
KS19-44 strana 1

 

Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 20 730 domácností 

KOŠICKO okolie

Č. 44 / 1. NOVEMBER 2019 / 23. ROČNÍK
PREČÍTAJTE SI

ZADNÚ
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šatníkové a policové zostavy

komody a iné...
vešiakové steny
komody a iné...

šatníkové a policové zostavy
vešiakové steny

ZAMERANIE a ukážka vzoriek u Vás doma ZDARMAZAMERANIE a ukážka vzoriek u Vás doma ZDARMA
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• STRECHY NA KĽÚČ, ŽĽABY, ODKVAPY
• OPRAVA STARÉ KROVY, NOVÉ KROVY
• KOMÍNY, FASÁDY, HROMOZVODY
• VÝZDOBA FASÁD, MONTÁŽ REKLAMY
• KOVOVÉ KONŠTRUKCIE
   (montáž, demontáž, oprava)

www.ZLANA.sk

0911 150 447
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PREDAJ ŠTRKOPIESKOV
0905 747 305 ¦ 0908 265 907

štrkov, pieskov, kameniva,
zeminy, uhlia, betónu 
s 3 - 15 t vozidlami
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PREDAJ OVOCNÝCH STROMOV

www.royal-garden.skwww.royal-garden.sk

Barčianska 137, Košice-Barca
Po - Pia: 900 - 1600 ¦ So: 800 - 1400

0901 781 266 ¦ zahradnictvo@royal-garden.sk

JESENNÉ ZĽAVY na OKRASNÉ DREVINY
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ZEMNÉ a VÝKOPOVÉ PRÁCE
0905 603 859
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KOŠICKO okolie

Mgr. Alžbeta Hadariová 0905 338 873
Ing. Renáta Sakslová  0907 779 017
Ing. Eva Jůzová  0907 877 863
Radovan Bezecný  0907 779 011

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

každý týždeň: 
Bačkovík, Beniakovce, Bidovce, 
Blažice, Bohdanovce, Budimír, 
Bukovec, Čaňa, Čižatice, Drie-
novec, Malá Vieska, Tepličany, 
Ďurkov, Geča, Haniska, Jasov, 
Kechnec, Kokšov - Bakša, Ko-
šické Oľšany, Kysak, Malá Ida, 
Mokrance, Budulov, Moldava 
nad Bodvou, Nižná Hutka, Nižná 
Kamenica, Nižná Myšľa, Nováča-
ny, Obišovce, Poproč, Rákoš, Roz-
hanovce, Rudník, Ruskov, Byster, 
Zdoba, Seňa, Slančík, Slanec, 
Slanská Huta, Šemša, Turňa nad 
Bodvou, Vajkovce, Valaliky, Vyšná 
Kamenica

kosicko@regionpress.sk

redakcia: Masarykova 2 
KOŠIce

západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   94.750 Bratislavsko Východ
Bz 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
Ga    31.290 Galantsko+Šaliansko
Hc    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
Ma    27.450 Malacko
nr   54.930 nitriansko
nz    34.140 novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
Pn    38.810 Piešťansko+NM+MY
Sc    27.920 Senecko
Se    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
Tn   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
zM    18.990 zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
Lc   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
Or   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
zV   39.560 zvolensko+DT+KA
zH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
za    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
Ge     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
Ke    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO    42.845 Prešovsko+SB
Sn    32.750 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípa-
de, že viete o mieste, kam naše noviny 
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTrIBúcIa (20.730 domácností)
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Zavolajte na naše
bezplatné telefónne číslo

0800 162 162
www.stannah.sk 
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Sme priami výrobcovia a špecialisti na najpredávanejšie stoličkové výťahy na svete!

Spôsobujú vám schody problém?

Viac ako
600 000
Stannah
zákazníkov

na svete

Stannah Vám ponúka stoličkové 
výťahy na všetky typy schodísk.

ŤZP občanom poradíme, ako 
získať na zakúpenie štátny 
peňažný príspevok.

2019StannahSK_137x154,5_orange.indd   1 22.10.19   14:46

»Predám záhradu s mu-
rovanou chatou. Ľudvi-
kov dvor. 0910 652 053
»Kúpim 2- 3 izb byt v Ko-
šiciach. Súrne. Hotovosť. 
0910 652 053

»Kúpim haki lešenie 
0908 532 682

»Kúpim hodinky Schaf-
fhausen. tel. 0944 1376 
83
»Kúpim hodinky Heuer. 
Tel. 0944 137 683

Občianska
riadková
inzercia

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

Príklad:
RP KS 12 Predám kočík,
0987 654 321

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

auto-moto/predaj 1
auto-moto/iné 2
byty/predaj 3
byty/prenájom 4
domy/predaj 5
pozemky/predaj 6
reality/iné 7
stavba 8
domácnosť 9
záhrada a zverinec 10
hobby a šport 11
deťom 12
rôzne/predaj 13
rôzne/iné 14
hľadám prácu 15
zoznamka 16

ČÍSLA RUBRÍK    

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

14 RÔZNE / iné    

výkup a predaj
EUROPALIET 

Pri areáli David  •  Košice  •  Jazerná 1
0907 617 268  •  ondrej.bartok@gmail.com

  PALIVOVÉ
 DREVO
na predaj
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- výrez skla, zasklievanie okien a dverí
- brúsenie skla na stôl, poličky a dvierka
- výrez a opracovanie zrkadiel + fazety
- výroba izolačných dvoj-trojskiel
- vŕtanie dier do skla
- bezpečnostné a kalené sklá
- sklenené zásteny pod kuch. linky
- celosklenené vitrínky uzamykacie s Led

Sklenárstvo JASOV
Peter Klema 

Výroba a zriadenie
akvária a terária na mieru
podľa požiadaviek zákazníka aj na kľúč ...

Nám. sv. Floriána č. 351/37, 044 23  JASOV
0905 507 414  |  www.aquaklema.sk
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SIETE PROTI
HMYZU

Servis
Montáž
Dodanie
Oprava

www.samoplus.sk
SAMOplus

OVOCNÉ STROMY, všetky druhy
Objednávky:  0917 506 444
krasne.zahrady@centrum.sk

OVOCNÉ STROMY, všetky druhy
Objednávky:  0917 506 444
krasne.zahrady@centrum.sk
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UPRATOVANIE
www.upratko.sk  ¦  0907 946 256
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Burzamočarany.sK
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V nedeľu 24. novembra od 7.30 do 10.00 hod.

Výkup králičích kožiek
aj ovčích, kozích, z líšok...

Info: 0905 350 531, kožušníctvo Jamník, www.mtl.sk

pozVánka:
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 Návratnosť
2-3 roky!!!

0915 927 993
0940 707 621

FÚKANÁ
IZOLÁCIA

Odpudzuje hmyz
a hlodavce
Vysoká požiarna
odolnosť
Úplne bez rizika plesní

MASTER GROUP s.r.o.
www.mgroupsro.sk

OCHRANA PROTI PREHRIEVANIU DOMU
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STK
JAZERO

STK + EK
pre objednaných klientov bez čakania

Napajadlá 7, Košice
www.stkkosice.sk

Po - Pia: 
7.00 - 17.00

So: 
8.00 - 13.00

Objednávky 055-304 57 27

BIELE
vzor

BIELE
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

ČEREŠŇA
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ
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www.ocelovedvere.sk
ocelovedvere@ocelovedvere.sk

kovanie ZDARMA

zameranie ZDARMA
v ponuke aj

INTERIÉROVÉ DVERE

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

DUB
vzor
DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

0917 56 36 12 | 0911 60 20 40

odborná montáž s licenciou technickej služby od polície SR

AKCIA 270€všetky dvere
SKLADOM

v ponuke aj
hladké dvere

a odtieň Wenge

• Sídlisko Ťahanovce, Americká trieda  |  Po-Pia: 9-18
   obchodný dom KLAS (bývalá MILA) 1. posch.

