dňa 6. 1. 2016 sa stratila na poľovač-
ke v oblasti Chaty pod Suchým sučka. Je 
to hrubosrstý trpaslíčí jazvečík - sfarbenie 
čierna s pálením. Je začipovaná. Reaguje 
na meno LIJA. Prosím nálezcu, prípadne, 
ak ju niekto videl, volať informácie na tel. 
kontakt 0903 847 856. akujem. Finanč-
ná odmena pre nálezcu 200 eur.

Fir  re liz e:
 s r v  ie ky

 s r k r n
 ek r ívne s ierky

 li rske r ce
T.   P-0108

PALIVOVÉ DREVO 
UKLADANÉ

tvrdá metrovica ...    mp
klátik  štiepané ...    mp

mäkká metrovica ...  2   mp
klátik  štiepané ...    mp

tel.: 0911 090 185
       0905 193 790

D V Z ,9   km

www.mkcartaxi.sk    l    preprava@mkcar.sk
SPOKOJNOSŤ ZÁKAZNÍKA JE NAŠOU PRIORITOU!

Za každú jazdu  
počas dennej zmeny  
dostane klient  
0,5 l Ilava Original grátis.

Výhodnejšia cena pre Vás: 

mesto od 3 € 

i e e užo  a  žen  do 
do spoločnos i na ý o u au osedačiek

 spoločnosť  lí kos i cen a es a
 a e pečená dop a a da a
 ožnosť plácania áloh
 au í a   nančn  ohodno enie

 ka i n  as
 dochád ko  onus  a ene  
 s a n  lís k
 enná p e ád ka

zamestnanie mkslovakia.eu
0918 242 686 (8:00 - 17:00)

P-0011

Spracujeme so zárukou
- účtovníctvo
- daňové priznania
- mzdy
Zabezpečíme
- účtovn  a daňov  dozor

rieloh  2
  Žilina

2 
 8

.anteko.sk
P-0101

ÚČTOVNÍCTVO

P-0005

.zilinskyvecernik.sk

marketin zilinskyvecernik.sk

PublishingHouse
regionálne periodiká a firemné časopisy na kľúč

www.publishinghouse.sk info@publishinghouse.sk

ddelenie marketingu a predaja ponúka na vedľaj í aj hlavný pracovný pomer pozície

OBCHODNÝ A MARKETINGOVÝ MANAŽÉR
v oblasti regionálnej a firemnej tlače

s p sobnos ou v rnavskom, renčianskom a ilinskom kraji, najm  v severných
prihraničných oblastiach s eskou republikou.

o adujeme príjemné a slu né vystupovanie, komunikatívnos , cieľavedomos ,
vodičský preukaz skupiny , vzdelanie  alebo .

profesné  a motivačný list za lite na e mail  riaditeľ@zilinskyvecernik.sk.
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V N  P A VN  P Z I  

P V V
(Práca na v robnej linke v automobilovom priemysle.)  

ratislavská 9,   Žilina
tele nny kontakt  9  2 6 , 

e-mail  recruitment hyundai-dymos.sk
P-0065

P DPLA N  

Žilinsk  večerník

  041/5166 379

SPRAVODAJSTVO S. 2   ROZHOVOR S. 4   KULTÚRA S. 10   HORÚCE KRESLO S. 12   AUTOMOTO S. 16   TV PROGRAM S. 23   ŠPORT S. 36

INZERCIA  

P-0003

komentár
Sociálny demokrat?
o že odine ako hovorcovi? str. 2

Ž D N N K S V N H  S L V N S KA

YELLOW  BG VERSION

ezpečnostné 
protipožiarne dvere

0910 948 325in o kuzma-vso.sk

K ŽMA roup, s. r. o.Národná , Žilina

P SN  DV  do  hod.

P-
00

23

Slota do basy?
„Nie,“ povedal sudca.str. 2

Učiteľka o štrajku
Bolo to potrebné?str. 4

šport
Hokejisti blízko 
k vytúženému play-o
str. 37

Utorok 2. 2. 2016Číslo 5  Ročník VI
Cena 0,50 €Predplatitelia 0,40 €

spravodajstvo

horúce kresloJán Marosz o korupcii a politike
str. 12

str. 2

rozhovor

horúce kresloJán Marosz o korupcii a politike

spravodajstvo
trajk 

učiteľov pokračuje
str. 2

Kto sa o nás postarástr. 15

Snímka Martin Hodoň

Michal ilek

ŽILINA. O prípade sme infor-movali pred niekoľkými týž-dňami. Teraz sa však vypra-tanie stáva realitou, hoci syn Stanislav je rozhodnutý bo-jovať. Dokonca je odhodlaný držať hladovku. 

Musel nechať aj školu„Otec nám neplatil. Ja som mu-sel preto dvakrát odísť zo sta-vebnej fakulty, aby som pomo-hol živiť rodinu, pretože nešlo robiť celý mesiac nočné a ráno ísť na prednášky. Takto sme sa bez otca a bez výživného trápili celé roky. Preto sa toho bytu ne-vzdám,“ hovorí Stanislav. Záro-

veň dodal: „Sedem rokov sme sa trápili, kým nám súdy vymohli výživné a teraz od mája do júla krajský súd zamietol naše od-volanie a generálna prokuratú-ra rozhodla do šiestich týždňov. To je neuveriteľné.“Ševčíkovci sú presvedčení, že bol na nich spáchaný pod-vod. Za neplatenie nájomné-
ho v  dobe meškajúceho vý-živného im prišla výpoveď 

začiatkom roka 2011. Násled-ne im ale primátor sľúbil, že pokiaľ budú včas platiť, môžu tam zostať. A tak aj po výpo-vedi zo zmluvy bývali až do mája 2012. „Keďže sme mali súhlas od primátora, zobral som si úver a všetky naše ne-doplatky som vyrovnal.  
str. 5

sťahu e e ek o  e číko co  na ulicu
A je to tu  Mesto Žilina dalo prostredníctvom e ekútora návrh na vypratanie bytu, ktor  už 2  rokov ob va rodina 

Justíny evčíkovej s dvomi synmi. Napriek tomu, že rodina platí od roku 2  nájomné a vyplatili aj všetky staré 

podlžnosti.  v prataní tu rozhodol na návrh mesta súd. Sedem rokov im totiž otec neplatil výživné, matka je na 

invalidnom dôchodku a s novia študovali. rimátor Igor homa im listom prisľú il, že pokiaľ udú načas platiť, z  tu 

ich nev ženie. Slovo nedodržal. Teraz môžu skončiť na ulici.

„ evčíkovci sú presvedčení, že bol na nich spáchan  podvod.

KRESLO
Horúce

ilinsk ho eče níka

VST  V

Hotel Dubná skala

Vždy o 6.  h 

17. 2. Pavel Kapusta, SNS23. 2. icha d ašečka, AN  - N VA 
24. 2.  Juraj Miškov, Monika Dimitriadu, SK K  
25. 2.  i o  anuliak, e an elník, SNS
26. 2.  icha d ulík, ilan au enčík, SaS
27. 2.  a in api ulík, a a ína acháčko á, SI

HORÚCE KRESLO S. 12  AUTOMOTO S. 16   TV PROGRAM 

HORÚCE KRESLO S. 12

KALENDÁR kul n ch podu a í v regióne na rok 2016str. 20 - 21

Hokejisti 
k vytúženému play-o
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P-0013
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P-0001

PublishingHouse

C    
Si pracovitý, obetavý,

máš v sebe pokoru a  

    

ímu redaktorov a dopisovateľov ná ho vydavateľstva,
na veku a praxi nezále í  po adujeme zapálených nad encov.
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Alois Ju ík
1926  † 25. 1. 2016

Žilina

Anna Nižníková,  
rod. Kusová

1930  † 26. 1. 2016
ivina

te ania Mekynová,  
rod. irancová

1922  † 27. 1. 2016
Žilina

Janka ernhauserová
1976  † 28. 1. 2016

Žilina

Vilma abadajová,  
rod. Zemanová

1937  † 28. 1. 2016
elá

Vladimír Jasenovec
1956  † 28. 1. 2016

ajec

Róbert Juris
1970  † 28. 1. 2016

Žilina

ndrej Zvrškovec
1946  † 28. 1. 2016

určiná

Pavol Kazík
1952  † 29. 1. 2016

Žilina

Joze  Podhorsk
1937  † 29. 1. 2016

Terchová

Mária Sorádová,  
rod. Dikošová

1950  † 29. 1. 2016
Terchová

mília Adamková,  
rod. Kasáková

1943  † 30. 1. 2016
Žilina ánová

Anna adočaniová,  
rod. bšivanová

1940  † 30. 1. 2016
Stráža

Janka vrdá,  
rod. Krasňanová

1953  † 30. 1. 2016
Žilina

Ivan Zajac
1966  † 30. 1. 2016

Žilina

Emil Šeliga
1935  † 31. 1. 2016
Teplička nad Váhom

Na žd  nás opus ili

SPOMIENKA
Neprejde jediný deň,  
aby sme nespomínali 

a nemysleli na dobrotu, 
lásku, úsmev či prenikavý 
hlas. V srdciach nám stále 

ostáva bolesť, žiaľ a množstvo 
nezodpovedaných otázok.

Dňa 11. 2. 2016 si pripomenieme 
dvanáste výročie, kedy nás náhle, 
nečakane a bez rozlúčky opustil 

vo veku nedožitých 60 rokov

ik o  udec

S láskou, úctou a v akou spomína 
manželka Anna a dcéra Oľga 

s rodinou

SPOMIENKA
To, že sa rana zahojí,  

to je len klamné zdanie. 
V srdciach nám bolesť zostala 

a tiché spomínanie.  
Za všetky trápenia a bolesti, 

nech ti dá Pán Boh večnej 
radosti.

Dňa 11. 2. 2016 si pripomenieme 
6. výročie, čo nás navždy opustila 

naša milovaná mama, babka 
a prababka

a ienka íliko á
zo Žiliny.

Úprimne akujeme všetkým,  
ktorí spoločne s nami jej venujú 

tichú spomienku.  
Kto ju mal rád, nezabudne,  
kto ju poznal, spomenie si.

S láskou a úctou spomínajú syn 
Peter, nevesta Hela, vnučka Danka 
s Martinom, vnuk Peťko s Jarkou, 

pravnučky Dominika, Saška, 
pravnuk Peťko

SPOMIENKA
Čas plynie, nevráti,  

čo vzal, zostali len spomienky 
a v srdci žiaľ.

Dnes, 9. 2. 2016, si pripomíname 
25. smutné výročie úmrtia nášho 

manžela, otca a starého otca

u ena e e a

S láskou spomínajú a za tichú 
spomienku akuje manželka, syn 

s rodinou a ostatná rodina

SPOMIENKA
Dňa 8. 2. 2016 ubehlo 8 rokov, 
čo nás navždy opustil náš otec 

a starý otec

a š onš iak
z Terchovej–Bieleho Potoka.

Pár dní predtým, ako si 
zomrel, si nám tíško  

povedal – nezabudnite na nič  
a na mňa. Nezabúdame 

a denne na teba spomíname. 
Naša láska k tebe žije stále. 

Bol si ten najlepší otec 
a vďačíme Bohu, že si bol 
naším otcom. Pane Ježišu, 

nebuď mu sudcom, ale 
spasiteľom. Nech ti svetlo 
večné svieti a tvoja duša  
nech odpočíva v pokoji.

S láskou spomínajú synovia 
a dcéry s rodinami

SPOMIENKA
V našich srdciach má pevné 
miesto náš drahý a milovaný 
manžel, otec, starý otec, brat

nác o aščík
z Lietavy.

Dňa 13. februára 2016 si 
pripomenieme 3. smutné výročie 

od jeho úmrtia. 

Za tichú spomienku akuje 
manželka Katka a smútiaca rodina

SPOMIENKA
Aj keď už nie ste medzi 
nami, v našich srdciach 

a spomienkach zostanete 
navždy s nami.

Dňa 6. 2. 2016 bolo tomu 
15 rokov, čo nás navždy opustil 

náš drahý otec, starý  
a prastarý otec

udol  iška

Dňa 27. 3. 2016 bude 13 rokov, 
čo nás navždy opustila naša drahá 

mama, stará a prastará mama

an iška iško á
z Budatína.

S láskou a úctou spomína dcéra 
s rodinou, synovia s rodinami, 

vnúčatá a pravnúčatá

SPOMIENKA
Dňa 9. 2. 2016 si pripomíname 

10. výročie, čo nás navždy 
opustila naša drahá mama, sestra 

a krstná mama

a a oššo á

S láskou a úctou spomína syn 
Martin, sestra Alena s manželom 

Petrom a krstné deti Aja, Peťa, Iva 
a Marcel

SPOMIENKA
Dobrý človek nikdy 

nezomiera, ale žije stále 
v srdciach tých,  

ktorí ho mali radi.
Dňa 28. 1. 2016 uplynulo 

34 rokov, čo nás navždy opustila 
naša drahá mama a starká

nna olláko á,
rod. Ondreášová

z Rudinskej.

Kto ste ju poznali a mali radi, 
venujte jej spolu s nami tichú 

spomienku.

S úctou a láskou spomína  
syn Jordan s rodinou

SPOMIENKA
Dňa 11. 2. 2016 uplynie 24 rokov, 
čo nás navždy opustila naša drahá 

sestra, švagriná a teta

á ia a ano á,
rod. Pečalková

z Rudinskej.

More lásky si so sebou 
vzala, hory bolesti nám tu 

zanechala. Prázdno je tam, 
kde znel tvoj hlas, spomienka 
na teba zostáva navždy v nás.

Kto ste ju poznali a mali radi, 
venujte jej spolu s nami tichú 

spomienku.

S úctou a láskou spomína  
brat Jordan s rodinou

SPOMIENKA
Dni utekajú, roky pribúdajú, 

ale spomienky na teba 
v našich srdciach zostávajú.

Dňa 11. 2. 2016 si pripomenieme 
10. výročie, čo nás navždy 
opustila naša drahá mama,  

stará a prastará mama

nna o o á
z Tepličky nad Váhom.

S úctou a láskou spomínajú 
a o modlitbu prosia tých,  

čo ju poznali dcéry s rodinami

SPOMIENKA
Každý deň na svete niekde 

tíško prší, to tam plačú anjeli 
za stratou krásnych duší. 

Neplačte nado mnou,  
len tichý sen mi prajte 

a peknú spomienku si na mňa 
vo vašich srdciach zachovajte.
Dňa 11. 2. 2016 si pripomenieme 
9. výročie, čo nás navždy opustila 

naša drahá mamina, starká 
a prastarká

ilada a oščiako á,
rod. Martinčeková

z Terchovej–Gregušovia.

S láskou, úctou spomínajú syn, 
syn s rodinou, dcéra s rodinou, 
vnukovia, vnučka, pravnúčik

SPOMIENKA

a a ando á
Žilinská Lehota

nar. 1. 6. 1944   12. 2. 1978

Spomíname s láskou.

Manžel, deti a vnúčatá

SPOMIENKA
Dňa 3. februára 2016 uplynul rok, 

čo nás navždy opustila  
moja mama

lž e a e a áko á
zo Žiliny–Hlín.

