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Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 20 730 domácností 

KOŠICKO okolie

Č. 38 / 20. SEPTEMBER 2019 / 23. ROČNÍK

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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AKCIA na pomník
do konca septembra!

Pri objednávke pomníka

mramorová váza a svietnik ZDARMA
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Alžbetina 30
0908 624 593

Kamenárske práce
pomníky a hroby

 

,KE
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www.cisteniehrobov.sk
0907 946 25610-ročné skúsenosti

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
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PREDAJ
ODKVAPOVÝ
SYSTÉM

• STRECHY NA KĽÚČ, ŽĽABY, ODKVAPY
• OPRAVA STARÉ KROVY, NOVÉ KROVY
• KOMÍNY, FASÁDY, HROMOZVODY
• VÝZDOBA FASÁD, MONTÁŽ REKLAMY
• KOVOVÉ KONŠTRUKCIE
   (montáž, demontáž, oprava)

www.ZLANA.sk

0911 150 447
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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: 
Bačkovík, Beniakovce, Bidovce, 
Blažice, Bohdanovce, Budimír, 
Bukovec, Čaňa, Čižatice, Drie-
novec, Malá Vieska, Tepličany, 
Ďurkov, Geča, Haniska, Jasov, 
Kechnec, Kokšov - Bakša, Ko-
šické Oľšany, Kysak, Malá Ida, 
Mokrance, Budulov, Moldava 
nad Bodvou, Nižná Hutka, Nižná 
Kamenica, Nižná Myšľa, Nováča-
ny, Obišovce, Poproč, Rákoš, Roz-
hanovce, Rudník, Ruskov, Byster, 
Zdoba, Seňa, Slančík, Slanec, 
Slanská Huta, Šemša, Turňa nad 
Bodvou, Vajkovce, Valaliky, Vyšná 
Kamenica

kosicko@regionpress.sk

redakcia: Masarykova 2 
KOŠIce

západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   94.750 Bratislavsko Východ
Bz 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
Ga    31.290 Galantsko+Šaliansko
Hc    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
Ma    27.450 Malacko
nr   54.930 nitriansko
nz    34.140 novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
Pn    38.810 Piešťansko+NM+MY
Sc   26.700 Senecko
Se    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
Tn   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
zM    18.990 zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
Lc   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
Or   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
zV   39.560 zvolensko+DT+KA
zH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
za    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
Ge     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
Ke    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO    42.845 Prešovsko+SB
Sn    32.750 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

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

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTrIBúcIa (20.730 domácností)

Pre mnohých čosi neznáme

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Kto by netúžil po pokojnom, harmo-
nickom živote! Teda, okrem tých, 
ktorí už dávno zabudli na základnú 
skutočnosť, a to, že život  je dar a nie 
nárok. 

Nárok na niekoľko desiatok tisícové 
hodinky, nárok na policajnú ochra-
nu, nárok na panovanie, teda vlastne 
iba neobmedzenú moc, frajerku popri 
manželke, okázalý luxus, nárok na 
majetky aj za cenu ľudských životov. Je 
takých u nás dosť, ale vlastne – nestoja 
za nič. Lebo sú nič. Ľudsky iba jedno 
veľké nič.

Svetový deň vďačnosti sa stal kaž-
doročným významným dňom ľudstva 
na Havaji počas Dňa vďakyvzdania v 
roku 1965. Deň je príležitosťou ukázať 
svoju vďačnosť a uznanie. Pretože práve  
vďačnosť je základom harmonického a 
pokojného života. Ak by sme každý deň 
poďakovali za to, čo sme dostali ako dar, 
prišli by sme na mnoho krásnych vecí. 
Ako aj na fakt, že najväčším darom je 
samotný život. Stačí „málo“ - uvedomiť 
si, čo všetko dostávame. Nie privlastňu-
jeme si či kradneme. Dostávame.

Výskumy potvrdzujú, že tí z nás, 
ktorí dokážu byť vďační, sú šťastnejší, 
menej vystresovaní a trpia v menšej 
miere depresiami. Byť vďačný sa dá aj 

za maličkosti, za západ slnka za ho-
rami, za dobrú večeru, za krásnu kni-
hu, alebo, hoci aj keď sa na vás niekto 
usmeje. Mať nárok, vyhrať napríklad 
voľby a „môcť všetko“, to je z ľudského 
pohľadu pramálo, je to viac ako nič. A 
od ľudí, ktorí takto vnímajú život a svoje 
momentálne postavenie v ňom sa nedá 
čakať žiadna vďačnosť, ale ani radosť zo 
života, iba nenávisť a lož. Lebo nárok 
sa neuspokojí jeho splnením, naopak, 
vtedy obvykle vzniká množstvo ďalších 
nárokov.

Mimochodom, jednotlivci, ktorí 
praktizujú uvedomelú vďačnosť, majú 
posilnenú aktivitu mozgových štruktúr 
zodpovedných za sociálne poznanie, 
empatiu a pocity uznania. Povedzte 
preto „Ďakujem“ kedykoľvek máte prí-
ležitosť,  poďakujte niekomu a za niečo 
aj v duchu. Keď budete mať ťažký deň, 
vyberte si zopár spomienok 
a pripomeňte si svoje dary 
a všetko, za čo ste vďační.

Vďaka vám za pozor-
nosť a pekný skorojesen-
ný týždeň, začínajúci 
sa cez víkend Dňom 
vďačnosti!
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NÁTERY 

STRIECH
KOSTOLOV

OPRAVA KOMÍNOV
0908 288 350
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SIETE PROTI
HMYZU

Servis
Montáž
Dodanie
Oprava

www.samoplus.sk
SAMOplus
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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

Lacné AUTODIELYLacné AUTODIELY
lacneautodielykosice.eu

0905 720 086
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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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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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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
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Strojárenská 3, Košice, Nám. Maratónu mieru
tel.: 055/ 623 45 76  ¦  mob.: 0918 626 193
web: www.arow.sk  ¦  e-mail: arow@arow.sk

GARÁŽOVÉ

BRÁNY - 25%

EXTERIÉROVÉ 

ŽALÚZIE   -27%

PLASTOVÉ, HLINÍKOVÉ OKNÁ

EXTERIÉROVÉ ŽALÚZIE

GARÁŽOVÉ BRÁNY
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JESENNÁ 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

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

SERVIS
OKIEN

rýchlo a lacno
0918 217 665
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- výrez skla, zasklievanie okien a dverí
- brúsenie skla na stôl, poličky a dvierka
- výrez a opracovanie zrkadiel + fazety
- výroba izolačných dvoj-trojskiel
- vŕtanie dier do skla
- bezpečnostné a kalené sklá
- sklenené zásteny pod kuch. linky
- celosklenené vitrínky uzamykacie s Led

Sklenárstvo JASOV
Peter Klema 

Výroba a zriadenie
akvária a terária na mieru
podľa požiadaviek zákazníka aj na kľúč ...

Nám. sv. Floriána č. 351/37, 044 23  JASOV
0905 507 414  |  www.aquaklema.sk

37
-0

19
2



KS19-38 strana- 4

PRÁVNIK RADÍ / SLUŽBY, BÝVANIE Najčítanejšie regionálne noviny
4

Pri skončení pracovného pomeru do-
chádza k zániku celého radu práv a 
povinností, ktoré tvoria obsah pracov-
ného pomeru a k zániku pracovného 
pomeru ako právneho vzťahu. 

