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0905 682 445

KOMINÁRSTVO  MRÁZKO Košice Krásna
Revízie, kontrola a čistenie   špeciálnou kamerou
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www.kupdodomu.sk

PLECHOVÉ GARÁŽE
PLECHY, voliery pre psov

BIELE
vzor

BIELE
vzor

DUB
MATNÝ
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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

 Sídlisko Terasa, Sokolovská 5   |   Po-Pia: 8-17
 Sídlisko Ťahanovce, Americká trieda   |   Po-Pia: 9-18

   obchodný dom KLAS (bývalá MILA) 1. posch.

odborná montáž s licenciou
technickej služby od polície SR

AKCIA 270€

v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge   všetky dvere SKLADOM
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V cene je zahrnuté okno vrátane dopravy, demontáže, montáže,
úpravy ostenia, vonkajších a vnútorných parapiet,

retiazkových žalúzií ISSO a DPH,  likvidácie starých okien.

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

ZÁRUKA na okná 5 rokovakcie   sa nekombinujú

Brugmann
SALAMANDER

410€
REHAU

518€

Brugmann
SALAMANDER

340€
REHAU

414€

Brugmann
SALAMANDER

470€
REHAU

555€
Brugmann
SALAMANDER

390€
REHAU

465€ AKCIAAKCIA

AKCIA
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e-mail: bf-trade@stonline.sk      www.bf-trade.ske-mail: bf-trade@stonline.sk      www.bf-trade.sk
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Okamžitý výkup nehnuteľností,
aj zadlžených, v hotovosti

Už 22 rokov sme tu pre Vás!
Hutnícka 22, Košice
0918 18 11 11, 055/303 11 11
www.realplus.sk

GARSÓNKA, EXNÁROVA č. 4 /FURČA/  - OV, 2.p., 24 
m2, loggia, byt je po komp. rekon. + nové spotrebiče
CENA:             59.000 €               mobil: 0917 969 909
2 izb. POPRADSKÁ /TERASA/  - OV, 2.p, 65m2 + te- 
rasa 11,58m2, kompl. rekonšt., predaj aj so zariadením
CENA:          145.000 €               mobil: 0905 261 117
3 izb. GUDERNOVA /TERASA/  - OV, vyvýšené príze- 
mie, 70m2, komplet rekonštruk., 6m2 loggia + pivnica
CENA:          126.500 €               mobil: 0917 969 909
3 izb. TURGENEVOVA /JUH/  - OV, 2.p., 72m2, pražs. 
typ, loggia zaskl., po staršej rekonštr., kumbál + pivnica
CENA:          117.000 €               mobil: 0915 864 533
RODINNÝ DOM, ROZHANOVCE  - obytná pl. 240m2, 
5 izieb, 2x kuchyňa, samostat. garáž, vhodná na rekon.
CENA:          140.000 €               mobil: 0915 864 533
CHATA, KOSTOĽANY n/H  - už.p.346m2,murov.,čiast. 
podpi., nová kúpelka, 1izba+kuchyňa, IS: el.,žum.,stud.
CENA:             37.000 €               mobil: 0917 969 909
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redakčné slovo / slUŽBY, Bývanie

INZERCIA

 

KOŠICKO

kosicko@regionpress.sk

Redakcia: Masarykova 2 
KOŠICE

Každý týždeň: 
Sídliská a mestské časti:
Ťahanovce, Dargovských hrdi-
nov - Furča, Sever, Staré mesto, 
Juh, Železníky, Nad jazerom, KVP, 
Terasa.
Vyšné Opátske, Krásna nad Hor-
nádom, Pereš, Barca, Myslava, 
Košická Nová Ves, 

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 
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Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV 57.000 Bratislavsko Východ
BZ 67.000 Bratislavsko Západ
DS 26.000 Dunajskostredsko
GA 30.000 Galantsko+Šaliansko
HC 24.000 Hlohovecko+Sereďsko
KM 15.000 Komárňansko
LV 30.000 Levicko
MA 25.500 Malacko
NR 48.000 Nitriansko
NZ 35.000 Novozámocko
PK 21.000 Pezinsko
PN 32.500 Piešťansko+NM+MY
SC 25.000 Senecko
SE 31.000 Senicko+Skalicko
TO 38.000 Topoľčiansko+PE+BN
TN 52.000 Trenčiansko+DCA+IL
TT 45.500 Trnavsko
ZM 18.000 Zlatomoravsko

