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www.plechovegarazesk.sk

PLECHOVÉ GARÁŽE
PLECHY, voliery pre psov

Gorkého 5, Spišská Nová Ves, 0918 808 148
Hlavná 2, Gelnica 0915 293 777

VŠETKY DRUHY POISTENIA  
• poistenie motorových vozidiel (PZP, havarijné, GAP...)
• poistenie majetku 
• poistenie osôb 
• poistenie podnikateľov
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ŽALÚZIE, SIEŤKY
p r o t i  h my z u

0907 942 957
rýchlo, lacno, kvalitne

www.lacne-zaluzie.sk
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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

odborná montáž s licenciou
technickej služby od polície SR

AKCIA 250€

v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge    všetky dvere SKLADOM

Otvorené:
Po-Pia: 9-170905 468 802 KEŽMAROK, Hlavné námestie 78
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ul. Radlinského

EL spol. s r.o.

Bývalý
Areál

Radlinského 17, Spišská nová Ves

0907 519 566

BETÓNOVÉ

a príslušenstvo

TM

TM

79
-0

29
1

výmena vaní
lištovanie a utes. vaní
iné opravy (voda, odpad)
zapojenie práčky
priamo na odpad

RENOVÁCIA VANÍ
SMALTOM
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-nátery striech
-nátery kostolov
-oprava komínov

0908 337 893

ŠUMNÁ 
STRECHA

MICHAL
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Nie budem sa 
sústrediť, ale sústredím sa.

Slovenčina naša Nie realizovať práce, ale konať, 
robiť, pracovať. Nie bednička, ale debnička.

Slovenčina naša



SN19-37 strana- 3

Emisie CO2 120 – 179 g/km, kombinovaná spotreba paliva 5,3 – 7,9 l na 100 km. 
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Skvelé správy pre všetkých, ktorí milujú SUV Suzuki 
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SUZUKI NEWS
Leto plné výhod

ZIMNÉ KOLESÁ

V CENE

POISTENIE NA ROK 

V CENE



SN19-37 strana- 4

služby, zamestnanie Najčítanejšie regionálne noviny
4

ŠTUDUJTE POHODLNE
AJ POPRI ZAMESTNANÍ
PRIAMO V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI

� DTI Spišská Nová Ves 0944 709 990

INFORMAČNO
KONZULTAČNÉ CENTRUM

SPIŠSKÁ NOVÁ VES

Vysoká škola DTI ponúka:
atraktívne bakalárske a magisterské študijné programy,
s možnosťou rigorózneho pokračovania (PaedDr.) 
a doktorandského štúdia (PhD.)

Prihlášky na akademický rok
2019/2020 prijímame do 30.9.2019.

Prijímacie konanie je bez poplatku.

Podmienky prijatia a bližšie informácie

o štúdiu nájdete na www.dti.sk

Bc.

Mgr.

DPŠ

PaedDr.

PhD.

MBA

BAKALÁRSKE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY:
- Učiteľstvo praktickej prípravy 
   v ekonomických predmetoch
- Manažment
- Manažment služieb v automobilovom priemysle

MAGISTERSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY:
- Učiteľstvo ekonomických predmetov

DOPLŇUJÚCE PEDAGOGICKÉ ŠTÚDIUM:
- Majster odbornej výchovy
- Učiteľ profesijných predmetov

RIGORÓZNE ŠTÚDIUM:
- Učiteľstvo profesijných predmetov
   a praktickej prípravy

DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM:
- Didaktika technických profesijných predmetov

ROČNÉ PROFESIJNÉ VZDELÁVANIE:
- MBA (Master of Business Administration)
- DBA (Doctor of Business Administration)
- LLM (Master of Law)
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METIS (SLOVENSKO) spol. s r.o.

G A R A N C I A  K VA L I T Y

ROČNÁ ZÁRUKA

kia sk

Myslíte si, že vyzerá úžasne?  
Počkajte, keď nasadnete.

Nová Kia XCeed Senzácia, ktorá sa nedá utajiť

www.regionpress.sk

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA0905 719 139

Stavebná firma HĽADÁ

ŽELEZIAROV
do panelárne
v Nemecku.

TPP, 2300€/mes. netto
ZDARMA

doprava + ubytovanie...........................
0907 736 115 45
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»Predám Citroen C5 Exclu-
sive 2.0 HDi 163k manuál, 
2011, 137 tis. km, tmavo-
modrý, vzduchokvap. pod-
vozok, xenóny s natáčaním 
do zákrut, super výbava, 
top stav, 7500€ + dohoda. 
0949 220 728

»PREDÁM MOTO ENDURO 
YAMAHA XT 125 X ZACHOVA-
LÁ MôŽE SA JAZDIŤ OD 16R T 
0915 234 506
»Kúpim škoda 1000mb, 100, 
110R, 105, 120, 130, rapid, oc-
tavia, 1202, spartak, tudor, 
moskvič, trabant, tatra, aj 
náhradné diely 0905 892 
215 
»KÚPIM MOTO JAWA ČZ+ND 
0908 517 300
»Kúpim Jawu 90, 175, 250, 
350 a CZ 125, 150, 175, 250 aj 
nepojazdné. 0949 505 827

»Prenájom RD 3-izbový so 
záhradkou v SNV, blízko 
centra od 1.9.19 cena doho-
dou 0904 501 249

»Kúpim garáž v SNV 0904 
105 858
»Kúpim Váš dom, byt. Plat-
ba v hotovosti. Tel: 0944 
630 600

»Ponúkam seriózne sta-
vebné a obkladačské práce 
0905 495 235
»Čistenie hrobov a obnova 
písma, serióznosť, korekt-
nosť a spoľahlivosť. T.Č. 
0919 205 521
»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682 
»Predám sklolaminátové 
žumpy o objeme 5.000, 
8.000 a 10.000 litrov a vo-
domerné plastové šachty. 
Cena od 650 €. Doveziem, 
osadím, vykonám aj tlakovú 
skúšku. T.č.: 0905 925 991.

