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Čistenie striech a fasád od rias a machu
Maľovanie striech a fasád budov,

zrez rizikových stromov,
strechy na kľúč (oprava krovov

a striech), žľaby, odkvapy, 
komíny, hromozvody.
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Moldava nad Bodvou

KOŠICE
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KOMPLETNÉ
KAMENÁRSKE SLUŽBY

  Žulové hrobky, urnové hrobky
  Pomníky rôznych tvarov
  Výkopy hrobov, základy, panely, chodníky
  Rekonštrukcie, úpravy a obnova hrobov
  Zlatenie, striebrenie, pieskovanie a dosek písma

PIETAS - ELEK, s.r.o.    0905 22 88 36

Najlepšiecenyv meste

0905 489 069 | 0907 954 380
www.drevsting.sk
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DREVENÉ OKNÁ | DVERE | INTERIÉR | BRÁNY | PODLAHY | SCHODY

DOMOV S ČAROM DREVA

Južná tr. 78
KOŠICE
055/685 57 87

Slovenský
výrobca

- %-30%
AKCIA
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www.cisteniehrobov.sk
0907 946 25611-ročné skúsenosti

www.jarekcistikoberce.sk ¦  0915 937 226
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čistí čalúnený nábytok a koberce u Vás aj u nás



KS20-36 strana 2

REDAKČNÉ SLOVO / SLUŽBY, BÝVANIE Najčítanejšie regionálne noviny
2

InzercIa

 

KOŠICKO okolie

Mgr. Alžbeta Hadariová 0905 338 873
Ing. Renáta Sakslová  0907 779 017
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: Němcovej 30 
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      45.115 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.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTrIBúcIa (20.730 domácností)

 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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PREBÍJANIE
a  PREČISTENIE

ODPADOVÝCH  POTRUBÍ

0908 580 291

NONSTOPs možnosťou
využitia

kamerového
systému

WC   -   UMÝVADIEL
DAŽĎOVÝCH ZVODOV
PISOÁROV
GULIČIEK

0950 41 41 82
www.ZaluzieKosice.sk

PRETESNENIE
okien a dverí

OPRAVA
ŽALÚZIÍ
NOVÉ ŽALÚZIE

NOVÉ SIETE
proti hmyzu
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zameranie ¦ dovoz ¦ montáž

EK

STK TV s.r.o. | Dopravná 4 | Trebišov 
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STK/EK
      bez čakania
STK/EK
      bez čakania

 pre osobné a užitkové vozidlá do 3,5 t
motocykle a vozíky

0914 177 177

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

Pondelok-Piatok: 

9 -17AMI

pracovné odevy
obuv ¦ rukavice

Rooseveltova 24, Košice

0904 296 595
aneta.dugasova@gmail.com

výšivky už od 1 ks

tričká ¦ košele ¦ mikiny

uteráky ¦ krstné košieľky
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OBNOVA KOMÍNOV
TESÁRSKE  PRÁ
OBHLIADKA ZDARMA

OBNOVA KOMÍNOV
TESÁRSKE  PRÁCE
OBHLIADKA ZDARMA
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Reálna  záruka

12 rokov

LETNÁ AKCIA

66
-0

13
5

0911 60 20 40

Rezanie betónu ¦ Vŕtanie betónu
www.diamantoverezanie.sk
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www.silstav .sk      0905 879 057

10 cm
polystyrén  27  €/m2

ZATEPĽOVANIE
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Rekonštrukcie
bytov, domov, 0910 433 877
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Rekonštrukcie: maľovanie,
stierky, omietky, sieťkovanie

a drobné úpravy  ¦  0909 103 422

Zmierovanie

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Zmierenie je užitočné. Synonymicky 
ide o udobrenie sa, o podanie rúk, o 
odstránenie rozporov. Myšlienka na 
zmierenie s tým, s čím sa možno zmie-
riť, ako také nie je zlá.

Oveľa horšie je to vtedy, ak na zmie-
renie s nezmieriteľným nabáda zákono-
darný poltik/politička. Zmieriť sa s obdo-
bím rokov 1939-1945 na Slovensku? Dosť 
silný návrh!

Často v duchu vediem rozhovory 
so svojim starým otcom. V duchu preto, 
lebo som ho nezažil. Prišiel som na svet 
neskôr, ako ho on predčasne opustil. Na 
leukémiu a ďalšie choroby, ktoré získal v 
jedenástich koncentračných táboroch v 
období rokov, o ktorých padol návrh, že 
by sme sa s tou históriu mali zmieriť. Spo-
mínam aj na to, čo po starom otcovi zosta-
lo. Napríklad zápisky z koncentračného 
tábora. A v nich trebárs vety, v ktorých 
píše, koľkí sú na baraku večer a koľkých 
cez deň popravili. A ako sa pestujú zemia-
ky, ako sa pečie chlebík a ako je smutno 
za rodinou, manželkou Betkou a dcérami, 
tam niekde v exile, vo Francúzsku.

Zmieriť sa s dobou, ktorá toto pripusti-
la? S “ľuďmi”, ktorí boli jej aktérmi? S vrah-
mi, udavačmi, s kolaborantmi, zradcami a 
inými podliakmi, ktorí zapredali svojich, 

svoj národ, svoju vlasť v mene služby šia-
lenému fúzatému maliarovi izieb?

Nie, doba takéhoto zmierenia ne-
nastala. Možno iba pohrobkovia tých 
čias žiadajú, aby sa spravila nejaká čiara, 
aby sa dekriminalizovali zverstvá tých 
čias, vojnové zločiny a zločiny proti ľud-
skosti a civilizovanosti.