Spomína syn Karol s priateľkou 
Renátkou, vnúčatá Sylvia a Majko

SPOMIENKA
Stále je ťažko a smutno nám 
všetkým. Nič už nie je také, 

aké bolo predtým.  
Všade okolo chýba  

aj po tých rokoch tvoj hlas. 
Mal si rád život, my teba a ty 
nás. Skromný a láskavý si bol 

vo svojom živote a veľký  
vo svojej láske a dobrote.

Dňa 5. 2. 2016 sme si pripomenuli 
15. výročie, čo nás navždy opustil 

náš drahý manžel, ocko, krstný 
otec, syn, švagor, brat,  

zať a kamarát

o e  apuča
z Diviny.

S úctou a láskou spomínajú 
manželka, deti a celá rodina

PO AKOVANIE
Odišiel si od nás, náhle, 

nečakane. Ostali sme v žiali, 
bezbranní a nechápaví. 

Odišiel si od nás, od tých,  
čo ťa milovali.

Vo veku nedožitých 80 rokov nás 
po rýchlej a ťažkej chorobe opustil 
náš drahý manžel, otec, starý otec 

a pradedko

lo  e an
1936 – 2015.

Úprimne akujeme všetkým, ktorí 
sa s ním prišli rozlúčiť, príbuzným, 

bývalým spolupracovníkom, 
priateľom a známym za prejavy 

sústrasti a kvetinové dary.  
Za dôstojnú rozlúčku akujeme 

pani farárke Kaňúchovej.

Smútiaca rodina

SPOMIENKA
Dňa 12. 2. 2016 si pripomenieme 
4. výročie, čo nás navždy opustil 

náš manžel, otec, starý otec

a ol a inec
zo Žiliny.

Za tichú spomienku akuje 
manželka a synovia s rodinami

SPOMIENKA
Dňa 5. 2. 2016 sme si pripomenuli 

spomienku na 5. výročie úmrtia 
našej zosnulej

ud il  o e ico e ,
rod. vecovej.

Manžel, dvaja synovia  
a ostatná rodina

SPOMIENKA
Tá rana ma v srdci bolí 
a zabudnúť mi nedovolí. 

Smutno mi je. Sú chvíle, ktoré 
ťažko prežívam, sú okamihy, 
na ktoré tisíckrát spomínam.
Dňa 11. 2. 2016 si pripomenieme 

6. výročie, čo nás opustil náš 
drahý otec, starý otec, manžel, 

syn, brat

ušan ček

S láskou spomínajú dcéra Mirka 
s celou rodinou

SPOMIENKA
Dňa 6. 2. 2016 sme si pripomenuli 
7. výročie, čo nás navždy opustil 

náš drahý otec a starý otec 

dua d anda 
zo Žiliny-Závodia.

S láskou a úctou spomínajú 
najbližší

SPOMIENKA
Čím je čas odluky dlhší,  
tým viac spomienok sa 

s tebou spája.
Dňa 14. 2. 2016 uplynie 15 rokov, 

čo nás nečakane opustil

e an ilip
z Horného Hričova.

S láskou spomína manželka, dcéra 
a ostatná rodina
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PO AKOVANIE
Nech modlitby naše letia  
do neba, myslieť budeme 
každý deň na teba. Zm kli 
ústa, srdiečko prestalo biť, 
ale živé spomienky na teba 

budú stále žiť.
Dňa 27. 1. 2016 nás vo veku 
57 rokov opustila naša drahá 

mama, manželka a stará mama

a u íčko á,
rod. Ponechalová

zo Žiliny.

Úprimne akujeme za účasť  
na poslednej rozlúčke.

Smútiaca rodina

SPOMIENKA
Dňa 12. 2. 2016 si pripomenieme 

5. výročie, čo nás navždy  
opustila naša mama, stará  

a prastará mama 

a ína ud á 
zo Žiliny.

S úctou a láskou spomínajú syn 
a dcéra s rodinou

PO AKOVANIE
Keď nové ráno nastalo,  

tvoje srdiečko biť prestalo. 
Odišla si potichučky,  

bez slova a bez rozlúčky. 
Tak tíško spi svoj večný sen, 
v myšlienkach sme s tebou 

každý deň.
S hlbokým zármutkom 

oznamujeme, že dňa 28. 1. 2016 
vo veku 40 rokov nás opustila

anka e nhause o á

Úprimne akujeme všetkým.

S láskou a úctou spomína rodina

SPOMIENKA
Čas plynie, smútok zostáva, 
tá strata v našich srdciach 

bolieť neprestáva.
Dňa 12. 2. 2016 si pripomenieme 
20. výročie smrti nášho manžela, 

otca, brata

a la ed cha
z Varína.

S láskou a úctou spomínajú 
manželka, dcéry s rodinami, syn, 

sestra a ostatná rodina

SPOMIENKA
Osud ti nedoprial s nami 
dlhšie byť, ale v našich 

srdciach budeš stále žiť.
Dňa 5. 2. 2016 sme si pripomenuli 
1. výročie, čo nás navždy opustil 

vo veku 89 rokov

udo í  al a
z Vrania.

S láskou a úctou spomínajú 
manželka, synovia a dcéry 

s rodinami

SPOMIENKA
Dňa 8. 2. 2016 uplynulo 16 rokov, 

čo nás navždy opustil náš otec, 
starký a prastarý otec

n on onček
zo Žiliny-Závodia.

Kto ste ho poznali a mali radi, 
venujte mu tichú spomienku.

S úctou a láskou spomína  
syn a dcéry s rodinami

SPOMIENKA
Dot klo srdce, ktoré sme 

milovali, klesli ruky,  
ktoré ťažko pracovali.  

So smútkom v srdci 
spomíname na teba každý 
deň a či sú dni sviatočné 
alebo všedné, spomienka  
na teba nikdy nevybledne.

Dňa 15. 2. 2016 si pripomenieme 
9. smutné výročie, čo nás navždy 

opustil náš otec a dedko

ikuláš u ena
z Trnového.

Kto ste ho poznali, spomínajte 
s nami.

S úctou a v akou spomína  
celá rodina

SPOMIENKA
Stále je ťažko a smutno nám 
všetkým. ž nič nie je také, 

aké bolo predtým.
Dňa 10. 2. 2016 si pripomenieme 
3. výročie, čo nás navždy opustil 
náš manžel, otec, starý otec, brat

o e  a o iš
z Konskej.

S láskou a úctou spomínajú 
manželka, syn Patrik s rodinou, 

dcéra s rodinou a súrodenci

SPOMIENKA
áska je v spomienke, 

spomienka v žiali, odišla tá, 
ktorú sme radi mali.  

ažko je bez teba, smutno je 
nám všetkým, už nič nie je 

také, aké bolo predtým.
Dňa 8. 2. 2016 sme si pripomenuli 

12. výročie, čo nás navždy 
opustila naša drahá manželka, 

matka, stará matka, sestra, 
švagriná

nna dá
zo Závodia.

S láskou spomína  
celá smútiaca rodina

PO AKOVANIE
Dňa 23. 1. 2016 vo veku 86 rokov 

nás opustila naša milovaná 
manželka, mama, starká, prastará 

mama a krstná mama

a a okopo á

Rodine, príbuzným, susedom 
a známym akujeme za prejavy 

sústrasti a kvetinové dary.

S láskou a úctou smútiaca rodina

SPOMIENKA
Kto poznal, spomenie si,  

kto mal rád, nezabudne.
Dňa 14. 2. 2016 si pripomenieme 
5. smutné výročie, čo nás navždy 

opustil môj otec, starý  
a prastarý otec

lo  in ál

S láskou a úctou spomína dcéra 
Ivanka a syn Alojz s rodinami

SPOMIENKA
Ten, kto ťa poznal,  

spomenie si.  
Kto ťa mal rád, nezabudne.

Dňa 13. 2. 2016 si pripomenieme 
20. výročie, čo nás navždy 

opustila milovaná manželka, 
mama a starká

oženka ano á,
rod. Chodelková.

Kto ste ju poznali, venujte jej 
tichú spomienku.

S úctou a láskou spomínajú 
manžel, synovia Stanislav, Tono 

s rodinami a ostatná rodina

SPOMIENKA
Kto v srdci žije, nezomiera.

Dňa 11. 2. 2016 uplynie 20 rokov, 
čo nás navždy opustila naša drahá

nna hle ucho á,
rod. Hofericová.

Kto ste ju poznali,  
venujte jej tichú spomienku.

S úctou a láskou spomína  
celá rodina

SPOMIENKA
Kto ťa poznal, ten pozná 

našu bolesť, ten vie, čo sme 
v tebe stratili. V našom srdci 
žiješ večne ďalej – ďakujeme 

za všetko, čo sme spolu 
prežili. Spi sladko, ocko náš.

an nd eu i
29. 1. 1954  14. 2. 2009.

Všetkým, čo nezabúdajú, 
akujeme.

S láskou v srdci spomínajú 
manželka Alena, syn Ivan, dcéra 
Iveta s manželom, rod. Holbová, 

Navratilová

SPOMIENKA
Dňa 11. 2. 2015 uplynie 10 rokov, 
čo nás navždy opustila naša drahá 

mamička, stará mama, sestra 
a svokra

á ia enčo á,
rodená Žuchová.

S láskou spomínajú syn 
s manželkou a vnučky Deniska, 

Martinka a sestra Matilka

SPOMIENKA
Na hrob kvety ti nesieme, 

všetci sa tam zídeme.  
Oči sa nám zarosia, srdce nás 

zabolí, spomienka na teba 
nám zabudnúť nedovolí...

Dňa 4. 2. 2016 sme si pripomenuli 
1 rok, čo nás opustila naša mama, 

babka a prababka

iluša el e o á

Kto ste ju poznali, venujte jej 
spolu s nami tichú spomienku.

S láskou a úctou spomína celá 
rodina, susedia a všetci,  

ktorí ju mali radi.

SPOMIENKA
Na krídlach anjela vzlietla si 

v diaľ, necítiš bolesť,  
už necítiš žiaľ. Necítiš života 
bolestné muky, tam niekde 
v diaľke ťa objali Pánove 

ruky. Jediná nádej  
našu bolesť hojí, že nás  

Pán Boh op ť spojí.
Dňa 7. 2. 2016 sme si pripomenuli 
2. smutné výročie, ke  nás navždy 

opustila naša drahá mama,  
starká a prastarká

ud ila anáko á,
rod. Vyhničková

zo Strážova.

S láskou a úctou spomínajú dcéry 
Mária, Daniela a syn Jaroslav 

s rodinami

PO AKOVANIE
Odišiel si tíško, nie si medzi 
nami, ale v našich srdciach 

ostávaš navždy s nami.
Dňa 21. 1. 2016 nás vo veku 

74 rokov opustil náš milovaný 
manžel, otec a starý otec

us á  ánošík
z Rosiniek.

Touto cestou akujeme pánovi 
farárovi R bertovi Krajčíkovi  

za dôstojnú rozlúčku.

S láskou a úctou smútiaca rodina

SPOMIENKA
Dňa 5. 2. 2016 sme si pripomenuli 

4. výročie od úmrtia nášho 
manžela, otca, starého otca 

a prastarého otca

o e a á odsk ho
zo Závodia.

S úctou a láskou spomína  
celá rodina

SPOMIENKA
To, že sa rana zahojí, je len 

klamné zdanie. V srdci bolesť 
zostáva a tiché spomínanie.

Dňa 10. 2. 2016 si pripomenieme 
1. výročie, čo nás navždy opustil 

náš milovaný manžel, otec

e an a
zo Zádubnia.

S láskou a úctou spomína 
manželka Marika, syn Peter, dcéra 

Evka a Martinka s rodinou

SPOMIENKA
Kto vás mal rád, nezabúda...

Dňa 10. 1. 2016 uplynul rok,  
čo nás navždy opustila naša 

mama, stará mama a prababka

a ilda ho ano á,
r. Buryová.

Dňa 10. 2. 2016 uplynie 45 rokov, 
čo tragicky zahynul náš otec,  

starý otec a pradedko

incen  ho an

S láskou spomínajú dcéra Melánia 
s rodinou, synovia Vincent, Juraj 

a Ľubomír s rodinami, vnuci 
Andrej, Juraj, Martin s rodinami 

a pravnuk Jakubko

SPOMIENKA
Mama, to slovo je cennejšie 
ako hocijaké iné na svete. 
 keď už nie si medzi nami, 
mamička naša, v našich 

srdciach žiješ stále s nami. 
Spi sladko, snívaj svoj večný 

sen, v spomienkach sme  
pri tebe každý deň.  

Tam v nebi pokoj večný maj, 
buď naším anjelom  

a na zemi nás chráň.
Dňa 4. 2. 2016 uplynulo 

8. smutné výročie, ke  nás navždy 
opustila naša milovaná mama, 
drahá manželka, stará mama, 
sestra, krstná mama, švagriná

elenka ažo á,
rod. Čavrková

z Brodna.

S láskou a úctou spomína 
manžel František, deti s rodinami 

a ostatná rodina

PO AKOVANIE
Kto ťa mal rád, nezabudne, 
kto ťa poznal, spomenie si.
Úprimne akujeme celej rodine, 

p. farárovi Mgr. Krajčíkovi, 
speváckemu zboru, susedom, 

priateľom a známym za prejavy 
sústrasti, kvetinové dary  

na poslednej rozlúčke s našou 
mamou, babkou, prababkou, 

sestrou, tetou

íliou 
chodničano ou

z Trnového,

ktorá nás opustila dňa 25. 1. 2016 
vo veku 81 rokov.

S láskou a úctou smútiaca rodina



 spomienky / 33Utorok 9. 2. 2016
www.zilinskyvecernik.sk

SPOMIENKA
Odišiel si na cestu,  

kam musí každý sám,  
len dvere spomienok na teba 

nechal si dokorán... Od života 
pre seba nič si nežiadal,  

len pre svoje deti a manželku 
svoje srdce rozdával.  

Nech anjeli za obzorom za to 
ti našu vďaku prinesú, ževraj 

si náš anjel strážny a nech 
si už kdekoľvek, tak buď tam 

navždy šťastný...
Dňa 7. 2. 2016 uplynulo 6 rokov, 

čo nás navždy opustil drahý 
manžel, otec, dedo, pradedo, brat, 
švagor, ujec, krstný, krstný otec, 

svat, kmotor a dobrý kamarát

Anton Noga
z Vlčincov.

Kto ste ho poznali, venujte mu 
spolu s nami tichú spomienku.

S láskou spomína najbližšia 
rodina a známi

SPOMIENKA
Kto ho poznal, spomenie si, 
kto ho mal rád, nezabudne.

Dňa 8. 2. 2016 sme si pripomenuli 
17. výročie úmrtia nášho otca, 

starého otca

udo í a un íka

S láskou a úctou spomína syn 
Jozef s rodinou

SPOMIENKA
Zm kli tvoje ústa, stíchol tvoj 
krok, večný odpočinok trvá už 

. rok. Niet ťa medzi nami, 
no v našich srdciach žiješ 

a vždy budeš  s nami.
Dňa 10. 2. 2016 uplynie 11 rokov, 

čo nás navždy opustila naša  
drahá mama

us ínka 
ihalča ino á,

rod. ugárová
z Belej.