Výpoveď je jednostranný právny úkon 
účastníka pracovného pomeru, na zák-
lade ktorého sa  pracovný pomer ukončí 
uplynutím výpovednej doby, a to bez ohľa-
du na vôľu druhého účastníka. Skončiť 
pracovný pomer výpoveďou je oprávnený 
tak zamestnanec ako aj zamestnávateľ, 
avšak zamestnávateľ je vo väčšej mie-
re limitovaný zákonom. Zamestnávateľ 
môže dať zamestnancovi výpoveď iba z 
dôvodov, ktoré upravuje Zákonník práce. 
Zamestnávateľ nesmie dať zamestnancovi 
výpoveď v ochrannej dobe - napríklad je 
zakázaná výpoveď tehotnej zamestnanky-
ni, zamestnancovi, ktorý je dočasne práce-
neschopný alebo zamestnankyni na ma-
terskej dovolenke. Zamestnanec môže dať 
zamestnávateľovi výpoveď z akéhokoľvek 
dôvodu, alebo bez uvedenia dôvodu. Vý-
poveď nesmie byť viazaná na podmienky. 

Výpoveď musí byť písomná a doru-
čená, inak je neplatná. Riadne doručená 
výpoveď zo strany zamestnávateľa je 
tá, ktorá je zamestnancovi doručená do 
vlastných rúk, pričom doručovať možno 
na pracovisku zamestnanca, v jeho byte 
alebo kdekoľvek bude zastihnutý, alebo 
ak to nie je možné, možno výpoveď doru-
čiť prostredníctvom poštového podniku 

formou doporučenej zásielky. Účinky do-
ručenia nastanú aj vtedy, ak zamestnanec 
(alebo zamestnávateľ) prijatie písomnosti 
odmietne. Pracovný pomer sa následne 
nekončí doručením výpovede, ale končí až 
uplynutím výpovednej doby. Výpovedná 
doba je časový úsek, ktorý musí záväzne 
uplynúť od doručenia výpovede a skutoč-
ným skončením pracovného pomeru. 

Ak v pracovnej zmluve nie je dohod-
nutá výpovedná doba alebo ak nie je vý-
povedná doba zakotvená v  kolektívnej 
zmluve, uplatní sa výpovedná doba stano-
vená Zákonníkom práce. Zákonník práce 
ustanovuje všeobecnú výpovednú dobu 
najmenej jeden mesiac, ktorá sa uplatní, 
ak Zákonník práce neustanovuje inak. Pri 
skončení pracovného pomeru výpoveďou 
môže zamestnancovi prináležať odstupné 
(t. j. finančná čiastka), ktoré má svoj zmy-
sel a  plní účel, ktorým je kompenzácia 
za stratu zamestnania bez zavinenia za-
mestnanca. Zamestnanec nemusí vyko-
nať žiadny úkon, nárok na odstupné mu 
vzniká priamo zo zákona. Odstupné však 
nenáleží zamestnancovi vždy, ale len v zá-
konom vymedzených prípadoch.

Skončenie 
pracovného pomeru výpoveďou

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

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

»Kúpim starý predvojnový 
bicykel. Ponúknite 0915 376 
374

»HĽADÁM REL SPOL NA OD-
PREDAJ POZEMKOV V KOS 
NOV VSI 0950 865 824

»Kúpim haki lešenie 0908 
532 682

»Kúpim medaile vyzname-
nania šable dýky odznaky 
slovenský štát rok 1939-
1945, 0905 133 241

»Sympatický 50siatnik hľa-
dám milú štíhlu ženu do 
42 rokov z Košíc a okolia na 
vážny vzťah so vzťahom k 
záhradkarčeniu a prírode 
ktorá by sa nasťahovala ku 
mne tč 0903 374 317

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.

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

16 ZOZNAMKA    

01 AUTO-MOTO / predaj        

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    

14 RÔZNE / iné    
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Garážové brány • Automatické brány a závory
BRANAMI, Rázusova 12, Košice • pauer@netkosice.sk • 0903 600 573
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 KAM S DREVENÝM ODPADOM ?

www.bucina-ddd.sk

�������������������������
�����������������������������
��������
��������������	������
��������
�������
������
�����

�������������
������
�����������
�����������
������
���������
�����

VYHOVUJÚCI DREVNÝ ODPAD

ZBERNÝ DVOR ODPADOVÉHO DREVA 
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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

Záručná doba 4 roky. Akcia platí do 30.9. 2019

JESENNÁ AKCIA
vonkajšie žalúzie 

-32%
vonkajšie rolety

 -30%

w w w.vekostav.sk
info@vekostav.sk

0905 571 754
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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Dunajská 10, Košice
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Tí zo šťastnejších,  ktorí majú záhra-
du, vedia. Teda, vedia minimálne to, 
že je to síce drina, ale aj radosť, že je 
to pokračovanie práce predkov a sa-
mozrejme, aj určitá šikovnosť.

Na jeseň sa zdanlivo rok záhradníka 
končí. Záhony spustnú, stromy opada-
jú, stodola sa zavrie a čaká sa do jari.

V praxi je to inak. Vrstvíme kom-
post, ukladáme ovocie, aktuálne sa pri-
pravujeme na zber orechov, skúsenejší 
vedia, že aj jamy pre nové stromky je 
dobré kopať už teraz, keď je ešte dobré 
počasie a budú  mať dostatok času sa 
„vyvetrať“. V špecializovaných obcho-
doch sa pomaly končia výpredaje na 
záhradnú techniku i náradie, sú naozaj 
zaujímavé a prečo ich nevyužiť? Gazda 
dobre vie, že v plnej sezóne je všetko 
drahšie. Pod orechmi treba dôkladne 
vykosiť porast, uľahčíte si prácu s ich 
zbieraním. Inak tiež drobná finta – ak 
už nestihnete pokosiť a orechy vám do 
vyššej trávy padajú spolu s lístím, opäť 
pomôže motorová kosačka. Akurát tre-
ba nastaviť najvyššiu výšku podvozku, 
dať najnižšie obrátky motora a ona vám 
spoľahlivo lístie „povysáva“ do zber-
ného koša a orechy zostanú tam, kam 

padli.
Na založenie kompostoviska sú 

bežne k dostaniu zaujímavé kompos-
téry, ako aj prímesi, ktoré je vhodné do 
kompostu prisypávať. Inak drobná fin-
ta, využiteľná pri uskladnení ovocia zo 
stromov – dlhšie vydrží, ak bude ulože-
né v polohe, v akej dozrievalo na stro-
me. Teda stopkou nahor a uschnutým 
zvyškom okvetia nadol. Ak ho uložíte 
iba v jednej vrstve, máte šancu v dob-
rých podmienkach s ním vydržať až do 
ďalšej úrody.

