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KOŠICKO
www.bf-trade.sk

5-komorový profil:
Brugmann
SALAMANDER

KOŠICE

Južná trieda 97

AKCIA

(pred ČS OMV)
tel.:

055/728 87 80 - 1
0905 89 89 81
0911 89 89 87

- oddĺženie úverov
- zastavíme dražby
- zastavíme zrážky zo mzdy

66-0007-2

SKLADOVANIE

435€
Brugmann
SALAMANDER

REHAU

482€

410€
REHAU

546€

AKCIA

V cene je zahrnuté okno vrátane dopravy, demontáže, montáže,
úpravy ostenia, vonkajších a vnútorných parapiet,
retiazkových žalúzií ISSO a DPH, likvidácie starých okien.

ZÁRUKA na okná

akcie sa nekombinujú

5 rokov

Okamžitý výkup nehnuteľností,
aj zadlžených, v hotovosti

šatníkové a policové zostavy
vešiakové steny
komody a iné...

66-0011-4

ZAMERANIE a ukážka vzoriek u Vás doma ZDARMA

Dobré ceny
Krátka čakacia doba

www.ZLANA.sk

2 izb. JAKOBYHO /JUH/ - OV, 6.p., 42m2, pražský
typ, čiastočná rekonštr., bez balkóna, jadro pôvodné
CENA:
76.500 €
mobil: 0905 877 722
2 izb. POPRADSKÁ /TERASA/ - OV, 2.p, 65m2 + terasa 11,58m2, kompl. rekonšt., predaj aj so zariadením
CENA:
145.000 €
mobil: 0905 261 117
2 izb. NEŠPOROVÁ /ZÁPAD/ - OV, 6.posch., 55m2,
3ročná rekonšt., bez loggie, predáva sa čiast. zariadený
CENA:
93.500 €
mobil: 0905 877 722
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
3 izb. WURMOVA /KVP/ - OV, 12.p., 65m2, bez
balkóna, kumbál + pivnica, kompletná rekonštrukcia
CENA:
96.000 €
mobil: 0917 969 909

Už 22 rokov sme tu pre Vás!

0911 150 447

34-0019-9

0918 18 11 11, 055/303 11 11
www.realplus.sk

www.stkbidovce.sk (12 km od KE)

66-0009-1

Hutnícka 22, Košice

BEZPEČNOSTNÉ DVERE

www.regionpress.sk

ē STRECHY, ŽĽABY, ODKVAPY

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

SERVIS
OKIEN
37-0180

rýchlo a lacno

0918 217 665

ORECH
MATNÝ

DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

BIELE
vzor

AKCIA 270€
kovanie ZDARMA
zameranie ZDARMA
v ponuke aj

INTERIÉROVÉ
DVERE
v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge všetky dvere SKLADOM
www.ocelovedvere.sk
odborná montáž s licenciou
ocelovedvere@ocelovedvere.sk
technickej služby od polície SR
27-0017-49

ē VÝZDOBA FASÁD, MONTÁŽ REKLAMY

ČEREŠŇA
MATNÁ

0917 56 36 12
0911 60 20 40
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t Sídlisko Terasa, Sokolovská 5 | Po-Pia: 8-17
t Sídlisko Ťahanovce, Americká trieda | Po-Pia: 9-18
obchodný dom KLAS (bývalá MILA) 1. posch.

66-0002-1

ē KOMÍNY, FASÁDY, HROMOZVODY
ē KOVOVÉ KONŠTRUKCIE
(montáž, demontáž, oprava)

REHAU

570€
390€

055/728 87 82

340€

REHAU

Brugmann
SALAMANDER

fax:

27-0034-8

0905 742 924 | 0908 984 147

470€

Brugmann
SALAMANDER

Možnosť nákupu na splátky aj bez navýšenia

e-mail: bf-trade@stonline.sk

AKCIA

Týždenne do 83 740 domácností

34-0008-1
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Podľa knihy Exodus (Druhá kniha Mojžišova) a knihy Deuteronómium (Piata
kniha Mojžišova) bolo predchodcom
dnes známeho Desatora o niečo viac
prikázaní. Aktuálne znenie podľa Katechizmu katolíckej cirkvi, tzv. katechetická formula, má však desať bodov.
Toľko stručná štatistika.
Podľa sčítania ľudu z roku 2011 sa k
Rímskokatolíkom hlásia 3 347 277 (62 percent) obyvateľov, k evanjelikom sa hlási
316 250 (5,9 percenta), a ku gréckokatolíkom – 206 871 (3,8 percenta) obyvateľov
. Takéto sú počty príslušníkov troch najväčších náboženských vyznaní na Slovensku. Výsledky spracoval Štatistický
úrad SR. Toľko ďalšia štatistika.
Či už Exodus, alebo Deuteronómium,
ako súčasť Biblie a tak isto aj Desatoro
majú hneď na začiatku súpisu prikázaní
nasledujúce slová: „Nebudeš mať iných
bohov okrem mňa! Neurobíš si modlu ani
nijakú podobu toho, čo je hore na nebi,
dolu na zemi alebo vo vode pod zemou!
Nebudeš sa im klaňať ani im slúžiť, lebo
ja som Hospodin, tvoj Boh. Ja som Pán,
Boh tvoj! Nebudeš mať iných bohov
okrem mňa, aby si sa im klaňal.“
Nahliadnime však aj do iného „desatora“ - do Morálneho kódexu budovateľa komunizmu. Tento dokument mal