»Domáce vajíčka snv 0905 
636 693
»Kúpim jelenie parožie za 
najlepšiu cenu! 0944 132 200

»KÚPIM VOJENSKÉ VECI DO 

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 6 dolu.

1945 BODÁKY ŠABLE VYZNA-
MENANIA A INÉ ! 0911 711 119

»PREDÁM CHLAPČENSKÚ 
LYŽIARSKU PRILBU ÚPLNE 
NOVÚ AJ S OKULIARMI VEĽ. 
L-XL a DIEVČENSKÚ VEĽ. XS-S 
TIEŽ S OKULIARMI. VôBEC NE-
POUŽITÉ. CENA 33E ZA KUS 
TEL 0911 668 083

»Predám ručnú pumpu s 
tlakovou výškou 15 m spo-
lu s oceľovými rúrami ko-
šom a stojanovým ručným 
čerpadlom Cena dohodou 
0907 325 100

»Kúpim hodinky Schaffhau-
sen. tel. 0944 137 683
»Kúpim staré slnkom opá-
lené dosky z humna stodo-
ly a kresané hranoly 0908 
795 502
»Kúpim čsl. letecké a vý-
sadkárske odznaky a i. 
0907 910 755
»Kúpim starý fotoap. 0908 
896 736.
»Kúpim staré mažiare, zvo-
ny a mince, 0903929268

»Som invalid hľadám prácu 
alebo brigádu, mám aj vo-
dičák A,B,C,D môžem robiť 
skoro všetko. 0910 266 256

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera SN medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP SN 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 uverejniť 
v ľubovoľných iných našich no-
vinách, SN zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

13 RôZNE / predaj    

12 DEŤOM    

okolo,     
vôkol      
(bás.)

masa udí
hladomor  

(kniž.) slávnos
3. as     
tajni ky

odhá anie  
(hosp.)    
šúcha,     
drhne  

Pomôcky: 
utilitár,     

latit, pals,  
niveau

zápasník   
s býkmi

oxidácia zbíjajte

tvoril sa    
(bás.)     

Ernestína  
(dom.)

tolerantne 
znášali

kúrením   
zohrial   
obydlie

stupe      
paleogénu  
nepukavý  

plod

štuchne   
(expr.)

nedávno   
vytvorený  
šíri vô u

Estera     
(dom.)

pastier     
oviec      

ututlávajú

2. as     
tajni ky

to isté     
(zastar.)   

psí        
zápach

prospe-    
chár      

(zried.)

4. as     
tajni ky

skratka    
dopravné-  
ho inšpek-  

torátu

hotovo   
(zastar.)   

pripravená 
z ibiša

zbavia    
ne istoty

zna ka    
titánu      

pevne,     
dotuha

bola za-    
mestnaná

nieže      
zna ka    
auto-      

svie ok

Pomôcky: 
laur, vae,   
PAL, dan,  

nažka

nežne     
túlia       

ž dka      
v kuríne    

druh pôd-  
nej formy   

vavrín     
(bás.)

pastva

druh      
horniny    

beda, po   
latinsky

1. as     
tajni ky

cudzia     
bankovka  
ozn. liet.   
Etiópie

úrove     
(kniž.)

citoslovce  
zvuku     

pri zívaní

divadlo    
(zastar.)

kypri      
pôdu     

pluhom!
!

Jano už dlhšie sleduje manželku                             
ako sa v plavkách krúti pred zrkadlom                    
a ke  to už trvá ve mi dlho, hovorí jej:
- Ani ka, ve  ty máš presne tie isté miery ako 
Angelina Jolie...
- Naozaj, Janí ko? - uveli ene hovorí manželka.
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

www.scalpermedia.sk www.facebook.com/krizovkysusmevom

Krížovky s úsmevom
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FIRMA TATRA TEXTIL, s.r.o. 
POPRADSKÁ 224, HOZELEC 

PRIJME DO ZAMESTNANIA:

 
ZÁKLADNÁ MZDA PRI NÁSTUPE 3,10 EUR/HOD., 

PRÍPLATKY DO VÝŠKY 100 EUR, + VÝKONNOSTNÁ PRÉMIA
OSOBNÝ POHOVOR NUTNÝ.

BLIŽŠIE INFORMÁCIE O TERMÍNE POHOVOROV V PRAC. DŇOCH 
OD 8:00 DO 15:00 HOD. NA TEL. Č.: 0903 635 278
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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
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ČISTENIE HROBOV
JEDNOHROB 65 €  DVOJHOROB 100 €

  DOPRAVA ZDARMA!
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spissko.sk

Sedem bolestí

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Sedem je v biblickej reči symbolické 
číslo a znamená plnosť. Mariánski 
ctitelia vymenúvajú často sedem 
najznámejších bolestí Božej Matky. 
Prvou z nich je proroctvo Simeona, 
ktorý jej na 40. deň po narodení Je-
žiša predpovedal ťažkú budúcnosť 
Božieho Syna a aj to, že „jej vlastnú 
dušu prenikne meč“. 

Aby však táto úvaha dávala čita-
teľovi zmysel, treba sa vrátiť ešte viac 
do histórie. Kratšia a staršia správa o 
stvorení (Gn 2,4b-25) píše, že (stvoriteľ) 
„vdýchol do jeho nozdier (Adamových) 
dych života. Tak sa stal človek živou 
bytosťou. Z človeka robí odvtedy živú 
bytosť dych života. Nie kultúra nená-
visti. Nenávisť je totiž nezlučiteľná so 
životom.