BB 51.100 Banskobystricko+BR
KY 30.000 Kysucko=CA+KM
LI 35.500 Liptovsko=LM+RK
LC 30.000 Lučenecko+VK+PT
MT 39.250 Martinsko+TR
OR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS
PB 35.500 Považsko=PB+PU
PD 35.000 Prievidsko
ZV 36.500 Zvolensko+DT+KA
ZH 26.500 Žiarsko+ZC+BS
ZA 52.000 Žilinsko+BY

BJ 31.000 Bardejovsko+SK+SP
GE 25.000 Gemersko = RV+RS+RA
HU 25.000 Humensko=VT+SV+ML
KE 82.750 Košicko
KS 22.250 Košicko okolie
SL 13.100 Ľubovniansko
MI 30.500 Michalovsko+TV+SO
PP 40.000 Popradsko+KK
PO 40.000 Prešovsko+SB
SN 30.000 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 (82.750 domácností)
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SIETE PROTI
HMYZU

Servis
Montáž
Dodanie
Oprava

www.samoplus.sk
SAMOplus

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
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Najpredávanejšie
BETÓNOVÉ PLOTY

na Slovensku

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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055/799 91 53  |  0905 694 993
drevoplast@drevoplast.eu  |  www.drevoplast.eu
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Interiérové
dvere

Študentská 1
Košice

v ponuke aj posuvné
a dvojkrídlové
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www.jarekcistikoberce.sk ¦  0915 937 226
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čistí čalúnený nábytok a koberce u Vás aj u nás

HODINOVÝ MANŽEL - ÚDRŽBÁR
Výmena batérií, dlažby, obklady, výmena WC,
menšie stavebné práce, maliar  Kontakt: 0910 265 473

UPRATOVANIE BYTOVÝCH A NEBYTOVÝCH
PRIESTOROV A KANCELÁRIÍ   Kontakt: 0940 167 464
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BEZPEČNOSTNÉ DVERE ZDARMA

vodoinštalačné práce, murovanie, betónovanie,
betónové ploty a oporné múry, sadrokartónové podhľady

a priečky, obklady, dlažby, rekonštrukcie na kľúč

REKONŠTRUKCIE BYTOVÝCH JADIER
a BYTOVÝCH DOMOV

REKONŠTRUKCIE BYTOVÝCH JADIER
a BYTOVÝCH DOMOV

najmodernejšími profi strojmi

0911 60 20 40

•panelu
•železobetónu
•jadrové vŕtanie

Najlacnejšie
REZANIE
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Diamond cut s.r.o.

www.diamantoverezanie.sk
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maľby, nátery
nástrek variopaint

na umakartové jadrá

SERVIS
OKIEN

rýchlo a lacno
0918 217 665
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KOMPLETNÉ REKONŠTRUKCIE

DOMOV, BYTOV 

0911 123 453
U  800€/m2

DOMU

WWW.VASASTAVBA.SK
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SLUŽBY, BÝVANIE

za 8 až 14 dní 

na kľúč

BYT - BYTOVÉ JADRO
 REKONŠTRUKCIE BYTOVÝCH JADIER
 KUCHYNSKÉ LINKY  OBKLADY  DLAŽBY 
 OMIETKY  MAĽBY  ELEKTRO REVÍZNE 

SPRÁVY  VODA  KÚRENIE  PLYN
 SADROKARTÓN  KAZETY

vieme, že sa dohodneme ...
Tel.: 055/636 28 43, 0903 613 035
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www.facebook.com/V.Skrivanek

Abovská 81, Košice - Barca

0905 425 988
055/6771 004
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každý
10. zákazník

dostane
darček

10. výročie
otvorenia

3x
destilovaná

VYPÁLIME KVALITNÉ DESTILÁTY 
za BABKU z PÁLENICE od BABKU
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www.cisteniehrobov.sk
0907 946 25610-ročné skúsenosti
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Maľby - nátery schodísk a nebytových priestorov.
Obnova bytov, fasád a nátery striech.