dvanásť bodov. Hneď na prvom mieste
stálo: „Oddanosť veci komunizmu, láska
k socialistickej vlasti.“ A na jedenástom
zas - „nezmieriteľnosť voči nepriateľom
komunizmu“.
Zaoberajúc sa dianím i verejným
myslením na Slovensku, v krajine, kde zo
štyroch občanov sa takmer traja hlásia
k viere, ktorá učí hore uvedené princípy,
je smutné zistenie, že mnohí z nich ešte
stále zároveň prejavujú oddanosť moci
podľa komunistického kódexu. Nejak sa to
vzájomne bije. A niečo z toho musí byť falošné. Desatoro cirkvi a morálny kódex budovateľa komunizmu nemožno vyznávať a
dodržiavať zároveň. A ak už aj ten morálny
kódex, tak prečo nie práve body sedem až
deväť? „Poctivosť a pravdivosť, mravná
čistota, prostota a skromnosť vo verejnom
i súkromnom živote. Vzájomná úcta v rodine, starostlivosť o výchovu detí. Nezmieriteľnosť voči nespravodlivosti,
príživníctvu, nestatočnosti,
karierizmu.“ To sa akosi
nehodí? To sú iba „drísty“?
Tak ako je to u nás s tým
uctievaním bohov?

vodoinštalačné práce, murovanie, betónovanie,
betónové ploty a oporné múry, sadrokartónové podhľady
a priečky, obklady, dlažby, rekonštrukcie na kľúč

Pekný septembrový
týždeň vám želá
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KOŠICE

0907 946 256

10-ročné skúsenosti

PALIVOVÉ
DREVO

na predaj

výkup a predaj

EUROPALIET

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

-fѴ-1m;fb- BIO
DROGÉRIA v meste

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

www.cisteniehrobov .sk

l

TERAZ AKCIA
BEZPEČNOSTNÉ DVERE ZDARMA

34-0023-19

Masarykova 2
KOŠICE
kosicko@regionpress.sk

REKONŠTRUKCIE BYTOVÝCH JADIER
a BYTOVÝCH DOMOV

66-0066-1

Redakcia:

Nebudeš mať iných bohov

66-0078

KOŠICKO

Najčítanejšie regionálne noviny
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OC IDEA ¦ NAPÁJADLÁ 18
NAD JAZEROM (;7k-$ ")

37-0156
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Študentská 1, Košice (bývalá práčovňa)

¬¬

okná

WWW.EUROFAL.SK | EUROFAL@GMAIL.COM

3%26)3¬/+)%.

ZÁHRADNÍCTVO

BJ
GE
HU
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33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
42.845
32.750

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

Východné Slovensko

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL

0940 234 800

Široký sortiment, rýchle dodávky,
atypické riešenia, 18 - roŘOÈQrax

FACH, Jantárová 30, Košice
www.fach.sk, fach@stonline.sk

vieme, že sa dohodneme ...

na k

Tel.: 055/636 28 43, 0903 613 035

www.facebook.com/V.Skrivanek
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0905 694 993 | www.drevoplast.eu
drevoplast@drevoplast.eu

Najpredávanejšie
BETÓNOVÉ PLOTY
na Slovensku

REKONŠTRUKCIE BYTOVÝCH JADIER
KUCHYNSKÉ LINKY OBKLADY DLAŽBY
OMIETKY MAĽBY ELEKTRO REVÍZNE
SPRÁVY VODA KÚRENIE PLYN 4 dní
SADROKARTÓN KAZETY za 8 až 1 ľúč

Siete proti hmyzu
Zhŕňovacie dvere
0905 644 448
055/729 8838

www.zahradnictvo-uhrin.sk

BYT - BYTOVÉ JADRO

ÇALÚZIE
MARKÍZY
ROLETY

27-0006-1

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

sieťky žalúzie
garážové
brány

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

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

dvere

interiérové
vchodové

66-0019-1

bezpečnostné dvere, plastové okná

0918 217 665

27-0017-48

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

34-0037-2

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
26.700
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

LETNÁ

AKCIA
-40%

62-0022

Západné Slovensko
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

www.jarekcistikoberce.sk ¦ 0915 937 226

27-0008-1

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

čistí čalúnený nábytok a koberce u Vás aj u nás

66-0083

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

ŽALÚZIE
a SIETE

66-0110-1

lV
ll

služby, bývanie

Interiérové
dvere

rokohvu Maľby - nátery schodísk a nebytových priestorov.
tr
na

Obnova bytov, fasád a nátery striech.
Naša profesionalita - Vaša spokojnosť

vypratávanie
pivníc, záhrad

0905 625 433

Študentská 1
Košice
66-0019-1

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

INŠTITÚT VZDELÁVANIA

66-0005-5/6

-likvidácia
azbestu-eternito-

vých striech, stavebného a iného odpadu

pracovné odevy
obuv ¦ rukavice
výšivky už od 1 ks

VSTAVANÉ SKRINE
a ŠATNÍKY

tričká ¦ košele ¦ mikiny
y
uteráky ¦ krstné košieľk

Mlynská č. 27, II. posch., Košice

AMI

0905 902 728, anezkama@centrum.sk

Ovárame rekvalifikačné kurzy

maľby, nátery

REALITNÁ MAKLÉRKA,

kosice@feddoor.sk
66-0001-1

nástrek variopaint
na umakartové jadrá

+0)51Ė#-18#ê'8+ê18

66-0016-1

0904 296 595

aneta.dugasova@gmail.com

37-0175

Potvrdzujeme aj REPAS - úrad práce - šanca pre novú kvalifikáciu zdarma.
Samoplatiaci účastníci možnosť platby na trikrát bez navýšenia.
Prihlášky pre ÚP do 17.9.2019, samoplatiaci do 25.9.2019,
telefonicky, osobne, e-mailom.

