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KOŠICKO okolie

č. 30 / 26. júl 2019 / 23. ROčNÍK
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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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0905 682 445

KOMINÁRSTVO  MRÁZKO Košice Krásna
Revízie, kontrola a čistenie   špeciálnou kamerou

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

37
-0

15
8www.vekostav.sk

0911 671 234
SERVIS OKIEN

UPRATOVANIE
upratko@upratko.sk  ¦  0907 946 256
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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 Z AVY!

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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SERVIS
OKIEN

rýchlo a lacno
0918 217 665
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Reálna  záruka

12 rokov

LETNÁ AKCIAK

OBNOVA STRIECH

0949 765 613

OBNOVA
ETERNITOVÝCH, PLECHOVÝCH A PLOCHÝCH STRIECH
VÝMENA ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV
OBNOVA KOMÍNOV
TESÁRSKE PRÁCE
OBHLIADKA ZDARMA

OBNOVA
ETERNITOVÝCH, PLECHOVÝCH A PLOCHÝCH STRIECH
VÝMENA ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV
OBNOVA KOMÍNOV
TESÁRSKE PRÁCE
OBHLIADKA ZDARMA
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Robme svet lepším!

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Toto leto je akési hlučné. A nielen na 
kúpaliskách, to napokon k letu patrí 
a je to tak správne.

Všade okolo nás však počuť aj večne 
vyrušujúcich krikľúňov, ich bezobsaž-
né výkriky, hádky, ich nenávisť voči ne-
poznanému a hlavne – inému. Vidíme 
zo všetkých strán a mocenských pozí-
cií ich arogantné tváre s blazeovaným 
úsmevom (pre neznalých tohto dosť 
nepoužívaného slova – blazeovaný je 
ten človek, ktorého nič neteší, nezau-
jíma, ktorý pociťuje nudu, je presýtený 
dostatkom, znudený z neho a neraz aj 
zhýralý – veď aj hárem už u nás mož-
no legálne a najmä „so cťou a uzna-
ním“ mať). Majú desiatky žien a detí 
a vykrikujú o rodine, majú nepoctivo 
nahrabané majetky a kážu o poctivej 
práci, topia sa v bohatstve a občanov 
presviedčajú o potrebe skromnosti. 
Médiá ich majú v mimoriadnej obľube, 
veď bez týchto „hercov“ by sa nepreda-
li. Nebola by šou.

Urobme tento náš malý, päť a 
pol miliónový slovenský svet lepším! 
Netreba na to veľa. Ani revolúcie, ani 
státisícové demonštrácie, zas v záujme 
niekoho v pozadí, presne tak, ako to 
bolo pred tridsiatimi rokmi. Potrebuje-

me nájsť sami seba. Nájsť svoje ja, svoju 
občiansku hrdosť a statočnosť každého 
z nás. Najskôr sa osloboďme sami v 
sebe od propagandy, masového, kaž-
dodenného a všadeprítomného šírenia 
lží, od nenávisti voči nepoznanému a 
cudziemu, ako aj od závisti čohokoľvek 
komukoľvek.

Jediné, čoho sa obávajú mocní, 
dočasne mocní, je vnútorná sloboda 
každého z nás. Sloboda je ich nočnou 
morou. Slobodné myslenie, slobodné 
vyjadrovanie a slobodné rozhodovanie 
sa. Dokonca – absolútne nepredstaviteľ-
ná pre mnohých našich samozvaných 
„prvých medzi prvými“ je predstava, že 
by ľudia aj slobodne konali.

Viem, je leto, dovolenky, hry. Zaro-
biť si na chlieb príde zas až po ňom. Ale 
čo tak využiť ten voľný čas aj na premýš-
ľanie? Politici sa od septembra chystajú 
na predvolebné kampane. 
Teda na to, ako nás a čím 
zas oblafnúť. Je teda čas 
už teraz túto schému tro-
chu vylepšiť. Nikto iný ako 
my to za nás nespraví.

S pozdravom – 
užitočné trávenie 
dovoleniek 

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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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

novootvo�ená
CUKRÁREŇ

STELA

široký výber z vždy čerstvých zákuskov

Príjemné posedenie,
ovocné a zmrzlinové poháre, káva,
cukrovinky, nanuky, zmrzlina, ...

