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KOŠICKO okolie
Týždenne do 20 730 domácností

www. cisteniehrobov .sk

Dobré ceny
Krátka čakacia doba

0907 946 256

10-ročné skúsenosti

66-0066-1

Najčítanejšie regionálne noviny

46-04

www.regionpress.sk

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

NÁTERY

STRIECH
KOSTOLOV

ē STRECHY, ŽĽABY, ODKVAPY
ē KOMÍNY, FASÁDY, HROMOZVODY

0902 685 259

ē VÝZDOBA FASÁD, MONTÁŽ REKLAMY

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

ē KOVOVÉ KONŠTRUKCIE
(montáž, demontáž, oprava)
Pôžičky od 18 do 75 rokov

CIA
0949 765 613 LETNÁ AK

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

Najpredávanejšie
BETÓNOVÉ PLOTY
na Slovensku
0918 217 665
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HMYZU

Oprava
Dodanie
Montáž
Servis

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

27-0017-48

724

34-0006-1

Predajné miesta:
Moldava nad Bodvou, Hviezdoslavova 18, 0918 509
Košice, Fejova ulica 1, 0918 709 028

SIETE PROTI

27-0033-12

37-0180

OBNOVA STRIECH

OBNOVA
ETERNITOVÝCH, PLECHOVÝCH A PLOCHÝCH STRIECH
VÝMENA ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV
OBNOVA KOMÍNOV
ka
Reálna záru
TESÁRSKE PRÁCE
12 rokov
OBHLIADKA ZDARMA

NOVÉ VZORY
LEPENIEK
ICOPAL 3D
VILLAS

66-0129

0918 217 665

bez odstránenia krytiny

0919 204 754

66-0033

rýchlo a lacno

OBNOVA eternitových a plechových STRIECH
27-0017-49

0911 150 447

66-0011-4

0908 288 350

SERVIS
OKIEN

www.ZLANA.sk

61_0175

12 km od KE

ZAMERANIE a ukážka vzoriek u Vás doma ZDARMA

OPRAVA KOMÍNOV

34-0019-9

w w w.stk bidovce.sk

Redakčné slovo / služby, bývanie

Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09

INZERCIA

Mgr. Alžbeta Hadariová
Ing. Renáta Sakslová
Ing. Eva Jůzová
Radovan Bezecný

0905 338 873
0907 779 017
0907 877 863
0907 779 011

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

DISTRIBÚCIA (20.730 domácností)
každý týždeň:
Bačkovík, Beniakovce, Bidovce,
Blažice, Bohdanovce, Budimír,
Bukovec, Čaňa, Čižatice, Drienovec, Malá Vieska, Tepličany,
Ďurkov, Geča, Haniska, Jasov,
Kechnec, Kokšov - Bakša, Košické Oľšany, Kysak, Malá Ida,
Mokrance, Budulov, Moldava
nad Bodvou, Nižná Hutka, Nižná
Kamenica, Nižná Myšľa, Nováčany, Obišovce, Poproč, Rákoš, Rozhanovce, Rudník, Ruskov, Byster,
Zdoba, Seňa, Slančík, Slanec,
Slanská Huta, Šemša, Turňa nad
Bodvou, Vajkovce, Valaliky, Vyšná
Kamenica

STUDNÍ do 13 m
VŔTANIE STUDNÍ

HĽADANIE VODY

0905 186 889, www.kopaniestudni.com

PALIVOVÉ
DREVO

na predaj

výkup a predaj

EUROPALIET

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

Pekný septembrový
týždeň vám želá

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

e-mail: bf-trade@stonline.sk

www.bf-trade.sk
tradícia

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

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

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

KOŠICE

Južná trieda 97
(pred ČS OMV)
tel.:

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

Najvyššia
rada okien
Materiály používané pri výrobe:

fax:

055/728 87 82
- s celoobvodovým
kovaním

ZÁRUKA na okná

5 rokov

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

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

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

Vchodové dvere
do rodinných domov
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STK

JAZERO

2

Po - Pia:
7.00 - 17.00
So:
8.00 - 13.00

STK + EK

pre objednaných klientov bez čakania
Objednávky 055-304 57 27
Napajadlá 7, Košice

www.stkkosice.sk

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
34-0008-1

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

15 rokov

Možnosť nákupu na splátky aj bez navýšenia AKCIA

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

Zemné výkopové práce

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?