Duše, preniknuté mečom. Mečom 
zloby, mečom nadradenosti, mečom 
pohŕdania, mečom lživých slov. A do-
stávame sa k ďalšej Máriinej bolesti. 
Trpela, keď musela s dieťaťom utekať 
do Egypta pred Herodesom, ktorý dal v 
strachu pred novým kráľom vyvraždiť 
v Betleheme a na okolí všetkých chlap-
cov mladších ako dvojročných. Trpela 
bolesťou, lebo stratila 12- ročného Je-

žiša v jeruzalemskom chráme. Koľko 
slovenských detí sa už stratilo navždy 
v zahraničí? Koľko sa ich už nikdy ne-
vráti k matkám či otcom, ešte živým, 
alebo už na cintorínoch?

Biblické podobenstvá sú stále ak-
tuálne. Predstavujú nám trpezlivosť 
a dôveru, ktoré pramenia z múdrosti. 
Zároveň nám dokazujú, že tí, čo žijú v 
múdrosti a v láske, môžu hovoriť s mo-
cou a istotou. Keď sú ich slová vyjadre-
né s pokornou vierou, majú veľkú moc 
osloviť srdcia ľudí.

Tak si zopakujme – s pokorou a vie-
rou. A vieru môžeme pokojne vnímať 
ako nádej, nielen ako slovo zo slovní-
ka veriacich kresťanov. Alebo nebodaj 
tých, ktorí nám hrajú divadlo, že nimi 
sú.

„Oroduj za nás, Mat-
ka sedembolestná Panna 
Mária, aby sme sa stali 
hodní...“

Krásny sviatoč-
ný víkend, milí 
čitatelia!

Je rozdiel, ak sa rozhodneme korigo-
vať našu telesnú hmotnosť z estetic-
kých dôvodov a iné je, ak by sme to 
mali spraviť na radu lekára. Oboje je 
však pre nás zdravotne prospešné.

Podstatou diét pre diabetikov je, že 
pri ich dodržiavaní zásad je dosiahnutá 
regulácia príjmu cukrov – či už zlože-
ných alebo jednoduchých, tak potreb-
ných na pozitívne ovplyvnenie stravy a 
metabolizmu diabetikov. 

Množstvo cukrov spolu (jednodu-
chých aj zložených) je vtedy 225 gramov 
na deň. Na porovnanie: bežná racio-
nálna strava obsahuje 320 g cukrov. Z 
toho vidieť, že diabetik si musí naozaj 
strážiť príjem cukrov v ich najrôznejších 
podobách – nejde iba o sladidlá. Den-
né zníženie tohto príjmu u diabetikov  
predstavuje približne 22 sacharidových 
jednotiek (SJ). 

Celkové množstvo sa ale môže me-
niť podľa mnohých faktorov - hmotnosti 
diabetika, fyzickej aktivity, pohlavia, 
ale hlavne aj podľa metabolických vý-
sledkov. U diabetikov je dôležité si vy-
berať potraviny aj podľa glykemického 
indexu (GI). Jedna sacharidová jednotka 

predstavuje stravu s obsahom 10 gramov 
cukrov, glykemický index je číslo na 
stupnici od 0 do 100 a jeho hodnota závi-
sí od toho, ako rýchlo sa rovnaké množ-
stvo v potrave vstrebáva a ako rýchlo 
ovplyvňuje hladinu krvného cukru v 
krvi. Čím je nižší GI, tým sa hladina cuk-
ru zvyšuje pomalšie, čo je veľmi dôležité 
práve u ľudí s poruchou metabolizmu 
cukrov. Naopak potraviny v vysokým GI 
veľmi rýchlo a významne zvyšujú hladi-
nu cukru v krvi. Kým u zdravých ľudí do-
káže podžalúdková žľaza vyprodukovať 
dostatočné množstvo inzulínu na zvlád-
nutie takejto situácie, u diabetikov to tak 
nie je a hladina cukru v krvi sa zvyšuje. 

Cukrovka je ideálnym príkla-
dom, kedy dodržiavanie režimových 
opatrení dokáže priaznivo ovplyvniť 
hladinu krvného cukru, 
metabolickú kompen-
záciu, dokonca až na 
úroveň až na 80 per-
cent. Takže diabetici 
môžu mať svoje ocho-
renie vo svojich ru-
kách.

Špecifiká diét pre cukrovkárov

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

metabolizmu a výživy

Nie odparkovať (vozidlo), ale 
zaparkovať. Nie (liter) burčiaku, ale burčiaka.

Slovenčina naša

0915 549 895

V pripade zaujmu nas kontaktujte telefonicky alebo emailom 
lucia.vojtassakova@euromicron-deutschland.de

- Nemecká pracová zmluva na dobu neurčitú
- Turnusová práca: 3 týždne sa pracuje a týždeň máte voľno
- Poskytujeme ubytovanie, služobné vozidlo,  pracovné oblečenie 
a pracovné náradie
- Mzda: 12-13€ na hodinu brutto  
+ 8€ netto za odpracovaný deň
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Nedostávate vaše
obľúbené noviny
do schránky?

Napíšte nám do redakcie
furmanikova@regionpress.sk
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Každoročne počas leta zbalia čle-
novia trnavského Klubu sloven-
ských turistov Spartak Trnava 
svoje batohy a vydajú sa na osem 
dní trvajúce dobrodružstvo, počas 
ktorého objavujú krásy niektorého 
zo slovenských prípadne českých 
pohorí. Tentokrát sa im do hľadá-
čika dostal Šariš. A tak sa vyzbro-
jení chuťou spoznávať nepoznané, 
mapami a dobrými turistickými 
topánkami vydali na cestu.