Naša profesionalita - Vaša spokojnosť

30
rokov
na trhu

30
rokov
na trhu

0905 625 4330905 625 433

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

0905 694 993  |  www.drevoplast.eu
drevoplast@drevoplast.eu
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interiérové
vchodové

Študentská 1, Košice (bývalá práčovňa)

garážové
brány

sieťky žalúzie

dvere
okná

mobil:  0905 245 995
Košice, Priemyselná 4
www.safiroll.sk
e-mail:
safiroll@safiroll.sk
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Predám chatu  v katastri obce Veľký Folkmar

25 km od Košíc + 1 km prístupová spevnená
lesná cesta. Chata je zateplená, 2-podlažná,

4 izby, kuchyňa, kúpeľňa + WC, chodba
+ samostatná prístavba, kanalizácia - žumpa,

EE - 320, 220 V, krb vnútorný aj vonkajší.

cena: 80.000€,  kontakt: 0915 916 118
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LETNÁ AKCIA

Z a v o l a j t e  n á m  n a  b e z p l a t n ú  l i n k u  0800 500 535
Vaše kamenárstvo OKNO, s.r.o.  |  www.oknosro.sk

Jazerná 1 (Areál Dávid), 040 12 Košice

Prvotriedne žulové pomníky z kvalitného prírodného materiálu za bezkonkurenčné ceny

-35%
Kompletné práce
- aj výkopy
Seriózny prístup
ku každému zákazníkovi
Bezplatná obhliadka
a nacenenie

ZASTÚPENIE NA CELOM
VÝCHODNOM SLOVENSKU

Obojstranná impregnácia
pomníka proti vode

ZDARMA

Využite zľavy až do výšky

pri celom žulovom komplete
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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
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ZDRAVIE, PRÁVNIK RADÍ / SLUŽBY

(Nováčik medzi najlepšími diétami) 

Diéta známa ako nordická, alebo 
aj nová nordická, či škandinávska, 
predstavuje to najlepšie zo stravy 
severských krajín. Typická sever-
ská kuchyňa je ovplyvnená polohou 
a prirodzenou potravou - rybami a 
všetkými plodmi, ktoré more posky-
tuje.

V porovnaní s bežnou západnou stra-
vou obsahuje menej cukru a tukov, ale 
dvakrát viac vlákniny a omega-3-mast-
ných kyselín. Podobá sa v mnohom stre-
domorskej, ktorá je na prvom mieste me-
dzi diétami. Obe majú veľa zeleniny, 
ovocia, celozrnných výrobkov a hlav-
ne morských rýb. 

Spolu zabezpečujú dostatočný pro-
tizápalový a antioxidačný efekt. Hlavný 
rozdiel medzi oboma je v používaní ole-
ja -  pre stredomorskú je typický olivový 
olej, v severskej dominuje repkový. 

Škandinávska strava uprednostňuje 
čerstvé, sezónne a miestne jedlá a vyne-
cháva spracované pokrmy. Kombinuje 
tradičné potraviny s  relatívne novými, 
ale zdravými – nízkotučnými mliečny-
mi výrobkami, pestrou skladbou ovocia, 
aj takého, ktorému sa na severe bežne 
nedarí, alebo repkovým olejom. V škan-
dinávskej kuchyni je veľa lososového 
mäsa, islandského jogurtu skyr, brus-
níc, ražného chleba, kapusty, kvaky. 
Severskú stravu si však môže prispôsobiť 
každý, pretože jej skutočným zameraním 

je konzumácia zdravých potravín, ktoré 
sú  miestne. Dostatok vlákniny pomáha 
udržiavať zdravú funkciu čriev a celého 
tráviaceho traktu. Podľa Svetovej zdra-
votníckej organizácie WHO obe znižujú 
riziko rakoviny, cukrovky a srdcovociev-
nych chorôb, pomáhajú udržať optimál-
nu hmotnosť tela.

Oproti súčasnej strave väčšiny Slo-
vákov jej základom je veľa vlákniny – ze-
lenina je bežnou súčasťou každého jedla, 
často nahrádza hlavnú prílohu k  mäsu 
alebo rybám, na rozdiel od nášho stra-
vovania, kde dominuje ryža, zemiaky, 
knedle alebo cestoviny a zeleninu vída-
me iba „oblohu“ na tanieri, alebo v lep-
šom prípade ako malú šalátovú misku. 

Jedzte často: ovocie, bobule, zeleni-
nu, strukoviny, zemiaky, celé zrná, ore-
chy, semená, ražné pečivo, ryby, morské 
plody, nízkotučné mliečne výrobky, by-
linky, koreniny a repkový olej

Jedzte s mierou: mäso zo zveriny, 
vajcia (uprednostniť z voľného chovu), 
syr a jogurt.