• Sídlisko Terasa, Sokolovská 5
   Po-Pia: 8-17
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VIANOČNÝ STROMČek
Vyrúb si svoj

Záhrada pri Nižnej Hutke
za Krásnou n/H

0905 682 445

CENA

9€
/ 1 m
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KOŠICE
Južná trieda 97
(pred ČS OMV)

tel.:
055/728 87 80 - 1
0905 89 89 81
0911 89 89 87

fax:
055/728 87 82

e-mail: bf-trade@stonline.sk      www.bf-trade.ske-mail: bf-trade@stonline.sk      www.bf-trade.sk

ZÁRUKA na okná

5 rokov

Najvyššia
rada okien

Vchodové dvere
do rodinných domov

tradícia
15 rokov
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Materiály používané pri výrobe:

VÝHODNÉ ZĽAVY!

S T R E Š N É  K R Y T I N Y  -  P R E D A J  A  M O N T ÁŽ
O D K V A P O V Ý  S Y S T É M  -  S K L A D O M

VÝHODNÉ ZĽAVY!

S T R E Š N É  K R Y T I N Y  -  P R E D A J  A  M O N T ÁŽ
O D K V A P O V Ý  S Y S T É M  -  S K L A D O M
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Prijmeme
ZUBNÉHO TECHNIKA
- snímateľná protetika
Nástupný plat:  bez praxe 520 €
s praxou 520 €  +  % z obratu
Kontakt:  Bc. Katarína Jurková
jurkova@familydental.tech

0904 66 55 44
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Čas vulgárny

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Stíšením to volávala stará mama. Ob-
dobím, v ktorom už sa končilo s bu-
jarosťami, objedaním sa, hlučnosťou 
zábav a verejného prejavu.

V liturgickom zmysle to bol kedysi 
predvianočný čas, advent, termínovo sa 
začínajúci štyri nedele pred sviatkom na-
rodenia. V občianskom vnímaní sa často 
začínal už „dušičkovým obdobím“. Teda 
takmer o mesiac skôr, a to najmä v pros-
tredí, kde sa ctili určité mravné princípy 
a zásady. 

Ruský spisovateľ Vladimir Ivanovič 
Dahl (1801 – 1872) pridal k prvotnému 
významu slova vulgárnosť (oplzlosť či 
chlípna hrubosť) aj neslušnosť, priemer-
nosť či triviálnosť. Dnešní zástancovia 
akejsi priam povinnej novosti považujú 
za vulgárnosť všetko, čo sa odlišuje od 
ich svetonázoru a od ich konceptov „svet-
lej novej budúcnosti“.

Vulgarita vo verejnom priestore sa 
stáva synonymom pre „smutnosť“, úna-
vu či stereotyp. Vulgárnosť je plytkosť, 
nízkosť, zámerná povrchnosť. Alebo 
– obmedzenosť. Áno, aj obmedzenosť, 
vedomostné prázdno, aj to je vulgárne. 
Neschopnosť používať vlastný rozum a 
jeho degradácia iba na preberanie a ďal-
šie hlásanie vulgárností iných, aj to je 

vulgárnosť.
Vulgárnosť je na prvý pohľad po-

znateľná použitím obscénneho jazyka, 
ktorý uráža česť a dôstojnosť iných ľudí. 
Jej rozšírené používanie nepriaznivo 
ovplyvňuje vývoj osobnosti ako jednot-
livca, znižuje slovnú zásobu a obmedzu-
je ju. 

Vulgárnosť v spoločnosti sa prejavu-
je predovšetkým v správaní mnohých ve-
rejných činiteľov, politikov, ale aj takzva-
ných hviezd divadla, filmu a hudobného 
či módneho priemyslu. Takzvané „čier-
ne PR (vzťahy s verejnosťou)“ sú teraz v 
móde, vďaka čomu mnohí z uvedených 
celkom úspešne zvyšujú vlastnú „hod-
notu“. Ak si rozoberieme škandály tejto 
doby, ich príčinu určite nájdeme buď v  
deviantnom správaní, alebo vo vášni pre 
alkohol a drogy či v obľube porušovať zá-
kon. Ešte aj humor je natoľko vulgárny, 
že navodzuje povinnosť smiať 
sa aj na tom, čo je v slušnej 
spoločnosti smutné.

Nestojí preto aspoň za 
úvahu porozmýšľať o čase 
stíšenia, takom čase, ako 
ho poznali generácie 
našich starých ro-
dičov?

Obyčajný človek s dobrým srdcom, ktorý 
popri svojej práci varí najchudobnejším 
Venezuelčanom. Taký je 51-ročný šéfku-
chár Tony Pereira, ktorý pracoval vo via-
cerých päťhviezdičkových hoteloch. To 
mu ale nebráni, aby pripravil jedlo pre 
ľudí, ktorí nemajú ani na chlieb.

Tony vstáva každé ráno o štvrtej. Nasadá 
na motorku a cestuje do farnosti San Sebas-
tian v meste Maiquetía, ktoré sa nachádza 
neďaleko hlavného mesta Caracas. Ešte pred 
nástupom do svojej práce ide na nádvorie, 
zapne varič poháňaný starou plynovou ná-
dobou, vezme niekoľko obrovských mosadz-
ných hrncov a každý deň venuje niekoľko 
hodín príprave jedla pre skupinu veľmi špe-
ciálnych hostí. Dnes bude ryža s kuracím 
mäsom. Desať kilogramov ryže a štyri alebo 
päť kurčiat, počíta si Tony pre seba. 

Hostí je viac ako 150, najmä deti a mladí. 
Ak by sem neprišli, nemali by v ten deň čo 
jesť. Do jedálne chodí aj 11-ročný Felipe. Kaž-
dý deň sem prichádza zhora z kopca a tlačí 
svojho otca na invalidnom vozíku. Potom 
sa musí vrátiť a znova sa vyšplhať na kopec. 
Felipe vkročí dovnútra. „Otec dnes nemo-
hol prísť, má horúčku, takže som ho nechal 
doma. Mohol by som mu zobrať nejaké 
jedlo?“ Tony s pochopením prikývne. „Naj-
prv sa naješ ty, potom niečo pripravíme.“

Tony je presvedčený, že napriek kríze 
a utrpeniu vo Venezuele existuje veľa dob-
rých ľudí. Sám seba chápe ako horčičné zrn-
ko. Nerád rozpráva o tom, čo robí, ale radšej 
hovorí o tom, prečo to robí. Preto, lebo v 
tvárach každého z týchto detí a starých ľudí 

vidí tvár Krista. Na svojom bielom odeve 
šéfkuchára nosí jednoduchý drevený kríž, 
ktorý hovorí za všetko.

Raz sa mu prišiel poďakoval istý muž 
za všetko, čo urobil pre neho a jeho deti. 
Bohužiaľ, bol taký zúfalý a vyčerpaný, 
že sa rozhodol vziať si vlastný život. Pri-
šiel sa rozlúčiť s Tonym, ktorý sa ho sna-
žil odradiť a dať mu novú nádej. Už bolo 
neskoro. Muž predtým užil jed a čoskoro 
zomrel. Aj takéto príbehy píše ťažký život 
v chudobnej krajine.

Bol to dlhý deň. Predtým, ako ide 
spať, prosí Tony Boha o silu, aby doká-
zal zajtra pokračovať vo svojej práci a bol 
schopný pomáhať svojim bratom a ses-
trám až do posledného dňa svojho života.