S láskou a úctou spomína  
celá rodina

SPOMIENKA
Čas plynie, smútok zostáva, 

len sviečku zapálime  
a tíško spomíname.

Dňa 12. 2. 2016 si pripomenieme 
2. smutné výročie, čo nás navždy 

opustil náš drahý otec, starký 
a prastarký

o e  e ešík
zo Stráňav.

S láskou a úctou spomína 
smútiaca rodina

SPOMIENKA
Pán je m j pastier,  
nič mi nechýba...

Dňa 8. 2. 2016 uplynulo šesť 
rokov, čo ma opustila moja mama

lia edi o á

Za tichú spomienku akujem 
všetkým, ktorí na ňu nezabudli.

S láskou spomína  
dcéra Magdalena

SPOMIENKA
Kto ťa mal rád, nezabudne, 
kto ťa poznal, spomenie si.
Dňa 9. 2. 2016 si pripomíname 

10. výročie, čo nás navždy opustil 
náš manžel, otec a dedko

o e  u a
z Lalinka.

Kto ste ho poznali, venujte mu 
s nami tichú spomienku.

Manželka a dcéry s rodinami

PO AKOVANIE
Mama, bola si výnimočná 
žena. Výnimočná svojou 

láskavosťou, dobrým srdcom 
a starostlivosťou. Bola si 

ochotná pom cť vždy,  
keď to niekto potreboval. 
Možno práve preto, že si 

sama musela vo svojom živote 
všeličo prelúsknuť. Osud sa 
ti postaral o veľa životných 
situácií, kedy bola skúšaná 
tvoja sila. Nepotrebovala si 
byť nápadná a robiť veľké 

está. Pozdravujeme ťa 
sľubom, že nikdy na teba 
nezabudneme. Budeš sa 

ozývať v našich spomienkach. 
V našich životoch budeš 

kolovať ďalej ako živá krv. 
Tvoje srdce bude biť v našich 

srdciach. Zbohom.
S hlbokým žiaľom v srdci 

oznamujeme, že dňa 25. 1. 2016 
nás navždy opustila vo veku 

69 rokov naša drahá manželka, 
mama, babka, sestra, švagriná, 

teta, krstná mama

nežka ach no á,
rod. Mičkyová

zo Žiliny–Vlčincov.

Úprimne akujeme celej rodine, 
susedom, priateľom, známym, 

spolužiačkam a pani profesorke  
za prejavy sústrasti, kvetinové 
dary a za účasť na poslednej 
rozlúčke. Po akovanie patrí 
aj pánovi farárovi Richardovi 

Folučkovi z Vlčincov za dôstojnú 
rozlúčku.

S úctou a v akou manžel Ivan, 
dcéra Mária, synovia Ivan, Jozef, 

R bert, nevesty Evka, Blanka, 
Monika, vnuk Michal, Lukáš, 

vnučky Nikolka, Monička  
a ostatná rodina

SPOMIENKA
Sú vety, ktoré im už 

nepovieme, sú chvíle, na ktoré 
nezabúdame, sú okamihy, 
na ktoré denne spomíname 

a ťažko je nám vysloviť,  
čo v srdciach cítime.

Dňa 11. 2. 2016 si pripomenieme 
3. výročie, čo nás navždy opustil 

náš milovaný

án nd š
z Kotrčinej Lúčky.

S láskou a úctou spomína 
manželka a celá rodina

SPOMIENKA
Vrátiť tak čas...  

pohladiť tvoju tvár a počuť 
tvoj hlas... Čas nelieči bolesť 
ani rany, iba nás učí žiť bez 
toho, koho sme mali radi...

Dňa 13. 2. 2016 uplynie  
15 rokov od úmrtia

nn  u očano e ,
rod. urnekovej 

z Bitarovej.

S láskou spomíname...

SPOMIENKA
Dňa 3. 2. 2016 sme si pripomenuli 

1. smutné výročie úmrtia

 elanco e ,
rod. Kuricovej.

S láskou a v akou spomína  
celá rodina

SPOMIENKA
V neznámy svet odišiel si 

spať, zaplakal každý, kto ťa 
mal rád. Odišiel si od nás,  
my zostali sme v žiali, no 

navždy budeš žiť v srdciach 
tých, ktorí ťa milovali.

Dňa 6. 2. 2016 sme si pripomenuli 
1. výročie úmrtia nášho drahého 

manžela, otca, starého otca, brata

ilana a icha
zo Žiliny.

S láskou a úctou spomína  
celá rodina

SPOMIENKA
Dňa 7. 2. 2016 sme si pripomenuli 
31. smutné výročie, čo nás navždy 

opustila naša drahá

n  ud ila 
op do á

Kto ste ju poznali, venujte jej 
s nami tichú spomienku.

S úctou a láskou spomína  
celá rodina

SPOMIENKA
Dňa 2. 2. 2016 uplynulo 10 rokov 
od chvíle, čo nás navždy opustil 

môj manžel, otec, starý otec 
a prastarý otec

án až
z Bôrika.

S láskou a úctou spomína  
celá rodina

SPOMIENKA
Dni utekajú, roky pribúdajú, 

ale spomienky na teba 
v našich srdciach zostávajú.

Dňa 7. 2. 2016 sme si pripomenuli 
1. výročie, čo nás opustil navždy 

náš brat, švagor

o e  e a a
z Diviny.

S láskou a úctou spomínajú sestry

SPOMIENKA
S bolesťou v srdci si dnes, 

9. februára 2016, pripomíname 
smutné 2. výročie, čo nás navždy 
opustila naša drahá manželka, 
matka, starká, sestra, švagriná, 

teta a krstná mama

á ia o is o á
z Diviny.

Stále je ťažko a smutno nám 
všetkým, nič už nie je také, 

aké bolo predtým. Keby sa dal 
vrátiť zas ten čas, dotknúť sa 
ťa dlaňou a počuť tvoj hlas. 

Bola si skromná v živote, 
no veľká vo svojej láske 

a dobrote. Spi sladko, snívaj 
svoj večný sen, v spomienkach 

sme pri tebe každý deň.

Ten, kto ju poznal, spomenie si, 
ten, kto ju mal rád, nezabudne.

S úctou a láskou spomínajú 
manžel, syn Peter s rodinou, 

dcéra Lívia, sestry Oľga a Jana 
s rodinami

SPOMIENKA
Smrťou život nekončí,  

iba zabudnutie znamená 
koniec života.  

Kto žije v našich srdciach 
a spomienkach, nezomiera.

Dňa 12. 2. 2016 si pripomenieme 
6. výročie, čo nás navždy opustil 
náš drahý otec, starý otec, brat, 

švagor, ujo

i osla  ahn

S láskou spomínajú dcéra 
Katarína, sestry Hanka, Valika 

a brat Libor s rodinami

SPOMIENKA
Op ť je tu ten mesiac ebruár, 

ktorý sa do našich s dc 
výrazne zapísal.  

Aj vtedy bola sobota, ten deň, 
v ktorý Pán života a smrti 

zhasol žitia tvojho pochodeň. 
Skončil sa zápas li y časného 

života, s nádejou si prešiel  
do večného života.  

Zostali spomienky, i 
oto ra e zostali, a tak sa 

modlíme  Odpočívaj v pokoji.
Dňa 13. februára 2016 si 

pripomenieme šieste výročie smrti 
nášho tatu a starého tatu

us a a áno ca 
z Bytčice.

Spomienková svätá omša bude 
v nedeľu 14. februára 2016 

o 10.45 v Kostole sv. Imricha 
v Bytčici. 

Synovia a dcéra s rodinami

SPOMIENKA
Dni utekajú, roky pribúdajú, 

ale spomienky na teba 
v našich srdciach zostávajú. 
Dnes už len kytičku kvetov ti 
na hrob m žeme dať a tíško 

na teba spomínať.
Dňa 12. 2. 2016 si pripomenieme 

10. smutné výročie úmrtia

alik  u ášo e

S úctou a láskou spomína syn Ján 
s rodinou

SPOMIENKA
Dňa 8. 2. 2016 sme si pripomenuli 

5. výročie, kedy nás navždy 
opustila naša drahá manželka, 
matka, starká, babka a sestra

á ia o ko á
zo Závodia.

Kto ste ju poznali, venujte jej 
s nami tichú spomienku.

S úctou a láskou spomína  
celá rodina

SPOMIENKA
S tichou spomienkou 

k tvojmu hrobu chodíme, 
pri plamienku sviečky sa za 
teba modlíme. Nič viac ti už 
nem žeme dať, iba kytičku 
položiť a tíško spomínať. 

Dňa 12. februára 2016 si 
pripomenieme 6. smutné výročie, 

čo nás navždy opustila naša 
milovaná manželka, mama,  

stará mama

a a uchá o á

Kto ste ju poznali, venujte jej 
tichú spomienku.

S úctou spomína manžel a deti 
s rodinami

PO AKOVANIE
Odišiel si tíško, nie si medzi 
nami, ale v našich srdciach 

zostávaš navždy s nami.
Dňa 22. 1. 2016 nás vo veku 
60 rokov navždy opustil náš 
milovaný manžel, otec, dedo,  

brat, švagor, strýko, ujo,  
krstný otec, svat

Emil Kopas
zo Zástrania.

Úprimne akujeme za 
dôstojnú rozlúčku a slová 

útechy pánovi farárovi Mgr. 
Mariánovi Zahumenskému. Celej 

rodine, susedom, priateľom, 
spolupracovníkom a známym 
akujeme za prejavy sústrasti, 
kvetinové dary a účasť na 

poslednej rozlúčke.
S láskou, úctou a v akou  

smútiaca rodina

SPOMIENKA
Len ten, kto stratí toho, koho 
mal rád, pochopí, čo je bolesť 

a žiaľ. Čas nelieči bolesť 
ani rany, iba nás učí žiť bez 
toho, koho sme mali veľmi 
radi. Milovali sme ťa, ty si 

miloval nás, tú lásku v našich 
srdciach nezničí ani čas.

Dňa 10. 2. 2016 si pripomenieme 
2. smutné výročie úmrtia nášho 

drahého syna, manžela, otca, dedka, 
brata, švagra, krstného otca

ilana ušlíka
z Hrabového.

Kto ste ho poznali, venujte mu 
tichú spomienku.

S láskou a úctou spomína 
manželka s celou rodinou
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SPOMIENKA
Tak rýchlo ten čas letí,  

tak rýchlo uteká,  
no každý deň ti patrí  

moja spomienka.  
Ježiš, svetlo večné, svieť mu 

nekonečne.
Dňa 10. 2. 2016 si pripomenieme 
nedožité 76. narodeniny môjho 

drahého manžela

Michala Vrbu.

S bolesťou v srdci spomína 
milujúca manželka

SPOMIENKA
ásku a úsmev si rozdávala, 
bolesť a trápenie si tíško 

znášala. Odišla si, niet ťa 
medzi nami, no v srdciach 
zostaneš navždy s nami.

Dňa 8. 2. 2016 sme si pripomenuli 
3. výročie, čo si od nás  

navždy odišla

a i a aulo ičo á
Žilina.

S láskou a úctou spomína  
celá rodina

SPOMIENKA
Dni utekajú, roky pribúdajú, 

ale spomienky na teba 
v našich srdciach zostávajú.

Dňa 6. 2. 2016 sme si pripomenuli 
2. výročie úmrtia, kedy nás navždy 
opustila manželka, matka, starká, 

prastarká, krstná mama a teta

oženka e íko á
zo Žiliny–Vlčincov.

S láskou a úctou spomínajú  
a za tichú spomienku ostatným 

akujú manžel, syn a dcéry 
s rodinami

SPOMIENKA
Čas plynie a nevráti, čo vzal, 

zostali spomienky  
a v srdci žiaľ.

Dňa 8. 2. 2016 sme si pripomenuli 
35. smutné výročie, čo nás opustil 

náš otec, starký a prastarký

án nčo
zo Žiliny.

S úctou a láskou spomína dcéra 
Božka s rodinou

SPOMIENKA
Čas plynie ako voda,  

na teba zabudnúť sa nedá.  
ž nepočuť tvoj hlas,  

ale v srdci zostávaš v nás.  
ž len na hrobe kytica, 

kahanček svieti, spomienka 
manželky a tvojich detí.

Dňa 14. 2. 2016 uplynie 
1. výročie, čo nás navždy opustil  

náš drahý manžel a otec

u o í  napik

Za tichú spomienku akujeme 
všetkým, ktorí nezabudli 

a spomínajú s nami.

S láskou a úctou spomínajú 
manželka, dcéry Andrejka 

s manželom a Zuzka s priateľom

CENNÍK
Spomienky, 
po akovania
- bez foto:   3,50 
- s foto:       5,00 

Príplatok 
za veršík
- 1 riadok:  0,40 
  40 znakov

Uzávierka je vždy  
v stredu do 18.00 h. 

BOHOSLUŽB
RÍMSKOKATOLÍCKA 

CIRKEV

A N S  ŽILINA

Katedrála Najsvätejšej 
Trojice (Farský kostol)

Nedele a slávnosti deň prac. pokoja : 
7.00, 9.00, 10.30, 18.00. Všedné dni: 
7.00, 12.00 po - pi , 18.00. Sviatky 
prac. deň : 7.00, 12.00, 18.00.

Kostol obrátenia sv. Pavla  
(Kapucíni)

Nedele a slávnosti deň prac. pokoja : 
8.00, 10.00, 17.00. Všedné dni: 6.00, 
16.30, 17.00 so . Sviatky prac. deň : 
6.00, 16.30.

Kostol sv. Barbory 
(Dominikáni)

Nedele a slávnosti deň prac. pokoja : 
6.00, 8.00, 11.00, 15.30. Všedné dni: 
12.15, 15.30. Sviatky prac. deň : 6.30, 
12.15, 15.30.

Katolícky dom
Nedele a slávnosti deň prac. pokoja : 
8.30. Všedné dni: 7.00. Sviatky prac. 
deň : 7.00.

Považsk  hlmec
Nedele a slávnosti deň prac. poko-
ja : 8.30. Všedné dni: sv. omša nie je. 
Sviatky prac. deň : 16.30.

Strážov
Nedele a slávnosti deň prac. pokoja : 
10.00. Všedné dni: sv. omša nie je. 
Sviatky prac. deň : 17.00.

Kaplnka vo Fakultnej 
nemocnici s  poliklinikou

Nedele a slávnosti deň prac. pokoja : 
10.00. Všedné dni: 14.30 st , 15.30 
ut, št , 12.30 1.  pi . Sviatky prac. 

deň : 12.30.

Azylový dom
Nedele a slávnosti deň prac. pokoja : 
9.00. Všedné dni: 15.00 1. pi .

Dom sv. Kamila
Všedné dni: 10.15 st .

