č. 43 / 25. OKTÓber 2019 / 23. ROČNÍK

KOŠICKO okolie
rýchlo a lacno

0918 217 665

Nástup ihneď, práca v Bratislave,
ubytovanie zabezpečené,
výborná cena

STROJOVÉ KOPANIE

STUDNÍ do 13 m
VŔTANIE STUDNÍ

HĽADANIE VODY

37-0212

27-0127

37-0213 / 0214

0905 186 889, www.kopaniestudni.com

Zemné výkopové práce

Zemné výkopové práce

0911 150 447

52-0156

0908 751 442

www.ZLANA.sk

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

štrkov, pieskov, kameniva,
zeminy, uhlia, betónu
0905 747 305 ¦ 0908 265 907 s 3 - 15 t vozidlami

PREDAJ ŠTRKOPIESKOV

SADROKARTONISTI

57-0090

www.termofol.sk

66-0176

Objednávky: 0917 506 444
krasne.zahrady@centrum.sk

www.regionpress.sk

0915 698 682

66-0181

OVOCNÉ STROMY, všetky druhy

SERVIS
OKIEN

KÚRENIE BUDÚCNOSTI

www.upratko.sk ¦ 0907 946 256

85-0052

INFRA FÓLIE | INFRA PANELY | VYKUROVACIE ROHOŽE
PREDAJ - MONTÁŽ - SERVIS KALKULÁCIA A PORADENSTVO ZDARMA

UPR ATOVANIE

34-0183

ZEMNÉ a VÝKOPOVÉ PRÁCE
0905 603 859

34-0179

Týždenne do 20 730 domácností

27-0017-62
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0918 217 665

27-0017-61

37-0001-2

Platí do odvolania

služby, bývanie
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Ak Vám ide o cenu ... !
OBLEKY od 55 €

- 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

Skladová a predvádzacia hala
KOŠICE , Hlavná 20
utorok a piatok od 14 do 18 h
0949 422 935
OBLEKY PIETRO

Výroba a zriadenie
akvária a terária na mieru

Pri predložení letáku získa každý zákazník

KUPÓN

DARČEK v hodnote 13 €

podľa požiadaviek zákazníka aj na kľúč ...

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

OPRAVA
ŽALÚZIÍ

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
v ponuke aj
hladké dvere
a odtieň Wenge

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

Popod cesty, chodníky,
zatrávnené plochy
pre inžinierske siete,
elektrika-voda-plyn

www.bf-trade.sk

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
27.920
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

KS19-43 strana-

0902 348 974

zameranie ¦ dovoz ¦ montáž

PRETESNENIE
okien a dverí

0950 41 41 82

www.ZaluzieKosice .sk

www.regionpress.sk

SIETE PROTI

HMYZU

Oprava
Dodanie
Montáž
Servis

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

34-0008-1

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

15 rokov

Možnosť nákupu na splátky aj bez navýšenia AKCIA

Západné Slovensko

v ponuke aj

INTERIÉROVÉ DVERE

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

tradícia

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

NOVÉ ŽALÚZIE
NOVÉ SIETE
proti hmyzu

KRT - VRT
Pretláčanie - krtkovanie

e-mail: bf-trade@stonline.sk

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

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

85-0234

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

37-0192

Masarykova 2
KOŠICE
kosicko@regionpress.sk

27-0005-2

Redakcia:

Sklenárstvo Peter
JASOV
Klema

OBLEKY PIETRO

34-0178

KOŠICKO okolie

Najčítanejšie regionálne noviny
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0919 204 754

66-0033
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služby, bývanie

KOŠICKO
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Neobyčajne obyčajné dni
A máme tu definitívnu bodku za
letným obdobím, letným časom, teraz
už aj časom minulým. Zmena letného
času na zimný prichádza v nedeľu 27.
októbra. Vrátime sa o hodinu a to znamená, že minimálne to bude krásna
noc pre spáčov – o hodinu dlhšia. Určite na to nezabudneme, hoci ide iba o
hodinu. Jednu jedinú.
Naopak, žiaľ zabúdame na to, že vo
viacerých oblastiach nášho života sa
vraciame o celé roky, je to smutné, ale v
niektorých – napríklad vo vnímaní moci
nad občanmi štátu aj o tridsať rokov späť.
Akoby všetko v tomto našom ešte stále
navonok mladom štáte, vrátane nás, bolo
výlučným osobným vlastníctvom kohosi
a nás by do toho nemalo byť nič. A koho
do toho aj niečo je, stáva sa starým známym „triednym nepriateľom“, škodí štátu a jeho svetlým zajtrajškom. Nič vám to
nepripomína, najmä vám, skôr narodeným? Tým, ktorí tu žili, dreli, snažili sa aj
pred rokom 1989?
Alebo, zvykli sme si? Veď už tak bolo,
tak prečo by tak nemalo byť aj naďalej? O

pár dní vstupujeme do mesiaca november. Pred tridsiatimi rokmi sme z námestí
súdruhom odkázali, že takto nie. Vtedy
sa zľakli, ale odkaz bol príliš pokorný.
Takže – veľmi rýchlo sa vrátili. Pochopili,
že ich aroganciou moci sa dá veľmi ľahko
poraziť slušnosť ľudu, zamat revolúcie.
O pár dní sa vyberieme na cintoríny
a budeme spomínať na našich predkov.
Medzi nimi sú mnohí, ktorí pre dnešné
generácie mrzli v novembri 89 na námestiach, postavili sa za ne vo fabrikách a
úradoch, dokonca aj vo vtedajších médiách, na odpor svojvôli moci. Vtedy vraveli - „aby naše deti nemuseli...“
Nuž, my, tie „naše deti“
- ako sa postavíme nad ich
hroby? S akými pocitmi?
Nie sme im čosi dlžní?
Krásny a zodpovedne
prežitý významný týždeň, milí čitatelia! Je
čas na zmenu časov... Už naozaj
definitívnu.

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Dušičková oktáva na cintoríne sv. Rozálie

27-0126

V dňoch od 1.11. do 8.11. sa v kaplnke sv. Rozálie na cintoríne sv. Rozálie budú
slúžiť sv. omše za zosnulých. V dňoch pracovného pokoja o 15:15 hod. (od 1.11. do
3.11.) a v pracovných dňoch o 16:00 h (od 4.11 do 8.11). Tradičná dušičková pobožnosť za zosnulých bude 1.11. o 15:15 spojená so sv. omšou.Pozývame k modlitbám za zomrelých. Cintorín bude v tieto dni otvorený od 7:00 do 20:00 h
Rímskokatolícka farnosť sv. Ondreja, Košice

Včelárska farma
VARGAPÁL
www.slovenskymed.sk

MED A VČELIE PRODUKTY
PRIAMO OD VČELÁRA
NAŠE MEDY A VČELIE PRODUKTY
ZÍSKALI NA SVETOVEJ VČELÁRSKEJ VÝSTAVE
v kanadskom Montreali 11 medailí - 1. miesto na svete
@ repkový
@ pastovaný
@ slnečnicový
@ lúčny
@ lipový
@ agátový
@ lesná malina
@ medovicový ihličnatý
@ jedľový

Produkty

@ propolis
@ peľ
@ perga
@ materská kašička
@ oriešky v mede
@ sušené brusnice v mede
@ voskové sviečky
@ medové darčeky
@ medovina

DOMÁCI MED, Nám. osloboditeľov 20
Košice /oproti Auparku, vedľa hotela Gloria/
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37-0223

9 druhov medu

služby, bývanie

košicko okolie
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PLASTOVÉ OKNÁ,
DVERE
 KOMPLETNÁ STAVEBNÁ ČINNOSŤ
 PREDAJ PARAPETOVÝCH DOSÁK
 ŽALÚZIE A SIETE PROTI HMYZU
 GARÁŽOVÉ BRÁNY

PROFÍK JE TU!

možnosť predaja
aj na splátky

Kontaktná adresa Košice:
Kováčska 63
Mobil: 0944 047 008

www.dachmann.sk
maxidachmann@gmail.com

83-0005

Kontaktná adresa Prešov:
Levočská 2
Tel./fax: 051/7718 607
Mobil: 0903 634 202

Slovenčina naša

Nie nakoľko, ale pretože,
keďže, prípadne aj lebo.
Nie deň, kedy sa stal,
ale deň, keď sa stal.

Pôžičky od 18 do 75 rokov
NOVÝ FIAT DUCATO MÔŽETE MAŤ TERAZ
AJ BEZ DLHÉHO ČAKANIA UŽ OD 15 590 BEZ DPH.

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

NAVYŠE KU SKLADOVÝM VOZIDLÁM ZÍSKATE ZIMNÉ PNEUMATIKY ZADARMO.
PODROBNÉ INFORMÁCIE NÁJDETE NA WWW.FIATPROFESSIONAL.SK

37-0224

Auto PALAZZO Košice, s.r.o., Vozárova 1, 040 17 Košice-Barca
tel.: 055/678 67 43, 055/678 08 68, www.auto-palazzo.sk

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

724

34-0003-1 / 6-1

Kombinovaná spotreba modelu Ducato 5,9 - 8,9 l/100 km, emisie CO2: 156 - 234 g/km. Všetky modely spĺňajú novú emisnú normu E6D-Temp. Obrázky majú ilustračný charakter.

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
zimné záhrady

zasklievanie terás

splátky od 149 €

0918 477 323 | www.balkona.eu

ZĽAVY AŽ DO 25%

Možnosť výhry 250 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

KS19-43 strana-
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63-0164

JESENNÁ AKCIA

splátky od 98 €

služby, bývanie
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Zariaďujeme si menší byt

0915 479 711 - 055/729 08 68 - dason.ke@dason.sk
Otváracie hodiny: PO až PIA, rozpis na www.dason.sk

22
IA
JESENNÁ AZIEK-3C0%

VONKAJŠIE ŽALÚ
TY -30%
VONKAJŠIE ROLE
ZIE
LÚ IDS -46%
INTERIÉROVÉ ŽA

Záručná doba 4 roky. Akcia platí do 10. 11. 2019

83-0019

nezaobídete. A napokon - biela je biela,
netreba hádať odtieň. Dá sa tak k sebe
zladiť takmer všetko. Ak si chceme ešte
viac opticky zväčšiť obytnú plochu,
môžeme voliť pásy rôznych farieb, platí
však, že opäť čo najbledších. Vzorom sa
vyvarujeme.
Vychytávkou, lepšie funkčným
zlepšovákom je vymeniť klasické krídlové dvere za posuvné, prípadne, väčšinu
z nich odstrániť úplne. Dvere, ktoré sa
krídlovo otvárajú, sú v malom byte luxusom. Zbytočne totiž zaberajú miesto
pri otváraní. Navyše, aj keď sú otvorené
dokorán, za ne nemožno nič postaviť
alebo zavesiť. A keď už sme pri stenách,
zázraky s bytom urobia strategicky
umiestnené zrkadlá. Zrkadlo však nie
je vhodné umiestňovať oproti vchodovým dverám a do spálne. Naopak z takzvanej polizby spraví jedna zrkadlová
stena naozaj impozantný priestor.

STREŠNÉ KRYTINY - PREDAJ A MONTÁŽ
ODKVAPOVÝ SYSTÉM - SKLADOM

VÝHODNÉ ZĽAVY!
27-0013-1

Stavebné úpravy máme za sebou,
tak sa pustime do zariaďovania. S
malým kontom máme tak akurát
na malý byt, ale nikde sa nepíše, že
útulný byt musí byť veľkorozmerný,
skôr naopak.
Na všetko po hrubých stavebných
prácach potrebujeme plánik. Plánik s
rozmermi izieb, ktorý sme si nakreslili,
nám slúži nielen na výpočet množstva
náterových hmôt, ale aj na zafixovanie približných rozmerov nábytku a na
prehľad o centimetroch, ktoré máme k
dispozícii. Je naozaj škoda, ak sa nám
v predajniach zapáči nábytok, ktorému
prečnievajú nejaké tie centimetre a v
tom okamihu sa stáva pre nás nepoužiteľný. Na odhad sa rozhodne neradno
spoliehať.
Výber farieb do interiéru je mimoriadne dôležitý. V zásade platí, že čím
svetlejšie, tým priestor pôsobí opticky
väčšie. Platí to nielen pre
steny, ale aj nábytok. V
extrémnom prípade bielymi stenami a bielym
nábytkom nič nepokazíte
a dokonca aj sanitárne
premaľovanie časom bude
bez problémov. Biely nábytok, ale aj steny, strop,
kuchynská linka a dokonca aj podlaha - biela má
schopnosť spraviť žiarivé
miesto aj z temnice a v malom byte sa bez tejto farby

Vzorková predajňa - Staničná 1, Košice

www.regionpress.sk

» red

ZIMNÉ ZÁHRADY s tienením
Atypický tvar terasy ? Príliš veľký rozmer ? Bez stredového stĺpu ?

PREPICHY
POD CESTY
62-0008

Materiály:
HLINÍK, DREVO

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

0919 370 730 0919 383 363

Zabezpeèíme demontáž, betonáž, pokládku dlažby...

t ETERNITOVÝCH t PLECHOVÝCH
t PLOCHÝCH t KANADSKÝ ŠINDEĽ
RODINNÝCH DOMOV, PANELÁKOV A BYTOVIEK

BEZ DEMONTÁŽE!

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

NAJLEPŠIA
CENA
NA TRHU
už 10 rokov

Slovenská firma

NON STOP lin

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

obnova plochých striech technológiou COPERNIT
záruka minimálne 20 rokov

62-00012

OBNOVA STRIECH

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

87-0091

montter@montter.sk

VYKONÁVAME OPRAVY: KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV
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pozor liek / služby, bývanie, zdravie, relax

zo štátneho rozpočtu, teda my všetci na
ňu prispievame sumou vyššou ako
300.000 € ročne. Časť týchto liekov nebola nikdy použitá.
Je potrebné lieky pred odovzdaním upraviť? Áno, lieky samotné je
potrebné odovzdať iba vo vnútornom obale (fľaške, tube), netreba ich
vytláčať, vylievať a ani pevné formy
vyberať z fólií (blistrov). Vonkajšie
obaly (napríklad papierové „krabičky“,
plastové „kelímky“) spolu s písomnou
informáciou pre pacienta („letáčik“)
patria do separovaného odpadu
(papier, sklo, plast, kovy) podľa toho,
z akého materiálu sú vyrobené. Pacienti (spotrebitelia) môžu do lekární priniesť k znehodnoteniu aj použité ihly,
striekačky alebo ortuťové teplomery;
v týchto prípadoch je vhodné ich priniesť v použitých plastových fľašiach,
najmä kvôli bezpečnej manipulácii. Je
dôležité mať na pamäti, že odpad z
výživových doplnkov, z kozmetických prípravkov, zo zdravotníckych
pomôcok a z homeopatických liekov patrí medzi komunálny odpad,
preto by takýto odpad nemal putovať do lekárne.
Správnym zaobchádzaním s nespotrebovanými liekmi prispievame k čistejšiemu životnému prostrediu!

» PharmDr., Miroslava Snopková,PhD.
2. viceprezidentka SLeK

Rýchla a účinná pomoc v zdravotných ťažkostiach
KOŠICE tel.: 0905 313 968 mail: zepterke@icloud.com

Švajčiarský liečebný certiﬁkovaný
medicínsky prístroj
 Lieči kĺby, svaly, kožné ochorenia, akné,
ekzémy, psoriáza, herpesy, prechladnutie
 Hojí rany, dekubity, bercové vredy
 Uľavuje od bolesti pri reume, artróze,
problémy v oblasti šije, chrbta, migrény
 Sezónne afektívne poruchy - posilňuje
imunitný systém

nový
výrobok

Medolight

34-0073

Zavedenie moderných liekov ako
primárnych faktorov liečby na začiatku 20. storočia spôsobilo revolúciu v
zdravotnej starostlivosti.
Rokmi sa súčasne zvýšila svetová spotreba liekov na akútne stavy.
Štúdia skúmajúca obdobie rokov
2000 – 2010 v 71 krajinách sveta preukázala, že len spotreba antibiotík
vzrástla o 36 percent. Lieky, ponúkajú množstvo výhod pre ľudské zdravie,
pomáhajú predchádzať a liečiť ochorenia, avšak zároveň pri uvoľňovaní do
životného prostredia majú veľa nezamýšľaných dôsledkov.
Znečistenie životného prostredia
predstavuje jeden z hlavných problémov, ktorým ľudstvo v súčasnosti čelí.
Farmaceutické znečistenie v povrchových vodách predstavuje množstvo
rizík pre verejné zdravie a vodné ekosystémy. Kontaminácia farmaceutickými látkami bola zaznamenaná vo
vodných systémoch všetkých druhov vrátane sladkej a morskej vody,
podzemnej vody, povrchovej vody,
pitnej vody a odpadovej vody.
Spotrebitelia prispievajú k farmaceutickému znečisteniu nesprávnym
zaobchádzaním s nespotrebovanými alebo preexspirovanými liekmi.
Na Slovensku sa ročne zneškodní
v spaľovniach viac ako 100.000 kg
odpadu z nespotrebovaných liekov
od fyzických osôb (pacienti, spotrebitelia). Uvedená činnosť je hradená

Dohodnite si termín a získate milé prekvapenie

Informácie ohľadom umiestnenia

055/622 00 11 | 0905 962 161
Kancelária v Košiciach, Strojárenská 13, 1.posch.

KOŠICE

SPOLOČENSKÝ PAVILÓN, 19.00

27. 11. 2019

34-0083

Lieky v našom životnom prostredí

7

VOJTECH DYK TOUR.CZ

košicko okolie

VSTUPENKY
66-0190 / 0191

M E D I Á L NI PA RT N E R I
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Myslime pri prieskumoch

Blízka osoba
rodinný alebo obdobný pomer a ďalšou
podmienkou, ktorá musí byť súčasne splnená je, že ujmu, ktorú by utrpela jedna
z nich, by druhá dôvodne pociťovala ako
vlastnú. Rodinným pomerom v tomto
prípade je príbuzenský vzťah, ktorý nemožno zaradiť do prvej skupiny. Obdobný pomer sa musí skúmať so zreteľom na
skutočnosť, ktorá definuje vznik vzťahu
medzi osobami, napríklad pestúnsky
vzťah k dieťaťu, opatrovateľský vzťah
k opatrovníkovi, vzťah manžela k dieťaťu druhého manžela, ktoré nie je jeho
dieťaťom. Definíciu blízkych osôb obsahuje na účely trestného práva aj Trestný
zákon. Takou osobou je príbuzný v priamom pokolení, osvojiteľ, osvojenec, súrodenec a manžel; iné osoby v rodinnom
alebo obdobnom pomere sa pokladajú za
navzájom blízke osoby len vtedy, ak by
ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá
právom pociťovala ako ujmu vlastnú. V
zmysle presne vymedzených trestných činov sa blízkou osobou rozumie napríklad
aj bývalý manžel, druh, bývalý druh, rodič spoločného dieťaťa a osoba, ktorá je
vo vzťahu k nim blízkou osobou, ako aj
osoba, ktorá s páchateľom žije alebo žila
v spoločnej domácnosti.

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

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

Nedávno som písal o kritickom
myslení. Že chýba veľkej časti národa, o tom svedčí to, čo sa deje v mediálnom svete, ako ľahko sa ľudia
manipulujú rôznymi informáciami.
Slováci nie sú pripravení spracovať
informačnú explóziu a zdevastované
školstvo nevytvára dostatočný priestor
na systematické vedenie žiakov k prijímaniu a interpretácii informácií. Otázkou je, či je dnes možné odlíšiť pravé
informácie od falošných, zavádzajúcich, chybných. Isté je, že v súčasnosti
médiá či iné subjekty ťažia z toho, že
ľuďom chýba informačná kompetencia. Využíva sa to najmä na marketing,
zvyšovanie preferencií a politický boj.
Dospelo to do stavu, keď aj o dôveryhodných informáciách pochybujeme
alebo ich ignorujeme.
V týchto dňoch sa hovorí o zákaze
predvolebných prieskumov na dlhšie
časové obdobie pred voľbami. Aj keď
je zámer legislatívcov zištný, súhlasil
by som aj s výraznejším obmedzením.
Najmä v situácii, keď sa prieskumy
zjavujú skoro každý týždeň, médiá ich
prezentujú ako fakty a veľká časť voličov ich nekriticky prijíma a riadi sa
nimi vo voľbách.
Je všeobecne rozšírené, že strane,
ktorá sa nenachádza v prieskumoch na
vyššom mieste, sa nevenuje pozornosť,
nech by mala ten najlepší program.
A naopak, strana aj bez programu s
vysokými preferenciami sa prijíma už

ako zvolená. Potom sa celá snaha politického subjektu obmedzuje na snahu o umiestnenie. To stupňujú rôzni
analytickí „experti“, ktorí ľahkovážne
prezentujú, ktorá strana bude v parlamente a ktorá nebude. A ako mentalisti vyslovujú súdy o voličovej mysli,
pričom sa všetko verejne prezentuje.
Iba po analýze číselnej štatistiky sa
vnucujú výsledky volieb nekritickým
konzumentom informácií. Okrem toho,
prieskumov je niekoľko, diametrálne
sa od seba odlišujú a o ich dôveryhodnosti sa pochybuje. Napriek tomu sú
smerodajné pri aktivizácii voličov. Je to
presne tak, ako keď sa zostavujú rebríčky popularity škôl či nemocníc. Vychádza sa zo suchých čísel bez ohľadu na
to, že činnosť týchto inštitúcií je ťažko
merateľná, keďže sa individuálne pracuje s ľuďmi. Ľudia sú síce štatisticky
uchopiteľní, no ak sa budeme riadiť
hoci aj najobjektívnejšími číslami, prehliadnu sa skutočné hodnoty.
Návrh na obmedzenie prieskumov teda vítam, lebo potrebujeme
veľa času, kým volič pochopí, že čísla
z ankiet, teórie analytikov či kadejaké
dotazníky sú skrytou manipuláciou.
Možno, keď sa nebudú vymývať mozgy
prieskumami, volič siahne po programe politickej strany a konečne zistí, že
kvantita nie je kvalita, ako sa to u nás
vžilo.

» PhDr. Ján Papuga, PhD.

riaditeľ ZŠ s MŠ

66-0031-1

Právna úprava blízkych osôb je
v Občianskom zákonníku upravená
v dvoch ustanoveniach.
V prvom je definovaný pojem blízkej
osoby a druhé ustanovenie upravuje určenie stupňa príbuzenstva. Blízkou osobou sa podľa Občianskeho zákonníka
rozumie príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel. Ide teda o príbuzných
v priamom rade. Patria sem dieťa – rodič
- starý rodič - prastarý rodič, súrodenec
a manžel. Iné osoby v pomere rodinnom
alebo obdobnom sa pokladajú za osoby
sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú
utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú. V zásade sa rozlišujú
tri kategórie blízkych osôb, a to príbuzní,
manželia a iné osoby, ak sú splnené ďalšie podmienky uvedené v zákone. Príbuznými sú bez obmedzenia všetci príbuzní
v priamom rade, čiže predkovia a potomkovia. Príbuznými sú aj súrodenci. Právne je bezvýznamné, či ide o plnorodých
alebo polorodých súrodencov, či majú
spoločných oboch rodičov alebo len jedného. Manžel sa považuje za blízku osobu, taktiež vtedy, ak nie je členom domácnosti, manželia spolu nežijú, nebývajú
v spoločnom dome alebo byte, prípadne
ak sú v rozvodovom konaní. Aj osvojením
sa medzi osvojiteľom a osvojencom vytvára vzťah blízkych osôb a naopak biologickí rodičia prestávajú nimi byť.
Iné osoby nemožno pod pojem blízkej osoby zaradiť automaticky. Predovšetkým musí medzi nimi byť preukázaný
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Rozhanovce
Školská 2
/ Záhradníctvo KaK
Ponúkame:

Zabezpečujeme:

tokrasné rastliny
tovocné rastliny
ttrvalky, skalničky
t
tzáhradnú keramiku
t
ochranu rastlín

t

t
t výsadbu vzrastlých stromov
t výzdobu interiérov
t služby záhradného
architekta

Tel.: 055-695 02 29
Email:
Predajňa: 0910 905 293
projekt@zahradnictvokak.sk
Cenové ponuky: 0903 241 660 zahradnictvo@zahradnictvokak.sk

34-0074

Otváracie hodiny:
26. Marec - 28. Október 29. Október - 25. Marec
Po.-Pia.: 8 -17
Po.-Pia.: 8 -16
So.:
8 - 14
So.:
8 -14

Dopredaj BICYKLOV
so zľavami 10 až 20%

Valaliky, Hlavná 11 • 055/699 77 58

KS19-43 strana-
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BICYKLE & SERVIS
WINDSURFING
ŠPORTOVÉ OBLEČENIE
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Tri ku jednej
Občas stretnem ľudí, ktorí sa nudia
– v živote aj v práci. Všetko sa im zdá
všedné a obyčajné. Alebo vidia veci
okolo seba negatívne a zlé.
Slovensko je plné sťažovateľov, nadávačov a vzdychačov. Zdá sa mi, že pomer
ľudí, čo iba nadávajú a tých, ktorí vidia
okolo seba dobré a neobyčajné veci je
3 : 1 a možno aj viac. A pomer tých, čo
opravujú svet okolo seba voči tým, ktorí
ho kazia je opačný.
Keď vidím človeka, ktorého činy nie
sú správne, tak niekedy hľadám pozitívne príklady. Spomínam si na ľudí z
rovnakým krstným menom, ktorí robia
niečo dobré a výnimočné. V posledných týždňoch som stretol Vladimíra
Krčméryho, ktorý pomáha v Afrike.
Kňaz Vladimír Maslák buduje komunitu Dobrý pastier, dáva silu aj mne. Tretí
Vladimír – Šucha sa vypracoval na vysoký post riaditeľa výskumného centra
v Bruseli a rozhodol sa vrátiť a pomôcť
našej krajine.
Vzdychači vzdychajú a pozerajú v
televízii hádky a politikov. Iní si púšťajú nahrávky mafiánov a nemôžu spať.
Okrádajú sa o čas a dobrú náladu. Každý z nás môže opravovať svet – nie nadávaním pri pive, ale činmi. Predstavte
si, že by bol pomer slepých a hluchých
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Máte príbuzných vo Veľkej Británii?
ľudí k tým, čo normálne vidia a počujú
3 : 1. Bol by to veľmi smutný svet. Mnohí
nevnímajú všetko to pekné a dobré, čo
sa okolo nich deje. Tak, ako pomáhajú
vidiaci nevidiacim, aj my by sme mali
pomôcť ostatným vidieť veci, ktoré potešia a povzbudia. Tak ako to robí každý
týždeň Mirko Saniga, keď nám posiela
krásne fotografie z prírody.
Ľudia moji! Nebuďte takí zachmúrení
a smutní. Namiesto politických diskusii
si púšťajte niečo poučné. Na internete
klikajte na pekné veci o vyhýbajte sa vulgárnym politikom, sudcom a mafiánom.
Namiesto rozhovorov medzi zločincami
si pustite radšej dobrú hudbu alebo audio knihu. V nedeľu ráno mnohí stolujeme s Ježišom. Nekazme si ju politikou.
Verím, že vo februári porazíme kazisvetov, ktorí nám pošpinili krajinu zločinom, tiež v pomere 3 :
1. Vyberme sa radšej
do lesa. Jeseň prináša nové farby, vône
a štebotajúce vtáčiky. Pekných a dobrých vecí je na svete
viac, ako toho
škaredého a
zlého.

» Ján Košturiak
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Už doslova vnútropolitická fraška
sprevádza posledné dni členstva
Veľkej Británie v Európskej únii.
Jej dôsledkom môžu byť aj viaceré
komplikácie v živote našich občanov, ktorí pracovali či pracujú na
britských ostrovoch.
Sociálna poisťovňa upozorňuje občanov pracujúcich vo Veľkej Británii a
Severnom Írsku, aby pamätali na to, že
doklady o ich práci a sociálnom zabezpečení z tejto krajiny môžu byť pre nich
v budúcnosti veľmi dôležité. Vo vlastnom záujme by si preto mali uchovať
napríklad pracovné zmluvy, výplatné
pásky či číslo sociálneho zabezpečenia. Tieto doklady môžu mať pre nich
osobitný význam najmä v súvislosti
s blížiacim sa vystúpením Spojeného
kráľovstva z Európskej únie.
Odkladať si doklady o práci a dôchodkovom poistení zo zahraničia je
všeobecná zásada, pretože môžu poistencovi výrazne uľahčiť situáciu a
urýchliť neskoršie vybavovanie dávok
na Slovensku alebo v inej krajine EÚ,
kam sa presunul. V prípade Spojeného
kráľovstva je ešte situácia špecifická v
tom, že na inštitúcie, na ktoré sa v súčasnosti vzťahuje povinnosť spolupracovať v oblasti sociálneho zabezpeče-
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6 8
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nia s inštitúciami členských štátov EÚ,
sa po brexite táto povinnosť vzťahovať
nemusí (napr. povinnosť potvrdzovať
existenciu poistenia). V takom prípade
odložené doklady môžu poistencovi
zásadne pomôcť a ovplyvniť rozhodovanie o dávke, ktorú bude poberať.
Týka sa to i jeho starobného dôchodku,
pri ktorom sa mu v budúcnosti zohľadní aj obdobie odpracované v Spojenom
kráľovstve.
Čo sa týka zdravotnej starostlivosti
- do 31. decembra 2020 sa nič nemení.
Občania SR, žijúci v Spojenom kráľovstve, bez ohľadu na to, kedy do krajiny
prišli (pred brexitom/po brexite), tak
isto ako aj turisti – občania SR a študenti – občania SR, študujúci v Spojenom kráľovstve do 31. decembra 2020
budú mať garantovanú zdravotnú starostlivosť presne tak ako doteraz. Do
skončenia prechodného obdobia bude
EÚ a Spojené kráľovstvo hľadať spoločnú reč na uspokojivom trvalom riešení
do budúcnosti a to pravdepodobne formou univerzálnej bilaterálnej zmluvy o
sociálnom a zdravotnom zabezpečení
medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom.
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Občianska
riadková
inzercia
07 REALITY / iné

1.11. Denis,
Denisa
3.11. Hubert
4.11. Karol
5.11. Imrich
6.11. Renáta
7.11. René
8.11. Bohumír
9.11. Teodor
10.11. Tibor
11.11. Martin,
Maroš
12.11. Svätopluk
13.11. Stanislav
14.11. Irma
15.11. Leopold
16.11. Agnesa
17.11. Klaudia
18.11. Eugen
19.11. Alžbeta
20.11. Félix
21.11. Elvíra
22.11. Cecília
23.11. Klement
24.11. Emília
25.11. Katarína
26.11. Kornel
27.11. Milan
28.11. Henrieta
29.11. Vratko
30.11. Ondrej,
Andrej

08 STAVBA
»Kúpim haki
0908 532 682

lešenie

14 RôZNE / iné
»Kúpim staré odznaky,
mince, hodinky. 0907
910 755

16 ZOZNAMKA
»Senior 62 r hlada priatelku 0903 415 697

ČÍSLA RUBRÍK
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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
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»Predám záhradu s murovanou chatou. Ľudvikov dvor. 0910 652 053
»Kupim garsonku- 2iz
byt. Surne. Hotovost.
0910 652 053

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 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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SERIÁL: Tridsaťročná cesta Slovenska k demokracii

3

Desaťročie rozpadu režimov a vznik nových štátov
Pád komunizmu v r. 1989 prepísal nielen dejiny, ale aj hranice. Do troch rokov sa rozpadol Sovietsky zväz,
Juhoslávia aj Československo. V Európe pribudlo 22 nových diplomaticky uznaných republík.

■

Národný populizmus

V každej krajine sú nejakí nacionalisticky ladení
populisti. A spravidla sú to tí, ktorí sa oháňajú
národnými vlajkami a symbolmi. Slovenskí
populisti sú dobre známi; vo svete koná podobne
Národný front vo Francúzsku či Alternatíva pre
Nemecko v zjednotenom Nemecku. Stavajú sa
nielen do pozície bojovníkov za vlasť, ale aj do
anti-európskych pozícii. Práve v EÚ (či NATO) často
vidia najväčšieho nepriateľa národa. Rovnako sa
prezentujú aj naši fašisti či nacionalisti.

■

Demokratickí národovci

Rozdiel vidno v správaní demokratických,
pro-EÚ či prozápadných strán u nás a vo svete.
Napríklad tie vo Francúzsku, Dánsku aj Holandsku
sú jednoznačne za členstvo v EÚ, ale zároveň sú

hrdo pro-národné. V EÚ otvorene bojujú za záujmy prispôsobovať jej pravidlám. To však už 15 rokov
krajiny. Vedia, čo ako krajina chcú a potrebujú a v neplatí, už dávno by sme tie pravidlá mali písať aj
Únii si to bezostyšne chránia. Systematicky menia my, spolu s ostatnými členskými krajinami.
EÚ vo svoj obraz tak, aby Európska únia posilnila
ich záujmy, ich hodnoty, ich diplomaciu alebo ich ■ Dedičstvo „delenia“
hospodárstvo.
Keďže nositeľom nápadu samostatnosti
Slovenska
bol najmä Vladimír Mečiar, v hlavách
V Mečiarovej tradícii oháňania sa
mnohých prozápadne orientovaných demokratov
vlajkou dnes pokračujú tie najmenej
sa — celkom pochopiteľne — idea štátnosti
demokratické strany. Ale naše štátne
postupne spojila s korupciou a autoritárskym
symboly si túto spoločnosť nevybrali.
režimom. V Mečiarovej tradícii oháňania sa
Naopak, treba si dvojkríž a trikolóru
vlajkou dnes pokračujú tie najmenej demokratické
prisvojiť a zabojovať za ne.
strany. Ale naše štátne symboly si túto spoločnosť
Lebo tie najúspešnejšie
nevybrali. Naopak, treba si dvojkríž a trikolóru
demokratické sily a najšikovnejšie
prisvojiť a zabojovať za ne. Demokratické sily sa
národy si nevyberajú medzi
nemali postaviť proti vlajke pred parlamentom.
národom a Európou.
Mali by hrdo pod ňou osobne vystupovať. Lebo tie
Majú jedno aj druhé.
najúspešnejšie demokratické sily a najšikovnejšie
národy si nevyberajú medzi národom a Európou.
■ Slovenské rezervy
Majú jedno aj druhé.
Tomáš Valášek
V EÚ sa dnes učíme povedať, čo nechceme
- napr. povinné kvóty pre azylantov. Ale už
podstatne menej často vieme povedať, čo vlastne
O autorovi
chceme a ešte si to aj presadiť. Nie sme v takejto
Tomáš Valášek je riaditeľom euspoločnosti sami – ani napr. Česko či Slovinsko
rópskych operácií Carnegie nadácie
na tom nie sú zásadne lepšie – ale to by nám
pre medzinárodný mier a bývalým
nemalo byť útechou. Ešte stále príliš veľa našich
veľvyslancom Slovenskej
úradníkov rozmýšľa, ako keby bol rok 2004 a my do
republiky pri NATO.
EÚ ešte len vstupujeme: vtedy sme sa totiž museli

Domček deduška Večerníčka ožije

Smerák Glváč slúžil mafii

Príprava rekonštrukcie „rozprávkového“ domčeka v Novej Sedlici
pokračuje podľa plánu. Vedenie
Rozhlasu a televízie Slovenska
(RTVS) o tom informovalo na rokovaní Rady RTVS.

Keď píšem tento
článok, ešte neviem, či Pellegrini
naberie odvahu a
stiahne konečne
Glváča z funkcie
podpredsedu parlamentu. Cez týždeň som postupne zverejnil viac ako 900
Glváčových správ, ktoré si písal so strojcom vrážd Jána a Martiny - s mafiánom
Mariánom Kočnerom.
Z nich vyplynulo, že Glváč, ako vysokopostavený Smerák. podpredseda
parlamentu, minister obrany, pravá ruka
Pellegriniho a Fica - sa tajne opakovane
stretával s mafiánom, dohadoval s ním
kšefty, výhody, vynášal mu informácie
zo spisov, dával mu právne rady, vybavoval stretnutia s vysokopostavenými
úradníkmi ... a všetko tak, aby z toho mal
mafián Kočner veľký prospech a osoh.
Napríklad 15. mája večer (v nedeľu)
zorganizoval na žiadosť mafiána Kočnera
smerák Glváč stretnutie u „Feďa“ - zrejme
u prezidenta finančnej správy Františka
Imréczeho. Na stretnutie prišiel aj Dušan
Pátek, vtedajší šéf daňového úradu Bratislava. Po ich „porade“ a dohodnutí, čo
bude úloha Dušana Páteka, ho hneď na
druhý deň vymenoval prezident finančnej správy za svojho 1. viceprezidenta.
Kto je Dušan Pátek? Čuduj sa svete,
človek, ktorý „zakryl“ podvody Ladislava Bašternáka, kedy okrádal štát (čiže
všetkých nás) o desiatky miliónov eur.

metrov postavili v prvej polovici 20.
storočia. Od roku 1987 je národnou
kultúrnou pamiatkou. V rokoch 1994
až 1996 prešiel komplexnou obnovou.
Avšak bývalá majiteľka sa odsťahovala do Českej republiky, nehnuteľnosť
začala chátrať, v súčasnosti je v značne
Administratívno-prípravnú časť spo- zdevastovanom stave. RTVS s cieľom
lu s verejnými obstarávaniami by RTVS rekonštrukcie koncom roka 2018 kúpirada finalizovala do konca prvého la od obce pozemok, na ktorý domček
kvartálu budúceho roka. Následne rea- premiestni, a tiež samotnú nehnulizačné práce aj s premiestnením a sa- teľnosť. V rámci rekonštrukcie na
náciou jednotlivých prvkov objektu by domčeku vymenia strechu, poškodené
mohli byť hotové do konca roka 2020.
drevené hranoly, stropný krov, okePodľa vízií RTVS by výsledkom nice a okná, dvere, drevené podlahy.
renovácie nemala byť len záchrana Vymurujú tiež komín a nanovo zvonku
jedinečného symbolu detstva viace- i znútra dom omietnu. RTVS má k disrých generácií, ale aj atraktívne miesto pozícii i dotáciu vo výške 74.500 eur,
predstavujúce ďalší impulz na rozvoj ktorú jej pridelilo Ministerstvo kultúry
cestovného ruchu v regióne.
(MK) SR z dotačnej schémy Obnovme
Ľudový dom v Novej Sedlici, naj- si svoj dom. Vo vynovenom domčeku
východnejšej obci SR v okrese Snina, zriadi RTVS stálu expozíciu depozitára
s rozlohou viac ako 37 štvorcových detských programov.

» TA SR
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Pátek vtedy poslal na kontrolu svoje
kontrolórky, ktoré za to, že Bašternákove
podvody odobrili, následne povýšil za
šéfky oddelení. Inak povedané - najprv
kamarát Fica a Pellegriniho - Bašternák
podvedie štát o desiatky miliónov ... ich
kamarát Pátek to potom zakryje na daňovom úrade ... a následne na žiadosť
mafiána Kočnera a za asistencie Glváča
zo špinavca Páteka za odmenu urobia viceprezidenta Finančnej správy.
Samozrejme v správach je aj kopa
dôkazov o iných Glváčových stretnutiach
s mafiánom Kočnerom - o ktorých predtým tvrdil, že sa nikdy neudiali. V správa
je napríklad informácia, že Glváč vedel
(a zrejme aj mafiánovi to umožnil) o tom,
že Kočner si dosadil aj zástupcu riaditeľa
SIS !!!
Kam sme to až klesli? Dá sa ešte
viac? Mafiánovi a objednávateľovi vrážd
aktívne pomáhali najmocnejší ľudia zo
Smeru, aby postupne ovládol políciu,
prokuratúru, súdy, ministerstvo spravodlivosti či SIS. Smeráci
tým mafii umožnili
si vytvoriť štát v štáte
a ako sa len najviac
dá, sa spreneverili záujmu svojich voličov.
Verím, že 29. februára
spoločne mafii krk
vykrútime.

» 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

Rozpad Československa bol oproti násiliu,
ktoré sprevádzalo rozpad ZSSR či Juhoslávie,
až čítankovo pokojný. V Európe bol „zamatový
rozvod“ dlho vyzdvihovaný ako model riešenia
nešvárov medzi národmi. Prečo sa len na Balkáne
nedalo dohodnúť rovnako civilizovane? Ale to, že
rozchod prebehol pokojne, ešte neznamená, že
zostal bez následkov. Niektoré z nich cítiť dodnes.
Napríklad v tom, aký má časť našej demokratickej,
na Európu a na Západ orientovanej opozície
problém zobrať do úst slová ako vlasť či národ.

bývanie

košicko okolie
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245€
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225€

199€
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3
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175€
169€

399€

399€
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339€

89€

169€

35€
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89€

49€
199€
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75€

125€
179€

339€

165€

27-0045-15

115€
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ekookienko / zamestnanie

PRÁCA V KOŠICIACH
MAJSTER
MURÁR
800-1000 EUR
t riadenie zamestnancov
t kontrola práce
t plnenie termínov

800-1000 EUR
t strojové omietky
t obklady
t murovanie

0950 206 468 t stavba@kontiki.sk

34-0139

mieste včelám zabezpečí skorší prísun
výživy v podobe peľu či nektáru i lepší rozvoj včelstva. Včeličky teda presťahovali do nižšie položenej včelnice
v nadmorskej výške 920 metrov nad
morom. Včelám sa podľa pozorovaní v
budúcnosti bude aj naďalej v najvyššie
položenej včelnici na Slovensku dobre
dariť. V tomto roku priniesli približne
70 kíl medu. Včielky sa okrem znášky
medu podieľali aj na opeľovaní rastlín
v okolí, čím veľmi pomohli aj tatranskej
prírode.
Projekt „Včely v horách“ sa na streche hotela FIS*** začal pred rokom.
Úle s ľudovými motívmi sú umiestnené
na streche v zadnej časti hotela tak, aby
mali včely možnosť vyletieť priamo do
lesa. Projekt je realizovaný v spolupráci
s Občianskym združením Apis Carpatica.

Sprostredkovanie opatrovateľskej

práce v Rakúsku už 15 rokov

Ak máte záujem o dlhodobú spoluprácu a finančnú istotu, kontaktujte nás

www.hilfe-in-wuerde.at
office@hilfe-in-wuerde.at
0908 868 643 | +43 699 190 48 723 | +43 7672 722 51 12

Hľadáme servisáka
na kosačky a motorové píly
» red
Foto: Zbigniew Ładygin

HSQ centrum, Dopravná 6, Košice
0905 503 222

52-0017-44

Mestské včely sú včely chované v meste za účelom opeľovania,
záchrany včelej populácie a získavania netradičných druhov medu
(gaštanový, mätový...). Úle sú obvykle umiestnené v parkoch, na
strechách budov alebo na terasách
a balkónoch.
Včela sa na rozdiel od osy o naše
potraviny nezaujíma. Má jediný cieľ –
priniesť do svojho úľa dostatok zásob,
aby bolo z čoho kŕmiť robotnice a živiť
matku. Príklady dobrej praxe z veľkomiest ako sú New York, Londýn, Paríž
či susedná Viedeň a dnes už aj Zvolen
a Bratislava nám ukazujú, ako môžu
včely obohatiť mestské prostredie.
Bez toho, aby obťažovali obyvateľov, a
pritom ešte vyprodukovali množstvo
chutného a kvalitného medu.
Mestskí včelári v zahraničí už roky
chovajú včely na strechách, dvoroch,
balkónoch, či v mestských parkoch a
záhradách. Včely nájdeme aj v Bratislave - v záhradách alebo v mestských lesoch, poznáme tu dokonca aj jedného
balkónového včelára. V roku 2015 osadili mestské úle do Lučenca, Kežmarku, Považskej Bystrice a Žiliny. Včielky
sa zabývali aj na streche hotela FIS***
na Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách. Na zimu však zmenili svoju trvalú
adresu. Nakoľko na Štrbskom Plese sú
extrémne zimné podmienky, skorý nástup zimy a neskorý príchod jari, práve
prezimovanie na nižšie položenom

66-0084-1

Naučme sa spolunažívať so včelami

Najčítanejšie regionálne noviny

62-0028
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turistika / zamestnanie

košicko okolie
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Pamiatka na tých, ktorí sa nevrátili
krížov a kaplnky, v ktorej sa nachádza
zvon s mottom Mŕtvym na pamiatku,
živým pre výstrahu!
Symbolický cintorín (1525 m) je
turistami hojne navštevované pamätné miesto v blízkosti Popradského
plesa pod západnými stenami Ostrvy.
Nachádza sa v limbovom poraste na
pamiatku tých, čo nechali svoje životy vo Vysokých Tatrách a výnimočne i
Tatrancov, ktorí zahynuli vo svetových
horách. Pre návštevníkov je každoročne uzavretý od 1.novembra do 15.júna.
Propagátorom, ako aj konkrétnym realizátorom myšlienky založiť symbolický cintorín obetí hôr bol akademický
maliar Otakar Štáfl (1884 až 1945), ktorý sa spolu s manželkou a niekoľkými
priateľmi pustil r. 1936 do výstavby diela. Verejnosti ho odovzdali r. 1940.

Obsadzované profesie:
=iPRþQtN - základný kurz zvárania v ochrannej atmosfére (ZM1–CO2),
]QDORVĢYêNUHVRYURYQDQLHSODPHĖRP
=YiUDþ- základný kurz zvárania v ochrannej atmosfére (ZM1–CO2),
FHUWLILNiW]YiUDþDSUHSURFHV
Mzda:
3UDFRYQtN
QD]DXþHQLH

PracovntN s odbornou praxou
Ynašom odbore:

Hod. mzda bez SríSlatku: 3,50 eur

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

SUtVSHYRNQDGRSUDYXDOHER%(=3/$71e8%<729$1,(
SUH]DPHVWQDQFRYPLPR.RãtF]DPHVWQDQHFNpS{åLþN\
.RQWDNWXMWHQiV

WHOþ
e-mail: ludmila.revesova@kuenz.com ¦ PLFKDHODVRSNRYD#NXHQ]FRP

» red

37-0008-1

www.kuenz.sk ¦ ZZZWRS]YDUDFVN

Nie tým pádom, ale a preto, Slovenčina naša
prípadne a tak. Nie častokrát, ale často.

Slovenčina naša
Nie
akonáhle, ale len čo.

Slovenčina naša
Nie
každopádne, ale určite či naisto.

Hľadáme
nových
kolegov!!!

Honorár 1 100 až 1 300 € za 15 dní

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

32-0137

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!

Pozícia Operátor šitia v Košiciach
t nevyžaduje sa prax s priemyselným šitím, zaučíme vás
t práca v sede, v 3 zmennej prevádzke, víkendy voľné!
t vhodné pre ženy a aj mužov
t potrebujete len manuálnu zručnosť, pozornosť a ochotu naučiť sa niečo nové

Čo ponúkame?
t základnú mzda brutto 520,-€ / mesačne
+160,-€ bonusy
t stravné lístky v hodnote 3,90 €

85_0690

Facebook: aiwsk

6WDELOQiDDWUDNWtYQDSUiFDYVWURMiUVNHMVSRORþQRVWL
3UDFXMYSULHP\VHOQRPSDUNX.HFKQHFSUL.RãLFLDFK

.XHQ]±6.SDWUtPHG]L723ILULHPUHJLyQX

t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
tmámestále dostatok ponúk
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku

www.aiw.sk

MHYêUREFRPåHULDYRY

]RGSRYHGQêSUtVWXSN]DPHVWQDQFRPP]G\YåG\QDþDV

AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku, aj pre mužov!

Kritériá
pre spoluprácu s AIW:
· opatrovateľský kurz a prax
· dobrá znalosť nemeckého jazyka
· vek 25 až 60 rokov

Kuenz –6.VUR

DOPRAVA zabezpečená ZADARMO
z rôznych smerov!!!!
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0915 829 s-3h3r.s9k
panykova@ario

0907 740 8h4r.s2k
s-

sebakova@ario

27-0012-9

Obete hôr si na Symbolickom cintoríne pri Popradskom plese uctili
ich príbuzní, priatelia či známi.
„Od poslednej pietnej spomienky
pribudlo v limbovom háji pod Ostrvou
ďalších osem tabuliek s menami tých,
ktorí prišli o život v Tatrách či iných
horstvách,“ informovala Martina Petránová zo Štátnych lesov Tatranského
národného parku (ŠL TANAP-u), ktoré
spomienku každoročne organizujú a
zároveň sú správcom Symbolického
cintorína.
Účastníci sa už tradične zišli na Popradskom plese a prečítaním mien obetí Tatier na slovenskej i poľskej strane
za posledný rok vzdali hold všetkým,
ktorí v horách prišli o svoj život. Pietny
akt už tradične ukončila omša.
„Momentálne sa pod Ostrvou
nachádza 386 tabuliek, na ktorých je
vygravírovaných dokopy 511
mien obetí hôr. Za rok pribudlo
osem tabuliek s 13 menami,
pričom šesť ľudských životov
si vyžiadali Vysoké Tatry,“ pripomenula Martina Petránová.
Schvaľovanie nových tabuliek
s menami obetí je v kompetencii Kuratória Symbolického
cintorína, ich inštalovanie má
na starosti Stredisko terénnych služieb ŠL TANAP-u.
Správca cintorína sa stará aj
o údržbu celého areálu vrátane povestných detvianskych

031190175
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