Tony Pereira zrejme už nezíska žiad-
nu michelinskú hviezdu. Pravdepodobne 
ani nikdy nevyhrá súťaž vo varení, no 
niet pochýb o tom, že dostáva titul šéf-
kuchára každý deň: dáva nádej a chuť do 
života mnohým ľuďom.

Tonyho sme v ACN spoznali, keď sme 
boli na návšteve vo Ve-
nezuele. ACN v krajine 
podporuje viacero pro-
jektov v stovkách farnos-
tí. Zapojiť sa do pomoci 
trpiacim kresťanom po 
celom svete sa môžete na 
www.acn-slovensko.org. 

Ďakujeme.

Šéfkuchár z Venezuely o chuti do života

» Dominik Harman
Pápežská nadácia ACN Slovensko 

– Pomoc trpiacej Cirkvi 
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Vzorková predajňa - Staničná 1, Košice
0915 479 711 - 055/729 08 68 - dason.ke@dason.sk

Otváracie hodiny: PO až PIA, rozpis na www.dason.sk

Záručná doba 4 roky. Akcia platí do 10. 11. 2019

JESENNÁ AKCIA
VONKAJŠIE ŽALÚZIE  -30%

VONKAJŠIE ROLETY  -30%

INTERIÉROVÉ ŽALÚZIE IDS  -46%

0950 41 41 82
www.ZaluzieKosice.sk

PRETESNENIE
okien a dverí

OPRAVA
ŽALÚZIÍ
NOVÉ ŽALÚZIE

NOVÉ SIETE
proti hmyzu
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zameranie ¦ dovoz ¦ montáž
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 ZÁRUKA MIN. 20 ROKOV
 NAJLEPŠIA CENA
 ŽIADNA ZÁLOHA
 PRVOTRIEDNA

   KVALITA

NON STOP linka0944 720 932

 zameranie   odborné poradenstvo
 cenová kalkulácia na mieste  ZADARMO !!!

OBNOVA STRIECH
 ETERNITOVÝCH  PLECHOVÝCH

 PLOCHÝCH  KANADSKÝ  ŠINDEĽ
RODINNÝCH DOMOV, PANELÁKOV A BYTOVIEK

BEZ DEMONTÁŽE!
SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY

BITÚMENOVOU LEPENKOU

VYKONÁVAME OPRAVY: KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV

obnova plochých striech technológiou COPERNIT
 záruka minimálne 20 rokov

Slovenská firma
NAJLEPŠIA

CENA
NA TRHU

už 10 rokov

0905 186 889, www.kopaniestudni.comZe
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HĽADANIE VODY
VŔTANIE STUDNÍ

STROJOVÉ KOPANIE 
STUDNÍ do 13 m
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Nie mať pekný deň, 
ale prežiť či žiť pekný deň.
Nie budeme sa stretnúť, 

ale stretneme sa.

Slovenčina naša
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BETÓNOVÉ PLOTY
/

Platí do odvolania

AKCIA 1 2 DPH
Dodatočná zľava -10%

Ahoj, som nová, 

 

lepšia pôžička.

 

Plať za mňa 
 

koľko chceš.

Ahoj, som nová, 

 

lepšia pôžička.

 

Plať za mňa, 
 

koľko chceš.

  

Predajné miesta:
Moldava nad Bodvou, Hviezdoslavova 18, 0918 509 724

Košice, Fejova ulica 1, 0918 709 028
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Pôžičky od 18 do 75 rokov
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17 rokov
vyrábame okná

pre Slovensko
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Ide o veľmi vážne rozhodnutie a pred-
pokladá mnohé splnené podmienky.

Ideálne je mať už hneď na začiatku 
v ruke list vlastníctva na stavebný po-
zemok. A keďže kúpa stavebnej parcely 
nie je lacná záležitosť, pred podpísa-
ním kúpnej zmluvy si overte všetky 
právne náležitosti. Takisto aj to či sa na 
pozemku dá naozaj stavať dom, aký si 
predstavujete. Overte si či je pozemok 
napojený na inžinierske siete. Prípad-
ne, či to vôbec bude možné spraviť.

Stavebné povolenie si tiež vyžadu-
je určitý čas, ak sa vám nebude dariť, 
môže to trvať aj pol roka. Správny or-
gán, v ktorého kompetencii je vydanie 
príslušného povolenia, je síce povinný 
rozhodnúť o vydaní alebo zamietnutí 
stavebného povolenia najneskôr do 60 
dní od podania žiadosti, ale lehota sa z 
mnohých zákonných dôvodov môže aj 
výrazne predĺžiť.

Nastupuje totiž komunikácia s elek-
trárňami, plynárňami, vodárňami a 
kanalizáciami o postupe vybavenia 
prípojok. Ak nebude všetko v súlade s 
ich podmienkami, bude musieť projek-
tant prerobiť projekt podľa pripomie-
nok a proces vybavovania povolenia 
sa opäť predĺži. Stavebník si môže sta-
vebné povolenie vybaviť sám. Ak má 
dostatok voľných financií, môže zadať 
túto úlohu  špecializovanej stavebnej 
firme.

Žiadosť o stavebné povolenie musí 

obsahovať: meno, priezvisko a adresu, 
druh, účel a miesto stavby, predpokla-
daný termín dokončenia stavby a pri 
dočasnej stavbe čas jej trvania, parcel-
né čísla a druh stavebného pozemku 
s uvedením vlastníckych alebo iných 
práv podľa katastra nehnuteľností, ako 
aj parcelné čísla susedných pozemkov 
a susedných stavieb alebo ostatných 
pozemkov, ktoré sa majú použiť ako 
stavenisko. Medzi ďalšie náležitosti 
patria meno, priezvisko (názov) a ad-
resa (sídlo) projektanta, údaj o tom, či 
sa stavba realizuje zhotoviteľom, alebo 
svojpomocne, základné údaje o stavbe, 
jej členení, technickom alebo výrob-
nom zariadení, budúcej prevádzke a jej 
vplyve na životné prostredie a zdravie 
ľudí a o súvisiacich opatreniach a zo-
znam účastníkov stavebného konania.

Účastníkmi stavebného konania je 
stavebník, osoby, ktoré majú vlastnícke 
alebo iné práva na pozemky a stavby 
na nich vrátane susediacich pozemkov 
a stavieb. Účastníkom konania je aj 
osoba, ktorá bude vykonávať staveb-
ný dozor, a projektant. Stavebný úrad 
oznámi začiatok stavebného konania. 
Súčasne jeho účastníkov upozorní, že 
svoje námietky môžu uplatniť najne-
skôr pri ústnom konaní, inak sa na ne 
neprihliadne.

