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LETNÉ ZĽAVY do 50% !!!

PRÍSTREŠKY
FÓLIE na prístrešky

www.mgroupsro.sk0915 927 993    0940 707 621

MASTER
GROUP s.r.o.

za bezkonkurenčnú cenu!
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399€

PLECHOVÉ
GARÁŽE

Dovoz a montáž
 ZDARMA

Dovoz a montáž
 ZDARMA

3x5m10
rokov

na trhu

V ponuke GARÁŽOVÉ BRÁNY na mieru !
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ZALUŽICE  89
tel.: 056/647 14 38

kamenarstvo.marcin@marstone.sk
0907 993 558  �  0911 306 467

k

KAMENÁRSTVOKAMENÁRSTVO
Žulové pomníky

Hrobky
Cintorínske doplnky

*
*

*

PREDAJ

MARCINMARCIN
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ZÁHRADNÍCTVO

www.zahradnictvo-uhrin.sk0940  234  800

Realizácia okrasných záhrad

Strihanie okrasných drevín
Budovanie jazierok, potokov, fontán
Automatické zavlažovacie systémy zn. Gardena

Realizácia okrasných záhrad
Montáž robotických kosačiek
Strihanie okrasných drevín
Budovanie jazierok, potokov, fontán
Automatické zavlažovacie systémy zn. Gardena
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CELOROČNÝ PREDAJ
PALIVOVÉHO DREVA

DUB, BUK, HRAB
1m pr. / 35 Eur

Dovoz môžem zabezpečiť, platba zvlášť.

0917 794 413
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0905 188 051

KRTKOVANIEKRTKOVANIE

www.cisteniekanalizacie.sk

 Prečistenie kanalizácií
Monitorovanie kanalizácie
Vývoz žumpy
Prenájom mobilných WC
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Pochádzam z Michalovského regiónu

NAJNIŽŠIE CENY!

87
-0
02

7

za NAJLEPŠIU CENU !!!

STUDNE
0907 148 965
0905 195 458
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OPRAVY A SERVISOPRAVY A SERVIS

0905 308 280

plastových a hliníkových
okien a dverí
žalúzií, sietí proti hmyzu
montáž a murárske práce
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00917 054 5840917 054 584 Masarykova 19, MICHALOVCE

www.stamiokna.sk

0907 322 238
stamirekonstrukcie@gmail.com

ALOVCE
www.stamiokna.sk

- Zatep¾ovanie
- Obklady a dlažby

- Murárske práce

- Exteriéry a interiéry

- Zatep¾ovanie
- Obklady a dlažby

- Murárske práce

- Exteriéry a interiéry
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redakčné slovo, zdravie / bývanie

62
-0
03

8

www.stachema.sk

K&T S TAVMIX   s . r. o .
Pekárenská 4, Michalovce

www.ktstavmix.sk 

FASÁDNA
SILIKÓNOVÁ OMIETKA

OD 34,50  s DPH
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Lacnejšia  krytina
MATT HNEDÁ Omega
220m�=2.000�   ZÁRUKA 15 ROKOV

Škridla
TERRAN EVO
220m�=2.290�   ZÁRUKA 50 ROKOV

Kvalitná krytina
ICE OMEGA
220m�=2.490�   ZÁRUKA 35 ROKOV

30bm odkvap farba, 15 rokov záruka = 405€       komplet doplnky, fólia 135g, skrutky = 1.200€

latovanie s namorením a dodaním = 385€       demontáž, montáž = 1.300€

4.500€4.500€5.290€ 4.790€4.790€5.580€ 4.990€4.990€5.780€

STRECHY ZA CENY AKÉ  TU  EŠTE  NEBOLI !

Zameranie a vypracovanie ponuky ZDARMA.

INFORMÁCIE:  0905 143 259

VYBERTE  SI  SVOJU  CENOVÚ  KALKULÁCIU:
VYBERTE  SI  SVOJU  CENOVÚ  KALKULÁCIU:

1. 2. 3.

O ga

GARANCIA
minuloročných
cien!

Chcem byť požiarnikom

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Určite si ešte viacerí z vás pamäta-
jú na milé animované rozprávky o 
dráčikovi Soptíkovi,  ktorý síce ako 
správny dráčik, chrliaci oheň, všet-
ko zapaľoval, no predsa chcel byť 
požiarnikom. 

Vysielali sa v čase, v ktorom sa 
dnes vysielajú pornopríbehy o man-
želských neverách, trojuhoľníkoch, 
bitkách a hádkach, súdnych sporoch 
medzi kedysi sa milujúcimi a teraz 
zas nenávidiacimi sa a iné oplzlosti. 
Lebo národu treba dať „hry“. Keď už 
na ten chlieb až tak nemá. Treba ho 
zahltiť animálnou (ne)zmyselnosťou, 
pudovosťou, chtíčom a sexom, to vždy 
zaberalo, keď bolo treba odpútať po-
zornosť. Aj za socializmu vo vypätých 
chvíľach išla v jedinej televízii Angeli-
ka. Aby tí jednoduchšie mysliaci du-
mali nad jej krivkami a nie nad svojou 
slobodou a osudom demokracie.

V našom verejnom živote pre-
vláda pudová a bez obáv povedzme, 
že zvrhlá animálnosť. Tak na strane 
ponuky, ako aj dopytu. Pritom z nás 
mnohých okázalá „čistota“ priam te-
čie prúdom, máme ju na fasádach do-
mov, na naleštených karosériách áut a 
na kozmetických maskách. Veď kto by 

nechcel byť za slušného a pekného? 
Ak už to nedotiahne na „za bohaté-
ho“?

Mnohí naši politici chcú hasiť ako 
ten dráčik Soptík. Málokto žiaľ však 
zreteľne vidí, že tak, ako ten dráčik, 
snažia sa nám vsugerovať, že chcú 
hasiť, čo hasiť treba, no pritom celkom 
bez okolkov zamlčia to podstatné, že 
horí ten oheň, ktorý založili práve oni 
sami vo farbách politických strán a 
názorov, ktorými už v minulosti prešli 
ako bohato vybavenou prekážkovou 
dráhou na ceste k vlastnému profitu.

Urobia si tlačovku, oznámia nám, 
kto bude premiér a kto minister finan-
cií a vysmejú sa nám do očí. Dráčiko-
via nastúpili. Ale, zdá sa, že predsa 
nie je automaticky povinné, aby sa 
stalo to, čo sa im zachcelo. To však je 
na vás, milí čitatelia a voliči. Slovami 
klasika filmu - „tento spô-
sob leta zdá sa mi mierne 
nešťastný.“

Hm, iba mierne? 
Všetko dobré vám!

Strážcovia hmotnosti - Weight Wat-
chers je vedenie k štíhlosti prostred-
níctvom mobilných aplikácií a inter-
netovej komunikácie. 

Stravovací režim spojil prvky zdravej 
výživy, motiváciu a to všetko z pohod-
lia domova. Skratka WW je v súčasnosti 
komerčne najúspešnejšou diétou. Ce-
losvetovo je v  programe zapojených 4 
a  pol milióna účastníkov. Očakávaný 
pokles hmotnosti je 0,5 – 1 kg za týž-
deň. Diéta podporuje konzumáciu 
ovocia, zeleniny, nízkotučných vý-
robkov, málo cukru a  nezdravých 
tukov.

