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-nátery striech
-nátery kostolov
-oprava komínov

0908 337 893

ŠUMNÁ 
STRECHA

MICHAL
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šatníkové a policové zostavy

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

šatníkové a policové zostavy
vešiakové steny

ZAMERANIE a ukážka vzoriek u Vás doma ZDARMAZAMERANIE a ukážka vzoriek u Vás doma ZDARMA
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Ahoj, som nová, 

 

lepšia pôžička.

 

Plať za mňa 
 

koľko chceš.

Ahoj, som nová, 

 

lepšia pôžička.

 

Plať za mňa, 
 

koľko chceš.

  

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

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

info@oplotoch.skwww.oplotoch.
sk
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GABIÓNOVÉ PLOTY A KOŠE
BRÁNY• PLOTY

GABIÓNOVÉ PLOTY A KOŠE
BRÁNY• PLOTY

0903 350 6040903 350 604

Drevoplastové
dosky

na terasy
 a ploty

Drevoplastové
dosky

na terasy
 a ploty

Rastislavova 88
Košice

montáž
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STK
JAZERO

STK + EK
pre objednaných klientov bez čakania

Napajadlá 7, Košice
www.stkkosice.sk

Po - Pia: 
7.00 - 17.00

So: 
8.00 - 13.00

Objednávky 055-304 57 27
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0905 682 445

KOMINÁRSTVO  MRÁZKO Košice Krásna
Revízie, kontrola a čistenie   špeciálnou kamerou
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Predám zariadenie
vhodné do second handu
Komplet zariadenie aj s tovarom

Cena 1300€, info 0915 990 030

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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-odvoz-dovoz
-sťahovanie
vypratávanie
pivníc, záhrad
-likvidácia 
azbestu-eternito-
vých striech, staveb-
ného a iného odpadu
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SIETE PROTI
HMYZU

Servis
Montáž
Dodanie
Oprava

www.samoplus.sk
SAMOplus
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Kavečianska cesta 8, Košice
tel.:      055/633 16 56

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

Spojovací materiál
Stavebná chémia

Ručné náradie
Pletivá rôzneho druhu

Odkapové systémy
Hutný materiál + delenie

Stavebná oceľ + kari rohože

ŽELEZIARSTVO
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www.cisteniehrobov.sk
0907 946 25610-ročné skúsenosti

SERVIS
OKIEN

rýchlo a lacno
0918 217 665
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V Ý R O B A  A  M O N T Á Ž  O K I E N
VEKOSTAV

37
-0

12
0www.vekostav.sk

0911 671 234
SERVIS OKIEN



KS19-24 strana- 2

2
redakčné slovo / slUŽBY, Bývanie, ralax

INZERCIA

 

KOŠICKO okolie

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

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

každý týždeň: Nižná Hutka, 
Bidovce, Poproč, Rudník, Šaca, 
Budimír, Čaňa, Malá Ida, Šemša, 
Hodkovce, Valaliky, Moldava nad 
Bodvou, Rozhanovce, Haniska pri 
Košiciach, Slanec, Bohdanovce, 
Rákoš, Slánska Huta, Nový Salaš, 
Blažice, Družstevná pri Hornáde, 
Trebejov, Poľov, Geča, Benia-
kovce, Vajkovce, Vyšná a Nižná 
Kamenica, Košické Olšany, Jasov, 
Novačany, Nižná Myšľa, Boliarov, 
Bačkovík, Čižatice, Kokšov, Bakša, 
Drienovec, Ďurďošík, Bukovec, 
Kechnec, Seňa, Drienovec, Budu-
lov a Baška.

kosicko@regionpress.sk

Redakcia: Masarykova 2 
KOŠICE

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: 
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Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09
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„Kam sa podeli kvety? Kde sú muš-
káty? Okná sú úplne prázdne, v pred-
záhradkách, kde kedysi kvitli ruže, 
ľalie, pivonky a iné kvety, sú dnes par-
koviská, smutný svet...“ 

Povedala mi 87 – ročná spoluces-
tujúca na pravom sedadle, keď sme 
nedávno cestovali dolu Považím. Nie 
po diaľnici, ale po okresných cestách, 
cez mestá a dedinky. Nuž, podeli sa. Do 
slovenskej nemilosti. O kvety sa totiž 
treba starať a my sme si akosi prirýchlo 
zvykli na to, že prioritou sme my sami, 
že sa máme starať v prvom rade o seba, 
o svoje blaho, o svoj dostatok, o svoj 
pokoj. Samosprávy vysádzajú okras-
né rastliny medzi chodník a cestu, no 
udržiavajú ich zamestnanci na verej-
noprospešné práce. Vlastníci domov, 
pred ktorými tieto záhony krášlia náš 
svet, na ne kašlú. Ani ich len nepole-
jú. Ale tie plechovice z predzáhradok 
umývajú, leštia. Aj viackrát za týždeň.

Pred nami je na záver posledného 

jarného týždňa Deň kvetov. Je určený 
záhradkárom a milovníkom zelene, 
ktorí oslavujú život. Nie majetky. Nie 
statky. Deň kvetov oslavujú milovníci 
kvetov na celom svete. Každá krajina 
má svoje typické zvyky a podujatia, 
ktorými sa teší z príchodu leta. K teplu 
a ostrému slnku bezpochyby patria ti-
sícky farebných voňavých kvetov i lie-
čivé byliny. 21.6. nás čaká najdlhší deň 
v roku a tiež aj Deň kvetov. Zázraku prí-
rody, ktorý odjakživa umožňoval nie-
len život, ale pôsobil radosť a potechu 
v ľuďoch, ktorých aspoň na chvíľku 
odpútal od bežných starostí, trápení a 
problémov. Vráťme kvety 
do nášho sveta, čoraz 
temnejšieho a bezfareb-
nejšieho. Ukradnime 
pre ne trochu  betónu, 
dlažby, asfaltu, ale aj 
strácajúcej sa ľud-
skosti v nás.

Smutné Slovensko

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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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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Najpredávanejšie
BETÓNOVÉ PLOTY

na Slovensku

BIELE
vzor

BIELE
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

ČEREŠŇA
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

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

kovanie ZDARMA

zameranie ZDARMA
v ponuke aj

INTERIÉROVÉ DVERE

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

DUB
vzor
DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

0917 56 36 12 | 0911 60 20 40

odborná montáž s licenciou technickej služby od polície SR

AKCIA 270€všetky dvere
SKLADOM

v ponuke aj
hladké dvere

a odtieň Wenge

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

 Sídlisko Terasa, Sokolovská 5
   Po-Pia: 8-17

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

VŠETKO OKOLO ZVÁRANIA A NÁRADIAVŠETKO OKOLO ZVÁRANIA A NÁRADIA
Holubyho 12, 043 27 Košice
e-mail: gobako@gobako.sk

Tel./fax: 055/677 03 19
055/72 74 07 - predajňa

www.gobako.sk

zváracie stroje
zváracie roboty

ochranné pomôcky
elektródy

náradie a brusivo
lepidlá a tmely
zváracie drôty

kompresory
elektrocentrály
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Najlepšia sezóna
na nové Suzuki
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ZIMNÉ KOLESÁ

V CENE
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Prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD. je 
univerzitný profesor, popredný odbor-
ník, inovátor a vizionár v oblasti infor-
mačnej vedy, ktorý je rešpektovaný v 
domácom i medzinárodnom meradle. 
Ako slovenský vlastenec je orientovaný 
proeurópsky.  Profesionálne je okrem iné-
ho zameraný na ochranu a sprístupňova-
nie kultúrneho dedičstva Slovenska.

