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www.LIBRABIS.skwww.LIBRABIS.sk

9 bodov zamykania
gu¾a k¾uèka
6ks k¾úèov
nerezový prah
ANTIPANIC k¾uèka
zvuková a tepelná
izolácia
nová zárubòaS

Certifikát
od národného

bezpeènostného
úradu.

Slovenská
norma

 0918  874  969MICHALOVCE, TESCOHUMENNÉ, ul. 26. novembra è. 1 (bývalý chemlonský internát 1.p.)

Tri pásiky
mahagón

dvere
s montážouod  698 EurAKCIA

BEZPEÈNOSTNÉ  DVERE ZVUKOVÁ  A  TEPELNÁ  IZOLÁCIALIBRABIS
bezpečnostné dvere

Odborná montáž
s licenciou technickej
služby od polície SR

Hladké
javor

NÉ

BEZP
Elegant
orech

V ponuke aj farby BIELA a ANTRACIT

OBHLIADKA ZDARMA
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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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Ponúkame len
SLOVENSKÉ OKNÁ!

CHCETE MENIŤ OKNÁ?
Teraz je to najlacnejšie !!!

GARANTUJEME
najnižšie ceny!

Ak nájdete rovnaké okná lacnejšie,
rozdiel Vám vrátime.

NAJLEPŠIE CENY !NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNAAAAAAAAAAAAAAAAAAJJJJJJJJJJJJJJJLLLLLLLLLLLLLLLLEEEEEEEEEEEEEEEEEPPPPPPPPPPPPPPPPPŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠIIIIIIIIIIIIIIEEEEEEEEEEEEEEEEE CCCCCCCCCCCCCEEEEEEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNNNNNNNNNYYYYYYYYYYYYYYYYYYY !!!!!!!!!NAJLEPŠIE CENY !za NAJLEPŠIE CENY !
Tieniaca technikaTieniaca technika

Overená kvalita od Slovenských výrobcov
Bezplatné poradenstvo a zameranie
Rýchle dodanie
Odborná montáž

Overená kvalita od Slovenských výrobcov
Bezplatné poradenstvo a zameranie
Rýchle dodanie
Odborná montáž

ŽALÚZIE
interiérové, exterierové

ZASKLENIA BALKÓNOV
posuvný systém

SIETE PROTI HMYZU
pevné, otváracie, plissé, rolovacie

ROLETKY
látkové, deň-noc, plastové,
hliníkové

rorozozozozzzzozozo dddddddddiieddid l VVVám áámm vvvvrávrárááátimtimtimtimtimimimmmmmmt e.

Tie i t hh kiki t iii i t h ii t h iii aca tech iki t h iki t h iii aTieiTi i t h ikii t hh ikiktechnikatechnikaTienTienniacaniaca ŽŽŽA ÚÚLÚZIE

0915 856 447Kukorelliho 60     HUMENNÉ
(oproti Mestskému úradu)

Unitermont
unitermont@gmail.com

Kvalita výrobkov a dlhoročné skúsenosti = VAŠA SPOKOJNOSŤ!

Využite skvelé
       letné zľavy!Využite skvelé
       letné zľavy!

Kvalalititaa ývývýrorobkbkbkoo
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PREPICHY
        POD CESTY
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0905 188 051

KRTKOVANIEKRTKOVANIE

www.cisteniekanalizacie.sk

 Prečistenie kanalizácií
Monitorovanie kanalizácie
Vývoz žumpy
Prenájom mobilných WC

�
�
�
�

Pochádzam z Michalovského regiónu

NAJNIŽŠIE CENY!
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za NAJLEPŠIU CENU !!!

STUDNE
0907 148 965
0905 195 458
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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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e-mail: burger@beabout.sk, tel.: 0948 301 483

Ponúkame prácu v zabehnutej reštaurácií
v Bratislave na TPP,  voľné pracovné pozície - 

pomocný kuchár, grillman, kuchár.
Prax v kuchyni nutná. Nástupný plat od 950 eur.