Program vychádza zo systému bodov 
SmartPoints, ktoré sú pridelené každé-
mu jedlu a nápoju na základe ich výži-
vových hodnôt – obsahu kalórií, cukrov, 
saturovaných tukov a bielkovín. Každý 
účastník má určený počet bodov na deň 
a  na týždeň. Body sú stanovené podľa 
cieľa, ktorý chce dosiahnuť,  podľa fyzic-
kej konštitúcie, veku a aktivity. Body si 
každý môže využiť v podstate ako chce, 
ale musí s nimi rozumne hospodáriť tak, 
aby si ich rozvrhol na celý deň, na celý 
týždeň. Prínosom je viac ako 200 potra-
vín, ktoré majú bodové ohodnotenie 0 
a teda ich príjem nie je potrebné vôbec 
započítavať. Patria sem napríklad vajíč-
ka, kuracie a  morčacie prsia bez kože, 
losos, zelenina, ovocie. Tieto potraviny 
pomáhajú položiť základ pre zdravšie 
stravovanie a je pri ich nízke riziko pre-
jedania. Veď zjesť 5 porcií lososa je oveľa 

ťažšie ako zjesť 5 koláčikov.
Všetko je  možné sledovať na inter-

netovej stránke alebo v aplikácii telefó-
ne.  Body určené na deň, už spotrebo-
vané body, body určené na celý víkend. 
Jedlo sa zadáva manuálne, alebo stačí 
oskenovať kód z obalu potraviny. Jesť sa 
môže prakticky kedykoľvek a čokoľvek, 
ale nemožno presiahnuť denné pridele-
né body. Fotka jedla pripomenie, že ho 
treba zarátať. Na internetovej stránke je 
veľa nápadov na jedlo a cvičenia. V po-
nuke sú tisíce receptov, z ktorých každý 
má hodnotu v bodoch. Ak pripravujete 
jedlo, ktoré nie je uvedené v databáze, 
môžete vypočítať body podľa zložiek, 
v databáze je vyše 255 000 potravín.

Celý systém je motivačný. Je nasta-
vený tak, aby povzbudzoval pri chud-
nutí, viedol k výsledkom, učí k nepreje-
daniu sa, opiera sa aj o psychologickú 
pomoc, ktorá je pri liečbe obezity často 
nevyhnutná. 

Rady sú online cez mobilnú apliká-
ciu alebo internetovej stránke, alebo aj 
v kombinácii s vedením po telefóne. 

Poplatok za zapojenie 
je symbolický. Takže ten, 
kto je zdatný v  angličti-
ne, ochotný pre seba nie-
čo urobiť, môže sa hneď 
prihlásiť. 

WW diéta

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

metabolizmu a výživy

Našou vizitkou je spokojnosť
zákazníkov po celom Slovensku.

 

BEZ DEMONTÁŽE

Zameranie, odborné poradenstvo
a cenová kalkulácia ZADARMO!

Najlepšia obnova strechy v najlepšej cene
obnova:  eternitových

plechových    
plochých         

NAJ - STRECHA s.r.o.

Materiál - prvotriedna kvalita

0940 776 203
Pre dôchodcov špeciálna zľava!
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Oslobodenie
od dlhov

a exekúcii.
Konzultácia

a info zadarmo.
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Berehovská 2213/13, TREBIŠOV
nabintplus@gmail.com

0917 062 447     0948 760 768

VSTAVANÉ SKRINE DIZAJNOVÁ PODLAHA

PLASTOVÉ OKNÁ BEZPEČNOSTNÉ DVERE
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70944 112 725

SLOVENSKÝ CHOVSLOVENSKÝ CHOV

12 72512 725

VS C OÝ CHOVCHOVVENSKÝ CHONVENSKÝ CV NENSKÝ CHENSKÝ CHNNVENSKÝ CHOV

PREDAJ

2,50 €/kgPREDAJ

2,50 €/kgKurčatá sa predávajú
v celku s drobkami.

Dovoz Michalovce ZDARMA!!!

SSLOVOSLOV ÝÝÝ CHOVOVENSKÝÝVENSKÝ CHOV J

SLOVENSKÉ  KURČATÁSLOVENSKÉ  KURČATÁ
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0918 520 113
www.topklima.sk

Umenie ovládania teploty.

Mirka 24.5°C
Zbožňuje letné 
osvieženie

Vytvárame dokonalý komfort. 
Presne pre vás.

 PRVÁVOĽBA
v chladení a vykurovaní

Daikin
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Ponuky a zameranie ZDARMA. 0940 88 88 29

STRECHY
Najlacnejšia strešná krytina v okolí

Tesárske
Pokrývaèské
Klampiarske

P
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Všetko pre vašu strechu, prístrešky, altánky a iné.

ZÁHRADNICTVO

STROMY    KVETY
KRÍKY    OVOCNÉ DREVINY
ROZVOZ    PORADENSTVO

ZÁHRADNÍCKE SLUŽBY

STROMY    KVETY
KRÍKY    OVOCNÉ DREVINY
ROZVOZ    PORADENSTVO

ZÁHRADNÍCKE SLUŽBY

0905 691 916, 0905 829 102
www.zasas.sk

0905 691 916, 0905 829 102
www.zasas.sk

nový tovar
LETNIČKY - TRVALKY

MUŠKÁTY - ZÁVESNÉ KOŠE
BYLINKY - ČUČORIEDKY

, KE
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hlavu hore / politická inzercia

Chorému Jurajovi s „absťákom“ dali 
policajti pokutu. Kráčal po nespráv-
nej strane. Mali mu pomôcť, ale ne-
pomohli. 

Aj našim chlapcom z  Dobrého 
pastiera často nadávajú ľudia, ktorým 
prišli pomáhať. Nad bývalými bezdo-
movcami sa niektorí „malí“ radi vyvy-
šujú. Vôbec nevedia, akým utrpením 
si mnohí z nich prešli. Sedím niekedy 
ráno s chlapcami v Dobrom pastierovi, 
keď sa rozdeľuje práca. Obdivujem ich, 
ako sa snažia a napredujú – v terapii, 
práci aj v duchovnom živote. Padli na 
dno, ale pracujú na sebe. Myslím, že 
Pán ich dvíha a  povoláva k  sebe. Na 
rozdiel od tých, ktorí si myslia, že všet-
ko dokážu sami a sú lepší, ako tí druhí. 

Jeden z  našich chlapcov, Peter, 
išiel pred časom pracovať na cintorín 
do neďalekej obce. Pri jednom hrobe 
stáli ľudia. Keď Peťo poodišiel, rozprá-
vali sa o  ňom, ako o „bezdomovcovi, 
od ktorého  by mohli niečo chytiť.“ Peťo 
je šikovný chlap a roboty sa nebojí. Mal 
v živote smolu. Keď počul návštevníkov 
cintorína takto o sebe hovoriť, rozpla-
kal sa. Volal do Dobrého pastiera, že on 
nie je bezdomovec a neroznáša žiadne 
choroby. Má okolo 50 rokov, je rozvede-
ný a nemá kde bývať. 

Myslím si, že Ježiša stretneme skôr 
na ulici medzi žobrákmi a v útulkoch 
bezdomovcov, ako v spoločnosti dô-
ležitých ľudí, ktorí majú pekné reči. 
Pane, chodíš okolo nás a my Ťa nevi-
díme, lebo vyzeráš ako bezdomovec, 
cigánka alebo narkoman.

Boli sme slabí a báli sme sa. Žili 
sme vo svete „oko za oko a zub za zub.“ 
Čakali sme Ťa. A Ty si prišiel. Zobral si 
na seba naše hriechy a otvoril si nebo. 
Uzdravoval si a ukázal si nám, že si 
neprišiel trestať ale odpúšťať. Potil si 
sa krvou, bol si bičovaný, tŕním koru-
novaný a niesol si svoj kríž, na ktorom 
si bol ukrižovaný. Vstal si z mŕtvych a 
ukázal si nám, že aj my môžeme vstať, 
znovu chodiť, vidieť a žiť. Aj tí, ktorí le-
žali bezvládne na ulici, alebo sa triasli 
v ťažkom delíriu. My ich nemáme po-
sudzovať, máme v 
nich hľadať Krista a 
pomáhať im. Si tu 
medzi nami Pane a 
my Ťa nevidíme. 