Po-Pia: 9��-17��
y
Sobota: len objednávk

Rooseveltova 24, Košice

Kuchár, Cukrár, Čašník,
Manikúra, Pedikúra, Kozmetička

www.feddoor.sk

&§8'418#İ

Komenského 8, Košice

RTGF¶XCVGPGJPWVGďPQUı
- radi by ste vedeli trhovú cenu?

Po -Pia: 09-12 / 13-16

0908 177 563

www.sonakovacevicova.sk

37-0132

-QPVCMVWLVGOCTCFC8¶ORQTCFÈO

0905 601 167 | 0903 802 909

66-0155

-614',/§Ŀ'6'

30

-odvoz-dovoz
-sťahovanie

v ponuke aj posuvné
a dvojkrídlové

3

37-0003-1

KOŠICKO

Prvotriedne žulové pomníky z kvalitného prírodného materiálu za bezkonkurenčné ceny
Kompletné práce
Využite zľavy až do výšky
ZASTÚPENIE NA CELOM
- aj výkopy
VÝCHODNOM SLOVENSKU
Seriózny prístup
ku každému zákazníkovi
Obojstranná impregnácia

Á

TN
IA

C

K
A

Vaše kamenárstvo OKNO, s.r.o. | www.oknosro.sk

Jazerná 1 (Areál Dávid), 040 12 Košice
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27-0004-1

LE

-35%

Bezplatná obhliadka
pomníka proti vode
pri
celom
žulovom
komplete
ZDARMA
a nacenenie
Zavolajte nám na bezplatnú linku 0800 500 535

právnik radí / služby, bývanie, zamestnanie

4
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Zmluva
o zriadení vecného bremena
k požiadavkám vyplývajúcim z evidencie
vzťahov k nehnuteľnostiam. V zmluve musia byť vymedzené zmluvné strany, kto je
povinným a kto oprávneným z vecného
bremena, taktiež obsah vecného bremena,
predmet vecného bremena, pri ktorom je
potrebné podrobne špecifikovať nehnuteľnosť, na ktorú sa vzťahujú práva zodpovedajúce vecnému bremenu.
V zmluve je tiež potrebné uviesť či ide
o vecné bremeno vzťahujúce sa k nehnuteľnosti alebo ku konkrétnej fyzickej alebo
právnickej osobe. Zmluva by mala ďalej
obsahovať aj údaj o dobe trvania vecného
bremena. Zmluvu o zriadení vecného bremena môže z pozície povinného z vecného
bremena uzatvoriť len vlastník nehnuteľnosti, ku ktorej sa vecné bremeno viaže.
Na nadobudnutie práva zodpovedajúceho
vecnému bremenu je potrebný vklad do
katastra nehnuteľností. Až na základe právoplatného rozhodnutia o povolení vkladu
vydaného okresným úradom, katastrálnym
odborom, nastávajú vecnoprávne účinky
zmluvy, a teda vznikne právny vzťah založený zmluvou.

VEKOSTAV
VÝROBA A MONTÁŽ OKIEN

Ű PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ okná a dvere
Ű žalúzie a siete proti hmyzu
Ű vonkajšie žalúzie
Ű vonkajšie a vnútorné parapety
Ű komplet tieniaca technika
Ű servis okien a dverí
Ű predaj, dodanie, montáž,
murárske výspravky

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

KAM S DREVENÝM ODPADOM ?

GARANCIA

VYSOKEJ KVALITY
a NAJNIŽŠEJ CENY

ZBERNÝ DVOR ODPADOVÉHO DREVA
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na Slovensku
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VYHOVUJÚCI DREVNÝ ODPAD
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www.bucina-ddd.sk

www.vekostav.sk
info @vekostav.sk
Dunajská 10, Košice

AUTOKĽÚČE a KĽÚČE
Národná trieda 58, Košice
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66-0015-2