Za týždeň nachodilo štyridsaťsedem 
zanietených trnavských  turistov spo-
ločne 3725 kilometrov, pričom najusi-
lovnejšia z nich ich prešla za týždeň 126. 
Objavili veľa očarujúcich miest a nie-
ktoré z nich vám vďaka ich postrehom 
môžeme priblížiť aj na stránkach našich 
novín.

Kojšovská hoľa
Kojšovskú hoľu nájdete v horskom 

krajinnom celku Volovské vrchy. Kojšov-
ka, ako ju tiež zvyknú nazývať, je vrch 
nachádzajúci sa v nadmorskej výške 
1246 metrov a spoločne so Zlatoidskou 
horou tvoria akýsi turistický dvojvrchol. 
Na pochod môžete vyraziť z dedinky 
Zlatá Idka po zelenej turistickej značke, 
ktorá vás dovedie na Spálenicu, odtiaľ 
môžete pokračovať po červenej značke 
k Chate Erika a ďalej po žltej značke až 
na Kojšovskú hoľu. „V letných mesia-
coch chodí zo Zlatej Idky na chatu Erika 
turistický vláčik tam aj späť a dá sa ním 
dostať asi kilometer od Kojšovskej hole 
aj takýmto pohodlnejším spôsobom,“ 
radí Daniel Viskupič, predseda trnav-
ského Klubu slovenských turistov Spar-
tak Trnava. Kojšovka je pokrytá trávnym 
porastom a rozloha plochy vrchu je 
približne 100 hektárov. „Naskytne sa 
vám z nej prekrásny kruhový výhľad na 
panorámu Nízkych a Vysokých Tatier, 
ako aj celej východnej časti Slovenska. 
Pri dobrej viditeľnosti môžete vzhliad-
nuť aj časť územia Maďarska a Ukrajiny. 
Na vrchole Kojšovky bola v roku 1988 
vybudovaná meteorologická stanica a 
na jej juhozápadnom svahu, približne 
240 metrov od meteorologickej stanice 
sa nachádza 49 stĺpov mieru,“ hovorí D. 

Viskupič.

Lesný náučný chodník Sigord
Z rekreačného strediska Zelený breh 

Kokošovce vás modrá značka privedie 
až k Náučnému chodníku Sigord. Na-
chádza sa v pohorí Slanských vrchov. 
Po trase sa môžete dozvedieť niečo z 
histórie lesníctva, získať informácie o 
Delnianskom plavebnom vodnom ka-
náli ako aj o lesnej železničke. Cestou 
sa môžete zastaviť v Pamätnom háji 
Alžbety Bavorskej, ktorá údajne toto 
miesto navštívila v roku 1895, kedy pri-
cestovala do Šarišskej stolice. História 
a krása lokality Slanských vrchov jej 
vraj veľmi učarovala. Podľa rozprávaní 
práve na lúke pri hornom minerálnom 
prameni Kyselka bol pre cisárovnú a 
jej sprievod pripravený obed. Keď bola 
v Ženeve v roku 1898 cisárovná Alžbeta 
zavraždená, bola na jej počesť a pamiat-
ku na tomto mieste postavená kamenná 
mohyla s pamätnou tabuľou nad stud-
ničkou s názvom studnička Sisi.

Opálové bane
Pri potulkách pohorím Slanských 

vrchov by ste určite nemali vynechať 
návštevu opálových baní, ktoré boli v 
minulosti známe po celom svete. „Ak 

zájdete do obce Červenica, pešia trasa 
dlhá približne tri kilometre vás privedie 
k zrekonštruovanému vchodu štôlne 
Jozef. Ak sa rozhodnete pre prehliadku 

baní, jej okruh má celkovú dĺžku 1 280 
metrov. Vchod a východ sú v rovnakej 
nadmorskej výške. Pobyt v banských 
podzemných priestoroch trvá asi 45 až 
60 minút. Teplota v banských priesto-

roch počas roka kolíše od +0,5 °C do 
+6,4 °C,“ objasňuje D. Viskupič. Drahý 
opál, ktorý sa v baniach v minulosti ťa-
žil si obľúbili aj členovia rodiny cisára 
Napoleona. Cisárovná Jozefína nosila 
najslávnejší opál Oheň trójsky. Najväčší 
opál menom Harlekýn našli v roku 1775 
na dne potoka v obci Červenica. Vážil 
594 g a ohodnotili ho na 700 tisíc ho-
landských guldenov. Dnes je uložený v 
prírodovednom múzeu vo Viedni. Z dô-
vodu zlej ekonomickej situácie ukončili 
v lokalite Libanka ťažbu opálu v roku 
1922 a v roku 2012 ju Spoločnosť Opálové 
bane Libanka opäť obnovila a sprístup-
nila banské diela aj pre turistov.