Tak ako na ob-
raze Stana Lajdu 
- bez Teba, s 
Tebou a bez 
nás.

Nevideli sme Ťa

» Ján Košturiak

Pred troma týž-
dňami som vďa-
ka vám prevzal 
mandát poslanca 
Európskeho par-
lamentu. Chcem 
sa vám v prvom 
rade poďakovať. 

Potešilo ma, že až polovica voličov, 
ktorá odovzdala hlas hnutiu OĽaNO, 
dala prednostný krúžok práve mne. 

Tu sa ukázalo, že OĽaNO opätov-
ne urobilo správne rozhodnutie aj v 
týchto voľbách a naši voliči ho oceni-
li. Máme vyspelých voličov, nevyru-
šila ich ani moja etnická príslušnosť. 
Mnohí ma vnímali ako odpoveď proti 
extrémizmu. 

Po niekoľkých dňoch po voľbách 
nastala v mojom živote veľká zmena. 
Musel som si vybrať tím ľudí, zaradiť 
sa do frakcie, zvoliť si výbory, v kto-
rých budem presadzovať moje témy 
a zorganizovať si rodinný život, čo 
bolo pre mňa najťažšie, keďže máme 
s manželkou štyri malé deti.

Po niekoľkých rokovaniach 
som sa rozhodol, že budem súčas-
ťou Európskej ľudovej strany. Stretol 
som sa s najvyššími predstaviteľmi 
frakcie, vrátane predsedu Manfreda 
Webera, ktorý bol donedávna kan-
didátom na šéfa Európskej komisie. 
Rokovali sme o tom, že v Európskom 
parlamente budem presadzovať boj 
proti korupcii a rozkrádaniu euro-

fondov, aby naozaj slúžili bežným 
ľuďom. Druhou diskutovanou témou 
bolo vyrovnávanie regionálnych 
rozdielov, aby aj v najchudobnejších 
regiónoch Európy bolo možné zís-
kať dobre platenú prácu, bola tam 
vybudovaná infraštruktúra a dobré 
podmienky na život. Treťou témou 
je dostupné a kvalitné vzdelanie pre 
všetky deti. Ich kvalifikácia musí byť 
reálnou vstupenkou na pracovný trh. 
Tieto témy budem môcť presadzovať 
vo Výbore pre regionálny rozvoj a vo 
Výbore pre kultúru a vzdelávanie. 

Nebyť vás, ako aj hnutia Oby-
čajní ľudia a nezávislé osobnosti, 
tak by pravdepodobne dnes naďalej 
ministroval Kaliňák a vláde by šéfo-
val Robert Fico. Som vďačný, že som 
sedem rokov súčasťou hnutia OĽa-
NO, ktoré od začiatku bojovalo proti 
tým, čo Slovensku škodia, myslia 
na seba, na svojich kamarátov a nie 
na obyčajných ľudí. 
Som vďačný, že ma 
vo voľbách podpo-
ril náš líder Igor 
Matovič a s hrdos-
ťou budem presa-
dzovať aj protiko-
rupčnú agendu 
v Európskom 
parlamen-
te.

Obyčajný slovenský Róm v Bruseli

» Peter Pollák
poslanec Európskeho parlamentu 03
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SERVIS
OKIEN

rýchlo a lacno
0918 217 665
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právnik radí / SLUŽBY, Bývanie
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Osvojenie alebo aj adopcia (dve slo-
vá rovnakého významu) je trvalý 
zväzok, ktorým sa vytvorí obdobný 
vzťah, aký je medzi biologickými ro-
dičmi a ich deťmi. 

Osvojenie je prijatie cudzieho dieťaťa 
za svoje vlastné, a taktiež prijatie cudzie-
ho / cudzích ľudí za svojich vlastných ro-
dičov. Osvojením vzniká medzi dieťaťom, 
resp. osvojencom a osvojiteľom rovnaký 
vzťah, aký je medzi dieťaťom a rodičom 
a medzi osvojencom a príbuznými osvo-
jiteľa vzniká príbuzenský vzťah. Na roz-
diel od príbuzenského vzťahu, ktorý má 
svoj základ v biologickom zväzku rodičov 
a dieťaťa, v prípade osvojenia daný vzťah 
vzniká umelo, a to súdnym rozhodnutím. 
Z  uvedeného vyplýva, že dieťa sa včle-
ňuje do rodiny osvojiteľa a  jeho vzťahy 
s  biologickou rodinou zanikajú. Keďže 
osvojenie výrazne zasahuje do právneho 
postavenia nielen osvojovaného dieťa-
ťa ale i  jeho rodičov a  osvojiteľa, zákon 
stanovuje podmienky, ktoré musia byť 
v procese osvojovania dodržané. Predpo-
klady osvojenia musí spĺňať tak osvoje-
nec, ako i osvojiteľ. 

O  osvojení dieťaťa rozhoduje súd, 
a to na návrh osvojiteľa. Osvojiť možno 
iba maloleté dieťa, ktorým v zmysle Ob-
čianskeho zákonníka je dieťa od narode-
nia do dovŕšenia 18. roku veku, pričom 
osvojenie musí byť v záujme dieťaťa. Na 
Slovensku je povolené aj osvojenie indi-
viduálne, teda osvojiť si dieťa môže, aj 
keď sa to deje výnimočne, osamelá oso-

ba. Osamelá osoba je definovaná ako 
osoba, ktorá nežije v manželskom zväz-
ku t. j. osoba, ktorá je slobodná, rozve-
dená alebo ovdovená. Medzi osvojencom 
a osvojiteľom musí byť primeraný vekový 
rozdiel. Zákon neurčuje presné vekové 
rozhranie, ale túto otázku necháva na 
posúdení súdu. Osvojiteľom môže byť iba 
fyzická osoba, ktorá má spôsobilosť na 
právne úkony v  plnom rozsahu. Takáto 
osoba musí byť zapísaná v zozname ča-
kateľov o  osvojenie. Na účely osvojenia 
sa posudzuje aj zdravotný stav osvojen-
ca a osvojiteľa. Maloleté dieťa musí byť 
ešte pred rozhodnutím súdu o  osvojení 
v  predosvojiteľskej starostlivosti, ktorej 
náklady znáša budúci osvojiteľ. Účelom 
predosvojiteľskej starostlivosti je vytvo-
riť predpoklady, aby si dieťa a  osvojiteľ 
vybudovali citové väzby a prežívali spolu 
každodenný život s  radosťami i  problé-
mami. Predosvojiteľská starostlivosť je 
povinnou podmienkou osvojenia, inak 
osvojenie nenastane. Osvojením nado-
búda osvojiteľ právne postavenie rodiča 
a  maloleté dieťa, resp. osvojenec posta-
venie dieťaťa osvojiteľa. Celý proces osvo-
jenia musí byť riadený v  zmysle zásady 
najlepšieho záujmu dieťaťa.

Osvojenie dieťaťa

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

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

A TEPELNÉ ČERPADLÁ

     www.ecotechnologies.sk      mi@ecotech.sk      ECO Technologies s.r.o.       