opravíme
vymeníme baterky
urobíme nové aj s diaľkovým ovládaním
37-0181

0905 571 754
0911 671 234

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

27-0115

Vecné bremená predstavujú veľmi významný zásah do súkromných práv, a to
napríklad do vlastníckeho práva iných
subjektov. Vecné bremeno môže vzniknúť len vo vzťahu k nehnuteľnej veci.
Vecné bremeno obmedzuje vlastníka
nehnuteľnosti v prospech niekoho iného
tak, že je povinný niečo strpieť, niečoho
sa zdržať alebo niečo konať. Právo zodpovedajúce vecnému bremenu môže byť spojené s určitou vecou, ako napríklad právo
prechodu cez susediaci pozemok. V tomto
prípade toto právo z vecného bremena prechádza s vlastníctvom veci na ďalšie osoby,
ktoré sa stanú vlastníkmi a teda povinnými
z vecného bremena. V uvedenom prípade
ide o časovo neobmedzené právo oprávneného z vecného bremena. Rozdielna situácia nastáva, ak je vecné bremeno spojené
s určitou osobou, napríklad v prípade práva
doživotného užívania bytu, pretože toto
právo patrí vždy len konkrétnej osobe.
V tomto prípade ide o časovo obmedzené právo a neprechádza na právneho
nástupcu osoby oprávnenej z vecného
bremena. Vecné bremená môžu vzniknúť
písomnou zmluvou, na základe závetu
v spojení s výsledkami konania o dedičstve, schválenou dohodou dedičov, rozhodnutím príslušného orgánu alebo zo zákona.
Pre zmluvu o zriadení vecného bremena je
zákonom stanovená písomná forma, a to
z dôvodu závažnosti obsahu a aj právnej
istoty oboch zmluvných strán vzhľadom

služby, bývanie

KOŠICKO
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Jesenná AKCIA

na pletivá a sudy

VIDEOTELEFÓNY
¦ náradie ¦ spojovací materiál ¦ tmely ¦ rebríky ¦

24-0091

66-0156

0910 830 833 | www.jumi.sk

66-0109

¦ laná ¦ retˇaze ¦ zámky ¦ pletivá ¦ tesárske prvky ¦

KE19-36 strana-
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služby, bývanie
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Slovenčina naša

85_0232
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Nie bakšiš, ale sprepitné,
obslužné, prepitné, úplatok.
Nie behom, ale cez,
počas, v priebehu, za.

služby, bývanie

KOŠICKO

7

055/622 00 11 | 0905 962 161
Kancelária v Košiciach, Strojárenská 13, 1.posch.

34-0083

Informácie ohľadom umiestnenia

SIETE PROTI

87-0012

HMYZU

Vzorková predajňa - Staničná 1, Košice

0915 479 711 - 055/729 08 68 - dason.ke@dason.sk
Otváracie hodiny: PO až PIA, rozpis na www.dason.sk

Oprava
Dodanie
Montáž
Servis

22
JESENNÁ AKCIA
VONKAJŠIE ŽALÚZIE

-32%

SAMOplus

VONKAJŠIE ROLETY

DOBROVOĽNÁ DRAŽBA

66-0033

0919 204 754

83-0019

-30%

w w w. s a m o p l u s . s k

Záručná doba 4 roky. Akcia platí do 30.9. 2019

VŠETKO OKOLO ZVÁRANIA A NÁRADIA

Rodinný dom
Košice

Holubyho 12, 043 27 Košice
e-mail: gobako@gobako.sk
Tel./fax: 055/677 03 19
055/72 74 07 - predajňa

Najnižšie podanie: 274 000,00 EUR
Termín konania dražby:
dňa 01.10.2019 o 10:00 hod.
Miesto konania dražby:
Manažérska učebňa P. F. Druckera
č. 207, 2. poschodie, TeleDom Hotel,
Timonova č. 27, 040 01 Košice.
Dražobná zábezpeka: 15 000,00 EUR
Predmet dražby: Rodinný dom so súp.
č. 1376, postavený na parc. č. 4699/43.
Pozemok parcely registra „C“ evidovaný
na katastrálnej mape ako parc. č. 4699/43o celkovej výmere 447m2
spoluvlastnícky podiel v 1/1. Predmet dražby je evidovaný na LV č.
8230, k.ú. Terasa.

www.gobako.sk

zváracie stroje
zváracie roboty
ochranné pomôcky
elektródy
náradie a brusivo
lepidlá a tmely
zváracie drôty
kompresory
elektrocentrály

KE19-36 strana-

34-0017-1

52-0005-129

Kontakt: 02/32202721, 0911 833 869, bela@platitsaoplati.sk,
www.platitsaoplati.sk
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Aká cenná je (nám) naša viera?
Zakladateľ nadácie ACN – Pomoc
trpiacej Cirkvi páter Werenfried
van Straaten raz rozprával o stretnutí
s istým českým kňazom, ktorého po
Pražskej jari pozval na dvojmesačnú
návštevu na Západ, aby spoznal život
Cirkvi v slobodnom svete.
Pri rozlúčke tento kňaz vyslovil
zarážajúce slová: „Dvanásť rokov
som bol vo väzení, pretože som bol verný Rímskokatolíckej cirkvi. Mučili ma,
pretože som nechcel zaprieť pápeža.
Dnes mám pre svoju vieru podlomené
zdravie. No táto viera mi vždy poskytovala pokoj a istotu a vďaka tomu boli
roky žalára najšťastnejšie v mojom živote. Vy ste však stratili pokoj v Bohu,
lebo ste podkopali svoju vieru, takže
vám už viac neposkytuje istotu a bezpečie. Vo svojej slobode vyhadzujete
na smetisko to, za čo sme my znášali
represálie. Západ ma sklamal. Radšej
chcem stráviť ďalších dvanásť rokov
môjho života v komunistickom väzení, než tu s vami zostať dlhšie.“
Tento pálčivý úsudok svedka prenasledovanej Cirkvi sa stal aj pre nás na
Slovensku po 30 rokoch od pádu komunizmu veľmi aktuálny a apeluje na
našu slobodu a svedomie. Dnes nám
v našej krajine nehrozí nebezpečenstvo, že budeme uväznení alebo zabití
pre svoje vierovyznanie. Avšak každý
deň je naša viera skúšaná. Žiť svoju
vieru v tomto čase úprimne a autenticky, to znamená byť pripravený