Čo, pán profesor, hrozí štátu, ktorý si 
neváži vzdelanie a nepodporuje vedu? 

Takému štátu hrozí civilizačný úpa-
dok a závislosť na vyšších civilizáciách. 
Tým nemyslím mimozemšťanov. Ale, 
veď ten úpadok nie že nám hrozí niekedy 
v budúcnosti. Ten úpadok je už tu! Náš 
výskum, vývoj, inovácie a naša konku-
rencieschopnosť sú komparatívne málo 
významné. 
Žiaľ, naše výsledky nie sú v oblasti 
vedy a výskumu práve hviezdne a me-
dzi vedcami je zlá nálada.

Pritom nikdy nebolo na vzdelanie a 
kultúru toľko peňazí, ako je teraz. Poli-
tici, ktorí tu bašujú desiatky rokov, stá-
le dookola drmolia, ako sa ekonomike 
darí. Máme sa zdanlivo dobre. Ale, veda, 
vzdelanie, kultúra, kultúrnosť upadajú 
v materiálnom aj duchovnom zmysle. 
Vzdelanie, kultúra a kultúrnosť politi-
kov, to akosi nejde dokopy. Milan Rúfus 
to vyjadril presne slovami: „prečo sú tak 
príšerne nenažratí“. Veď, čo chceme od 
politikov, ktorí sa podieľajú na tunelova-
ní verejných zdrojov a predražovaní cez 

centrálne verejné obstarávania? 
Skúsme konkrétnejšie.

Keďže som z kultúry, myslím naprí-
klad na 214 miliónov eur na digitalizáciu 
z eurofondov, kde sa niektoré národné 
projekty cez „našich ľudí“ predražili o 
vyše 1000 percent a kde sa ďalšie desiat-
ky miliónov zo štátneho rozpočtu dávajú 
ročne na udržateľnosť projektov, ktoré 
mali byť hotové uzž v roku 2015? Euro-
fondy na vzdelávanie a kultúru mali 
odstrániť naše civilizačné zaostávanie. 
Peniaze sa minuli a míňajú a zaostáva-
nie sa prehĺbilo, lebo svet ide dopredu. 
Čo chceme od ministra kultúry, čo neza-
bránil vývozu busty, ktorá má hodnotu 
desiatok miliónov do zahraničia, lebo 
to vraj nie je slovacikum. Ministra, torý 
minul desiatky miliónov na nezmyselné 
audity, analýzy a nákupy nepotrebných 
cédečiek za 20 miliónov korún a neza-
bezpečil záchranu nášho písomného 
dedičstva? Čo môžeme očakávať od mi-
nisterstva školstva, ktoré nie je schop-
né reformovať školstvo a nemá odvahu 
redukovať na rozumnú mieru počet 
vysokých škôl? Ktoré nie je 
schopné koncentrovať sily 
a prostriedky  na nejakú 
inovačnú prioritu? Ktoré 
fakticky legalizuje plagi-
átorstvo a nedokáže 
efektívne čer-
pať eurofon-
dy?     

Potrebujeme reset a reštart II.

» Prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD.

Z historického hľadiska skladba stra-
vy je vždy daná prirodzenou dostup-
nosťou k potrave. Preto  je naša strava 
iná, ako strava Grékov alebo Talianov. 

Stredomorská strava má svoj pôvod 
vstrave južného Talianska, Grécka a 
Španielska. Aj keď sa ináč stravujú 
Gréci ako Taliani a obaja inak ako Špa-
nieli, niečo majú spoločné a rozdielne 
od našej stravy – málo nasýtených 
tukov, málo červeného mäsa a jedno-
duchých cukrov. Typické je veľa zele-
niny a ovocia, veľa rýb a mastných 
kyselín prospešných pre zdravie.

Významne nižší výskyt srdcovo-
-cievnych ochorení na juhu Talianska 
a v prímorskom Grécku či Španielsku 
má svoj pôvod práve v vplyve stravy 
a aj spôsobe života. Medzi diétami sa 
stredomorská strava, nazývaná aj me-
diteriánska diéta (MD) stala tou, ktorú 
medicína odporúča už dlhodobo naj-
viac, lebo: 

ochoreniami o takmer 30 percent. 

napriek tomu, že obsahuje pomerne 
veľa tukov, ktoré sú ale zdraviu pro-
spešné, hlavne z olivového oleja, nie-

ktorých druhov rýb a morských plodov. 

účinok pred vznikom rakoviny až 
o vyše 50 percent, hlavne prsníka a 
hrubého čreva. 

-
záciu cukrovky a bráni pred jej vzni-
kom o 20-30 percent.

-
vového systému,  bráni pred vznikom 

-
rovej choroby. 

Stačí, ak si spomenieme dovolen-
ku na juhu Európy a zvyklosti, ktoré 
môžeme, prenesieme k nám. MD je 
vhodná v primárnej prevencii – teda 
v predchádzaní ochorení, ale aj v se-
kundárnej, keď  ochorenie už je prí-
tomné, ale úspešne bráni zhoršeniu. 
Stredomorská diéta spolu 
s diétou DASH dlho-
dobo obsadzujú prvé 
dve priečky medzi naj-
zdravšími stravovací-
mi spôsobmi. 