Je smutné, že nevydesí ani tak pokri-
kovanie adorantov krajnej pravice (eufe-
mizmus v tomto prípade) pri pamätníku 
SNP počas chvíľ vzdávania úcty jeho hr-
dinom. Vydesí názor, že sa s tým obdobím 
treba zmieriť. A to už naozaj nie je hra “o 
potraty”, to je riskovanie vlastnej identity, 
riskovanie straty tváre národa, riskova-
nie opľutia morálky ako takej.

Áno, už teraz čakám odozvu “pobú-
rených”. Už teraz vidím reakcie adorantov 
fašizmu. Ale neprekážajú mi. Ja ešte svoju 
vlastnú hrdosť, ako aj hrdosť na to, čím pre-
šli - museli práve kvôli fašistom 
a ich podržtaškám prejsť - 
moji predkovia, mám. A za-
chovám si ju, kým budem!

Dodatočne - vzdávam 
hold hrdinom - aj a naj-
mä a preto - hrdinom 
SNP!

S úctou

sieť 39
regionálnych
novín

www.regionpress.sk



KS20-36 strana 3

SLUŽBY, BÝVANIEKOŠICKO okolie 3

85
_0
60
1

34
-0

11
6

NAKUPUJTE MÚDRO, 
NAKUPUJTE SO ZĽAVOU
Získajte letné akciové ceny
a dodatočnú zľavu 333€
na tehly Porotherm

Viac informácií sa dozviete na 
www.wienerberger.sk/zlava-333-eur-na-tehly-porotherm
alebo na telefónnom čísle 0915 496 930

BETÓNOVÝ PLOT,
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•najkvalitnejší a NAJLACNEJŠÍ betónový
   plot vyrobený na Slovensku
•široký sortiment výrobkov,
   možnosť výberu až 100 vzorov
•ukážka vzoriek, zameranie a cenová
   kalkulácia u Vás doma ZDARMA!
•dopravu zabezpečíme až k Vám
•zbezpečujeme kvalitnú a rýchlu montáž

SME TU PRE VÁS

VÉO  PN LÓ OT TE YB

o ktorý sa netreba starať

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

www.betam.sk

NAJLEPŠIE CENY na trhu

 AKCIA

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

www.betam.sk

NAJLEPŠIE CENY na trhu

LETNÁ AKCIA

TOVAR
SKLADOM
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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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0908 984 147
0905 742 924

www.oddlzenieuverov.skKošická oddlžovacia spoločnosť s.r.o.

OSOBNÝ BANKROT
• oddĺženie úverov  • zastavíme dražby

• zastavíme zrážky zo mzdy

Kontaktujte nás KONZULTÁCIE ZDARMA

• opravíme
• vymeníme baterky
• urobíme nové
   aj s diaľkovým
   ovládaním

KĽÚČE & AUTOKĽÚČE
Národná trieda 58, Košice

www.kluce.flox.sk
0949 174 071
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KOŠICE
Južná trieda 97
(pred ČS OMV)

tel.:
055/728 87 80 - 1
0905 89 89 81
0911 89 89 87

fax:
055/728 87 82

e-mail: bf-trade@stonline.sk      www.bf-trade.ske-mail: bf-trade@stonline.sk      www.bf-trade.sk

ZÁRUKA na okná

5 rokov

Najvyššia
rada okien

Vchodové dvere
do rodinných domov

tradícia
15 rokov
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Materiály používané pri výrobe:

Pri montáži
dodržiavame

prísne
hygienické

a bezpečnostné
opatrenia

Pred začiatkom školského roka So-
ciálna poisťovňa upozorňuje štu-
dentov, ktorí poberajú sirotský dô-
chodok a pokračujú v štúdiu, že voči 
Sociálnej poisťovni nemajú žiadne 
oznamovacie, ani iné povinnosti. 

Informáciu o tom, že naďalej 
pokračujú v štúdiu a sú zapísaní do 
ďalšieho ročníka, totiž SP poskytne 
ministerstvo školstva, vedy, výskumu 
a športu cez elektronický informačný 
systém. Výnimkou sú študenti škôl, 
ktoré neposkytujú údaje ministerstvu 
školstva (ide napríklad o školy patriace 
do pôsobnosti rezortov obrany a vnút-
ra) a študenti – siroty, ktorí študujú v 
zahraničí. Študenti však môžu vo vlast-
nom záujme z dôvodu skoršieho vypla-
tenia dávky naďalej toto potvrdenie o 
štúdiu predkladať Sociálnej poisťovni.

Iná situácia je, ak študent štúdium 
v lete prerušil. Takýto študent prestáva 
byť od prerušenia štúdia nezaopatre-
ným dieťaťom, a teda nemá nárok na 
výplatu sirotského dôchodku. Vyplá-
canie sirotského dôchodku sa obnoví 
opäť až po začatí štúdia, po predložení 
žiadosti o pokračovanie vo výplate si-
rotského dôchodku spolu s potvrdením 
o návšteve školy.

Za ukončenie štúdia sa pri vyso-
koškolákoch považuje termín štátnej 
záverečnej skúšky, pri stredoškolákoch 
Sociálna posledný deň letných prázd-
nin v záverečnom roku štúdia. Ukon-
čením štúdia končí nárok na výplatu 
sirotského dôchodku.

Ak študent ukončil bakalárske 
štúdium a chce pokračovať v magis-
terskom, termín ukončenia štúdia je aj 
termín bakalárskej skúšky. Následne po 
začiatku magisterského štúdia predloží 
žiadosť o uvoľnenie výplaty sirotského 
dôchodku a priloží k nej potvrdenie o 
štúdiu. Sociálna poisťovňa študentovi 
opäť začne sirotský dôchodok vyplácať a 
doplatí mu ho aj za obdobie júl a august.

