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PREČÍTAJTE SI

ZADNÚ

KOŠICKO

031190175

Týždenne do 83 740 domácností

HODINOVÝ MANŽEL - ÚDRŽBÁR

-30%

0910 265 473

34-0204

Výmena batérií, výmena WC, menšie bytové práce, maliar

platí len do 20.12.2019

široký sortiment v bistre Mariánka

Továrenská 3, Košice ¦ www.pyromarianka.sk

0905 489 069, 0907 954 380

www.drevsting.sk

OPRAVA
ŽALÚZIÍ

37-0001-2

www.regionpress.sk
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NOVÉ ŽALÚZIE
NOVÉ SIETE
proti hmyzu

rok

Maľby - nátery schodísk a nebytových priestorov.
Obnova bytov, fasád a nátery striech.
Naša profesionalita - Vaša spokojnosť

37-0167

27-0017-71

čistí čalúnený nábytok a koberce u Vás aj u nás

www.jarekcistikoberce.sk ¦ 0915 937 226

0950 41 41 82

www.ZaluzieKosice .sk

Okamžitý výkup nehnuteľností,
aj zadlžených, v hotovosti
3 izb. ŽELEZIARENSKÁ /ŠACA/ - OV, 3.p., 63m2,
bez balkóna, v byte prebieha komplet. rekonštrukcia
CENA:
79.900 €
mobil: 0905 261 117
3 izb. TAJOVSKÉHO / ST.MESTO/ - OV, prízemie, 128
m2, kompl. rekonštrukcia, veľká pivnica, výborná lok.
CENA:
183.900 €
mobil: 0905 261 117
4 izb. SOFIJSKÁ /ŤAHANOVCE/ - OV, 1.p., 82m2 +
loggia 3m2, pivnica, kompletná rekonštrukcia
CENA:
123.000 €
mobil: 0905 877 722
OBCHODNÉ PRIESTORY, KUZMÁNYHO, KOŠICE
prenájom 70m2, 6x miestno., komp.rek., dobrý prístup
CENA:
350 € / mes.
mobil: 0917 969 909
KANCELÁRSKE PRIESTORY, NÁM.OSLOB.,KOŠICE
prenájom DUETT II. 300m2, 5 park. miest, holopriestor
CENA:
Dohodou
mobil: 0905 261 117
OBCHODNÉ PRIESTORY, ALŽBETINA, KE - OV, 65
m2, sam. vchod, vlast. výklady, 2x miest., 2x kan., toal.
CENA:
150.000 €
mobil: 0917 969 909

Zľava -20%
LUNA Optik s.r.o., Nám. Oceliarov 23
Košice - Šaca, Pon - Pia: 9.00 - 17.00
0907 349 835, lunaoptik@lunaoptik.sk
www.lunaoptik.sk

BYT - BYTOVÉ JADRO
REKONŠTRUKCIE BYTOVÝCH JADIER
KUCHYNSKÉ LINKY OBKLADY DLAŽBY
OMIETKY MAĽBY ELEKTRO REVÍZNE
SPRÁVY VODA KÚRENIE PLYN 4 dní
SADROKARTÓN KAZETY za 8 až 1 ľúč

Už 22 rokov sme tu pre Vás!

vieme, že sa dohodneme ...

0918 18 11 11, 055/303 11 11
www.realplus.sk
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66-0009-1

Hutnícka 22, Košice
27-0001-7

PRETESNENIE

37-0026

66-0007-2

SKLADOVANIE

zameranie ¦ dovoz ¦ montáž

okien a dverí

66-0110-1

37-0003-1

na trhu

27-0005-3

DREVENÉ OKNÁ | DVERE | INTERIÉR | BRÁNY | PODLAHY | SCHODY

66-0217

PYROTECHNIKA

Južná tr. 78, Košice
Tel.: 055/685 57 87

na k

Tel.: 055/636 28 43, 0903 613 035

www.facebook.com/V.Skrivanek

27-0008-3

DOMOV S ČAROM DREVA

34-0023-25
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Neobyčajne obyčajné dni
Nedávno som sa pristavil v obchode
pri vyložených vianočných pozdravoch. Bolo pri nich prázdno, až na
jednu výnimku, pani v zrelom striebornom veku. Vyberala si, aj keď, výber bol slabý. Vianočné pohľadnice
už takmer nedostať, tie obálkové pozdravy s napísaným textom sú o dosť
drahšie a hlavne – text, ktorý obsahujú, je často neosobný až hlúpy.
„Vy ešte posielate ručne písané želania“ - pýtam sa a hneď aj s úsmevom
dostávam odpoveď - „celý môj život. Ja
iba píšem. Rukou, od srdca.“
Takže, píšem aj ja od srdca, hoci
cez počítač a tlačiareň: „Pekné, pokojné a šťastné sviatky vám, milí čitatelia!“
No, šťastné asi každý nemá, ale dá sa
vybrať, aspoň pokojné. Tiché. Vlastne
asi také majú byť – tiché, až do Štefana.
Nuž ale – v rukách máte práve naše
posledné vydanie roka 2019. A tak sa
už pozeráme aj na ten ďalší, dvadsiaty.
Na Silvestra sa to ešte dá, aj do Troch
kráľov, veď sú to sviatky, ale potom nastane zas každodenný boj. Áno, boj. A

NAJLEPŠIE BRIKETY
Ekologické, originál RUF

DREVENÉ BRIKETY
z dubového dreva

✔
✔
✔
✔
✔
✔

vysoká výhrevnosť ¦ cca 19 - 21 MJ/kg
EKO CERTIFIKÁT
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

GARANTUJEME NAJLEPŠIU
CENU NA TRHU

objednávky:

ZABEZPEČUJEME
DOPRAVU K VÁM DOMOV

0908 998 998

www.brikety.shop ¦ info@brikety.shop

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Naše OCEĽOVÉ DVERE so ZÁRUBŇOU, CHRÁNIA-ZATEPLIA-ODHLUČNIA Váš domov
DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

BIELE
vzor

lll

ll

zameranie
ZDARMA

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

v ponuke aj

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

0917 56 36 12
0911 60 20 40

• Sídlisko Terasa, Sokolovská 5 | Po-Pia: 8-17
• Sídlisko Ťahanovce, Americká trieda | Po-Pia: 9-18
obchodný dom KLAS (bývalá MILA) 1. posch.

Izolovanie pivníc

volajte 0944 157 393 / topkuchyne.ke@gmail.com

nástrek variopaint
na umakartové jadrá

-odvoz-dovoz
-sťahovanie
vypratávanie
pivníc, záhrad

0910 433 877

VyBER si svoj
VIANOČNÝ STROMČek

CENA

9€
/1m

Záhrada pri Nižnej Hutke
za Krásnou n/H

-likvidácia
azbestu-eternito-

vých striech, stavebného a iného odpadu

66-0212

Kuchynské linky od návrhu po montáž

maľby, nátery

www.ocelovedvere.sk
ocelovedvere@ocelovedvere.sk
66-0002-1

34-0022-1 / 2

odborná montáž s licenciou
technickej služby od polície SR

66-0001-1

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

mobil: 0905 245 995
Košice, Priemyselná 4
www.safiroll.sk
e-mail:
safiroll@safiroll.sk

66-0005-7

západné Slovensko

všetky dvere SKLADOM

v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge

INTERIÉROVÉ
DVERE

66-0216

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

AKCIA 270€
kovanie
ZDARMA

lV

BV
Bz
DS
Ga
Hc
KM
LV
Ma
nr
nz
PK
Pn
Sc
Se
TO
Tn
TT
zM

1 balík = 10 ks
10 kg

BEZPEČNOSTNÉ DVERE

l

KOŠICE

1 paleta
96 balíkov

NA SLOVENSKOM TRHU

tak vám, vážení čitatelia, za všetkých
kolegov želám iba víťazstvá v bojoch s
prípadnými chorobami. Ale aj víťazstvá
v bojoch o spravodlivejšiu spoločnosť, o
to, aby v politike bolo viac poctivosti a
čo najmenej osobných záujmov jednotlivcov. Vybojujme si náš štát, nie štát,
ktorý si uzurpovali oligarchovia a ich
politické slúžky. Štát, ktorý by slúžil
nám – veď si ho na to platíme. A čoraz
viac si ho platíme. Tak nech sa aj stará
o nás čoraz viac. Vybojujme si politiku
a politikov, ktorí myslia na nás a konajú
za nás a nedajme šancu tým, ktorí myslia iba na seba. Všetko sebe, pre seba. A
naše vzdelanie, naše zdravie, náš životný štandard, to je pre nich nič.
Iba obťažovanie.
Takže – všetko dobré vám, vážení čitatelia.
Uvidíme sa opäť v
druhom januárovom týždni.
S pozdravom

0905 682 445
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Skvelé bonusy v hodnote a 2 122 €
Uite si zimu naplno. Vyuite 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 môete štvorkolku s pohonom
všetkých štyroch kolies AllGrip aj dvojkolku.