Púšťame sa do stavby domu

» red 055/729 07 87,  0905 882 008

Noves okná Košice s.r.o., Žižkova 12
040 01 Košice, noveske@stonline.sk
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PLASTOVÉ OKNÁ V NAJLEPŠOM POMERE KVALITY A CENY

Vonkajšie žalúzie

®

Hliníkové / plastové?
Plastové s hliníkovým klipom 

OKNÁ, DVERE, ROLETY
 VONKAJŠIE ŽALÚZIE

  GARÁŽOVÉ BRÁNY
Vyrobené

na Slovensku

Doplnky k oknám všetkého 
druhu v našej ponuke

plastové a drevené eurookná, dvere a garážové brány

34
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plastové a drevené eurookná, dvere a garážové brány

410€ 380 €520€ 469€

V cene okien je zahrnuté:
demontáž, montáž, vysprávky, vonkajšie

a vnútorné parapety, mikroventilácia,
retiazkové celotieniace žalúzie,

zdvíhač krídla, DPH, odvoz zdarma

DARČEK
elektronika podľa ponuky

pri nákupe nad 900€

Profesionálni, školení pracovníci

Špičkové 5 - komorové
profily

Rakúske kovania
WINKHAUS

NA SPLÁTKY
BEZ NAVÝŠENIA

AKCIA
na zateplenie rodinných domov

| uhlíkový polystyrén
 v cene obyčajného |

Pri objednávke do konca novembra 

ická nerezová rúra Elektrolutrleke x

3030
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Konštrukčne riešený poter, pre podlahové kúrenie
Samonivelizačný,
    Liaty anhydritový
      (sadrový poter)

Otvorenie pórov poteru prebrúsením

VYLIEVAME POTERY

0908 487 626 poterponuka@gmail.com
www.vylievamepotery.sk

34
-0

17
7

ÈESKÁ KERAMIKA

TVORÍME
KÚPEĽNE

www.ceskakeramika.skDunajská 10
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kúpeľňové
štúdio
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0910 830 833
www.jumi.sk

Rastislavova 81, Košice

náradie ¦ spojovací materiál ¦ tmely ¦ rebríky ¦ laná ¦ reťaze ¦ zámky ¦ pletivá ¦ tesárske prvky

AKCI
A

na izbové lešenie

135€
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Spätne, po tridsiatich rokoch, sa to zdá byť jeden krátky skok od demokratických revolúcii v r. 1989 
po rozhodnutie vstúpiť do NATO. Ale opak je pravdou. 

Načo NATO? Alebo ako Slovensko vstupovalo do Aliancie

Západní spojenci dlhé roky neprejavovali 
ani len vôľu uvažovať o možnom členstve ex-
komunistických krajín v NATO. Aj čerstvo 
slobodným štátom nášho regiónu chvíľu trvalo, 
kým ich udalosti na východ od nich, v Rusku, 
primäli hľadať bezpečie v aliancii.
 
■   Vízia bez blokov

Nová československá reprezentácia vedená 
Václavom Havlom v prvých rokoch po Nežnej 
revolúcii presadzovala skôr víziu Európy bez 
vojenských blokov. Malo to svoju logiku: vtedy 
už dožívajúci Sovietsky zväz prestal hromžiť 
proti Západu. Gorbačov dokonca Reaganovi v  r. 
1986 navrhol kompletné jadrové odzbrojenie. Ak 
superveľmoci navždy pochovali vojnovú sekeru, 
načo slúži Severoatlantická aliancia? 

■   Moskva pritvrdila
Bodom zlomu bol pre mnohých január 1991, 

kedy ruské tanky zvalcovali kordón ľudí vo Vilniuse 
v  neúspešnej snahe zabrániť odchodu Litvy zo 
ZSSR. Pre iných to bolo rozhodnutie ruskej vlády 
z r. 1996, neskôr známe ako Primakovova doktrína, 
nevstúpiť do európskych bezpečnostných inštitúcií 
a konať ako protiváha Aliancie. Začalo byť jasné, 
že násilie a možnosť vojny z kontinentu nezmizli.

■   Neutralita nie
Menšie krajiny sa logicky museli tvrdo zamyslieť 

nad ochranou vlastnej bezpečnosti. To však ešte 
nemusí automaticky znamenať vstup do NATO. 
Teoreticky prichádzala do úvahy aj neutralita. 
Tá bola však na Slovensku vylúčená po krátkej 
úvahe. Tou prvou príčinou boli náklady. Po 
osamostatnení, ešte pred vstupom do Aliancie 
kalkuloval Generálny štáb ozbrojených síl SR, 
koľko by to stálo, ak by sme si museli obranu 
zabezpečiť úplne sami. A vyšlo z toho, že by sme 
potrebovali niekoľkonásobne väčšie ozbrojené sily 
– a teda aj oveľa väčšie výdavky na ne – než aké 
máme dnes. 

■   Potreba garanta
Tým druhým dôvodom je, že neutralita má 

význam iba vtedy, ak je niekým garantovaná. Lebo 
inak je to iba prázdne slovo, ako sa presvedčila 
Ukrajina len pred pár rokmi či Belgicko počas 
druhej svetovej vojny. Boli to neutrálne krajiny 
v čase, keď ich sčasti alebo úplne okupoval 
sused, v  jednom prípade Putinove Rusko, 
v druhom nacistické Nemecko. A nám sa ani nikto 
neponáhľal našu neutralitu zaručiť. Ako už v  r. 
1993 napísal šéf Slovenskej demokratickej ľavice, 

Peter Weiss, „Neutralita v  tejto časti Európy a pri 
takých rozkolísaných geopolitických vzťahoch 
je len pre naivných. Kto by ju garantoval? V čom 
záujme by bola?“ Na tom sa nič doteraz nezmenilo.

■   Walesova iniciatíva
Začiatkom 90-tych rokov bolo priaznivcov 

rozšírenia NATO na Západe ako šafranu. 
Francúzska a  britská vláda boli proti, nemecká 
vláda bola rozpoltená. Prezidenta USA Clintona 
téma pôvodne nezaujímala. Až o  roky neskôr ho 
poľský líder Lech Walesa získal pre ideu rozšírenia 
NATO. Tú históriu je dobré mať na pamäti dodnes, 
ako odpoveď na konšpiračné teórie o  tom, ako 
bolo rozšírenie Aliancie americkým komplotom 
na izolovanie Ruska. To je čisté prekrútenie reality. 
Nie USA, ale štáty strednej Európy oň požiadali 
a  museli oň tvrdo zabojovať, aj vo Washingtone. 
Bolo to naše vlastné, správne a ťažko vybojované 
rozhodnutie. A tie argumenty, ktoré k nemu viedli, 
platia dodnes.

O autorovi
Tomáš Valášek je riaditeľom eu-
rópskych operácií Carnegie nadácie 
pre medzinárodný mier a  bývalým 
veľvyslancom Slovenskej 
republiky pri NATO.

Tomáš Valášek

rokov SERIÁL: Tridsaťročná cesta Slovenska k demokracii 4NOVEMBER  89 

Históriu je dobré mať na pamäti 
dodnes, ako odpoveď na konšpiračné 

teórie o tom, ako bolo rozšírenie 
Aliancie americkým komplotom na 

izolovanie Ruska.

BRATISLAVSKOPREŠOVSKO
SABINOVSKO

MICHALOVSKO
TREBIŠOVSKO-SOBRANECKO

 

s Tomášom
Vernerom

KOŠICE STEEL
ARÉNA

Partneri:Vstupenky v sieti:
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30.11.2019
KOŠICKO
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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

0918 477 323  |  www.balkona.eu Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás
splátky od 98 €

ZĽAVY AŽ DO 25% Možnosť výhry 250 €JESENNÁ AKCIA

zimné záhrady 
splátky od 149 €
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Kavečianska cesta 8, Košice
tel.:      055/633 16 56

mob.:  0902 372 880 | 0911 627 180
mail:   zelezorivi@centrum.sk

Spojovací materiál
Stavebná chémia

Ručné náradie
Pletivá rôzneho druhu

Odkapové systémy
Hutný materiál + delenie

Stavebná oceľ + kari rohože

ŽELEZIARSTVO

Mob.: 0948 020 669
Tel.: 055/ 78 98 772
Fax: 055/ 78 98 774

Kvalitné okná s dvojsklami i trojsklami za veľmi rozumné ceny
Sme na trhu už 14 rokov a jedna z našich dnešných, zaujímavých ponúk:

Ďalej ponákame okná a dvere:
ALUPLAST, SCHUCO,SALAMANDER, GEALAN, drevené EUROOKNÁ,

hliníkové okná a dvere so zasklením a výbavou podľa priania zákazníka,
s príslušenstvom (par , žalúzie, siete) a kompletnými prácami.