Jedzte zriedka: červené mäso a živo-
číšne tuky.

Nejedzte: nápoje slade-
né cukrom, pridané cuk-
ry, spracované mäso, prí-
davné látky do potravín a 
rýchle občerstvenie.

Severská diéta 

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

metabolizmu a výživy

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

NOVÝ 
CYKLUS

ZAČÍNA 
2. 9. 2019

Stravovanie podľa 
Antónie Mačingovej

Donáška priamo k vám domov 
aj vo vašom meste

Facebook: Donáška28
Instagram: Donáška28 - Podľa Mačingovej

www.donaska28.sk

0948 090 383
Infolinka:
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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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SLUŽBY, BÝVANIE

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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LUNA Optik s.r.o., Nám. Oceliarov 23
Košice - Šaca, Pon - Pia: 9.00 - 17.00

0907 349 835, lunaoptik@lunaoptik.sk
www.lunaoptik.sk

Zľava -20%
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-odvoz-dovoz
-sťahovanie
vypratávanie
pivníc, záhrad
-likvidácia 
azbestu-eternito-
vých striech, staveb-
ného a iného odpadu

ALÚZIE
MARKÍZY
ROLETY

Siete proti hmyzu
Zhŕňovacie dvere

Široký sortiment, rýchle dodávky,
atypické riešenia, 18 - ro rax

0905 644 448 
055/729 8838

FACH, Jantárová 30, Košice
www.fach.sk, fach@stonline.sk
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ŽALÚZIE
a SIETE
LETNÁ
AKCIA
-40%

. .  | @ .

bezpečnostné dvere, plastové okná
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 KAM S DREVENÝM ODPADOM ?

www.bucina-ddd.sk
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VYHOVUJÚCI DREVNÝ ODPAD

ZBERNÝ DVOR ODPADOVÉHO DREVA 
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ACN / SLUŽBY, BývANie

»Kúpim garáž. Muskatova a 
okolie. 0948 956 951
»Prenajmem dvoj-garáž na 
Vodárenskej ulici v Košiciach 
s montážnou jamou a stud-
ňou. Cena 200 € mesačne + 
depozit 2 mes. 0911 664 654

»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, 0905 925 991

»Kúpim čsl. letecké a vý-
sadkárske odznaky a i. 
0907910755
»Čistenie hrobov a obnova 
písma, serióznosť, korekt-
nosť a spoľahlivosť. T.Č. 0919 
205 521

Občianska
riadková
inzercia

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

Príklad:
RP KE 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, KE zameňte za 
skratku novín, ktorú nájdete 
na 2. strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

14 RôZNE / iné    

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    

Pápežská nadácia ACN – Pomoc tr-
piacej Cirkvi podporuje finančne počas 
tohto leta spolu 28 letných táborov 
pre deti, mládež a rodiny vo vojnou 
skúšanej Sýrii. 

Otec Antoine Mukhallala z Mel-
chitskej gréckokatolíckej diecézy v 
Aleppe sa práve vrátil z jedného z 
ôsmich táborov, vedených spoločen-
stvom „Viera  a  život“ pre zdravotne 
postihnuté deti a ich rodiny. Z mno-
hých príbehov a osudov ľudí, ktoré v 
tábore spoznal, sa ho najviac dotkol 
príbeh vdovy, matky dvoch malých 
dievčat, z ktorých jedna je autistka.

„Táto matka hrozne trpela. Manžela 
stratila pri jeho pokuse emigrovať na 
jednej z “lodí smrti” do Európy. Bol 
zavraždený, čo zistila až pri identifiká-
cii jeho pozostatkov, keď uvidela jeho 
podrezané hrdlo. Následne žila uväz-
nená vo svojej samote. Počas pobytu 
v tábore, aj keď fyzicky prítomná medzi 
ostatnými, zapájala sa a rozprávala iba 
veľmi málo, aj to len o svojom mŕtvom 
manželovi alebo autistickej dcére. Hoci 
sa jej ostatní snažili byť oporou v  bo-
lesti, nevedela sa z ničoho tešiť. Počas 

týždňa sa pomaly začal vracať pocit 
lásky do jej srdca; temnota postup-
ne ustupovala a namiesto nej cítila, 
ako jej srdce opäť začalo biť. Opäť 
uverila, že život napriek utrpeniu je 
darom, čiastočne aj vďaka dramatickej 
zmene v správaní jej autistickej dcéry, 
ktorá ma v tábore dokonca požiadala o 
tanec! Ku koncu pobytu nám jej matka 
povedala: „Ak by náš pobyt v tábo-
re mohol trvať ďalší týždeň, som si 
istá, že by moja Jenny začala aj roz-
právať!” hovorí otec Antoine.