Lačnovský kaňon
Ďalšou zastávkou na výprave za krá-

sami Šariša je pohorie Branisko, kde sa 
medzi obcou Lipovce a osadou Lačnov 
ukrýva jedinečný dva kilometre dlhý 
Lačnovský kaňon vytvorený Lačnov-

ským potokom. Ide o úžinu lemovanú 
strmými svahmi a skalnými stenami, 
plnú prekrásnych prírodných scenérií, 
akými sú napríklad vodopády, ale aj 
očarujúce skalné útvary. Najznámejším 
z týchto útvarov je takzvaná Kamenná 
baba. Povesť hovorí, že ide o zlú maco-
chu, ktorá chcela svoje nevlastné dieťa 
zhodiť zo skaly, no než tak stihla urobiť, 
skamenela. Po Kamennej babe je pome-
novaná tiež chránená prírodná rezervá-
cia, na území ktorej Lačnovský kaňon 
leží. Môžete tam nájsť vzácne druhy 
rastlín a živočíchov. „Lačnovský kaňon 
je prístupný náučným chodníkom, kto-
rého východiskami sú obec Lipovce a 
osada Lačnov. Tento chodník prekoná-
va rôzne prirodzené prekážky, viackrát 
prekračuje koryto potoka, vedie šikmý-
mi skalami a okolím vodopádov. Ťažko 
prístupné miesta sú vybavené kovovými 
schodmi, rebríkmi a pomocnými reťaza-
mi, vďaka čomu možno túru absolvovať 
aj bez špeciálnej výbavy. Od cintorína v 
obci Lipovce vás k Lačnovskému kaňo-
nu privedie viacero turistických trás, z 
ktorých si môžete zvoliť podľa toho, na 
koľko kilometrov sa budete cítiť,“ radí 
skúsený turista.

Hervartov
Milovníci histórie by počas svojich 

potuliek Šarišom rozhodne nemali obísť 
ani obec Hervartov. Jej veľkou pýchou a 
dominantou je drevený gotický kostolík 
sv. Františka z Assisi, ktorý bol zapísaný 
spolu s ďalšími drevenými chrámami 
východného Slovenska do zoznamu 
svetového kultúrneho dedičstva UNES-
CO. Ide o rímskokatolícky kostol z kon-
ca 15. storočia, ktorý má svojim dvoj-
dielnym pôdorysom, vysokou strechou 
a ďalšími znakmi v exteriéri a interiéri 
čisto gotický charakter. Je zhotovený z 
červeného smreka. 

TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ
Foto autor: Ivan Gajar, Daniel Viskupič

Po stopách trnavských turistov

Osemdňová výprava za krásami Šariša

Kojšovská hoľa.

ZAUJALO NÁS

Pamätný háj Alžbety Bavorskej.

Lačnovský kaňon.
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Novoveská cesta 37, Levoča

www.inexbasista.sk
tel. 0907 172 374

inex.basista
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PROJEKT A REALIZÁCIA KÚPELNÍ A INTERIÉROV
INTERIÉROVÉ & EXTERIÉROVÉ ŠTÚDIO
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PREDAJ
PALIVOVÉHO

DREVA

Kontakt: 0905 234 929

Rodičovské práva a  povinnosti, ich do-
držiavanie a  výkon patria medzi dôležité 
faktory, ktoré priamo ovplyvňujú výchovu 
a vývin dieťaťa. 

Zákon o rodine zaraďuje do obsahu rodičov-
ských práv a povinností najmä sústavnú a dô-
slednú starostlivosť o výchovu, zdravie, výživu 
a všestranný vývoj maloletého dieťaťa, zastu-
povanie maloletého dieťaťa a správu majetku 
maloletého dieťaťa. Rodičia sa stávajú nositeľ-
mi rodičovských práv a povinností narodením 
ich dieťaťa. Potreba úpravy výkonu rodičov-
ských práv a povinností k maloletému dieťaťu 
nastáva v prípade, ak sa rodičia dieťaťa rozve-
dú, alebo ak sa dieťa narodí mimo manželstva. 
Úprava výkonu týchto práv je v  kompetencii 
súdu, ktorý ich na návrh jedného z  rodičov, 
resp. osoby, ktorá zabezpečuje starostlivosť 
o  dieťa rozhodnutím upraví. Pred samotným 
rozhodnutím súdu sa rodičia maloletého dieťa-
ťa, ktorí spolu nežijú, môžu kedykoľvek dohod-
núť na úprave výkonu ich rodičovských práv a 
povinností. Rodičovská dohoda však musí 
byť schválená súdom. Dohoda rodičov nie je 
vykonateľná, pokiaľ s  ňou nevysloví súhlas 
súd. Nakoľko ide o veľmi významný zásah do 
práv a povinností rodičov, súd uprednostňuje 
rodičovskú dohodu predpokladajúc, že rodičia 
dokážu najlepšie posúdiť potreby ich malole-
tého dieťaťa. Rozdielna situácia nastáva, ak 
rodičia nedospejú v  zásadných otázkach tý-
kajúcich sa ich maloletého dieťaťa k vzájomnej 
dohode, v  takom prípade rozhodne na návrh 
niektorého z nich súd. Súčasťou úpravy výko-

nu týchto práv a povinností je zverenie dieťaťa 
do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch 
rodičov za podmienok, že rodičia spolupracu-
jú a je to v najlepšom záujme dieťaťa, na ktorý 
sa vždy prvorado prihliada, alebo do osobnej 
starostlivosti jednému z rodičov, a zároveň sa 
určí rozsah vyživovacej povinnosti, prípadne 
aj úprava styku rodiča s  dieťaťom. Podmien-
kou, aby rodičia mohli vôbec vykonávať svoje 
rodičovské práva a povinnosti je, že musia mať 
spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu. 
Nakoľko rodičia maloletého dieťaťa nemôžu 
zastupovať toto dieťaťa v  súdnom konaní, 
v ktorom sú účastníkmi rodičia a zároveň tak-
tiež dieťa, tak súd po preskúmaní podmienok 
konania ustanoví maloletému dieťaťu kolíz-
neho opatrovníka, ktorý následne toto dieťa 
zastupuje pred súdom. Súd by pri rozhodovaní 
o výkone rodičovských práv a povinností alebo 
pri schvaľovaní dohody rodičov mal rešpekto-
vať právo maloletého dieťaťa na zachovanie 
jeho vzťahu k obidvom rodičom a vždy by mal 
prihliadnuť na záujem maloletého dieťaťa, 
najmä na jeho citové väzby, vývinové potreby, 
stabilitu budúceho výchovného prostredia a 
ku schopnosti rodiča dohodnúť sa na výchove 
a starostlivosti o dieťa s druhým rodičom.