Montáž kvalifikovanými pracovníkmi.

Okná zo 7 komorového profilu, s tromi tesneniami
a nízkoemisnými trojsklami 48 mm, stavebná hĺbka 81 mm
Okná zo 7 komorového profilu, s tromi tesneniami
a nízkoemisnými trojsklami 48 mm, stavebná hĺbka 81 mm

• Hrúbka stien 3 mm
• Silná oceľová výstuž
• Trojsklo s nízkym prestupom
   tepla (U=0,5 W/m²K)
• OKNO DO NÍZKOENERGETICKÝCH
   A TEPELNE PASÍVNYCH STAVIEB
• Vhodné do rodinných domov
   i panelákov

• OKNO DO NÍZKOENERGETICKÝCH
   A TEPELNE PASÍVNYCH STAVIEB

Pražská 2, 040 01 Košice
E-mail: sk.fores@mail.t-com.sk
www.sk-fores.sk

OKNÁ AJ SO

SKRYTÝM KOVANÍM
OKNÁ AJ SO

SKRYTÝM KOVANÍM

34
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Občiansky zákonník definuje právny 
úkon ako prejav vôle smerujúci najmä 
k  vzniku, zmene alebo zániku tých 
práv a  povinností, ktoré právne pred-
pisy s takýmto prejavom spájajú. 

Právny úkon sa musí urobiť slobodne 
a vážne, určite a zrozumiteľne; inak je 
neplatný. Neplatnými sú tie právne úko-
ny, ktorým chýba niektorá z náležitostí, 
ktoré sú pod sankciou neplatnosti vyža-
dované zákonom. Rozlišuje sa neplatnosť 
relatívna a absolútna. Podľa Občianskeho 
zákonníka sa uplatňuje zásada, že právne 
úkony sú neplatné absolútne, pokiaľ nie sú 
zákonom označené za relatívne neplatné. 
Absolútna neplatnosť nastáva priamo zo 
zákona a pôsobí voči všetkým, z čoho vy-
plýva, že každý sa jej môže dovolávať. 

Súd musí vždy prihliadať na absolút-
nu neplatnosť zo zákona aj bez návrhu. 
Absolútna neplatnosť sa nemôže napra-
viť dodatočným schválením, ako je tomu 
v prípade relatívnej neplatnosti právnych 
úkonov a  nemôže byť konvalidovaná ani 
dodatočným odpadnutím dôvodu neplat-
nosti. Plnenie, ku ktorému došlo z absolút-
ne neplatného právneho úkonu, zakladá 
v  zmysle Občianskeho zákonníka bezdô-
vodné obohatenie. Naproti tomu relatívna 
neplatnosť nepôsobí priamo zo zákona, 
ale je založená na vyvrátiteľnej domnienke 
platnosti daného právneho úkonu, to zna-
mená, že takýto právny úkon spôsobuje 
následky akoby bol platný, až do momentu 

zbavenia týchto následkov. 
Právny úkon môže byť zbavený násled-

kov, a to buď rozhodnutím súdu alebo tým, 
že je účastníkmi uznaný za neplatný, po 
ich vzájomnej dohode. Účinky neplatnos-
ti nastávajú spätne k  okamihu urobenia 
neplatného právneho úkonu. Na relatívnu 
neplatnosť súd, na rozdiel od absolútnej, 
prihliadne iba na návrh oprávnenej osoby. 

Právo dovolávať sa relatívnej neplat-
nosti, je naproti absolútnej ohraničené 
na lehotu troch rokov a začína plynúť po 
vykonaní právneho úkonu. Občiansky 
zákonník výslovne ustanovuje všeobec-
nú zásadu, že relatívnej neplatnosti sa 
nemôže dovolávať ten účastník, ktorý ju 
spôsobil. Relatívnu neplatnosť možno do-
datočne schváliť alebo konvalidovať, a  to 
v  prípade, ak odpadne dôvod neplatnos-
ti. Právny úkon môže byť úplne neplatný 
alebo čiastočne. Ak sa dôvod neplatnosti 
vzťahuje len na časť právneho úkonu, je 
neplatnou len táto časť, pokiaľ z povahy 
právneho úkonu alebo z jeho obsahu ale-
bo z okolností, za ktorých k nemu došlo, 
nevyplýva, že túto časť nemožno oddeliť 
od ostatného obsahu.

Neplatnosť právnych úkonov 
podľa Občianskeho zákonníka

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

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

Glukóza je jeden z  typov jednodu-
chých cukrov, sacharidov. Pre ľudské 
telo je práve glukóza základný zdroj 
energie. 

Koncentrácia cukru v krvi sa nazýva 
glykémia. Meria sa pravidelne, je samo-
zrejmou súčasťou preventívnych, ale aj 
iných vyšetrení. Optimálna hladina je 
3,3 – 5,5 mmol/ (milomólov na liter). Od-
ráža aktuálny stav, okamžitú hodnotu 
v danej chvíli. Keď je nižšia, telo to oby-
čajne hneď dáva najavo pocitom hladu, 
nemožnosťou sa sústrediť, niekedy sa 
objavuje studený pot, triaška. Vyššiu 
hladinu ako je optimálna človek obyčaj-
ne nepociťuje, varovné príznaky chýba-
jú. Preto je dôležité chodiť na preventívne 
vyšetrenia a  zistená hodnota glykémie 
je smerodajná pri určení poruchy me-
tabolizmu cukrov. Na základe zistenia 
zvýšenej hladiny môže ísť o predstupeň 
cukrovky, prediabetes, alebo samotnú 
cukrovku, diabetes mellitus. 

Vyšetruje sa kedykoľvek, ale najčas-
tejšie nalačno a  90-120 minút po jedle. 
Vyšetrovanie je u lekára, alebo si ju môže 
merať diabetik sám jednoducho pomo-
cou prístroja – glukometra. Za cukrovku 
je považované, keď glykémia opakovane 

nalačno je vyššia ako 7,8 mmol/l, alebo 
kedykoľvek počas dňa nad 11,1 mmol/l.

Pred zistením cukrovky ale rôzne 
dlhú dobu je v  záťažových situáciách 
možné zaznamenať zvýšenú hladinu, 
prediabetes, kedy je hodnota glykémia 
vyššia ako 5,6, ale súčasne neprekraču-
je hodnotu 7,8 mmol/l. Je to v korelácii 
s  tým, že diabetes mellitus (predovšet-
kým 2. typu) nevznikne náhle z jedného 
dňa na druhý, ale obyčajne pred tým, 
ako sa zistí ochorenie, už 8-15 rokov sa 
vyvíja porucha hladiny krvného cukru, 
ktorá sa zhoršuje priemerne každý rok 
o 3-5 percent a ochorenie sa potvrdí, keď 
dôjde z  porušeniu regulácie krvného 
cukru na 50 percent.

Vhodná strava predstavuje základ 
liečby. Cvičením sa okrem 
dosiahnutia normál-
nej hmotnosti veľmi 
úspešne ovplyvňuje 
inzulínová rezistencia, 
ktorá je jednou z dvoch 
príčin vzniku meta-
bolickej poruchy.

Kedy je zvýšená hladina cukru 
v krvi už cukrovka

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

metabolizmu a výživy

Nie byť rád za víťazstvo, ale 
tešiť sa z víťazstva. Nie parking, ale parkovisko.