85-0052

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

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

66-0078

Masarykova 2
KOŠICE
kosicko@regionpress.sk

STROJOVÉ KOPANIE

37-0127

Redakcia:

Zemné výkopové práce

KOŠICKO okolie Nebudeš mať iných bohov

Najčítanejšie regionálne noviny

Kontaktná adresa Košice:
Kováčska 63
Mobil: 0944 047 008

www.dachmann.sk
maxidachmann@gmail.com

83-0005

2

služby, bývanie

košicko okolie

3

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

ORECH
MATNÝ

DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

BIELE
vzor

všetky dvere
SKLADOM

Kavečianska cesta 8, Košice
tel.: 055/633 16 56
mob.: 0902 372 880 | 0911 627 180
mail: zelezorivi@centrum.sk

v ponuke aj
hladké dvere
a odtieň Wenge

ŽELEZIARSTVO

v ponuke aj

INTERIÉROVÉ DVERE

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

Zariadenie pre seniorov

Zlatý páv, s.r.o.
Drienovecké kúpele, Drienovec
www.DrienoveckeKupele.sk

pracovné odevy
obuv ¦ rukavice

INŠTITÚT VZDELÁVANIA

Mlynská č. 27, II. posch., Košice

0905 902 728, anezkama@centrum.sk

výšivky už od 1 ks

Ovárame rekvalifikačné kurzy

tričká ¦ košele ¦ mikiny
y
uteráky ¦ krstné košieľk

0904 296 595

aneta.dugasova@gmail.com

OPRAVA
ŽALÚZIÍ

opravíme
vymeníme baterky
urobíme nové aj s diaľkovým ovládaním
66-0015-2

AUTOKĽÚČE a KĽÚČE
Národná trieda 58, Košice

66-0016-1

Rooseveltova 24, Košice

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.

GABIÓNOVÉ PLOTY A KOŠE
BRÁNY• PLOTY
vé
Drevoplasto
dosky
na terasy
a ploty

NOVÉ ŽALÚZIE
NOVÉ SIETE
proti hmyzu

montáž

zameranie ¦ dovoz ¦ montáž

h.sk
www.oplotoc
lotoch.sk

PRETESNENIE

info@op

www.ZaluzieKosice .sk

Rastis

Košice

VÝHODNÉ ZĽAVY!

KS19-36 strana-

27-0013-1

34-0083

Kancelária v Košiciach, Strojárenská 13, 1.posch.

604
0903 350
lavova 88

STREŠNÉ KRYTINY - PREDAJ A MONTÁŽ
ODKVAPOVÝ SYSTÉM - SKLADOM

Informácie ohľadom umiestnenia

055/622 00 11 | 0905 962 161

27-0005-1

okien a dverí

0950 41 41 82

37-0175

AMI

Kuchár, Cukrár, Čašník,
Manikúra, Pedikúra, Kozmetička

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

66-0119

Tel.: 0911 047 213

PATRIA n.o. Drienovec 497
Tel.: 055/48 98 710, 460 21 15
Reh. centrum: 055/48 98 711

27-0010-7 / 0056-1

Špecializované zariadenie a
Rehabilitačné centrum

66-0063-1

Spojovací materiál
Stavebná chémia
Ručné náradie
Pletivá rôzneho druhu
Odkapové systémy
Hutný materiál + delenie
Stavebná oceľ + kari rohože

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

kovanie ZDARMA
zameranie ZDARMA

www.ocelovedvere.sk
ocelovedvere@ocelovedvere.sk

odborná montáž s licenciou technickej služby od polície SR

0917 56 36 12 | 0911 60 20 40

AKCIA 270€

66-0002-1

DUB
MATNÝ

3

služby, bývanie
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66-0081-1

17 rokov
vyrábame okná
pre Slovensko

KAM S DREVENÝM ODPADOM ?

62-00012

www.regionpress.sk

ZBERNÝ DVOR ODPADOVÉHO DREVA
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www.bucina-ddd.sk

VEKOSTAV
VÝROBA A MONTÁŽ OKIEN

rokov
na trhu

399€

PLECHOVÉ
GARÁŽE
Dovoz a montáž
ZDARMA

V ponuke GARÁŽOVÉ BRÁNY na mieru !