A N S  H JIK

Kostol ožieho 
milosrdenstva

Nedele a slávnosti deň prac. pokoja : 
8.00, 10.00, 18.30. Všedné dni: 18.00 
po - pi, okrem st , st 7.00, so 18.30.  

Sviatky prac. deň : 17.00, 18.30. 
Sviatosť zmierenia pol hodinu pred 
sv. omšou v prac. deň.

A N S  Z V DI

Kostol sv. te ana kráľa 
(Závodská cesta)

Nedele a slávnosti deň prac. pokoja : 
8.30, 10.00. Všedné dni: 7.00 ut, st, 
so , 18.00 po, št, pi . Sviatky prac. 
deň : 18.00.

A N S  SAL ZI NI

Saleziánsky dom
Nedele a slávnosti deň prac. po- 
koja : 6.30, 8.00, 9.30 D, 11.00 M 
šk.  r. , 20.00. Soboty: 7.00. Všedné 

dni: 6.30, 17.30 po - pi , 19.00 M ut 
- šk. r. , 8.00, 17.30 so . Sviatky prac. 
deň : 6.30, 17.30, 20.00.

Kostol Bánová 
Nedele a slávnosti deň prac. pokoja : 
7.00, 8.30 8.00 prázd. . Všedné dni: 
7.15 po , 17.30 ut - pi , 18.30 so . 

Sviatky prac. deň : 7.15, 17.30 po - 
pi , 18.30 so .

A N S  S LINK

Farský kostol  
Dobrého pastiera

Nedele a slávnosti deň prac. poko-
ja : 6.30, 7.30 ne , 9.00, 10.30, 19.30. 
Všedné dni: 6.30, 18.00 po - pi , 7.00 
so . Sviatky prac. deň : 6.30, 16.30, 

18.00.

A N S  VL IN

Farský kostol 
Sedembolestnej Panny 

Márie
Nedele a slávnosti deň prac. poko-
ja : 6.30, 8.00, 9.30 D, 11.00, 19.00. 
Všedné dni: 6.30, 17.30, 19.00 st - 
akad. r. . Slávnosti a sviatky pracovný 
deň : 6.30, 8.00, 17.30, 19.00.

Kaplnka Celulózka
Nedele a slávnosti deň prac. pokoja : 
9.00. Všedné dni: 16.00 1. pi . Sláv-
nosti a sviatky pracovný deň : 16.00.

A N S  N V

Farský kostol
Nedele a slávnosti deň prac. 
pokoja : 7.15, 10.15. Všedné dni: 
7.15 so , 17.00 po - pi , 18.00 L. 
Slávnosti a sviatky pracovný deň : 
17.00, 18.00 L.

A N S  Z S ANI

Farský kostol
Nedele a slávnosti deň prac. pokoja : 
6.45, 10.45. Všedné dni: 7.15 st, so , 
18.15 po, ut, št, pi . Slávnosti a sviat-
ky pracovný deň : 7.15, 18.15.

Budatín
Nedele a slávnosti deň prac. pokoja : 
9.15. Všedné dni: 6.30 po , 16.45 pi . 
Slávnosti a sviatky pracovný deň : 
16.45.

Zádubnie
Nedele a slávnosti deň prac. poko-
ja : 8.00 ne . Všedné dni: 7.00 1. pi . 

Slávnosti a sviatky pracovný deň : 
16.45.

A N S  I A

Farský kostol
Nedele a slávnosti deň prac. poko-
ja : 7.45, 10.45. Všedné dni: 7.00 so , 
18.00 po, ut, št, pi . Slávnosti a sviat-
ky pracovný deň : 7.45, 18.00.

Porúbka
Nedele a slávnosti deň prac. pokoja : 
9.30.

FARNOS  BYTČA

Po - pi: 6.15, 18.00. So: 18.00 h 
 sobášne sv. omše . Ne: 8.00, 10.00, 

18.00.

FARNOS  ČADCA

Po: 6.00, 17.15, ut: 6.00, 15.45, st: 
6.00, 17.15, št: 6.00, 15.45, pi: 6.00, 
17.15, so: 7.30, 17.15, ne: 6.00, 7.30, 
9.00, 10.15, 11.45 detská omša , 
18.30.

FARNOS  KYSUCKÉ NOVÉ MESTO

Po, st, pi: 6.30, po - pi: 17.00, so: 7.15, 
ne: 7.00, 8.15, 9.30, 11.00, 18.30.

FARNOS  RAJEC

Po - pi: 6.10, 18.00, ne: 8.00, 9.30, 
11.00 h. 

K KA L KA 
CIRKEV

Žilin  Vlčince  N n ersk  l.
Nedele a slávnosti deň prac. poko-
ja : 9.30. Všedné dni: 18.00 po, ut, st, 
št, pi . Slávnosti a sviatky pracovný 
deň : 18.00.

VANJ LI K  I K V A. V.
Nedeľa: 9.00 a 18.00 - služby Bo-
žie v  1. nedeľu v mesiaci spojené 
s  Večerou Pánovou , 9.30 – služby 
Božie v  Rajci, 9.00 - detské besied-
ky staršia a mladšia fara a zborová 
sieň . Utorok: 18.00 – mládež pre 
vysokoškolákov a  pracujúcich zbo-
rová sieň . Streda 9.00 - MaMi klub 
každý druhý týždeň v  priestoroch 

fary , 17.00 - Biblická hodina zborová 
sieň . tvrtok: 17.00 - večer pre ženy 
posledný štvrtok v mesiaci  zborová 

sieň . Piatok: 17.15 - dorast zborová 
sieň . Sobota: 7.00 – 9.00 - raňajky 
pre mužov 1. a 3. sobota v mesiaci  
zborová sieň , 18.00 – stredoškolská 
mládež zborová sieň .

S A N  I KVI

Cirkev adventistov  
siedmeho dňa,  

Žilina, kultétyho 
Stredy: Modlitebná chvíľa - 17.00. 
Soboty: túdium Biblie - 9.30. Boho-
služba - 11.00. Bohoslužba a program 
mládeže - 13.00.

Cirkev bratská 
(Žilina, Halašova 9,  

Malá Praha)
Nedele: 9.30 ZU , Dolný val 12 
- koncertná sála . Utorky: 17.00 - 
stretnutie ml. dorastu. Piatky: 18.30 
- stretnutie mládeže.

Apoštolská cirkev  
na Slovensku  

(Žilina, Národná ,  
vo dvore)

Nedele: 9.30 - spoločné zhromažde-
nie.

Kresťanské zbory 
(Žilina, Závodská č. 2 )

Nedele: 10.00. Piatky: 17.30. Utorky: 
17.30.

Židovská náboženská obec 
(Žilina, syna a,  

Dlabačova ul. č. )
Prvý piatok v mesiaci od 18.00 - klub 
ŽNO, Žilina.

Reformovaný baptistický 
zbor Soli Deo loria v Žiline 

(Dom techniky,  
l. vysokoškolákov, Žilina)

Bohoslužby - nedele: 10.00. Evanjeli-
začné zhromaždenie - nedele: 18.00.

P AV SL VNA I K V

Kaplnka sv. Kríža 
vo Fakultnej nemocnici 

s poliklinikou Žilina
Každú nedeľu o 11.30.
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Semifinalisti
Koho vybrať do finálovej 
štvorčlennej zostavy projek-
tu a  koho nie  To bola otáz-
ka, ktorá visela vo vzduchu. 
Odborná komisia (manažér 
projektu a tréner Norbert Za-
jac, tréneri Martin Chachu-
la, Michal Ostrochovský a re-
daktor ubomír Chochula) si 
do priestorov Mozolani Fit-
ness ZOC Ma  Žilina pozva-
la semifinálovú desiatku (de-
väť žien a jeden muž), o ktorej 
si na základe vstupných úda-
jov a  pohovorov myslela, že 
má najväčší potenciál dosiah-
nuť za desať týždňov chud-
nutia dobrý výsledok. Semi-
finalistami projektu sa stali: 

rika Černošková z  Kysucké-
ho ieskovca, Júlia Jakubco-
vá z Krásna nad Kysucou, He-
lena Koťková zo Žiliny, enka 
Kubičárová zo Žiliny, Marti-
na Kučáková z Čadce, Andrea 
Kyselová z  ietavskej účky, 
Zdenka Macangová zo Žili-
ny, Marta Paľúchová z Čierne-
ho, Nikola Veverková z  Varí-
na a Peter Herák z Kysuckého 
Nového Mesta. 

Kvarteto  inalistov
Každý zo semifinalistov ho-
voril na kastingu o tom, prečo 
sa prihlásil do súťaže, čo chce 
dosiahnuť, koľko by rád schu-
dol, ako často môže trénovať, 
či nemá zdravotné problémy, 
či v minulosti športoval a po-
dobne. Bolo na manažérovi 
projektu Norbertovi Zajacovi, 
aby napokon vyriekol ortieľ: 
„Škoda, že do finále mohli po-
stúpiť len štyria. Dúfam, že 
tých, ktorí sa tam nedosta-
li, to neodradí a  budú naďa-
lej pracovať na svojej posta-
ve. Odborná komisia vybrala 
za finalistov projektu Helenu 
Koťkovú, Zdenku Macangovú, 
Martu Paľúchovú a Petra He-
ráka.“

Teraz vám predstavíme 
vstupné parametre finalistov, 
aké mali na registrácii, a ciele, 
ktoré si dali na začiatku svojej 
desať týždňov trvajúcej cesty 
za štíhlejšou postavou.

in e cia /

u ilejný desiat  ročník jedinečnej celoslovenskej súťaže v chudnutí M I  IT  2  je už v plnom prúde. Stotridsať ľudí zo Žiliny 
a blízkeho okolia využilo možnosť, aby sa zároveň prihlásili aj do projektu Zmeň svoje telo, zmeníš svoj život, ktor  je súčasťou tejto súťaže.

Zľava  Marta Paľúchová, Helena Koťková, Norbert Zajac, Peter Herák a Zdenka Macan ová.

N    
podpo ili

enerálny partner  Tetras
r anizátor a top partner   Mozolani The itness 

uthorit
Hlavn  mediálny partner  rena Sport
Hlavn  eb partner  iva.sk
Partneri   trifitslovakia, komedica, Spirit grill 

  ar, rofimas, lo i, Ma ufa, lukasmacek 
photograph

Mediálni partneri   TV Severka, Žilinský večerník, 
M  Žilinské novin , zilina.sme.sk, 
ronnie.cz, TV Turiec

Marta Paľúchová
Vek  29 rokov 
Hmotnosť  9 ,  k  

bvod hrudníka  2  cm 
bvod pása  2  cm 
bvod bokov   cm 

Podkožn  tuk  6,    a   k
bvod stehien  6  cm 
bvod l tok   cm

„Potrebujem schudnúť 
a cítiť sa lepšie, preto som sa 
prihlásila do projektu a som 
veľmi šťastná, že ma vybrali. 
V tejto súťaži chcem schud-
núť 20 kg. Neviem, či to do-
kážem, ale budem sa snažiť 
a  urobím pre to ma imum. 
Budem bojovať “ 

Helena Koťková
Vek  2 rokov 
Hmotnosť  9 ,  k  

bvod hrudníka   cm 
bvod pása   cm 
bvod bokov   cm 

Podkožn  tuk  ,    a  ,9 k  
bvod stehien  69,  cm 
bvod l tok   cm

„Je to super, som veľmi 
šťastná. Pre dobrý výsledok 
spravím všetko, čo sa bude 

dať. Idem do toho s odhodla-
ním. Ak ma prepadne chuť na 
sladké, tak to budem musieť 
nejako potlačiť. Mojím cieľom 
je schudnúť za desať týždňov 
20 kg. Musím to dať “

Peter Herák
Vek   rokov 
Hmotnosť   k  

bvod hrudníka   cm
bvod pása   cm 

Podkožn  tuk  ,    a  ,  k  
bvod bicepsov   cm 
bvod stehien  6,  cm 
bvod l tok   cm

„V  tejto spoločnosti fina-
listov sa cítim super. Som rád, 
že ma vybrali, ešte viac ma to 
„nakopne“. Je to pre mňa veľ-
ká motivácia. Chcem doká-
zať sebe i  trénerovi, že na to 
mám, aby to nebola zbytočná 
práca. Verím, že ak sa do toho 
zahryznem, tak to s  pomo-
cou trénera zvládnem. Vlani 
som schudol, ale potom som 
zmenil zamestnanie, mal som 
málo pohybu a  jednoducho 
som zlenivel. Túžim sa dostať 
na hranicu 100 kg. Cieľ v tej-

to súťaži  Keby sa mi za de-
sať týždňov podarilo zredu-
kovať hmotnosť minimálne 
o  25  kg, bolo by to super. 
Urobím pre to ma imum “ 

Zdenka Macan ová
Vek  6 rokov 
Hmotnosť  9,  k  

bvod hrudníka  9  cm 
bvod pása  9  cm 
bvod bokov  2 cm 

Podkožn  tuk  2 ,9   a 2  k
bvod stehien  6  cm 
bvod l tok   cm

„Je to vynikajúci pocit 
byť vo finále projektu. Toto 
som potrebovala. Viem, že 
ma to naštartuje. Mám dob-
rú motiváciu. Chcem schud-
núť v dolnej partii, ktorá je 
dlhodobo pre mňa problé-
mová. Veľmi rada nechám 
svoj zadok vo fitku. Nebude 
to jednoduché, ale teším sa 
na to. Dávam si reálny cieľ, 
schudnúť za desať týždňov 
10  kg, ale rada by som po-
kračovala v zlepšovaní svo-
jej postavy aj po skončení 
tohto obdobia.“ 

svedčen  model
Organizátor a  autor projek-
tu Andrej Mozoláni vie, že to 
funguje, ale nikoho nechce 
nútiť, lebo každý si je stroj-
com svojho šťastia. „Ten-
to projekt je úspešný. Minu-
lé ročníky ukázali, že pokiaľ 
je vôľa, motivácia a osvedče-
ný systém chudnutia, dajú sa 
dosiahnuť pozoruhodné vý-
sledky. Samozrejme, že nikdy 
nejdeme do e trému na úkor 
zdravia. Všetko je zosúlade-
né, tréningový režim, strava, 
regenerácia. Verím, že sme 
vybrali správnych finalistov, 
ktorí budú mať znovu k  dis-
pozícii nadštandardné služ-
by a  servis. Na celé obdobie 
chudnutia, teda na tých desať 
týždňov, dostanú tiež výrob-
ky značky trifit, ktoré sú 
zamerané na spaľovanie tu-

kov a regeneráciu. Želáme si, 
aby to zúročili. Chceme, aby 
boli motiváciou pre tých, kto-
rí neveria, že sa za desať týž-
dňov dá zmeniť postava. Ide 
to, naše redukčné kurzy sú 
efektívne a  vo všeobecnosti 
sú platné pre každého. Ak aj 
vy potrebujete poradiť a  po-
môcť, môžete sa obrátiť na 
nás.“ 

Slávnostný štart aktuál-
neho ročníka projektu Zmeň 
svoje telo, zmeníš svoj život, 
ktorý je súčasťou celosloven-
skej súťaže v  chudnutí MO-
ZO ANI  FIT BOD  201 , sa 
za účasti finalistov, organi-
zátora, trénerov, zástupcov 
partnerov a médií uskutočnil 
v nedeľu .  februára v Mozo-
lani Fitness ZOC Ma  Žilina. 
O tom viac nabudúce. 

ubomír hochula

Vyhlásenie v sledkov.
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Hokejová 
reprezentácia 
v Žiline

s

Príprava 
futbalových 
tímov z regiónu

s

Dušan Kuciak 
zamieril  
na ostrovy

s

Juraj Vnuk
Snímka archív A. Kopičára 

Začiatkom roka ste uvažova-
li o  zahraničí. Prečo napokon 
Slovan ratislava
V Česku bol záujem z Jablonca 
a Mladej Boleslavi, ešte k tomu 
nejaké skúšky v  Taliansku. 
S  predstaviteľmi klubu z  hlav-
ného mesta som bol na sedení 
a  obojstranne sme sa dohod-
li. Nič mi nebránilo podpísať 
zmluvu s týmto klubom.