Slovenčina naša
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• ošetrenie a diagnostika pomocou najnovších technológií vrátane
   3-D počítačového tomografu a stomatomikroskopu
• moderne vybavená klinika má uzatvorené zmluvy
   so všetkými zdravotnými poisťovňami

• bezplatná vstupná preventívna prehliadka vrátane
   konzultácie a stanovenia liečebného plánu
• bezplatné parkovanie v OC AUPARK Košice
   pre našich pacientov
• možnosť bezbolestného ošetrenia v úplnej narkóze

Zubná klinika prijíma nových pacientov

informácie:  0940 123 555   |   info@stomatologiaaupark.sk
                         www.stomatologiaaupark.sk

Nájdete nás   v Medicínskom centre na 4. poschodí AUPARK Košice

HAPPYDENT, s.r.o.
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Nie dať to 
(víťazstvo), ale dokázať to.

Slovenčina naša
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Dokázali sme, že vieme spájať - minulý týždeň 
v Liberálnom dome prvýkrát, a nie naposledy, 
rokovali na moje pozvanie zástupcovia všetkých 
demokratických opozičných strán. Čo potrebuje-
me ďalej, je čisté fi nancovanie (u nás samozrej-
mosť), pokryté regióny (áno, aj vo vašom okres-
nom meste máme zástupcu), ľudia (pribúda 
stále viac a stále kvalitnejší) a odborný program.       
Ten je našou najväčšou devízou, lebo za 10 ro-
kov existencie SaS sme nelenili. Preskúmali sme 
všetky oblasti každodenného života Slovákov      
a nielenže presne vieme, kde ich tlačí topánka, 
ale vieme aj, čo s tým robiť. Až keď pochopíte celý 
rozsah biedy slovenského zdravotníctva, škol-
stva či podnikateľského prostredia, až keď zistí-
te, prečo justícia vyzerá tak, ako vyzerá, viete dať 
hlavy dokopy s odborníkmi a vymyslieť reformy. 
Tie naše sú už v parlamente známe – sú napísa-
né vo forme zákonov a na každej schôdzi sa ich 
snažíme predložiť. Samozrejme, cez vládny valec 
Smer-SNS-Most, a najnovšie aj Kotlebova strana, 
nemajú šancu prejsť, veď načo by Slovensku bolo 
čosi konštruktívne.

My však vieme, že náš čas prí-
de. Nádej je doslova za rohom,            
volá sa voľby 2020 a my sa                           
v nich budeme uchádzať o vašu 
dôveru s účinnými riešeniami                       
a zdravým rozumom. 

Nádej je za rohom

Richard Sulík
predseda SaS

Pripravení prevziať 
zodpovednosť

Venujem sa  tradičnému remeslu – stavbe kachlí 
a pecí, prakticky celý život. V začiatkoch 90- tych 
rokov som sa stretol s problémami, ktoré bránili 
plnohodnotne rozvíjať toto remeslo (a tiež iné).             
Z toho dôvodu som v rokoch 2004 vytvoril „cech“, 
ktorý mal zo začiatku okolo 40 členov. Teraz ich 
máme vyše 200 z celej republiky. Stretávame sa 
však s rôznymi problémami v podnikaní. Pociťujú 
ich aj zákazníci, ktorí si tieto kachle či pece objed-
návajú. Výskumom EÚ bolo potvrdené,  že  tieto 
zariadenia sú veľmi úsporné na palivo a majú naj-
nižšie škodlivé emisie, čo je prospešné pre životné 
prostredie. Každý si ich však nemôže dovoliť. Preto  
chcem  presadiť  nenávratné  dotácie   na  zelenú 
energiu pre všetkých  občanov  na stavbu tradič-
ných  keramických, kachľových pecí na spaľova-
nie odpadového dreva či biomasy tak, ako je to 
zavedené v Rakúsku.

Garantom za odbornú spôsobilosť v daných 
remeslách by mali byť cechy                    
s členmi uvedených remesiel. 
Za revízie týchto zariadení 
budú oprávnení automaticky 
podnikatelia v danom remes-
le, a nie neodborníci. Som 
Jozef Bitala a kandidujem vo 
voľbách 2020 za stranu SaS                 
s číslom 99.

Chceme presadiť dotácie
na stavbu tradičných kachlí 

Zdravý rozum je 
najlepší recept

Jozef Bitala
kandidát SaS č. 99
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
SPÄTNÉ ZDVIHNUTIE PODLÁH

ČISTO, RÝCHLO a bez BÚRANIA
stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU
SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

AJ V ZIME
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PLASTOVÉ OKNÁ, 
DVERE

 KOMPLETNÁ STAVEBNÁ ČINNOSŤ
 PREDAJ PARAPETOVÝCH DOSÁK
 ŽALÚZIE A SIETE PROTI HMYZU

 GARÁŽOVÉ BRÁNY
možnosť predaja 

aj na splátky

Kontaktná adresa Prešov:
Levočská 2
Tel./fax: 051/7718 607
Mobil: 0903 634 202

Kontaktná adresa Košice:
Kováčska 63
Mobil: 0944 047 008

www.dachmann.sk
maxidachmann@gmail.com

Zariadenie pre seniorov
Špecializované zariadenie  a 

Rehabilitačné centrum

www.DrienoveckeKupele.sk

Zlatý páv, s.r.o.
Drienovecké kúpele, Drienovec
Tel.: 0911 047 213

PATRIA n.o. Drienovec 497
Tel.: 055/48 98 710, 460 21 15 
Reh. centrum: 055/48 98 711
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Nie budeme 
sa stretnúť, ale stretneme sa.

Slovenčina naša Nie neriešim politiku, ale politi-
kou sa nezaoberám. Nie príde mi, ale myslím si.

Slovenčina naša

Jesenné prázdniny a ich sviatky mám 
veľmi rád. Sú plné farieb, spomienok, 
melanchólie a pavučín z babieho leta. 
Na chvíľu sa pozastavíme a spome-
nieme si na ľudí, ktorí nás opustili a 
dívajú sa na nás z krajšieho, no nepo-
znaného sveta. 

Napriek tomu, že sa stránim cirkvi, 
mám vieru, že človek nemôže len tak 
zomrieť a obrátiť sa v obyčajný prach. 
Musí byť miesto, kam živé bytosti po 
smrti odchádzajú. Aj takýmito úvahami 
sa rok čo rok na konci októbra zaoberám, 
sledujúc celoslovenský pohyb po cintorí-
noch a kostoloch. Pritom necítim potrebu 
zájsť na zádušné aktivity žiadnej cirkvi. 
Viera nepotrebuje byť organizovaná. 
Ale cintoríny plné sviečok považujem za 
veľmi silný zážitok a doslova pociťujem 
spojenie s odišlými, čo silnejšie upevňuje 
moju všeobecnú vieru. 

Mnohé školy, mladí ľudia si spájajú 
tieto sviatky s americkým Halloweenom. 
Strašenie, tekvice, masky. Pohanské, 
však? Hoci tradícia svetlonosov nie je 
americká. A ešte stále sme neprijali zvyk 
amerických detí chodiť v maskách po su-
sedoch a strašiť, vytvorili sme si vlastnú 
obdobu tohto sviatku. Navyše, nahradiť 
strach zo smrti paródiou smrti je zvykom 
vo viacerých kultúrach a určite to osvie-

žuje neraz depresívne nálady jesene, kto-
ré môžu skončiť akokoľvek. Ja sa takých 
aktivít nezúčastňujem, hoci milujem du-
chárske horory. Ale chcem byť tolerantný 
k tomu, že mladí chcú zažiť halloween-
sku párty. Rozhodne je lepšie pobaviť sa 
s blízkymi ako drogy a blbnutie z nudy 
medzi činžiakmi.