49-0123
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Trestný čin, priestupok a správny delikt Zdravie cez Vianoce
Právna úprava vymedzujúca trestný
čin je obsiahnutá v Trestnom zákone.
Celé trestné právo je založené na zásade Nullum crimen sine lege (Žiaden
trestný čin bez zákona).
Z danej zásady vyplýva, že trestným
činom je len to, čo zákon za trestný čin
označí. Problematikou trestného činu
sa zaoberá trestné právo a problematika
správnych deliktov a priestupkov spadá
pod správne právo. Priestupok je definovaný v Zákone o priestupkoch ako
zavinené konanie, ktoré porušuje alebo ohrozuje záujem spoločnosti a je za
priestupok výslovne označený v zákone
o priestupkoch alebo v inom zákone, ak
nejde o iný správny delikt postihnuteľný
podľa osobitných právnych predpisov,
alebo o trestný čin.
Priestupky zároveň tvoria najrozsiahlejšiu skupinu správnych deliktov.
Správny delikt nie je v žiadnom právnom
predpise ucelene definovaný. Ide o početnú skupinu činov, ktoré majú spoločné,
že ide o protiprávne konanie, ktorého
znaky sú uvedené v zákone, za ktoré orgán verejnej správy, resp. správny orgán
ukladá sankcie ustanovené administratívno-právnou formou.
Správnymi deliktmi sú priestupky alebo iné správne delikty. Rozdielov
medzi priestupkami a trestnými činmi
je mnoho, ale najdôležitejšie spočívajú
v rozličnej závažnosti konania, v príslušnosti na rozhodovanie a v sankciách.
Asi najdôležitejšou odlišnosťou medzi

Súčasná podoba štedrých Vianoc
je novodobým javom a postupne sa
dostatok a štedrosť žiaľ stále viac a
viac prehlbuje.
Z toho však býva aj veľa zdravotných problémov – z množstva stravy,
z jej zloženia a z veľkej konzumácie
alkoholu. Na štedré Vianoce sa treba
aj pripraviť. Ten, kto dodržiava pôst má
výhodu – pred Vianocami dochádza k
úľave pre tráviaci trakt, k akejsi očiste,
či detoxikácii, metabolické deje v organizme dostali úľavu a oddych, dochádza aj k zmenšeniu objemu žalúdka.
Takže na následné štedré najedenie sa
(nie prejedenie) môže metabolizmus
byť viac pripravený, oddýchnutý a na
druhej strane aj prirodzene človek nezje enormné množstvo, lebo sa rýchlejšie zasýti .
Treba rátať, že pocit sýtosti nasleduje až 15-20 min. po poslednom
súste. Preto jeme pomaly na spôsob
Francúzov, Talianov, sústrediť sa radšej na spoločnosť pri jedle. Po veľkom
prejedení sú následne časté hnačkovité
ochorenia. Jeme radšej častejšie, dajme
priestor, aby sa metabolizmus vysporiadal aj s inou, ako bežnou skladbou
stravy.
Množstvo tuku – pozor hlavne
u ľudí s ochorením podžalúdkovej žľazy alebo žlčníka – či už chronickou
pankreatitídou alebo s prekonaním
akútnej pankreatitídy v minulosti.
Cukor – v každom recepte možno

trestným činom a priestupkom z pohľadu
bežného občana sú sankcie. Vzhľadom
k tomu, že závažnosť trestných činov
je vyššia ako závažnosť priestupkov, aj
sankcie za trestné činy sú prísnejšie.
Trestný zákon stanovuje, že za trestné
činy môže súd páchateľovi uložiť tieto
tresty: trest odňatia slobody, trest domáceho väzenia, trest povinnej práce,
peňažný trest, trest prepadnutia majetku, trest prepadnutia veci, trest zákazu
činnosti, trest zákazu pobytu, trest zákazu účasti na verejných podujatiach, trest
straty čestných titulov a vyznamenaní,
trest straty vojenskej a inej hodnosti, trest
vyhostenia. Za priestupok možno uložiť
sankcie vo forme pokarhania, pokuty,
zákazu činnosti alebo prepadnutia veci.
Hranicou medzi priestupkom
a trestným činom je tzv. materiálny korektív, ktorý má zabezpečiť dodržiavanie zásady „ultima ratio“, čo znamená,
že prostriedky trestného práva sa majú
použiť až ako krajný prostriedok štátu
na ochranu určitým, trestným zákonom
vymedzeným spoločenským vzťahom, v
prípade, ak prostriedky iných právnych
odvetví sú neúčinné na ochranu takýchto vzťahov.

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

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

znížiť množstvo cukru o tretinu ale
neraz aj o polovicu. Ak by bol koláč
niekomu málo sladký, pocukrenie na
povrchu nahradí 100 g cukru v ceste.
Miesto cukru možno na prípravu použiť med. Hladkú bielu múku všade, kde
sa len trochu dá, nahradiť špaldovou
alebo celozrnnou, či už úplne, alebo
v pomere 1:1. Nepoužívať umelé margaríny, radšej maslo, alebo kvalitný
rastlinný olej.
Alkohol - 3 jednotky u muža, 2 jednotky pre ženy (1 jednotka = 250 ml
pohár piva, 100ml vína alebo 30 ml
destilátu) (1 jednotka = 10 g čistého alkoholu)
Diabetici: Vyhýbať sa sladkému
vo veľkom množstve, ak áno, radšej
uprednostniť ovocie ako klasické koláče. Častejšie si kontrolovať glykémiu
glukomerom, podľa výsledkov event.
upraviť liečbu, dávku inzulínu. Jednoznačne treba dbať na dostatok pohybu.
Hypertonici – nesoliť pri príprave
jedla, ale až keď je hotové.
Iba od nás závisí, či
prežijeme sviatky v pohode a zdraví. A také
vám ich zo srdca želám.

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

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

Novootvorená predajňa
Predajná plocha 200 m
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Poprad

Otvorené denne: Po-Ne 8-20 h
PARKOVANIE vo DVORE
NTNÉ VENCE
KYTICE, DARČEKY, VENCE a ADVE

é
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Donáška: www.expreskvety.sk
0905 778 904

®

Vonkajšie žalúzie

v rok prácu
u 201
9

Doplnky k oknám všetkého
Hliníkové / plastové?
druhu v našej ponuke
Plastové s hliníkovým klipom
PLASTOVÉ OKNÁ V NAJLEPŠOM POMERE KVALITY A CENY

27-0145

Noves okná Košice s.r.o., Žižkova 12
040 01 Košice, noveske@stonline.sk

055/729 07 87, 0905 882 008
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Bývalý veľkoobchod "Anjelik"

POLITICKÁ INZERCIA

KOŠICKO
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ako v
plat ako 2500 zamestnancov dohromady, ktorých
chce vyhodiť na dlažbu. Nech si platy zreálni
manažment, nie robotníci. Ak vedia nájsť peniaze