Životopis môžete zaslať mailom
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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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90903 883 299

Oslobodenie
od dlhov

a exekúcii.
Konzultácia

a info zadarmo.
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90905 20 70 59   

www.kupdodomu.sk

PLECHOVÉ GARÁŽE
PLECHY, voliery pre psov
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redakčné slovo, hlavu hore / sluŽBY
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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.
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Berehovská 2213/13, TREBIŠOV
nabintplus@gmail.com

0917 062 447     0948 760 768

VSTAVANÉ SKRINE KAMENNÝ KOBEREC

PLASTOVÉ OKNÁ BEZPEČNOSTNÉ DVERE

Všetky naše renomované jazykové 
slovníky slovo okupant vysvetľujú 
aj ako uchvatiteľ. 

Teda, nejde iba o silu, ktorá si s po-
mocou armády privlastní (uchváti) 
cudzie územie, prípadne celý štát, ale 
o aj o politický prúd, ktorý si na uko-
jenie vlastných mocenských a ekono-
mických chúťok uchváti kompletnú 
krajinu. Hoci aj pod heslom - „vyhraj 
voľby, môžeš všetko“. Asi je každé-
mu jasné, že to nemá nič spoločné s 
demokraciou, že ide o sprostú a drzú, 
bezohľadnú rabovačnú okupáciu.

23. augusta 1968 odletela do 
Moskvy rokovať o normalizácii situá-
cie v Československu po vstupe oku-
pačných vojsk na jeho územie dele-
gácia, vedená prezidentom Ludvíkom 
Svobodom. 

O pár dní neskôr bol v Moskve po 
dlhých rokovaniach medzi sovietskou 
a československou delegáciou podpí-
saný protokol, v ktorom českosloven-
ská strana podľahla nátlaku Sovietov 
a zaviazala sa vykonať kádrové zme-
ny v straníckych a štátnych orgánoch, 
anulovať vysočanský zjazd KSČ a 
pripraviť dohodu o legalizácii poby-
tu sovietskych vojsk na území ČSSR. 
Sovietska strana výmenou súhlasila s 
návratom odvlečených funkcionárov. 
František Kriegel, ktorý ako jediný 
Moskovský protokol nepodpísal, však 
bol prepustený až po naliehaní prezi-

denta Svobodu.
Kádre, kádre a opäť kádre. Viac 

ako pol stovky rokov po spojeneckej 
okupácii a rovných tridsať rokov po 
„spoločensko-politických preme-
nách“ v Česko-Slovensku náš štát ria-
dia ešte stále kádre. Stranícke kádre. 
Na obrovskú radosť Moskovského 
vedenia. Kádre, ktoré sa vydávajú 
za demokratov, vlastencov, ochran-
cov spravodlivosti. Stranícka a žiaľ, 
často aj komunistická nomenklatúra. 
Túžba po absolútnej moci a nenávisť 
k slobode iných patria k jej génovej 
výbave. Tá sa prejaví vždy po prevzatí 
moci.

Kňaz Tomáš Halík, jeden z pro-
tagonistov Novembra 89 hovorí, že 
„slovo socializmus je už úplne vy-
prázdnené prinajmenšom od chvíle, 
keď sa robotnícka vrstva zabývala v 
kapitalizme a dnes volí prevažne pra-
vicu, občas extrémnu pravicu. 

Naozaj nemáme v úmysle vzdať 
sa svojho sna spred tridsiatich rokov. 
Okupanti v „civile“ sú stále tu. Tých 
v uniformách vyhnal už 
dávno Michael Kocáb s 
priateľmi. Hoci ani na to 
sa nesmie príliš nahlas 
spomínať.

Odvážnu jeseň, 
milí čitatelia!

Okupanti

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Operatíva nás zamestnáva každý 
deň, stratégia nás orientuje na budúc-
nosť a dôležité veci. V článku Koniec 
byrokracie autori uvádzajú, že od roku 
1983 sa v americkej ekonomike počet 
manažérov, supervízorov a adminis-
trátorov zdvojnásobil, pričom ostatné 
pozície narástli len o 44 percent. Peter 
Drucker koncom osemdesiatych rokov 
predpovedal, že sa riadiace úrovne vo 
firmách sa do 20 rokov zredukujú na 
polovicu a bude v nich len tretina ma-
nažérov. Nestalo sa. Byrokracia prežíva 
a rastie, hlavne vo veľkých podnikoch. 
Náklady spojené s byrokraciou v ame-
rickej ekonomike spočítali autori člán-
ku na 3 trilióny (1018) dolárov.