Po odchode kriniara by ste 
možno dostali šancu na stopér-
skom poste. Neunáhlili ste sa
Nepozerám sa už do minulosti 
i keď je pravda, že som skúšaný 
aj na poste stopéra a aj ako de-
fenzívny záložník, obe pozície 
mi sedia. Nielen Škriniarovi, ale 
aj ostatným hráčom prajem len 
to najlepšie v nových kluboch.

Množstvo žilinsk ch anúšikov 
tento váš krok zatracuje. Vníma-
te to, že ste prestúpili k úhlav-
nému konkurentovi
Ja v tom nevidím nič zlé. Ne-
rozdeľujem ponuky, či sú 

z konkurenčných klubov ale-
bo nie. Slovan vyhral aj pre-
to, že patrí k slovenskej špič-
ke a  v  Žiline som už nebol 
spokojný, tak som sa rozho-
dol zmeniť klub. udia, čo ma 
poznajú a fandili mi v Žiline, 
vedia, aký som človek a  ve-
rím, že mi budú priať aj na-
ďalej.

V Slovane je tvrdá konkuren-
cia. Neobávate sa, že sa ne-
uchytíte v A mužstve
Je tu veľa skúsených hráčov 
a reprezentantov. Skvelý pocit 
hrať po boku Vitteka, Muchu 
či Priskina. Môj cieľ je postup-
ne sa prepracovať do základ-
nej zostavy. Bez tejto ambície 
by som sem ani nešiel.

Momentálne ste na sústrede-
ní v  urecku. Aké sú vaše pr-
votné pocity v novom klube
Všetko je výborné, nič nám 
tu nechýba. Tréningy majú 
skvelú úroveň, je tu dobrá 
partia. S  trénerom komuni-
kujem po anglicky, ten od nás 
vyžaduje hlavne rýchlu prácu 
s loptou a veľký dôraz v osob-
ných súbojoch. <

opičá  ako il 
lo ane  Ne idí  
o  nič l

ko sme vás už na začiatku roka informovali, 
ročný Turzovčan drián opičár ne ude 

alej pôso iť v M  Žilina. V upl nulom týždni 
podpísal zmluvu ratislavskému Slovanu. 
alentovan  stredopoliar je s nov m tímom na 

sústredení v  urecku a prezradil nám dôvody 
svojho rozhodnutia.

ž v drese Slovana na sústredení v  urecku.

ilip hud
Snímka archív

Na začiatku sez ny ste s  bra-
tom Adamom prestúpili do 
Slovana, teraz odchádzate na 
ročné hosťovania do Verony.
To je na futbale krásne, že  
nikdy neviete povedať, kde 
budete hrávať o  rok. Ja som 
rád, že som sa mohol posunúť 
či už do Slovana, alebo do 
Hellasu a ďalej na sebe praco-
vať. Veď, ako sa hovorí, každý 
klub vám niečo dá.

o vás viedlo ako rodeného 
Žilinčana k odchodu do konku-
renčného Slovana
V  prvom rade sa chcem po-
ďakovať Žiline za všetko, čo 
mi dala. Zažil som tam pekné 
roky a veľa sa naučil. Ale ne-
skôr sa moje názory nezho-
dovali s filozofiou klubu a ich 
nariadeniami. Bolo tam viace-
ro faktorov. Nepáčili sa mi isté 
veci a  spolu s bratom sme sa 
rozhodli pre zmenu.

oraz viac mlad ch Slovákov 
odchádza do alianska. Aká 
bola vaša prestupová cesta na 
Apeninsk  polostrov
Cesta bola dlhá. Oni ma sle-
dovali asi rok alebo dva. Ale 
vtedy som o  tom ešte neve-
del. Ku koncu minulého roka 

sa boli pozrieť práve na zá-
pas proti Žiline. Páčil som sa 
im, tak sme sa dohodli, že sa 
tam prídem na pár dní uká-
zať, pričom to všetko pre-
behlo v  pohode. Neskôr môj 
manažér Juraj Vengloš začal 
vybavovať veci okolo toho.  

Nakoniec sa všetko stihlo a už 
som tu.

V klube už pôsobí váš reprezen-
tačn  spoluhráč z  -tky ubo-
mír upta. Zisťovali ste si in or-
mácie o novom klube aj u neho  
A čo vám prípadne povedal
My sme dobrí kamaráti, tak-
že sme si písali už predtým. 
Povedal mi, ako to tam chodí, 
že je tam spokojný a že by rád 
uvítal „parťáka“ zo Slovenska. 
Momentálne mi aj veľa pomá-
ha, hlavne čo sa týka jazyka. 
Som rád, že to vyšlo a sme tu 
spolu.

upta už nastúpil aj za prvé 
mužstvo Hellasu v  alianskom 
pohári. Je to aj pre vás motivá-
cia, že sa môžete dostať vyššie

no, nastúpil v pohári a bola 
to preňho veľká skúsenosť. Aj 
momentálne je v  čku viacej 
mladých hráčov, takže určite 
cítim šancu. Je to pre mňa 
veľká motivácia dostať sa 
do prvého mužstva a  hrávať 
v ňom. <

ilinčan i on e anec do alianske  e on

a konci januárového prestupového o do ia výrazne zarezonoval v našich končinách aj 
transfer mládežníckeho reprezentanta a odchovanca žilinského fut alu, ktor  obliekal dres 
Slovana ratislava, do alianska. 

Presadí sa talentovan  rodák zo Žiliny v Hellas Verona

Rezerva M K Žilina sa už vrátila zo 
sústredenia v Dubaji, kde hráči odo-
hrali tri priateľské stretnutia. Ich 
prvý výkon proti Permu 0:0  neu-
šiel pozornosti ruského celku a ten 
nastúpil na druhý duel v  oveľa sil-
nejšom zložení, z  čoho si žlto-ze-
lení mladíci odniesli päťg lové 
ponaučenie. V  záverečnom súboji 
s čínskym celkom prehrali len o g l, 
avšak z  celkového pohľadu to boli 
všetko pre nich výborné previerky 
pred jarnou časťou.

MŠK Žilin  B  Hen n Ji nye :  0:1
Z s v : Bajza – Dybala 60. Moško , 
Beniač, uratný, Hancko 85. Sluka  
– Tlacháč, Václavik 62. Majštiník , 
Krela – Sluka 54. Boženík , Puček 
71. Chríbik , Vallo.

MŠK Žilin  B  A k r Per  :  0:1
Z s v : Kňazovič – Dybala, Beniač, 

uratný, Hancko – Tlacháč 56. Kre-
la , Chríbik, Majštiník – Puček, Bože-
ník 60. Sluka , Vallo.

-jv-

éčko z Dubaja s množstvom cenn ch 
skúseností

Juraj Vnuk
Snímka Svatopluk Samler

Sústredenie Praha, 
2. prípravn  zápas
A  SPA A P AHA  M K ŽILINA 
4:2 (2:1)

Zverenci trénera Guľu do-
statočne preverili pražského 
velikána už minulý rok, i preto 
Sparta zvolila generálku pred 
ligou práve proti Žiline. Šošo-
ni odohrali solídny prvý pol-
čas, z  viacerých šancí sa ujal 

lob Jakuba Paura, inak najak-
tívnejšieho hráča žlto-zele-
ných v  zápasoch a  skutočný 

líder tímu. „S  takým kvalit-
ným súperom treba premieňať 
šance, ktoré sme si vypraco-
vali,“ uvedomoval si polčaso-
vé nedostatky tréner Guľa. 
V  druhom polčase sa ukázala 
kvalita Sparty a  niektoré ne-
dostatky v  hre Šošonov či už 
smerom dopredu, ale najmä 
v  obranných radoch. „Stratili 

sme celistvosť a kompaktnosť. 
Domáci to využili, dominan- 
tní, skúsení hráči sa ľahko do-
stávali do prečíslení a  nerea-
govali sme na to dobre. Dosta-
li sme lekciu. Zápas ukázal, kde 
máme rezervy, medzery, pre-
to sme za túto skúšku radi,“ 
doplnil pre klubový eb MŠK   
Adrián Guľa. Pekným momen-

tom bol v závere vskutku nád-
herný gól Haski a, kozmetic-
ká úprava výsledku. Do hry 
zasiahli domáci odchovanci 
Michlík či Jánošík, druhý me-
novaný zápas vnímal ako naj-
ťažší v  doterajšej kariére. „Ur-
čite najťažší. Bolo vidno naše 
ťažšie nohy z  prípravy. Prvý 
polčas sme ešte boli vyrovna-
ným súperom, druhý polčas 
bol rozdiel viditeľný. Možno 
naša únava, Sparta však uká-
zala svoju kvalitu,“ zhodnotil 
21-ročný útočný krídelník.

Sústredenie Praha,  
. prípravn  zápas

M K  ŽILINA  SK  D NAM  
SK  D J VI  

Zostava  Mandous ( . e 
Giang) – Šušolík ( . Špalek), 

azarus, Králik ( . Hučko), 
Mazáň ( . eti ) – Michlík, 
Pečovský, Káčer ( 0. Stan-
kovi ) – Jánošík ( . Mbah), 
Haski  ( 0. Paur), Hlohovský.

Vo štvrtok odchádzajú Ži-
linčania na sústredenie do 
Slovinska, kde sa stretnú s na-
sledovnými súpermi: slovin-
ská NK  limpija ubľana (13. 
februára), chorvátsky Inter Za-
preši  (1 . februára), slovinský 
NK Domžale (20. februára). <

ažská pa a odhalila iace  
sla in  
ut alisti M  Žilina majú za se ou pražské sústredenie, vrcholom ol duel proti Sparte raha. 
ovotvoriaci sa káder má za se ou ťažký zápasový test, ktorý odhalil viaceré sla in . Najbližšie 
ošoni odchádzajú ladiť ormu pred jarnou časťou ortuna li y do Slovinska na 9-dňové 

sústredenie.

brane citeľne ch ba rnest Mabouka, s tímom by sa mal pripravovať už 
na sústredení v Slovinsku.

„Vieme, že  sme 
potre ovali zvýšiť 
konkurenciu, ale ak 
sa to nepodarí, tak 

udeme pracovať 
s tým, čo máme,“ 
Adrián uľa na 
mar o aktuálneho 
stavu hráčskeho 
kádra.
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„Nikto by na nás 
nestavil ani cent.“

oke o á ládež 
akcii

Juniori
8. kolo nadstavby
S    MsHKM Žilina 2 (1:1, 
2:0, 2:1), ly MsHKM  .   anák 

olinajec, šurný , . Váňa n-
druš, Surán).
7. kolo nadstavby 
H   . ystrica  MsHKM Žili-
na 6  (2:1, 1:2, 3:0), ly MsHKM  
. rašil ndruš, adlečík , . a-

nák olinajec, šurný , . Váňa 
(Prašil).
Zostava  Svrček – Mičík, T. Surán, tefá-
nik, Kadlečík, Haluška – Janák, Pšurný, Do-
linajec – Váňa, Ondruš, Prášil – Németh, 
Žilka, Miro. réneri  I. Marták, R.  Stra-
nianek. 

1. Trenčín 6 5 0 0 1 18:12 15
2. B. Bystrica 7 4 0 0 3 32: 21 12
3. Slovan 6 4 0 0 2 21:19 12
4. SR 18  7 2 1 1 3 18:20 9
5. Žilina 7 2 0 0 5 18:23 6
6. S. N. Ves 7 1 1 1 4 23:35 6

Dorast
40. kolo
MsHKM Žilina  HK  rnava  
(1:0, 3:1, 3:0), ly MsHKM  
.  rč olú ek , 2 . rč olú-
ek , 2 .  olek Turan , 8. ja-

ták Surán , . rč olú ek, r -
zák , .  olek jaták , .  jaták  

olek .
9. kolo

MsHKM Žilina  HK  rnava  
(2:0, 2:3, 0:0), ly MsHKM  

.  olek Surán, oma , 2. Mate-
jička ahálka , . olú ek rč, 
Surán , . Turan oma, olek .
Zostava  Vyletelka – Nahálka, Turian, 
D. Surán, Coma, Sagan, Saboš, Groma, Dlu-
goš – Oravec, Valášek, Dúcky – Krč, Hryzák, 
Holúbek – Pjaták, Turan, Kolek – Straka, u-
pej, Matejička. réneri  R. Rehák, J. Kocúr. 

1. Trenčín 39 30 1 3 5 205:96 95
2. Skalica 39 24 0 3 12 134:107 75
3. Nitra 39 22 2 4 11 153:102 74
4. Slovan 39 21 5 1 12 158:125 74
5. Trnava 40 23 2 1 14 142:121 74
6. Ružinov 39 21 2 3 13 168:142 70
7. Poprad 39 19 3 1 16 124:113 64
8. Martin 39 18 4 0 17 105:104 62
9. Žilina 40 17 1 5 17 114:122 58
10. Zvolen 39 16 2 3 18 125:132 55
11. B. Bystrica 39 11 8 3 17 108:122 52
12. Košice 39 15 0 6 18 119:124 51

13. Prešov 39 8 6 3 22 78:125 39
14. L. Mikuláš 39 7 6 6 20 90:139 39
15. S. N. Ves 39 9 4 4 22 78:138 39
16. Topoľčany 39 4 2 2 31 79:168 18

9. H
. kolo nadstavby

M K  Púchov  MsHKM Žilina 
 (0:2, 0:1, 1:1), ly MsHKM  

.  or áš Safko , . Smol-
ka or áš , 2 . Safko okavec , 

.  or áš ráľ .
Zostava  Cigánik – Krištofík, márik, Ho-
lečka, Kráľ, Domanický, Stranianek – ulek, 
Kokavec, Zicho – Smolka, Korbáš, Safko – 
Vydra, Rehák, Lipták. réneri  M. Meluš, 
P. Kašša.

1. Trenčín 3 3 0 0 22:8 6
2. Slovan 3 2 0 1 16:10 4

. Žilin      :  
4. Skalica 3 1 0 2 14:16 2
5. Nitra 3 1 0 2 9:18 2
6. Púchov 3 0 0 3 4:14 0

. H

. kolo nadstavby
M K  Púchov  MsHKM Žilina 

2 (0:2, 0:0, 1:0), góly MsHKM: 
. Mrázik opušan , 8. opušan 
Mrázik .