Družstevná pri Hornáde, Hlavná 4
Po. -So. 9:30-18:00, Nedeľa 9:00-18:00

aj na objednávku 0919 454 327
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Ponúkame na predaj RD a krásny rovinatý veľký pozemok
v intraviláne obce Kokšov-Bakša (Košice-okolie). RD súp. č. 10,

cena: 25000€. Pozemok 4208 m, LV č. 39, cena: 50€/m.
Celková cena: 235400€. T: 0940 905 033, E: AVedlova@seznam.cz
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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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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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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

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

VEĽKÁ IDA 682
055/ 699 26 19
0907 931 597
WWW.KEMAX.SK

DELENIE ZVITKOV
VÝROBA A PREDAJ
TRAPÉZOVÉ PLECHY, VLNITÉ PLECHY, 
HLADKÉ PLECHY, PLOTOVKY, HREBENÁČE, 
PARAPETY

OTVORENÉ: PO - PIA 7:00 - 15:00     VÝROBA MOŽNÁ AJ DO 24 HOD.    PREDAJ AJ MALOODBERATEĽOM

34
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PREDAJ
ODKVAPOVÝ
SYSTÉM
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Volumetrická diéta má 6. miesto v po-
radí najlepších diét a 2. miesto medzi 
redukčnými. 

Je menej známa u  nás, o  to viac je 
vyhľadávaná hollywoodskymi celebri-
tami. Vypracovala ju univerzitná pro-
fesorka Barbara Rolls. Je to krátkodobá 
diéta, pri ktorej rýchlo dosiahnete cieľ. 
Jej podstata je v objeme potravín. 

Pocit sýtosti je dosiahnutý pri napl-
není žalúdka objemom s  nízkou ener-
getickou hodnotou. Medzi potravinami 
sa vyberajú tie, ktoré majú väčší podiel 
vody v  rovnakom množstve – zelenina 
a ovocie a súčasne aj málo kalórií a do-
statok bielkovín - napríklad biele mäso. 
Jedlá a  potraviny s  vysokým podielom 
vody sú polievky 80-95 percent, ovocie 
a zelenina 80 – 95 percent, jogurty 75 per-
cent, cestoviny 65 percent - tu je dobré ich 
pripravovať „al dente“, aby boli cítiť pri 
kúsaní a neboli príliš mäkké. V skladbe 
stravy chýbajú tučné výrobky – tučné 
mäso a  syry, cukor, výrobky z  cukru, 
sladké a energetické nápoje. Vhodné sú 
všetky druhy melónov, ananás, citrusové 
plody a  biele mäso, paradajky, uhorky, 
cukiny a nízkotučné mliečne výrobky.

Potraviny sú rozdelené do štyroch 
kategórií podľa energetickej hodnoty:

1. s veľmi nízkou – tieto možno jesť 
kedykoľvek a v akomkoľvek množstve, 
do dosiahnutia pocitu sýtosti: ovocie 
a zelenina s nízkym obsahom škrobov, 
nízkotučné mlieko a polievkový vývar

2. s nízkou - ovocie a zelenina s obsa-
hom škrobov, celozrnné obilniny a cere-
álie, nízkotučné mäso

3. so strednou – mäso, syry, hranol-
ky, polevy na šaláty, chlieb, praclíky, 
zmrzlina a koláče

4. s vysokou – čipsy, cukríky, maslo, 
olej, koláče

Základ stravy sú potraviny z  prvej 
a druhej kategórie. Čím viac ich bude, 
tým bude efekt výraznejší.

Výhodou diéty je , že obsahuje veľa 
vitamínov, vlákniny, dostatočne hyd-
ratuje, ale vzhľadom na to, že je nízko-
energetická, je určená na krátkodobé 
použitie, niekedy na „schudnutie do 
plaviek alebo šiat“. 

Príklad dennej stravy:
Raňajky: sladký alebo slaný variant 
- nízkotučný jogurt s ananásom alebo 
nízkotučný jogurt s uhorkou a bylinka-
mi, prípadne aj s cesnakom
Desiata: melón
Obed: grilovaná alebo na pare robená 
ryba so zeleným šalátom
Olovrant: uhorka a para-
dajka
Večera: pestrý šalát 
s  vajíčkom alebo nízko-
tučným syrom

Volumetrická diéta

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

metabolizmu a výživy
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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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 Návratnosť
2-3 roky!!!

0915 927 993
0940 707 621

FÚKANÁ
IZOLÁCIA

Odpudzuje hmyz
a hlodavce
Vysoká požiarna
odolnosť
Úplne bez rizika plesní

MASTER GROUP s.r.o.
www.mgroupsro.sk

OCHRANA PROTI PREHRIEVANIU DOMU
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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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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
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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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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

-nátery striech
-nátery kostolov
-oprava komínov

0908 337 893

ŠUMNÁ 
STRECHA

MICHAL
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Predám dohodou pozemky 
vo Svidníku, t. 0903535536