Na začiatku vzniku byrokracie sú 
dobré zámery. Ochraňovať zdravie, za-
isťovať kvalitu a bezpečnosť. Nasledujú 
normy, predpisy, kontrolné systémy, 
audítori a inšpektori. Prichádzajú rôzni 
„experti“ s cieľom zdokonaliť systém. A 
pridávajú dokumenty a smernice. často 
bez poznania reálneho života. Výsled-
kom sú pracovníci, ktorí namiesto 
svojej práce vypĺňajú výkazy pre úrad-
níkov. Počet úradníkov rastie a počet 
tých, čo na nich pracujú, klesá. Nákla-
dy na správu spoločnosti sa zvyšujú a 
pridaná hodnota klesá. Prichádza ko-

laps, tak ako mnohokrát v histórii, keď 
paraziti ničili tých, čo tvorili hodnoty.

Byrokracia je ako rakovina. Merajú 
sa normy, či ľudia vo firme robia dosta-
točne rýchlo. Ale 40 -50 percent ich vý-
konu sa stráca v byrokracii.  Zvyšujú sa 
náklady, predlžuje čas, rastie frustrácia 
a demotivácia ľudí. Výsledky ukazujú, 
že priemerne 28 percent pracovnej doby 
venujú ľudia práci na reportoch, pora-
dách a internej administratíve, ktorá 
nepridáva hodnotu. Tak ako u člove-
ka existuje index telesnej hmotnosti 
(BMI), aj u firiem sa začína počítať BMI 
index podnikovej byrokracie. 

Z operatívy a byrokracie sa dá 
vymotať. Treba preferovať neformálne 
štruktúry a menšie organizačné jed-
notky, vytvoriť kultúru dôvery a zjed-
nodušovania, merať index podnikovej 
byrokracie a chrániť 
firmu pred tým, aby 
sa do vyšších funk-
cií dostali ľudia, 
ktorí svoju nekom-
petentnosť skrývajú 
za prezentácie, 
tabuľky a vý-
kazy.

Operatíva a stratégia

» Ján Košturiak

Vulgarizmy nikdy nie, ani „vy-
bodkované“ či „vypípané“!

Nie poriešim, ale riešim, 
vyriešim, zariadim.

Slovenčina naša

SERVIS
OKIEN

rýchlo a lacno
0918 217 665

27
-0

01
7-

44

85
_0
44
5

www.slovaktual.sk
0911 940 509 trebisov@slovaktual.sk
MICHALOVCE

0918 520 651,  0911 141 518 michalovce@slovaktual.sk
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€
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
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sluŽBY, záhrada
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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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DVERE + ZÁRUBŇA
zárubňa na hrúbku múru od 75 do 180mmšírka dverí  60, 70 a 80cm

ul. ŠPORTOVÁ 29, (ZIMNÝ ŠTADIÓN), MICHALOVCE
www.baudom.sk    info@baudom.sk
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0918 646 335       gusto@gustozaluzie.sk
www.gustozaluzie.sk

Roletky Deň-noc
Látkové roletky
Vonkajšie žalúzie

Siete proti hmyzu
Strešné roletky
Celotieniace žalúzie

62
-0
04

6
87

-0
06

0

Lexanové prístrešky - oceľ, hliník, nerez,
vchodové strechy, zasklievanie balkónov,
zimné záhrady, exteriérové plastové rolety

www.mdrolex.sk
rolex.montaze@gmail.com

0908  320  642
0944  442  668

bezkonkurenčné ceny !!!

DREVENÉ  PRÍSTREŠKY  A  ALTÁNKY
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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!
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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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právnik radí / peniaze, škola

Pri predaji nehnuteľnosti (dom, byt alebo 
pozemok), resp. časti nehnuteľnosti tre-
ba mať na pamäti dva druhy daňových 
povinností. 