(dokončenie 
nabudúce)

Mediteriánska diéta

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

metabolizmu a výživy
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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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PREDAJ

www.odpadkosice.sk
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KOŠICE
Južná trieda 97
(pred ČS OMV)

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

fax:
055/728 87 82

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

ZÁRUKA na okná

5 rokov

Najvyššia
rada okien

Vchodové dvere
do rodinných domov

tradícia
15 rokov
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Materiály používané pri výrobe:
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»Predám 4ks nové let-
né pneu BRIDGESTONE 
185/65 R15 88T. Tel. 055 
642 11 74
»Kúpim starý, predvoj-
nový bicykel. Ponúknite. 
0915 376 374

»Kúpim 2- 3. izb byt v Ko-
šiciach. Súrne. Hotovosť. 
0910 652 053

»Kúpim haki lešenie 
0908 532 682
»Čistenie hrobov a obno-
va písma, serióznosť, ko-
rektnosť a spoľahlivosť. 
T.Č. 0919 205 521

»Predám nové poloho-
vateľné kreslo cena do-
hodou. 0908 642 018

»KTO DARUJE, ALEBO PRE-
DÁ GRAMOPLATNE - ZBE-
RATEĽ, STAČÍ PREZVONIŤ 
0914 136 879

»Sympatický muž 
59/180, pracujúci hľadá 
priateľku 50-56r. z Košíc 
a okolia. Maďarčina víta-
ná. Reagujem len na sms 
0949 671 263
»Rozv. štíhla sš rada 
spozná nezadaného 
nefajčiara 60-tnika na 
pekné kamarátstvo prip. 
vzťah z KE. Len sms 0949 
492 696

Občianska
riadková
inzercia

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

Príklad:
RP KS 12 Predám kočík,
0987 654 321

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

16 ZOZNAMKA    

02 AUTO-MOTO / iné 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

14 RôZNE / iné    
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0905 186 889, www.kopaniestudni.comZe
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HĽADANIE VODY
VŔTANIE STUDNÍ

STROJOVÉ KOPANIE 
STUDNÍ do 13 m
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OKNÁ A DVERE

kosice@hesta.sk 0940 233 677 0905 287 669

KOŠICE
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Kancelária v Košiciach, Strojárenská 13, 1.posch.

Informácie ohľadom umiestnenia

055/622 00 11 | 0905 962 161
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Skončenie pracovného pomeru výpo-
veďou je veľmi bežné, tak zo strany 
zamestnávateľa, ako i zamestnanca. 

Môže však nastať situácia, že tento 
spôsob skončenia pracovného pomeru 
nebude právne podložený, napríklad 
ak je podaná výpoveď v prípadoch, v 
ktorých Zákonník práce nariaďuje zá-
kaz výpovede a pod. Ak právny úkon 
smerujúci ku skončeniu pracovného 
pomeru výpoveďou nespĺňa zákonom 
požadované náležitosti, je možné ho 
označiť za právne vadný a bude Zákon-
níkom práce postihnutý neplatnosťou. 
V danom prípade však pôjde o relatív-
nu neplatnosť, čo znamená, že právny 
úkon sa považuje za platný, až kým sa 
oprávnená osoba nedovolá neplatnosti 
na súde. 

Dovolávať sa jej teda nemôže ktokoľ-
vek, ale iba konkrétny účastník pracov-
noprávneho vzťahu, a to zamestnanec 
alebo zamestnávateľ, ktorý je výpo-
veďou na svojich právach dotknutý. 
Zákonník práce umožňuje za presne 
vymedzených podmienok domáhať sa 
na súde určenia neplatnosti výpovede. 
Danú skutočnosť si zamestnanec, ako 
i zamestnávateľ môže v zmysle Zákon-
níka práce uplatniť najneskôr v  lehote 
dvoch mesiacov odo dňa, keď sa mal 
pracovný pomer skončiť. Ak si účastník 
toto svoje právo neuplatní na súde naj-
neskôr do uplynutia tejto lehoty, dôjde 

k  zániku práva ako celku. Táto dvoj-
mesačná lehota má aj hmotnoprávny 
charakter, čo znamená, že účastník 
pracovnoprávneho vzťahu, ktorého sa 
výpoveď týka, musí svoju žalobu na ur-
čenie neplatnosti skončenia pracovné-
ho pomeru výpoveďou doručiť na súd 
najneskôr v  posledný deň dvojmesač-
nej lehoty, a teda nestačí podať žalobu 
v posledný deň lehoty na pošte. 

Ak zamestnanec alebo zamestná-
vateľ napriek tejto skutočnosti, t. j. po 
márnom uplynutí uvedenej lehoty, 
podá žalobu na určenie neplatnosti vý-
povede, tak musí súd zo svojej úradnej 
povinnosti prihliadnuť na zánik práva 
a predmetnú žalobu zamietnuť. V prí-
pade splnenia zákonných podmienok 
na podanie žaloby na určenie neplat-
nosti výpovede súd začne konanie vo 
veci a môže rozhodnúť, že sa pracovný 
pomer skončil neplatne, a že trvá aj na-
ďalej. V takomto prípade musí zamest-
návateľ aj naďalej poskytovať prácu 
zamestnancovi a zamestnanec musí 
pokračovať vo vykonávaní práce.

Neplatnosť výpovede podľa Zákonníka 
práce

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

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

Prečo čistiť DPF �ltre u nás
Vieme, že potrebujete ušetriť čas a �nančné prostriedky. Preto sme vybrali  
špičkovú technológiu čistenia a efektívne nastavili všetky služby.

Všetko na jednom mieste
Odmontujeme - vyčistíme - namontujeme. Žiadne niekoľkodňové čakanie  
kôli zasielaniu DPF �ltra do iného servisu.

Záruka kvality
Po čistení dostanete originálny protokol, kde budú uvedené informácie  
o výsledku čistenia. Žiadne hodnoty „od oka“.

Až 95% účinnosť čistenia
Pre vás úspora. Dobre vyčistený �lter pevných častíc pomáha spaľovaciemu 
systému, spotreba je nižšia, motor spokojný a vaša peňaženka tiež.

Rbpp trading s.r.o., 
Duklianskych hrdinov 1682, 093 01 Vranov nad Topľou

+ 421 915 864 547    I    +421 915 890 813    I    rbpptradingsro@gmail.com

ČISTENIE 
DPF FILTROV
Všetko v jednom autoservise
bez niekoľkodňového čakania.

AKCIA OD 135 EUR
83
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www.vekostav.sk
info@vekostav.sk

Dunajská 10, Košice

0905 571 754

GARANCIA

VYSOKEJ KVALITY
a NAJNIŽŠEJ CENY

na Slovensku

okná ihneď k odberu!
    WWW.VEKOSTAV.SK

V Ý R O B A  A  M O N T Á Ž  O K I E N
VEKOSTAV

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

   murárske výspravky
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jednokrídlové OS:
šírka×výška

1500×1500
153€

1200×1200
 bez stĺpika 
137€

Sklopné 500×500
39€

1200×1500
113€

900×1200
93€

1200×1200
103€

600×600
55€

900×900
79€

600×1200
79€

600×900
73€

dvojkrídlové O-OS
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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

 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

87
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Materiály: HLINÍK, DREVO

TERASY   ZIMNÉ ZÁHRADY   PRÍSTREŠKY   ZASKLENIE   TIENIACA TECHNIKA

Zabezpeèíme demontáž, betonáž, pokládku dlažby...

STAVEBNÉ PRÁCE
RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE

TIENENIE NA STRECHY
SKLENENÉ STRECHY
DREVENÉ PODLAHY

montter@montter.sk       www.montter.sk      0919 370 730   0919 383 363

Nemusíte hladat 2 alebo 3 firmy
, ,Nemusíte hladat 2 alebo 3 firmy
, ,
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17 rokov
vyrábame okná

pre Slovensko
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Predmetom predaja sú posledné 2 priestory,
v ktorých sú zabehnuté prevádzky.