Zostava: Cyprich – Somík, Majerík, Kú-
delka, Lingeš, Kocúr, Smetana – Mrá-
zik, Slanička, Lopušan – Kozub, teiniger, 
Nemčeková – Pleva, Kozák, Lodňanová. 
réneri  M. Meluš, P. Kašša. 

. HP
Prievidza  MsHKM Žilina 2  
(0:5 ; 0:11; 0:5), góly MsHKM: 
2.  opij, 8. Tomašec, . ašš u-
ževka , . Sr a Tomašec , 2 .  má-
rik Tomašec , 2 . ašš uževka , 
2 . igura, 2 . márik Tomašec , 
2 .  uževka Maťaťa , 2 . ar-
vánek oleša , 28. Sr a Toma-
šec , 2. Tomašec, . ašš arvá-
nek , . opij, . márik Sr a , 

.  márik, 2.  ašš uževka, ko , 

.  ašš ko , 8.  arvánek ole-
ša , . ašš arvánek , 8. Toma-
šec márik . 
Zostava: Sagan, Maník – M. Kuriak, 
A.  Kuriak, Maťaťa, Krajčík, Harvánek, Ho-
leša – márik, Tomašec, Srba – Húževka, 
Ako, Lašš – Figura, Gašpierik, Kopij. Tré-
neri  M. Petný, L. Lizák.

Marián Meluš, snímka autor 

Dorastenci predviedli ukážkovú kanonádu proti rovesníkom z  rnavy.

Juraj Vnuk
Snímka j zva  hokej.sk

46. kolo 
H  K I   MsHK D bet ŽI-
LINA 2  (2:0, 0:3, 0:0), ly  

.  Hrnka (Boltun, M. Dudáš), 

20.  Deyl ( . Šedivý, M. Bartá-
nus) – 33. . Handlovský (Valá-
šek), 3 . Konečný (tr. strieľanie), 
35. Stupka ( . Handlovský, a-
voda), 2 divákov.
Zostava  Tomek  M. aťko, 

.  rejčák, avoda, Makovský, 
urali, eško, Mendrej  ovot-

ný, ert una, ichard una 
 Stupka, Valášek, andlovský  
revenák, ehák, ogoň  oneč-

ný, Drábek.

Milan Jančuška, tréner  „Víťaz-
stvo u  lídra poteší. Prehrávali 
sme 0:2, ale napriek tomu sme 

dokázali zápas zvládnuť. Chýba-
li nám niekoľkí hráči a v takých 
prípadoch sa mužstvo zomkne. 
Zápas sme zvrátili aj napriek 
tomu, že sme najmä v prvej tre-
tine hrali veľa oslabení.“ 

. kolo
HK NI A  MsHK D bet ŽI-
LINA  (1:0, 3:0, 1:0), ly  13. 

eca utálek , 2 .  M.  Slovák 
ali erté, Milam , 2 .  eca u-

tálek, . učka , .  .  učka  
utálek, odhradský , . . te-

fanka Macík, Stloukal , 2  
divákov.
Zostava  Tomek  aťko, rej-
čák, avoda, omer, urali, eško, 

ndruš, Makovský  .  ovot-
ný, ert una, ichard una 

 Stupka, Valášek, andlovský  
onečný, ežek, rá ek  reve-

nák, ehák, ogoň.

Jer uš ača, asistent trénera  
„ šte prvá tretina bola vyrov-
naná. V  nej sme zahodili nie-
koľko príležitostí. O zápase roz-
hodol vstup do druhej tretiny. 
Od stavu 3:0 nás Nitra do ničo-
ho nepustila, bola silná na puku 
a vyhrala zaslúžene.“ <

ilan ný o a  u a s a 
ošíc

Vlci sa čoraz viac približujú účasti v elitnej osmičke po základnej časti ipsport li y. 
V nedeľnom zápase na ľade ošíc dali za udnúť na prehru z  itr  a úradujúceho majstra 
zostrelili tromi g lmi v prie ehu  sekúnd.

astislav Konečn  premenil samostatn  nájazd a vyrovnával na 2 2.

Juraj Vnuk
Snímka j zva  hokej.sk

Rastislav Konečný, autor 
druhého žilinského gólu 
v  stretnutí: „Súper mal 

enormnú prevahu a asi nikto by 
na nás nestavil ani cent za sta-
vu 2:0. My sme si v kabíne opa-
kovali, že ešte nič nie je stratené 
a zaúradoval aj fakt, že nechce-
me cestovať cez tri štvrtiny Slo-
venska len tak zbytočne. K tomu 
prispeli aj výborní fanúšiko-
via, ich prítomnosť nás nakopla  
k  obratu. Tieto tri body si ne-
skutočne vážime.“ Jeho slová 

len potvrdil autor víťazného 
gólu Václav Stupka, mimocho-
dom, s trinástimi gólmi najlepší 

strelec Vlkov v aktuálnej sezó-
ne: „Po dlhej ceste sa potrebo-
vali trošku rozjazdiť, k  tomu 
pribudli aj zranení hráči a mu-
seli sa mierne pozmeniť aj útoč-
né formácie.“

V  tabuľke sú Žilinčania na 
.  mieste, zaručené miesto 

v  prvej osmičke ešte nema-
jú isté. Do konca základ-
nej časti ostáva Vlkom odo-
hrať 8 stretnutí, možno len 
sedem. V  prípade krachu Ska-
lice by sa výsledky s týmto sú-
perom anulovali, čo by za-
hralo do karát Vlkov a  najviac 
mrzutí by boli Piešťanci. „Ne- 
chceme sa pozerať na druhých 
a  na rôzne hypotézy. Po ne-
jakých darčekoch netúžime. 
Verím, že si to play-off doká-
žeme uhrať sami. Je to veľ-
ká škoda, ak musí hocikto-
rý klub takýmto spôsobom,  
avšak ešte nepredbiehajme,“ 
doplnil Stupka. <

upka o si uácii a u ke  o ne akých da čekoch ne ži e

to videl zápas v  ošiciach, tak  výkon Žilinčanov v prvej tretine označil za katastrofáln . vojg lové manko olo viac než prijateľné. 
Veľké veci sa začali diať v druhej tretine a šokujúce víťazstvo bolo na svete.

akto sa Vlci tešili z troch bodov v Steel Aréne spoločne s dvesto anúšikmi, ktorí prišli chlapcov podporiť.

Množstvo fanúšikov za-
registrovalo, že už ten-
to týždeň sa v  DO -

bet Aréne uskutoční Slovakia 
Cup. Predaj lístkov je cez sieť 
Ticketportal a  v  pokladni 
pred zimným štadiónom od 
pondelka do stredy (1 .30  – 
1 .30 h). Turnaj sa začína vo 
štvrtok, slovenská reprezen-
tácia pricestovala už dnes 
(utorok). „Realizačný tím je 
v Žiline už od ranných hodín, 
hráči prídu popoludní a prvé 
tréningy majú naplánova-
né od 1 .00 do 18.15  a  od 
18.30 do 19.15 h.

„Upozorňujeme fanúši-
kov, že zväz vyžaduje prísne 
bezpečnostné predpisy počas 

celej akcie. Bez potrebných 
akreditácií sa nebude môcť 
dostať na zimný štadión aj 
počas tréningov jednotli-
vých tímov. Naša reprezentá-
cia bude bývať v hoteli Dub-
ná Skala, Švajčiari a Bielorusi 
v Holiday Inn. Pre všetky zá-
pasy bude k dispozícii parko-
visko futbalového štadióna,“ 
prezradili nám informácie 
zástupcovia MsHK  DO bet 
Žilina. V  nominácii tréne-
ra Zdena Cígera sa ocitol Ži-
linčan Peter Cehlárik, tretím 
brankárom je domáci gól-
man Tomáš Tomek, ten po-
čas utorka a stredy vypomôže 
s tréningovým procesom.

-jv–

ep e en ácia poc í ilinu 
d o i ápas i
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Verím, že trénerovi 
Kozákovi dám 
množstvo dobr ch 
impulzov, aby som 
šancu v národnom 
drese ešte dostal.“

Juraj Vnuk
Snímka archív Michala Holeščáka

Aké sú vaše pocity po prílete 
z An licka, veľká spokojnosť
Teraz to už je úplná pohoda, 
pretože tu sedíme všetci spo-
kojní. šte mám v čerstvej pa-
mäti, čo bolo v pondelok 1. feb-
ruára večer. I  keď som si bol 
mojím zdravotným stavom istý, 
ale všetko sa nejako predlžo-
valo a čakalo sa na vyjadrenie 
hlavného doktora klubu. Ne-
skôr prišli zástupcovia so zmlu-
vou a všetko bolo v poriadku.

An lick  celok bol pre vás osob-
ne jasná priorita
Hull bol horúci už v lete minu-
lého roka a teraz v polovici ja-
nuára prišiel môj agent, že je 
to opäť aktuálne. egia Varša-
va to zobrala pragmaticky, je 
to šanca, ktorú mi nemohli zo-
brať. Oni ten prestup zabloko-
vali v lete a teraz bola dohoda, 
že mi nebudú robiť problémy. 
Aj oni majú dostatok času, aby 
si našli druhého brankára.

Kedy odlietate do vášho nového 
pôsobiska
Odlietam do Anglicka túto ne-
deľu s  manželkou. Skôr to ani 
nemalo význam, lebo Hull 
hrá v sobotu zápas a nedeľa je 
voľná. Potrebujem si vybaviť 
množstvo vecí tu doma v Žili-
ne, ale aj vo Varšave, kde mu-
sím veľa vecí ukončiť.

Kto bude vaším tútorom v  no-
vom klube  Poznáte niektorého 
hráča z nového tímu
Majiteľ klubu nás informoval, že 
v Hulle je veľmi silná poľská ko-
munita. Ten jazyk ovládam per-

fektne a  možno to bude zaují-
mavé spestrenie, no prioritne sa 
chcem naučiť perfektne anglic-
ky. Z kabíny nepoznám žiadne-
ho hráča, je to multikulturálne.

Neobávate sa, že sa na ostro-
voch nepresadíte
Keby som sa bál a  šiel s  tým, 
že budem na lavičke, tak tam 
nejdem. Budem makať na tré-
ningoch, aby som trénera pre-
svedčil, že práve ja patrím do 
základnej zostavy. Ja verím, že 
nejdem doplniť káder, ale zvý-
šiť konkurenciu na brankár-
skom poste.

Nebude strašiakom až príliš 
upršané počasie
Pred desiatimi rokmi som bol 
vo est Hame a  bol to akoby 
výborný výlet, lebo tie tri me-
siace mi dali veľmi veľa. Vrátil 
som sa do Žiliny a potom som 
dostal šancu chytať. Nie je to 
Grécko či Turecko, ale počasie 
neriešim. Kvázy, je to už to naj-
menej.

Si nál aj pre reprezentačné-
ho trénera Kozáka, aby s  vami 
počítal v  tomto kalendárnom 
roku
Kvalifikáciu sme odohrali vý-
borne v obrane, Matúš Kozáčik 
zachytal skvele. Nebude to jed-
noduché, že Kuciak prestúpil 
do Hullu, chytáva a hneď pôjde 
do reprezentácie. Verím, že tré-
nerovi Kozákovi dám množstvo 
dobrých impulzov, aby som 
šancu v  národnom drese ešte 
dostal.

Váš prestup len dokazuje v bor-
nú brankársku školu v M K Žili-
na. Dostali ste aj množstvo ra-
tulácií priamo zo Žiliny

no, každému som poďakoval 
a potešilo ma, že mi množstvo 
ľudí pogratulovalo k  prestupu. 
Aj terajšie prestupy mladých 
hráčov zo Žiliny robia dobré 
meno nielen žilinskému, ale 
aj slovenskému futbalu. Všet-
kým hráčom prajem, aby sa im 
v nových kluboch darilo čo naj-
lepšie. Možno sa opäť niekto 
na mňa nahnevá, ale mrzí ma, 
že teraz v  bráne nestojí Žilin-
čan, i keď Volešák je fantastic-
ký brankár. Neviem, ja ako Ži-
linčan by som bol rád, keby po 
Volešákovi prišiel do brány do-
máci odchovanec. <

Dušan Kuciak: e í , že 
ne de  doplniť káde , 
ale ýšiť konku enciu
V prvý fe ruárový deň sa uzavrel transfer ročného odchovanca žilinského 
fut alu do tímu druhej najv ššej súťaže ull it  , ašpiranta na opätovný 
postup do remier eague. esne po prílete z An licka do Žiliny nás Dušan 
Kuciak poctil návštevou a ochotne zodpovedal na viacero otázok.

Juraj Vnuk
Snímka archív Michala Holeščáka

Je za vami až príliš turbulentné 
pracovné obdobie, ktoré môže-
te už teraz bilancovať ako veľmi 
úspešné
Turbulentné je vždy, je to naša 
práca. Vždy sa na to aj tešíme, 
lebo je to aj pre nás biznis ob-
dobie, nebudem túto skutoč-
nosť skrývať. Do konca februára 
máme toho ešte dosť a nekon-
čí to top transferom Kuciaka do 
Anglicka, čo sa nedeje stále. Te-
raz sa mu snažíme vytvoriť do-
statočný komfort, aby sa v Hul-
le cítil čo najlepšie.

Hovoríte o top trans ere, je An-
licko pre Dušana tá najspráv-

nejšia voľba
Bol to ozaj ťažký pôrod. Boli 
sme v kontakte s tureckým Os-
manlisporom. Rozprávali sme 
aj s Bayernom everkusem, ale 
tam neprišla konkrétna ponuka 
zo strany klubu. Najkonkrétnej-
ší bol Hull City a keď ide o veľ-
ký transfer, musíte informácie 
utriediť a rozprávať so správny-
mi ľuďmi. My sme mali priamu 
linku cez osobnú komunikáciu 
s  egyptským majiteľom Hullu 
a aj trénerom Bruceom. Myslím, 
že to je správne rozhodnutie.

Zvyšuje kredit slovensk ch ut-
balistov vo svete aj úspech ná-
rodného tímu z posledného ob-
dobia
Hull zaujíma kvalita, nie e tra 
národnosť. Neriešia to. Mys-
lím, že v  našich kluboch ako 
Trenčín, Žilina či Slovan máme 
dostatočné množstvo hráčov, 
aby prerazili. Dôkazom je Mi-
lan Škriniar, o ktorom som pre-

svedčený, že v Serii A sa uchy-
tí. Tí hráči musia spraviť niečo 
navyše a správať sa ako profe-
sionáli aj mimo futbalového 
ihriska. Pretože profesionál-
ny futbalista nie je len ten, kto 
má podpísanú hráčsku zmluvu. 
To je návod na úspech, aby ste 
mohli preraziť aj v zahraničí.