Ku koncu júna 2020 vyplácala So-
ciálna poisťovňa celkovo 20 093 sirot-
ských dôchodkov s priemernou výškou 
140,16 eur.

Informácie pre študentov - siroty

» red    zdroj: SP

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

Redakcia Košicko
Němcovej 30, Košice
3. poschodie, č.d. B.3.07 
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www.tonystav.sk
KOŠICKÉ OLŠANY
0911 639 003

Predaj gabiónových plotov a sieti za najlepšie ceny na trhu !!!
Poskytujeme zľavy pre realizátorov a veľkoodberateľov !!!

Gabiónový plot

Regionálny skladGabióny - siete

Gabiónový plot

Regionálny skladGabióny - siete
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Doučujeme aj cez prázdniny
Dohodnite si bezplatný
uvodný pohovor s testom
čítania alebo písania

•
•
•
•
•
•

nechuť k učeniu
problémy a neúspech v škole
musíte sa dieťaťu denne venovať
pomalé čítanie
nečitateľné písmo
trápenie a starosti

Ponúkame novú netradičnú metódu,
ktorá efektívne rieši problémy
s čítaním a písaním formou
individuálneho doučovania

Prejavy:

www.centrumbasic.sk
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STROJOVÉSTROJOVÉ
POTERY

»PREDÁM STAV. POZ. V 
KENDICIACH /PO/ 16 ÁR. 
0905 145 220

»Kúpim garsonku- 2iz 
byt. Súrne. Hotovosť. 
0910 652 053

»Predám použitý želez-
ný plot s bránami. Leše-
nie. Elektr. motory. Zbíja-
cie kladivá 0917 583 701

»52/170 muž hľadá pria-
teľku. Tel: 0944 533 234

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 mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. Upozornenie! Služba 
nefunguje u operátora 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverej-
niť v ľubovoľných iných našich 
novinách, KS zameňte za skrat-
ku novín, ktorú nájdete na 
druhej strane vľavo dolu. Služ-
bu PlatbaMobilom.sk technic-
ky 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    

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

16 ZOZNAMKA    
62
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PREPICHY
        POD CESTY
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Aukčná spoločnosť Slovakia s.r.o.

Aukčná spoločnosť Slovakia s.r.o., so sídlom
Letná 40, 040 01 Košice, tel: 0917 383 973

www.aukcnaslovakia.sk, aukcnaslovakia@gmail.com

VYHLASUJE DOBROVOĽNÚ DRAŽBU NEHNUTEĽNOSTI

Miesto konania dražby: Notársky úrad Mgr. Vojtech Kavečanský, 
ul. Kmeťova 13, 040 01 Košice, ktorý taktiež osvedčí aj priebeh dražby
Dátum a čas konania dražby: 28. septembra 2020 o 11.00. hod.
Predmet dražby:  3 izb. byt s príslušenstvom, byt č. 12, na 2.p.,
na ul. Sídlisko Cementár 336, 044 02 Turňa nad Bodvou
Najnižšie podanie: 14.700 €   Minimálne prihodenie: 500 €
Výška dražobnej zábezpeky:  3.000 €
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pre domáce a hospodárske zvieratá
Pri nákupe nad 100 € poštovné zdarma!

CHOVATEĽSKÉ POTREBY

agrohase@agrohase.sk
0908 30 99 050908 3

ag
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PLASTOVÉ OKNÁ

Dôchodcovia a ZŤP, ZĽAVY do 30%

ZĽAVY
do30%

zľava sa vypočíta podľa odberu a množstva, uplatnenie zľavy je potrebné nahlásiť vopred pri zameraní technikovi 

Dôchodcovia a ZŤP
zľava sa vypočíta podľa
odberu a množstva,
uplatnenie zľavy je 
potrebné nahlásiť vopred
pri zameraní technikovi 

DVERE / ŽALÚZIE  / SIEŤKY  / PARAPETY  / MONTÁŽ  / SERVIS
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MÁ VAŠE DIEŤA PROBLÉMY V MATERSKEJ
ALEBO ZÁKLADNEJ ŠKOLE?

 

Má kostrbaté, neupravené písmo?
Má problémy v čítaní?

Má problémy s pravopisom?
Má problémy v mate e?

Patrí medzi výrazne nepokojné de ?
Má problémy orientovať sa v priestore?

Máva trému?

Pre všetky de  od 0 – 18 rokov
 s poruchami učenia
 s ADD, ADHD ( hyperak e i hypoak e )
 s mentálnym pos hnu
 so zrakovým pos hnu
 s telesným postihnu
 
 Vypracujeme individuálny výchovno-vzdelávací plán
 Poskytujeme poradenskú činnosť pre rodičov, učiteľov
 Ponúkame spoluprácu pri integrácii do škôl bežného typu
 Ponúkame  pomoc pri zápise do 1. ročníka ZŠ

PaedDr. Jana Mihóková
Súkromný špeciálny pedagóg
Pribinova 8 (OD Dargov), 040 01 Košice
Tel.: 0918 669 717, 0904 423 092
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18. septembra 2020 budete môcť 
stretnúť v uliciach miest a obcí Sloven-
ska dobrovoľnícke tímy verejnej zbier-
ky Biela pastelka. Tohto roku je to už 
jej 19. ročník. Patrí k najväčším a naj-
dôveryhodnejším zbierkam. Iba vďa-
ka darcom môže písať krajšie príbehy 
v živote nevidiacich a slabozrakých. 

Výnos verejnej zbierky Biela pas-
telka pomáha nevidiacim a slabo-
zrakým: 
• pri nácviku samostatnej chôdze s bie-
lou palicou 
• pri výučbe čítania a písania Braillov-
ho písma
• kurzami práce s kompenzačnými, 
optickými a technicky náročnými po-
môckami 
• pri nácviku sebaobslužných činností 
– varenie, pranie, žehlenie, upratovanie
• špecializovaným sociálnym pora-
denstvom

Biela pastelka v Košickom kraji
Všimnite si nás v uliciach miest a obcí 

Košického kraja a získajte symbolickú 
pastelku, ktorá dokáže niekomu zmeniť 
život. Nie je anonymný, má svoju tvár, 
osud, aj sny... Osud mu možno neprí-
jemne zamiešal životnými kartami, ale 
vďaka vám v ňom opäť nájde radosť. 

V prípade, že budú priaznivé 
okolnosti v súvislosti s pandémiou 

COVID-19, môžete nás stretnúť na 
Hlavnej ulici.

Informačné stánky s pracovníkmi 
Únie nevidiacich a slabozrakých Slo-
venska vám budú k dispozícii od 9:00 
do 16:30 hod. 
Nezabudnite na kontrolu zraku! 

V spolupráci so spoločnosťou Novar-
tis sa pozrieme na stav sietnice dospe-
lých i seniorov. Meranie je neinvazívne, 
realizované pomocou OCT prístroja, 
tzv. optického koherentného tomogra-
fu, ktorým získa oftalmológ podrobné 
informácie o stave sietnice i jej jednot-
livých vrstiev, a tiež dôležité údaje o 
vnútorných štruktúrach oka.

Nevidiacich a slabozrakých mô-
žete podporiť: 
• 18. 9. 2020 v uliciach miest a obcí 
• zaslaním SMS v hodnote 2 € na číslo 
820 vo všetkých sieťach
• príspevkom na účet SK23 1111 0000 
0014 3025 8006 
• príspevkom do stacionárnych po-
kladničiek umiestnených vo vybra-
ných organizáciách a inštitúciách
• alebo online darom prostredníctvom 
www.bielapastelka.sk

Aj vďaka vám sa mnohým ľuďom 
otvorí nová kapitola samostatného 
a radostnejšieho života... 

Ďakujeme!

Biela pastelka 
píše skutočné príbehy už 19 rokov

» red
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044

-36%

(1 l = 0,80)

0,55 l

0.69

Staropramen 
Smíchov

Slne�nicový olej

119

-33%
1 l

1.79*

149

-40%
kg

2.49

Hrozno biele
• ve�ké sladké bobule

Petžlen

089

Supercena

(1 kg = 1,78)

500 g balenie

Zelené jablká
• Golden Delicious
• nový zber

099

-37%
kg

1.59

Chery 
paradajky 
stapcové

099

-37%

(1 kg = 1,98)

500 g balenie

1.59

Hrušky Williams
• nový zber

109

-45%
kg

1.99

CCHHLLAADDEENNNÉÉ Actmel
• rôzne druhy 

199

-42%

(1 kg = 2,49)

8 x 100 g = 800 g

3.49

 

Zelené jablká
• Golden Delicious

u nás si nemusíte 
vybera� medzi

ERSTVOS OU, 
KVALITOU A CENOU

OD NEDELE 6. 9. 

Ponuka tovaru platí od 6. 9. do 12. 9. 2020 alebo do vypredania zásob. Chyby v tla�i vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zien v baleniach a varantoch ponúkaného tovaru. Odber ožný len v obvyklo nožstve.

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 25. 8. 2020.
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879

-45%

(1 kg = 0,88)

10 kg

15.99

Krmivo 
pre psy

329

-38%
cena za 1 kg

5.39

Kuracie 
prsné 
rezne

CCHHLLLAADDEENNNÉÉ

Mleté äso ix 
XXL

369

Supercena
1 000 g balenie

CCHHLLLAAADDEENNÉÉ

42 praní

Persil 
Duo-caps
• rôzne druhy

799

-42%

(1 kus/1 pranie 
= 0,19)

42 kusov

13.99*

999

100 kusov

(1 kus = 0,10)

balenie

Tablety 
do uýva�ky 
radu

+ osviežova�049

Supercena

(1 l = 0,89)

0,55 l

Sädný 
ních 
Radler
• rôzne druhy

40 % 
alkoholu

Goral Vodka 
Master

999

-25%

(1 l = 14,27)

0,7 l

13.49*

1699

Supercena

(1 l = 24,27)

0,7 l

Tatanský 
�aj

+ dar�ek
2 poháre

52 % 
alkoholu

... a mnoho �alších výrobkov na www.lidl.sk

TENTO TÝŽDE�

OD NEDELE
DO SOBOTY

6. – 12. SEPTEMBRA

Ponuka tovaru platí od 6. 9. do 12. 9. 2020 alebo do vypredania zásob. Chyby v tla�i vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zien v baleniach a varantoch ponúkaného tovaru. Odber ožný len v obvyklo nožstve.

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 25. 8. 2020.
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 www.odb-injektaz.sk
|
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V súvislosti s príchodom septembra 
a aktuálnou pandemickouj situá-
ciou chcú rodičia vedieť, ako majú 
postupovať pri prípadných žiados-
tiach o dávky ošetrovné (OČR), či 
môžu zostať s dieťaťom doma a čer-
pať dávku OČR, z vlastného rozhod-
nutia, (bez potvrdenia lekára) ak 
majú obavy, že sa ich dieťa v škôlke 
alebo škole nakazí.

V prípade detí, ktoré sú školopovin-
né, t. j. sú žiakmi škôl, rodič nemôže 
od septembra svojvoľne nechať dieťa 
doma, ak sa obáva pandémie, nakoľko 
by tým porušil školský zákon. Režim 
prerušenia vyučovania v triedach škôl, 
t. j. uzatvorenia týchto častí škôl, od 1. 
9. 2020 nanovo upraví pripravované 
rozhodnutie ministra školstva. Nárok 
na pandemické OČR preto budú mať 
iba tie oprávnené osoby, ktoré sa budú 
starať o deti do 11 rokov (do 18 rokov pri 
deťoch s dlhodobo nepriaznivým zdra-
votným stavom), ktorých trieda bola 
uzatvorená riaditeľom školy v súlade s 
pripravovaným rozhodnutím ministra 
školstva. Ak však rodič dieťaťa bude 
ošetrovať choré dieťa do 16 rokov veku, 
t. j. dieťa, ktorému sa náhle zhoršil jeho 
zdravotný stav a ošetrujúci lekár mu 
preto potvrdil potrebu ošetrovania, aj 
od 1.9.2020 bude mať nárok na pande-
mické OČR.

Iná situácia pri starostlivosti bude 
v prípade detí, ktoré navštevujú ma-
terskú školu. Nakoľko dochádzka do 
predškolského zariadenia nie je po-
vinná zo zákona, na túto skupinu detí 
budú až do prípadnej zmeny zákona 
o sociálnom poistení uplatňované 
také postupy ako doteraz, t. j. nárok 
na pandemické OČR budú mať jednak 
oprávnené osoby, ktorých dieťa ne-
bude chodiť do triedy v škôlke, ktorá 
bola uzatvorená a jednak aj oprávnené 
osoby, ktorých dieťa nenavštevuje ma-
terskú školu pre obavu z koronavírusu.

U detí, ktoré ešte nenavštevujú ma-
terskú školu a u blízkych príbuzných, 
ktorým je poskytovaná starostlivosť 
v zariadeniach sociálnych služieb zo-
stáva situácia nezmenená, t. j nárok 
na pandemické OČR budú mať opráv-
nené osoby naďalej aj v prípade, ak sa 
rozhodnú nedať dieťa alebo blízkeho 
príbuzného do zariadenia z obavy pred 
koronavírusom.

Sociálna poisťovňa vychádza z in-
formácií, ktoré sú jej známe, v prípade 
zmeny situácie bude verejnosť infor-
movať. Dovtedy je vhodné postupovať 
podľa týchto odporúčaní.

Kedy majú rodičia nárok 
na OČR po 1. septembri?

» Zdroj: SP
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Kováčska 63, 040 01 Košice, kosice@dachmann.sk

DACHMANN
www.dachmann.sk

Plastové oKná a dvere
drevené a hliníKové

oKná
servis a oPrava oKien

ZĽAVA -45%

- exteriérové žalÚZie, roletY
- Predaj ParaPetných dosieK 
- ZasKlievanie balKónov 
- siete Proti hmYZu, žalÚZie 
- garážové bránY
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SIETE PROTI
HMYZU

Servis
Montáž
Dodanie
Oprava
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www.samoplus.sk
SAMOplus
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Kontakt: 0948 787 777  •  www.balkona.eu
Hľadáme odberateľov - montážne firmy

5. septembra 1905             
zomrel Antonín Baťa starší, český podni-
kateľ (* 1844)

Výročia a udalosti
7. september 1619              
boli umučení svätí košickí mučeníci.

Výročia a udalosti

Desiatky rokov sa pohybujem v oblas-
ti inovácií a som presvedčený o tom, 
že veľmi málo z nich vzniklo tak, že 
ich autor vymyslel niečo prevratné a 
originálne. 

Väčšinou som sa stretol s kopírova-
ním, imitovaním, inšpiráciou, alebo jed-
noducho s kradnutím nápadov. Sú ľudia, 
ktorí úspešného podnikateľa s nejakou 
inováciou, komentujú takto: „Ja som mal 
rovnaký nápad už dávno...“ Podobné 
poznámky ma pobavia. Rozdiel medzi 
„mudrlantom s nápadom“ a inovátorom 
je jasný - ten prvý mal nápad, ten druhý 
ho dopracoval do úspešného riešenia. Ve-
noval svojej inovácií čas, znalosti, tvrdú 
prácu, prekonávanie prekážok, učenie, 
experimentovanie, peniaze, húževnatosť 
a množstvo ďalších vecí. Toto odlišuje 
inovátorov od ľudí, ktorí majú nápady. 

Číňanov svet kritizuje za ich kopíro-
vanie. Pre nich je však kopírovanie for-
mou učenia sa. Žiaden Číňan mi nikdy 
nepovedal, že niečo skopíroval. Hovorili 
mi, že sa učili - od Nemcov, Američanov, 
Japoncov. Aj mnohí úspešní podnika-
telia, ktorých poznám, sa na začiatku 
učili kopírovaním najlepších. A neskôr 
sa sami najlepšími stali a druhí začali 
kopírovať ich. 

Austin Kleon vo svojej knihe Kradni 
ako umelec, hovorí, že každý začína ko-
pírovaním. Zlý zlodej zneucťuje, odpisu-
je, berie jednému, chváli sa plagiátom, 
opičí sa a pára. Dobrý zlodej vzdáva 
hold, študuje, berie od mnohých, uvádza 
odkazy, pretvára, zošíva. Nepatrí sa od-
pisovať knihy, kopírovať cudzie patenty a 
úžitkové vzory. Je ale zbytočné vymýšľať 
to, čo už je vymyslené a uzatvárať sa do 
obmedzeného sveta vlastných predstáv a 
nápadov. Internet nám umožňuje „krad-
núť“ z celého sveta. Naučme sa však 
„kradnúť“ ako umelci - aby sme svojou 
kreativitou inšpiráciu rozširovali a obo-
hacovali tak svet a nie iba mechanicky 
kopírovali a svet ochudobňovali. 

16. a 17. septembra sa vo Vrábľoch 
na festivale Inofest stretnú skutoční ino-
vátori, ktorí spolu zdieľajú svoje nápa-
dy, premieňajú ich na 
prototypy a vytvárajú 
úžitok pre svojich zá-
kazníkov a svet. Prí-
du aj niektorí politici, 
ktorí chcú zlepšiť túto 
krajinu a vedia, že 
bez inováto-
rov to nepôj-
de.

Ako kradnú inovátori?

» Ján Košturiak
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Vplyvy digitálnych technológií na 
každodenný život sú neodškriepi-
teľné či už v pozitívnom tak aj v ne-
gatívnom zmysle slova. Pravidelný 
prístup na internet má viac ako 4,5 
miliardy obyvateľov na celom sve-
te, preto je dôležité poznať jeho ná-
strahy, ktorým čelia predovšetkým 
deti.

Virtuálny svet sa stal mimoriadne 
príťažlivým fenoménom a mladí ho vy-
užívajú nielen vo vzdelávacom procese, 
ale najmä vo voľnom čase. Je preto dôle-
žité uvedomiť si, že okrem chatovania s 
priateľmi na internete môžu deti naraziť 
aj na nevhodný obsah alebo správanie 
iných, často neznámych osôb, ktoré 
môžu prejavovať predátorské správa-
nie voči maloletým. Sexuálni predátori 
predstavujú v prostredí internetu veľkú 
hrozbu pre deti a tínedžerov. „O tomto 
novodobom fenoméne musíme hovo-
riť otvorene. Je dôležité, aby boli mladí 
ľudia informovaní. V komunikácii na 
sociálnych sieťach nesmú byť prehnane 
dôverčiví, opatrnosť je na mieste najmä 
ak komunikujú s neznámymi ľuďmi. 
Som rád, že sa tejto problematike ve-
nujú naši odborníci, ktorí robia preven-
tívne kampane aj cez sociálne siete,“ 
zdôrazňuje minister vnútra SR Roman 
Mikulec.

Sexuálni predátori 
sú hrozbou pre deti a tínedžerov

Sexuálni predátori si na sociálnej sie-
ti vytvoria profil, v rámci ktorého komu-
nikujú s maloletými. Tí sa tešia záujmu 
zo strany opačného pohlavia, či nových 
kamarátov, v komunikácii pokračujú a 
postupne odhaľujú súkromný život. Tu 
sa však konanie predátorov nekončí. 
Pre dosiahnutie cieľov vyvíjajú nátlak 
a pýtajú si intímne fotografie či videá. 
Páchateľmi - sexuálnymi predátormi, 
môžu byť dospelí, ale aj maloletí.

Zo strany predátorov 
hrozí vydieranie aj šikana

Sexuálni predátori majú vopred pre-
myslenú taktiku a spôsob manipulácie, 
na ktorú sa deti, či mladí ľudia dajú 
často nalákať a posielajú neznámym vir-
tuálnym priateľom intímne videá a foto-
grafie. Zaslaním fotografie či videa však 
príbeh nekončí. Osoba na druhej strane 
väčšinou takto získaný materiál použije 
na vydieranie – či už s finančným, šika-
nujúcim alebo obťažujúcim motívom. V 
najhorších prípadoch dochádza k osob-
nému stretnutiu, ktoré môže končiť se-
xuálnym obťažovaním alebo zneužitím.

Štatistiky nepustia
Podľa európskeho priemeru (EU Kids 

Online 2020), v uplynulom roku dostalo 

22 % detí aspoň jednu správu so sexuál-
nym obsahom, 21 % detí bolo vystave-
ných seba poškodzujúcemu a 10 % detí 
samovražednému obsahu. Ďalej 54 % 
slovenských detí má tendenciu zveriť sa 
s takouto skúsenosťou kamarátovi, 31 % 
detí sa zverí rodičovi a 22 % by o svojej 
skúsenosti radšej nepovedalo nikomu.

Kde vyhľadať pomoc?
Ak ste sa stali obeťou sexuálnych 

predátorov, alebo s tým súvisiacej čin-
nosti a chcete získať viac informácií o 

možnostiach pomoci, obráťte sa na po-
líciu alebo pracovníkov informačných 
kancelárií pre obete trestných činov v 
každom krajskom meste osobne, telefo-
nicky, e-mailom alebo prostredníctvom 
online formulára. Téme sexuálnych pre-
dátorov sa v kampani SAY NO! venuje aj 
Europol, ktorý vytvoril zaujímavé video:    
https://youtu.be/2TkuuHnQE_U.

Informácie a foto poskytol Tlačový 
odbor Kancelárie ministra vnútra SR

Pripravila: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Sexuálni predátori na internete

Pozor na nástrahy virtuálneho sveta

SOCIÁLNE SIETENajčítanejšie regionálne noviny

Vládny kabinet schválil päť chrá-
nených areálov o výmere približne 
525 hektárov. Ide o chránené areály 
Čenkov, Panské lúky, Kamenínske 
slaniská, Síky a Marcelovské piesky. 

Ich zachovanie je dôležité pre 
správne fungujúci ekosystém. Naria-
denia, ktorými na Slovensku pribudnú 
chránené areály, predložil na rokova-
nie vlády minister životného prostredia 
Ján Budaj.

Súčasťou chránených areálov je 6 
území európskeho významu a všetky 
sa nachádzajú na území Nitrianskeho 
kraja. Účelom ich vyhlásenia je za-
bezpečenie priaznivého stavu veľmi 
vzácnych biotopov – tzv. slanísk, su-
chomilných lesných biotopov a travín 
na pieskoch, ako aj vzácnych druhov 
rastlín a živočíchov, akými sú kosatec 
piesočný, jesienka piesočná či rosnička 
zelená. Schválením nariadení Sloven-
sko zabezpečí právnu ochranu lokalít v 
zmysle európskej legislatívy.

Minister Budaj v tejto súvislosti po-
vedal: „Vnútrozemské slaniská a slané 
lúky s vysokým obsahom soli v pôde sa 
v rámci Európy nachádzajú iba v nie-
koľkých krajinách. Tvoria približne tri 
percentá rozlohy Európy. Som rád, že 
sa nám dnes podarilo vyhlásiť vzácne 
slaniská.“

Pre slaniská je typická veľká salini-

ta. Vznikajú buď v blízkosti morí, kde je 
prítomná morská voda, alebo vo vnút-
rozemí. V týchto prípadoch obvykle 
vzniká prameňom bohatým na mine-
rály, resp. sa v pôde hromadí soľ vďa-
ka striedavému vlhkému a suchému 
počasiu. Voda sa vyparuje a vťahuje do 
pôdy minerálne látky.

Jedinečnosť týchto území je vý-
znamná nielen u nás, ale aj v rámci 
celej Európy. Aby nedošlo k ich zániku, 
v súčasnosti je ochrana slanísk zabez-
pečovaná vyhlasovaním Území eu-
rópskeho významu. Európska komisia 
podporuje návrat k tradičnej pastve, 
ako ideálnemu spôsobu zachovania 
týchto prírodných pokladov. Pri ob-
nove tradícií pastvy je kľúčová práve 
aktívna účasť miestnych obyvateľov a 
vôľa znovu zaviesť spôsoby hospodáre-
nia ich predkov.

Vzácne slaniská vyhlásili 
za chránené areály

» red 

Opatrenie bude platiť 2 týždne, to 
znamená: od 2. septembra 2020 od 
06:00 do 14. septembra 2020 18:00.

Výnimky z nosenia rúšok po no-
vom pribudnú u:
- žiakov prvého stupňa základnej ško-
ly v interiéri školy v rámci výchovno-
-vzdelávacieho procesu (ak tieto deti 
budú rúško na tvári akceptovať, jeho 
nosenie jednoznačne odporúčame)
- žiakov so stredným a ťažkým mentál-
nym alebo sluchovým postihnutím

Vypúšťajú sa nasledovné výnim-
ky z nosenia rúšok:
- pedagogických zamestnancov a od-
borných zamestnancov (napr. asistent 
učiteľa alebo špeciálny pedagóg) v 
rámci výchovno-vzdelávacieho proce-
su,
- žiakov základnej a strednej školy v 
interiéri školy v rámci výchovno-vzde-
lávacieho procesu,
- osôb s chronickými ochoreniami dý-
chacích ciest s dychovou nedostatoč-
nosťou a osôb s kožnými ochorenia-
mi tváre, u ktorých by nosenie rúška 
mohlo viesť k zhoršeniu stavu (K vy-
pusteniu výnimky sa pristúpilo z dôvo-
du, že mnohí výnimku zneužívali. 

V opatrení naďalej ostávajú na-
sledovné výnimky:
- deti do 3 rokov veku,
- osoby so závažnými poruchami autis-

tického spektra,
- vodiči verejnej dopravy, ktorí sú sami 
v uzavretej kabíne oddelene od ostat-
ného priestoru určeného na prepravu 
osôb,
- žiaci pri konaní prijímacích skúšok, 
komisionálnych skúšok, jazykových 
skúšok, skúšok odbornej spôsobilosti 
na výkon povolania a pri ukončovaní 
výchovy a vzdelávania,
- poslucháči pri konaní štátnych jazy-
kových skúšok,
- deti v interiéri materskej školy a jaslí,
- osoby pri výkone športu,
- fotografované osoby na čas nevyhnut-
ný pre výkon procesu fotografovania,
- osoby nevesty a ženícha pri svadbe,
- deti pristupujúce k prvému svätému 
prijímaniu,
- účinkujúci pri nakrúcaní audiovizu-
álneho diela alebo výrobe programu a 
výkonných umelcov pri podávaní ume-
leckého výkonu,
- osoby vo wellness a umelých kúpa-
lísk,
- účastníci zotavovacích podujatí pre 
deti a mládež,
- zamestnanci vykonávajúci prácu v 
spoločnom pracovnom priestore, ak sú 
od seba, alebo od iných osôb vzdialení 
minimálne 2 metre, alebo zamestna-
nec, ktorý sa nachádza na pracovisku 
sám.

Zmena opatrenia k noseniu rúšok 
od 2. septembra

» Zdroj – ÚVZ SR
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Videá a fotky realizácií nájdete na:
www.montter.sk

0919 370 730, 0919 383 363

PRÍSTREŠKY - TERASY
RÁMOVÉ - BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE

TIENENIE NA STRECHY
SKLENENÉ STRECHY
STAVEBNÉ PRÁCE

TERASY   ZASKLENIE
 ZIMNÉ ZÁHRADY 

Predĺžte si leto vo vašej zimnej záhrade.

farba
ANTRACIT

farba
BIELA

ANTRACIT
7016

BIELA
9016

HNEDÁ
8003

HNEDÁ
8017

Zvýhodnená cena
na tieto farby

kde potrebujete.Staviame tam,

Materiály:
HLINÍK, DREVO

Materiály:
HLINÍK, DREVO

info@c-group.sk I 0903 431 350
nabor@c-group.sk I 0910 431 545
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PRIJMEME

3000 EUR/mesačne Brutto
Mäsiarov (Rakúsko)

Drevár Rakúsko 3500 € /mes. 
Sklad Nemecko 2800 € /mes. 