OD 17.6. NAKÚPITE AJ V MICHALOVCIACH
ECO Technologies s.r.o., Fraňa Kráľa 6547 ( priestory AWIN )
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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€
s montážou 419€všetky dvere

SKLADOM

v ponuke aj
hladké dvere

a odtieň Wenge

 Košice, Sídlisko Ťahanovce, Americká trieda
   obchodný dom KLAS (bývalá MILA) 1. poschodie

 Prešov, Podnikateľské centrum PYRAMÍDA
   Keratsinske nám. 1, prízemie, č. dverí 105/A

KRT - VRT
Pretláčanie - krtkovanie

Popod cesty, chodníky, 
zatrávnené plochy 

pre inžinierske siete, 
elektrika-voda-plyn

0902 348 974
85
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www.slovaktual.sk
0911 940 509 trebisov@slovaktual.sk
MICHALOVCE

0918 520 651,  0911 141 518 michalovce@slovaktual.sk
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Rubikova kocka, ktorá sa dostala 
dokonca aj Oxfordského slovníka 
anglického jazyka (Rubik‘s Cube), 
má 45 rokov. 

Vynálezca tohto hlavolamu, maďar-
ský architekt, dizajnér a sochár Ernő 
Rubik, mal 13. júla 75 rokov. Dátum 
narodenia Ernőa Rubika, 13. júl, sa stal 
Medzinárodným dňom rébusov a hla-
volamov. 

Jeden z najznámejších tvorcov 
hlavolamov vyštudoval architektúru a 
dizajnérstvo interiérov na Technickej 
univerzite v Budapešti, kde promoval 
v roku 1967. V rokoch 1971-75 pracoval 
ako architekt na Univerzite umelecké-
ho priemyslu a dizajnu v Budapešti. 
Študentom prednášal o možnostiach 
kombinovania tvarov a častí a učil ich 
vnímať geometriu priestorovo. 

Už v tom čase sa zamýšľal nad vy-

tvorením priestorového hlavolamu, na 
ktorom by zužitkoval svoje znalosti. 
Dotyčným mechanickým hlavolamom 
sa napokon v roku 1974 stala kocka po-
zostávajúca z rôznofarebných menších 
kociek pričom cieľom je, aby v zloženom 
stave kocka mala každú veľkú stranu 
jednofarebnú. Štandardne má kocka 
3x3x3 menších kociek. Rubik kocku 
patentoval pod názvom Magická kocka 
30. januára 1975 pod číslom HU170062. 
Dostupné sú aj iné varianty kocky - 
2x2x2, 4x4x4 (nazývaná aj Rubikova 
pomsta) či 5x5x5. Vo vnútri kocky je 
mechanizmus umožňujúci ľubovoľnú 
vrstvu deviatich menších kociek otočiť.

V 80. rokoch 20. storočia sa Rubiko-
va kocka stala celosvetovým hitom. Už 
5. júna 1982 sa v Budapešti konali prvé 
majstrovstvá sveta v rýchlosti sklada-
nia Rubikovej kocky. Najrýchlejší bol 

Minh Thai z USA 
s časom 22,95 se-
kundy. Najnovší 
rekord v skla-
daní Rubikovej 
kocky drží Tu Jü-
šeng z Číny z 24. 
novembra 2018, 
keď Rubikovu 
kocku 3x3x3 
zložil za 3,47 se-
kundy.

V 80. rokoch 
20. storočia sa 
podarilo predať 
vyše 100 miliónov kusov Rubikovej 
kocky. V Maďarsku sa Rubik stal redak-
torom časopisu o hrách v časopise ...És 
játék (...A hry). V roku 1987 pracoval ako 
profesor na plný úväzok. Začiatkom 90. 
rokov zasadol do predsedníckeho kres-

la Maďarskej akadémie inžinierstva 
(Magyar Mérnöki Akadémia), kde za-
ložil Medzinárodnú Rubikovu nadáciu 
podporujúcu osobitne talentovaných 
mladých inžinierov a priemyselných 
dizajnérov.

Kockatý jubilant
ZAUJÍMAVOSŤ

» TASR
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INFOLINKA: 0800 611 211
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Rubikova kocka, ktorá sa dostala 
dokonca aj Oxfordského slovníka 
anglického jazyka (Rubik‘s Cube), 
má 45 rokov. 

Vynálezca tohto hlavolamu, maďar-
ský architekt, dizajnér a sochár Ernő 
Rubik, mal 13. júla 75 rokov. Dátum 
narodenia Ernőa Rubika, 13. júl, sa stal 
Medzinárodným dňom rébusov a hla-
volamov. 

Jeden z najznámejších tvorcov 
hlavolamov vyštudoval architektúru a 
dizajnérstvo interiérov na Technickej 
univerzite v Budapešti, kde promoval 
v roku 1967. V rokoch 1971-75 pracoval 
ako architekt na Univerzite umelecké-
ho priemyslu a dizajnu v Budapešti. 
Študentom prednášal o možnostiach 
kombinovania tvarov a častí a učil ich 
vnímať geometriu priestorovo. 

Už v tom čase sa zamýšľal nad vy-

tvorením priestorového hlavolamu, na 
ktorom by zužitkoval svoje znalosti. 
Dotyčným mechanickým hlavolamom 
sa napokon v roku 1974 stala kocka po-
zostávajúca z rôznofarebných menších 
kociek pričom cieľom je, aby v zloženom 
stave kocka mala každú veľkú stranu 
jednofarebnú. Štandardne má kocka 
3x3x3 menších kociek. Rubik kocku 
patentoval pod názvom Magická kocka 
30. januára 1975 pod číslom HU170062. 
Dostupné sú aj iné varianty kocky - 
2x2x2, 4x4x4 (nazývaná aj Rubikova 
pomsta) či 5x5x5. Vo vnútri kocky je 
mechanizmus umožňujúci ľubovoľnú 
vrstvu deviatich menších kociek otočiť.

V 80. rokoch 20. storočia sa Rubiko-
va kocka stala celosvetovým hitom. Už 
5. júna 1982 sa v Budapešti konali prvé 
majstrovstvá sveta v rýchlosti sklada-
nia Rubikovej kocky. Najrýchlejší bol 

Minh Thai z USA 
s časom 22,95 se-
kundy. Najnovší 
rekord v skla-
daní Rubikovej 
kocky drží Tu Jü-
šeng z Číny z 24. 
novembra 2018, 
keď Rubikovu 
kocku 3x3x3 
zložil za 3,47 se-
kundy.

V 80. rokoch 
20. storočia sa 
podarilo predať 
vyše 100 miliónov kusov Rubikovej 
kocky. V Maďarsku sa Rubik stal redak-
torom časopisu o hrách v časopise ...És 
játék (...A hry). V roku 1987 pracoval ako 
profesor na plný úväzok. Začiatkom 90. 
rokov zasadol do predsedníckeho kres-

la Maďarskej akadémie inžinierstva 
(Magyar Mérnöki Akadémia), kde za-
ložil Medzinárodnú Rubikovu nadáciu 
podporujúcu osobitne talentovaných 
mladých inžinierov a priemyselných 
dizajnérov.

Kockatý jubilant
ZAUJÍMAVOSŤ

» TASR
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PLASTOVÉ OKNÁ
V ponuke aj hliníkové okná Plastové vchodové dvere

 Interiérové žalúzie
 Siete proti hmyzu
 Vertikálne žalúzie


 NOVINKA! Žalúzie deň a noc

Kvalifikovane zabezpečíme:
MONTÁŽ, DEMONTÁŽ, VYSPRÁVKA AJ SERVIS OKIEN

ĽUBOSLAV OĽŠAVSKÝ 0905 963 297 OLSI.OKNA@GMAIL.COM

JARNÁ AKCIA! Siete proti hmyzu zdarma, 6-komorový profil za cenu 
5-komorového, dovoz okien zdarma, trojsklo za cenu dvojskla

NOVINKA  - PERFECTHERM /3 SKLO, 3 TESNENIE/

 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

TIP na výlet
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PTRUKŠA
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škola, za život / politická inzercia

Keďže sa zaujímam o školstvo, sle-
dujem aktivity politikov, ktorí sa 
chcú chopiť školstva. Je smutné, že 
riadenie apolitického školstva je v 
rukách spolitizovaného minister-
stva a vôbec v rukách politikov. 