V  tomto smere sa stotožňujete 
s  prestupovou politikou klubu 
M K Žilina, v ktorom ste aj svoj-
ho času aktívne pôsobili

no, stotožňujem sa s  prestu-
povou politikou Žiliny smerom 
von z  kádra. Nemôžete brániť 
hráčovi ako Škriniar prestup 
do Talianska, veď taká ponu-
ka nemusí možno o  pol roka 
prísť. illiam prejavil túžbu 
odísť, v  Turecku sú iné finan- 
čné možnosti. Zbytočný bol od-
chod Piačeka, ten mohol ostať 
a  bolo to hlavne rozhodnutie 
trénera Guľu. Čmelík môže ďa-
kovať agentovi, že v jeho ťažkej 
pozícii mu dokázal nájsť výbor-
ný klub v zahraničí. Kopičár sa 
nechcel dohodnúť na podmien-
kach, mohol byť viac trpezlivý, 
lebo napríklad s Klecom v Seni-
ci to funguje. Kadlec nie je stra-
ta pre Žilinu, je to dobrý a poc-
tivý chlapec, len mám obavy, že 
sa v Trnave nepresadí do zákla-
du, i keď je to rodák z Púchova 
ako aj ja.

Spomínate Joze a Piačeka. 
Jeho odchod z  M K  Žilina do 

ielsko ialy bol vo vašej ré-
žii. Ako k tomu došlo
V  prvom rade som presved-
čený, že Jožko pre Žilinu veľa 
urobil. Tréner Guľa však s ním 
ďalej nepočítal, čomu ja osob-
ne nerozumiem. Odišiel Škri-
niar a  Žilina bude potrebovať 

skúseného stopéra. Avšak sám 
Piaček necítil dôveru od tréne-
ra a prejavil vôľu odísť. Dcérka 
mu začne chodiť do školy, tak 
sme hľadali pôsobisko blíz-
ko pri Žiline. Podarilo sa nám 
ukončiť administratívu v  Žili-
ne a Piaček sa s novým klubom 
pripravuje na sústredení v Tu-
recku.

Môžu tieto odchody citeľne za-
mávať s  anúšikmi ošonov
Sám viem ešte z  môjho pô-
sobenia na PR oddelení 
v  MŠK  Žilina, že žilinský fa-
núšik je náročný a  zaslúži si 
vedieť o  svojom milovanom 
klube takmer všetko. Mali by 
sme hrať otvorenú hru a ľudia 
by mali vedieť, za aké peniaze 
hráči odchádzajú, aby pocho-
pili ekonomiku klubu a  že sú 
to peniaze dôležité pre rozvoj 
klubu. Zas je pravda, že mô-
žete robiť akýkoľvek marke-
ting, ak chýbajú diváci na tri-
búnach, tak aj samotní hráči 
vycítia značný deficit. 

Pohybujete sa vo veľkom svete 
utbalu. ím je náš domáci ut-

bal stále pozadu
Jednoznačne sú za tým finan-
cie a  prístup klubu k  futbalu, 
to všetci vieme. Môj pohľad je, 
že vo svete robia veľa aj médiá. 
Ak si napríklad otvoríte mien-
kotvorný športový denník 
u  nás, tak nájdete len kritiku 
na hráčov či trénerov. No nik- 
dy som nevidel odborný člá-
nok o  kvalite klubového ma-
nažmentu, ktorý je podstatný 
pre trénerské a  hráčske pro- 
stredie daného klubu. Niekedy 
mi to príde, že sa nehrá otvo-
rená hra od novinárov smerom 
k hráčom či trénerom. <

áčsk  a en  ichal 
oleščák  uciako  p es up 
ol o a  ťažký p od

Michal oleščák zastupuje agentúru M   Sport Management a jeho 
oso u v žilinských fut alových kruhoch zvlášť predstavovať netre a. I jeho 
zásluhou sa uskutočnil prestup Kuciaka do An licka. Nielen on verí, že 
v born  odchovanec M K Žilina pootvorí dvere do kolísky utbalu alším 
slovensk m hráčom.

V ružomberskej Koniarni 
sa stretli rozhodcovia 
z  celého stredosloven-

ského kraja na prvom ročníku 
futsalového turnaja o  pohár 
predsedu rozhodcovskej ko-
misie Jána Tomčíka. Turnaja 
sa zúčastnilo desať mužstiev, 
ktoré zastupovali prísluš-
né Oblastné futbalové zvä-
zy v  pôsobnosti Stredoslo-
venského futbalového zväzu. 
Tímy boli rozdelené do dvoch 
päťčlenných skupín a  Žilin-
čania vyhrali nad učencom 
2:1 gólmi Zemiaka a  Jaroš-
čiaka, remizovali 1:1 s  Čad-
cou po presnom zásahu Be-
hančina a prehrali so Žiarom 
nad Hronom 3:0 a Zvolenom 
2:0. Tieto výsledky ich odsu-
nuli na .  miesto v  skupine 
a boj o konečné . – 8. miesto. 
V ňom nestačili na iptovský 
Mikuláš a  prehrali 3:2, keď 
za Žilinu sa trafili Jaroščiak 
a  Krajník. Zo strany organi-
zátorov to bol kvalitne pri-
pravený turnaj a  aj samotní 

rozhodcovia ukázali množ-
stvo pekných futbalových 
momentov. Pre úplnosť z vý-
hry sa tešila Banská Bystri-

ca pred Čadcou a Žiarom nad 
Hronom.

Joze  Hreus 
Snímka archív autora

ilinskí o hodco ia skončili s i

ozhodcov b Z Žilina na turnaji reprezentovali  (horn  rad zľava) 
upej, otka, Zemiak, Hreus  vedúci mužstva, urina, (doln  rad zľava)  

Krajník, Matula, o oň, ehančin, Jaroščiak.

omisia rozhodcov  Žili
na pripravuje 2 .  fe ruára od 

.   h školenie nových roz
hodcov, ktoré sa uskutoční 
v priestoroch  Žilina i
vovarská ul.  8 . áujem
covia sa ešte môžu prihlá

siť na 8   2 , resp. 
 2   . Touto cestou 

zväz upozorňuje klu  na pl
nenie počtu rozhodcov v  jed
notlivých súťažiach podľa 

S   Žilina 2 2 .
 -lk-

kolenie nov ch rozhodcov

Michal Holeščák (vľavo) si cení, že Dušan Kuciak mohol prestúpiť do An licka.

V novom klube bude Dušan 
Kuciak nosiť číslo .
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Mestská krytá plaváreň

UT .  .: 6.00 - 15.00. S n : 
I. pásmo 12.00 - 15.30 spoločná, 
II. pásmo 16.00 - 20.00 ženy.
ST .  .: 6.00 - 15.00, 18.00 - 
20.30 večerné plávanie. S n : 
I.  pásmo 12.00 - 15.30 ženy, 
II. pásmo 16.00 - 20.00 muži.
ŠT .  .: 6.00 - 15.00. S n : 
I.  pásmo 12.00 - 15.30 muži, 
II. pásmo 16.00 - 20.00 ženy.
PI  .  .: 6.00 - 15.00, 18.00 - 
20.30 večerné plávanie. S n : 
I. pásmo 12.00 - 15.30 spoločná, 
II. pásmo 16.00 - 20.00 muži.
SO  .  .: 6.00 - 20.00. S n : 
I. pásmo 11.00 - 14.30 spoločná, 
II. pásmo 15.00 - 20.00 spoločná.
NE .  .: 6.00 - 20.00. S n : 
II. pásmo 9.00 - 20.00 spoločná.
PO  .  .: 6.00 - 15.00, 18.00 - 
20.30 večerné plávanie. S n : 
SANITÁRNY DEŇ.
UT .  .: 6.00 - 15.00. S n : 
I. pásmo 12.00 - 15.30 spoločná, 
II. pásmo 16.00 - 20.00 ženy.
ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ

Ladislav Hulin
Snímky udovít Košálko

TIPOS III. LIGA - skupina 
STRED
V  najvyššej stredoslovenskej 
súťaži je po jesennej časti na 
čele Fomat Martin s  desaťbo-
dovým náskokom pred Ma-
kovom. Na predposlednom, 
15.  mieste, sú futbalisti Byt-
če, ktorí budú bojovať v  jar-
nej odvete o udržanie sa v sú-
ťaži s  iptovskou Štiavnicou, 
Detvou, učencom a  Novou 
Baňou. Bodové rozdiely me-
dzi týmito mužstvami sú mi-
nimálne.

Postup  Martin (II. liga).
Zostup  Bytča (IV.  liga, sku-
pina S V R), Pohronie Žiar 
nad Hronom, Dolná Ždaňa B 
(IV. liga, skupina JUH).

MAK V. Druhé mužstvo sú-
ťaže má za sebou prvé tré-
ningy. Vedenie klubu však 
po odchode Miroslava Toma-
na zo zdravotných dôvodov 
bude riešiť trénerskú otázku. 
V  priebehu tohto týždňa by 
mala byť táto otázka vyrie-
šená, ako i  program príprav-
ných zápasov pred začiatkom 
jarnej časti.

AD A. V  príprave na jarnú 
časť je aj Tomáš Tlelka, ktorý 
sa ako jediný zástupca regiónu 
dostal do Futbalovej jedenást-
ky Stredoslovenského futbalo-
vého zväzu  2015, v  ktorej do-
minovali hráči Fomatu Martin 

(5 hráčov), po jednom zástup-
covi mali Čadca, Kremnička, 

učenec, Námestovo, Žarnovi-
ca, iptovský Hrádok.

K SN   NAD K S . 
Zverenci Mária Pečalku za-
čali s  prípravou 18.  januára. 
Z  kádra odišli Vladimír Balát, 
Pavol Huščava, Jaroslav Šidlo 
ukončil kariéru z  pracovných 
dôvodov. V prvom prípravnom 
zápase Krásno podľahlo dru-
holigovej Tepličke nad Váhom 
najtesnejším rozdielom 1:2. 
V sobotňajšom zápase zdolalo 
druhý tím IV. ligy, skupiny S -
V R Stráňavy 3:1. Krásno nad 
Kysucou  Stráňavy  (1:0), 

ly Krásno nad Kysucou  a-
buda, Macura, M. Sýkora. 
Krásno nad Kysucou  .  pol-
čas  Poništ – Timek, Vaštík, 

.  Sýkora, arman, opásek, 
agáč, evčík, Macura, a u

da, 2. polčas  astovica  Tvrdý, 
usnák, oleno, . Sýkora, aj

noha, á or, u la, adala, a
uda, M. Sýkora. 

V  tomto týždni Krásno 
odohrá dva zápasy, v  stredu 
10. februára s U 19 MŠK Žilina 
a v sobotu 13. februára sa pred-
staví v T inci.

A. Jedno z  prvých muž-
stiev regiónu, ktoré začalo 
s  prípravou na jarnú časť. Na 
svojom konte majú už päť prí-
pravných zápasov, poväčšine 
proti kvalitným súperom. Dub-
nica nad Váhom  ytča 2. 
Námestovo  ytča 6 . ep-
lička nad Váhom  ytča 6 . 
Diviaky  ytča 2 . Prečín  

ytča  (0:2), ly  Gajdošík, 
M. Šimomník, Možucha. Byt-
ča pokračuje v  sérii príprav-
ných zápasov v  tomto týžd-
ni dvoma zápasmi. V  stredu 
10. februára budú ich súpermi 
Trenčianske Teplice, v  sobotu 
13.  februára účastník IV.  ligy, 
skupiny S V R Belá-Dulice. 
V zápasoch jarnej odvety príde 
v Bytči k zmene hracieho času. 
Ten bol preložený na nedeľu 
o 10.30 h.

IV. LI A - skupina S V
Futbalisti nováčika druhej naj-
vyššej stredoslovenskej súťa-
že, Stráže v jesennej časti neo-
kúsili trpkosť prehry a v jarnej 
odvete ich čaká boj o  postup, 
v  ktorom im najväčším súpe-
rom budú Baníci zo Stráňav. 
Záchranárske práce v  jarnej 
časti z  mužstiev regiónu ča-
kajú najmä futbalistov Bytčice 
a Rosiny.

Postup  Stráža (TIPOS III. liga, 
skupina STR D).
Zostup  Trstená, Vrútky (V. liga, 
skupina B).

S ŽA. Do prípravy s  muž-
stvom sa 22.  januára zapojili 
aj . Horecký (Tvrdošín, pred-
tým hráč Kysuckého ieskov-
ca) a  J.  Mráz z  Bánovej. Prvý 
prípravný zápas odohralo prvé 
mužstvo IV. ligy v  Domani-
ži. Domaniža  Stráža , ly 
Stráža  Racko 2, Stanovský. 

Stráža  Tavač  ielik, údela, 
ere ta, odoň, Večera, fo

ri, . orecký, Mráz, Stanovský, 
acko, striedali: epáň, incl, . 

Trhančík, urana, Macek, anču
la, ingel, resáň, omp. 

Počas nadchádzajúceho ví-
kendu čaká futbalistov Stráže 
dvojzápas, v sobotu 13. februá-
ra proti Rudine a o deň neskôr 
vo Zvolene proti treťoligovej 
Žarnovici.

S AV . Tri prípravné zá-
pasy na jarnú odvetu majú za 
sebou Baníci zo Stráňav. V kaž-
dom z nich si pripísali rozdiel-
ny výsledok. Stráňavy  rvniš-
te , ly  Hrbek, J.  ončík, 
Cetera, M. Janči, Kosa. Stráňavy 

 Liptovská tiavnica 2 2, ly  
M. Janči 2. Krásno nad Kysucou 

 Stráňavy , l  Jamečný. 
Stráňavy  Matejčík  elaník, M. 
anči, . anči, . ončík, M. Ivan, 
amečný, uratný, osa, etera, 
r ek, striedali: ollár, anov

ský, . ončík, .  ončík, reus, 
ol oj. 

Hráči Ivan a  Holboj sú na 
skúške z  ietavskej účky, resp. 
Považského Chlmca. V  jar-
nej časti nebude môcť tréner 
Ivan Janči pre zranenie počí-
tať s Marošom Rolčekom, ktorý 
bol s 12 gólmi tretím najlepším 
strelcom IV. ligy. Ďalší príprav-
ný zápas odohrajú futbalisti 
Stráňav v  sobotu 13.  februára 
v Martine proti Žabokrekom.

S A K V. Slávisti odštartova-
li prípravu na jarnú časť 30. ja-
nuára. V  sobotu .  februára 
odohrali prvý prípravný zápas, 
v  Haví ove prehrali najtesnej-
ším rozdielom. Haví ov  Staš-
kov 2, ly  T. Gavlák (11 m), 
Sluka. 
Staškov  M. avlák  urdán, 

áleník, Sa ela, . ott ald, 
.  Michalík, . am ora, a

ličák, Sluka, T. avlák, erve
nec. 

Najbližší zápas odohrá 
Staškov v  sobotu 20.  februára 
v T inci proti Vendrínu.

V  jarnej odvete čaká fut-
balistov a  priaznivcov jedna 
zmena. Slávia bude hrať svo-
je zápasy v nedeľu v úradnom 
hracom čase a  nie v  sobotu, 
ako to bolo počas jesennej 
časti.