Prvá povinnosť je vo vzťahu k štátu vo for-
me úhrady dane z príjmu z predaja nehnuteľ-
nosti (okrem prípadu oslobodenia od dane). Či 
príjem z predaja nehnuteľnosti podlieha zda-
neniu alebo je od dane oslobodený závisí od 
posúdenia podmienok pre jeho oslobodenie 
podľa platných právnych predpisov. Zákon 
o dani z príjmov vymedzuje podmienky, kto-
ré musia byť splnené pre oslobodenie príjmu 
z predaja nehnuteľnosti. Od dane je oslobode-
ný napríklad príjem z predaja nehnuteľnosti 
po uplynutí 5 rokov odo dňa jej nadobudnutia 
alebo aj príjem z predaja nehnuteľnosti nado-
budnutej dedením v priamom rade alebo nie-
ktorým z manželov, ak uplynie aspoň 5 rokov 
odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti 
do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poru-
čiteľa.  Pre účely posúdenia podmienok oslo-
bodenia príjmu z predaja nehnuteľnosti je 
rozhodujúce určenie momentu nadobudnutia 
nehnuteľnosti do vlastníctva predávajúceho, 
ktoré sa posudzuje v závislosti od spôsobu 
nadobudnutia nehnuteľnosti do vlastníctva 
(napríklad dňom povolenia vkladu do ka-
tastra nehnuteľností, dňom smrti poručiteľa, 
dňom rozhodnutia štátneho orgánu). V  prí-
pade, ak nespĺňate prípad oslobodenia od 
dane a napríklad predáte nehnuteľnosť, kto-
rej ste vlastníkom po obdobie kratšie ako päť 
rokov, tak Vám vzniká povinnosť zaplatiť daň 
z príjmu z predaja nehnuteľnosti. Daň sa platí 
z rozdielu medzi predajnou cenou a cenou, za 

ktorú bola nehnuteľnosť kúpená, ale to iba za 
predpokladu, že medzi týmito dvoma cenami 
vznikne kladný rozdiel, pretože na stratu sa 
v  danom prípade neprihliada. Tento rozdiel 
možno ešte znížiť o  preukázateľné výdav-
ky predávajúceho na nehnuteľnosti. Príjem 
z  predaja nehnuteľnosti je potrebné uviesť 
v daňovom priznaní za kalendárny rok, kedy 
bol dosiahnutý takýto príjem. 

Druhá daňová povinnosť pri predaji 
nehnuteľnosti je vo vzťahu k obci alebo 
mestu ako správcovi dane v podobe dane z 
nehnuteľností. Daň z nehnuteľností upravu-
je zákon o  miestnych daniach a  miestnom 
poplatku za komunálne odpady a  drobné 
stavebné odpady. Daňová povinnosť vzniká 
1. januára zdaňovacieho obdobia nasledu-
júceho po zdaňovacom období, v ktorom sa 
daňovník stal vlastníkom nehnuteľnosti, 
ktorá je predmetom dane. Na vyrubenie dane 
je rozhodujúci stav k 1. januáru príslušného 
zdaňovacieho obdobia. Daňovník podáva 
daňové priznanie iba v tom zdaňovacom ob-
dobí, v ktorom mu prvýkrát vznikla daňová 
povinnosť k danej nehnuteľnosti. Daňov-
ník si nemusí v priznaní sám vypočítavať 
daň, avšak musí uviesť identifikačné údaje 
nehnuteľnosti, na základne ktorých vie obec 
určiť výšku dane. 

Daňové povinnosti pri predaji nehnuteľností

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

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

66
-0

11
3-

1

www.pozickyexpres.sk

Predajné miesta:
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politická inzercia / sluŽBY
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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
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 www.odb-injektaz.sk
|
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Nie podobať sa 
k čomu, ale podobať sa čomu, na niečo.

Slovenčina naša

Nie prepisovať 
históriu, ale obohacovať históriu.