Kým to tak je, nezostáva nám nič 
iné, ako sledovať, kto ovládne rezort. 
A dúfať, že ho rázne a s podporou vlá-
dy zreformuje. Uvidíme, čo sa stane, ak 
nastúpi politická opozícia, ktorá teraz 
poukazuje spolu s nami na katastrofál-
ne fungovanie školstva, čo však nemusí 
byť garanciou zmeny.  

Jeden z uchádzačov o rezort, odbor-
ník v istej oblasti školstva, vypustil do 
éteru prezentačné video. Vystupujú v 
ňom vybraní žiaci, ktorí tendenčne od-
povedajú na otázky o školách. Odpove-
dajú v zmysle, že ich škola ako-tak baví, 
že sa v nej nudia, že zo školy je najlepšia 
družina, že si musia otvárať pracovné 
zošity, písať si poznámky a potvrdzujú 
to sprofanovaným výrokom, že treba 
zmeniť metódy učenia. Uchádzač o mi-
nisterstvo sa nakoniec vyjadrí, že deti 
v škole budú šťastné a budú sa učiť pre 
život.

Táto prezentácia ma sklamala. Jed-
nak bola populistická, jednak šťastie 
detí v školách je dôsledkom širokého 
kontextu zmien, nie skratkami typu 
zariadim to. Kandidát ma zatiaľ nepre-
svedčil. Uvedomujem si, že v škole ide o 
žiakov, ale tí nie sú stredobodom prvot-
ných a závažných zmien v školstve, sú 

ich dôsledkom. Okrem toho, máloktoré 
inštitucionalizované vzdelávanie, kto-
ré stretávame v celom živote, je popu-
lárne. Je niekto vrcholne nadšený, keď 
sa musí učiť na vodičský preukaz? I keď 
má v tomto prípade silnú motiváciu? Aj 
tam musí písať, memorovať, aj nepo-
trebné informácie. Škola len kopíruje 
potreby spoločnosti, teda búrať osnovy 
nestačí.  

Riadiť ministerstvo a meniť škol-
stvo si vyžaduje myslenie v kontexte. 
Dôležité sú aj  osobné skúsenosti, no 
nemôžu byť aplikované spôsobom mne 
to fungovalo, bude to aj iným. Šťastie 
detí (mimochodom, poznám ich dosť, 
čo sú rady v škole) sa nebuduje rozbitím 
osnov, uvoľnením formálnejších spôso-
bov vyučovania či odovzdaním abso-
lútnej slobody školám. To všetko môže 
fungovať, ale prvotné zmeny sú racio-
nalizácia školstva (vrátane vysokého), 
dôkladná debyrokratizácia, dôraz na 
ľudí, čo sa zžijú s reformou ministra 
-  rozhľadeného odborníka - a v nepo-
slednom rade kvalitné financovanie 
vybavenia škôl, aby nemusela vznikať 
obdoba knihy plesní v školách. Myslíte 
si, že deti budú šťastné, keď budú môcť 
na telocviku robiť všeličo, no nebudú 
mať kvalitnú telocvičňu a pomôcky? 

Od záujemcov o ministerstvo by 
som žiadal reálnejšiu, konkrétnejšiu a 
uveriteľnejšiu kampaň.

Kampaň a kampaň

» PhDr. Ján Papuga, PhD. 
riaditeľ ZŠ s MŠ, Riazanská 75, Bratislava 

V poslednom období sa v našej rodine 
pritrafilo vypratávať niekoľko bytov. 
Či už po zomrelom príbuznom alebo 
pred plánovanou rekonštrukciou. 

Priznám sa, riadne som sa pri tom na-
robila. Cítila som to na krížoch. Zaiste, 
sú na to dnes platené vypratávacie služ-
by. No predsa, triedenie starých vecí má 
aj svoje čaro. A nikto nemôže nahradiť 
osobné rozhodnutia na základe spomie-
nok.

Sú to chvíle radostné aj bolestné. Čím 
dlhšie to trvá, teda čím dôkladnejšie 
treba zredukovať množstvo vecí, tým sú 
úvahy náročnejšie. 

Za dvadsať, tridsať či päťdesiat rokov 
sa toho v byte hodne nazbiera. Každý 
predmet, kus nábytku je naviazaný na 
určité životné obdobie, na konkrétne 
osoby, na situáciu, ktorá sa okamžite 
vybaví v mysli. Veci sa tak stávajú sym-
bolmi vzťahov, činností, svedkami rastu, 
vývoja človeka. Tichými sprievodcami 
životom. Cez veci sa vraciame do mi-
nulosti a otvoríme aj spomienky dávno 
zabudnuté. Je to v istom zmysle osobná 
spoveď, ako aj výpoveď o tom, čo pretrvá 
a čo rýchlo stráca na význame. A my sme 
toho sudcami aj aktérmi.

Hovorí sa, že na prežitie v skutočnosti 
nepotrebujeme veľa vecí, že sme zahltení 
výrobkami a že si v mene túžby „mať“ 
zapĺňame planétu haraburdím. Nasle-
dujúce generácie budú tento prebytok 
musieť rázne riešiť. Odpady sa už dnes 

hromadia a zaplavujú naše životné pro-
stredie. Zamestnávajú celý jeden vedný 
odbor, ba aj niekoľko súčasne. Aj tieto 
myšlienky sprevádzajú triedenie osob-
ných vecí. Kto ďalší po nás nadobudne 
ten istý citový vzťah k určitému predme-
tu? Jednotlivé situácie v živote sú natoľko 
originálne, že sa nikdy nezopakujú. Po-
držanie veci znamená skôr nutkavú po-
trebu zastaviť čas a vrátiť istých ľudí do 
našej osobnej histórie. Nie je jednoduché 
odtrhnúť sa od vzťahu, najmä ak dotyčná 
osoba odišla od nás náhle, ak bola zvlášť 
milovaná, ak nám spôsobila mimoriad-
ne obohatenie. 

A tak prenášame svoje spomienky 
z bytu do bytu, zo skrine do skrine. Z 
domácnosti do pivnice. Pomaly vypr-
cháva bolesť i radosť. Všetko sa v pamäti 
premiešava, stláča a vytláča a do mysle 
sa zakomponováva akýsi extrakt. Nie-
čo ako duchovný elixír, ktorý zanechá 
„chuť“ nášho života. Ako film, z ktorého 
už nie sú dôležité jednotlivé scény, ale 
celkovo zostavený scenár. Ako maliarske 
dielo, v ktorom už nevystupujú do popre-
dia konkrétne čiary, ale dojem z celku. 
No bez tých detailností, by dielo nemalo 
svoj výraz. 

Triedenie starých vecí je vždy aj 
skúškou schopnosti „transformovať“ 
hmotné veci do nehmotnej skutočnosti, 
do duchovného sveta, v ktorom už niet 
merateľného priestoru, kde sa všetko 
zmestí, no nie všetko dáva nový zmysel. 