Priestor o výmere 66,62 m� je využívaný
nájomníkom s platnou nájomnou zmluvou.

V priestoroch o výmere 67,98 m� sa nachádza
predajňa s darčekovým tovarom, ktorú pravidelne 

navštevujú verní zákazníci.  Vďaka svojej vynikajúcej 
polohe priestory neprehliadnu ani náhodní 

okoloidúci. V zadnej časti sa nachádzajú rampy pre 
jednoduchšiu manipuláciu s tovarom.

Bližšie informácie: 0917 813 503

OBCHODNÉ PRIESTORY NA PREDAJ
v centre mesta Trebišov, ul.M.R.Štefánika 1515
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„Aké by to bolo, keby sme s Bibliou 
zaobchádzali rovnako ako so svojím 
smartfónom? Keby sme ju niekoľkokrát 
za deň otvorili a čítali v nej správy od 
Boha, ako čítame esemesky v telefóne?“ 
spýtal sa raz na audiencii pápež František.

Biblii – ako najprekladanejšej, naj-
rozšírenejšej, najpredávanejšej a najčí-
tanejšej knihe na svete – prislúcha veľa 
superlatívov. Avšak nie je to kniha, 
ktorú si stačí raz prečítať a potom 
odložiť na policu. Biblia hovorí o Bohu, 
ale predovšetkým sa v nej Boh prihovára 
nám. Vo Svätom písme ma Boh osobne 
oslovuje, posiela mi akoby textovú sprá-
vu alebo, ešte krajšie, zaľúbený list. A 
kto by nechcel dostať list alebo správu 
priamo od Boha?

Biblia je inšpirovaná a napísaná 
pod vedením Ducha Svätého. Iste, 
autori biblických kníh boli ľudia svojej 
doby, a preto na vyjadrenie večných prá-
vd používali im vlastné slová, štýl a reč. 
Jednotlivé knihy Biblie sú zviazané so 
svojím historickým a kultúrnym kon-
textom. Prostredníctvom viery však vní-
mame za jednotlivými vrstvami textov 
niečo hlbšie ako len literárne dielo. His-
torická postava  Ježiša, ako o  ňom píšu 
evanjeliá a viera v neho ako Božie slovo, 
sú kľúčom k ich výkladu celej Biblie.

„Lebo živé je Božie slovo, účinné a 
ostrejšie ako každý dvojsečný meč“ 
(Hebr 4, 12). Božie slovo preniká naše 
myšlienkami a pohnútky srdca, vyvra-
cia ideológie. „Biblia je knihou ohňa,“ 

hovorí pápež František vo svojom pred-
slove v YOUCAT Biblii pre mládež. A 
cituje Mahátmá Gándhího: „Vám, kres-
ťanom, bol zverený dokument, v kto-
rom je toľko dynamitu, že by mohol 
rozmetať na kúsky celú civilizáciu, 
obrátiť svet hore nohami a priniesť 
mier do tohto vojnou rozdeleného 
sveta. Ale vy sa k nemu správate, 
akoby to bola len dobrá beletria – nič 
viac.“ A práve pre túto výbušnú silu Bib-
lie sú kresťania v mnohých krajinách 
prenasledovaní, väznení a zabíjaní, a to 
len preto, že ju vlastnia alebo ohlasujú 
Božie slovo. 

Milí priatelia, za knihu by nik z  nás 
nepoložil život. Za odkaz lásky však 
áno! Dajme Biblii ústredné postave-
nie v našich domovoch, majme ju na 
očiach,  často z nej čítajme, verme jej 
a  modlime sa s ňou. Rozmýšľajme nad 
jej slovami a premeňme ich na skutky. 
Potom Biblia zmení náš život a s ním 
aj okolitý svet.

Vďaka pomoci dobrodin- c o v 
pápežská nadácia ACN 
distribuovala už viac 
ako 51 miliónov Biblií 
pre deti v  189 rečiach 
do celého sveta. Zapojte 
sa aj vy. 
www.acn-slovensko.org

Žime s Bibliou

» www.acn-slovensko.sk

» P. Martin Mária Barta
duchovný asistent ACN 

VLAKY PLNÉ 
      ZÁŽITKOV

+421 917 618 841 / kezeleznica@gmail.com4444444 9999 777777 66 888 8884444 ////// @g@@@@

www.detskazeleznica.sk

ČERMEĽ
Alpinka

M
8:45*

M
10:30

M
12:15

M
14:15

M
16:00

ALPINKA
Čermeľ

M
9:25

M
11:10

M
12:55

M
14:55

M
16:30

JÚL, AUGUST pracovné dni

 OKTÓBER sobota, nedeľa
ČERMEĽ
Alpinka

M
10:30

M
12:15

M
14:15

M
16:00

ALPINKA
Čermeľ

M
11:10

M
12:55

M
14:55

M
16:40

ČERMEĽ
Alpinka

M
8:45* 10:30 12:15 14:15 16:00

M
17:30

ALPINKA
Čermeľ

M
9:25 11:10 12:55 14:55 16:40

M
18:10

MÁJ, JÚN, JÚL, AUGUST, SEPTEMBER  
sobota, nedeľa, sviatky

Sezóna 
od apríla do októbra

Zážitkové vlaky  
pre celú rodinu pravidelné 

aj na objednávku

Školské aj firemné 
jazdy

VEĽKÝ VLAKOVÝ VÝLET
ŽELEZNIČNÁ

KOMPÁNIAS LOV E NS K A

I n formác ie a predpredaj  cestovných l ís tkov

22.6.2019
KOŠICE / PREŠOV HANUŠOVCE NAD TOPĽOU

HANUŠOVSKÉ VIADUKTY
KAŠTIEĽ HANUŠOVCE
ARCHEOPARK HANUŠOVCE
SAKRÁLNE OBJEKTY

•  www. detskaze lezn ica .sk •

JEDINEČNÝ VLAK 
S PARNÝM RUŠŇOM

431.032
„VENTILOVKA“
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ošetrenie diagnostika pomocou najnovších technológií vrátane

   pre našich pacientov

     |   info@ .sk
                         www.

HAPPYDENT, s.r.o.
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V týchto dňoch opäť rýchlo od-
štartovali tropické dni. Veľmi vy-
soké teploty, ktoré sa šplhajú až k 
40 stupňom si môžu vyžiadať ne-
príjemnú a niekedy aj nebezpečnú 
daň v podobe tepelného alebo sl-
nečného úpalu. 

Poďme sa pozrieť aké sú príznaky, 
rozdiely a rýchla pomoc v prípade 
týchto stavov spojených s horúčava-
mi.