Úlohou školy je poukazovať na slo-
venské tradície, aj na pamiatku zosnu-
lých. A možno aj na zvyky v iných kraji-
nách, hoci aj v USA, veď porovnávaním 
sa vychováva a vyučuje efektívnejšie. 
Zámer rozveseliť sa aj pri pamiatke zo-
snulých a vysmiať sa smrti, ktorá nikoho 
neminie, neberme ako niečo neúctivé, 
prevzaté či svedčiace o arogancii mla-
dých. Je to len ďalší spôsob prejavu kultú-
ry, ktorá je v dnešnom svete ozaj rozma-
nitá. Inkvizícia a netolerancia voči inému 
nie je na mieste. O to viac, že sú často šíri-
teľom nenávisti a vlastnej pravdy platfor-
my, ktoré by sa mali vyznačovať ľudskos-
ťou, toleranciou a láskou. U nás v škole 
chcú deti strašidelnú noc. Nebudem im 
to zakazovať. Vieru v život a spomienku 
na zosnulých to neohrozí. Opačný názor 
tomu môjmu je väčším problémom (ne-
bezpečenstvom) ako Halloween.

Viera a Halloween

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
riaditeľ ZŠ s MŠ

Prvý november  bol hraničný ter-
mín na splnenie zákonnej povin-
nosti... nechať svojho psa (spoločen-
ské zviera) čipovať a zaregistrovať 
do registra spoločenských zvierat. 

Prijatá novela veterinárneho zákona 
má okrem iného za cieľ sprísniť pod-
mienky pre chov psov a tak obmedziť 
výskyt množiarní psov. Práve vďaka 
povinnému čipovaniu psov veterinár-
na správa rýchlejšie zistí, či pes nepo-
chádza z množiarne. Teda, povinné či-
povanie prispeje k zlepšeniu súčasnej 
neuspokojivej situácie.

Čip sa psom zavádza do podkožia 
na ľavej strane krku. Označenie psov 
mikročipom vykonávajú všetci sloven-
skí súkromní veterinárni lekári, ktorí 
majú oprávnenie vykonávať veterinár-
nu liečebnú a preventívnu činnosť a sú 
registrovaní v Komore veterinárnych 
lekárov SR. Pre majiteľov šteniat naro-
dených po 31.auguste 2018 platí, že by 
mali svoje miláčikov nechať očipovať 
najneskôr do 12. týždňa veku, prípadne 
skôr, ak mení majiteľa. 

Čip má iba registračné číslo, údaje 
o majiteľovi sú zistiteľné iba z databázy 
v centrálnom registri spoločenských 
zvierat - teda registri čipovaných zvie-
rat. Čip je natoľko malý a jeho aplikácia 

tak šetrná, že psa nijako zdravotne ne-
ohrozuje. Preto sa tohto kroku majite-
lia domácich maznáčikov a chovných 
zvierat nemusia nijako obávať. Bežne 
používané mikročipy sú 1 cm dlhé a 1 
mm široké. Mikročip je naprogramo-
vaný číselným kódom, ktorý je neo-
pakovateľný a jedinečný. Nie je pre 
zviera ani pre jeho okolie nebezpečný, 
neobsahuje žiadny zdroj energie. Ne-
obsahuje ani meno majiteľa alebo jeho 
telefónne číslo alebo e-mail. Mikročip 
nie je možné vyhľadať cez satelit. Po-
vrch čipu je upravený tak, aby psovi 
nespôsobil problémy. Telo psa na čip 
nereaguje ako na cudzie teleso.

Cenové rozpätie mikročipov má 
pomerne široké rozpätie od 7 do cca 30 
eur. Cenu za aplikáciu čipu a jeho zápis 
do očkovacieho preukazu si stanovujú 
veterinárni lekári individuálne.

Súkromný veterinárny lekár už 
nesmie vykonať veterinárne úkony na 
psovi, ktorý začipovaný nie je, okrem 
nevyhnutých prípadov v záujme ochra-
ny zdravia psa alebo človeka. Za po-
rušenie tejto povinnosti uloží orgán 
veterinárnej správy súkromnému vete-
rinárnemu lekárovi pokutu od 1 750 eur 
do 20 000 eur.

Psíka vám ošetria, iba ak...

» Zdroj: Veterinárna klinika Primavet

 0918 834 966MARSIL-kamenárstvo

kvalitné materiály  &  precízna práca
 výkopy hrobov   pohrebné služby   luxusné pomníky 

Kamenárstvo
Marsil

info@marsil.sk
www.marsil.sk

Marsil s.r.o.
Staničná 1
044 13 Valaliky

66
-0

20
3



KS19-44 strana 13

SLUŽBY, BÝVANIEKOŠICKO okolie 13

66
-0

20
2

37
-0

22
7

Doučujeme aj cez prázdniny
Dohodnite si bezplatný
uvodný pohovor s testom
čítania alebo písania

•
•
•
•
•
•

nechuť k učeniu
problémy a neúspech v škole
musíte sa dieťaťu denne venovať
pomalé čítanie
nečitateľné písmo
trápenie a starosti

Ponúkame novú netradičnú metódu,
ktorá efektívne rieši problémy
s čítaním a písaním formou
individuálneho doučovania

Prejavy:

www.centrumbasic.sk
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info: 0903 779 101
Životopisy zasielajte na e-mail:
sandrock@sandrock.sk

Preprava sypkých materiálov.
Výkon práce - západné Slovensko. Ubytovanie ZDARMA.

VODIČOV na SKLÁPACIE NÁVESY

garancia platu 1000 €/mes.

prijme do TPP aj živnostníkov
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Hľadáme servisáka
na kosačky a motorové píly

Hľadáme servisáka
na kosačky a motorové píly

HSQ centrum, Dopravná 6, Košice
0905 503 222
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Materiály:
HLINÍK, DREVO

Zabezpeèíme demontáž, betonáž, pokládku dlažby...

PRÍSTREŠKY - TERASY
RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE

TIENENIE NA STRECHY
SKLENENÉ STRECHY

STAVEBNÉ PRÁCE

TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE

0919 370 730, 0919 383 363

Zima sa blíži , nenechávajte veci na poslednú chvíľu .Zima sa blíži , nenechávajte veci na poslednú chvíľu .

kde potrebujete.Staviame tam,

Videá a fotky realizácií nájdete na:  www.montter.sk
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ponúka dlhodobú prácu na TPP a živnosť
pre jednotlivcov a partie v Prefách

KONTAKT:  0905 902 180   •   0905 655 360
personalna@iwin.sk   •   praca@iwin.sk   •   www.iwin.sk

BEZPLATNÁ INFOLINKA: 0800 144 125 

iwin
services spol. s r.o.