“Ďakujem Bohu za všetky hlboké du-
chovné zážitky, ktoré sme mohli počas 
týchto dní prežiť. Zároveň ďakujem aj 
vám všetkým, spolupracovníkom a 
dobrodincom ACN, za podporu pri 
organizovaní týchto letných tábo-
rov. Modlím sa k Všemohúcemu Bohu, 
aby vás všetkých zahrnul požehnaním 
a aby ste mohli pokračovať v pomoci 
všetkým tým, ktorí to najviac potre-
bujú. Buďte aj naďalej nositeľmi Božej 
lásky po celom svete,” dodáva otec An-
toine.

Cítila som, 
ako moje srdce začalo opäť biť

» P. Martin Mária Barta
duchovný asistent pápežskej nadácie ACN
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Pôžičky od 18 do 75 rokov

Ahoj, som nová, 

 

lepšia pôžička.

 

Plať za mňa 
 

koľko chceš.

Ahoj, som nová, 

 

lepšia pôžička.

 

Plať za mňa, 
 

koľko chceš.

Predajné miesto:
Košice, Fejova ulica 1, 0918 709 028

(pri reštaurácii Stará sýpka)
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Krásny dom
po rekonštrukcii
30 km od Košíc
100m², poz. 2120m²

0950 504 832viac na www.bazos.sk

RODINNÝ DOM v Nyiri-HU, cena DOHODOU
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ŠKOLA / SLUŽBY, BÝVANIE, ZDRAVIE

Asi každý pozná ciele verejného ob-
starávania (VO). Dva najznámejšie 
sú: šetrenie financií, a aby sa pro-
dukty a služby neprihrávali spriate-
leným realizátorom. 

Po rokoch však vieme, že obe tieto 
kritériá sa pre nedokonalosť tohto zá-
kona dajú veľmi ľahko obísť. A najlep-
šie to vedia tí, ktorí majú prístup k oveľa 
väčším peniazom ako v nejakej škole či 
inej drobnej inštitúcii. Niekedy si mys-
lím, že práve ľudia pri veľkých penia-
zoch sú tvorcami takejto zlej legisla-
tívy. Aby si mohli riešiť svoje obchody, 
no aby zabránili rovnako postupovať v 
oblastiach, kde sa pracuje s oveľa men-
šími financiami, mysliac si, že postu-
pujú rovnako nečestne.

Ak chcete mať v škole VO v po-
riadku, tak si to vyžaduje kvantum 
byrokratickej   činnosti a odbornú po-
moc. Popri stovkách činností, čo škola 
musí robiť, je to ďalšia administratív-
na záťaž. Vyžaduje značnú časť času 
bežného zamestnanca, keďže mnohé 
kontrakty majú obmedzenú platnosť a 
musia sa pravidelne súťažiť, nedá sa to 
spraviť jednorazovo. Už tu máme výda-
vok na odborný personál, keďže nie je v 
silách vedenia školy robiť aj VO. V škole 
sa väčšinou veľké a neštandardné ná-
kupy nerealizujú, ak nejde o čerpanie 
fondov. Poväčšine ide o služby, o ma-
teriálno-technické vybavenie či o pre-
vádzku. Školy majú dostatočný rozpo-

čet na takéto samozrejmosti. Šetrenie 
vo VO je takmer nemožné, vyžiadané 
cenové ponuky sú približne rovnaké. 

VO výslednú cenu navýši. Ak by 
ste čokoľvek postavili na individuál-
nej dohode s konkrétnou firmou alebo 
živnostníkom, porušili by ste zákon. 
Napr. firmy dávajú zľavy, najmä keď sa 
oslovujú s požiadavkami opakovane. A 
nemá to nič spoločné so záujmami ve-
denia školy. Jediným záujmom rozum-
ného riaditeľa je ušetriť peniaze na to, 
na čo štátny normatív dlhodobo nesta-
čí. Na materiálno-technické vybavenie, 
na služby, ktoré škola už nedokáže re-
alizovať, na aspoň symbolické odmeny 
pre zamestnancov, na financovanie 
záležitostí súvisiacimi so žiakmi (napr. 
drobné ceny za školské súťaže). Avšak 
VO, paradoxne, odčerpáva množstvo 
prostriedkov. Presne tak, ako sa to deje 
v miliónových štátnych zákazkách, pri 
ktorých sedliackym rozumom možno  
konštatovať „brutálne“ predraženie. 
Škola však nemá prístup k miliónom. 