»Kúpim garsónku- 2iz byt. 
Súrne. Hotovosť 0910 652 
053
»Prenajmem dvoj-garáž na 
Vodárenskej ulici v Košiciach 
s montážnou jamou a stud-
ňou. Cena 200 € mesačne + 
depozit 2 mesiace. 0911 664 
654
»V Topoľčanoch dám do dl-
hodobého prenájmu záhradu 
20x20m len pre veterinárne 
účely. Je tu možnosť výstav-
by ubytovania, príbytkov pre 
tu liečené zvieratá. Ubyto-
vanie pre vás je možné v RD, 
ku ktorému tá záhrada patrí. 
Tel. 0950 523 515

»Kúpim haki lešenie 0908 
532 682

»Predám starožitné šperky. 
Písomne: Kancelária Malac-
ko, Bernolákova 1/A, 901 01  
Malacky
»Kúpim staré odznaky, vy-
znamenania, mince, 0907 
910 755
»Kúpim pádla (veslá) na ka-
noe 0948 900 275
»Čistenie hrobov a obnova 
písma, serióznosť, korekt-
nosť a spoľahlivosť. T.Č. 0919 
205 521

»Hľadám priateľku, nie bo-
hatsvo ale lásku. Tel: 0944 
074 558

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.

06 POZEMKY / predaj 

16 ZOZNAMKA    

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

14 RôZNE / iné    
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 KAM S DREVENÝM ODPADOM ?

www.bucina-ddd.sk
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A.P.R.

ZATEPLENIE A ÚPRA-
VA FASÁD VRÁTANE 

MATERIÁLU A LEŠENIA

ZATEPLENIE A ÚPRA-
VA FASÁD VRÁTANE 

MATERIÁLU A LEŠENIA

0917 393 957
aprbardejov.x@gmail.com

- zateplenie fasád
- úprava fasád bez zateplenia
- stavebné práce
- zhotovenie a úpráva /štablónov/ 
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 ZÁRUKA MIN. 20 ROKOV
 NAJLEPŠIA CENA
 ŽIADNA ZÁLOHA
 PRVOTRIEDNA

   KVALITA

NON STOP linka0944 720 932

 zameranie   odborné poradenstvo
 cenová kalkulácia na mieste  ZADARMO !!!

OBNOVA STRIECH
 ETERNITOVÝCH  PLECHOVÝCH

 PLOCHÝCH  KANADSKÝ  ŠINDEĽ
RODINNÝCH DOMOV, PANELÁKOV A BYTOVIEK

BEZ DEMONTÁŽE!
SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY

BITÚMENOVOU LEPENKOU

VYKONÁVAME OPRAVY: KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV

obnova plochých striech technológiou COPERNIT
 záruka minimálne 20 rokov

Slovenská firma
NAJLEPŠIA

CENA
NA TRHU

už 10 rokov

OKNÁ A DVERE

kosice@hesta.sk 0940 233 677 0905 287 669

KOŠICE
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Medzi členmi rodiny vznikajú 
manželstvom, rodičovstvom a prí-
buzenstvom vzťahy, ktorých úlo-
hou je navzájom si pomáhať. 

V rámci týchto vzťahov majú členo-
via povinnosť poskytovať výživu os-
tatným členom, t. j. majú vyživovaciu 
povinnosť. Najčastejšie spomínanou 
vyživovacou povinnosťou je vyživo-
vacia povinnosť rodičov k deťom. Pl-
nenie vyživovacej povinnosti rodičov 
k deťom je ich zákonná povinnosť, 
ktorá vzniká narodením dieťaťa a trvá 
do času, kým dieťa nie je schopné 
samé sa živiť. Vyživovacou povinnos-
ťou je zabezpečovanie a úhrada všet-
kých osobných potrieb dieťaťa. Dieťa 
má nárok na rovnakú životnú úroveň 
akú majú obaja jeho rodičia, a to nie 
len v  prípade, keď obaja žijú spolu s 
dieťaťom, ale aj ak spolu nežijú v spo-
ločnej domácnosti. V danom prípade 
súd prihliada pri určení výživného na 
skutočnosť, s  ktorým rodičom dieťa 
žije v  spoločnej domácnosti, pretože 
aj naturálne plnenie sa zohľadňuje a 
je postavené na rovnakú úroveň ako 
plnenie v peniazoch. 

Vyživovacia povinnosť k deťom 
vzniká priamo zo zákona, ale výšku 
výživného je možné dohodou rodičov 
alebo súdnym rozhodnutím upraviť. 
Dohoda medzi rodičmi o  výške vý-
živného podlieha schváleniu súdom, 
inak je nevykonateľná. Pri určovaní 

rozsahu výživného sa zásadne vy-
chádza zo schopností, možností a ma-
jetkových pomerov oboch rodičov 
a odôvodnených potrieb dieťaťa. Tieto 
potreby dieťaťa je nutné posudzovať 
z niekoľkých hľadísk. 