87-0038

10

3x5m

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

0905 571 754
0911 671 234

GARANCIA

VYSOKEJ KVALITY
a NAJNIŽŠEJ CENY
na Slovensku

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

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

22
JESENNÁ AKCIA
VONKAJŠIE ŽALÚZIE

-32%

VONKAJŠIE ROLETY
83-0019

Záručná doba 4 roky. Akcia platí do 30.9. 2019

37-0181

-30%

KS19-36 strana-
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služby, bývanie

košicko okolie
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66-0109

87-0012

VIDEOTELEFÓNY

Jesenná AKCIA

na pletivá a sudy

¦ náradie ¦ spojovací materiál ¦ tmely ¦ rebríky ¦

0910 830 833 | www.jumi.sk

KS19-36 strana-
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66-0156

27-0115

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

spomíname / služby, bývanie

Židovský kódex – navždy zločin

BIO DIAGNOSTIKA

Proti nariadeniu protestovali v protestnom Memorande slovenskí biskupi
v októbri 1941. Podobne Vatikán v nóte
odovzdanej veľvyslancovi Karolovi Sidorovi 12. novembra 1941 nariadenie
hodnotí ako „rasové zákony, ktoré obsahujú nariadenia priamo protiviace sa
katolíckym princípom...“.
Prvé protižidovské právne normy
na Slovensku neboli prijaté na úrovni
Slovenského snemu. Obrat nastal po rokovaniach v Salzburgu, počas ktorých
sa presadilo radikálne krídlo HSĽS,
podporované Nemcami. To znamenalo i prijatie protižidovskej legislatívy,
ktorá by obmedzovala židovské práva,
resp. im ich úplne odobrala. Nariadenie vstúpilo do platnosti 9. septembra
1941 ako Židovský kódex – Nariadenie
o právnom postavaní Židov č. 198/1941.
Tieto zákony patrili k jedným z
najtvrdších právnych noriem v Európe.
Dohromady tvorilo kódex 270 paragrafov, ktoré sa dotýkali ľudských a občianskych práv Židov, náboženských či
majetkových nevynímajúc

VYŠETRENIE CELÉHO TELA

â3(&,È/1(',$*1267,&.e=$5,$'(1,(9<8äË9$-Ò&(
1$-129â,(32=1$7.<=.9$1729(-)<=,.<
DIAGNOSTIKA SNÍMA INFORMÁCIE Z TELA, TAK AKO PRI
SPEKTRÁLNEJ ANALÝZE MAGNET. REZONANCIE.

DIAGNOSTIKA VŠETKÝCH ORGÁNOV TRVÁ CCA 60 - 90 MIN.
./,(17-(,+1(Ć2%2=1È0(1é69é6/('.$0,
935Ë3$'(=È8-0802ä126ġ35Ë5/,(ý%<

5(=21$1ý1e7(5$3,( ZADARMO
=,67Ë0(9â(7.<35Ëý,1<9$â,&+='5$9271é&+
PROBLÉMOV A RIEŠIME ICH !

0917 682 729
AKCIA 9 €

www.diagnostika.estranky.sk

75-27

Deviateho septembra si každoročne na Slovensku pripomíname Deň
obetí Holokaustu a rasového násilia.
Dátum v sebe nesie symbolický odkaz, pretože práve 9. septembra 1941
vstúpil do platnosti Židovský kódex a
Slovenská vojnová republika sa tak priblížila ku konečnému riešeniu židovskej otázky na svojom území.
Židovský kódex (oficiálne nariadenie č. 198/1941 Slov. z. o právnom postavení Židov) bolo vládne nariadenie v
prvej slovenskej republike, obsahujúce
súbor protižidovských predpisov.
Išlo v prevažnej miere o kópiu nemeckých protižidovských zákonov.
Židia boli definovaní na etnickom aj
náboženskom princípe. Osoby spĺňajúce definíciu Žida boli pozbavené
viacerých základných práv, všetkého
nehnuteľného a časti hnuteľného majetku, vzťahovala sa na nich pracovná
povinnosť. Podľa vyhlášky z 18. 9. 1941
museli od veku 6 rokov povinne nosiť
šesťcípu žltú hviezdu.
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» Zdroj: Edah.sk

Muštáreň Jablonov
SLUŽBA MUŠTOVANIA
SPRACOVANIE VÁŠHO OVOCIA
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služby, bývanie, relax

košicko okolie

Slovenčina naša
Nie ješitný,
ale márnomyseľný, samoľúby.