Slovenčina naša

Presne pred 11. rok-
mi, v deň 40. výro-
čia vstupu okupan-
tov, som sa rozhodol 
zodvihnúť hlavu. 
Prieskumy hovori-
li, že SMER+SNS+-

HZDS bude mať ústavnú (!) väčšinu a ja 
som si povedal, že to nemôžem dovoliť. 
Napísal som svoj prvý „článok“ v živote a 
zverejnil ho vo všetkých našich novinách 
v malom štvorčeku na prvej strane. Prišla 
mi kopa podporných mailov a tak sa za-
čal príbeh „Obyčajných ľudí“ v slovenskej 
politike. Tu je jeho celé znenie:

Rusi prišli a odišli
Okupantov sme vyhnali a moc sme dali 

našim pánom. Verili sme, že oni budú čest-
ní a spravodliví. Miesto toho papaláši krad-
nú a žijú na úkor obyčajných ľudí. Včera zo-
brali ľuďom 400 miliónov, dnes 900, zajtra 
6 miliárd. A tak dokolečka, deň čo deň. A 
tak dokolečka, z našich daní.

Ľudia, nemáte pocit, že je to o tom is-
tom? Tiež ste si mysleli, že Ficova vláda bude 
iná? Na jednej strane reči o budovaní sociál-
neho štátu, na druhej rozdávanie dotácií mi-
lionárom. Dôchodcom pridajú 4 koruny na 
deň, kamarátovi miliardy. Ozaj, viete koľko 
by musel dožiť priemerný dôchodca, aby za-
robil miliardu? Maličkosť - len 9 400 rokov.

Prepáčte, pán Fico, ale ľuďom ste sľú-
bili niečo iné. (koniec)

V tom čase začínala kríza a naša fir-
ma ma ako šéfa potrebovala vtedy najviac. 

Lenže moja myseľ vtedy patrila Slovensku 
a boju, ktorý musíme vyhrať. Fico bol vtedy 
pozemský boh, nikto si na neho netrúfal a 
tobôž, že by mu niekto do očí naložil do zlo-
dejov.

Ja som sa na túto špinavú robotu 
podujal a myslím, že sme vtedy nakoniec 
pomohli zvrátiť chod dejín - a nakoniec to 
dopadlo tak, že bez našich štyroch man-
dátov by Radičovej vláda ani nevznikla.

Nasledovali roky boja. Prehratých aj 
vyhratých bitiek. Chýb, aj svetlých chvíľ. 
Robili sme všetko pre umenšenie Zla a Zlo 
začalo postupne chradnúť. Nakoniec sa 
dostalo opäť k moci, opäť nás kvári, ale 
cítim, že aj keď to ružovo nevyzerá, dobre 
bude a vo voľbách to spoločne dáme.

ps. V ten deň, pred 11. rokmi, mala Rebe-
ka presne 3 a nasledujúce roky potrebovala 
ocina, ktorý sa jej bude venovať. Tatko však 
jej najkrajšie roky strávil v boji so zažratou 
slovenskou špinou ... dnes má Rebeka krás-
nych 14 ... a akosi sa obávam, že čoskoro prí-
de čas, že iný chlap bude 
jej srdca rytierom. C ést 
la vie - Život je taký.

ps2. Teraz prišiel 
čas, aby sme hla-
vy zodvihli viacerí. 
Máme pred sebou 6 
kľúčovým mesiacov, 
aby sme Zlo definitívne 
porazili. Budem len 
rád, ak pomôžete?

Môj prvý článok

» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO 03
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Na juhu národného parku Sloven-
ský raj pri Ekocentre Dedinky náj-
dete nový náučný areál. Priamo v 
známom turistickom centre chce 
Správa Národného parku Sloven-
ský raj interaktívnou a zážitkovou 
formou priblížiť návštevníkom prí-
rodné hodnoty a význam lúk.