Medzi tieto hľadiská sa zaraďuje 
najmä vek dieťaťa (potreby dieťaťa 
rastú s  jeho vekom), formy jeho prí-
pravy na budúce povolanie a stupeň 
vzdelania (s čím súvisí právo dieťaťa 
na vzdelanie),  hľadisko zdravotného 
stavu dieťaťa (s tým súvisí potreba 
zabezpečiť dieťaťu zdravý vývin), a či 
má dieťa možnosť získať svoj vlastný 
príjem z  pracovnej – brigádnickej - 
činnosti. Každý z rodičov si plní svoju 
povinnosť samostatne podľa svojich 
možností, schopností a  majetkových 
pomerov. Vyživovacia povinnosť 
k  dieťaťu trvá do času, kedy dieťa je 
schopné sa samo živiť. Vekové rozhra-
nie nie je určené. Nadobudnutie pl-
noletosti je v prípade výživného bez-
predmetné. Hranicou je spôsobilosť 
dieťaťa uhrádzať svoje odôvodnené 
potreby. 

Výživné na dieťa

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

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

Priznám sa, že mám slabosť na 
prázdninové výlety a dovolenky 
s  mojou rodinou. Vážiť si toto bohat-
stvo a investovať do zážitkov srdca ma 
naučili už v detstve moji rodičia. Treba 
ale poznamenať, že to nie je o  luxuse 
destinácií, ale predovšetkým o  spoloč-
ne strávenom čase v  kruhu láskyplnej 
rodiny. 

Všetko prežité si uchovávame 
v spomienkach. Mne ako otcovi veria-
cej rodiny zostávajú špeciálne v pamäti 
duchovné zážitky spojené s  návšte-
vou miest, viažúcich sa k Panne Má-
rii. Najmä po tom, ako bol nášmu naj-
staršiemu dieťaťu, synovi Marekovi (26.
júla oslavujúcemu dvadsať rokov), diag-
nostikovaný autizmus. Až prijatie tohto 
ťažšieho kríža znamenalo v živote mňa 
i mojej manželky prehĺbenie viery. Viera 
spolu s láskou a nádejou nám a postup-
ne aj našim dvom ďalším deťom, Mare-
kovým sestrám, pomáha niesť rodinný 
kríž. Pomáha nám prekonávať utrpenie. 
A práve za dar viery a ochranu nezabú-
dame ďakovať Panne Márii, Pomocnici 
kresťanov, Tešiteľke trpiacich.

Takmer každý rok sa preto prvý júlový 
víkend z úcty k Márii vyberáme s man-
želkou na Mariánsku horu do Levoče, 
kde na polnočnej svätej omši zo soboty 
na nedeľu nielen za všetko Márii ďaku-
jeme, ale najmä ju prosíme o ďalšiu silu, 
ochranu a lásku. Pred dvomi rokmi sme 
sa v rámci dovolenky v Chorvátsku vy-
brali s deťmi aj do Medžugoria. Nikdy 

v živote nezabudnem na okamih, keď sa 
na vrchu, na ktorom sa v roku 1981 Pan-
na Mária prvýkrát zjavila šiestim mla-
dým ľuďom, presne pri kríži kde stála pri 
zjavení Majko hodil s plačom manželke 
do náručia a  vzlykajúc jej opakoval do 
ucha: „Mamička, ja som to nechcel.“ 
Tieto prázdniny sa už o pár dní tešíme, 
verím, že nám Najvyšší v  našich plá-
noch pomôže, na návštevu turecké-
ho Selçuku. Tu v maličkom tajuplnom 
domčeku žila podľa legendy Panna Má-
ria a odtiaľto bola vzatá do neba.

Svätý František Saleský povedal: 
„Nik sa nedostal k svätosti bez toho, 
že by neprešiel cestou utrpenia. Nech 
je vám to v utrpení veľkou potechou.“ 
Trpela, a  to veľmi, aj Panna Mária. Ale 
nikdy sa neprestala modliť. Zostaňme jej 
verní aj my. 

Modlitba za trpiacich kresťanov 
je spolu s  informáciou a  akciou jed-
ným z troch pilierov činnosti pápež-
skej nadácie ACN – Pomoc  trpiacej 
Cirkvi. Zverme Panne Márii osobitným 
spôsobom trpiacu Cirkev po celom sve-
te a prosme ju o pokoj vo svete. Nech aj 
naše malé obety sú pre nás cestou svä-
tosti a spoluúčasti na spáse sveta. Viac 
sa o nadácii ACN, aktuálnych projektoch 
a možnostiach ich podpory dozviete na: 
www.acn-slovensko.org

Prajem všetkým pokojný a  požehna-
ný druhý polčas prázdnin!