Nie kľud, ale Slovenčina naša
pokoj, mier, ticho, rozvaha.
Slovenčina naša

Nie bakšiš, ale sprepitné,
obslužné, prepitné, úplatok.
Nie behom, ale cez,
počas, v priebehu, za.
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BEZ DEMONTÁŽE!

Slovenská firma

NON STOP lin

0944 720 9ka
32
t ZÁRUKA MIN. 20 ROKOV
t NAJLEPŠIA CENA
t ŽIADNA ZÁLOHA
t PRVOTRIEDNA
KVALITA

SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY
BITÚMENOVOU LEPENKOU
t zameranie t odborné poradenstvo
t cenová kalkulácia na mieste ZADARMO !!!

obnova plochých striech technológiou COPERNIT
záruka minimálne 20 rokov

VYKONÁVAME OPRAVY: KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV
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ZIMNÉ ZÁHRADY s tienením
Atypický tvar terasy ? Príliš veľký rozmer ? Bez stredového stĺpu ?
Materiály:
HLINÍK, DREVO
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Áno, pre Nás to nieje problém. Presvedčte sa sami www.montter.sk

montter@montter.sk

0919 370 730 0919 383 363

Zabezpeèíme demontáž, betonáž, pokládku dlažby...

PRÍSTREŠKY - TERASY
RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE
TIENENIE NA STRECHY
SKLENENÉ STRECHY
STAVEBNÉ PRÁCE

INZERUJTE U NÁS
Najèítanejšie regionálne noviny
Najväèšia distribúcia
Vydávané každý týždeò
Grafika v cene inzerátu
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t ETERNITOVÝCH t PLECHOVÝCH
t PLOCHÝCH t KANADSKÝ ŠINDEĽ
RODINNÝCH DOMOV, PANELÁKOV A BYTOVIEK

NAJLEPŠIA
CENA
NA TRHU
už 10 rokov
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spravodajstvo / služby, bývanie

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.

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

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

Percentová rétorika
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-

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

www.centrumbasic.sk
37-0183

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

Najčítanejšie regionálne noviny
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Služby, bývanie

košicko okolie
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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

66-0031-1

»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

Garážové brány t Automatické brány a závory
BRANAMI, Rázusova 12, Košice t pauer@netkosice.sk t 0903 600 573

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

27-0053

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 KS medzera
Číslo rubriky medzera Text
inzerátu
Príklad:
RP KS 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, KS zameňte za
skratku novín, ktorú nájdete
na 2. strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.
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služby, bývanie
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Slovenčina naša

85_0232
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Nie krb, ale kozub.
Nie nakoľko, ale pretože.
Nie nerez, ale antikor,
nehrdzavejúca oceľ.

služby, bývanie

11

24-0091

košicko okolie

BETÓNOVÝ
PLOT
,
o ktorý sa netreba starať
SME TU PRE VÁS
www.betam.sk

LETNÁ AKCIA

BETÓNOVÉ PLOTY

0948 648 748  0905 528 960  0905 794 044  0948 548 648
KS19-36 strana-
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37-0182

NAJLEPŠIE CENY na trhu

najkvalitnejší a NAJLACNEJŠÍ betónový
plot vyrobený na Slovensku
široký sortiment výrobkov,
možnosť výberu až 100 vzorov
ukážka vzoriek, zameranie a cenová
kalkulácia u Vás doma ZDARMA!
dopravu zabezpečíme až k Vám
zbezpečujeme kvalitnú a rýchlu montáž

12

ZAUJALO NÁS

Najčítanejšie regionálne noviny

ZAUJALO NÁS

Na slovensko-českom pomedzí pribudla vzácnosť

Nová vlčia rodina v Javorníkoch
Ochranári prišli pred pár dňami s
veľmi potešujúcou správou. V pohorí na česko-slovenskej hranici v
Javorníkoch sa im podarilo zdokumentovať veľkú vzácnosť. Pribudla
tam vlčia rodina.