Úpal – alebo kolaps z tepla je jed-
nou z najčastejších foriem účinku 
tepla. Väčšina ľudí si ho vysvetľuje 
ako následok frajeriny a nadmerného 
vystavovania sa slnečným lúčom bez 
čiapky či trička. Úpal je však kolaps z 
tepla a slnečné žiarenie len zosilňuje 
nepríjemné príznaky. Úpal vzniká pri 
dusnom sparne, horúcom počasí bez 
vetra, proste pri počasí označovanom 
ako „hic“.

Ľudské telo sa nedokáže vyrovnať 
s okolitou teplotou a telesná teplota 
prudko stúpa počas 15 minút až na 
41°C. Úpal sprevádza dehydratácia, 
únava či zrýchlený pulz. Človeku 
je na vracanie, krúti sa mu hlava, je 
unavený, môže blúzniť a mať vidiny. 
Postihnutý pociťuje nesmierny smäd, 
je „vysušený“, horúci a červený v tvá-
ri. Bez rýchlych opatrení odpadáva 
a môžu nastať kŕče, bezvedomie až 

smrť.

Úžeh – je slnečný úpal alebo in-
solácia. Je to ľudovo známy stav po 
priamom účinku na nechránenú 
hlavu či telo. Prejaví sa obdobne ako 
úpal. Nebezpečné sú ale mozgové 
príznaky, pretože práve mozog je na 
prudké slnko extrémne citlivý. Typic-
ké sú preto aj príznaky podráždenia 
mozgových blán a stuhnutie šije. 
Ohrození sú teda najviac ľudia s má-
lom vlasov a malé deti. Príznaky sa 
dostavujú oneskorene, často v noci 
alebo ráno po pobyte na slnku.

Prvú pomoc treba poskytnúť čo 
najrýchlejšie. Zapamätajme si tri 
slová – chlad, vlhkosť a tekutiny. Po-
stihnutého premiestnime do chlad-
nej miestnosti a usadíme do polose-
du. Ochladzujeme jeho telo postupne 
studenými zábalmi a sprchou. Rých-
ly pokles teploty totiž môže spôsobiť 
zlyhanie srdca. Najlepšia je teplota 
prostredia okolo 18°C. 
Dávame mu piť oby-
čajnú vodu s lyžič-
kou soli na 1 liter. 
Nepodávame žiad-
ne lieky. V prípa-
de straty vedomia 
alebo akýchkoľvek 
komplikácií voláme 
záchranku.

Úpal či úžeh

» Miško Scheibenreif 055/729 07 87,  0905 882 008

Noves okná Košice s.r.o., Žižkova 12
040 01 Košice, noveske@stonline.sk
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Doplnky k oknám všetkého 

druhu v našej ponuke BUDÚCNOSŤ JE NÍZKOENERGETICKÁ

PLASTOVÉ OKNÁ V NAJLEPŠOM POMERE KVALITY A CENY

Vyrobené

na Slovensku

OKNÁ, DVERE, ROLETY
 VONKAJŠIE ŽALÚZIE

  GARÁŽOVÉ BRÁNY

Vonkajšie žalúzie

®

výnimočný výrobok vhodný
pre nízko-energetické a pasívne domy
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Stalo sa vám už, že ste v obchode stretli nevidiaceho alebo človeka so silnými okuliarmi, ktorý 
po predajni „čudne“ blúdil? Možno do niečoho narazil a vám napadlo, že asi dobre nevidí... 
Máte dve možnosti – nechať to tak a dúfať, že si ho personál všimne, alebo pomôcť. Bránil 
vám vykročiť k danému človeku strach, pretože ste nevedeli, čo urobiť? Nie je to také zložité...

-

 Ak si všimnete, že do obchodu vošiel nevidiaci (má bielu pali-
cu, môže/nemusí mať tmavé okuliare, príp. ho sprevádza vodiaci pes) 
alebo slabozraký, neostýchajte sa ho osloviť. Podíďte k nemu, oslovte 
ho a zľahka sa ho dotknite rukou. Ponúknite mu lakeť na sprevádza-
nie, pokojne to môžete komentovať: „Dobrý deň, ja tu tiež nakupujem, 
ale ak máte záujem, rád vám pomôžem a môžeme nakupovať spolu. 
Nech sa páči, chyťte sa ma za lakeť.“
 
 Choďte krok pred nevidiacim. Takto vás vie bez problémov 
nasledovať. Vy nevidiaceho za ruku neťahajte. Nie je malé dieťa a na-
vyše tým, že sa vás drží, dokáže „vycítiť“ aj to, že chcete meniť smer 
chôdze.

 Ak je pred vami prekážka, jednoducho ju opíšte – 
napríklad: „Pred nami je debnička, musíme ju obísť.“ Ale-
bo dotyčného poproste, aby chvíľu počkal, že ju presuniete.  
 
 V prípade, že má nevidiaci vodiaceho psa, dbajte na to, aby 
bolo po pravej strane dosť miesta aj pre neho.

 Odveďte ho k pokladni a pomôžte mu pri vykladaní tovaru na 
pás. Platbu v hotovosti či kartou už nechajte na pokladníka a záka-
zníka. Nápomocní však môžete byť pri nakladaní tovaru do tašky či 
odprevadení pred predajňu. Tam už si nevidiaci opäť poradí. 

 Opýtajte sa, či hľadá niečo konkrétne (možno má presnú pred-
stavu) alebo popisujte, kde sa nachádzate a čo vidíte: „Sme práve pri 
pečive, majú niekoľko druhov chleba...“ Môžete tiež vymenovať, čo je 
v akcii alebo čo sa vám z tovaru pozdáva či naopak: „Viete čo, šalát je 
už trochu zvädnutý, ale rukola vyzerá čerstvo!“

 Pokiaľ nevidiaci povie len všeobecne, že by chcel jogurt, 
pomenujte mu, aké druhy či značky majú na výber. Ak sa nevie 
rozhodnúť, skúste sa pozrieť na obal a prečítajte mu zloženie. 

 Pokiaľ niečo nie je tam, kde ste zvyknutí, pokojne to povedz-
te. „Hm, tu mala byť drogéria, ale nie je. Musíme ju pohľadať. Ale sú 
tu konzervy, nepotrebujete niečo?“ Svoju predstavu danému človeku 
nevnucujte, ani vám by sa to asi nepáčilo, no ak máte s  určitým 
produktom pozitívnu skúsenosť, povedzte ju. Rozhodnutie kúpiť či 
nekúpiť je už len na ňom.

Únia nevidiacich 
a slabozrakých 
Slovenska

Nebojte sa

KROK ZA KROKOM 

  Nič sa nedeje, určite to však neberte štýlom, tak nabudúce sa 
na to „vykašlem“. Niektorí slabozrakí si vedia poradiť v  orientácii v 
obchode, ale možno vašu pomoc ocenia pri čítaní zloženia tovaru, pri 
jeho odvážení alebo, ak sú bezradní, pretože v predajni premiestnili 
jednotlivé produkty a nevedia ich nájsť na zvyčajnom mieste. 