Najčítanejšie regionálne noviny

Percentová rétorika

znášať ironické, v lepšom prípade
„súcitné“ posmešky „modernej
spoločnosti“. Tiež patrí k všeobecnému koloritu mnohých súčasných
masovokomunikačných prostriedkov
relativizovať a sarkasticky podkopávať
hodnoty a pravdy viery, ktoré donedávna boli piliermi spoločnosti. Praktizujúci veriaci má často nálepku spiatočníka a reakcionára, ktorý už nemá miesto
vo verejnom živote a v novodobej
spoločnosti. Čoraz ťažšie je verejne
sa priznať k svojej viere, modliť sa,
spovedať sa, chodiť na svätú omšu,
brániť manželskú vernosť a rodinu,
nebáť sa mať viac detí.
Ale čím ťažšia je situácia, tým viac
sa ukáže, aká cenná je nám naša viera, či sme pripravení za ňu dokonca
i trpieť. Svedectvo dnešných prenasledovaných kresťanov a mučeníkov nám
má pomôcť, aby sme nezatrpkli voči
okoliu a neušli zbabelo z boja, ale aby
sme boli stále pripravení odvážne sa
obhájiť pred každým, kto nás vyzýva
zdôvodniť nádej, ktorá je v nás (1 Pt 3,
15). Nech dedičstvo našich vyznávačov
a mučeníkov, ktorí položili život za našu
vieru a slobodu, nevyjde naprázdno.
Viac o nadácii ACN, o aktuálnych
projektoch pre trpiacich a prenasledovaných kresťanov a o možnostiach ich podpory sa dozviete na
www.acn-slovensko.org.

Inšpekcia upozorňuje na implementáciu kritického myslenia do
vyučovania. Dá sa súhlasiť. Trpíme tým, ako ďaleko je spoločnosti
vzdialený kritický prístup k informáciám. Najmä tými, ktorí školstvo
nepoznajú.
Ministerka sa marketingovo chváli
zvýšením platov, najmä začínajúcim
pedagógom. Niet pochybnosti, že ide o
symbolické navýšenie, ktoré sa pekne
vyníma, keď ho premeníme na percentá. Aká priehľadná manipulácia! Verejnosť má tak pravidelne pocit, že učitelia sú dávno za vodou. Bez zamyslenia.
Médiami opakovane znie, že sa najvýraznejšie zvyšujú platy, že sa motivujú
učitelia. Vynikajúci spôsob budovania
užitočného antagonizmu k učiteľom.
Čo my učitelia vlastne chceme?
Aj podľa skúseností riaditeľov vieme, že symbolické zvýšenie platov motivácii pracovať v školstve nepomohlo.
Najmä nie absolventom, ktorí z dôvodu
nedostatku práce migrujú do bratislavských škôl, no často v hlavnom meste
„neprežijú“. A ak by si kompetentní
uvedomili, že plat nemá byť len na prežitie, ale dôstojné žitie, tak ich mediálne výkriky o zvyšovaní by sa hanbili
prezentovať. Možno.
Peniaze však sú! Aj na dôstojné
oceňovanie učiteľov. Ale to by ministerstvo nemohlo mrhať prostriedky
na úplne zbytočné viac politické ako
odborné aktivity. Najnovšie na vytvo-

» P. Martin Mária Barta
duchovný asistent ACN

renie portálu za takmer 20 miliónov
eur. Portálu, rozumej webovej stránky,
s učebnými témami v storočí, keď sa dá
všetko vygúgliť. V situácii, keď sa už
predtým mrhalo na podobné projekty.
Keby sa táto suma rozdala učiteľom,
keby sa nastavili kritériá odmeňovania
aktivít učiteľov, ako to robí nové vedenie bratislavskej župy, vyučovanie by
sa skvalitnilo viac ako zbytočnou investíciou do ďalšieho webu. Na jedného učitelia by zostalo cca 357 €. Riaditeľ
školy s cca 25 pedagogickými zamestnancami by tak mal na odmeňovanie
8925 eur, ktoré by využil rozumnejšie
a motivujúcejšie. Takto by sme mohli
počítať rôzne premrhané prostriedky,
ktoré minimálne pozdvihli kvalitu
vzdelávania. Efektivita ministerských
rozhodnutí je však dlhodobo nízka.
Nie je to len o peniazoch. Veľa
kvalitných ľudí pracuje v školstve aj
bez dôstojného platu. Vyšší plat nezachráni nechuť pracovať v oblasti, ktorá
neraz súvisí s učením minimálne. Na
prvom mieste sú druhoradé, no povinné a množiace sa činnosti, ktoré vlády
položili na piedestál, hoci sú retardérom učiteľstva. A to učiteľstvo sa tak
nejako vníma ako poslanie byť so žiakmi, dávať im svoje skúsenosti a plniť
pradávne humanistické ciele školy. Nie
ukájať potreby úradníkov, pre ktorých
sme percentá.