Podľa ochranárov sa vlčia svorka
usadila na česko-slovenskom pomedzí
ešte v roku 2018. Počas tohtoročnej jari
priviedla na svet vĺčatá. Ide pritom o
prvé potvrdené rozmnožovanie vlkov
v tejto oblasti od deväťdesiatych rokov.
„Ochrana vlka obyčajného je jednou
z priorít v Chránenej krajinnej oblasti
Kysuce, čomu nasvedčuje aj jeho celoročná ochrana na takmer celom území
správy,“ hovorí zoológ Peter Drengubiak zo Štátnej ochrany prírody SR,
Správy CHKO Kysuce. Reprodukcia a vlčie prírastky v Javorníkoch podľa neho
naznačujú, že potenciál pre život vlka v
tomto pohorí nepochybne existuje. „Je
však na nás, ako sa k tejto situácii postavíme. Aj preto Správa CHKO Kysuce
listom oslovila príslušné lesné úrady,
ktoré majú kompetenciu usmerňovať Vĺčatá spoznávajú svoje okolie.
činnosť užívateľov poľovných revírov
v Javorníkoch. Cieľom je zabezpečiť tomu neveril, že ešte niečo podobné v
ochranu vlka v Javorníkoch nielen na živote zažijem a predsa, stalo sa,“ nepapieri, ale aj priamo v teréne,“ dodáva skrýva ochranár radosť.
P. Drengubiak.

tak raňajky zleteli z kolien a vrhol som
sa po ďalekohľad. Nemýlil som sa. Už s
ďalekohľadom v ruke sme ten istý zvuk
začuli ešte raz a prichádzal od šteniat,
ktoré sa rýchlym krokom presúvali ako
Pozorovať správanie vlčej
vláčik, jedno za druhým do blízkeho
rodiny berie dych
Vlčiu rodinku pozorovali
priamo v teréne
Peter Drengubiak priznáva, že mož- lesa. Bolo zjavné, že sa v lese objavil
Vďaka intenzívnemu monitoringu sa nosť opäť pozorovať vlčiu rodinu a jej jeden z dospelákov, toho sme však
ochranárom z CHKO Kysuce podarilo správanie bolo preňho veľmi silným nevideli. Mali sme tak konečne možspoločne s českými kolegami z Hnu- zážitkom. Prezrádza, že mláďatá vlkov
tia DUHA a ďalšími spolupracovníkmi si vedia pospať a preto bola ich aktivirozmnoženie vlčej svorky dokonca aj
Ochranárom sa podarilo nakrútiť aj
odpozorovať a zdokumentovať priamo v
krátke video vlčej rodinky a všetci
teréne. „Nízka početnosť, veľké domovzáujemcovia si ho môžu pozrieť tu:
ské okrsky, plachosť a opatrnosť nám
https://www.youtube.com/watch?tineumožňujú stretnúť vlka, alebo rysa
me_continue=4&v=l1nObgxd6p4
každý deň. Preto keď k takejto situácii
dôjde, máme ten pocit malého dieťaťa,
ktoré dostalo pod stromček vytúženú ta zväčša pozorovateľná približne od
hračku,“ rozrozpráva sa P. Drengubiak. ôsmej hodiny rannej. Jedného dňa, však
„Sú to silné a vzácne okamihy, preto tomu bolo inak. „Ani o deviatej ba ani
nemusím veľmi rozmýšľať, aby som si o desiatej nič. Tak sme sa aj s kolegom
spomenul na predposledné takéto po- Michalom rozhodli, že sa naraňajkujezorovanie. Bolo to v roku 2012, kedy sme me. Sediac na pňoch vnímajúc v lete už
spolu s kolegyňou mali to šťastie natra- vzácne spevy vtáctva a vôňu rána, sme
fiť na vlčiu rodinu so štyrmi mláďatami. zaregistrovali zvláštny zvuk. V hlave Vlčiu rodinu budú ochranári chrániť.
Zážitok to bol neopísateľný. Veľmi som som ho nevyhodnotil ako známy zvuk a
nosť vidieť naraz všetky mláďatá, lebo
zvyčajne sa mimo ležovisko objavili
len niektoré jedince, ktoré sa oddávali
vlčím hrám. Tomu, že posledné mláďa
zaostávalo za ostatnými asi tak dva metre som neprikladal žiadnu váhu. Čas na
hodinkách 10.15,“ popisuje ochranár
sled udalostí.