K S K  N V  M S . 
Futbalisti siedmeho mužstva 
tabuľky začali prípravu na jar-
nú časť v nezmenenom stave 
začiatkom februára. Prvý prí-
pravný zápas odohrajú v  so-
botu 13.  februára v  Rožnove 
pod Radhošt m proti treťoli-
govému Makovu.

SINA. Zápasovú prípra-
vu na jarnú časť odštartovala 
Rosina víťazstvom nad prvým 
mužstvom V. ligy, skupiny A, 
Terchovou. osina  ercho-
vá 2  (1:0), ly  Bistiak, 

. Švikruha. Druhý príprav-
ný zápas odohrajú zverenci 
Branislava abanta v  piatok 
12. februára v Novej Dubnici.

I A. Belešovci v  prí-
pravných zápasoch dosiahli 
dva rovnaké výsledky. V  pr-
vom zápase podľahli Bánovej 
0:1 a  v  druhom zvíťazili nad 
Belou tým istým výsledkom. 

ytčica  elá  (0:0). 
ytčica  určenko  Morva , 
uziak, limašovský, damov, 

Chodelka, Willinger, Tandera, 
ikardo, eniač, oštialik. 

V sobotu 13. februára bude 
súperom Bytčice mužstvo Ra-
jeckých Teplíc Konskej.

V. LI A - skupina A
Po dvanástich odohraných 
kolách jesennej časti sú na 
čele futbalisti Terchovej. Prvá 
polovička tabuľky je však vy-

rovnaná a o postup môže za-
bojovať až osem mužstiev. 
Jasno je na konci tabuľky, po-
sledné miesto pripadlo Kysuc-
kému ieskovcu, ktorý sa zo 
súťaže odhlásil.

Postup  Terchová (V. liga, sku-
pina A).
Zostup  Kysucký ieskovec 
(odstúpil zo súťaže).

H V . Do kádra sa po 
zranení vrátil Ján Vantúch. 
V  prvom prípravnom zápase 
zverenci Pavla Šuhaja remi-
zovali s Kláštorom pod Znie-
vom 3:3, keď góly strieľali Ján 
Vantúch, J. Sloviak a  Baláž. 
V  druhom najtesnejším po-
merom prehrali s  Rosinou. 

osina  erchová 2  (1:0), 
l  Kvočka. Najbližším súpe-

rom Terchovej budú v sobotu 
13. februára o 19.00 h v Strá-
žove futbalisti druholigovej 
Tepličky nad Váhom.

N V . Dva víťazné zápa-
sy má za sebou tretie muž-
stvo tabuľky. Po víťazstve 1:0 
gólom Gašperca nad Bytčicou 
1:0 zvíťazili aj v Žabokrekoch. 
Žabokreky  ánová , ly  
Chalúpka, Halama, Štalma-
šek, Sulovský. 

DINA. S prípravou na jarnú 
odvetu začali v Rudine začiat-
kom januára. Z  kádra odišiel 
pre pracovné povinnosti Vla-
dimír Papajčík, prišli Martin 
Mikula z Makova, Marián Krá-
lik z Tepličky nad Váhom, na 
spadnutie je príchod jeho bra-
ta Petra. V prvom prípravnom 
zápase mali Rudinčania smo-
lu, v Oravskom Veselom pre-
hrali 1:9 a navyše sa im zranil 
stredopoliar Peter Povinec. 
Zlomenú ruku budú musieť 
v stredu operovať a minimál-
ne dva týždne bude oddycho-
vať. Najbližší zápas odohrá 
Rudina v  sobotu 13.  februára 
o 8.00 h proti Stráži.

PREDMIER. Tréner Pavol 
Zvak má v  príprave k  dispo-
zícii dvadsiatku hráčov, kto-
rých vyskúšal v  dvoch prí-
pravných zápasoch. Považská 

ystrica  Predmier 2  (0:1), 
l Predmiera  Chválnik. 

Predmier  Horn  Hričov  
(0:1), ly Predmier  P. Pobi-
jak 2, T. Klus, Ivanička. 

V  najbližšom prípravnom 
zápase sa Predmier predsta-
ví v  Považskej Bystrici proti 
Papradnu.

L . Tri víťazstvá a dve pre-
hry je bilancia Belej v doteraj-
ších prípravných zápasoch. 

elá  Veľké ovné 2. elá  
Snežnica 2, elá  Žabokreky 

2. ytčica  elá . vrdo-
šín  elá (dorast) .

VA N. Futbalisti nováčika 
súťaže začali s prvými trénin-
govými jednotkami začiat-
kom februára. Prvý príprav-
ný zápas odohrajú v  nedeľu 
1 . februára proti Prečínu.

I N . Domovským stán-
kom futbalistov Čierneho 
v  prípravných zápasoch je 
Český T šín. V prvom zápase 
zvíťazili nad rezervou T inca, 
Old ichovcami :1, keď po dva 
góly vsietili Časnocha a  Bir-
tus, po jednom pridali Jaroš 
a  Jurčík. Najbližším súperom 
Čierneho v nedeľu 1 . februá-
ra bude IV.  uick sport ligy 
ObFZ Kysúc, Nová Bystrica.

IAVNIK. Deviate mužstvo 
tabuľky odohrá svoje prvé dva 
prípravné zápasy proti Plev-
níku a Hornému Hričovu.

LI AVSK  L KA. Zverenci 
Pavla Šugára trénujú dvakrát 
do týždňa, k  dispozícii majú 
umelý trávnik za miestnou 
základnou školou. Prvý prí-
pravný zápas by mali dohrať 
tento týždeň proti rezerve 
Bánovej. <

ačala sa p íp a a 
užs ie  e i nu 

na a n  časť
Mužstvá z regi nu začali s prípravou na jarnú časť súťažného ročníka 
2015/2016. Viaceré z nich majú za sebou už aj prvé prípravné zápasy.

erchová (v zelenom) odštartovala prípravu na umelej tráve v Martine, ke  remizovala s Kláštorom pod Znievom.

Stráňavy (v zelenom) sa rozišli nerozhodne s L. tiavnicou po remíze 2 2.

elá (v bielom) si poradila so Žabokrekmi 2.
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Šošoni ladili 
formu v Prahe

s

Nábor rozhodcov 
ObFZ Žilina

s

Vlci v záverečnej 
šestine súťaže

s

PublishingHouse

PRIDAJ SA K NÁŠMU TÍMU!
o li krátky ivotopis a článok so portovou tematikou na

e mail  riaditel@zilinskyvecernik.sk.
 

     
Ž  

ajzaujímavej ie články z prostredia portu zverejníme, odmeníme autorov.
N      

pomedzi v etkých kore pondentov vylosujeme  autorov,
ktorí získajú ročné predplatné ilinského večerníka

a klubovú kartu  ilina.

         

vydavateľstvo regionálnej a firemnej tlače

www.publishinghouse.sk
info@publishinghouse.sk

Mesto Žilina privíta už 
po deviatykrát priaz-
nivcov otužovania 

a zimného plávania. Hostite-
ľom je domáci klub otužilcov 
Tučniaky Žilina, ktorý pôso-
bí v meste už dvanástu zim-
nú sezónu. 

Podujatie sa uskutoč-
ní v  nedeľu .  ebruára od 

.   h vo Váhu, tesne pod 
priehradným múrom Vodné-
ho diela Žilina. Predpokla-
dá sa účasť vyše sto plavcov 
z  rôznych slovenských klu-
bov. Tohoročné počasie robí 
organizátorom trochu sta-
rosti, pretože typické znaky 
zimného obdobia – sneh a ľad 
asi diváci neuvidia. Napriek 
jesennému vzhľadu okolia, 

voda samotná bude stále ľa-
dová, čo v  otužileckej ter-
minológii znamená, že má 
menej ako  C. Napokon, vy-
teká spod zamrznutej hladiny 
Vodného diela. Vstup do vody 
je priamo pod priehradným 
múrom. Pláva sa nesúťaž-
ne, trate majú 100, 250, 500, 

50  a  1000 metrov. Najdlh-
šia trať, pre najvýkonnejších 
otužilcov končí až pod cest-
ným mostom smer Terchová. 
Diváci si môžu spestriť ne-
deľnú poobednú prechádzku 
pohľadom na otužilcov z prie-
hradného mosta, stredové-
ho piliera alebo brehov Váhu. 
Všetkých srdečne pozývame.

Joze  epčík 
Snímka Klub otužilcov učniaky Žilina 

iline sa na 
alen ína s e n  

o užilci cel ho 
lo enska

Juraj Vnuk
Snímka ubomír endár 

SEMIFINÁLE OPENLIGY – 
. Z PAS

KS  D  ŽILINA   MI A  AN-
SK  S I A   (2:2), ly  
2 ., 2 . z   m rezničan, . a
lama  2 ., 8. onder, . ief, 
2 . íž, . iertl.
Zostava Žiliny  Juhás – O. Volek, 

avrilov, lucháň, azar, incl, 
strák, orčík, alama, rezni

čan.
Vo vyrovnanom stretnutí 

sa priklonilo viac športového 
šťastia na stranu Banskobys-

tričanov. Tí majú postup do 
finále vo vlastných rukách, 
odveta sa hrá už tento piatok 

12. februára o 19.30 h v Špor-
tovej hale Badín pri Banskej 
Bystrici. <

áci se i inále penli
utsalisti S   Žilina odohrali cez víkend prvý semifinálový duel 

proti neo ľú enému súperovi z  .  strice a prvý duel prehrali. Druhú 
dvojicu tvoria tímy Kysuckého Nového Mesta a  rnavy.

Kapitán ndrej Volek (pri lopte v žltom) prehre svojho celku nezabránil.

lympiáda v džude Sever 
2016
V Považskej Bystrici sa konalo 
1. kolo 39. ročníka Olympiády 
Sever v džude žiactva a doras-
tu. Za účasti 121  pretekárov 
z  ôsmich oddielov sa usku-
točnilo v  Považskej Bystrici 
1.  kolo 39.  ročníka Olympiá-
dy Sever v džude žiactva a do-
rastu. V súťaži družstiev je na 

prvom mieste JC Z S Mar-
tin (so ziskom 81 bodov) pred 
Mladosťou Žilina (5   bodov), 
Spartou Považská Bystrica 
(  bodov), Sokolom Prievidza 
( 5 bodov), Sláviou ŽU Žilina 
(28 bodov), Judo San Kysucké 
Nové Mesto (21 bodov), Soko-
lom Vrútky (9 bodov) a Judom 
Poprad (   bodov). Preteká-
ri Žiliny dosiahli nasledujúce 

umiestnenia: .  miesto   Mar-
tin Paiš, Nikolaj Vereš, Kris-
tína Švelková, Patrik Šutor-
ka (všetci z  Mladosti), Matej 
Jambrich, Ma im ajčiak, Vi-
liam Herco, Jakub Vavrík, Ján 
Králik (všetci zo Slávie ŽU), 
2.  miesto   Matej Potoček, 
Hugo Orlíček, Dávid Pilko, 
Marek Smorada, Dávid Frič, 
Rebeka Milová, Adam Roško 

(všetci z  Mladosti), Nina Ko-
zoňová, Dominik Bravček (zo 
Slávie ŽU), .  miesto   Samu-
el Holeša, Martin Hvizdák 
(zo Slávie ŽU), Šimon Šutor-
ka, Filip ipovský, Marco Ma-
lovec, Michaela Palárcová, 
Matúš Danko, Filip Zvrško-
vec, Filip Mravec (z Mladosti), 

.  miesto   Jakub Holeša, Ma-
tej Munka, duard Vereš, u-

káš Pilko, ukáš Cisarik, Mar-
cus Malovec, Namju K on, 
Kristína Šubová, Samuel Ran-
da, Daniel Kristofčák (všetci 
z Mladosti).

Pozvánka  Veľká cena Žiliny 
v džude detí
V  sobotu 13.  februára sa koná 
v  športovej hale v  kasárňach 
5.  pluku špeciálneho určenia 

v  Žiline 31.  ročník Veľkej ceny 
Žiliny v džude pre - až 11-roč-
né deti. Začiatok súťaže je od 
11.00 h. Prvý ročník Veľkej ceny 
Žiliny zorganizoval oddiel džu-
do TJ Slávia VŠD Žilina v  roku 
19 0 pre kategóriu mužov. Od 
roku 1993 organizuje Veľkú cenu 
Žiliny oddiel džudo TJ Mladosť 
Žilina hlavne pre kategóriu detí.
 -pk- 

p á  džuda 

V Bratislave sa uplynu-
lú sobotu .  februára 
konalo prvé kolo ama-

térskej ligy v  thajskom bo e. 
Žilinu reprezentovali dva-
ja zástupcovia z  klubu DIA-
MOND G M Žilina. Celkovo 

80  pretekárov súťažilo v  jed-
notlivých kategóriách. Ako 
prvý v žilinských farbách na-
stúpil Branislav Čarnecký, 
ktorý jasne dominoval v ce-
lom zápase, a  tak zvíťazil 3:0 
na body a  pripísal si cenné body do celkového hodnote-

nia. Druhý z  dvojice Žilinča-
nov Pavol Holeštiak po bojov-
nom výkone nakoniec tesne 
prehral 2:1 na body. „Chcem 
sa poďakovať obom borcom za 
reprezentáciu klubu a  teším 
sa na ďalšie kolo, kde poces-
tujeme v početnejšej zostave, 
hlavne vo vekových kategó-
riách do 15 rokov, ktorá tvorí 
gro našej členskej základne,“ 
podotkol manažér klubu Ró-
bert Kajánek.

N SI N LIV  už tretíkrát 
na Slovensku
Diamond Gym Žilina a celý or-
ganizačný tím už pracuje na 
plné obrátky a pripravuje špor-
tové podujatie svetového for-
mátu v bojových športoch. V so-
botu 23. apríla sa žilinský zimný 
štadión môže tešiť na slušnú 
nádielku zápasov a sho .

Už po tretíkrát zavíta Ho-
landská promotion NFU-
SION IV  na Slovensko do 

Žiliny. Seriál 12 turnajov roč-
ne po svete si našiel stabilné 
miesto v kalendári bojových 
športov a 23. apríla sa fanúši-
kovia môžu tešiť na ďalšie po-
kračovanie. Holandsko, Thaj-
sko, Anglicko, Portugalsko, 
Belgicko, Tenerife a v nepo-
slednom rade Žilina, to je N-
FUSION IV .

Turnaj bude rozdelený do 
troch častí, ktoré bude prená-
šať viac ako 0 televízií sve-
ta. Hlavnou kostrou galave-
čera bude -členná pyramída 

NFUSION IV  vo váhe nad 
95  kg, kde bude obsadenie 
veľmi zaujímavé.

Vstupné 
Vstupné zakúpené vo ebruári  

  , vstupné zakúpené v marci 
   , vstupné zakúpené 

v  apríli  2   , predpredaj 
štartuje 1. februára, HOT line: 
0903 58  555. 

Juraj Vnuk 
Snímka archív klubu

ia ond  
odš a o al 
no  se nu

V ratislave odštartovali Žilinčania novú sez nu, kde majú tie najvyššie 
ambície.
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