  Na Slovensku je len jedna spoločnosť, ktorej reťazec 
špeciálne školí personál, aby vedel byť nápomocný pri 
nakupovaní nevidiacim a slabozrakým klientom.
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VO VÝHODNÝCH CENÁCH

AJ V ROKU 2019

Firma PRIBULA-MIX, s.r.o.

Košice      0905 642 837      www.pribulamix.sk

plastové a drevené eurookná, dvere a garážové brány
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plastové a drevené eurookná, dvere a garážové brány

410€ 380 €520€ 469€

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

a vnútorné parapety, mikroventilácia,
retiazkové celotieniace žalúzie,

zdvíhač krídla, DPH, odvoz zdarma

DARČEK
elektronika podľa ponuky

pri nákupe nad 900€

Profesionálni, školení pracovníci

Špičkové 5 - komorové
profily

Rakúske kovania
WINKHAUS

NA SPLÁTKY
BEZ NAVÝŠENIA

AKCIA
na zateplenie rodinných domov

| uhlíkový polystyrén
 v cene obyčajného |

Pri objednávke do konca júna

ická nerezová rúra Elektrolutrelek x

3030



KS19-24 strana- 12

12
škola / politická inzercia , SlUŽBY

Parlamentná opozícia vydala návrh 
na obmedzenie funkčných období 
riaditeľov škôl. 

Jeho motiváciu chápem. Kvôli ma-
razmu, čo spôsobili vlády v školstve, sa 
stáva, že v školách zostávajú nekvalitní 
riaditelia, ktorí si dokážu upevniť moc 
tak, že sa nedajú odstrániť. K takému-
to obmedzeniu by však malo prísť aj v 
iných oblastiach ako v školstve!

Motiváciu legislatívneho návrhu, 
aby sa dobrí riaditelia prestriedali na 
iných školách, považujem za príliš 
idealistický krok. Slováci neradi menia 
prácu. Keď si riaditeľ zvykne na prostre-
die školy, tak chce v nej žiť a vidieť, kam 
ju dovedie. O to citlivejšie je to, ak ide o 
dobrého riaditeľa. Navyše zžiť sa so ško-
lou trvá minimálne tri roky. Treba dávať 
pozor na to, aby sa legislatívnym záme-
rom nepoškodili dobrí riaditelia. 

Problém všetkého je v zákone o 
školskej samospráve, konkrétne v kre-
ovaní a fungovaní rád škôl. Zmena 
systému je dôležitejšia ako zbytočný 
nápad dosadzovať do škôl manažérov. 
Na prvom mieste nech sa naplní pojem 
SAMOspráva. Zriaďovateľ nech rieši 
len prevádzku a financovanie školy, 
prípadne koncepciu vyučovania. Žiad-
ne právo veta zriaďovateľa. Poznáme 
mnoho prípadov, keď sa objaví šikov-
ný riaditeľ, no vstúpi do konfliktu so 
zriaďovateľom, často bez potrebného 
vzdelania. Začína sa boj, ktorý ho oberá 
o prácu pre školu. Napokon z boja od-

íde a zriaďovateľ si tam dosadí svojho 
človeka. 

Legislatívna zmena fungovania 
rady školy je základom, aby sa kva-
litní ľudia hlásili do funkcie, aby sa 
neobávali zbytočného a účelového 
obmedzovania výkonu, aby nemuseli 
závisieť od obce.  Rozhodovať by mala 
vo všetkom rada školy. Isto, zástupco-
via zriaďovateľa majú byť členmi rady 
školy, keďže budovy škôl patria obciam 
a spolupráca medzi školou a obcou je 
nevyhnutnosťou. Pomer jednotlivých 
zložiek školy musí byť rovnaký: 4 zá-
stupcovia zriaďovateľa, 4 zamestnanci 
školy, 4 rodičia. Zverme im rozhodova-
ciu zodpovednosť za školu s tým, že sa 
presne vymedzí, kedy sa riaditeľ musí 
odvolať, akým pomerom hlasov má 
byť volený. Treba rozšíriť aj kompeten-
cie rady. Aby napr. mohla prejednávať 
priestupky zamestnancov alebo mohla 
sama rozhodovať o odvolaní riaditeľa 
bez vstupu externých úradov a inšpek-
cie. To je samospráva v pravom zmys-
le slova. Ak si aj rada školy ponechá 
zlého riaditeľa, časom sa to prejaví na 
fungovaní školy. Je načase, aby takáto 
SAMOspráva sama pocítila dôsledky 
svojich rozhodnutí. Rovnako musia vy-
víjať tlak rodičia, ktorí stále nechápu, 
že mať dobrého a nezávislého riaditeľa 
je základom fungovania školy, druhé-
ho domova detí.

Samospráva v škole

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

27
-0

07
6

0907 333 191

Niekedy počú-
vam, že som nudný 
a politiku beriem 
príliš vážne. Vraj 
náš program ani 
naši odborníci ne-

budú ľudí zaujímať. Hovoria mi, že 
mám byť viac útočný, viac provokovať 
a občas urobiť nejaké divadlo. Mohol 
by som. Nevie sa to, ale okrem eko-
nómie som vyštudoval aj divadelnú 
dramaturgiu. Ale nechcem. Zákony, o 
ktorých hlasujem ovplyvňujú životy 
5,5 milióna ľudí. Pre mňa je to závä-
zok. Správa krajiny je vážna vec.

Politické cirkusy a osočovanie sú 
chvíľu zaujímavé, časom však una-
via a znechutia. Vyostria emócie a 
znepriatelia aj možných partnerov. 
A ľuďom nič neprinesú – ani vyššie 
platy, ani dostupnejších lekárov, ani 
dôstojnú starobu. Živia iba beznádej, 
že na Slovensku to inak nejde. 

V SPOLU veríme na politiku rie-
šení, programov, najlepšie priprave-
ných ľudí a spojenectiev. Politiku, 
ktorá prináša výsledky. Vieme, že 
keď budeme súčasťou vlády, čakajú 
nás neľahké úlohy. Vymeniť stranu, 
čo za dvanásť rokov obsadila Sloven-
sko od východu na západ „svojimi 
ľuďmi“. Stranu, za ktorej vlády sa da-
rilo barónkam, čo žili na úkor malých 
poľnohospodárov a “tetám Ankám”, 
čo sa priživovali na chátrajúcom 
zdravotníctve. 

Bude to náročné. Všetci, ktorí ve-
ríme, že na Slovensku môže byť lep-

šie, budeme musieť držať spolu. Preto 
budujeme spojenectvá a otvárame 
dvere k spolupráci s inými politický-
mi stranami. Uvedomujeme si, že Slo-
vensko je rôznorodé a všetci máme 
priority a záujmy. No je dôležité, aby 
sme vedeli spoločne žiť a vychádzať. 
A postaviť sa za to, čo je pre nás všet-
kých a pre budúcnosť podstatné.