Pozorovanie správania vlčej rodiny.

lesa. Radosť z neho zrovna nesálala,
„sám doma“, bez súrodencov a rodičov. Čas plynul a v podmienkach, kedy
už bol naozaj problém niečo cez ďalekohľad vidieť ,osamotené vĺča som stále pozoroval, sa z blízkeho lesa ozvalo
vytie. Bolo úplné bezvetrie, a zo záveru
doliny, kde sa zvuk dobre šíril sa ku mne
dostali hlasy dospelých vlkov a vzápätí i

mláďat. Posledné okamihy svetla mi dopriali vidieť siluetu osamelého vĺčaťa,
ako sa ženie smerom do lesa, za hlasmi
svojej rodiny,“ netají Peter Drengubiak
nadšenie.

Rodinu budú chrániť

V najbližšom období sa budú ochranári snažiť zabezpečiť v čo najväčšej
Bežalo za svojou rodinou
možnej miere to, aby rodina zostala ro„Od chvíle, ako sa presunuli mláďatá dinou. „Prirodzenú úmrtnosť neovplyvdo lesa sa neudialo dlho nič. Až o 13.35 z níme, no pokúsime sa ovplyvniť aspoň
lesa vybehlo jedno z nich. Čakali sme aj tú prípadnú neprirodzenú. Držte rodine
ostatné, ale nič. Zrejme išlo o to posled- palce, nech ich obchádzajú choroby,
né, zaostávajúce mláďa, ktoré nestíhalo pytliaci a majú vždy dostatok potravy,“
za svojimi rovesníkmi. Až do večera sa odkazuje zanietený ochranár.
opäť pokoj. Osamotené mláďa sa strieFoto autor: Peter Drengubiak
davo prechádzalo a ležalo na okraji
Stranu pripravila: RENÁTA KOPÁČOVÁ
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Top 10 diét pre diabetikov
Postupne opísané diéty v predchádzajúcich číslach a ich zoradenie
podľa zdravotnej prospešnosti sú
určené pre ľudí, ktorí sa chcú zdravo
stravovať, sledujú si svoje laboratórne parametre, chcú byť zdraví.
Efekt takto nastaveného správneho stravovania možno overiť vyšetreniami. Všetky dôležité spadajú pod
preventívnu prehliadku, ktorú by mal
každý vo vlastnom záujme pravidelne absolvovať u svojho všeobecného
lekára. Vždy je lepšie včas zachytiť
zdravotný problém, navyše väčšina
takzvaných civilizačných ochorení,
ako je vysoká hladina tukov, cukrov,
obezita, vysoký krvný tlak, sú dobre
riešiteľné práve úpravou stravovacích
návykov a vhodným výberom jedla.
Existujú však aj cielené rebríčky top
diét pre niektoré ochorenia: napríklad
špeciálne pre ľudí s cukrovkou, ochorením srdca alebo obezitou a tie sa rozlišujú na diéty s rýchlym efektom a diéty
s pomalším, ale trvalejším účinkom.
Mnohé sa samozrejme opakujú,
ako sú v základnom rebríčku, ale môže
sa meniť ich poradie a niektoré sú aj

nové. Rebríček diét, ktorý zostavuje
skupina odborníkov na výživu a lekárov špecializujúcich sa na cukrovku,
zdravie srdca a chudnutie v USA sa pre
svoje ich sa využíva celosvetovo.
Poradie pre diabetikov:
1. Stredomorská diéta
2. – 5. DASH diéta
2. – 5. Flexiteriánska diéta
2. – 5. Diéta Mayo kliniky
2. – 5. Volumetrická diéta
6. – 9. Diéta podľa Jenny Craigovej
6. – 9. Ornishova diéta
6. – 9. Vegánska diéta
6. – 9. WW diéta, alebo Strážcovia
hmotnosti
10. Diéta Engine 2 na podporu metabolizmu
Pozn.:REGIONPRESS:
Týmto diétam, stavaným konkrétne pre
diabetikov, sa budeme
podrobne venovať v
našich nasledujúcich
vydaniach.