Úprava výkonu rodičovských práv
a povinností k maloletému dieťaťu

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

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

Diskrimináciu a predsudky si väčši-
na z nás vysvetľuje ako prítomný spo-
ločenský jav. 

Tým isto je, ale majú aj veľmi nepriazni-
vý efekt. Nemálo (diskriminovaných, vy-
lúčených) ľudí totiž dokáže za tri hodiny 
vytvoriť hodnoty, ktoré by iní nevytvorili 
za celý rok. Otázkou však je, či dostanú 
príležitosť. 

V Británii zaujíma zodpovedných, či 
ste schopní svoju prácu vykonávať a je im 
ukradnuté, či máte na hlave fez, tur-
ban alebo šiltovku. Áno, zriedkavo sa 
vyskytnú prípady, keď je na voľnú pozíciu 
prijatá žena v hijabe (zahaľuje vlasy, nie 
burka, ktorá zahaľuje celú tvar), miesto 
rovnako kvalifikovanej Britky, aby nedaj-
bože nedošlo k obvineniu z intolerancie. 
Vždy je to vec šéfa, či sa vie k veci postaviť 
rozumne a stáť si za svojim výberom. Rasu 
či národnosť nezmeníte, náboženstvo v 
ktorom ste boli vychovaní, môžete, ale 
prečo by ste to mali robiť? 

A ak už, urobíte to ako svoje slobodné 
rozhodnutie. Cassius Clay, najslávnejší 
boxer histórie, si zmenil meno na Muham-
mad Ali pri prestupe na islam a povedal 
vetu, za ktorú si ho veľmi vážim: „Nijaký 
nátlak v otázkach viery!“ Úplne rovnaké je 
to s rasizmom. Istá madam skritizovala v 
Českej republike obchodný reťazec slova-
mi „prečo sa vo vašich letákoch pre Českú 
republiku objavujú modeli negroidného 
typu?“ Tieto skvosty výrečnosti plodia 
spravidla ľudia, ktorí sú natoľko hlúpi, 
že si nevedia nájsť užitočnejšiu činnosť. 

Ďalšou skupinou sú nezamestnaní, ktorí 
tvrdia, že im inoverci a príslušníci iných 
národnosti nadávajú, že im kradnú prácu, 
pritom sú len konfrontovaní s normálnou 
trhovou súťažou. 

Aký má prístup s predsudkami vplyv 
na ekonomiku? Zásadný! Ľudí s „iným“ 
pôvodom posiela automaticky na ma-
nuálne práce. Nie, že by neboli užitočné, 
ale nevyužíva sa potenciál tých, ktorí by 
mohli dať spoločnosti viac. Ak musia dnes 
a denne dokazovať, že nie sú „podluď-
mi“, dvihnú radšej kotvy a ponúknu svoj 
rozum tam, kde voči ním tieto predsudky 
mať nebudú. No a na našej rodnej hrude 
zostanú naozaj iba tí kopáči kanálov. 

Najhoršie je to, čo sa deje s ich deťmi. 
Rómske dieťa v osade je neraz odsúdené 
do špeciálnej školy. Doktor to formál-
ne podpíše, rodičia sú radi, že si splnili 
povinnosť a ak zaváhajú, povie sa im 
„Myslíte, že by to tam zvládol? Máte na do-
chádzku? Viete, čo ho tam čaká?“ Málokto 
sa vzoprie. Týmto sejeme, hnojíme a zalie-
vame semená, z ktorých vyklíčia a dozrejú 
výsledky našich predsudkov. 

Ekonomickým výsledkom týchto 
predsudkov sú státisíce poberateľov dá-
vok a spoločenským prehlbujúca sa prie-
pasť medzi „nami“ a  „nimi“. Ak nezme-
níme prístup a nebudeme pozerať len po 
ďalšie voľby, na dne tej priepasti skončí 
väčšina i menšina. Začať sa musí tým, že 
nebudeme podávať ruku zovretú v päsť.

Predsudky a blahobyt verzus chudoba

» Pre REGIONPRESS Ondrej Putra 
Veľká Británia
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HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

www.regionpress.sk
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BETÓNOVÉ PLOTY
/

Platí do odvolania

AKCIA 1 2 DPH
Dodatočná zľava -10%
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Dvadsiateho sep-
tembra 2019 sa 
uskutoční už 18. 
ročník zbierky, 
ktorej cieľom je 
upozorniť na prob-

lematiku ľudí so zrakovým postih-
-

 

Prať, žehliť, fejsbúkovať či cestovať 
– to všetko sa po strate zraku dá nau-
čiť, iba sa treba obrátiť na skúsených 
odborníkov. Pomocnú ruku ponúka 

-
venska (ÚNSS), ktorá je organizáto-
rom verejnej zbierky Biela pastelka.

Informačné stánky Bielej pastelky 
-

Prešove. Od 10:00 do 17:00 h vám budú 

-
tické pomôcky zrakovo postihnutým po-
máhajú. Máte pocit, že sa vám horšie číta? 
Vyskúšajte si priamo na mieste čítanie 

pomôcok, rady vám ponúknu vyškolení 
odborníci.Alebo si môžete vyskúšať si-

signálne pásy bez zraku? Na čo vlastne 

naučíme! Chceli by ste vedieť, ako sa píše 

si to skúsiť na špeciálnom písacom stro-

-

Pastelkové tímy  
-

vensku bude mať verejná zbierka svoje 
zbierkové tímy. 