» PhDr. Ján Papuga, PhD.

riaditeľ ZŠ s MŠ

Pôžičky od 18 do 75 rokov

PLASTOVÉ OKNÁ,
DVERE
 KOMPLETNÁ STAVEBNÁ ČINNOSŤ
 PREDAJ PARAPETOVÝCH DOSÁK
 ŽALÚZIE A SIETE PROTI HMYZU
 GARÁŽOVÉ BRÁNY

Ahoj, som nová,
lepšia pôžička.
Plať za mňa,
mňa
koľko chceš.

možnosť predaja
aj na splátky
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Predajné miesto:
Košice, Fejova ulica 1, 0918 709
(pri reštaurácii Stará sýpka)

S

4

D8 3

U

www.dachmann.sk

83-0005

Kontaktná adresa Košice:
Kováčska 63
Mobil: 0944 047 008

66-0003-1

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

služby, bývanie
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Občianska
riadková
inzercia
04 BYTY / prenájom
»Prenajmem 3izb. byt, 0944
396 800

07 REALITY / iné
»Kúpim 2- 3 izb byt v Košiciach. Súrne. Hotovosť. 0910
652 053

08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie 0908
532 682

14 RôZNE / iné
»Čistenie hrobov a obnova
písma, serióznosť, korektnosť a spoľahlivosť. T.Č. 0919
205 521
»Kúpim čsl. letecké a výsadkárske odznaky a i. 0907 910
755

16 ZOZNAMKA
»AHOJ VOLÁM SA ROBO MÁM
41R HĽADÁM ŽENU NA TRVALÝ
VÁŽNY VZŤAH MÁM 11 SYNA
SOM OSAMELÝ MUŽ RÁD
VARÍM DOMÁCKY TYP SOM Z
KE LEN VÁŽNE 0944595008
ODPÍŠ A VOLAJ

ČÍSLA RUBRÍK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

66-0031-1

auto-moto/predaj
auto-moto/iné
byty/predaj
byty/prenájom
domy/predaj
pozemky/predaj
reality/iné
stavba
domácnosť
záhrada a zverinec
hobby a šport
deťom
rôzne/predaj
rôzne/iné
hľadám prácu
zoznamka

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

66-0113-1

Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za každých začatých 30 znakov textu
vášho inzerátu vrátane medzier. 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 novinách, KE zameňte za
skratku novín, ktorú nájdete
na 2. strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.

KE19-36 strana-
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Odsekli sme ďalšie chápadlo
mafiánskej chobotnici

Odstúpenie Moniky Jankovskej
pripomínalo zvíjanie odseknutého chápadla chobotnice, ktoré sa
snaží z posledných síl z niečoho
vyviniť. Jankovská svoje odstúpenie
z funkcie zahrala na typického usvedčeného smeráka - vždy, keď boli smeráci z niečoho usvedčení, zbabelo
sa skrývali za údajné útoky na ich
rodinu. Nikto z nášho hnutia, ani z
novinárov, nezaútočil ani jediným
slovom na nikoho z jej rodiny. Z jej
strany je to len ďalšia hlúpa výhovorka, ktorá je dôkazom toho, že
klamala od začiatku až po samý
koniec.
Koniec Jankovskej v druhej najvyššej funkcii na ministerstve spravodlivosti je úspech, ktorý sa podaril vďaka
ľuďom a novinárom, ktorí 7 dní podporovali naše protesty pred minister-

stvom spravodlivosti.
Na druhej strane sa však odseknuté
chápadlo mafiánskej chobotnice sťahuje na krajský súd v Bratislave, kde
chce vykonávať funkciu ctihodnej a
čestnej sudkyne. Ďakujeme, ale naše
hnutie si takúto sudkyňu nepraje.
Budeme robiť všetko preto, aby mafiánska spojka Jankovská čoskoro
skončila na krajskom súde v Bratislave, rovnako, ako skončila na ministerstve spravodlivosti.
Podľa tejto Kočnerovej opičky je
totiž „svinstvo“, že jej prokuratúra
zobrala mobil. Čiže nie jej nadŕžanie vrahom, ale to, že jej na to prišli.
Typické smerácke „svinstvo“.
Ďakujeme všetkým vám, ktorí ste
priamo podporovali
naše protesty pred
ministerst vom
spr avo d l ivo s t i ,
alebo ste ich sledovali cez internet.
Koniec Kočnerovej
opičky je dôkazom
toho, že odvážny boj
za dobro sa oplatí
bojovať.

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

031190122 Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511 Dodávateľ: regionPRESS s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

Odchod mafiánskej spojky Moniky
Jankovskej z postu
štátnej tajomníčky
ministerstva spravodlivosti prišiel
neskoro. Z funkcie
štátnej tajomníčky mala byť už dávno
odvolaná ministrom spravodlivosti Gáborom Gálom (Most-Híd) a premiérom
Petrom Pellegrinim (SMER-SD).

=XEQ¼NOLQLNDSULMÈPDQRYØFKSDFLHQWRY
HAPPYDENT, s.r.o.