Firma IWIN SERVICES spol. s r.o.
Budovateľská 1285
093 01 Vranov nad Topľou

Mzda: 650 - 1.100 EUR/mesiac v čistom

Zlievarenské profesie: odlievač, palič, tavič, brusič,
lakovač, formovač, žeriavnik, jadrár, zlievarenský robotník

TESÁR, BETONÁR, VIAZAČ ARMATÚR,
ZVÁRAČ, ZÁMOČNÍK, ŽERIAVNIK

(prevádzky Sereď, Sučany, Senec, Kysak) v nasledovných profesiách:

Poskytujeme: týždenné zálohy, ubytovanie, dopravu, OOPP hradí firma
0950 206 468 • stavba@kontiki.sk

34
-0

13
9

•voda-elektro
•montáž, údržba
   inštalácia

PRÁCA V KOŠICIACH

•predaj a prenájom nehnuteľností
•komunikácia s kupujúcim
• sledovanie realitného trhu

Údržbár
800 EUR

Realitný maklér
1000 EUR + provízie
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Obsadzované profesie:
Zámočník  - základný kurz zvárania v ochrannej atmosfére (ZM1–CO2), 
znalosť výkresov, rovnanie plameňom; 
Zvárač - základný kurz zvárania v ochrannej atmosfére (ZM1–CO2), 
certifikát zvárača pre proces 135;

Mzda:
Pracovník Pracovník s odbornou praxou  
na zaučenie: v našom odbore:
Hod. mzda bez príplatku: 3,50 eur Hod. mzda bez príplatku: 5,50 eur
Hod. mzda s príplatkom: 5,33 eur Hod. mzda s príplatkom: 7,50 eur
Mesačne 1.100,-€ Mesačne 1.660,-€
s nadčasmi a príplatkami s nadčasmi a príplatkami

Kuenz – SK patrí medzi TOP 10 firiem regiónu
- zodpovedný prístup k zamestnancom, mzdy vždy načas
- príspevok na dopravu alebo BEZPLATNÉ UBYTOVANIE
  pre zamestnancov mimo Košíc, zamestnanecké pôžičky

Stabilná a atraktívna práca v strojárskej spoločnosti.
Pracuj v priemyselnom parku Kechnec pri Košiciach!

Kuenz – SK s.r.o.
je výrobcom žeriavov

Kontaktujte nás:
tel.č.: 055/72 61 503

e-mail: ludmila.revesova@kuenz.com  ¦  michaela.sopkova@kuenz.com
www.kuenz.sk  ¦  www.topzvarac.sk

Slovenčina
naša

Nie destinácia
(turistická), 
ale lokalita,
cieľ, stredisko.
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Marian Kočner mal „na povel“ nielen 
sudcov, prokurátorov, či policajtov, ale aj
podpredsedu parlamentu zo Smeru-SD 
Martina Glváča.
Zo svojho postu musí odísť  nedobrovoľne. 
Igor Matovič najprv zverejnil 900 správ, ktoré 
si Glváč vymenil s  Marianom Kočnerom 
v rokoch 2014 až 2016. 

Napriek tomu, že jeho funkcia bola od tohto 
momentu neudržateľná, ešte stále sa snaží 
svoje zvrátené konanie zahmlievať.
Z komunikácie vyplýva, že Glváč klamal, keď 
tvrdil, že s Kočnerom sa naposledy stretol
pred siedmimi rokmi. Podľa mobilnej 
komunikácie sa stretávali pravidelne. Navyše 
je podľa zverejnených správ zrejmé, že Glváč 
zabezpečoval krytie pre mafiánov Kočnera 
a Bašternáka. 
Potvrdilo sa, že podpredseda parlamentu za 
stranu SMER-SD Martin Glváč sa s mafiánmi 

stretával, vybavoval pre nich  rozhodnutia 
kľúčových ľudí v  štátnej správe, dosadzoval 
do orgánov štátnej správy ľudí podľa želania 
Mariána Kočnera a poskytoval im informácie 
z vyšetrovacích spisov. Martin Glváč sa svojim 
konaním vysmial všetkým slušným ľuďom, 
ktorí veria v spravodlivosť.
Táto komunikácia je pohľad do fungovania 
mafie, a je dôkazom, že podpredseda NR SR

Už 10 ROKOV ODVÁŽNE 
bojujeme proti mafii a proti 
skorumpovaným politikom. 
Postupne odhaľujeme 
pravdu a nebojíme sa ju 
povedať nahlas. Môžete 
sa spoľahnúť, že vždy 
zostaneme takí istí a v boji 
za očistu 
Slovenska 
budeme naďalej 
pokračovať.

Martin Glváč bol súčasťou organizovaného 
zločinu. Vedel o  páchaní trestnej činnosti a 
vybavoval jej krytie. Odhalili sme ďalšieho 
poskoka mafie. Okrem zbavenia funkcií a 
odchodu z parlamentu musí byť za svoje 
konanie postavený aj pred súd.

V hnutí OĽANO veríme, že 29. februára 
2020 sa toto mafiánske domino definitívne
rozpadne.

ODHALILI SME POSKOKA MAFIE

Už sa nemôžeme ďalej pozerať na to, ako vlaky 
meškajú a ako v nich všetci strácame čas. Trate 
sa neopravujú, kompetentní sa vyhovárajú 
na nedostatok peňazí a popritom vidíme 
nehorázne kšefty a plytvanie. Po tlaku hnutia 
OĽANO odchádza už druhý šéf Železníc 
Slovenskej republiky Juraj Tkáč.
Ten šetril najmä v údržbe a na zamestnancoch. 
Železničiarom zakázali používať materiál 
zo skladov, nakupovať náradie alebo im 
odmietali prať bielizeň. Stav železníc sa tak 
zhoršoval ešte viac.
Peniaze pritom odtekajú zo železníc cez iné 
diery. Keď na tieto diery ukázali analytici z
ministerstva financií a našli možnosti, ako by 
mohli železnice ušetriť na svojej prevádzke
desiatky miliónov eur, generálny riaditeľ pán 
Tkáč, sa rozhodol audit bojkotovať a navrhol
ho celý hodiť do koša.
Hnutie OĽANO preto vyzvalo ministra 
dopravy, aby voči neschopným manažérom 
vyvodil zodpovednosť.    
Po tlaku nášho tieňového ministra dopravy 
Jána Marosza, prišiel o svoju stoličku, už 
druhý riaditeľ ŽSR. 

Pred rokom sme upozornili 
na nákup zbytočnéhoa
predraženého pozemku 
pri Devínskej Novej Vsi, 
za ktorý zaplatili železnice 
viac ako milión eur. 
Po tomto škandále, ktorý vedenie železníc 
nevedelo odôvodniť, odišiel zo svojej funkcie 
generálny riaditeľ ŽSR Martin Erdössy.

Martin Erdössy              Juraj Tkáč 

Kritická situácia na železniciach sa však 
zďaleka nekončí. Ak sa nerozbehne údržba 
tratí a vlakov, železniciam hrozí kolaps, na 
ktorý upozorňuje hnutie OĽANO už dlhší čas. 
Minister dopravy Árpád Érsek musí konať!

Ján Marosz 

Poznáme problémy, ale máme aj riešenia. 
Tie sme podrobne napísali do nášho 
programu SPOĽAHLIVÁ DOPRAVA, ktorý 
nájdete aj na: www.spolahlivadoprava.sk

PO TLAKU OĽANO ODCHÁDZA 
UŽ DRUHÝ ŠÉF ŽELEZNÍC

Vďaka iniciatíve hnutia OĽANO sa podarilo 
presadiť výsluhové dôchodky pre mestských 
a obecných policajtov. Týmto sa im zlepší ich 
preddôchodkový život.
Nárok na dávku osobitného sociálneho 
poistenia dlhodobo presadzoval náš 
poslanec Martin Fecko, no až teraz boli 
koaliční poslanci ochotní uviesť novelu 
zákona do praxe. Tento krok tak nebude mať 
dopad na štátny rozpočet.

Výsluhový dôchodok získa každý policajt, 
ktorý v obecnej polícii odpracoval 25 rokov.
Nárok mu vznikne po dovŕšení 56 rokov 
a  bude platiť až do dovŕšenia jeho 
dôchodkového veku. Jeho výška bude 60% 
priemernej mzdy obecného policajta a  pri 
súčasnom veku odchodu do dôchodku by sa 
mal obecným policajtom vyplácať po dobu 6 
rokov. Obecným policajtom sme tak umožnili 
prežiť dôstojný preddôchodkový vek.

     PORAZME 
 SPOLU 
 MAFIU
  Pre lepší život nás všetkých

POMOHLI SME 
MESTSKÝM A OBECNÝM POLICAJTOM
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