Hoci riadim školu pomerne krátko, 
je nevyhnutné, aby sa k nej pristupova-
lo špecificky, najmä v legislatíve. Lebo 
problémy, ktoré vyplývajú z toho, že sa 
na školu pozerá ako na prosperujúcu 
firmu, budú škole uberať jej výchovno-
-vzdelávací charakter, bude sa meniť 
na administratívny úrad. 

Verejné obstarávanie v škole

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
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ošetrenie diagnostika pomocou najnovších technológií vrátane

   pre našich pacientov

     |   info@ .sk
                         www.

HAPPYDENT, s.r.o.

Nie prepisovať 
históriu, ale obohacovať históriu.

Slovenčina naša
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ZAUJALO NÁS

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



KE19-34 strana- 9

9
SUDOKU / SLUŽBY, BÝVANIE

Sv. omše za zosnulých
V kaplnke na cintoríne sv. Rozálie sa každú prvú nedeľu v mesiaci o 15:15 slúži 
sv. omša za pochovaných na tomto cintoríne. Najbližšia sv. omša, pri ktorej    si 
môžete spomenúť aj na Vašich drahých zosnulých bude 1.9.2019.

Od 01.09.2019 začína Trojdnie modlitieb k sv. Rozálii, patrónke proti epidémi-
ám, moru a chorobám. Sv. Rozália je ochrankyňou obyvateľov mesta Košice 
od roku 1715 od moru a epidémií. Sv. omše od 02.09. do 4.09.2019 budú  v kap-
lnke sv. Rozálie o 16.00h. Modlitba sv. ruženca od 15:15h. V stredu 04.09.2019 
bude odpustová slávnosť sv. Rozálie o 16:00 a ruženec o 15:15. Zároveň sa 
každý deň počas trojdnia i odpustovej slávnosti budeme modliť za chorých.

Rímskokatolícka farnosť sv. Ondreja, Košice
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FIATPROFESSIONAL.SK

AKCIOVÁ PONUKA KLIMATIZÁCIA ZDARMA PLATÍ NA VYBRANÉ SKLADOVÉ VOZIDLÁ.
Kombinovaná spotreba 3,8 – 8,9 l/100 km, emisie CO

2
: 100 – 234 g/km. Obrázky majú ilustračný charakter.

PROFESIONÁL
S KLIMATIZÁCIOU ZADARMO

AMATÉR BEZ KLIMATIZÁCIE
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Auto PALAZZO Košice, s.r.o., Vozárova 1, 040 17 Košice-Barca
tel.: 055/678 67 43, 055/678 08 68

www.auto–palazzo.sk

 www.odb-injektaz.sk
|
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Štátna veterinárna a potravinová 
správa v súvislosti s rýchlo pribúda-
júcimi ohniskami nákazy afrického 
moru ošípaných nariadila masívny 
odstrel diviačej zveri aj nedovolený-
mi prostriedkami.

Odhliadnuc  od samotnej realizácie 
tohto nariadenie je nevyhnutné upo-
zorniť na viacero jeho aspektov. Di-
viačia zver sa pohybuje aj po okrajoch 
lesných porastov, často zachádza na 
polia, kde je v súčasnosti už zozbieraná 
úroda. Preto všetci, ktorí sa bežne po-
hybujú v tomto prostredí, by mali byť 
najmä za súmraku mimoriadne opatr-
ní. Veľmi vhodné by bolo, aby nosili re-
flexné oblečenie, najlepšie motoristami 
dobre známe vesty. Ide o cykloturistov, 
turistov, hubárov a psíčkarov.

Najmä posledné dve skupiny pod-
stupujú vysoké riziko – hubári pri zo-
hýbaní sa môžu pripomínať štvornohú 
zver a psíčkari zas musia do dôsledku 
rešpektovať všetky bezpečnostné na-
riadenia pre pohyb so psom v tomto 
území.