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

Slovenčina naša
Nie dopad, ale vplyv,
dosah, účinok. Nie doprovod, ale sprievod.
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Odsekli sme ďalšie chápadlo
mafiánskej chobotnici
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).
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

košicko okolie

=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

BÝVANIE
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plastové a drevené eurookná, dvere a garážové brány

Alžbetina 30
Košice

NA SPLÁTKY
BEZ NAVÝŠENIA
410€

AKCIA

520€

na zateplenie rodinných domov
| uhlíkový polystyrén
v cene obyčajného |
Pri objednávke do konca septembra

469€

380 €

Profesionálni, školení pracovníci
Špičkové 5 - komorové
proﬁly

elektrická nerezová rúra Elektrolux

DARČEK
elektronika podľa ponuky
pri nákupe nad 900€

Rakúske kovania
WINKHAUS

V cene okien je zahrnuté:

34-0161

demontáž, montáž, vysprávky, vonkajšie
a vnútorné parapety, mikroventilácia,
retiazkové celotieniace žalúzie,
zdvíhač krídla, DPH, odvoz zdarma

KS19-36 strana-
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SPRAVODAJSTVO / ZAMESTNANIE

Aká cenná je (nám) naša viera?

Novela zákona o pohrebníctve

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.

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

duchovný asistent ACN

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

Stavebná ﬁrma HĽADÁ

ŽELEZIAROV

pomocný kuchár, grillman, kuchár .

do panelárne
v Nemecku.

Kuenz –6.VUR
MHYêUREFRPåHULDYRY

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

TPP, 2300€/mes. netto

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

...........................
0911 100 306

45-0273

ZDARMA
doprava + ubytovanie

6WDELOQiDDWUDNWtYQDSUiFDYVWURMiUVNHMVSRORþQRVWL
3UDFXMYSULHP\VHOQRPSDUNX.HFKQHFSUL.RãLFLDFK
Obsadzované profesie:

Mzda:

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

do nočného klubu Afrodita v Nových Zámkoch.

Ubytovanie zdarma, stála klientela,
mesačný bonus 300 EUR

0903 404 935

príjme strážnikov
na obchodnú prevádzku

v Moldave nad
Bodvou

prijme do TPP aj živnostníkov

800 € brutto / mesiac
Nástup ihneď!

.XHQ]±6.SDWUtPHG]L723ILULHPUHJLyQX
]RGSRYHGQêSUtVWXSN]DPHVWQDQFRPP]G\YåG\QDþDV

0948 35 66 75

SUtVSHYRNQDGRSUDYXDOHER%(=3/$71e8%<729$1,(

VODIČOV na SKLÁPACIE NÁVESY

36-0006

Hod. mzda bez SríSlatku: 3,50 eur

TANEČNICE / STRIPTÉRKY

SBS
LAMA SK

=YiUDþ- základný kurz zvárania v ochrannej atmosfére (ZM1–CO2),
FHUWLILNiW]YiUDþDSUHSURFHV
PracovntN s odbornou praxou
Ynašom odbore:

PRACOVNÁ PONUKA:

Príjmeme na TPP dievčatá 18-40 rokov:

=iPRþQtN - základný kurz zvárania v ochrannej atmosfére (ZM1–CO2),
]QDORVĢYêNUHVRYURYQDQLHSODPHĖRP

3UDFRYQtN
QD]DXþHQLH

SUH]DPHVWQDQFRYPLPR.RãtF]DPHVWQDQHFNpS{åLþN\

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

garancia platu 1000 €/mes.

Životopisy zasielajte na e-mail:

sandrock@sandrock.sk

.RQWDNWXMWHQiV

WHOþ
37-0008-1

e-mail: ludmila.revesova@kuenz.com ¦ PLFKDHODVRSNRYD#NXHQ]FRP
www.kuenz.sk ¦ ZZZWRS]YDUDFVN

62-0059

» P. Martin Mária Barta

Slovenčina naša
Nie jedná sa o niečo, ale ide
o niečo. Nie jednať, ale konať, robiť, počínať si.
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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
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51-0017

košicko okolie

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