Staré a nové 

» Mária Raučinová, Fórum života

Michalovce
23. júla - utorok
o 17.00 hod.
Archa Michalovce

Trebišov
24. júla - streda
o 17.00 hod.
reštaurácia Amadeus

sluzimvlasti.SK
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V snahe obchádzať zákon o ochrane 
spotrebiteľa pri predaji tovaru ale-
bo poskytovaní služieb na základe 
zmluvy uzavretej na diaľku alebo 
zmluvy uzavretej mimo prevádz-
kových priestorov predávajúceho 
predajcovia telefonicky lákajú spot-
rebiteľov na akcie s pôsobivým po-
menovaním „zdravotné semináre, 
dni zdravia, prednášky o zdravom 
životnom štýle, informačné kampa-
ne pri zavádzaní nových produktov, 
gastronomický festival, ochutnávka 
zdravých výrobkov“... 

Predajcovia na takto označených 
stretnutiach často zlosovaním výhier 
manipulujú rozhodovanie spotrebite-
ľov s cieľom uzavrieť čo najviac zmlúv. 
Čo by mal spotrebiteľ vedieť:

Povinnosťou predajcu je, v úvode 
telefonického hovoru sa riadne identifi-
kovať a oznámiť svoj obchodný zámer. 
Spotrebiteľ určuje, či telefonický hovor 
s obchodným zámerom ukončí, s dô-
razným požiadaním, aby nebol s po-
dobnými ponukami naďalej kontakto-
vaný, alebo či bude v telefonovaní ďalej 
pokračovať.

Povinnosťou predajcu je spotrebi-
teľovi predložiť formulár na odstúpenie 
od zmluvy pre prípad uplatňovania prá-
va na odstúpenie od zmluvy. Tiež musí 
zabezpečiť vyzdvihnutie tovaru u spot-
rebiteľa (po odstúpení od zmluvy), ak 
bol tovar zakúpený na akcii a bol doda-
ný spotrebiteľovi domov. Zákon ukladá 

zákaz predajcovi, žiadať a prijať plnenie 
(preddavky, poplatky) od spotrebiteľa 
za predaný výrobok alebo poskytnutú 
službu počas akcie a pred uplynutím 
lehoty na odstúpenie od zmluvy.
Dôvody, pre ktoré by sa spotrebiteľ 
nemal zúčastňovať akcií: 

Spotrebiteľ si musí uvedomiť, že tele-
fonáty majú jediný zámer dostať spot-
rebiteľa na akciu s cieľom tovar zakúpiť 
alebo aspoň objednať. Musí dôkladne 
zvažovať znášanie hrozby nesprávnych 
rozhodnutí a dôsledkov z uzatvorených 
zmlúv. Musí byť ostražitý pri nákup-
nom rozhodnutí, aby nebol vystavený 
nedostatočnému porozumeniu pod-
mienok. Spotrebiteľ sa môže cítiť pod 
psychologickým tlakom alebo môže 
byť voči nemu využitý moment prekva-
penia. Spotrebiteľ môže byť negatív-
nym spôsobom ovplyvňovaný v záujme 
vyvolania zdania, že je mu ponúkaná 
výnimočná príležitosť na kúpu.

Zákon zaviedol osobitnú ochranu 
pri zmluvách uzavretých na predaj-
ných a prezentačných akciách, kedy sa 
na akúkoľvek na akcii uzavretú zmluvu 
hľadí, ako keby nikdy nevznikla ak or-
ganizátor alebo predávajúci neoznámi 
uskutočnenie akcie SOI, ústredný in-
špektorát SOI oznámenie nezverejní, 
organizátor alebo predávajúci usku-
toční akciu v rozpore s oznámením, na 
akcii sú predávané tovary alebo posky-
tované služby v rozpore s oznámením.

Pozor na telefonické pozvánky

» Zdroj: SOI

Priezračnosť vody v horských či 
lesných studničkách nie je ukazo-
vateľom jej zdravotnej bezpečnos-
ti. Využívajte ich iba príležitostne 
– a aj to iba studničky a pramene s 
označením „Pitná voda“. 

Vodou z neznámeho zdroja sa môžu 
šíriť predovšetkým pôvodcovia črev-
ných nákaz. Prejavmi ochorení môžu 
byť nevoľnosti, bolesti brucha a hlavy, 
hnačky, kŕče a zvracania, teploty až 
triašky. 

O aký zdroj pitnej vody ide v prí-
pade studničiek?

Sú využívané na pitné účely len prí-
ležitostne a nie sú určené na trvalé 
využívanie a hromadné zásobovanie 
pitnou vodou. Starostlivosť o ne nevy-
konáva obyčajne žiaden subjekt, nie 
sú zabezpečené, sú voľne prístupné, a 
teda aj  „ľahko zraniteľné“. Používanie 
vody z neznámych zdrojov, studničiek 
aj prameňov vzhľadom na to, že nemajú 
ochranné pásma, možno považovať za 
rizikové. 

Do akej miery je bezpečné piť 
vodu z lesných studničiek?

Odporúčame používať lesné stud-
ničky a pramene s označením „Pitná 
voda“ (ktoré boli laboratórne vyšetrené) 

a v prípade neoznačených zdrojov si vší-
mať ich celkový stav a zvážiť použitie, 
najmä ak voda z hľadiska senzorických 
vlastnosti nepôsobí vyhovujúco. I voda, 
ktorá má priezračnú farbu, je bez záka-
lu, zápachu a má ,,dobrú chuť“, však 
nemusí byť zo zdravotného hľadiska 
bezpečná. Jediným spoľahlivým dôka-
zom zdravotnej bezpečnosti vody je jej 
laboratórne vyšetrenie.

Ak je pri objektoch označenie, že ide 
o pitnú vodu, jej kvalita musí spĺňať po-
žiadavky na zdravotnú bezpečnosť pod-
ľa zákona  o ochrane, podpore a rozvoji 

verejného zdravia a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 

Čo nám hrozí, ak sa napijeme zo 
studničky s kontaminovanou vo-
dou?

Vodou z neznámeho zdroja sa môžu 
šíriť predovšetkým pôvodcovia črev-
ných nákaz, v našich podmienkach naj-
mä gastroenteritíd a bacilárnej dyzenté-
rie, z vírusových ochorení sú to najmä 
ochorenia spôsobené rotavírusmi a 
vírusom hepatitídy typu A. Prejavmi 
ochorení môžu byť nevoľnosti, bolesti 
brucha a hlavy, hnačky, kŕče a zvraca-
nia, teploty až triašky a pod.

Zabezpečuje ÚVZ SR kontrolu ale-
bo dozor nad niektorými lesnými 
studničkami?

Monitorovanie lesných studničiek a 
prameňov, ktoré nie sú určené pre hro-
madné zásobovanie, orgány verejného 
zdravotníctva nevykonávajú. Na zák-
lade spolupráce s obcami, občiansky-
mi združeniami alebo štátnymi lesmi 
vyšetrujú niektoré regionálne úrady 
verejného zdravotníctva (RÚVZ) v SR 
kvalitu vody v prameňoch alebo stud-
ničkách aspoň orientačne a to najmä v 
lokalitách, ktoré sú turistický využíva-
né. Ich cieľom je identifikovať prípadne 

zdravotné rizika a pri zistení nevyhovu-
júcich výsledkov informovať o nich zod-
povedné osoby (zástupcovia miest, obci 
a lesov). Informácie poskytujú RÚVZ v 
SR tiež prostredníctvom svojich webo-
vých stránok.

Odbor hygieny životného prostredia a 
Referát komunikačný ÚVZ SR

Užitočné informácie v súvislosti s horskými či lesnými studničkami

Čo treba vedieť o studničkách

Foto: Dreamstime

PRAMENE

Foto: Dreamstime

Všetci video tvorcovia, ktorí to 
nestíhajú, si môžu vydýchnuť. 
Súťaž RECfruit opäť dáva talen-
tovaným ľuďom možnosť do-
pracovať svoje videá a predlžu-
je deadline súťaže do 31. 7. 2019. 