Členovia tímu Bielej pastelky sú 
-

Finančné prostriedky zbierajú do bie-
lo-modrých papierových pokladničiek, 

-
som, na ktorej sa nachádza: 

 názov organizácie: Únia nevidiacich 

 názov zbierky: VEREJNÁ ZBIERKA 
BIELA PASTELKA 2019 

 logo zbierky a číslo pokladničky 
 informácia o registrácii na MV SR spolu 

s registračným číslom a fungujúci  QR kód
 zbierkový tím sa tiež vie prezentovať 

Poverením na vykonávanie zbierky vy-
daným ÚNSS 

Aj vďaka vám nevidiaci 
varia i pracujú na počítači... 

Pri každej zbierke sa zväčša pýtame 
-

lej pastelky si môžete byť istí, že peniaze 
budú kvalitne využité. Únia nevidiacich 

-
lovho písma, učiť nevidiacich samostatne 

palice. Ani práca na počítači či ovládanie 
dotykového telefónu dnes nie je pre nevi-

-
dením ho poľahky zvládnu. Vďaka zbierke 

uľahčujú život. Naučia sa tiež samostatne 

-
hým ľuďom otvorí nová kapitola samostat-

môžete prostredníctvom 
zbierky podporiť aj teraz: 

  na číslo 

 príspevkom na účet SK23 1111 0000 
0014 3025 8006 

 alebo online darom prostredníctvom 
www.bielapastelka.sk. 

Prešovskom kraji  
NAŠI NEVIDIACI

Únia nevidiacich Slovenska organizuje 
v septembri pravidelnú výročnú zbierku 

Biela pastelka.
Prosí však venovať pozornosť tejto jej výzve:

Zaznamenali sme takú nemilú vec, že na našej 
zbierke BIELA PASTELKA chce parazitovať jedno 
OZ.

Dali si do názvu Biela pastelka Oravy, regis-
trácia prebehla a chcú zbierkovať od 1. do 14. 9., 
kedy nám vrcholí mediálna kampaň, nakoľko 
následne máme 20.9. hl. zbierkový deň.

Nenechajte sa preto, vážení podporovatelia 
ÚNSS zmiasť takýmto konaním!

Biela pastelka v Prešovskom kraji 

Slovenskí stredoškoláci môžu strá-
viť školský rok 2020/21 na strednej 
škole v USA.

Záujemcovia o bezplatný študijný 
pobyt v rámci programu Future Le-
aders Exchange (FLEX) sa môžu pri-
hlásiť online do 17. októbra tohto roka. 
Informovala o tom Jana Illešová z Veľ-
vyslanectva USA na Slovensku. 

Výmenný pobyt financuje Minis-
terstvo zahraničných vecí Spojených 
štátov, realizuje ho nezisková vzdelá-
vacia organizácia American council for 
International Education.

Štipendium pokryje náklady na 
letenku, ubytovanie v hostiteľskej ro-
dine, štúdium na americkej strednej 
škole, zdravotné poistenie, prípravné 
školenie aj mesačný príspevok určený 
na spoločenské aktivity. „Študenti si 
hradia náklady spojené so získaním 
cestovného pasu, osobné výdavky nad 
rámec mesačného štipendia či náklady 
spojené s nadrozmernou batožinou,“ 
uviedla Illešová.

Prihlásiť sa môžu iba stredoškolá-
ci, ktorí majú slovenské občianstvo a 
študujú v prvom alebo druhom roční-
ku strednej školy. V prípade päťročné-
ho gymnázia to môžu byť aj študenti 
tretieho ročníka. „Študenti, ktorí sa 
narodili medzi 15. júlom 2002 a 15. jú-
lom 2005, musia mať dobrý priemer a 
angličtinu ovládať  na komunikatívnej 
úrovni,“ vysvetlila Jana Illešová.

Slovensko je v tomto programe 
zaradené od roku 2018. V auguste 2019 
vycestovalo do USA prvých desať štu-
dentov. „Vďaka programu každoročne 
vycestuje do USA viac ako 900 študen-
tov stredných škôl z 21 krajín Európy a 
Ázie. Štipendisti si tak na rok vyskúša-
jú život amerického teenagera a naučia 
sa rešpektovať odlišnosti iných kultúr. 
Po roku v zahraničí sa domov vrátia 
samostatnejší a pripravenejší na život 
v čoraz viac prepojenom svete,“ pripo-
menula Jana Illešová z Veľvyslanectva 
USA na Slovensku.

Šanca pre stredoškolákov

» red

Nie aquapark, 
ale akvapark (od roku 2006).

Nie bakšiš, ale sprepitné, 
obslužné, prepitné, úplatok.

Slovenčina naša

INZERCIA
0905 719 139

Peter Pellegrini 
zlyhal v kľúčovej 
chvíli. V momente 
ako sa ukázalo, 
že Monike Jan-
kovskej Národná 
kriminálna agen-
túra (NAKA) zha-

bala mobil pre závažné podozrenie, 
že za úplatky vybavovala Kočnerovi 
rozsudky „na želanie“ - mal Pellegrini 
okamžite konať a Jankovskú okamžite 
odvolať z najvyššieho poschodia minis-
terstva spravodlivosti. Odmietol to, zrej-
me len preto, lebo som ho o to žiadal ja. 
Uprednostnil svoje ego pred verejným 
záujmom a zlyhal v priamom prenose.