 Spojenectvá nie sú ľahké, nebu-
dem vám klamať. Preto o nich všetci 
radi rečnia, ale činy chýbajú. No bez 
spájania sa, bez dohody sa nikam ne-
pohneme. Preto sme minulý týždeň 
uzavreli koaličnú dohodu s Progre-
sívnym Slovenskom. Nerečníme, ko-
náme. Do parlamentných volieb ide-
me spoločne, aby sme boli schopní 
spravovať krajinu od prvého dňa vo 
vláde. 

Víťazstvo v eurovoľbách chápe-
me ako signál, že ľudia si želajú po-
litikov schopných dohodnúť sa. Naše 
spojenectvo je premyslené, pretože 
musí vydržať štyri roky vládnutia, 
nielen kampaň do parlamentných vo-
lieb. Politika je pre nás vážna vec, a 
tak k nej pristupujeme. Bez cirkusu. 
Zato s rozvahou a odhodlaním zlep-
šovať život ľudí na Slovensku.

Stačilo už cirkusov

» Miroslav Beblavý
predseda strany 
SPOLU - občianska demokracia

Slovensk

Mi l B bl
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Slovensko má možnosť pomenovať 
veľkú planétu. Ide o iniciatívu Medzi-
národnej astronomickej únie pri príle-
žitosti osláv 100. výročia jej založenia. 

Riadiaci výbor súťaže vybral pre Slo-
vensko exoplanétu s označením HAT-P-5, 
ktorá obieha okolo hviezdy podobnej Sln-
ku, nachádzajúcej sa vo vzdialenosti 990 
svetelných rokov. „Ide o planétu, ktorá sa 
podobá na Jupiter, je len o šesť percent 
ťažšia, obehne však okolo svojej hviezdy 
za 2,8 dňa. Keďže slovenská exoplanéta 
a jej materská hviezda sa premietajú do 
súhvezdia Lýra, neďaleko najjasnejšej 
hviezdy severnej hviezdnej oblohy Vega, 
z nášho územia budú pozorovateľné po-
čas celého leta,“ z Univerzity Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach o tom TASR informo-
vali národný koordinátor pre vzdelávacie 
aktivity IAU na Slovensku Rudolf Gális a 
predseda organizačného výboru projektu 
na Slovensku Jaroslav Merc.

Pri výbere sa zohľadňoval prípadný 
vzťah systému hviezdy a jej planéty s 
danou krajinou a viditeľnosť materskej 

hviezdy z jej územia. Všetky materské 
hviezdy sú zároveň dostatočne jasné 
na to, aby ich bolo možné pozorovať aj 
malými ďalekohľadmi.

Cieľom iniciatívy je „vytvoriť príležitosť 
zamyslieť sa nad tým, aké je naše miesto 
vo vesmíre a ako by mohla byť Zem vní-
maná civilizáciou na inej planéte“, ale 
aj „prispieť k súdržnosti všetkých ľudí 
na Zemi výrazným symbolom globálnej 
identity.“

Národné kampane umožňujúce verej-
nosti navrhnúť a potom hlasovať za vy-
brané pomenovania, pripravilo už viac 
ako 70 krajín vrátane Slovenska. Trvajú 
od júna do novembra a po záverečnom 
potvrdení riadiacim výborom IAU100 
NameExoWorlds budú celkové výsledky 
vyhlásené v decembri 2019. Hlasovací 
formulár nájdete na adrese:
https://www.astro.sk/iau100/index.php/
name-exoworlds/registracny-formular/ 

(Na obrázku na porovnanie – Jupiter 
vľavo,  HAT-P-5 vpravo.)

Nájdime meno pre planétu

» red

Černobyľ. Opäť v centre pozornos-
ti, najmä vďaka seriálu renomova-
nej televíznej spoločnosti. Udalosť, 
ktorá sa zdá v jej stvárnení ako do-
kumentárny horor. Udalosť, ktorá 
hororom bola. 

Seriál sa nezmieňoval podrobnejšie 
k tomu, čo sme zažili u nás, ani k skúse-
nostiam, ktoré s jadrovými haváriami 
na Slovensku máme. Treba však ešte 
vysvetliť titulok. Černobyľská havária 
spôsobila katastrofu, obrovskú a tra-
gickú. Avšak – štvrťstoročie pred ňou 
bola úroveň radiácie aj nad Českoslo-
venskom vyššia, ako po aprílovej ha-
várii v roku 1986 v Černobyle. Bolo to v 
dôsledku jadrových testov, ktoré moc-
nosti bez obmedzenia uskutočňovali aj 
vo voľnom ovzduší. 

Ide o najhoršiu jadrovú haváriu 
v histórii jadrovej energetiky. Počas 
experimentu a testu nového bezpeč-
nostného systému došlo k prehriatiu a 
následne explózii reaktora typu RBMK-
1000 sa do vzduchu uvoľnil rádioaktív-
ny mrak, ktorý postupoval cez západ-
nú časť Sovietskeho zväzu, Východnú 
Európu a Škandináviu. Boli kontami-
nované rozsiahle oblasti Ukrajiny, Bie-
loruska a Ruska, čo si vyžiadalo evaku-
áciu a presídlenie asi 200 000 ľudí. 

Nad územím Československa 
preletel černobyľský mrak celkovo 
trikrát: 30. apríla, 3. až 4. mája a 7. 
mája 1986. Druhá vlna najviac zasiahla 
územie západného Slovenska. Boli to 

najmä okresy Dunajská Streda, Komár-
no, Žiar nad Hronom, Galanta či Nitra, 
- vyplýva z meraní SHMÚ.

Podľa veľmi opatrných odhadov 
organizácie Greenpeace mala radiácia 
z Černobyľa spôsobiť na našom území 
celkovo 450 až 1 200 predčasných úmr-
tí, väčšinou v dôsledku rakoviny vyvo-
lanej ožiarením. Presná štúdia, koľko 
ľudí zomrelo v dôsledku černobyľskej 
katastrofy, však neexistuje.

Na Slovensku sa stala havária v 
jadrovej elektrárni A1 už v roku 1976. 
Palivo sa vymieňalo priamo počas 
prevádzky. Palivový článok však vy-
strelil do výšky, trafil žeriav a rozbil 
sa. Okamžite došlo k úniku oxidu uh-
ličitého, ktorý sa používal na chladenie 
reaktora. K druhej havárii v reaktore 
A 1 došlo 22. februára 1977 pri výme-
ne palivového článku. Po zavezení pa-
livového článku do reaktoru nemohlo 
chladiace médium voľne prúdiť a lokál-
ne prehrievanie spôsobilo roztavenie 
palivových prútov a prepálenie rúry 
nádoby moderátora. Tým prišlo k prie-
niku moderátora, ktorým bola v tomto 
prípade ťažká voda, do primárneho 
okruhu a v dôsledku toho k rýchlemu 
nárastu vlhkosti, ktorá následne viedla 
k rýchlemu poškodeniu pokrytia pali-
va nachádzajúceho sa v reaktore.