1¼MGHWHQ¼VY{0HGLFÈQVNRPFHQWUHQDSRVFKRGÈ$83$5..RwLFH
rošetrenieD{diagnostika pomocou najnovších technológií vrátane
'SRèÈWDèRYÄKRWRPRJUDIXDVWRPDWRPLNURVNRSX
rPRGHUQHY\EDYHQ¼NOLQLNDP¼X]DWYRUHQÄ]POXY\
VRYwHWNØPL]GUDYRWQØPLSRLVĿRYĥDPL

LQIRUP¼FLH { | info@VWRPDWRORJLDDXSDUN.sk
www.VWRPDWRORJLDDXSDUNVN
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66-0006-1

rEH]SODWQ¼YVWXSQ¼SUHYHQWÈYQDSUHKOLDGNDYU¼WDQH
NRQ]XOW¼FLHD{VWDQRYHQLDOLHèHEQÄKRSO¼QX
rEH]SODWQÄSDUNRYDQLHY{2&$83$5..RwLFH
pre našich pacientov
rPRŗQRVĿEH]EROHVWQÄKRRwHWUHQLDYÕSOQHMQDUNÎ]H
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Obnova hradov pokračuje
Na 38 hradných objektoch po celom
Slovensku pokračujú záchranné
práce vďaka podpore z projektu Obnova kultúrneho dedičstva s pomocou nezamestnaných.

ruiny zmenili. Na niektorých hradoch
sa už dokonca podarilo dokončiť niektoré objekty.
Jedným zo združení, ktoré sa pravidelne do projektu zapája, je práve
spomínané Združenie na záchranu
Záchrana historického dedičstva je hradu Revište. Obnove pamiatky sa
jednou z priorít, o čom svedčí aj fakt, venuje od roku 2011. Jeho predseda
že v tomto roku sa finančné prostried- Ratibor Mazúr priblížil, že aktuálne na
ky na revitalizáciu takýchto objektov hrade pracuje vďaka projektu 19 ľudí,
zo sumy 6,6 milióna eur zvýšili na 12 ale aj ďalší špecializovaní remeselníci,
miliónov eur. Napríklad aj hrad Re- ako sú tesári a murári.
vište je ukážkou toho, ako sa dá skĺbiť
Prínos projektu je podľa jeho nálokálpatriotizmus so záchranou histo- zoru pre združenie veľmi veľký. „Tento
rického dedičstva. Má to však aj ďalší program znamená pre nás veľmi veľa.
rozmer, na obnove pracujúľudia, ktorí Myslím, že by sme mohli opravovať
si chcú prácu nájsť a pracujú odušev- hrad aj bez neho, ale išlo by to desaťnene.
krát pomalšie. Takto nám to veľmi
V obnove hradov sa podľa Pet- pomáha, keď dostaneme peniaze na
ra Hercega, podpredsedu združenia výplaty pre devätnástich pracovníkov,
Zachráňme hrady, aj vďaka projektu peniaze na materiál či koordinátora a
urobili za posledné roky veľké pokro- živnostníkov. Toto by sme bez projektu
ky. „Je to skokové zlepšenie, ktoré na nedokázali,“ podotkol.
lokalitách vidieť,“ podotkol s tým, že
návštevníci hradov môžu sami vidieť,
ako sa za posledných desať až 15 rokov
» TA SR

45-0273

0911 100 306

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

SBS
LAMA SK

pomocný kuchár, grillman, kuchár .

príjme strážnikov
na obchodnú prevádzku

e-mail: burger@beabout.sk, tel.: 0948 301 483

v Moldave nad
Bodvou
800 € brutto / mesiac
Nástup ihneď!

0948 35 66 75

Vláda Slovenskej republiky schválila
návrh novely zákona č. 131/2010 Z. z.
o pohrebníctve. Novela právnej normy bude predložená na rokovanie
Národnej rady Slovenskej republiky.

skutočnosti), v akej je možné požiadať
o vydanie potrateného ľudského plodu
alebo predčasne odňatého ľudského
plodu. Časové obmedzenie tohto práva
by malo zabrániť vzniku sporov medzi
rodičmi a poskytovateľmi zdravotnej
Po novom by si obce mohli na svo- starostlivosti vznikajúcich vtedy, keď
jom území všeobecne záväzným na- rodičia požiadajú o vydanie plodu až v
riadením samy určiť šírku ochranného čase, keď ním poskytovatelia zdravotpásma pohrebiska s prihliadnutím na nej starostlivosti naložili už iným spômiestne zvyklosti a špecifické podmien- sobom.
ky. Uvedenú zmenu sa predkladatelia
Návrh zákona tiež rozširuje zákaz
rozhodli predložiť na základe skúsenos- propagácie pohrebných služieb, upratí z praxe i po dôsledných konzultáciách vuje povinnosti pri zaobchádzaní s
so zainteresovanými subjektmi.
ľudskými pozostatkami osôb kontamiOchranné pásmo pohrebiska, v novaných rádionuklidmi či presne vyktorom sa nemôžu umiestňovať budo- medzuje, za akých podmienok je možné
vy s výnimkou domu smútku a budov, vystavovať ľudské pozostatky. Rovnako
ktoré súvisia s prevádzkou pohrebiska, obmedzuje možnosť vykonávať činnosti
je totiž aktuálne v šírke 50 metrov, čo sa súvisiace s poskytovaním pohrebných
miestami ukazuje ako problematické, služieb výhradne na zamestnancov
najmä pri existujúcich pohrebiskách si- týchto pohrebných služieb a dopĺňa
tuovaných v obytných zónach.
nové správne delikty na úseku pohrebObec si vo všeobecne záväznom níctva s cieľom zvýšiť vymáhateľnosť
nariadení bude môcť určiť šírku ochran- zákona (nové správne delikty sa týkajú
ného pásma, pravidlá povoľovania a napr. nezabezpečenia hrobového miesumiestňovania budov a stavieb so zre- ta tak, aby neohrozovalo bezpečnosť
teľom na pietny charakter pohrebiska a návštevníkov pohrebiska; nedôstojnéustanoviť činnosti, ktoré budú v ochran- ho zaobchádzania s ľudskými pozostatnom pásme počas pohrebu zakázané.
kami a pod.)
Aktuálne platný zákon o pohrebÚčinnosť by novela zákona mala
níctve umožňuje rodičom potrateného predbežne nadobudnúť k 1. 1. 2020, priľudského plodu alebo predčasne odňa- čom existujúce ochranné pásma pohtého ľudského plodu, aby ho pochovali. rebísk ustanovené priamo zákonom o
Novela zákona toto ustanovenie dopĺňa pohrebníctve zaniknú dňom 31. 3. 2020.
o určenie lehoty (4 dni od vzniku tejto
» Zdroj: ÚVZ SR