Prázdniny aj s Máriou

» Jozef Bednár
ACN Slovensko

www.vekostav.sk
info@vekostav.sk

Dunajská 10, Košice

0911 671 234

GARANCIA

VYSOKEJ KVALITY
a NAJNIŽŠEJ CENY

na Slovensku

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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DOMOVDOMOV
RODINNÝCHRODINNÝCH
ZATEPLENIEZATEPLENIE

Košice | 0905 642 837
www.pribulamix.sk

VO VÝHODNÝCH

CENÁCH
aj v roku 2019

Firma PRIBULA-MIX, s.r.o.
Realizácia
OPORNÝCH MÚROV
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V krajinách s úspešným školstvom 
dávno prišli na to, že vzdelávanie sa 
začína i končí učiteľom. Nielen jeho 
kvalitou z hľadiska pedagogiky a 
odbornosti, ale aj jeho osobnosťou, 
suverenitou, slobodou v metodike, 
motiváciou a dostatkom prostried-
kov na vyučovanie. 

Práve tieto atribúty sú dôležité na 
skutočnú motiváciu absolventov uči-
teľstva, aby si učenie nevyberali ako 
poslednú možnosť. A aby sme neboli 
odkázaní na nekvalitných učiteľov, 
ktorých je pre dlhodobú devastáciu 
školstva tiež dosť.

Slovenské orgány však namiesto 
dôkladnej personalistiky pedagogické-
ho stavu robia  skôr opak, čím odrádza-
jú aj učiteľov, ktorí zatiaľ držia školstvo 
ako barly. Požadujú od nás  skokové 
zmeny rovné zázraku, no riešenie vý-
beru a odmeňovania učiteľov sa rea-
lizuje symbolickými nárastmi platov, 
mysliac si, že sa mladí masovo pohrnú 
do vyučovania. 

Niekedy mám pocit, že sa tu 
schválne systematicky ničí a demotivu-
je súčasný i ten budúci učiteľský stav. 
Učitelia sa vykresľujú ako pedofili a iní 
kriminálnici a ministerstvo to potvrdí 
odobrením zákona o lustrovaní minu-
losti učiteľa ako jediného z povolaní 
pracujúcimi s deťmi. Učitelia sú zúfalí 
zo stavu školstva, ktorý si odnášajú aj 
žiaci, no keby chceli vyvinúť politickú 
zmenu, už budú prenasledovaní štá-

tom, keďže ich zviazal novelou zákona 
na politickú objednávku. Ak chceme 
dobrého riaditeľa, musíme sa vnucovať 
zriaďovateľovi a tancovať podľa jeho 
hudby. Ak by sme chceli inovovať uče-
nie a viesť hodiny inak, potrebujeme 
k tomu nekonečné byrokratické povo-
lenia alebo riskujeme perzekúcie od 
inšpekcie. Ak chceme pomôcť deťom 
s individuálnym vzdelávaním alebo 
poruchami učenia, prídu kontroly, čo 
povedia, ako zle to robíme. Ak sa spraví 
protest, tak sa nám z ministerstva vy-
smejú, že nás bolo iba pár nespokojen-
cov a vôbec sa neberie do úvahy téma 
protestu. Kto by v takomto stave chcel 
riskovať za jeden z najmenších učiteľ-
ských platov vydať sa dráhou učiteľa, 
na ktorého sa doslova poľuje a predhá-
ňa sa, kto mu a ako sťaží situáciu. Len 
aby nevzpriečil štandardom.  

Toto sa zákonite odráža na stra-
chu učiteľa byť iným, ale najmä na jeho 
sebaúcte. Stráca sa akákoľvek snaha 
robiť veci inak napriek tomu, že to 21. 
storočie vyžaduje. Niekedy si myslím, 
že je zámer držať inteligenciu v takom-
to stave. Inak by sa rýchlo odhalilo, kto 
stojí za degradáciou školstva a vôbec 
za degradáciou vzdelávania. Tam by 
sme však prirodzenú inteligenciu po-
dopretú skúsenosťou hľadať nemohli. 
Výsledkom toho bude politikou zniče-
ná a spoločensky ľahostajná generácia.

Motivácia učiteľov po slovensky

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

Zrejme ste po-
strehli - ako sa na 
mňa opäť spustila 
nenávistná laví-
na. Buchli si skoro 
všetci liberálni no-
vinári, noví spa-
sitelia z nových 

politických strán a najmä ľudia zo „Za 
slušné Slovensko“. Čo sa stalo? Podľa 
nich som si dovolil arogantnú nehoráz-
nosť. Dovolil som si totiž - presne podľa 
zákona - 6 mesiacov vopred - zarezer-
vovať námestie SNP na 17. novembra 
tohto roku. A to som vraj nemal.