Dominantou tohto prekrásneho 
miesta je ohrada, v ktorej sa pasú ovce. 
Kedysi typický obraz slovenského vidie-
ka. Súčasťou areálu je aj sedem zastá-
vok s drevenými interaktívnymi tabuľa-
mi. Vďaka nim budete mať príležitosť 
spoznávať ohrozené, ale aj liečivé rast-
liny lúk či pestrý svet hmyzu. Dozviete 
sa aj to, ako sa správne o lúky starať. 
Zaujímavou atrakciou je motýlia záhra-
da. Cestou si môžete oddýchnuť na dre-
vených ovečkách či lavičke v tvare mo-
týľa. „Nový náučný areál je prvý svojho 
druhu v Národnom parku Slovenský 
raj. Bude slúžiť najmä deťom, ktoré s 
našimi pracovníkmi môžu absolvovať 
kompletný výučbový program o lúkach. 
Samozrejme prezrieť si ho môžu aj turis-
ti, areál je voľne prístupný,“ objasňuje 
riaditeľ Správy Národného parku Slo-
venský raj Tomáš Dražil.

Vychádzka náučným areálom
Drevený prístrešok 
a ohrada pre ovce

Počas potuliek náučným areálom iste 
vašu pozornosť upúta drevený prístre-
šok s ohradou pre ovce. Stavba pozo-
stáva z chovného prístrešku a stabilné-
ho dreveného oplotenia slúžiaceho na 
chov oviec. Súčasťou je tiež napájačka 
na vodu, jasle na seno pre ovce a elek-
trický ohradník slúžiaci na dopásanie.

Motýlia záhrada
Motýlia záhrada je miestom, ktoré si 

rozhodne nenechajte ujsť. Prezentujú 
sa tam všetky vývojové štádia motýľov 
a živné rastliny motýľov. Ide o drevenú 
konštrukčnú stavbu v tvare šesťuholní-
ka so vstupom pokrytým sieťovinou.

Interaktívne tabule a hmyzí hotel
V prehliadkovom chodníku je 

umiestnených sedem drevených inte-
raktívnych tabúľ s otočnými prvkami. 
Popisujú sedem envirotém a to: Náučný 
areál Ekocentrum Dedinky, Jasoň červe-
nooký, Lúka plná pohybu, Príbeh oveč-

ky, Prírodná lekáreň, Kvitnúca krása, 
Zelené obry. Súčasťou tohto chodníka 
sú aj prvky drobnej architektúry, na-
príklad lavička v tvare motýľa, drevené 
vyrezávané ovečky na sedenie pre deti 
či hmyzí hotel.

Trieda v prírode
V náučnom areáli nájdete aj samo-

statné sedenie pre malú skupinu náv-
števníkov s atypickými stoličkami a 
lavičkami prezentujúcimi biotop lesa 
s ukážkou rôznych druhov stromov. V 
okolí je vysadených osem druhov stro-
mov pôvodných lesných drevín.

Prejdite si aj náučný chodník
Slovenský raj – Juh

Priamo v areáli začína zrekonštruo-
vaný a rozšírený náučný chodník Slo-
venský raj – Juh. Pokračuje Zejmarskou 
roklinou na Geravy a cez Stratenskú 
Pílu sa vracia späť. Prírodu, históriu a 
turistické zaujímavosti môžete objavo-
vať vďaka 8 stanovištiam a 15 informač-
ným tabuliam v slovensko-anglickej 
mutácii. Oboznámite sa tak s témami 
ako Život vo vode, Priehrada Palcman-
ská Maša, Zejmarská roklina, Planina 
Geravy, Život mokradí, Stratenská Píla, 
Lesy v Národnom parku Slovenský raj. 
V náučnom areáli si môžte vyžiadať 
sprievodcu náučným chodníkom vyda-
nom v praktickom vreckovom formáte.

Zdroj ŠOP SR 
foto autori: Peter Olekšák, Milan Barlog

Stranu pripravila Renáta Kopáčová

Spoznajte krásy Slovenského raja

Navštívte náučný areál 
venovaný lúkam

Drevený prístrešok s ohradou pre ovce.