62-0059

Prax v kuchyni nutná. Nástupný plat od 950 eur.
Životopis môžete zaslať mailom

Kuenz –6.VUR
MHYêUREFRPåHULDYRY

6WDELOQiDDWUDNWtYQDSUiFDYVWURMiUVNHMVSRORþQRVWL
3UDFXMYSULHP\VHOQRPSDUNX.HFKQHFSUL.RãLFLDFK
Obsadzované profesie:
=iPRþQtN - základný kurz zvárania v ochrannej atmosfére (ZM1–CO2),
]QDORVĢYêNUHVRYURYQDQLHSODPHĖRP
=YiUDþ- základný kurz zvárania v ochrannej atmosfére (ZM1–CO2),
FHUWLILNiW]YiUDþDSUHSURFHV
Mzda:
3UDFRYQtN
QD]DXþHQLH

PracovntN s odbornou praxou
Ynašom odbore:

Hod. mzda bez SríSlatku: 3,50 eur

Hod. mzda bez SríSlatku: 5,50 eur

Hod. mzda s SríSlatkom: 5,33 eur

Hod. mzda s SríSlatkom: 7,50 eur

0HVDþQH¼

0HVDþQH¼

VQDGþDVPLDSUtSODWNDPL

VQDGþDVPLDSUtSODWNDPL

.XHQ]±6.SDWUtPHG]L723ILULHPUHJLyQX
]RGSRYHGQêSUtVWXSN]DPHVWQDQFRPP]G\YåG\QDþDV
SUtVSHYRNQDGRSUDYXDOHER%(=3/$71e8%<729$1,(
SUH]DPHVWQDQFRYPLPR.RãtF]DPHVWQDQHFNpS{åLþN\
.RQWDNWXMWHQiV

WHOþ
e-mail: ludmila.revesova@kuenz.com ¦ PLFKDHODVRSNRYD#NXHQ]FRP
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37-0008-1

Novela zákona o pohrebníctve

66-0084

ZDARMA

doprava + ubytovanie
...........................

83-0328

0904 996 772

www.hilfe-in-wuerde.at
office@hilfe-in-wuerde.at
0908 868 643 | +43 699 190 48 723

TPP, 2300€/mes. netto

Požadujeme vlastné auto,
ponúkame zárobok
200-250 € týždenne.
51-0017

Životopisy zasielajte na e-mail:

Ak máte záujem o dlhodobú spoluprácu a finančnú istotu, kontaktujte nás

do panelárne
v Nemecku.

36-0006

Preprava sypkých materiálov.
Výkon práce - západné Slovensko. Ubytovanie ZDARMA.
info: 0903 779 101
sandrock@sandrock.sk

ŽELEZIAROV

PRIJME ĽUDÍ NA ROZVOZ
A DISTRIBÚCIU KNÍH.

VODIČOV na SKLÁPACIE NÁVESY

práce v Rakúsku už 15 rokov

Stavebná ﬁrma HĽADÁ

Spoločnosť z PO

prijme do TPP aj živnostníkov

garancia platu 1000 €/mes.

Sprostredkovanie opatrovateľskej

zdravie / služby
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600 000
Stannah

0800 162 162
www.stannah.sk

52-0086

 
 

Donášková služba

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
SPÄTNÉ ZDVIHNUTIE PODLÁH
ČISTO, RÝCHLO a bez BÚRANIA
stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

Príjmeme predavačku
kvetov, kvetinárku

PRACUJ
www.expreskvety.sk ¦ 0905 778
904
U NÁS
KYTICE, VENCE, BOXY RUŽÍ

čko

&

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

KVETY

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

0800 500 091
Komenského 22, KE
0905 778 904

SK.ABAINNOVATOR.COM
34-0145

Mier, KE
055/6712 715

Srdie

0918 726 754

MZDA
OD 850 € DO 1300€

85_0005
27-0114

KVETY

oda)
(700 eur brutto + doh

Komíny s najlepším pomerom ceny a kvality na trhu
KRBY
kachle

MZDA
OD 850 € DO 1300€

0800 500 091

85_0005

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

DOVOZ Záhradné krby
SR
pece
do 5
ATLAS
prac.dní
hnedý

grily,

Ruské skleníky - ZGT

viac ako

300

tel. 0905 394 055

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

modelov

4
429,-

pece TUMA 362
362,-€
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40-0050

PRACUJ
U NÁS