pre seba, musia nájsť peniaze aj pre zamestnancov.
Podobne chceme zvýšiť materský príspevok
na úroveň predchádzajúcej mzdy matky a rodičovský
príspevok a úroveň priemernej mesačnej mzdy.
Kde na to všetko chcete vziať?
Ale peňazí je dosť. Stačí nekradnúť, lepšie vyberať
dane a spravodlivejšie rozdeliť spoločné bohatstvo.
Na korupciu odtečú zo Slovenska štyri miliardy
ročne. Máme najhorší výber DPH v Európe. Šialene
zbrojíme. Toto sa musí skončiť. Je to aj o nás,
že im to dovolíme. Namiesto toho, aby sa ľudia
vzbúrili, pokorne prijímajú svoj údel ako také
hoviadka idúce na porážku. V médiách sa riešia
úplne hlúposti, ale vôbec sa nevedú diskusie o tom,
aká by mala byť úroveň miezd, aby ľudia nežili
v strachu o budúcnosť, aby si vedeli zaplatiť
každodenné výdavky. Tento systém je prehnitý.
Čo to konkrétne znamená?
Znamená to, že koreňom našich problémov nie je
Haščák, Fico alebo Kočner, ale kapitalizmus.
V roku 1989 ho chceli len tri percentá ľudí. Dnes tie
tri percentá držia túto spoločnosť v hrsti, ovládajú ju
politicky, hospodársky, sociálne, environmentálne
i mravne devastujúcim spôsobom. Ak nezmeníme
logiku ekonomických vzťahov, nepohneme sa
z miesta. Korupcia, rozkrádanie a drancovanie
zdrojov bude pokračovať. Obávam sa však, že inak
ako revolúciou to nepôjde. Ak teda chceme obnoviť
a sfunkčniť demokraciu.
To znie veľmi radikálne,
neobávate sa, že si tým odplašíte
umiernených voličov?
Ale táto doba si vyžaduje zásadné radikálne riešenia.
Naša krajina a planéta už nie je v stave, že by mohla
hrať o čas a odkladať nevyhnutné opatrenia. Veď sa
pozrite na tých opozičných politikov. Oni nemajú ani
potuchy, ako urobiť poriadok s
Pripomínajú vystrašené decká, ktoré sa bijú do pŕs,
ako zajtra zbijú tých veľkých chlapcov, čo im vzali
loptu, ale v skutočnosti iba dúfajú, že si nejaká
moci. Navrhli síce Pente pristrihnúť krídelká,
ale na zásadnú systémovú zmenu – zrušenie
zdravotných poisťovní a vyhnanie biznisu
zo zdravotníctva – si netrúfnu.
A už vôbec sa nedotknú nastupujúcej digitálnej
oligarchie, s ktorou sa dokonca bez hanby stretávajú
za bieleho dňa na verejnosti. Viete si predstaviť,
ako by vyvádzala opozícia a s ňou spriaznené médiá,
keby sa Fico stretol v kaviarni s Haščákom? Ale keď
sa stretne Kiska so Zajacom, nehanebne nás kŕmia
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rozprávkami, že oni sú tí dobrí, že za to nič nechcú.
V tomto štáte nie sú určené ani základné pravidlá,
za ktorých sa smie stretávať politik s podnikateľom,
tak na čo sa tu hráme?
Dnes nikto nemá odvahu povedať, že systém
je prehnitý a prehrávame všetci. Oligarchia je príliš
silná. Legislatíva, ktorá im trošku skomplikuje aktivity,
jej nemôže ublížiť. Proste sa to naučia robiť inak.
Znova si kúpia nejakých ľudí bez morálneho
kompasu, znova si prerozdelia sféry vplyvu, znova
začnú diktovať podmienky voleným orgánom.
Prídu nové kauzy, nové škandály, noví gauneri.
Takto to nezastavíme. A nie som si istý, či to ľudia
ako pán Beblavý, Kiska či Truban vôbec chcú
úprimne zastaviť.
Často hovoríte o potrebe hľadania
alternatívy voči kapitalizmu.
Čo si pod tým predstavujete?
Určite nie návrat k direktívnemu riadeniu minulého
režimu. Nepriaznivé dopady kapitalizmu chceme
prekonávať rozširovaním netrhového sektora:
vytváraním podmienok pre úverové zväzy, družstvá,
neziskové banky, opensourceové softwarové projekty,
subvencované kultúrne projekty.
V prvom rade však chceme nahradiť kapitalizmus
demokratickým zriadením, v ktorom má verejný
záujem prednosť pred súkromným ziskom. Úlohou
ľavice nie je robiť charitu pre chudobných a rozdávať
im drobné, ale programovo znižovať nerovnosti.
Iba tak vytvoríme systém, v ktorom oligarchovia
nebudú mať šancu ovládať svet.
Presadiť výraznejšie progresívne zdanenie, obmedziť
množstvo peňazí vo volebných kampaniach, vyhnať
biznis z verejných služieb – to je cesta, ktorá
posilňuje demokraciu. Koristnícky kapitalizmus
nie je cestou k ľudskej dôstojnosti, ochromuje našu
ľudskosť, zvyšuje sebectvo a ničí planétu. Tí, ktorí
držia v rukách moc, sa ju napokon budú snažiť
udržať aj za cenu fašistických metód, ako sme
to videli v Čile. Takže naším cieľom je poraziť
kapitalizmus a zabrániť fašizmu. To sú spojené
nádoby.
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V čom sa Socialisti.sk odlišujú
od iných politických strán a hnutí?
Netvárime sa, že žijeme v demokracii a neopíjame
ľudí rožkom. Tvrdíme, že tento systém nie je vládou
ľudu, ale vládou bohatých, že nepestuje kultúru
mieru, ale vojny, že sa neusiluje o udržateľný život
pre všetkých, ale o nekonečný zisk pre vyvolených.
My sme neprišli hrať divadlo, zapchať ľuďom ústa
omrvinkami a nahradiť jednu zločineckú skupinu
druhou. Prišli sme zmeniť systém. A chceme,
aby ľudia konečne pochopili, že majú nárok na viac,
než dostávajú.
Táto vláda však tiež tvrdí,
že buduje a chráni sociálny štát...
Tomuto hovoríte sociálny štát?! Keď ľudia čoraz
viac doplácajú na lieky, mladí ľudia nemajú kde
bývať, dôchodcovia sotva vyžijú, robotníci hrdlačia
tak, že máme najviac nadčasov a nočných smien
v Európe a vláda zvyšuje ceny energií pre
domácnosti? A skromný slovenský človek je ešte
vďačný, že mu nezoberú aj to posledné.
Ako to chcete zmeniť?
Jednoduchou zmenou priorít tohto štátu. Žijeme
v spoločnosti, ktorú opustila predstava o lepšom
živote pre všetkých. Namiesto nej sme si nechali
vnútiť argumentáciu, že keď pracujúci ľudia,
dôchodcovia alebo mamičky na materskej pýtajú
viac, sú nezodpovední, lebo ekonomika to vraj
neunesie. Počuli ste, že by sa takto argumentovalo
v prípade nákupu stíhačiek? Alebo zvyšovania
poslaneckých platov o vyše tisíc eur? Alebo
mnohonásobne predražených štátnych zákaziek?
Nie, naďalej nás balamutia. My máme momentálne
jediný konkrétny cieľ: dobehnúť Európu v zbrojení.
Ale to je choré. My ju chceme dobiehať
vo vzdelávaní, kvalitnej zdravotnej starostlivosti,
výdavkoch na vedu, výskum, životné prostredie
a kultúru. Poviem vám konkrétny príklad. Táto vláda
vyhodila dve miliardy eur za predražené stíhačky.
Za to by sme mohli postaviť 40 000 bytov pre mladé
rodiny. Škrtneme tieto nezmyselné nákupy zbraní.
Výrazne zlepšíme životnú úroveň ľudí. Zvýšime
minimálnu mzdu na 800 eur a zavedieme minimálny
dôchodok vo výške 500 eur. Zavedieme nulovú DPH
na potraviny, lieky a knihy. Dôchodcom zabezpečíme
bezplatný prístup k liekom. Zavedieme mzdový strop
na úrovni maximálneho platu desaťnásobku
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Duma predvianočná

Ach, ten zázračný med

V školách sa snažíme ozvláštňovať
čas Vianoc aktivitami, ktoré sa spájajú s adventom. Vianočné akadémie, trhy, charita, večierky, zvyky či
sakrálne podujatia.
Neraz zdôrazňujeme pravú podstatu
Vianoc, veriac, že si to generácia súčasných žiakov osvojí a konečne zmení
prístup k životu. Učitelia však sú (musia byť) idealisti, konáme proti prúdu.
Lež škola nemá šancu byť pozitívnou
konkurenciou. Jednak sa dehonestoval učiteľský stav tak, že o autorite nemožno hovoriť, jednak sa do myslí detí
expanduje komerčný, masmediálny a
hodnotovo nízky štýl súčasnej napätej
spoločnosti. A tá má oveľa viac prostriedkov, aby žiaka pretvorila na svoj
obraz. Isto, neraz sa na tomto fenoméne
zúčastňujú aj dospelí.
Vedieme deti k ekológii, no sami
kupujeme plastový riad na vianočné
párty, balíme darčeky do igelitov či
hromadne kupujeme zbytočnosti na
jedno použitie. Hovoríme im, že Vianoce sú o láske, stretnutiach, rodine,
pritom veľkoobchody majú miliónové
obraty. Zdôrazňujeme ochranu prírody,
no tešíme sa tisíckam vyrúbaných vianočných stromov. Denne deťom zdôrazňujeme zdravý životný štýl, zdravé
stravovanie a cez sviatky máme cieľ
prejesť sa.
Často sa hovorí o sviatkoch pokoji a
mieru. No vidíme, čo sa deje vo svetovej
politike, ale aj v tej našej, kde sú mnohé

Med a Vianoce. To vari ani nejde oddeliť. Jedno bez druhého by nebolo
tým, čím je. Ale prečo by to malo zostať tak, že med iba na Vianoce?
Med je pre človeka odpradávna čímsi zázračným. Už viac ako desaťtisíc
rokov sa používa na celom svete ako
výživný a taktiež liečivý prostriedok.
V stredoveku bol rovnako vzácny ako
soľ. V dnešnej dobe môžeme med s čistým svedomím považovať za produkt
bohatý na bioaktívne a ďalšie látky
podporujúce zdravie. Veda preniká
stále hlbšie do zloženia týchto látok,
popisuje ich účinok na látkovú výmenu
a na naše zdravie a dospieva k prekvapujúcim výsledkom. Napríklad podľa
českých expertov na zdravú výživu
med účinne chráni pred rakovinou a
duševnou únavou.
Tým, ktorých trápi nespavosť, odporúčajú užiť pred spaním práve med.
Nachádza sa v ňom skupina vitamínov
B, posilňujú nervovú sústavu a látky
požierajúce voľné radikály, preto slúži
aj ako vynikajúca prevencia proti rakovine. Zlepšuje aj trávenie, stavbu kostí
a obranyschopnosť organizmu.
Najlepšie je kupovať med priamo
od včelára. Určite každý z nás v okolí
nejakého má. Med musí byť dostatočne
hustý. Každý med prirodzene kryštalizuje, je to známka kvality. Nekryštalizuje iba agátový med, ktorý má iný
pomer glukózy a fruktózy. Každý med
je zdravý, majú však rôzne špecifiká.

osobnosti na míle vzdialené mierumilovnosti Vianoc. A už po nich sa naloží
toľko hnoja, že na pokoj a mier zabudneme. Neraz zažívame pokrytectvo
ľudí, čo sa oháňajú Vianocami a odkazom na kresťanstvo, pritom konajú tak,
že veriacim srdcom robia hanbu a ničia
hodnoty náboženstva.
Už roky sa človečenstvo vytráca
aj z obyčajných ľudí. Násilie, ničenie,
vraždy, ubližovanie deťom, zvieratám,
beztrestná propagácia nebezpečných
myšlienok. Tomu, žiaľ, nezabránia ani
Vianoce. Len to na chvíľu zakryjú. Samozrejme, nie je cieľom zakrývať zlo,
ako to bolo v totalitnej minulosti. Ale
aj vďaka defilovaniu nových vzorcov
správania v spravodajstve či vo filmoch
ľudia divejú. Isto, tých dobrých ľudí je
oveľa viac. Len niekedy mám pocit, že
tí zlí sú králi.
Deťom sa ťažko vysvetľujú okolnosti, ktoré vedú k zlému správaniu.
Všetko vnímajú podvedome a my len
môžeme byť radi, že tu zatiaľ nie je
generácia, ktorá teroristicky devastuje
spoločnosť. Školy na takéto problémy
reagujú, dokonca s predstihom. Ale
ako som uviedol, učiteľ nie je tvorcom
spoločnosti. Ani sa to už nepožaduje.
Uctím si Vianoce a oddýchnem si.
Ale nezaujíma ma to, čo bude cez ne,
ale to, čo bude po nich. A o ktoré hodnoty prídeme do tých ďalších.

» PhDr. Ján Papuga, PhD.

» red

33-0041

riaditeľ ZŠ s MŠ

Agátový je najjemnejší a najmenej
dráždivý. Kvetové medy sú chuťovo
výraznejšie, najmä lipový a slnečnicový. Niektoré obsahujú veľa peľových
zložiek, ktoré môžu dráždiť najmä ľudí
náchylných na alergie. Typ medu rozoznáte aj podľa farby a vône. Rastliny,
ktoré sú medonosné, nekvitnú naraz.
Na jar sú to ovocné stromy, potom repka olejka a agáty.
Ak používate med na osladenie
čaju alebo kávy, nedávajte ho do úplne horúceho nápoja, ale počkajte kým
trochu vychladne. Zohrievaním nad
42 stupňov stráca med veľa zdravých
látok. Preto, ak uprednostňujete tekutý med siahnite po agátovom. Naopak,
pravého skryštalizovaného medu sa
netreba báť – aj jeho tuhé časti sa spoľahlivo vo vlažnom čaji rozpustia.
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Osamelí
Je dobré byť niekedy sám so sebou.
Samota nie je zlá. Horšia je osamelosť. Starí ľudia bývajú osamelí.
Poznám však aj ľudí, o ktorých osamelosti nikto netuší. Sú to úspešní podnikatelia. Očakáva sa od nich, že majú
energiu a schopnosť riešiť všetky problémy. A oni niekedy nevládzu a sú bezradní. Nemajú nikoho, kto by im pomohol.
Sú osamelí so svojim problémom.
Jeden podnikateľ mal spoločníkov.
Všetko bolo fajn, kým sa rozdeľovali odmeny. Prišla kríza a spoločníci odišli. A
on sedel s manželkou a premýšľali ako
zaplatia svoje dlhy. Ďalší podnikateľ
zháňa projekty a buduje kreatívnu firmu. Chcel si stabilizovať spolupracovníka a venoval podiel vo firme. Spoločník
si robí bokom svoje vlastné projekty. A
osamelý šéf preberá svoj problém doma s
manželkou. Ďalší si vychovával mladých
spoločníkov. Postavili sa proti nemu a on
ponížený odchádza z rozpadajúcej sa
firmy, ktorú kedysi zakladal. Osamelý
a sklamaný preberá svoju budúcnosť
doma s manželkou. Chlapík založil stavebnú firmu. Jeho pracovníci mu kradli
materiál a robili vlastné fušky bez faktúry. Skrachoval a zostal sám. A tí, ktorí mu
rozkrádali firmu a nekalo konkurovali,

37-0079

sa škodoradostne smejú. A mohol by
som menovať ďalších podnikateľov, pri
ktorých nakoniec stáli ženy, ktoré sľúbili, že vydržia v dobrom aj v zlom.
Podnikatelia majú dva druhy partnerov. Jedni sú pri nich v dobrom, tí
druhí v zlom. Tých prvých je oveľa viac.
Medzi tými druhými sú niekedy len
manželky. Stretávam ich. Bojujú s problémami, nepochopením a sú v tom sami.
Osamelosť s vážnym problémom
je nebezpečná. Zožiera a ničí človeka.
Môže viesť k depresiám aj i iným problémom. K lekárovi sa chodí viac s bolesťou tela ako duše. Pomáhame tým,
ktorí to potrebujú – hladným, slabým
a chudobným. Lenže našu pomoc niekedy potrebujú aj sýti, silní a bohatí.
Ich nemoc sa volá osamelosť so svojim
problémom. A ešte je tu jedna možnosť.
Spomenúť si na žalm,
ktorí sa každý deň
modlia mnísi v benediktínskych kláštoroch. Začína sa
takto: „Bože, príď mi
na pomoc, Pane,
ponáhľaj sa
mi
pomáhať.”

» Ján Košturiak

Nie ísť pre mlieko, ale ísť po Slovenčina naša
mlieko. Nie je pravdou, že, ale je pravda, že.
3 IZBOVÝ DOM 36 000 EUR

JM carpentry, s.r.o.
ULTRA NÍZKOENERGETICKÉ DOMY
MONTOVANÉ DREVOSTAVBY
MODULOVÉ a MOBILNÉ DOMY

DREVENÉ CHATY
STRECHY A TESÁRSKE PRÁCE
PREDAJ STREŠNÝCH KRYTÍN priamo od výrobcu

Želáme vám Slovensko
bez extrémistov a Smeru
Veselé Vianoce a šťastný nový rok 2020

85_0711

0908 658 910
Objednávateľ: Sloboda a Solidarita (SaS) s.r.o., Priemyselná 8, 82109 Bratislava, IČO: 42139333
Vydávateľ: REGIONPRESS, s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

www.tesarstvojm.webnode.sk

03-0217

KOŠICKO
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LEKÁREŇ PARK ANIČKA
(OC FRESH) POD ŠIANCOM 1D, KE
TEL.: 055/7287752
23.12.
24.12.
25.12.
26.12.
27.12.
28.12.
29.12.
30.12.
31.12.
01.01.
02.01.

Najčítanejšie regionálne noviny

LEKÁREŇ U SPASITEĽA

(OC MIER) NÁRODNÁ TRIEDA 56, KE
TEL.: 0908/023066

08:00-20:00
ZATVORENÉ
ZATVORENÉ
ZATVORENÉ
08:00-20:00
08:00-20:00
ZATVORENÉ
08:00-20:00
08:00-15:00
ZATVORENÉ
08:00-20:00
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25.12.
26.12.
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07:30-18:00
ZATVORENÉ
ZATVORENÉ
ZATVORENÉ
07:30-18:00
08:00-12:00
ZATVORENÉ
07:30-18:00
07:30-15:00
ZATVORENÉ
07:30-18:00

ZDRAVIE

KOŠICKO

€
93

121€

€
58,4

*

€
2,94

WOBENZYM
Liek WOBENZYM obsahuje enzýmy,
ktoré priaznivo ovplyvňujú imunitu.
Tlmí zápaly a opuchy, do istej miery
aj rozpúšťa krvné zrazeniny. Urýchľuje
priebeh zápalu a zmierňuje jeho
následky.

3,94

€

29,4€/L

101,24

€
28,1 43,28

%
-40

€

VEROVAL DUO
CONTROL

THERMOVAL
BABY TEPLOMER

Medicínálna zubná pasta na ochranu
pred parodontitídou. Zastavuje
krvácanie z ďasien, má protizápalový
účinok, spevňuje zubnú sklovinu a
chráni pred vznikom zubného kazu.

Plnoautomatický tlakomer, ktorý Vám
pohodlne a presne zmeria tlak stlačením
jediného tlačidla. Má pamäť 100meraní
pre 2 rôzne osoby, navyše má toto
darčekové balenie ZDARMA 2 manžety s
rôznymi veľkosťami a sieťový adaptér.

Vysokokvalitný a presný teplomer 3v1 jemné a bezkontaktné meranie telesnej
teploty pri čele, meranie teploty jedla
vo fľaši a meranie teploty okolia.

* Cena 2,94€ platí pri kúpe 2
a viac pást.

€
15,2

€
€
20,64

%
-35

€

LACALUT AKTIV
100ML

Liek na vnútorné použitie *

12,4

9

€
14,3

18,19

€

17,04

€

%
-30

%
-40

13,2€

19,38

€

MOBIVENAL
MICRO 100+20 TBL

MARŤANKOVIA
+ SVETLOMET

PROSTENAL
CONTROL

OCUVITE LUTEIN
FORTE 60TBL

Výživový doplnok s pozitívnym
účinkom na mikrocirkuláciu, vďaka
ktorému blokuje hromadenie krvi
v dolných končatinách. Je vhodný
pri pocite unavených, bolestivých a
opuchnutých nôh.

Chutné želatínové tablety, ktoré
obsahujú odporúčané denné dávky
dôležitých vitamínov na správny
fyziologický rast a vývoj dieťaťa,
obohatené o extrakt z byliny Echinacey
a Bazy čiernej.

Výživový doplnok, ktorý kombinuje
dobre zdokumentované a tradične
užívané rastlinné extrakty a živiny,
ktoré podporujú celkové zdravie
prostaty. Udržuje správnu funkciu
močových ciest a má priaznivý vplyv aj
na sexuálnu aktivitu a výkonnosť.

Výživový doplnok s obsahom vitamínu
C, vitamínu E, zinku, selénu, luteínu
a zeaxanthínu v darčekovom balení.
Vitamín C a selén pomáha chrániť pred
oxidačným stresom, zinok prispieva k
udržaniu dobrého zraku.

%
-35

€

23
€
7,94

L
22,37€/

6€

12,45

€

PEREG ČIERNA
RÍBEZĽA

OPTI-FREE
ROZTOK
Roztok na dezinfekciu, čistenie,
premývanie, zvlhčovanie a
uchovávanie všetkých druhov mäkkých
kontaktných šošoviek, vrátane silikónhydrogélových šošoviek.

8€/L

6€

€
27,52

8€/L

PEREG
RUBINUS

Vína s podmanivou vôňou, príjemnými kyselinkami, ktoré sú dovážené zbytkovým
cukrom, vytvára harmóniu zmyselných chutí.

* Vždy si pozorne prečítajte poučenie o správnom používaní lieku
obsiahnuté v pribalenej písomnej informácii pre užívateľov liekov.
O použití lieku sa poraďte s lekárom alebo lekárnikom.
Akcie platia do 31.12.2019 alebo do vypredania zásob.
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RED 3
90CPS
Originálny švajčiarsky prípravok
novej generácie na prostatu, potenciu
a vitalitu, je určený pre dospelých
mužov. Podporuje aj funkciu močového
mechúra a močových ciest.

TRADÍCIE / SLUŽBY, BÝVANIE, POLITICKÁ INZERCIA

Symbolika adventu III
snažia sa o zmierenie s Bohom a ľuďmi
a viac myslia na iných.
Je Zlatá nedeľa. To je všeobecne rozšírené označenie poslednej nedele pred
Vianocami, keď vrcholí nákup vianočných darčekov a očakávajú sa najvyššie
tržby v obchodoch počas celého roka;
štvrtá nedeľa kresťanského adventu.
Predchádza jej bronzová a strieborná
nedeľa. V tento deň sú otvorené nielen
nákupné centrá, ale aj tie obchody, ktoré bývajú v ostatnú časť roka v nedeľu
zavreté, vrcholia vianočné trhy. Názov
sa v starších slovenských prameňoch
nevyskytuje, pochádza zo začiatku 20.
storočia z mestského nemeckého prostredia. Podľa jedného z hovorových
vysvetlení sa zaužíval v Nemecku v
prostredí obchodníkov. Takto hodnotili svoje zisky z nákupov darčekov v
poslednú nedeľu pred Vianocami, a
nedeľu v prenesenom zmysle označili
zlatou. Je tiež možné, že v nemeckom
prostredí názov zlatá nedeľa pochádza
z pomenovania adventných ranných
pobožností – zlatých omší.

Vymeníme neschopných
politikov za odborníkov

Krásne Vianoce
a šťastný nový rok ����
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Katolíci, evanjelici a veriaci ďalších
cirkví zapaľujú počas štvrtej adventnej nedele všetky štyri sviečky
na adventnom venci, ktorý je symbolom obdobia modlitieb, pokánia
a duchovnej prípravy na slávenie
vianočných sviatkov.
Kresťania sa už začínajú sústreďovať
na slávenie Štedrého večera a sviatku
Narodenia Pána Ježiša.
Aj napriek nákupnej horúčke a
množstvu komercie, ktorá v súčasnosti
sprevádza Vianoce, pre mnohé rodiny
sa nadchádzajúci Štedrý večer nespája
len s darčekmi pod vianočným stromčekom, ale symbolizuje hlavne radostnú spomienku na narodenie Ježiša
Krista.
Počas adventu sa aj v tomto roku,
vrátane štvrtej adventnej nedele,
konali mnohé benefičné koncerty a
charitatívne podujatia v katolíckych,
evanjelických a iných kresťanských
chrámoch.
V cirkevných zboroch ECAV sa medzi treťou a štvrtou adventnou nedeľou
zvyknú konať modlitebné stretnutia
veriacich, na mnohých miestach v SR
sa konali dobročinné akcie pre deti,
seniorov, chudobné rodiny, bezdomovcov, či osamelých starých ľudí. Organizujú ich občianske združenia, nadácie,
katolícka charita, evanjelická diakonia
a ďalšie organizácie.
Veriaci kresťania v tomto čase viac
ako inokedy prichádzajú na spoveď,
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PLASTOVÉ OKNÁ,
DVERE
www.dachmann.sk
maxidachmann@gmail.com

Ďakujeme Vám
za prejavenú dôveru v roku 2019
a prajeme Vám šťastný a uspešný
nový rok 2020.
Zároveň sa tešíme
na ďalsiu spoluprácu.

Košice, Kováčska 63
Mobil: 0944 047 008

83-0486

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

ZASKLIEVANIE BALKÓNOV A TERÁS
bezrámové
rámové

zimné záhrady

splátky od 49 €

VIANOČNÁ AKCIA
0918 477 323 | www.balkona.eu

prístrešky

splátky od 149 €

ZĽAVY AŽ DO 27%

zasklievanie terás

splátky od 101 €

Možnosť výhry 700 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom
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splátky od 98 €
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63-0191

balkóny

KOŠICKO

RELAX
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SILVESTER
silvester

12

Najčítanejšie regionálne noviny

Oslávte príchod nového roka správne podávaným šampanským

Silvestrovské nápoje a slané chuťovky
Už o pár dní tu máme koniec roka,
ku ktorému akosi neodmysliteľne
patria silvestrovské oslavy. No a
Silvester bez ohňostroja a najmä
bez slávnostného novoročného
prípitku si väčšina z nás ani nevie
predstaviť. Chýbať však nesmú tiež
slané chuťovky, ktorých nie je počas silvestrovskej noci nikdy dosť.

panské a následne džús. Zľahka premiešame a ozdobíme pomarančovou kôrou.

Sekt s čiernym pivom

Suroviny: sekt, čierne pivo
Postup: Do vysokého pohára nalejeme približne do dvoch tretín vychladený sekt a doplníme čiernym pivom.

Sekt s mangom

Podľa tradície si zvykneme na nový
Suroviny: 15 cl sektu, 4 cl mangového
rok pripíjať šampanským a mnohí mož- pyré, lístok bazalky na ozdobenie
no ani netušia, že v skutočnosti si priPostup: Do pohára nalejeme mangopíjajú sektom. Je tomu tak preto, lebo vé pyré, ktoré vytvoríme tak, že zmixuježiadne šumivé víno vyrobené mimo me ¼ manga. Doplníme ľadom a zalejeme sektom. Jemne premiešame lyžicou.
Vedeli ste, že...?
Ozdobíme lístkom bazalky.
-šampanské sa otvára tak, že fľašu
mierne nakloníme a zátku pomaly
Tipy na silvestrovské chuťovky
vytiahneme rukou tak, aby nelietala
No a aké by to bolo silvestrovské
po miestnosti. Súčasne nedochádza
popíjanie bez slaných chuťoviek, tie
k žiadnemu hlasnému buchnutiu,
jednoducho nesmú chýbať. Necháte sa
ale len k tichému zvuku
inšpirovať?
-na podávanie šampanského by sme
mali podľa znalcov používať väčšie
Slivky pečené v sušenej šunke
poháre v tvare tulipánu, ktoré by
Suroviny: 15 až 20 sušených sliviek,
sme však mali naplniť maximálne
7 až 10 plátkov sušenej šunky, špáradlá
do polovice
Postup: Sušené slivky zalejeme horúoblasť Champagne sa nemôže nazývať cou vodou a necháme v nej namočené
šampanským. Za objaviteľa šampanského vína je považovaný Don Perignon z
benediktínskeho opátstva v Hautvillers.
Už v 18. storočí sa šampanské stalo oficiálnym nápojom kráľovského dvora Ľudovíta XV. Tento chutný mok sa vyrába
dvojitou fermentáciou a jeho teplota pri
konzumácii by mala dosahovať teplotu
5 až 7 stupňov Celzia.

Silvestrovské miešané nápoje.
pokladieme na plech vystlaný papierom
na pečenie a pečieme v rúre vyhriatej na
180 stupňov približne 15 minút.

hrušky položíme plátok nivy. Hrušky
pokladieme na plech vystlaný papierom
na pečenie a pečieme v rúre vyhriatej na
200 stupňov približne 10 minút. Kým
sa hrušky pečú, posekáme na kúsky
Slimáky z lístkového cesta
Suroviny: lístkové cesto, paradajkový vlašské orechy a opečieme ich na supretlak, šunka, syr vhodný na strúha- chej panvici. Hotové hrušky posypeme
orechmi a pokvapkáme medom.

Bruschetta s paradajkami
a avokádovou nátierkou

Suroviny: na bruschettu s paradajkami a bazalkou
1/2 kg paradajok, 2 PL nasekaných bazalkových lístkov, 5 PL olivového oleja, 1
cibuľu, soľ, mleté čierne korenie,
chlieb, sendvič prípadne bagetu

Tipy na silvestrovský prípitok

Hoci si podľa tradície zvykneme na
nový rok pripíjať šampanským či sektom, prečo nezvoliť pre zmenu chutný
miešaný drink? Ponúkame niekoľko
tipov.

Šampanské a pomarančový džús

Suroviny: 7,5 cl šampanského (prípadne sektu), 7,5 cl pomarančového
džúsu
Postup: Do pohára nalejeme šam-

Slivky pečené v sušenej šunke.

Slimáky z lístkového cesta.
približne 15 minút. Zatiaľ si sušenú šunku rozkrojíme pozdĺžne, každý plátok
na dva pásiky. Každú slivku omotáme
jedným pásikom sušenej šunky a prepichneme špáradlom. Slivkové závitky

foto autor Dagny Walter pixabay

foto autor pastel100 pixabay

foto autor TheUjulala pixabay
nie, oregano (môže byť aj bazalka, čo
kto preferuje), vajce
Postup: Z obchodu zakúpené rozvaľkané lístkové cesto ešte po dĺžke prekrojíme na polovicu. Každý diel potrieme
paradajkovým pretlakom, poukladáme
šunku, na ňu nastrúhame syr a na záver
posypeme oreganom prípadne bazalkou. Jednotlivé diely zavinieme do rolády a potom každú roládu rozkrájame
zhruba na pol centimetrové kúsky – slimáky. Následne slimáky pokladieme na
plech vystlaný papierom na pečenie a
každý kúsok potrieme rozšľahaným vajíčkom a pečieme v rúre vyhriatej na 200
stupňov približne 15 minút.

Postup: Paradajky pokrájame na
drobné kúsky, pridáme bazalku, soľ,
mleté čierne korenie, nadrobno nakrájanú cibuľu, a zalejeme olivovým olejom. Spolu premiešame a necháme v
chlade odstáť 20 minút. Chlieb, sendvič
alebo bagetu nakrájame, každý plátok
potrieme olivovým olejom a postupne
opečieme na suchej panvici. Podávame
obložené paradajkovou zmesou.
Suroviny: na bruschettu s avokádovou nátierkou
Dve avokáda, 2 ks roztierateľného
syra, citrón, soľ, mleté čierne korenie,
chlieb, sendvič alebo bagetu, pridať
môžete aj strúčik pretlačeného cesnaku
a jednu menšiu nadrobno posekanú cibuľu

Postup: Avokáda prekrojíme na polovicu. Jadro vyberieme a dužinu naškrabeme lyžicou a vložíme do misky. K dužine pridáme syr, citrónovú šťavu podľa
Hrušky s nivou
chuti, prípadne aj cesnak alebo cibuľu
Suroviny: 4 hrušky, 8 plátkov syra s a vymiešame. Nakoniec dochutíme koplesňou (vhodná je Niva), 8 vlašských rením a soľou. Chlieb, sendvič či bageorechov, 4 lyžičky medu
tu nakrájame, každý plátok potrieme
olivovým olejom a postupne opečieme
Postup: Hrušky umyjeme a každú na suchej panvici. Podávame s avokáešte prekrojíme na polovicu. Odstrá- dovou nátierkou.
nime jadrovníky. Na každú polovicu STRANU PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ
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Bossing, likvidácia
„fajnovým“ spôsobom

Ktoré mesto
sa stane hlavným v kultúre?

Bossing je špecifický tým, že šikanovania sa dopúšťa nadriadený
pracovník. Bossing je psychické šikanovanie v zamestnaní.

Ministerka kultúry Ľubica Laššáková predložila na rokovaní vlády
SR Návrh rámcového zabezpečenia
účasti Slovenskej republiky na projekte Európske hlavné mesto kultúry – Slovenská republika 2026.

Ide teda o také správanie nadriadeného, ktoré poškodzuje podriadeného
pred jeho kolegami, sťažuje či znemožňuje mu jeho prácu. Bossing sa
samozrejme vyvíja a stupňuje. Tento
druh šikanovania zhoršuje vzťahy na
pracovisku a zvyšuje kult osobnosti
vedúcich.
Za bossing môže byť považované:
• Prehnané kontrolovanie plnenia povinností alebo dochádzky,
• neschválenie dovolenky,
• arogantné správanie,
• slovné urážky,
• nedocenenie práce či častá a neoprávnená kritika,
• zosmiešňovanie pred kolegami,
• zadávanie príliš zložitých úloh (na
ktoré nemá podriadený kvalifikáciu
alebo sú nesplniteľné),
• zabraňovanie prístupu k informáciám napr. od nadriadených - vedie k
neinformovanosti,
• nemožnosť vyjadriť svoj názor alebo
navrhnúť svoje návrhy,
• privlastňovanie práce podriadeného
jeho šéfom,
• sexuálne obťažovanie,
• bezdôvodné vyhrážanie výpoveďou

(ukončením služobného pomeru),
• nadmiera nadčasov.
Tolerovať môžeme povahy a nálady kolegov, nie však bossing, ktorý je
v podstate cieleným útokom. Niektoré
štáty majú túto problematiku definovanú a jej riešenia rozpracované legislatívne, Slovensko sa však takýmto
dokumentom ešte pochváliť nemôže.
Vychádzať môžeme však zo Zákonníka
práce, kde je bossing definovaný ako
porušenie zásady rovnakého zaobchádzania so všetkými zamestnancami.
Prvým reálny riešením je zvážiť
odchod z práce. Pokiaľ však niečo také
neprichádza do úvahy, je nutné dať najavo útočníkovi, že takéto zaobchádzanie s vašou osobou nebudete tolerovať.
Vhodné je porozprávať sa o tom aj na
porade, nie len medzi štyrmi očami,
ale v prítomnosti kolegov a svedkov,
objektívnych pozorovateľov.

» red

bohatstvo a rozmanitosť kultúr v Európe, zvyšovať medzi občanmi pocit
príslušnosti k spoločnému kultúrnemu
priestoru, nabádať ich na medzikultúrny dialóg a poukázať na spoločné kultúrne dedičstvo. Pomáha tiež zvyšovať
medzinárodnú popularitu miest vďaka
Hostiteľom titulu Európske hlavné kultúre a posilňuje kapacitu kultúrnemesto kultúry bude v roku 2026 jed- ho sektora a jeho prepojenia s inými
no slovenské mesto spolu s jedným sektormi.
V celom procese výberu zohráva
mestom z Fínska. Výzvu na predloženie prihlášok slovenských miest kľúčovú úlohu 12-členná skupina nezás ambíciou prihlásiť sa malo zverejniť vislých odborníkov. Ministerstvo kulMinisterstvo kultúry SR najneskôr 18. túry SR usporiada 17. januára 2020 Informačný deň s cieľom sprostredkovať
decembra 2019.
SR bude v roku 2026 nositeľom verejnosti informácie o celom procese
prestížneho titulu Európske hlavné výberu EHMK v SR na rok 2026.
Históriu titulu Európske mesto
mesto kultúry (EHMK). Predstavuje
výnimočnú príležitosť, ktorá môže byť kultúry začali písať grécke Atény
nositeľom pozitívneho kultúrneho, v roku 1985. Od roku 2001 sú každoročspoločenského a hospodárskeho vply- ne za držiteľa titulu EHMK zvolené dve
vu. „Európske hlavné mesto kultúry je mestá z členských štátov EÚ. V rokoch
dobrá šanca pre Slovensko, aby sa po- 2021, 2024, 2028, 2030 a 2033 sa ako tredelilo o svoju bohatú kultúru a tradície tie mesto pripojí zástupca z kandidáts celou Európou. Teší ma, že kultúra skej krajiny, potenciálnej kandidátskej
je prostriedkom, ktorým sa upevňujú krajiny alebo krajiny, ktorá je súčasťou
vzťahy medzi krajinami,“ uviedla mi- Európskeho združenia voľného obchonisterka Ľubica Laššáková. Ako pozi- du a zmluvnou stranou Dohody o Eutívny príklad uviedla Košice, ktoré sa rópskom hospodárskom priestore.
v SR stali prvým EHMK v roku 2013.
Podrobnejšie informácie nájdete
EHMK je jedným z najambicióz- na: http://www.culture.gov.sk/posobnejších a najznámejších európskych nost-ministerstva/medzinarodna-spokultúrnych projektov. Napĺňajú sa ním lupraca/europska-unia-107.html .
viaceré ciele - chrániť a podporovať
» Zdroj: MK SR

DUBOVÝ NÁBYTOK

MASÍV

výnimočné originálne kusy
z dubového masívu za skvelé ceny!

Renovovaný nábytok,
ktorý poteší a zútulní Váš domov,
chráni naše životné prostredie,
keďže dostane od Vás druhú šancu!
www.holandsky-nabytok.sk

Prešov | Levočská 164

KOŠICKO
KE19-51 strana-
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051/771 0720
0903 567 934 | 0911 567 934
holandskynabytokpo@gmail.com

66-0222

37-0018-6

Po-Pi 9⁰⁰-17⁰⁰ | So-Ne zatvorené
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Čo pre vás robím v europarlamente?
Bojujem proti klamstvám na internete

Nie je to ľahká otázka, no snažím
sa na nej poctivo pracovať. V prvom
rade, nikto nechce obmedzovať
slobodu názoru. Ako spoločnosť
sa však musíme vedieť účinne
brániť proti účelovým a zákerným
klamstvám. Nemôžeme sa nechať
utopiť v nebezpečných a nenávistných
výmysloch. V nepravde sa nám ako
spoločnosti nikdy dariť nebude.
Európska únia ako silný politický
hráč je veľmi dobrým pomocníkom
na to, aby sme vedeli veľkým
internetovým spoločnostiam dôrazne
povedať, že šírenie lží a výmyslov na
internete nemôže byť také ľahké ako
dnes. A čo je dôležitejšie - klamstiev
a falošných dohadov nemôže byť na

sociálny sieťach viac ako pravdivých a
overených správ a faktov.
Diskusia o riešeniach na úrovni
Európskej únie bude trvať niekoľko
rokov. Je to tak správne, pretože je to
náročná téma a nikto z nás nechce
nedomyslené opatrenia a už vôbec nie
obmedzovať slobodné názory.
Lož však nemôžeme považovať
za názor. So šírením výmyslov,
dezinformácií a klamstiev už vieme
mnoho spraviť aj dnes. My sami.
Úplne prvým krokom je naša väčšia
obozretnosť pri práci na internete.

Môžu nám pomôcť tieto zásady.
Nikto z nás predsa nechce šíriť,
alebo prispieť k šíreniu klamstiev. každý z nás sa niekedy bojí. Je to 5/
normálne, no je to zároveň spôsob ako
1/ Pred zdieľaním si správy hlavne nás lepšie manipulovať. Ak článok
prečítajme. Nielen nadpis, ale celý bičuje emócie a vyvoláva v nás silný
článok. Máme tak istotu, že vieme, čo strach a obavy, prípadne pritom útočí
na skupinu osôb, zvýšme ostražitosť.
zdieľame.

2/ Článok ktorý zdieľame nemá 4/ Seriózni

novinári sa vždy
snažia osloviť protistranu. Nie vždy
sa to podarí, ale priestor protistrane
sa ponúkne. Ak je článok priveľmi
jednostranný, zvýšme ostražitosť.
Ak si stále nie sme istí, informáciu
skúsme overiť napríklad v novinách,
3/ Vyvoláva článok strach? Strach alebo v inom dôveryhodnom médiu
je veľká zbraň klamárov, pretože na internete.
podpísaného autora, či autorku?
Novinári a odborníci sa za svoju prácu
obvykle nehanbia a pod svoju prácu
sa podpíšu svojím skutočným menom.
Ak to tak nie je, zvýšme ostražitosť.

Vyhýbajme sa stránkam a
zdrojom na internete, ktoré často
šíria dezinformácie. Upozorňujme na
to aj svojich známych. Mnohí ľudia
ani netušia, že zdieľajú klamlivý
obsah. Pre nás všetkých platí, že sa
môžeme pomýliť, či niekomu naletieť.
Musíme však robiť všetko preto, aby
sme sa nestávali častými obeťami
škodlivých klamstiev a dezinformácií.
Začnime zodpovednejším prístupom
k informáciám, ktoré čítame a šírime
ďalej. V boji s dezinformáciami vie
veľmi pomôcť každý z nás.
Vladimír Bilčík

Poslanec Európskeho parlamentu

33-0044

Moje meno je Vladimír Bilčík.
Roky som pracoval ako učiteľ a v
máji tohto roku som sa stal poslancom Európskeho parlamentu.
Pôsobím v politickej skupine Európskej ľudovej strany a v práci sa
venujem predovšetkým bezpečnosti a spravodlivosti v štátoch Európskej únie a teda aj u nás na Slovensku. Často sa ma pri stretnutiach
s občanmi ľudia pýtajú, čo urobíme
s tým, aké klamstvá a nenávisť sa
dnes šíria po internete.

Hľadáš prácu,
alebo brigádu?
Aj v budúcom roku

sme tu pre Vás

Ďakujeme klientom za prejavenú dôveru,
želáme krásne prežitie Vianočných sviatkov
a šťastný Nový rok!

www.studentservis.sk
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Občianska
riadková
inzercia
04 BYTY / prenájom
»Prenajmem izbu prac.
žene 0911 663 299

HĽADÁME
DODÁVATEĽOV DOPRAVY

07 REALITY / iné

PRIJMEME

Skladník

Mäsiar

(Rakúsko)

Mäsiar-pomocník

(Rakúsko)

2400 EUR/mesačne Brutto

66-0210

U

Sv. omše za zosnulých

D

V kaplnke na cintoríne sv. Rozálie sa každú prvú nedeľu v mesiaci o 15:15 slúži sv. omša
za pochovaných na tomto cintoríne. Najbližšia sv. omša, pri ktorej si môžete spomenúť aj
na Vašich drahých zosnulých bude 5.1.2020.

O

Projekt pre r.2019 „Spracovanie projektovej dokumentácie obnovy Kaplnky sv. Rozálie v Košiciach
-Sever, č. UZPF 1131/2“ je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Rímskokatolícka farnosť sv. Ondreja, Košice

K
U

Kuenz – SK s.r.o.

85_0834

0903 431 350

S
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je výrobcom žeriavov

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:

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

S

1

U6 4 1
D4 9

Kuenz – SK patrí medzi TOP 10 firiem regiónu

3 8 6
O
7
7
K

- zodpovedný prístup k zamestnancom, mzdy vždy načas
- príspevok na dopravu alebo BEZPLATNÉ UBYTOVANIE
pre zamestnancov mimo Košíc, zamestnanecké pôžičky
Kontaktujte nás:

tel.č.: 055/72 61 503
37-0008-1

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

16 ZOZNAMKA
»Vitálny 60tnik hľadá
partnerku do 60r. 0903
100 916
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

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RP medzera KE medzera
Číslo rubriky medzera Text
inzerátu

Obsadzované profesie:

Hod. mzda bez príplatku: 3,50 eur

»KTO DARUJE MALÉMU
VEĽMI CHORÉMU DIEVČATKU Z CHUDOBNEJ RODINY PLYŠÁKY A CÉDEČKA
OD PETRY JURINOVEJ.
NEMÁM RADA BOXEROV. LEN SMS. ĎAKUJEM.
0907524913

Chcete si
podať inzerát?

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

Pracovník s odbornou praxou
v našom odbore:

lešenie

12 DEŤOM

3000 EUR/mesačne Brutto

www.dachser.sk

Pracovník
na zaučenie:

»Kúpim haki
0908 532 682

(Nemecko)

2200 EUR/mesačne Brutto

 Denný rozvoz zásielok v smere Košice alebo Poprad
 Nosnosť a kapacita vozidla min. 3 tony / 15 pal. miest
 Manipulácia iba s paletizovaným tovarom
 Týždenná fakturácia a krátka doba splatnosti faktúr
 Dlhodobá a stabilná spolupráca
 Pracovný pomer na subdodávateľskú zmluvu

 stanislav.balog@dachser.com

08 STAVBA

ČÍSLA RUBRÍK

DACHSER Slovakia a.s., popredný európsky
poskytovateľ logistických služieb,
hľadá dodávateľov dopravy s vlastným vozidlom:

 055/789 09 10

»Dám do prenájmu dvojgaráž Košice Sever, elektrina, voda, cena : 200 €
/mes., pokojná lokalita,
0907 123 533

U
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Príklad:
RP KE 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, KE zameňte za
skratku novín, ktorú nájdete
na 2. strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.

ZDRAVIE / SLUŽBY
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NAJLEPŠIA KANDIDÁTKA

OBYČAJNÍ ĽUDIA A NEZÁVISLÉ OSOBNOSTI (OĽANO), NOVA,
KRESŤANSKÁ ÚNIA (KÚ), ZMENA ZDOLA
Kandidátka príbehov, skutočných a čestných ľudí. Spojili sme všetkých, ktorí chcú zo
Slovenska fungujúcu, prosperujúcu, spravodlivú, čestnú a bezpečnú krajinu. Nezáleží na tom,
odkiaľ pochádzajú, akej sú národnosti či vierovyznania. Máme spoločný cieľ - žiť v krajine,
kde zákon platí pre každého rovnako, kde deti dostanú dobré vzdelanie a chorí kvalitnú
zdravotnú starostlivosť, kde rodiny budú môcť zo svojich detí vychovať slušných ľudí, kde
bude každý môcť rozvíjať svoj talent, kde sa na uliciach budeme cítiť bezpečene a kde štát
pomôže postaviť sa na kolená, každému, kto sa ocitne v núdzi.

11

PREDSTAVUJEME VÁM PRVÚ DESIATKU NAŠEJ KANDIDÁTKY
1. Mária Šofranko

2. Jaroslav Naď

Pred mesiacom sa mi narodil vnúčik a nie
je mi jedno, v akej krajine bude môj vnuk
vyrastať, do akej školy bude chodiť, aká pani
učiteľka ho bude učiť či aká lekárka sa o neho
bude starať. Nie som politička, som obyčajná
žena z východu, ktorá chce pre našu krajinu
urobiť niečo viac.

Stojím pevne za svojím slovom a nebudem sa
báť robiť svoju prácu poctivo a zodpovedne.
Budem robiť všetko preto, aby sa všetkým
ľuďom v tejto krajine žilo lepšie.

3. Lukáš Kyselica

4. Anna Záborská

Chcem, aby sme vytvorili potrebné zákony
pre boj s organizovanou kriminalitou
ekonomického charakteru. Musí tu byť niekto,
kto bude hájiť aj záujmy policajtov, ktorí stoja
na strane pravdy.

Na našej spoločnej kandidátke je devätnásť
zástupcov strany Kresťanská únia. Sú to všetko
poctiví, čestní a angažovaní kresťania, ktorí sa
tiež chcú postaviť na stranu dobra.

5. Michal Šipoš

6. Karol Kučera

Rovnako, ako sme priniesli zmenu do Starej
Ľubovne, kde transparentne staviame cesty
a obnovujeme spoločný majetok, chcem
zmenu priniesť aj na Slovensko. Verím, že vo
februári spoločne zmenu prinesieme a ľudia
nám v tom pomôžu.

Žiaľ, politika sa dnes robí len v prospech
niektorých jednotlivcov a nie je to služba
ľuďom. 20 rokov som reprezentoval Slovensko
vo svete a rád by som aj naďalej reprezentoval
čestné a spravodlivé Slovensko. Vo svete, ale
aj u nás doma.

7. Jozef Pročko

8. Ján Mičovský

Chcem presvedčiť nevoličov a povedať im:
Vidíte, kto vás tu okráda. Tak to zmeňte a
voľte. Nemusíte voliť mňa, voľte slušných ľudí,
veď ich kandiduje dostatok.

Nad Slovenskom visia dva veľké a ťaživé mraky.
Tým prvým sú klimatické zmeny, ktoré sú už
tu a my lesníci na ne máme odpoveď. Druhý
mrak je ešte mrazivejší - je ním všadeprítomná
korupcia. Tento tím vie čo je potrebné urobiť a
má na to odhodlanie.

9. Anna Remiášová

10. Kristián Čekovský

V srdci cítim, že každý jeden človek tohto
národa má právo na slušný život, že mladí ľudia
majú právo na radosť. Starším, ožobračeným
dôchodcom chcem pomôcť, aby sa dokázali
v pravú chvíľu správne rozhodnúť

Informácie, ktoré vychádzajú v posledných
dňoch dokazujú, na aké dno nás stiahli
najvyšší predstavitelia nášho štátu. Budeme
potrebovať naozaj všetky ruky a nohy na to,
aby sme sa vyhrabali z tohto dna.

predagogička a občianska aktivistka
Spišská Nová Ves

bezpečnostný analytik
Hrubá Borša

bývalý šéf vyšetrovacieho tímu Gorila
Nové Zámky

lekárka
Bojnice

herec, moderátor, podnikateľ
Halič

lesník, ochranár
Humenné

občianska aktivistka
Bratislava

novinár
Bratislava

Prajeme vám požehnané a pokojné prežitie Vianoc a v roku 2020 čestnú, slušnú a zodpovednú vládu.
Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA, Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511- Dodávateľ: CAMPAIGNS s.r.o., Štefana Moyzesa 1577/22, 034 01 Ružomberok, IČO: 47016671 / regionPRESS s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417
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šéftréner Národného tenisového centra
Bratislava

031190175

aktivista v boji proti hazardu
Stará Ľubovňa