ZAUJALO NÁS

Národný park 
Slovenský raj
Národný park Slovenský raj sa roz-
prestiera v severovýchodnej časti 
Slovenského rudohoria a ukrýva 
množstvo prírodných krás, medzi 
ktoré patria náhorné planiny, hl-
boké kaňony, rokliny, vodopády, 
povrchové krasové javy a atrak-
tívne podzemné priestory s kvap-
ľovou a ľadovou výzdobou. Toto 
výnimočné územie je turistom 
sprístupnené celoročne.

Spoznávať krásy Slovenského raja 
môžete aj vďaka hustej sieti turistických 
chodníkov a cyklotrás.

Pešia turistika
V národnom parku Slovenský raj je 

vybudovaná jedna z najhustejších sietí 
značkovaných turistických chodníkov 
na Slovensku. Spolu je tam vyznače-
ných 268,2 km značenej turistickej 
trasy. Na území národného parku sa 
môžu návštevníci pešo pohybovať len 
po turistických a náučných chodníkoch 
a na miestach vyhradených pre pohyb 
návštevníkov mimo turistických a ná-
učných chodníkov, a to len v čase od 
hodiny po východe slnka po hodinu 
pred západom slnka. V zastavanom 
území obcí a vo vyhradených rekre-

ačných areáloch na území národného 
parku: Košiarny briežok, Čingov, Leta-
novský mlyn, Podlesok, Kláštorisko, 
Dobšinská Ľadová Jaskyňa, Stratenská 
píla, Dedinky, Dobšinská Maša, Hra-
bušice - Píla, Mlynky - Biele Vody, je 
dovolený pohyb aj mimo vyznačených 
turistických chodníkov bez časového 
obmedzenia.

Cykloturistika
Potulky po území národného parku 

Slovenský raj si môžu užiť aj cyklisti. 
Majú tam k dispozícii 110 km vyznače-
ných cyklotrás. Cykloturistické trasy 
sú prepojené do širšieho okolia Spiša 
a Gemera. Na území národného par-
ku a jeho ochranného pásma sa môžu 
návštevníci pohybovať na bicykli mimo 
zastavaného územia obcí len po vyzna-
čených cyklotrasách, a to v čase od ho-
diny po východe slnka po hodinu pred 
západom slnka. Bicyklovať sa môžu aj 
po cestách, miestnych komunikáciách 
a v ochrannom pásme národného par-
ku aj po účelových komunikáciách, ak 
pohyb po nich nie je obmedzený alebo 
zakázaný. Mimo povolených cyklotrás 
je cykloturistika možná len s doprovo-
dom odborne vyškolených cyklosprie-
vodcov.    Zdroj: Správa NP Slovenský raj Interaktívna tabuľa Prírodná lekáreň.

Zejmarská roklina. 
foto autor peter olekšák
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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
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PRACOVNÁ PONUKA: 
Príjmeme na TPP dievčatá 18-40 rokov: 

TANEČNICE / STRIPTÉRKY

0903 404 935

do nočného klubu Afrodita v Nových Zámkoch. 
Ubytovanie zdarma, stála klientela, 

mesačný bonus 300 EUR
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Nie jednanie 
(v zmysle činu), ale konanie.

Slovenčina naša
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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

www.balkona.eu
0918 477 323

Ku ka�dej objednávke dar�ek
Mo��������lát���������rokom

zimné záhrady 
��látky od 149 €

z��klievanie terá�
��látky od 98 €

Mo������výhry 300 €Z�AVY A��DO 30�
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������

���TO, RÝCHL���������������
stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

PRACUJ 
U NÁS

0800 500 091
MZDA 

OD 850 € DO 1300€BEZPLATNÁ
INFOLINKA
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HĽADAJ 
NÁS AJ NA

PRIBENÍK

VODOJEM

83
-0

31
3

KOMINÁRSTVO MXM
0915 353 335

FREZOVANIE2@GMAIL.COM

 KOMORA KOMINÁROV SLOVENSKA

KOMINÁRSTVO
FRÉZOVANIE-VLOŽKOVANIE

CELOROČNE

CALL CENTRUM: 
0905 552 537 - 0915 971 823

Prijmeme 

ELEKTRIKÁROV

Práca na pracovnú zmluvu

Plat: 17 EUR/NETTO
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