Týždeň som to nechal tak. Nečítal 
som žiadne články, na nič som nerea-
goval. Čakal som, naivne, že si uvedo-
mia, ako veľmi sa mýlia. Nestalo sa, 
miesto toho len naďalej perverzne úto-
čili - najmä z týždenníka Týždeň a zo 
„slušného Slovenska“. Tak som zvolal 
tlačovku na námestí SNP a povedal si 
svoje. Natvrdo pravdu do očí, bez prí-
kras.

Povedal som, že je veľmi nesluš-
né, ak ľudia, ktorí si hovoria „Za sluš-
né Slovensko“ bezbožne klamú. Títo 
ľudia totiž po tom, ako sa dozvedeli, že 
17. novembra na námestí SNP budeme 
organizovať spomienku my, zaslali do 
médií stanovisko, že „Matovič arogant-
ne odmieta vydať námestie SNP sku-
točným osobnostiam Novembra 89“ ... 
a nestačil som sa čudovať. 

Aká je pravda? Po prvé - nikto neza-

volal, nikto nenapísal mail, nikto ne-
poslal správu - a oni si len tak vymys-
leli blud. Po druhé - minulý rok sme 
prepustili ľuďom zo „Za slušné Sloven-
sko“ tri piatky na prvé protesty po smr-
ti Jána a Martiny. Stačil jeden telefonát, 
pustili sme, bez akejkoľvek náhrady. 
Po tretie - „Za slušné Slovensko“ už 
dávno nie je občianska nezávislá orga-
nizácia - lebo počas protestov umožnili 
vystupovať len jediným politikom, z 
tých správnych strán - z PS/SPOLU a od 
Kiskovým Za ľudí. Po štvrté - roky mi-
nulé sme organizovali rovnako oslavy 
Novembra a akosi nikto nemal záujem 
nám pomôcť - len teraz, pred voľbami, 
zrazu už my právo nemáme, lebo vraj 
po novom len ľudia zo „Za slušné Slo-
vensko“ môžu rozhodovať, kto môže 
robiť oslavy Novembra.

Je mi to ľúto. Nečakal som tak aro-
gantné a povýšenecké správanie od 
ľudí, ktorí vraj bojujú za slušnosť. Na-
trvdo klamať v dôleži-
tej veci, nie je vôbec 
slušné, ale podlé. 
Nežná revolúcia 
aj Námestie SNP 
patrí všetkým ľu-
ďom, bez ohľadu 
na to, koho volili či 
nevolili. A takú osla-
vu spravíme.

Oslavy 30. výročia Novembra

» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO 03
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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.

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    
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Sú ľudia, ktorí rozdávajú okolo seba 
srdečnú energiu. A poznám aj ľudí, 
ktorí konajú bez srdca. Nahradili ho 
vyhláškami smernicami, formulár-
mi a pečiatkami. 

Majú tituly veterinárnych doktorov 
a robia ľuďom zle. Hlavne tým, ktorí si 
to vôbec nezaslúžia. Videl som farmu, 
kde pracujú rodičia s deťmi. Dávajú do 
práce srdce. A po návšteve kontrolórov 
premýšľajú, že to zabalia. Veľa bryndze 
sa na Slovensku už vyrába z doveze-
ného mlieka, ovčie stáda sa likvidujú 
a salaše zatvárajú. Doktori, ktorí sami 
nevychovali ani jednu ovcu alebo kra-
vu, chodia šikanovať farmárov. Som 
zvedavý, koho budú chodiť o pár ro-
kov kontrolovať. Hľadajú nedostatky v 
sieťkach na oknách, dávajú pokuty za 
teliatko priviazané k matke, vyžadujú 
od farmárov štatistiky a geometrické 
priemery. Sú arogantní a bezcitní. Tam, 
kde by mali kontrolovať nekontrolujú a 
trestajú tých, ktorým by mali pomáhať. 

Poznám kňaza, ktorý vracia do ži-
vota stovky ľudí z okraja spoločnosti. 
Robí to, čo nezvláda štát. Muž s veľkým 
srdcom. A štát mu posiela kontrolórov, 
ktorí na jeho práci za desať rokov nena-
šli nič pozitívne. Len chyby a nedostat-