S  tohtoročnou témou ,,BOLA TO 
NÁHODA?“ sa videomakeri musia po-
pasovať po obsahovej, aj po technickej 
stránke, nakoľko točenie videí je časovo 
náročný proces. Organizátori vnímajú 
podnety súťažiacich z minulých roční-
kov, a aj fakt, že často sa do súťaže za-
pájajú práve študenti. Tí sa v mesiacoch 
máj a jún sústredia na úspešné ukonče-
nie štúdia. Rozhodnutie content marke-
tingovej agentúry ContentFruiter, pod 
záštitou ktorej je táto súťaž každoročne 
organizovaná, preto znie, že predlžujú 
termín na prihlasovanie prác do 31.7. 
2019. Otvárajú tak mladým talentom 
možnosť videá natočiť, prípadne upraviť  
a poslať ich spolu s prihláškou. 

Tento krok znamená veľa naj-
mä pre mladých, nie tak skúse-
ných tvorcov videí a  tiež tých, 
ktorí svoje zábery túžia dotiahnuť 
do dokonalosti. Usporiadatelia 
veria, že predĺženie termínu ako 
bonus okrem skvelých cien 
v hodnote viac ako 4000 € po-
vedie k ešte väčšej motivácii kre-
atívcov zapojiť sa.

V poradí 3. ročník súťaže RECfruit 
čaká jedna podstatná inovácia, a to  ve-
rejné hlasovanie na webovej stránke. 
O nápaditosti tvorcov tak bude rozhodo-
vať odborná porota aj verejnosť.  Súťa-
žiaci s najvyšším počtom hlasov vo ve-
rejnom hlasovaní získa od generálneho 
partnera, Slovenskej sporiteľne, vec-
nú cenu:

,,Veríme, že moderná krajina potre-
buje mladých, kreatívnych a šikovných 
ľudí, ktorí vedia priniesť nový pohľad na 
svet a inšpirovať ostatných. Ako jeden z 
najväčších marketingových zadávateľov 
na Slovensku sme radi, že môžeme pod-
poriť projekt, ktorý týmto inovatívnym 
tvorcom dáva priestor. Už teraz sa tešíme 
na ich nápady a umelecké stvárnenie,” 
hovorí Dáša Juríková, riaditeľka straté-
gie a rozvoja značky Slovenskej spori-
teľne. Prihlasovací formulár aj všetky 
informácie nájdu súťažiaci na webe 
http://recfruit.sk/.

RECfruit 2019 ponúka mladým 
kreatívcom viac času
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Štatistiky potvrdzujú, že takmer 
polovica vážnych detských úrazov, 
najmä počas prázdnin, sa stáva v 
dome, v byte, alebo v ich okolí.

,,Počas prázdnin majú deti veľa voľ-
ného času na rozličné aktivity, často 
bývajú rozptýlené, nesústredené a na 
to, že by sa mohli zraniť, nemyslia. Ro-
diča by však riziko úrazov podceňovať 
nemali. Deti sa môžu zraniť v byte, na 
schodisku, v pivnici, v garáži, na dvo-
re, v záhrade, ale napríklad i pri prá-
cach na stavbe rodinného domu alebo 
chaty,“ tvrdí docentka MUDr. Jana Ha-
made, PhD., vedúca sekcie ochrany a 
podpory zdravia a špecializovaných 
činností Úradu verejného zdravotníctva 
Slovenskej republiky (ÚVZ SR). Pripo-
mína, že deti majú ťažisko tela výrazne 
nižšie ako dospelí, preto ľahšie strácajú 
rovnováhu a častejšie padajú. ,, Okrem 
pádov však môže úrazy spôsobiť aj 
oheň, rôzne predmety, napríklad nože, 
alebo nástroje v domácnosti i na chate, 
horúce kvapaliny, nezaistené elektrické 
zásuvky a dalšie. Príčiny detských úra-
zov úzko súvisia so stupňom somatic-
kého a psychického vývoja, s úrovňou 
kognitívnych funkcií, ale tiež s tým, v 
akom prostredí  je dieťa vychovávané, 
ako má zorganizovaný volný čas, s kým 
a v akom kolektíve ho trávi,“ dodáva do-

centka Jana Hamade.

Nepodceňujte 
riziká doma ani vonku

Zodpovednosť za deti a ich bezpeč-
nosť majú rodičia. ,, Dôležité je, aby 
dodržiavali dve základné zásady – aby 
možné riziká predvídali a nenechá-
vali deti bez dozoru dospelého ani na 
chvíľu,“ zdôrazňuje docentka Jana Ha-
made. ,,Deťom, primerane veku, majú 
rodičia vysvetliť čo pre ne nie je vhodné, 
čomu sa majú vyhýbať a čo by im mohlo 
ublížiť. Deti sú vystavované rizikám 
každý deň a rodičia musia rátať s tým, 
že nedokážu byť stále sústredené a po-
zorné.“

Manuál proti domácim úrazom:

pádu, kontrolujte, ci sú dobre zatvore-
né, nenechajte dieťa bez dozoru na bal-
kóne, sklenené výplne dverí zabezpečte 
bezpečnostnou fóliou.

-
nostné chrániče.

-
pravky do fliaš od minerálok alebo 
iných nápojov.

-
kom alebo s taškou z umelej hmoty, 
mohlo by si ju natiahnuť na hlavu.

-

bezpečte, aby ich dieťa nemohlo otvoriť.

zápalkám, zapaľovačom, nožom, che-
mikáliám, horľavinám, liekom, zbra-
niam a iným predmetom, ktoré by ich 
mohli poraniť.

k rebríku a k otvorom na strechách.

Manuál na predchádzanie 
úrazom vonku:

-
berajte preňho aktivity primerané veku.

-
nostnú vestu a prilbu, prípadne aj chrá-
niče na zápästia, lakte a kolená, ak je 
to možné, malo by dieťa športovať na 

miestach so slabou premávkou, ideálne 
na cyklistických chodníkoch.
Prilba redukuje riziko poranenia hlavy 
až o 85 percent.

-
mi atrakciami dieťa nenechávajte ani na 
chvíľu bez dozoru dospelého, rovnako 
aj na trampolínach a na nafukovacích 
atrakciách – hradoch, preliezačkách, 
kĺzačkách.

loptou nehralo blízko vodnej plochy a 
cesty, dieťa nevie dobre odhadnúť rých-
losť a blízkosť auta a zhodnotiť doprav-
nú situáciu.

Odbor hygieny detí a mládeže a Referát 
komunikačný ÚVZ SR

Leto je najrizikovejší čas, aby neboli prázdniny u vás smutné

Ako predchádzať úrazom 

Ilustr foto: archív red.
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- oddĺženie úverov
- zastavíme dražby
- zastavíme zrážky zo mzdy

0905 742 924 | 0908 984 147
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OPERÁTOR VÝROBY
Plat od 520 € - 600 €

YAZAKI Wiring Technologies Slovakia s.r.o
Užhorodská 6080/35A, Michalovce 071 01

ZAMESTNÁVATEĽ YAZAKI PRÍJME ZAMESTNANCOV NA POZÍCIU:

Žiadosť do zamestnania, životopis a súhlas na spracovanie
osobných údajov zasielajte na :  praca@yazaki-europe.com 

alebo adresu firmy.