Záhony treba tiež prekypriť, porý-
ľovať, alebo, podľa plochy – poorať. Ak 
máte rýle a podobné náradia zaschnuté 
zo suchého roku, šup s nimi do vedra 
s vodou, inak sa dosť natrápite. Keďže 
sa skôr stmieva, určite sa občas aj v 
záujme zachovania duševnej pohody 
oplatí vynechať večer sledovanie tele-
vízie a radšej si urobiť plánik kam s no-
vými prírastkami do záhrady či sadu. 
Vopred tak budete mať jasno v tom, 
koľko čoho vlastne potrebujete. Predaj 
stromov, krov a iných drevín sa čoskoro 
rozbehne naplno. Jeseň je jednoducho 
čas, keď sa sezóna pre záhradkára prá-
ve začína.

Úspech sa začína už na jeseň

» ib
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399€

PLECHOVÉ
GARÁŽE

Dovoz a montáž
 ZDARMA

Dovoz a montáž
 ZDARMA

3x5m10
rokov

na trhu

V ponuke GARÁŽOVÉ BRÁNY na mieru !

www.regionpress.sk
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17 rokov
vyrábame okná

pre Slovensko

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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Z listu čitateľky: „Mám tridsať rokov, 
moja matka päťdesiatšesť a už niekoľ-
ko rokov je diabetička. Je cukrovka 
dedičné ochorenie? A možno sa vôbec 
nejako preventívne chrániť pred cuk-
rovkou, ak ju už máme v rodine?“

Katarína z Nitry
Napriek tomu, že cukrovka trápi ľudí 

minimálne 3500 rokov, príčina vzniku 
ochorenia nie je stále známa. Vieme však, 
že na jej vzniku a rozvoji sa podieľajú ge-
netické vplyvy a mnoho faktorov vonkaj-
šieho prostredia.

Diabetes mellitus 1. typu postihuje 
zväčša deti a mladých ľudí. Ochorenie 
u nich vzniká na základe imunologicky 
podmieneného ničenia až úplného zniče-
nia buniek podžalúdkovej žľazy. Častejšie 
sa vyskytuje po infekciách, napr. po rube-
ole, infekčnej mononukleóze, po zápale 
príušných žliaz – predpokladá sa preto 
vplyv vírusov. Ale to nevysvetľuje všetky 
prípady. Známa je súvislosť s niektorými 
diétnymi faktormi – napr. s dĺžkou doj-
čenia (ochorenie sa častejšie vyskytuje u 
tých, ktorí boli prikrmovaní skôr ako v 6. 
mesiaci života), príjmom mäsa a údenín 
(pre obsah nitrozamínu) alebo gluténu 
(vyskytuje sa hlavne v pšeničnej múke). 
Pri 1. type cukrovky genetická predispo-

zícia zohráva úlohu len asi v 5 percentách 
prípadov (o niečo častejšie sa ochorenie 
vyskytuje ak postihnutým rodičom je 
otec). 

Diabetes mellitus 2. typu sa objavuje v 
ktoromkoľvek veku, ale obyčajne nie skôr 
ako v štyridsiatke. S pribúdajúcimi rokmi 
jeho výskyt stúpa, najčastejšie sa zisťuje u 
mužov medzi 45 a 65 rokmi a u žien medzi 
50 a 55 rokmi. Príčinou ochorenia sú tak 
genetické, ako aj environmentálne fakto-
ry. Vonkajšie faktory sú zväčša ovplyvni-
teľné – patrí sem prejedanie sa, obezita, 
nedostatok fyzickej aktivity, psychický 
stres, fajčenie a vplyv niektorých liekov. 
Nie náhodou až 90 percent diabetikov 
má nadváhu alebo sú obézni. Už pokles 
hmotnosti o 5 percent alebo fyzická akti-
vita minimálne 30 minút trikrát do týždňa 
znižuje riziko vzniku diabetu.

Dedičnosť pri 2. type cuk-
rovky zohráva dôležitej-
šiu úlohu ako pri prvom 
type. Ak jeden z rodičov 
má cukrovku, riziko, že 
ochorie jeho dieťa je 33-
45 percent a zvyšuje sa 
s vekom. 

Obavy z cukrovky

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

metabolizmu a výživy

Prečo čistiť DPF filtre u nás
Vieme, že potrebujete ušetriť čas a finančné 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 filtra 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 filter 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
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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

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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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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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

Výpredaj skladových zásob a ND
k zariadeniam na povrchovú

úpravu striekaním

ZĽAVY 90% 0903 421 628
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Jaskyňa Driny či podzemná perla 
Malých Karpát, ako ju tiež zvyknú 
nazývať, oslavuje 90. výročie obja-
venia. Jaskyniari zo Speleoklubu 
Trnava spolu s obcou Smolenice a 
partnerskými organizáciami pri-
pravili pri tejto príležitosti zaují-
mavé podujatie Driny 1929-2019, 
ktoré sa uskutoční 28. septembra o 
10.00 h v Smoleniciach.

Priaznivci prírody i jaskyniarstva sa 
majú skutočne na čo tešiť, organizáto-
ri chystajú bohatý program určený pre 
všetky vekové kategórie. „Príďte si s nami 
zaspomínať na významný objav, ktorý 
pomohol rozvoju turistického ruchu v re-
gióne a sprístupnil krásy podzemia širo-
kej verejnosti,“ pozýva Alexander Lačný, 
predseda Speleoklubu Trnava.

Prednášky, diskusie 
aj výstava historických fotografií

Program osláv sa začne o 10.00 h. 
v Kultúrnom dome v Smoleniciach. 
Pozvanie prijali aj potomkovia objavi-
teľov jaskyne. Chýbať nebudú pútavé 
prednášky o histórii objavovania jas-
kýň spojené s voľnou diskusiou, ktoré 
organizátori pripravili v spolupráci so 
Slovenským múzeom ochrany prírody a 
jaskyniarstva. Súčasťou bude i výstava 
veľkoformátových historických fotogra-
fií objaviteľov. „Pred kultúrnym domom 
živú aj neživú prírodu predstavia Lesy 
Slovenskej republiky, Štátna ochrana 
prírody Slovenskej republiky - Správa 
CHKO Malé Karpaty, Správa sloven-
ských jaskýň a Slovenská speleologická 
spoločnosť. Občerstvenie zabezpečia 
jaskyniari zo Speleoklubu Trnava a obec 
Smolenice,“ vymenúva A. Lačný.

Exkurzie aj vstup 
do neprístupnej jaskyne

Nasledovať budú dve terénne exkur-
zie. Prvá z nich je spojená s výkladom a 
záujemcov zavedie na Náučný chodník 
Smolenický kras. Druhá exkurzia pod 
názvom Po stopách objaviteľov bude 
smerovať do neprístupnej jaskyne. 
„Návštevníci by sa mali vybaviť star-
ším oblečením, či priniesť si náhradné, 
pretože v jaskyni je dosť hliny,“ radí A. 

Lačný. „Potrebné je tiež mať zo sebou 
čelovku a pevnú obuv,“ dodáva skú-
sený jaskyniar. Obe výpravy sú nená-
ročné vhodné aj pre deti či seniorov a 
návštevníci podujatia si môžu vybrať, 
ktorú z nich chcú absolvovať. Ich trasy 
sa končia priamo pri jaskyni Driny, kde 
sa môžu všetci účastníci tešiť nie len na 
zľavnené vstupné ale aj na ukážky jas-
kyniarskej techniky na povrchu s jasky-
niarmi z ďalších spriatelených klubov.