ky. Chov oviec a výroba syra pomáhajú 
týmto ľuďom postaviť sa na nohy. Prá-
ca je pre nich terapiou a vyrobený syr 
jedlom. Lenže ľuďom s pečiatkami to 
nehovorí nič. Zdá sa, že sa rozhodli na 
strednom Slovensku vykynožiť všetky 
ovce, salaše aj bitúnky. Slovensko v 
histórii často trpelo tým, že sa našlo 
dosť lokajov, ktorí slúžili mocipánom 
a zdierali chudobný ľud. A pokračuje 
to ďalej. Poctivo pracujúcich ľudí pre-
nasledujú a oberajú o peniaze ľudia 
z rôznych agentúr a ústavov. Sedia v 
kanceláriách, oháňajú sa európskymi 
predpismi a sú „pápežskejší ako pá-
pež.“ Páni kontrolóri, kde ste nechali 
zdravý rozum, svedomie a srdce? To 
vás v škole naučili iba predpisy a aro-
gantné správanie? Ste platení z práce 
ľudí, ktorým robíte zle. Nikto od vás 
nechce, aby ste poru-
šovali predpisy, ale 
neničte diela, ktoré 
vznikajú dlho a 
pomáhajú ľuďom. 
Veď život človeka je 
viac, ako európsky 
predpis a ego 
pána dokto-
ra.

Bez srdca

» Ján Košturiak
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KUCHYNE 
za najlepšie ceny

Napájadlá 18, Košice, Nad Jazerom (OC IDEA pri TESCU)

0948 59 59 32   I   www.desin.skKu
pó

n 
 n

a 
 z

ľa
vu
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OBNOVA                   STRIECH

0902 685 259
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bez odstránenia krytiny
eternitových a plechových

info@uni-dach.sk   www.uni-dach.sk
055/674 90 74 po 1800 hod.

NOVÉ VZORY
LEPENIEK
ICOPAL 3D

VILLAS
66
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30919 204 754

SIETE PROTI
HMYZU

Servis
Montáž
Dodanie
Oprava

www.samoplus.sk
SAMOplus

37
-0

08
7

PREDAJ

www.odpadkosice.sk
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17 rokov
vyrábame okná

pre Slovensko
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BIO DIAGNOSTIKA
VYŠETRENIE CELÉHO TELA

DIAGNOSTIKA SNÍMA INFORMÁCIE Z TELA, TAK AKO PRI
SPEKTRÁLNEJ ANALÝZE MAGNET. REZONANCIE. 

DIAGNOSTIKA VŠETKÝCH ORGÁNOV TRVÁ CCA 60 - 90 MIN. 

PROBLÉMOV A RIEŠIME ICH !0917 682 729

www.diagnostika.estranky.sk

 ZADARMO

AKCIA 9€  
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Lexanové prístrešky - oceľ, hliník, nerez,
vchodové strechy, zasklievanie balkónov,
zimné záhrady, exteriérové plastové rolety

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

0908  320  642
0944  442  668

bezkonkurenčné ceny !!!

DREVENÉ  PRÍSTREŠKY  A  ALTÁNKY
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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
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info: 0903 779 101
Životopisy zasielajte na e-mail:
sandrock@sandrock.sk

Preprava sypkých materiálov.
Výkon práce - západné Slovensko. Ubytovanie ZDARMA.

VODIČOV na SKLÁPACIE NÁVESY

garancia platu 1000 €/mes.

prijme do TPP aj živnostníkov

PREVENCIA

Letné mesiace so sebou prinášajú 
aj nárast výjazdov hasičov v sú-
vislosti s požiarmi automobilov. 
Vedeli ste, že letné horúčavy môžu 
spôsobiť aj samovoľné vznietenie 
motorovej časti vozidla? Ponúka-
me zopár užitočných odporúčaní 
ako uchrániť svoje auto pred prí-
padným ohňom.

Dôležité je mať na pamäti, že auto tre-
ba zaparkovať na vhodnom mieste. Nie 
je nič horšie, ako odstaviť ho na suchom 
trávnatom priestranstve, ktoré je väčši-
nu dňa vystavené vysokým teplotám. 
Rozhorúčený motor, ktorý sa vplyvom 
tepla ochladzuje oveľa pomalšie, môže 
v kombinácii s vyschnutou trávou veľmi 
jednoducho spôsobiť oheň.

Pravidelné čistenie
a údržba motora

„Pri umývaní a starostlivosti o auto 
by sme v žiadnom prípade nemali za-
budnúť ani na motor,“ upozorňuje 
operačno – technický riaditeľ Falck Fire 
Services Milan Ivanič. Postupne sa pod 
kapotu dostáva prach, nečistoty a mast-
noty, ktoré sa v kombinácií s vysokými 
teplotami a prehriatym motorom môžu 
premeniť na nečakaný oheň. Tiež je po-
trebné pravidelne kontrolovať, či náho-
dou nie je uvoľnená izolácia alebo svor-

ky prichytávajúce elektroinštaláciu. Kov 
a plasty vplyvom času a tepla pracujú, 
môžu sa uvoľniť, odpadnúť a spôsobiť 
poruchy alebo oheň.