PRÁCA  NA  HLAVNÝ

PRACOVNÝ  POMER

PRÍJEM ZAMESTNANCOV PRE NOVÝ PROJEKT DO ROKU 2029 : IHNEĎ

»Predám dom 15 km od 
Michaloviec, obec bez ne-
prispôsobivých, 30000 EUR. 
0915038447

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682 
»Predám sklolaminátové 
žumpy o objeme 5.000, 
8.000 a 10.000 litrov a vo-
domerné plastové šachty. 
Cena od 650 €. Doveziem, 
osadím, vykonám aj tlako-
vú skúšku. T.č.: 0905 925 
991
»Čistenie hrobov a obnova 
písma, serióznosť, korekt-
nosť a spoľahlivosť. T.Č. 
0919 205 521
»Predám kvalitné suché re-
zivo komplet na veľký dom. 
Hranoly, foršne, dosky, 
strešné laty. Tel. 0908 460 
040 

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj          

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

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

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mobil-
ný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za kaž-
dých začatých 30 znakov textu 
vášho inzerátu vrátane me-
dzier. Nič iné neúčtujeme.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť 
v ľubovoľných iných našich no-
vinách, MI zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 
07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

Dvadsiateho júla 1944 sa plukovník 
Claus von Stauffenberg pokúsil od-
strániť z povrchu zemského Adolfa 
Hitlera. Aj keď sa likvidácia nepo-
darila, dokázala, že nie sú všetci 
Nemci z rovnakého cesta.

Nie je dôležité, že sa to nepodarilo, 
ale že sa o to pokúsili. Dnes, po 75 ro-
koch, stojíme pred veľmi podobnou 
voľbou. 

Je mýtus myslieť si, že holokaust 
sa začal v roku 1933, keď sa Hitler stal 
kancelárom. Nezačal sa ani vpádom do 
Poľska. Všetko išlo postupne, plazivo 
a s desivými následkami. Najskôr žlté 
Davidove hviezdy, potom getá, potom 
žlté/ružové/hnedé/červené/zelené/fia-
lové/čierne trojuholníky, potom práca 
do úmoru a až nakoniec sa zatriaslo 
plechovkou s Cyklónom-B. 

Je dôležité si uvedomiť, že aj po voj-
ne a tzv. denacifikácii Nemecka mnoho 
Nemcov Stauffenbergov čin odsudzo-
valo. Nie preto, že by boli nacistami, 
ale riadili sa premisou, že vo vojno-
vom stave sa majú odložiť vnútorné 
rozbroje a má sa stáť za vedenim štátu. 
Napokon, aj za Stalinom počas „Veľkej 
vlasteneckej“ stáli aj ľudia, ktorí ho by-
tostne neznášali, vrátane tých, ktorých 
dal narýchlo prepustiť z lágrov rovno 
na frontu. Trvalo takmer tri dekády, 
kým začali Nemci príjmať Stauffenber-
gov atentát ako vlastenecký čin a nie 
ako vlastizradu v kritickom momente 
Nemecka. 

Tomuto istému čelíme aj dnes. Za-
čína sa to nezrušením zjavne nacistic-
kej strany, potom sa im odpustí príspe-
vok, ktorý z 1.500 EUR zredukovali na 
1.488 a vírus v organizme obyvateľstva 
začína kolovať, množiť sa a otravovať 
ho. To všetko s výdatnou podporou 

hľadačov lacných voličských hlasov. 
Ľuďom je komplikovanejšie vysvetliť 
zodpovednú fiskálnu politiku, než uro-
biť „bu-bu-bu, budú vám tu imigranti 
prerábať kostoly na mešity a z kostol-
ných veži budú minarety a miesto zvo-
nu budete počúvať muezínov!“

Angela Merkelová, vedomá si ne-
slávnej minulosti Nemecka za vojny, 
urobila správny krok. Neprepadla 
hystérii, ani populizmu. Vyzvala na 
rázne skoncovanie s pravicovým extré-
mizmom. Keby si chcela nahnať hlasy, 
zachovala by sa ako mnohí iní politici 
naprieč Európou a vyhlásila by naprí-
klad džihád proti moslimom. Hlasy by 
sa len tak sypali! 

Je večnou škodou, že Slovenská 
politická reprezentácia má tendenciu 
sadať na lep skôr tomu populizmu a ob-
čania zas na lep ich sľubom, že ich pred 
„tými cudzími hordami“ ochránia. 

Jazdiť na strachu možno aj rýchlo, 
ale napokon sa stanete jeho vlastnou 
potravou. 

Priateľstvo a prívetivosť vás môže 
sklamať, ale na večeru si vás nedá. 

Valkýra – dôkaz, že neboli všetci 
rovnakí 

» Pre REGIONPRESS Ondrej Putra, Veľká Británia

75
-0
6-
3

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

ZAPIKAN, DavidovTIP na výlet
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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

www.balkona.eu
0918 477 323

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

zimné záhrady 

Možnosť výhry 300 €

terasy

ZĽAVY AŽ DO 30%

balkóny
splátky od 35 € splátky od 149 € splátky od 98 €

rámové
bezrámové

������������
���������������������������������������������������������
����������������������������������������������
��������������������������������������������������������:

  0800 500 520
  0800 500 502
  0800 500 002

„50“

alebo na
www.pracahned.eu
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AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

Kritériá 
pre spoluprácu s AIW:

· opatrovateľský kurz a prax
·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 

· vek 25 až 60 rokov

roko tro t k R kúsku
r r r k Č rv kríž

stále dostatok ponúk - aj pre mužov
-dňov rnusy r kúsk živnosť

Honorár brutto 75 €,  80 €, 90 €  za 24 hod.
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

AIW má zástupcov
v rôznych mestách Slovenska!

Zavolajte na bezplatné číslo
0800 24 24 44

a dohodnite si osobné stretnutie.
Pracovať môžete už o pár dní!

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 

Komíny s najlepším pomerom ceny a kvality na trhu

Ruské skleníky - ZGT

     429,- 
362,-€

viac ako
300

modelov

        4
362

prev.: Bánovce n. Bebr. - showroom  
prev.: Pezinok          -   0917 861 305 
prev.: ������������������-   0918 250 213 
prev.: Košice            -   0915 147 170  
prev.: Nitra                -   0908 136 854 
prev.: Bans.Bystrica -  0915 905 112  

www.krby-tuma.sk
tel. 0905 394 055

KRBY

kkkkkkkkkk

 kachle

DOVOZ 
   SR 
  do 5 
prac.dní 

Záhradné  krby    grily, 
                 pece
                 ATLAS
                  hnedý

 pece TUMA
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Firma ������ Vám ponúka prácu
s nástupom ���������������������

���������������������������������

PRAVIDELNÝ TURNUS.  
�������������������������������������

������������������������������

����������������������������
saludosro@gmail.com

���������������

�����������������
����������������������
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prijme

Skladník (Nemecko)
2200 EUR/mesačne Brutto

2800 EUR/mesačne Brutto
Mäsiar (Rakúsko)

0903 431 350
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Firma STARF 

2400 EUR/mesačne Brutto
Mäsiar-pomocník  (Rakúsko)
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SADROKARTONISTI
������������������

10 - 16 €/hod.������������
�������������������������������

0950 301 301
�������������������

����������������������
�������������������������������������������

�����������������������������������

pre dlhodobú prácu do Nemecka
aj počas zimných mesiacov
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PONÚKAME:
- Švajčiarskú pracovnú zmluvu
- Švajčiarské sociálne a zdravotné poistenie
- Nástupné platy od CHF 33,00 BRUTTO
- Diéty CHF (15.00 na deň)
- Týždenné výplaty
- NUTNÁ ZNALOSŤ
   JAZYKA

BEZ SPROSTREDKOVATEĽSKÝH

POPLATKOV !!!
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