Osoba, vodiaca psa, by mala dbať 
na to, aby bol aj z väčšej vzdialenos-
ti identifikovateľný ako spoločenské 
zviera. Mal by mať obojok, prípadne 
postroj, nemal by sa pohybovať vo 
vzdialenosti väčšej ako desať metrov 
od svojho majiteľa a pohyb za úsvitu či 
na sklonku dňa by mal byť v rizikových 
priestoroch obmedzený.

Je logické predpokladať, že ak 

veterinári pristúpili k takémuto opat-
reniu, poľovnícke združenia a ich čle-
novia ho budú v praxi napĺňať – je to 
napokon aj ich povinnosť.

Z minulosti je známych viacero prí-
padov, skôr nešťastných náhod, keď 
bol omylom postrelený človek, alebo 
zastrelený pes. Je preto veľmi potrebné 
rešpektovať tieto nikde nepísané ob-
medzenia a v rámci prevencie zvoliť na 
pohyb v prírode bezpečnejšie lokality.

V týchto dňoch rozoslala Štátna 
veterinárna a potravinová správa Na-
riadenie jej ústredného riaditeľa Joze-
fa Bíreša, v ktorom v nadväznosti na 
potvrdenie afrického moru ošípaných 
na území Slovenskej republiky v cho-
voch domácich ošípaných a u diviačej 
zveri prikazuje všetkým užívateľom 
poľovných revírov na území SR inten-
zívny lov diviačej zveri, pričom môžu 
použiť zakázaný spôsob lovu. Taktiež 
môžu loviť diviačiu zver na poľovných 
pozemkoch, na ktorých sa súčasne vy-
konávajú poľnohospodárske práce po 
predchádzajúcej dohode s užívateľom 
poľovného pozemku.

Cieľom tohoto nariadenia je ob-
medziť stavy diviačej zveri pri šírení 
afrického moru ošípaných u diviačej 
zveri. Nevzťahuje sa na poľovné revíry, 
v ktorých vecne príslušná Regionálna 
veterinárna a potravinová správa vy-
dala zákaz lovu diviačej zveri.

Vážne varovanie

» ib

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

Nie podobať sa 
k čomu, ale podobať sa čomu, na niečo.

Slovenčina naša

NOVÝ FIAT 500X.
ZAŽITE BUDÚCNOSŤ. UŽ DNES.

Kombinovaná spotreba 4,2 – 7,0 l/100 km, emisie CO2 112 – 168 g/km. Na všetky automobily sa vzťahuje 
2-ročná zákonná záruka a navyše 3 roky s limitom do 100 000 km. Použitá fotografia je len ilustračná.
Podrobné informácie u predajcov a na www.fiat.sk.

fiat.sk

N O V Á

Objavte v�etky jeho v�hody u� od 14 190 ¢.
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7Auto PALAZZO Košice, s.r.o., Vozárova 1, 040 17 Košice-Barca, tel.: 055/678 67 43, 055/678 08 68, www.auto–palazzo.sk
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Nie vydokladovať, 
ale dokladovať.

Nie zadokumentovať,  
ale dokumentovať.

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

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

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

Obsadzované profesie:
Technik kontroly kvality - vizuálna a magnetická kontrola zvaru,
znalosť výkresov;
Zámočník - základný kurz zvárania v ochrannej atmosfére (ZM1–CO2), 
znalosť výkresov, rovnanie plameňom;
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

Kuenz-SK s.r.o.
je výrobcom

žeriavov

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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CALL CENTRUM: 
0905 552 537 - 0915 971 823

Prijmeme 
ELEKTRIKÁROV

Práca na pracovnú zmluvu

Plat: 17 EUR/NETTO
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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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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

PRACUJ 
U NÁS

0800 500 091
MZDA 

OD 850 € DO 1300€BEZPLATNÁ
INFOLINKA
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HĽADAJ 
NÁS AJ NA
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- oddĺženie úverov
- zastavíme dražby
- zastavíme zrážky zo mzdy

0905 742 924  |  0908 984 147
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Srdiečko
KVETY

Komenského 22, KE
0905 778 904

KVETY
Mier, KE

055/6712 715

www.expreskvety.sk ¦ 0905 778 904

Príjmeme predavačku

kvetov, kvetinárku

(700 eur brutto + dohoda)

Donášková služba

KYTICE, VENCE, BOXY RUŽÍ
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