Jediná na západnom Slovensku
Jaskyňa Driny je jedinou sprístupne-

nou jaskyňou na západnom Slovensku. 
Leží na území Chránenej krajinnej oblasti 
Malé Karpaty. Nachádza sa v Smolenic-
kom krase juhozápadne od Smoleníc, v 
blízkosti rekreačného strediska Jahodník. 
V porovnaní s našimi ostatnými sprístup-
nenými jaskyňami, v ktorých zväčša pre-
vládajú mohutnejšie podzemné priestory, 
predstavuje sústavu užších puklinových 
chodieb, avšak s čarokrásnou kvapľovou 
výzdobou. Vchod do jaskyne na západ-
nom svahu vrchu Driny, ktorý vystupuje z 
juhozápadného úbočia Cejtacha, je v nad-
morskej výške 399 metrov. Vytvorená je v 
druhohorných hnedosivých spodnokrie-
dových rohovcových vápencoch vysocké-
ho príkrovu koróziou atmosférických vôd 

pozdĺž tektonických porúch. Dosahuje 
dĺžku 680 metrov a vertikálne rozpätie 40 
metrov. Pozostáva z úzkych puklinových 
chodieb, akými sú Chodba spolupracovní-

kov, Beňovského chodba, Chodba nádejí a 
neveľkých sieňovitých priestorov ako Sieň 
Slovenskej speleologickej spoločnosti, 
ktoré sa vytvorili najmä na križovatkách 
tektonických porúch. Objavný komín, kto-
rý klesá do hĺbky 36 metrov od horného 
vchodu má charakter závrtového komína. 
Puklinové podzemné priestory dekoru-
je bohatá sintrová výplň. Pre jaskyňu sú 

typické sintrové záclony so zúbkovitým 
lemovaním. Ďalej sú zastúpené sintrové 
vodopády a náteky, pagodovité stalagmi-
ty a rozličné formy stalaktitov. Vyskytujú 
sa tam aj sintrové jazierka, ktoré sú dopl-
ňované presakujúcou zrážkovou vodou. 
Teplota vzduchu v zadných častiach jas-
kyne Driny je 7,1 až 7,8 °C, relatívna vlh-
kosť 92 až 97 %. Vplyvy vonkajšej klímy sa 
prejavujú pod Objavným komínom, ktorý 
komunikuje s povrchom, a vo Vstupnej 
chodbe. V týchto častiach jaskyne teplota 
vzduchu dosahuje 5,6 až 8,7 °C. Jaskyňa je 
sprístupnená v dĺžke 410 m.

Vďaka objaviteľom
Záhadnú dieru na Drinkovom vrchu 

miestni občania poznali už v 19. storočí. 
Do hlbších častí závrtového komína pre-
nikli J. Banič a I. Vajsábel v roku 1929. V 
roku 1931 J. Prudík s cieľom prieskumu 
jaskýň založil Komitét pre výskum jaskýň 
v Smoleniciach. Do samotnej jaskyne 

sa dostali v roku 1932 v hĺbke 36 metrov 
od povrchu. V záujme vytvorenia vhod-
ných podmienok pre jej sprístupnenie v 
roku 1933 zásluhou J. Beňovského zalo-
žili Družstvo pre výskum jaskyne Driny a 
malokarpatského krasu s r. o. v Smoleni-
ciach. V roku 1933 vyrazili dolný vchod a 
začali upravovať jej priestory. V roku 1934 
J. Prudík, J. Banič a J. Kratochvíl objavili 
Beňovského chodbu. V roku 1935 v sú-
vislosti so zmenou hospodárskeho spra-
vovania jaskyne družstvo prijalo nové 
stanovy a názov Smolenické jaskyne Dri-

ny a letoviská, družstvo s r. o., v Smoleni-
ciach. V tom istom roku jaskyňu otvorili 
pre verejnosť v dĺžke 175 m s provizórnym 
elektrickým osvetlením. Riadne elektric-
ké osvetlenie inštalovali v roku 1943. V 
roku 1950 jaskyniari pod vedením J. Maj-
ka, A. Droppu a L. Blahu objavili Sieň slo-
venskej speleologickej spoločnosti, ktorú 
spoločne s Hlinenou chodbou a Chodbou 
nádeje sprístupnili v roku 1959.

Naberte smer Smolenice
Ak mierite do jaskyne Driny z kto-

réhokoľvek kúta Slovenska, smerovať 
treba do obce Smolenice. Približne ki-
lometer od dediny nájdete parkovisko, 
nachádzajúce sa pri rekreačnom stre-
disku Jahodník. Vzdialenosť jaskyne 
od parkoviska je asi 1 kilometer lesnou 
cestou s prevýšením 100 metrov, prístup 
trvá asi 20 minút. Záver chodníka je po-
merne strmý so 100 schodmi. Najbližšia 
zastávka autobusovej verejnej dopravy 
sa nachádza v Smoleniciach, do obce sa 
však dá dostať aj vlakom.

Stranu pripravila RENÁTA KOPÁČOVÁ

Nenechajte si ujsť mimoriadny vstup do neprístupnej jaskyne

Jaskyňa Driny slávi okrúhle výročie

Chodba v Pukline pod orechom Smolenický kras, ktorú budú môcť návštevníci 
podujatia prebádať.                                                                   foto autor: Alexander Lačný 

Jaskyňa Driny - Slonie uši.                                                              foto autor: Pavol Staník

Jaskyňa Driny - Profil chodby na Jaskynnej križovatke.      foto autor: Pavol Staník

zaujalo nás Najčítanejšie regionálne noviny

Domov netopierov
Doteraz sa v jaskyni zistilo 11 

druhov netopierov. Najpočetnejší 
je Rhinolophus hipposideros. Z 
ďalších druhov sa tu vyskytuje 
podkovár veľký Rhinolophus 

ferrumequinum, netopier obyčajný 
Myotis myotis, uchaňa čierna 

Barbastella barbastellus, či ucháč 
svetlý Plecotus auritus ale aj iné.
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PIESKOVEC ŠEDÝANTRACIT

VYRÁBAME PRE VÁS UŽ 15 ROKOV

ORIENTAČNÉ
CENOVÉ PONUKY: 0918 217 665

profilinvest.vyrobaploty@gmail.com

BETÓNOVÉ 
    PLOTY
& BRÁNY

                          • BEZPLATNÉ A NEZÁVÄZNÉ
                            ZAMERANIE

                   • DOPRAVA

               • VYLOŽENIE MATERIÁLU
                 HYDRAULICKOU RUKOU

        • MONTÁŽ NA KĽÚČ

    • CERTIFIKOVANÝ PRODUKT

• SLOVENSKÝ VÝROBOK

OBOJSTRANNÉ a JEDNOSTRANNÉ

www.profilinvest.sk
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          ŠIROKÝ
       SORTIMENT

   BRÁN
NA KĽÚČ
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AKCIA   1/2 DPH
Pozor, dodatočná zľava 10% na všetok sortiment
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Dôvodov, prečo 
som sa rozhodol vstú-
piť do politiky je mno-
ho. Azda najsilnejší je 
ten, že mi v nej chýba 

normálnosť. Nielen ľudskosť, solida-
rita a slušnosť by mali byť normálne. 
V politike by mali byť normálne aj 
program a dosahovanie skutočných 
výsledkov. Pretože reči každodenný 
život ľudí nezlepšia. A práve normál-
nosť chýba nielen mne, ale aj ľuďom 
naprieč Slovenskom. Presvedčil som 
sa o  tom v  mestách a obciach počas 
zbierania podpisov potrebných na 
registráciu politickej strany Dobrá 
voľba. Rekordných takmer 30-tisíc 
podpisov sa nám spoločne podarilo 
vyzbierať za menej ako mesiac, čo je 
pre náš tím veľmi  motivujúce. Ľudia 
jasne vyjadrili svoj názor a  potrebu 
obsahu,  skutočných výsledkov a  rie-
šení vnímame rovnako. 