Vzhľadom na to, že ani na opako-
vané naše žiadosti a ani po siedmych 
dňoch protestov, ktoré sme zorganizo-
vali pred ministerstvom spravodlivosti, 
Pellegrini konať odmietol, zozbierali 
sme potrebné podpisy, ako káže Ústava 
- a podali sme návrh na vyslovenie ne-
dôvery predsedovi vlády ... a Peter Pel-
legrini sa rozhodol našu Ústavu v pria-
mom prenose zneuctiť tak, ako doteraz 
žiadny premiér.

Právo odvolávať premiéra je de fac-
to jediný spôsob, ako môže opozícia vy-
vodiť zodpovednosť voči vládnej moci. 
Na Slovensku a tak isto aj v celom de-
mokratickom svete. Keď odvolávali Me-
čiara, strpel to. Keď Radičovú, strpela 
to. Len Peťko pustil do gatí, lebo by mu 
bolo veľmi nepríjemné počúvať hodiny 

o tom, ako Slovensko vydal napospas 
mafii a prestal chrániť verejný záujem.

Ako s pojazdným cirkusom prišiel 
na rokovanie so všetkými ministrami, 
aj keď veľmi dobre vedel, že nám vládni 
poslanci dodajú len 5 hlasov, čiže pres-
ne toľko, aby sa schôdza ani nemohla 
začať. Následne Pellegrini prišiel so zba-
belým „argumentom“, že ak ho chceme 
odvolávať, tak my musíme zabezpečiť 
aj prítomnosť všetkých Beblavého či 
Kotlebových poslancov! Absurdné! Ako 
my môžeme zodpovedať za prítomnosť 
tých poslancov, ktorí nás pri zvolaní mi-
moriadnej schôdze nepodporili? Nijako.

Nuž čo už. Máme premiéra zbabelca, 
ktorý sa bojí toho, že mu vykričím pria-
mo do očí pred celým Slovenskom, že 19 
rokov len poctivo slúžil mafii s názvom 
Smer - SD. Poslušne kryl 19 rokov kaž-
dú jednu špinavosť, ktorú Smer spáchal 
proti ľuďom, poctivo kryl a obhajoval 
každý jeden podvod Kaliňáka, Počiatka 
či Fica. Tým sa stal spo-
lupáchateľom, ktorý 
je priamo zodpoved-
ný za systém, ktorý 
umožnil vyrásť ne-
tvorovi s menom Ma-
rián Kočner, ktorý si s 
pocitom boha dovolil 
rozhodovať o živote 
nevinných mladých 
ľudí.

Pellegrini zneuctil Ústavu

» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO 03
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služby, zdravie, zamestnaniespišsko 11

Čas Vašej konzultácie je potrebné objednať : 0905 655 392

Výživová poradňa            Čínska medicína MING

BIO meranie celého tela    15 €

   bezbolestne a vhodné aj pre deti, trvá 45 min
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 ČO DOKÁŽE ZISTIŤ:

   bolestí, alergií, skrytých chorôb

   bezbolestne a vhodné aj pre deti, trvá 45 min
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PRACOVNÍKOV:
�  ELEKTROTECHNIK/

ELEKTROMONTÁŽNIK 
S VYHLÁŠKOU §21

(732€ + 50€ + 50€ + 15€ 
+ stravné lístky + ubytovanie )

Miesto práce: NOVÉ MESTO N. VÁHOM

�  MUŽI/ŽENY DO VÝROBY
�OBSLUHA LIS. ZARIADENIA, LISOVANIE GUMY�
( 520€/mesiac + 0,12€/hod. + 1,20€/

hod. + odmeny + ubytovanie )
Miesto práce: DOLNÉ VESTENICE

KONTAKT: 0918 493 960
mail: stajanslovakia@azet.sk
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 STAJAN SLOVAKIA PRIJME
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AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku - aj muži!

Kritériá 
pre spoluprácu s AIW:

· opatrovateľský kurz a prax
·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 

· vek 25 až 60 rokov

roko tro t k R kúsku

r r r k Č rv kríž
máme stále dostatok ponúk

-dňov rnusy r kúsk živnosť

Honorár 1 100 až 1 300 € za 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

AIW má zástupcov
v rôznych mestách Slovenska!

Zavolajte na bezplatné číslo
0800 24 24 44

a dohodnite si osobné stretnutie.
Pracovať môžete už o pár dní!

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 

PRACUJ 
U NÁS

0800 500 091

MZDA 
OD 850 € DO 1300€BEZPLATNÁ

INFOLINKA
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PRÁCA V ČR

0944 113 140

AKCIA
 -2
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spoločnosť pre prieskum trhu,
 médií a verejnej mienky

HĽADÁ 
externých spolupracovníkov

ANKETÁR/ANKETÁRKA

REGRUTÁTOR/KA

schopných vykonávať aj náročnejšie 
projekty

(rozhovory s respondentmi)

(získavanie respondentov do 
rôznych projektov)

Kremnická 6, 851 01  Bratislava V
 02/208 508 14, e-mail: anketari@median.sk
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na prácu 
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PRÁCA 
PRE KAŽDÉHO 
VÝHODNÉ PLATOVÉ PODMIENKY  

CALL CENTRUM: 

0905 552 537
0915 971 823

UBYTOVANIE a DOPRAVA zabezpečené

 VHODNÉ PRE MUŽOV,  ŽENY aj PÁRY
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Vodič VZV a 
Retrák /Praha / ČR 
Výroba mopov/ ČR 

Balenie 
čokolády / ČR 

Nedostávatepravidelne
NAŠE NOVINYdo schránky

a chceli by ste?

furmanikova@regionpress.sk
0905 719 139

Kontaktujte nás:


