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KOŠICKO okolie
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PREČÍTAJTE SI
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armyvypredaj
www.armyvypredaj.sk

KOŠICE - BARCA
KULTÚRNY DOM V BARCI,
BARČIANSKA UL.

ARMYVÝPREDAJ
MASKÁČE - OUTDOOROVÉ OBLEČENIE A OBUV - RUKSAKY - DOPLNKY

( PENTAGON, HELIKON-TEX, MILTEC, MFH, ARMÁDNE ORIGINÁLY )

PIATOK:
10:00 - 18:00

SOBOTA: 
9:00 - 15:0029.-30. november 2019

PREDAJ ORIGINÁLNYCH VOJENSKÝCH ZÁSOB

6
1_
0
0
0
5

32
-0

16
7

Unikátna ochrana 
domácnosti pred 
vytopením

www.waterguard.sk    tel: 0948 238 067

SERVIS
OKIEN

rýchlo a lacno
0918 217 665
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ZĽA
VA 20%

• 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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✔ vysoká výhrevnosť ¦ cca 19 - 21 MJ/kg

✔ nízke emisie ¦ popolnatosť 0,3%

✔ praktické vákuové balenie ¦ čistá práca
✔ 10 kg balenie ¦ 10 kusov, to je o 20% lepšie zlisovanie

✔ pre všetky typy kotlov ¦ krbov ¦ kachlí ¦ pecí

✔ horia 6 - 8 hodín ¦ tlejú až 8 - 10 hodín

EKO CERTIFIKÁT

NAJLEPŠIE BRIKETY
NA SLOVENSKOM TRHU

1 paleta
96 balíkov

1 balík = 10 ks
10 kg

ZABEZPEČUJEME
DOPRAVU K VÁM DOMOV

www.brikety.shop  ¦  info@brikety.shop

objednávky:
0908 998 998

Ekologické, originál RUF
DREVENÉ BRIKETY
           z dubového dreva

GARANTUJEME NAJLEPŠIU
CENU NA TRHU

www.regionpress.sk

KÚRENIE BUDÚCNOSTI 

0915 698 682
www.termofol.sk

INFRA FÓLIE  | INFRA PANELY | VYKUROVACIE ROHOŽE
PREDAJ - MONTÁŽ - SERVIS    KALKULÁCIA A PORADENSTVO ZDARMA
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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    27.920 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)

Veriaci človek „ctí otca svojho a 
matku svoju, aby dlho žil na zemi, 
ktorú mu dá Pán, Boh jeho!“, číta-
me v knihe Exodus v hlave 20 vo 
verši 12. Veriaci človek má za svoj-
ho otca aj otcov biskupov, vrátane 
toho rímskeho, pápeža. 

Ctí ich, ctí ich učenie, kázania a 
výzvy. I bežné usmernenia, vyplýva-
júce z každodenného laického života. 

Pápež František, svätý otec, rím-
sky biskup, najnovšie upozorňuje na 
neprípustnosť hospodárskej krimi-
nality. Považuje ju za zločiny tých 
najmocnejších, odsudzuje, že sa jej 
venuje iba nepatrná alebo žiadna po-
zornosť. Hovorí  o organizovanej kri-
minalite. „Ide o zločiny, ktoré majú 
závažnosť zločinov proti ľudskosti, 
keď vedú k hladu, biede, nútenej 
migrácii a k smrti kvôli chorobám, 
ktorým sa dá vyhnúť, k enviromen-
tálnym katastrofám a k etno-cíde 
obyvateľov.“

Pápež František najnovšie veľmi 
ostro odsúdil aj „kultúru vylučova-
nia a nenávisti“. Po prvýkrát sa úplne 
nahlas a bez zaobalených fráz za-
stal ľudí inej ako tradičnej sexuálnej 
orientácie a ich prenasledovanie pri-
rovnal k tomu, čo robili v prvej po-
lovici minulého storočia nacisti. Vo 
Vatikáne v prejave na medzinárod-
nej právnickej konferencii kritizoval 
tých, ktorí hovoria o menšinových 

skupinách vrátane ľudí hlásiacich 
sa k „inej“ sexuálnej orientácii rov-
nakým štýlom, akým hovoril v 30. 
rokoch Adolf Hitler o Židoch. „Toto 
sú typické prejavy nacizmu, ktorý 
so svojím prenasledovaním Židov, 
Rómov alebo ľudí homosexuálnej 
orientácie predstavuje dokonalý mo-
del kultúry vylučovania a kultúry 
nenávisti,“ povedal pápež.

Nuž a treba ešte pripomenúť vy-
hlásenie našich slovenských otcov 
biskupov. A mimoriadne ho oceniť. 
„ Angažovanie sa (klerikov – pozn. 
red.) v politických stranách, hoci pro-
stredníctvom druhých osôb, nie je 
primerané kňazskému stavu. Úlohou 
kňaza je byť otcom všetkých veria-
cich, nie vodcom tých, ktorí sa hlásia 
k určitej strane... Toto stanovisko sa 
v aktuálnych okolnostiach týka otca 
Mariána Kuffu, ale vo všeobecnosti 
aj každého klerika, ktorý by sa anga-
žoval v činnosti alebo verejnej propa-
gácii politických strán.“ Pod stano-
viskom je podpísaný Mons. Stanislav 
Zvolenský, bratislavský 
arcibiskup metropolita, 
predseda KBS a Mons. 
Štefan Sečka, spišský 
diecézny biskup.

Tak čo s tým štvr-
tým prikázaním u 
nás?

Štvrté prikázanie

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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Najpredávanejšie
BETÓNOVÉ PLOTY

na Slovensku

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

OVOCNÉ STROMY, všetky druhy
Objednávky:  0917 506 444
krasne.zahrady@centrum.sk

OVOCNÉ STROMY, všetky druhy
Objednávky:  0917 506 444
krasne.zahrady@centrum.sk
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STOLÁRSKE PRÁCE
KUCHYNSKÉ LINKY
VSTAVANÉ SKRINE

Matúš Šoltys, Hervartov 38, 
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0908 637 969
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Skvelé bonusy v hodnote a� 2 122 €
U�ite si zimu naplno. Vyu�ite špeciálnu ponuku  na naše najpopulárnejšie SUV. 
Získate výhody, ktoré oceníte nielen na snehu. Limitovaná akcia platí na prvých 
150 ks Vitara a 150 ks SX4 S-Cross. Vybrať si mô�ete štvorkolku s pohonom 
všetkých štyroch kolies AllGrip aj dvojkolku. 
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ŠPECIÁLNA EDÍCIA DOBLÓ STAR COMBI ZA 13 490 EUR BEZ DPH
K VYBRANÝM SKLADOVÝM VOZIDLÁM TERAZ 
ZIMNÉ PNEUMATIKY ZDARMA. VIAC NA WWW.FIATAKCIA.SK.
Kombinovaná spotreba 4,5 – 7,7 l/100 km, emisie CO

2
: 120 – 179 g/km. Obrázok má ilustračný charakter. Uvedená ponuka je bez DPH.
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3Auto PALAZZO Košice, s.r.o. | Vozárova 1, Košice-Barca | tel.: 055/678 67 43, 055/678 08 68 | www.auto-palazzo.sk
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SIETE PROTI
HMYZU

Servis
Montáž
Dodanie
Oprava

www.samoplus.sk
SAMOplus
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Materiály:
HLINÍK, DREVO

Zabezpeèíme demontáž, betonáž, pokládku dlažby...

PRÍSTREŠKY - TERASY
RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE

TIENENIE NA STRECHY
SKLENENÉ STRECHY

STAVEBNÉ PRÁCE

TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE
Zima sa blíži , nenechávajte veci na poslednú chvíľu .Zima sa blíži , nenechávajte veci na poslednú chvíľu .

Í Š

Videá a fotky realizácií nájdete na:  www.montter.sk 0919 370 730, 0919 383 363

Vieme to stihnúś do Vianoc!
kde potrebujete.Staviame tam,
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PREPICHY
        POD CESTY
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Zariadenie pre seniorov
Špecializované zariadenie  a 

Rehabilitačné centrum

www.DrienoveckeKupele.sk

Zlatý páv, s.r.o.
Drienovecké kúpele, Drienovec
Tel.: 0911 047 213

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

LYŽIARSKEJ VÝSTROJE
na celú zimu len za
75€ pre dospelých
60€ pre juniorov    
50€ pre deti           

SUPER AKCIA
využite našu ponuku a doprajte

zážitok zo snehu Vašim deťom

ŠKOLSKÉ LYŽIARSKE KURZY

25-30€  týždeň

Súčasťou detského
lyžiarskeho kompletu sú:
• lyže v dĺžkach 70-140cm
• lyžiarska obuv vo veľ kostiach 15-24
• prilba + palice

Súčasťou juniorského
lyžiarskeho kompletu sú:
• lyže v dĺžkach 140-150cm a väčšie
• lyžiarska obuv vo veľ kostiach 25 a väčšie
• prilba + palice

Súčasťou detského
lyžiarskeho kompletu sú:
• lyže v dĺžkach 70-140cm
• lyžiarska obuv vo veľ kostiach 15-24
• prilba + palice

Súčasťou juniorského
lyžiarskeho kompletu sú:
• lyže v dĺžkach 140-150cm a väčšie
• lyžiarska obuv vo veľ kostiach 25 a väčšie
• prilba + palice

Peter Šoltés - SKI    PREDAJ-POŽIČOVŇA-SERVIS

lyžiarska    snowboardová    bežkárska  výstroj

Navštívte nás: KOŠICE, Hlinkova 25
www.pozicovnalyzikosice.sk

 0911 41 41 40

Otváracie hodiny:
Pondelok-Piatok  12-18h

Sobota  9-13h

Otváracie hodiny:
Pondelok-Piatok  12-18h

Sobota  9-13h
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Nie mať za to, 
ale myslieť si, predpokladať.

Slovenčina naša

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

STROJOVÉ KOPANIE 
STUDNÍ do 13 m
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Sv. omše
za zosnulých
V kaplnke na cintoríne sv. 
Rozálie sa každú prvú ne-
deľu v mesiaci o 15:15 slúži 
sv. omša za pochovaných 
na tomto cintoríne.
Najbližšia sv. omša, pri kto-
rej si môžete spomenúť aj 
na Vašich drahých zosnu-
lých bude  1.12.2019

Rímskokatolícka
farnosť sv. Ondreja,
Košice

Ergonómia je veda zaoberajúca sa 
vzťahmi vznikajúcimi medzi člove-
kom a prostredím ktoré ho obklo-
puje. Či už ide o tvary, materiály, 
osvetlenie, rozmery a pod. Cieľom 
je pripraviť také podmienky, ktoré 
podporujú optimálny výkon člove-
ka a jeho pohodu. 

Rodinné domy na Slovensku sa 
od roku 1998 zmenšili priemerne o 
polovicu. Kým kedysi sa u nás stavali 
domy, ktoré mali v priemere 250 metrov 
štvorcových, dnes je to 90 až 110 metrov 
štvorcových.

Trend súčasnosti je zjavný: býva-
nie sa bude naďalej zefektívňovať, a to 
pokiaľ ide o stavebné materiály, ener-
getické úspory či ergonómiu interiéru. 
Do domu s obytnou plochou 100 m² sa 
pohodlne zmestí rodina s dvoma alebo 
viacerými deťmi. Dôraz sa dnes kladie 
na ergonómiu bývania, čím sa výrazne 
zvyšuje funkčnosť príbytku. Absolút-
nou nutnosťou je dostatočné množstvo 
úložných priestorov, parkova-
cie miesta, ale aj súkromie a 
priestor na spoločne trávený 
čas.

Spoločnou charakteristi-
kou všetkých priestorov v byte 
zostáva vzdušnosť, nenúte-
nosť, individuálny výraz a štýl, 
pohodlie, komfort, enormné 
vybavenie technikou a dôraz 
na ekologické aspekty.

Klasická „parádna“ obý-
vačka pre návštevy už je pre-
žitok. V súčasnom európskom 
slovníku nahradila pojem 
obývacia izba nová koncepcia - 
priestory pre spoločné aktivity 
a oddych členov domácnosti. 
Je to obytná zóna, ktorú tvo-

ria navzájom sa prelínajúce priestory. 
Spojenie haly, obývačky a jedálne či 
kuchyne prináša novú kvalitu nielen 
do vzhľadu interiéru, ale i do spoločen-
ského života rodiny a vzájomnej komu-
nikácie jej členov. 

Spálňa je ozajstnou oázou odpo-
činku, v ktorej dominuje vysoko kva-
litné a hygienické lôžko, poskytujúce 
podmienky na zdravý spánok a kva-
litný odpočinok. Veľmi aktuálne sú 
praktické záhlavia postelí, riešené ako 
panely s nikami či možnosťou upevne-
nia poličiek a iných prvkov. 

Detská izba sa zariaďuje variabil-
nými typmi nábytku, ktoré rastú spolu 
s deťmi a i tu získava prioritu masívny 
nábytok s výbornými úžitkovými vlast-
nosťami.

Pracovňa v byte stojí v zahraničí 
na pokraji záujmu. Všeobecne sa za-
znamenáva odklon od tzv. domácich 
kancelárií a uprednostňuje sa vyššia 
miera oddelenia súkromnej sféry od 
pracovnej.

Stavbu si vopred musíme 
ergonomicky predstaviť

» red

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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 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
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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 20.12. 2019

ZIMNÁ AKCIA
vonkajšie žalúzie -32%

vonkajšie rolety -30%

it žalúzie iDS -48%

PÍLENIE A OREZÁVANIE
RIZIKOVÝCH STROMOV
ohrozujúcich majetok a zdravie. S postupným 
spúšťaním. Ponúkame orez orechov.
Kontakt: 0915 926 755
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Nie (prísť) 
za hodinu, ale (prísť) o hodinu.

Slovenčina naša
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ZASKLIEVANIE BALKÓNOV A TERÁS

0918 477 323  |  www.balkona.eu Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás
splátky od 98 €

zimné záhrady 
splátky od 149 €

balkóny bezrámové
rámové

splátky od 49 €

ZĽAVY AŽ DO 25% Možnosť výhry 250 €JESENNÁ AKCIA

prístrešky
splátky od 101 €

37
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MOJA HISTÓRIA

22.2. 2020
KOŠICE

HÁDZANÁRSKA HALA / MULTIHALA

VSTUPENKY: WWW.TICKETPORTAL.SK

RUBIK
PIOTR

34
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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

Rýchla a účinná pomoc v zdravotných ťažkostiach

KOŠICE tel.: 0905 313 968  mail: zepterke@icloud.com

nový
výrobok
Medolight

Dohodnite si termín a získate milé prekvapenie
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My, diabetológovia, poznáme okrem 
celosvetovo platnej klasifikácie,  iba 
dobre a zle kompenzovanú cukrov-
ku, nezávisle od typu. 

Rozhodujúce je, či  má pacient dobré 
alebo nedostatočné výsledky a s tým sú-
visiace riziko vzniku komplikácií, ktoré 
už môžu byť závažné. Liečba inzulínom 
veľakrát znamená ten najsprávnejší 
spôsob liečby – u diabetikov 1. typu je 
nevyhnutná od počiatku diagnózy, u 
diabetikov 2. typu pri nedostatočnom 
zlepšení pri diéte a užívajú tabliet.

Klasifikácia diabetes mellitus 
– typy cukrovky:
1. Diabetes mellitus 1. typu – je cha-
rakterizovaný poškodením a postup-
ným zánikom buniek pankreasu pro-
dukujúcich hormón inzulín. Dochádza 
k úplnému nedostatku inzulínu a chorí 
sú odkázaní na jeho pravidelné podá-
vanie inzulínovými striekačkami ale-
bo inzulínovými perami. Predstavuje 
menšiu časť chorých – asi 10 percent zo 
všetkých diabetikov. Častejšie postihu-
je mladšie vekové skupiny.

2. Diabetes mellitus 2. typu predstavu-
je 85 – 90 percent všetkých diabetikov. 
Postihuje dospelých, jeho výskyt stúpa 
s vekom.  Na rozdiel od predchádzajú-
ceho typu sa v organizme síce tvorí in-
zulín, ale v nedostatočnom množstve, 
alebo organizmus vytvorený inzulín z 

rôznych príčin nedokáže využiť. V lieč-
be na začiatku často stačia režimové 
opatrenia – pohyb a diéta, neskôr tab-
lety. Inzulín je potrebný neskôr, oby-
čajne u 20 percent diabetikov 2. typu. 
Objavuje sa s pribúdajúcim vekom, vo-
ľakedy sa nazýval aj starecký, teraz sa 
objavuje aj u mladších, hlavne pri ne-
dostatku pohybu a zlej skladbe stravy.

3. Špecifické typy diabetu.
Cukrovka sa vyskytuje aj pri niekto-

rých iných stavoch – napríklad pri ge-
netických poruchách, pri ochoreniach 
žliaz s vnútorným vylučovaním (pri 
endokrinných ochoreniach), pri ocho-
reniach podžalúdkovej žľazy (pan-
kreas), pri užívaní niektorých liekov a 
chemikálií, pri niektorých infekčných 
ochoreniach (napríklad pri rubeole).

4. Gestačný diabetes
Ide o diabetes v tehotenstve. Tento 

typ metabolickej poruchy sa prejavuje 
po prvýkrát počas gravidity. U nás po-
stihuje niečo vyše 4 percentá všetkých 
tehotných. Nakoľko pred-
stavuje zvýšené zdravot-
né riziko pre matku aj 
plod, musia byť ženy  po-
čas tehotnosti aj po nej 
pravidelne sledované. 

Typy cukrovky (Delenie na ľahkú a ťažkú neplatí)

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

metabolizmu a výživy
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Vymeníme neschopných
politikov za odborníkov

Andrej Kiska, predseda strany ZA ĽUDÍ
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Majetkový opatrovník sa radí medzi 
špeciálnych opatrovníkov a v sloven-
skom právnom poriadku je relatívne 
novým inštitútom. 

V  dnešnej dobe je už celkom bežné, 
že aj maloleté deti vlastnia majetok, ale 
správu tohto majetku vykonávajú rodi-
čia, ako zákonní zástupcovia dieťaťa. 
Správou majetku rozumieme rozhodo-
vanie o majetku a hospodárenie s majet-
kom maloletého. Táto správa je súčasťou 
rodičovskej zodpovednosti a  rodič má 
nielen povinnosť, ale aj právo spravovať 
majetok svojho maloletého dieťaťa. 

Môže však nastať aj taká situácia, že 
rodičia, ako zákonní zástupcovia dieťaťa 
nebudú schopní vykonávať túto správu 
riadne. Pre tento prípad zákon posky-
tuje maloletému zvýšenú ochranu, a  ak 
rodičia správu majetku maloletého die-
ťaťa nevykonávajú dobre alebo dokonca 
nevykonávajú vôbec, súd ustanoví ma-
loletému na ochranu jeho záujmov ma-
jetkového opatrovníka. Hlavnou úlohou 
majetkového opatrovníka je zabezpečo-
vať takú ochranu majetku maloletého 
dieťaťa, aby zo strany dospelých účast-
níkov právnych vzťahov nedochádzalo 
k  poškodzovaniu majetkových záujmov 
dieťaťa. 

Zákon určuje aj okruh osôb, ktoré 
môžu byť ustanovené ako majetkový 
opatrovník. Na prvom mieste je fyzická 
osoba, ktorá ale musí spĺňať zákonom vy-
žadované podmienky. Musí mať spôso-
bilosť na právne úkony v plnom rozsahu 

a s ustanovením do funkcie musí súhla-
siť. Takáto osoba musí taktiež spĺňať aj 
predpoklad, že bude konať v záujme ma-
loletého dieťaťa. Takouto osobou môže 
byť aj príbuzný dieťaťa, ale i osoba blízka 
rodine dieťaťa alebo iná osoba, napríklad 
právny alebo daňový poradca. 

Za majetkového opatrovníka môže 
byť ustanovená aj obec alebo iná práv-
nická osoba, ktorá s  takouto funkciou 
súhlasí, a  taktiež spĺňa predpoklad na 
riadny výkon správy majetku v  záujme 
dieťaťa. Majetkový opatrovník je povinný 
vykonávať správu s  náležitou starostli-
vosťou. Nesmie na seba brať neprimerané 
majetkové riziká a  hazardovať s  majet-
kom dieťaťa. Je povinný predkladať súdu 
správy o  nakladaní s  majetkom malole-
tého dieťaťa v presne určených lehotách 
a po skončení svojej funkcie vypracovať 
záverečný účet zo správy majetku, a  to 
najneskôr do dvoch mesiacov od skonče-
nia výkonu správy. Funkcia majetkového 
opatrovníka môže zaniknúť z  rôznych 
dôvodov, napríklad z dôvodu dosiahnu-
tia plnoletosti dieťaťa, zániku dôvodu 
pre ktorý bol majetkový opatrovník usta-
novený, smrť alebo zánik majetkového 
opatrovníka, odvolanie z funkcie súdom. 

Majetkový opatrovník

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

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

»Kúpim haki lešenie 0908 
532 682

»KTO DARUJE MALÉMU 
VEĽMI CHORÉMU DIEVČAT-
KU Z CHUDOBNEJ RODINY 
PLYŠÁKY A CÉDEČKA OD 
PETRY JURINOVEJ. NEMÁM 
RADA BOXEROV. LEN SMS. 
ĎAKUJEM. 0907524913
»KTO DARUJE BUDÚCEJ 
SLOBODNEJ MAMINE Z 
VEĽMI CHUDOBNEJ RODINY 
CUMLÍKY A KOZMETIKU PRE 
NOVORODENCA. LEN SMS. 
0907524913

»Nezadaného, intelig. 
60-tnika nefajčiara, 
hľadá štíhla Košičan-
ka ss na seriózny vťtah. 
0949492696 len sms

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.

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    

16 ZOZNAMKA    

08 STAVBA                    

14 RÔZNE / iné    
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Ponovembrové obdobie prinieslo Slovensku 
všeličo. Aj zlé veci vrátane Mečiara či Kočnera.

Nesmieme však zabudnúť, že prinieslo to naj-
dôležitejšie – SLOBODU. Predtým sme nemohli 
nikam ísť, nič poriadne si kúpiť, podnikať,                    
realizovať sa a mohli sme akurát tak držať hubu     
a krok. Justícia bola rovnako nefunkčná ako dnes. 
Samozrejme, že niektorým to vyhovovalo, pretože 
demokracia a sloboda so sebou prinášajú aj po-
vinnosť viac sa snažiť, viac sa vzdelávať a vedieť 
sa o seba postarať. Sloboda je nerozlučne spojená 
so zodpovednosťou.

Zle sa mi pozerá na to, koľko veľa ľudí volí rad-
šej lenivosť, pohodlnosť, tupotu. Krajinou sa valí 
vlna hnusu, niečo, čoho sme sa pred tridsiatimi 
rokmi chceli tak veľmi zbaviť. Nepodarilo sa to, 
ale podarilo sa iné. Vyštrngali sme NÁDEJ, vy-
štrngali sme možnosť výberu. Dnes nemusíme 
rúcať múry, dávať sa zatýkať, porušovať zákon. 
Môžeme ísť pokojne, s čistým svedomím a legálne 
voliť toho, koho si vyberieme. Priatelia, využime 
túto možnosť 29. februára 2020, v kľúčový deň pre 
Slovensko. Tešme sa z toho, že dnes sa tu na revo-
lúciu len hráme, lebo máme voľné 
ruky a slobodu. 

Za seba a za stranu Sloboda       
a Solidarita vám garantujem,     
že dodržím slovo.

Vyštrngali sme si nádej, 
využime ju

Richard Sulík
predseda SaS

Menej štátu, nižšie 
dane

Vedeli ste, že iba 1/3 z vášho účtu za elektrinu 
je platba za elektrinu, zvyšok sú rôzne poplat-
ky? Že v rámci porovnania výdavkov domácností                             
v EÚ je u Slovákov podiel platieb za energie jeden    
z najvyšších? A že to bolo za Roberta Fica, kedy sa        
v našich účtoch za elektrinu objavili alobalové do-
tácie a bola zneužitá podpora obnoviteľným zdro-
jom energie na kšeft y s oligarchami?

Dnes už nikto neverí stabilným cenám energií, 
tak ako ich kedysi sľuboval Robert Fico. Súčasné 
rozdávanie 40 miliónov eur 76 vybraným ener-
geticky náročným podnikom z našich daní je iba 
odďaľovaním riešenia problému vysokých cien 
elektriny.

Ide o typicky smerácke riešenie. V noci vám vy-
kradnú špajzu a ráno prídu s kompótom. Kompót 
však darovali iba pár podnikom, ktoré by radšej 
uvítali systémové riešenie.

Strana SaS takéto riešenia má. Podarilo sa nám 
presadiť ukončenie dotovania výroby elektriny z 
domáceho uhlia, navrhli sme zníženie prenoso-
vých poplatkov či viaczdrojové fi nancovanie obno-
viteľných zdrojov energie. Výsled-
kom budú nižšie účty za elektrinu.              
V priemere tak slovenská rodina 
ušetrí na účtoch za elektrinu až 
80 eur ročne. A fi rmy budú môcť 
ušetrené peniaze použiť na vyššie 
mzdy pre svojich zamestnan-
cov.

SaS zníži vaše účty za elektrinu 
o 80 eur

Karol Galek
podpredseda SaS

Zdravý rozum je 
najlepší recept

0903 285 582

Kamenárstvo
& Pohrebníctvo
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POSOL, s.r.o.
Ploské 149
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Na základe každoročných negatív-
nych zistení v sortimentnej skupi-
ne vianočných svetelných reťazcov 
Slovenská obchodná inšpekcia 
(SOI) odporúča spotrebiteľom, aby 
pri ich nákupe boli obozretní.  

Spotrebitelia by si mali pred kúpou 
výrobku nechať tovar rozbaliť a pred-
viesť a vyžiadať doklad o kúpe. Návod 
na použitie, podmienky záruky a iné 
informácie pre spotrebiteľa musia byť v 
slovenskom jazyku.

Všímať si treba najmä:
- údaj o výrobcovi, dovozcovi,
- označenie CE,
- návody na používanie,
- informácie o vhodnosti výrobku pre 
vnútorné alebo vonkajšie použitie,
- samotné vyhotovenie svetelného re-

ťazca:
- dĺžka kábla medzi vidlicou a prvou ob-
jímkou musí byť min. 1,5 m,
- vonkajší priemer vodičov s izoláciou 
cca 1,5 mm,
- pri reťazcoch aj na vonkajšie použitie 
stupeň ochrany proti vode (min. IP 44),
- pevnosť reťazca (káblov, zariadenia 
na zmenu režimov svietenia, prívodnej 
šnúry a pod.)

Kontrola bezpečnosti
SOI každoročne vykonáva kontro-

ly zamerané na overenie, či vlastnosti 
svetelných vianočných reťazcov, ktoré 
deklarujú ich výrobcovia, naozaj zodpo-
vedajú skutočnosti a či sú z hľadiska ich
technického vyhotovenia bezpečné. 
Svetelné reťazce patria medzi výrobky, 
ktoré predstavujú zvýšené riziko ohro-
zenia bezpečnosti. Na posúdenie bez-
pečnosti a zhody s predpísanými tech-
nickými vlastnosťami bolo odobraných 
spolu 18 druhov svetelných reťazcov. 

Výsledky previerok:
- osem druhov bolo nebezpečných, t. j. 
tieto výrobky mali také technické nedo-
statky, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť 
alebo zdravie spotrebiteľov,
- sedem druhov nebolo v zhode s pred-
písanými požiadavkami technických 
predpisov,

- tri druhy vyhoveli stanoveným tech-
nickým požiadavkám v odskúšaných 
parametroch.

Najčastejšie nedostatky:
- nevyhovujúci prierez vodičov,
- nevyhovujúca izolácia,
- nedostatočné pripevnenie vodičov k 
zariadeniu na zmenu režimov svietenia,
- zariadenia na zmenu režimov sviete-
nia mali nedostačujúcu konštrukciu 
(ľahko rozoberateľné – prístup k živým 
častiam),
- nedostatočná dĺžka kábla medzi vidli-
cou a prvou objímkou,
- nedostatočná ochrana proti vode,
- nedostatočná ochrana proti horeniu.

Nepriaznivý trend
Situácia v plnení technických požia-

daviek v sortimentnej skupine výrobkov 
vianočné svetelné reťazce sa z roka na 
rok výrazne zhoršila. Takmer 81 per-
cent druhov odobraných na posúdenie 
bezpečnosti a zhody s technickými po-
žiadavkami malo také technické nedo-
statky, ktoré by mohli mať za následok 
ohrozenie bezpečnosti alebo zdravia 
spotrebiteľov. V roku 2018 sa situácia 
mierne zlepšila, no napriek tomu 44 
percent druhov, ktoré SOI odobrala na 
posúdenie ich bezpečnosti, bolo nebez-
pečnými výrobkami.

Zdroj: SOI
Foto: Fotobanky internet

Výrobky, ktoré predstavujú zvýšené riziko ohrozenia bezpečnosti 

Pozor na vianočné svetelné reťazce

naša bezpečnosť Najčítanejšie regionálne noviny
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PRÁCA V NEMECKU 
A ŠVAJČIARSKU 

dlhodobá a stabilna práca -  výhodné platové podmienky

od 13 - 20 €/hod. netto
ubytovanie a doprava hradené

ELEKTRIKÁRI 

sokolova@granila.eu - 0950 301 301 85
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Hľadáme servisáka
na kosačky a motorové píly

Hľadáme servisáka
na kosačky a motorové píly

HSQ centrum, Dopravná 6, Košice
0905 503 222
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AIW - Práca - Opatrovanie 

·
·

·

Kritériá 
pre spoluprácu s AIW:
 opatrovateľský kurz a prax

  dobrá znalosť nemeckého jazyka 
 vek 25 až 60 rokov

• 20 rokov pomáhame opatrovateľkám v Rakúsku

• máme stále dostatok ponúk aj pre mužov
• sme partnerom rakúskeho Červeného kríža

• 14-dňové turnusy, rakúska 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 

seniorov v Rakúsku!
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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

www.regionpress.sk

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

27
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www.oerlikon.com/balzers/sk

Oerlikon Balzers je jedným z popredných
svetových dodávateľov povrchových technológií,
zamestnáva 4000 ľudí v Európe, Amerike a Ázii.

V roku 2018 sme otvorili už druhú halu, kde momentálne spúšťame výrobu

a hľadáme Operátorov do výroby

Záujemcovia musia mať skúsenosti
s prácou vo výrobe a prácou na zmeny

Druh pracovného pomeru: plný úväzok,

práca na 12 hodinové zmeny,

2 dni ranná, 2 dni nočná, 4 dni voľno

Zaujímavé finančné podmienky

Miesto práce: Priemyselný Park, Veľká Ida

Ak máte záujem pošlite nám Váš životopis na email: 

info.balzers.sk@oerlikon.com
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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



KS19-47 strana- 12

ZDRAVIE / SLUŽBY Najčítanejšie regionálne noviny
12

Tisícky ľudí na Námesti SNP a v 
priľahlých bratislavských uliciach, lídri 
všetkých demokratických opozičných 
strán na jednom pódiu a odhodlanie 
naplniť požiadavky Nežnej revolúcie 
spred 30-ich rokov. Tak vyzerala 
nezabudnuteľná oslava pádu totality 
VEREJNOSŤ ZA SPRAVODLIVOSŤ pod 
taktovkou hnutia OĽANO. 
V nedeľný podvečer Námestie SNP, miesto 
najväčších demonštrácií počas Novembra 89, 
zaplnili davy ľudí. Tých, ktorí Nežnú revolúciu 
zažili na vlastnej koži a v mrazoch stáli v uliciach 
našich miest. No aj tých, ktorí sa už narodili 
v demokracii, ale uvedomujú si ako ľahko 
môžeme o svoju slobodu prísť. 
Všetci upierali svoje pohľady na jedného z 
lídrov Novembra 89 Jána Budaja. Ani po 30-ich 
rokoch sa totiž nepodarilo naplniť všetky ciele 
a požiadavky, ktoré počas novembrových dní 
zazneli v uliciach po celom Slovensku. Medzi 
ne patrí očista polície, prokuratúry a súdov od 
poskokov mafie. 

Táto výzva z roku 1989 nestratila nič na svojej 
aktuálnosti ani v roku 2019. 
„Nemôžeme veriť, že máme nestrannosť 
súdov, nemôžeme veriť, že máme 
nestrannosť prokuratúry, nemôžeme sa 
spoliehať na to, že máme právny štát. Ak 
by bol, tak by by v kúte na Námestí SNP 
nebol improvizovaný pamätník dvoch 
mladých snúbencov Jána Kuciaka a Martiny 
Kušnírovej,“ vyhlásil z pódia Ján Budaj. 
Bol to úžasný večer a symbolicky po tridsiatich 
rokoch od revolúcie sme spolu dali jasne najavo, 
že túžba ľudí po spravodlivom Slovensku je 
neskutočne silná. ,,Dokážeme vyhrať len 
vtedy, keď za spoločný cieľ bojujeme 
zomknutí. Platilo to pred tridsiatimi rokmi 
a platí to aj dnes. Revolúcia neskončila, 
revolúcia trvá. Trvá v srdci každého z nás, 
ktorí veríme v ideály Novembra 89,” doplnil 
líder hnutia OĽANO Igor Matovič. Výnimočnosť 
spomienky VEREJNOSŤ ZA SPRAVODLIVOSŤ 
umocnili aj lídri všetkých demokratických 
opozičných strán, ktorí prijali pozvanie a z pódia 
sa prihovorili celému Slovensku. 

JÚL 2019 
ZASTAVENIE 
NETRANSPARENTNÝCH 
TENDROV V ARMÁDE
- VOZIDLÁ 4x4 za 400 miliónov eur
- VOZIDLÁ 8x8 za 400 miliónov eur
- RADARY za 155 miliónov eur  

JARO UŠETRIL OBČANOM SR 
TAKMER 1 MILIARDU EUR!!

SEPTEMBER 2019
BALCIAR 
MUSÍ OKAMŽITE SKONČIŤ!
Šéf vojenských tajných má majetky 
v hodnote miliónov eur.  

Eštebácke praktiky 
aj 30 rokov po 
revolúcii
Nášho bojovníka proti mafii a rozkrádaniu na ministerstve obrany 
a vo Vojenskom spravodajstve Jara Naďa obvinila NAKA z toho, že vraj 
vyzvedal na ministerstve utajované skutočnosti (rozkrádať sa má podľa 
nich len tajne). Na takéto podlé útoky a zneužívanie moci sme pred 
každými voľbami zvyknutí a prichádzajú práve vo chvíli, kedy sa reálne črtá 
vytvorenie silnej opozičnej koalície, ktorá môže vyhrať voľby.

Jaro Naď neúnavne poukazuje na šafárenie Slovenskej národnej strany na 
Ministerstve obrany SR. Vďaka jeho odhaleniam o vopred dohodnutých 
tendroch na obrnené transportéry, či radary vláda dočasne zastavila ich nákup. 
V prípade tendra na vozidlá 4x4 už pochybný tender zastavil aj Úrad pre 
verejné obstarávanie. Aj preto niekoľkokrát žiadal odchod ministra obrany 
Petra Gajdoša, ale aj odobratie rezortu obrany spod krídel SNS. Po tom, čo sa 
prednedávnom prevalili ďalšie kauzy šéfa vojenských tajných Jána Balciara, 
ktorý si užíva miliónové majetky, Jaro sa mu postavil a vyzval ho na odchod.

Stojíme pri Jarovi a spolu s ním budeme bojovať s mafiou, ktorá sa ani po 
odchode viacerých policajných funkcionárov neštíti zneužívať bezpečnostné 
zložky na bezhraničnú šikanu tých, ktorí im šliapu na otlaky.

Ján Budaj

ÚŽASNÁ SPOMIENKA NA NOVEMBER 89

Pre definitívne očistenie 
Slovenska od nánosov 
komunistického režimu 
OĽANO dlhodobo 
presadzuje:
-> výmena kádrov KSČ a 
ŠTB vo vedení krajiny a 
štátnych orgánov 
-> zrušenie výsluhových 
dôchodkov bývalým 
ŠTBákom

Revolúcia neskončila, revolúcia trvá!

POSLEDNÉ ODHALENIA 
JARA NAĎA

Jaro Naď

Igor Matovič, Anna Záborská, Gábor Grendel, Ján Budaj

Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511 Dodávateľ: CAMPAIGNS s.r.o., Štefana Moyzesa 1577/22, 034 01 Ružomberok, IČO: 47016671
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