Považujem za normálne, keď 
štát pomáha tam, kde máme najväč-
ší problém a  najväčší dlh voči spo-
ločnosti. A práve na tieto skupiny sa 
sústreďuje program Dobrej voľby. 
Dôstojný život a podpora najzraniteľ-
nejších skupín sú oblasti,  ktoré boli 
roky zanedbávané. Založenie rodiny 
musí byť pre mladých radosťou a  ži-
votným poslaním, a nie fi nančnou zá-
ťažou. Rovnako nesmieme zabúdať 
ani na seniorov, ktorí majú po rokoch 

ťažkej práce nárok na zaslúžený od-
počinok a  odmenu, a  nie nedôstojné 
prežívanie zo dňa na deň. Toto však 
nevyrieši jednorazový vianočný prí-
spevok. Veľkú pozornosť si nepochyb-
ne zaslúžia aj pacienti a celé zdravot-
níctvo. Zdravotnú politiku musíme 
nastaviť tak, aby bola zdravotná sta-
rostlivosť dostupná pre všetkých bez 
rozdielu. Tieto oblasti však musíme 
riešiť naprieč všetkými regiónmi Slo-
venska. Ak sa totiž budeme sústrediť 
len na región hlavného mesta, rozdie-
ly v našej krajine sa budú prehlbovať. 
Obce, mestá a regióny najlepšie vedia, 
čo potrebujú, a preto musia spoluroz-
hodovať o tom, čo sa s nimi bude diať. 

V našom tíme sú ľudia, ktorí pre 
túto spoločnosť už niečo dokázali 
a ich cieľom je urobiť ešte viac. Verím, 
že spoločnými silami sa nám poda-
rí naplniť naše ciele a  ľuďom doručiť 
reálne výsledky. Lebo len rečami nič 
nezlepšíme. 

Ďakujem, ak mi v  tom pomôžete 
a spoločne pomôžeme 

Slovensku a  všet-
kým, ktorí tu žije-
me.

Chceme ľuďom prinášať reálne výsledky
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Tomáš Drucker
 Dobrá voľba

Myslíte si, že je 
najpodstatnejším 
problémom Sloven-
ska to, či majú ho-
mosexuáli registro-
vané partnerstvá? 
Určite nie a ani my 

nie. Bohužiaľ - PS/SPOLU a KDH sa tak 
celé leto tvária. Nerokujú o inom, len o 
tom, či návrh na partnerstvá homosexu-
álov predložia hneď po voľbách, ako chce 
PS/SPOLU, alebo až za 2 roky, ako navr-
huje predseda KDH.

A rozumní ľudia sú na Slovensku z 
toho v šoku. a najmä voliči KDH, ktorí 
nechápu o čo Hlinovi ide. Akoby sme v 
štáte, ktorý nám spod rúk uniesla mafia, 
nemali teraz iné problémy! Zároveň platí, 
že takto úplne zbytočne lejú tieto strany 
vodu na mlyn Ficovi a spol, ktorému teraz 
len stačí ľudí týmto strašiť a môže mu to 
pomôcť vyhrať voľby.

Preto sme minulý týždeň prišli s pr-
vou časťou plánu, ako opozícia môže spo-
ločne poraziť mafiu vo voľbách. Nazvali 
sme ju „NESTRAŠME ĽUDÍ“ - a sľúbili sme, 
že naše hnutie nevstúpi do vládnej koalí-
cie, ktorá by chcela zaviesť registrované 
partnerstvá a adopcie detí homosexuálmi. 
Že nevstúpime do vlády, ktorá by chcela 
uvoľniť boj voči drogám, ktorá by chcela 
brať ľuďom sociálne výhody, ktorá by chce-
la súhlasiť s kvótami pre migrantov.

Jasné, že teraz budú chvíľu na nás 

peniť ľudia z PS/SPOLU, KDH či od Kisku. 
Ale to nevadí a to sa poddá. Urobili sme to 
v dobrom záujme všetkých ľudí, ktorým 
na Slovensku úprimne záleží. Poďme 
bojovať za podstatné veci - poďme vrátiť 
unesený štát späť do rúk ľudí a nenahrá-
vajme úplne zbytočne našimi chybami 
Ficovej mafii. Dlhé roky ľudia túžia po 
zmene a nekazme si to zbytočným straše-
ním týmito témami, ktoré mnohých ľudí 
môžu od volieb odstrašiť.

Máme pred sebou posledných 5 me-
siacov boja za lepšie a spravodlivé Slo-
vensko. Máme pred sebou finálny zápas 
za Slovensko, kde budeme radi žiť. Ne-
kazme si to.

PS. Pellegriniho sa nám síce odvolať 
nepodarilo, ale bojovali sme dobrý boj. 
Sám som na schôdzi rečnil vyše troch 
hodín a pomohli aj moji kolegovia. Veľmi 
ma však mrzí, že nás poslanci za strany 
PS/SPOLU, KDH a ani 
kolegyňa Remišová 
zo ZA ĽUDÍ, nedo-
kázali podporiť ani 
jednou jedinou vetou 
v rozprave - v našom 
spravodlivom boji za 
spravodlivosť na Slo-
vensku. Opäť zvíťazilo 
ego, opäť sme museli 
bojovať sami.

Nestrašme ľudí 
a zoberme tromfy Ficovi z rúk

» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO 03
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BETÓNOVÝ PLOT,
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•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

SME TU PRE VÁS

VÉO  PN LÓ OT TE YB

o ktorý sa netreba starať

0948 648 748  0905 528 960  0905 794 044  0948 548 648

www.betam.sk

NAJLEPŠIE CENY na trhu

JESENNÁ AKCIA

0948 648 748 • 0905 528 960 • 0905 794 044 • 0948 548 648

www.betam.sk

NAJLEPŠIE CENY na trhu

JESENNÁ AKCIA

TOVAR
SKLADOM
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Ťažko písať o školstve bez dotyku s 
politikou. Tá stojí za všetkým, čo sa 
deje vo výchove a vzdelávaní, žiaľ. V 
posledných rokoch školstvu škodí, 
ba ponižuje učiteľský stav a vzdelá-
vanie. 