V dôsledku tejto havárie bola jad-
rová elektráreň A-1 uzavretá a od roku 
1979 prebieha jej likvidácia. 

Černobyľ bol zlý, ale nie najhorší

» red
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Ponuka práce NEMECKO

SADROKARTONISTI

dlhodobá práca aj cez zimu
Platové podmienky: 

ubytovanie a doprava HRADENÉ
monolitbau@gmail.com
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Ponúkame prácu na pozíciu
„MONTÉR“

- potrebný vodičský preukaz
- odborná spôsobilosť v Elektrotechnike § 21 vítaná

- nástup ihneď

V prípade záujmu, životopis pošlite na: durica@dason.sk

PRÁCA Prešov, Košice
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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

Euro 
sa skloňuje podľa vzoru mesto.
Slovenčina naša

Slovom 
zástrčka označujeme vidlicu 
s vývodom vodiča elektriny, 

slovom zásuvka zas zariadenie 
určené na pripojenie elektrické-

ho zariadenia do zástrčky.

Slovenčina naša

Vykanie ženám – správne:
Podali by ste mi ten chlieb? 
Ukázali by ste mi tú knihu?

Nesprávne:
Podala by ste mi ten chlieb?

Slovenčina naša
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Potraviny KLAS - OMIDA, spol. s r.o.
Požiarnická 6, 040 01 Košice

Kontakt
Tel.: 0905 790 983
E-mail: personalne@dekort.sk
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UŽ STE TO POČULI?

» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO

Za posledné dni 
a týždne sa hitom 
mnohých našich pi-
sálkov stal nejaký 
blázen. Vraj za roky 
v politike neurobil 
absolútne nič. Ne-

prišiel s nejakou myšlienkou. Nemá žiadny 
program. Nemá žiadnu víziu, aké by to naše 
Slovensko malo vlastne byť. Neurobil nič po-
zitívneho a len vniesol do politiky nedôstoj-
ný bordel ... a že veľmi držia palce Kiskovi, 
aby ho vo voľbách konečne dorazil ... a aby 
nám tu už v parlamente konečne nezavadzal 
aj s tým jeho trápnučkým hnutím.

Prečo to robia? Lebo im nepasujeme do 
krámu. Vedia totiž, že nikdy neboli tak blíz-
ko svojmu vysnívanému ultraliberálnemu 
Slovensku ako v nasledujúcich voľbách. A 
vedia, že ak nás nedokážu do volieb dostať 
na kolená, a my sa napriek ich vôli a urput-
nej snahe ublížiť, do parlamentu dostaneme, 
tak ich sníček sa im rozplynie.

Preto vypisujú bezbožné lži a spolieha-
jú sa, že ľudia sú hlúpi ... že majú krátku pa-
mäť ... a tí istí ľudia mi potom píšu, že tie ne-
návistné reči pisálkov už ani nedokážu čítať.

Náš neúnavný zápas za očistu Sloven-
ska od korupcie, je pre nich nič. Odvážny 
vytrvalý boj holými rukami zoči-voči abso-
lútnemu zlu, je pre nich nič. 8-my rok naj-

aktívnejší poslanecký klub, je pre nich nič. 
Program s 500 konkrétnymi riešeniami, je 
pre nich nič...

Dnes majú svojich spasiteľov, s ich 
správnymi „hodnotami“ ... a vôbec im ne-
vadí, že vtedy, keď my sme riskovali v boji 
za ľudí a Slovensko možno aj životy, spa-
sitelia si v klídku užívali pohodlný život v 
bezpečnom ústraní.

Je to choré, prepáčte. Správate sa nie 
ako poctiví hľadači pravdy, ale ako pravdy 
majitelia. Nie je vám to trápne? Profesio-
nálna česť vám nehovorí nič? Či v pohode? 
Hlavne, že vám to dobre robí? To je vaše 
poslanie? Úbohé.

ps. Samozrejme, že “pisálkami” myslím 
tých akoženovinárov, ktorí si o sebe len mys-
lia, že novinármi sú, ktorí s pocitom boho-
rovnosti šíria akýkoľvek 
blud ... lebo oni môžu. 
Obávam sa, že faloš-
ná kolegialita voči 
takýmto akoženovi-
nárom len úplne zby-
točne znevažuje prácu 
naozajstných profíkov 
vo svojom fachu, napr. 
Monika Tódová či 
Marek Vagovič.
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Pracuj v priemyselnom parku Kechnec pri Košiciach!

Kontaktujte nás:

ludmila.revesova@kuenz.com michaela.sopkova@kuenz.com
www.kuenz.sk www.topzvarac.sk

Obsadzované profesie:
Technik kontroly kvality

Mzda:
Pracovník Pracovník s odbornou praxou  

našom odbore:
3,50 eur 5,50 eur
5,33 eur 7,50 eur

BEZPLATNÉ UBYTOVANIE

je výrobcom
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Hovorí sa 
o desať  minút, nie za desať minút.

Slovenčina naša Opakujeme, 
že prvýkrát sa píše spolu a prvý raz oddelene.

Slovenčina naša



KS19-24 strana- 16

16
EDITORIÁL / SLUŽBY

Komíny s najlepším pomerom ceny a kvality na trhu

Ruské skleníky - ZGT

     429,- 
362,-€

viac ako
300

modelov

         4
362

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

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

KRBY

kkkkkkkkkkkkk

 kachle

DOVOZ 
   SR 
  do 5 
prac.dní 

Záhradné  krby    grily, 
                 pece
                 ATLAS
                  hnedý

 pece TUMA
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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

Vodič kamiónovej prepravy 
(JIT prepravy) 
- od 810 € brutto + 160 € variabilná zložka
+ ďalšie prémie
- požadujeme: Vodičský preukaz typu E, alebo C
- práca na 3 zmeny
- zmennosť je od pondelka do piatku

prijme do pracovného
pomeru:

Potrebujete ubytovanie? – zabezpečíme!
Miesto výkonu práce:

Devínska Nová Ves (BA)- Lozorno 

e-mail: praca@schnellecke.com   
  tel.: 0800 144 140

32
-0

07
9

www.konstrukter.sk
info@konstrukter.sk

Tel.: 0908 914 180 - 0905 218 177

OPERÁTOR VÝROBY 

800 - 1000 EUR/netto

���������
900 - 1100 EUR/netto

�������������� 

11 EUR/hod.

����������������� 

(príjem tovaru, štítkovanie)

 nutné stredoškolské vzdelanie

900 - 1100 EUR/netto

����������������������
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