Nepodpáľte si auto
vlastnou nepozornosťou

Pri vysokých teplotách by ste v žiad-
nom prípadne nemali na palubnej 

doske dlhodobo nechávať predmety, 
na ktoré vplýva slnečné svetlo a vysoká 
teplota. Ide najmä o sklené veci, kon-
krétne okuliare, cez ktoré môže slnko 
prenikať tak intenzívne, až vznikne 
požiar. Rovnako tam nenechávajte ani 
zapaľovač či fľaše.

Čo robiť, ak sa počas jazdy
začne dymiť spod kapoty?

Ak počas jazdy autom spozorujete, 
že sa vám dymí spod kapoty, zastavte 
okamžite na krajnici a vypnite motor. 
„Veľmi dôležité je dať si pozor a neo-
tvoriť kapotu auta nárazovo a tvárou 
otočenou k autu, nahnali by ste tým 

do priestoru motora vzduch, čím by 
ste len podporili vznik ohňa, prípadne 
ho zintenzívnili alebo si dokonca spô-
sobili nepríjemné popáleniny,“ dodáva 
Milan Ivanič. Najlepšie je otvoriť kapo-
tu auta páčkou, ktorá je na to určená a 
v prípade, že zbadáme oheň, uhasíme 
ho cez malé medzere hasiacim prístro-
jom. Nezabudnite však, že ak hasiaci 
prístroj počas dvoch rokov nepoužijete, 
je potrebné spraviť jeho revíziu, aby bol 
účinný, ak ho budete potrebovať.

Informácie poskytol 
Falck záchranná a HaZZ SR

Redakčne spracovala: 
Renáta Kopáčová

Vysoké teploty môžu spôsobiť vzbĺknutie vášho auta

Pozor na to, kde počas horúčav parkujete 

Nie je nič horšie, ako odstaviť svoje auto počas horúčav na suchom trávnatom 
priestranstve.                                                                              foto zdroj Didgeman pixabay

Odporúčania hasičov
-parkovať vozidlá na miestach, ktoré 
sú na to určené - najmä na nehorľavých 
povrchoch, akými sú napríklad asfalt, be-
tón, štrk či kameň,
-neparkovať vozidlá na priestranstvách 
po zbere obilnín, 
neparkovať vozidlá na horľavom povrchu, 
akým je napríklad strnisko, suchá tráva 
alebo seno,
-neparkovať vozidlá na priestranstvách, 
kde hrozí priamy kontakt vysokého str-
niska s rozhorúčeným podvozkom,
-neskladovať v batožinovom priestore vo-
zidla náklad, ktorý by mohol zvýšiť riziko 
explózie alebo podporiť horenie, predo-
všetkým tlakové fľaše, farby či strelivo,
-po vypuknutí požiaru vozidla sa vzdialiť 
do bezpečnej vzdialenosti od vozidla a 
okamžite kontaktovať hasičov na linku 
tiesňového volania 150 alebo 112.5. 

Nie prevádzať práce, ale robiť. 
Slovenčina naša Nie jednať 

o spolupráci, ale rokovať.
Slovenčina naša

www.regionpress.sk
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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 

Mo������výhry 300 €

ter��y

Z�AVY A��DO 30�

balkóny
��látky od 35 € ��látky od 149 € ��látky od 98 €

rámové
bezrámové

Týždeň 
v Tureckej Alanyi 

aj s letenkou
a all-inclusive  

-33%

 899 €
599 €

TEL: 0948 479 714
www.daka.sk
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pracovníkov na 

MURÁRSKE 
PRÁCE 

(murovanie, sadrové omietky...).
Dlhodobá práca v Bratislave 

(byty, polyfunkčné domy, 
rezidencie...).

Práca na úkol, turnusová práca.
Ubytovanie viem zabezpečiť 

ZDARMA.

Kontakt: 0918 493 960
85
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HĽADÁM
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ŠIROKÝ SORTIMENT BRÁNPROFI GATE

PREVEDENIE:
štandardné
na mieru

Bezplatné a nezáväzné zameranie a poradenstvo priamo u Vás

KOMPLETNÝ SERVIS:
Bezplatné a nezáväzné zameranie
Materiál

Doprava

a rôzne farebné prevedenia
 Samonosné
 Vstupné

0918 217 665

Viac ako 40 druhov BRÁN a PLOTOVÝCH VÝPLNÍ
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Miesto: KOŠICE
 výkonnostný bonus
 dochádzkový bonus
 bonusy za odpracované soboty
 príspevok na dopravu

   a ubytovanie
 13. a 14. plat

www.studentservis.sk
kosice@studentservis.sk

0907 744 567

PRÁCA
V KOŠICIACH
PRÁCA
V KOŠICIACH

Operátor/ka výroby

Základná mzda 600€

+ bonusy a odmeny

až do výšky 400€
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Ukrajinská 58, Košice

0905 747 979
www.conticar.sk
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