Ak sú aj spoluzodpovední učitelia, aj 
to je dôsledkom dlhodobo zlej školskej 
politiky. Možno by si kompetentní pria-
li, aby nás zahnali do kúta, a aby sme 
prosili o prežitie.  Preto sú ich útoky 
opakované, ponižujúce, strach nahá-
ňajúce. Tváriace sa ako pravda. 

V posledných mesiacoch sa ma-
sírovanie verejnej mienky stupňuje. 
V takých chvíľach si prajem kriticky 
mysliaceho a konštruktívneho občana, 
ktorý by odhalil skreslené vyhlásenia 
ideovo obmedzených politikov a ich zá-
mery, ktoré sú zištné, chcú získať hlasy 
aj za cenu skreslenia reality. Nuž, blížia 
sa voľby a stále sa verí podsunutým in-
formáciám.  

S akou marketingovou ľahkosťou 
sa prezentujú obedy „zadarmo“. Za 
nimi sa však skrýva úmorná práca zle 
platených kuchárok, preťažených úrad-
níkov obce, bežných ľudí,  ktorí musia 
denne podstupovať byrokraciu, aby sa 
politici mohli chváliť niečím, čoho dô-
sledky netušia. Napokon sa to prejaví 
na premrhaní oveľa väčšej čiastky, ako 
sa minula pri obedoch po starom.

Najnovšie bolo verejnosti vsuge-
rované klamstvo o 400-eurovom (!) 

zvýšení platu učiteľom. Skratkovito, 
bez faktu, že sa zvyšovalo v dlhšom 
časovom období, paralelne so zvyšova-
ním cien. Dokonca padlo vyjadrenie, že 
sa plat takto zvýšil nie iba začínajúcim 
učiteľom. Prirodzená otázka laickej ve-
rejnosti: Čo tí učitelia chcú? Ale dôklad-
ná analýza  nedôstojného nárastu platu 
učiteľov sa málokedy šíri. Isté však je, 
že sa to dobre prezentuje: Učiteľom sme 
zvýšili platy o 400 eur! Ani nehovorím 
o tom, že peniaze na to prídu školám 
oveľa neskôr, ako sa zmenia platové 
dekréty. Apolitická škola si musí pora-
diť sama, aby sa podieľala na politic-
kom marketingu.

Polarizácia je súčasťou politickej 
manipulácie. Školstvo je rezort, ktorý 
vyžaduje mnoho prostriedkov. A keď 
sa vykresľuje ako bohaté, s najlepšími 
podmienkami a najrýchlejšie stúpajúci-
mi platmi, klame sa o skutočnom stave, 
verejnosť ho považuje za zabezpečené.  

Bez viny však nie je ani učiteľský 
stav. Na základe jeho pasivity a bez 
hlasnej  argumentácie vychádzajúcej 
zo skúsenosti sa javí, že všetko je tak, 
ako má byť. Ak učiteľov nerozrušia ve-
rejne prezentované klamstvá politikov, 
nemožno hovoriť o ich cti. Musíme len 
dúfať, že tých pár aktívnych učiteľov 
bude kričať tak, že aj verejnosť pochopí 
skutočný príbeh slovenskej školy. Ak 
nie, zostaneme terčom. 

Tolerované klamstvo

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
riaditeľ ZŠ s MŠ

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 septembra 

ická nerezová rúra Elektrolutrleke x

3030

Účinok lieku závisí nielen od jeho 
zloženia, ale aj od množstva potra-
vín, ktoré či už bezprostredne spolu 
s liekom alebo v čase dôležitom pre 
účinok lieku pacient príjme. Pacient 
by preto mal vedieť, ako sa liek 
správne užíva: či nalačno, alebo s 
akým časovým odstupom od jedla. 

Ak vás lekár alebo lekárnik upozorní 
na termíny ako „užívať liek nalačno“ 
alebo „po jedle“, je dôležité sa uvede-
nými odporúčaniami riadiť. Dôležité 
je ale poznať aj význam uvedených 
odporúčaní. „Liek nalačno“ zname-
ná užitie na prázdny žalúdok, teda 
pacient by mal byť „hladný“. Hlav-
ným miestom absorpcie liekov je ten-
ké črevo, preto objem, ale aj zloženie 
stravy prechádzajúcej žalúdkom môže 
ovplyvniť rýchlosť vstrebávania liekov 
v organizme. Niektoré lieky, ako napr. 
lieky proti osteoporóze sa užívajú ráno 
nalačno tak, aby už pacient zostal vo 
vzpriamenej polohe, aby bola zabezpe-
čená správna absorpcia liečiva a  pre-
dišlo sa nežiadúcim účinkom. 

Naopak, máme lieky, u ktorých je 
žiadúce užívať ich spolu s  potravou, 
resp. po jedle, nielen kvôli ich spôsobu 
vstrebávania v  organizme ale naprí-
klad aj pre zníženie výskytu nežiadú-
cich účinkov. „Po jedle“ znamená, 
aby pacient užil lieky najneskôr do 
2 hodín po jedle alebo inak povedané, 
aby v čase užitia lieku bol „sýty“. Na-

príklad tzv. nesteroidné antiflogistiká, 
teda protizápalové lieky (napr. s obsa-
hom kyseliny acetylsalicylovej, ibupro-
fénu alebo diklofenaku) sa užívajú po 
jedle, aby sme zabránili prípadnému 
dráždeniu sliznice žalúdka a možnému 
vzniku vredov. 

Kľúčovým faktorom pre správne 
dávkovanie a  teda aj pre znížení vý-
skytu nežiaducich účinkov liekov je aj 
tekutina, s ktorou pacienti lieky zapíja-
jú. Všeobecne platí pravidlo, že lieky 
sa zapíjajú čistou vodou, najlepšie 
z vodovodu. Mlieko a minerálne vody 
obsahujú rôzne ióny, ktoré môžu vy-
tvoriť s molekulou liečiva v organizme 
nerozpustné komplexy, čím môže dôjsť 
k  oneskorenému účinku, dokonca sa 
môže stať, že liek nebude účinný vôbec. 

Aj u liekov, ktoré pacienti používajú 
lokálne v ústach (napríklad rôzne pas-
tilky, kloktadlá alebo spreje), je dôležité 
po ich použití resp. aplikácii minimál-
ne polhodinu nič nejesť, ani nepiť. 

Je nevyhnutné poznať správne 
užívanie liekov, či už viazaných na 
lekársky recept alebo aj tzv. voľno-pre-
dajných. K efektívnej liečbe nestačí iba 
správne určená diagnóza a  správne 
zvolený liek, jedným z  rovnako dôle-
žitých faktorov je správne dávkovanie 
lieku a dodržiavanie odporúčaní leká-
rov a lekárnikov.

Dávkovanie liekov

» Miroslava Snopková, PharmDr., PhD.
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Materiály:
HLINÍK, DREVO

Zabezpeèíme demontáž, betonáž, pokládku dlažby...

PRÍSTREŠKY - TERASY
RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE

TIENENIE NA STRECHY
SKLENENÉ STRECHY

STAVEBNÉ PRÁCE

ZIMNÉ ZÁHRADY s tienením

montter@montter.sk      0919 370 730   0919 383 363

7
rocnéˇ
skúsenosti

Atypický tvar terasy ? Príliš veľký rozmer ? Bez stredového stĺpu ?Atypický tvar terasy ? Príliš veľký rozmer ? Bez stredového stĺpu ?

Áno, pre Nás to nieje problém.  Presvedčte sa sami  www.montter.skÁno, pre Nás to nieje problém.  Presvedčte sa sami  www.montter.sk

0905 186 889, www.kopaniestudni.comZe
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HĽADANIE VODY
VŔTANIE STUDNÍ

STROJOVÉ KOPANIE 
STUDNÍ do 13 m
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Štátna veterinárna a potravinová 
správa Slovenskej republiky ozna-
muje, že v dňoch od 7. októbra do 20. 
októbra 2019 sa uskutoční štyridsia-
ta kampaň orálnej vakcinácie líšok 
proti besnote leteckou pokládkou 
na území Slovenskej republiky spo-
lufinancovaná Európskou úniou.

Na orálnu vakcináciu líšok proti 
besnote bude použitá vakcinačná náv-
nada LYSVULPEN por. a. u. v., ktorá 
obsahuje modifikovaný oslabený vak-
cinačný kmeň besnoty SAD Bern v 
celkovom počte 347 250 vakcinačných 
návnad. Zmes je naplnená do plastiko-
vých toboliek (blistrov), ktoré sú oba-
lené návnadovou hmotou. Návnada 
je čiernohnedej farby, guľatého alebo 
hranatého tvaru, pevnej konzistencie. 
Vakcinačné návnady sú v čase apliká-
cie v zmrazenom stave. Pre človeka je 
vakcinačná návnada pri bežnom zaob-
chádzaní neškodná. Ak sa obsah blis-
tra zapracovaného v návnade dostane 
na ruky, je potrebné ruky ihneď umyť 
vodou a mydlom. 

Ak sa obsah blistra dostane na 
sliznicu úst, nosa alebo očí človeka, je 
potrebné okamžite vyhľadať lekárske 

ošetrenie. V prípade nálezu vakcinač-
nej návnady je potrebné sa vyvarovať 
manipulácii s ňou a urýchlene opustiť 
miesto nálezu z dôvodu minimalizácie 
pachovej stopy, ktorá by mohla líšku 
odradiť od príjmu vakcinačnej návna-
dy.

Nakoľko Česká republika a Ra-
kúsko sú vyhlásené za krajiny bez 
výskytu besnoty a v Maďarsku je 
priaznivá situácia vo výskyte besnoty, 
vakcinácia líšok sa nebude vykonávať 
na územiach Regionálnych veterinár-
nych a potravinových správ (ďalej len 
„RVPS“): Bratislava, Senec, Dunajská 
Streda, Galanta, Trnava, Senica, Ko-
márno, Nové Zámky, Levice, Nitra, To-
poľčany, Šaľa, Nové Mesto nad Váhom, 
Trenčín, Prievidza, Púchov, Žiar nad 
Hronom, Zvolen, Veľký Krtíš, Lučenec, 
Rimavská Sobota, Banská Bystrica, 
Martin a na území okresu Ružomberok.

Letecká pokládka bude vykonaná 
v Žilinskom kraji na území okresov Žili-
na, Bytča, Kysucké Nové Mesto, Čadca, 
Námestovo, Tvrdošín, D

Jesenná vakcinácia líšok

» Zdroj: ŠVaPS SR

Sedeli sme nedávno s jezuitským 
mníchom Bernardom Mišovičom. 
Pýtal som sa ho, prečo sa všetko frag-
mentuje, drobí, rozdeľuje na menšie 
časti – úzke špecializácie, špecifické 
komunity a skupinky, vyhranené ná-
zory ľudí, malé politické strany, ktoré 
hľadajú na druhých, čo ich rozdeľuje. 

Môj učiteľ Bernard mi odpovedal, že 
rozdrobovanie celku je dielom diabla. 
Boh stvoril celok a diabol sa ho snaží 
rozdeliť na malé časti, ktoré môže lepšie 
klamať a ovládať. Boh vytvoril systém, z 
ktorého sa nedá nič len tak vyčleniť, aj 
keď sa nám to niekedy hodí. Duchovné 
cvičenia sv. Ignáca z Loyoly nás učia žiť 
v tomto systéme. 

Nemusíme byť veriaci, aby sme si 
uvedomili, že rozbíjanie celku a vytr-
hávanie častí zo systému nie je dobré. 
V podnikoch chceme vidieť a zlepšovať 
celý hodnotový tok a úzke miesta v ňom, 
nie iba izolované procesy. Holistická 
medicína prekonáva úzke pohľady špe-
cialistov na uši, nervy alebo svaly na no-
hách. Odmietame liečbu, ktorá iba tlmí 
bolesť, ale nepozná jej skutočnú príčinu. 
Pol roka pred voľbami si všímam, ako 
rôzni politici hľadajú, čo ich rozdeľuje a 
nie to, čo by ich mohlo spojiť. Experti im 

píšu programy na to, ako zlepšia rôzne 
„rezorty“ – ale príroda a spoločnosť oko-
lo nás sú predsa jeden celok.

Spájanie je ťažšie ako rozdeľovanie 
a tvorenie náročnejšie ako deštrukcia. 
Spájať stavebné prvky v architektúre je 
ťažšie ako ich ničiť. Na rozdeľovanie ľudí 
stačí zloba, ohováranie a klamstvo, na 
spájanie potrebujeme dialóg, rešpekt a 
počúvanie. Postaviť chrám alebo vybu-
dovať fungujúce spoločenstvo ľudí trvá 
roky. Na ich zničenie stačí niekedy pár 
dní alebo týždňov. 

Ľudia venujú veľa dôvtipu a náma-
hy konštrukciám, ktorých účelom je za-
bíjať a ničiť. Potrebujeme spoločenstvá 
a konštrukcie, ktoré slúžia Dobru. Sú 
postavené na pevnom fundamente. Reš-
pektujú princípy sveta, v ktorom žijeme. 
Sú v súlade s plánom Stvoriteľa a nie iba 
nášho ega. Boh počíta 
návratnosť investície 
a rentabilitu podľa 
iných vzorcov ako 
my. Aj preto sú mno-
hé naše spoločenstvá 
a konštrukcie také 
krehké a do-
časné.

Zlo rozbíja, dobro spája

» Ján Košturiak

Nie ide 
byť jeseň, ale bude jeseň.

Slovenčina naša

Nie Angličan ( v zmysle obyvateľ 
Veľkej Británie všeobecne), ale Brit.

Nie bývam na internáte, 
ale bývam v internáte.

Slovenčina naša
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PRACUJTE  
V GALANTE  

|Instagram|Facebook|Linkedin| 
VIP BENEFITY 

Hurbanova 21, Bardejov

KONTAKTUJTE NÁS 
0800 600 200 

• už sa nemusíte obmedzovať! Ponúkame 6 rôznych 
pozícii 

• Čisté ubytovanie a chutné jedlo môžete mať 
ZDARMA! 

• Možnosť príplatkov, bonusov a záloh 

• Odvezieme Vás do práce ZDARMA 

• Náš kolega Vám bude dostupný 24/7 

• Dostanete zaujímavý VIP BONUS 

• Máte záujem o niečo iné? Stačí ak nám zavoláte a 
my Vám to nájdeme! 

ZDARMA + 

BRATISLAVE 

praca@edymax.com

ALEBO 

do 800 € /mes. netto 

UŽ 16 ROKOV 
PRE VÁS! 
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Nie je náhoda, že hneď za národným 
sviatkom Sedembolestnej Panny 
Márie nasleduje víkend v  znamení 
„pochodu za život“. 

Život sa totiž rodí i končí v bolesti a vo 
svojom priebehu má nespočetné množ-
stvo bolestných situácií. Preto snaha vi-
dieť život iba v jeho radostných formách 
je falošným prejavom. No rovnako by 
bolo klamlivým upnúť sa iba na utrpe-
nie a nevnímať život z perspektívy jeho 
dynamiky vyvolávajúcej údiv a nadše-
nie. 

Byť „za život a  chrániť ho“ zna-
mená prijať vopred bolesť a  utrpenie, 
ktoré ho sprevádzajú. No nie je to jed-
noduché, pretože výber „za, či proti“ je 
na nás so všetkými osobnými dôsled-
kami. Myslím, že pri zvažovaní ženy 
pred potratom ide predovšetkým o toto 
– statočne sa postaviť k situácii a zniesť 
niekoľko ťaživých situácií naraz: nájsť 
odvahu priznať sa a odolať neprajnému 
okoliu; pozvať muža (otca) do ďalšieho 
osudu; vydať sa napospas zdravotnému 
zaťaženiu (niekedy až riziku); zmeniť 
doterajšie plány; postaviť do centra die-
ťa namiesto seba a uskromniť sa v exis-
tenčných požiadavkách. Je to málo, ale-
bo veľa?

Nejedna žena pri takýchto rozhod-
nutiach, ak prijme na seba svoj kríž 
v  prospech života dieťaťa, neskutočne 
dozrie. Zo ženy sa stáva matka. Táto 
terminologická zmena je totiž príznač-
ná aj pre vnútornú zmenu. Tak to bolo 

v dejinách vždy chápané a dosvedčené. 
Medzi dieťaťom, ktoré bolo spočiatku 
„neplánované“ a ženou spočiatku „za-
skočenou“ môže vzniknúť nádherné 
životné puto, pri dobrej vôli muža kom-
pletná rodina. S  jedinou podmienkou: 
že bolesť a utrpenie zo života nevylúčia, 
ale akceptujú ho ako súčasť. 

Strach pred utrpením (či už fyzic-
kým, psychickým alebo sociálnym) je 
najväčšou prekážkou prijatia nového 
života. Aj túžba po pohodlí a sebareali-
zácií je v skutočnosti strachom: z väčšej 
chudoby, z  neuplatnenia sa v  profesii, 
v  štúdiu, strachom z  možných kompli-
kácií vo vzťahoch, z opustenia a samoty. 
Aj pri tzv. „bezdôvodných“ potratoch 
vždy existuje vnútorný dôvod, často za-
tajený a mnohokrát nepriznaný ani pred 
sebou samou. 

Možnosť oprieť sa o vzor statočnosti 
Sedembolestnej Matky je preto silným 
momentom „za život“. A pre ostatných 
je to aspoň pripomienka, že bolesť je 
neoddeliteľne prítomná v našom živote. 
Bojujeme s ňou všetci a   v okamihu jej 
prijatia sa premieňa na radosť, radosť 
z nášho ďalšieho kroku darovať a obeto-
vať seba pre druhého. To sa však nedá 
sprostredkovať, to musí človek zažiť len 
vlastnou skúsenosťou.

Pochodovať „za život“ teda zname-
ná zároveň otvoriť sa bolesti a utrpeniu. 
Znamená pochopiť život v  jeho realite, 
bez naivnosti, v celej jeho šírke a hĺbke.

Život a bolesť sa nedajú odlúčiť

» Mária Raučinová, Fórum života
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SBS
LAMA SK
príjme strážnikov
na obchodnú prevádzku

v Moldave nad 
Bodvou

Nástup ihneď!

0948 35 66 75

800 € brutto / mesiac
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OPERÁTOR/KA VÝROBY

hrubá mesačná mzda 630 €
 + bonusy a príplatky

už počas skúšobnej doby

Ponúkame Vám skvelú pracovnú príležitosť.

Kontaktujte nás:
laura.anderkova@manpower.sk

0907 954 322

Veľká Ida

nenáročná práca vhodná pre mužov i ženy
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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

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.
Službu PlatbaMobilom.sk 
technicky zabezpečuje ELET, 
s.r.o.

37
-0

00
8-

1

Obsadzované profesie:
Zámočník  - základný kurz zvárania v ochrannej atmosfére (ZM1–CO2), 
znalosť výkresov, rovnanie plameňom; 
Zvárač - základný kurz zvárania v ochrannej atmosfére (ZM1–CO2), 
certifikát zvárača pre proces 135;

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

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

Kuenz – SK s.r.o.
je výrobcom žeriavov

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

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

Nie päť euro, ale päť eur. Nie 
elektrika, ale elektrina. Nie oregáno, ale oregano.

Slovenčina naša
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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

www.balkona.eu
0918 477 323

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

zimné záhrady 
splátky od 149 €

zasklievanie terás
splátky od 98 €

Možnosť výhry 250 €ZĽAVY AŽ DO 25%

VOLAJ IHNED:
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0800 500 002
0800 500 502
0800 500 520

����A IHNED

EURO    personal
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PRACUJ 
U NÁS

0800 500 091
MZDA OD 850 € DO 1300€BEZPLATNÁ

INFOLINKA

OPERÁTOR VÝROBY - VODIČ VZV
PRÁCA S PC - ZORAĎOVAČ - ZVÁRAČ
A INÉ ....
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PRÁCA V ČR

www.bauservice.sk
info@bauservice.sk

 0948 952 320
0948 297 597
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ODPREDÁME STAVEBNÉ 
PROJEKTY 

V NEMECKU 

���������
�������������� 

ZA 1000€

Skladník (Nemecko)

2200 EUR/mesačne Brutto

3000 EUR/mesačne Brutto

Mäsiar (Rakúsko)

0903 431 350
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PRIJMEME

2400 EUR/mesačne Brutto
Mäsiar-pomocník  (Rakúsko)

0944 113 140
AKCIA
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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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registračné
pokladnice

eKasa

registračné
pokladnice

eKasa
www.pasketik.sk
055/625 72 74

    VÁHY
obchodné, plošinové,
s tlačou na etikety,
na váženie
pivných sudov,
na váženie
alkoholu a euromincí, ...

www.pasketik.sk
055/625 72 74

    VÁHY
obchodné, plošinové,
s tlačou na etikety,
na váženie
pivných sudov,
na váženie
alkoholu a euromincí, ...


	KS19-38 strana-01
	KS19-38 strana-02
	KS19-38 strana-03
	KS19-38 strana-04
	KS19-38 strana-05
	KS19-38 strana-06
	KS19-38 strana-07
	KS19-38 strana-08
	KS19-38 strana-09
	KS19-38 strana-10
	KS19-38 strana-11
	KS19-38 strana-12
	KS19-38 strana-13
	KS19-38 strana-14
	KS19-38 strana-15
	KS19-38 strana-16