PLYNOVÉ TEPLOVODNÉ 
PRIETOKOVÉ KOTLY

- v súlade s nariadením 
  Európského parlamentu  a Rady (EÚ) 2016/426   
- emisná trieda 5

Zastúpenie pre SR:

PLYNEX, Kátlovce 2, 919 55
www.plynex.sk

plynex1@gmail.com
Tel.: 033 5576143 -  Mob.: 0905 908 867

DESTILA s.r.o. BRNO

www.destila.cz 
prodejna@destila.cz

 Tel.: +420 545 531 248 I Mob.: +420 736 680 101
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w w w . p r o f i l i n v e s t . s k
0918 217 665
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eshop.zenitsk.sk

NEROZBITNÉ PRESTREŠOVANIE A ZASKLIEVANIE

POLYKARBONÁT + DOPLNKY
Makrolon 7/16 bronz  -  16,20 €/m2 s DPH  AKCIA -30%

Ultralight 2/10 číra  -  7,94 €/m2 s DPH  AKCIA -30%

KOŠ - 046/5430 771, zenit@zenitsk.sk
KOŠICE - 055/6254 006, kosice@zenitsk.sk DOPRAVA CELÁ SR

72
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Mob.: 0948 020 669
Tel.: 055/ 78 98 772
Fax: 055/ 78 98 774

Kvalitné okná s dvojsklami i trojsklami za veľmi rozumné ceny
Sme na trhu už 15 rokov a jedna z našich dnešných, zaujímavých ponúk:

Ďalej ponákame okná a dvere:
ALUPLAST, SCHUCO,SALAMANDER, GEALAN, drevené EUROOKNÁ,

hliníkové okná a dvere so zasklením a výbavou podľa priania zákazníka,
s príslušenstvom (par , žalúzie, siete) a kompletnými prácami.

Montáž kvalifikovanými pracovníkmi.

Okná zo 7 komorového profilu, s tromi tesneniami
a nízkoemisnými trojsklami 48 mm, stavebná hĺbka 81 mm
Okná zo 7 komorového profilu, s tromi tesneniami
a nízkoemisnými trojsklami 48 mm, stavebná hĺbka 81 mm

• Hrúbka stien 3 mm
• Silná oceľová výstuž
• Trojsklo s nízkym prestupom
   tepla (U=0,5 W/m²K)
• OKNO DO NÍZKOENERGETICKÝCH
   A TEPELNE PASÍVNYCH STAVIEB
• Vhodné do rodinných domov
   i panelákov

• OKNO DO NÍZKOENERGETICKÝCH
   A TEPELNE PASÍVNYCH STAVIEB

Pražská 2, 040 01 Košice
E-mail: sk.fores@mail.t-com.sk
www.sk-fores.sk

OKNÁ AJ SO

SKRYTÝM KOVANÍM
OKNÁ AJ SO

SKRYTÝM KOVANÍM
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10. september 1977
posledná osoba popravená gilotínou vo 
Francúzsku (Hamida Djandoubi, tuniský 
prisťahovalec).
11. september 1683         
bitka pri Viedni znamenala ukončenie tu-
reckej expanzie v strednej Európe.

Výročia a udalosti
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plastové a drevené eurookná, dvere a garážové brány

420€ 389€549€ 489€

Alžbetina 30  ¦  KošiceAlžbetina 30  ¦  Košice

Pri montáži
dodržiavame

prísne
hygienické

a bezpečnostné
opatrenia

SUPER
AKCIA

na vchodové dvere
s bezpečnostným

kovaním

OKNÁ DO 7 DNÍ
Profesionálni, školení pracovníci

AKCIA
na zateplenie rodinných domov

| uhlíkový polystyrén v cene obyčajného |
pri objednávke do konca septembra

ká nerezová rúra Elektrelektric olux

590€
Špičkové 
5 - komorové
profily

kovanie

V cene okien je zahrnuté:

demontáž, montáž, vysprávky, vonkajšie
a vnútorné parapety, mikroventilácia,

retiazkové celotieniace žalúzie,
zdvíhač krídla, DPH, odvoz zdarma

Bližšie informácie v predajni

NA SPLÁTKY
BEZ NAVÝŠENIA

Návrhom zákona zo dňa 18.6.2020  
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 
190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a 
strelive a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov, sa navrhuje v poradí 
už štvrtá zbraňová amnestia (ďalej 
len ako „Amnestia“) na území samo-
statného Slovenska. V prípade vyš-
šie schváleného návrhu by amnestia 
mala trvať od 1. novembra 2020 do 30. 
apríla 2021.

Podstata Amnestie spočíva v zániku  
trestnosti nedovoleného ozbrojovania 
osobám, ktoré bez povolenia držia vy-
medzené strelné zbrane alebo strelivo. 
Amnestia má veľký význam pre osoby, 
ktoré sa rozhodnú zbaviť zbrane, ku 
ktorej sa dostali náhodou (napr. nájde-
nie zbrane z II. svetovej vojny pri výko-
pových prácach). Ak by sa v takomto 
prípade zbraň odovzdala policajnému 
útvaru mimo zbraňovej amnestie, oso-
ba by sa dopustila podľa § 294 Trest-
ného zákona Trestného činu Nedovo-
leného ozbrojovania a obchodovania 
so zbraňami, pri ktorom hrozí trest 
odňatia slobody na jeden až päť rokov. 
Ďalšou výhodou Amnestie je možnosť 
osoby, ktorá  spĺňa podmienky podľa 
zákona o strelných zbraniach a stre-
live na držanie zbrane, aby si takúto 
zbraň zaevidovala za predpokladu, že s 
predmetnou zbraňou podľa odborného 
vyjadrenia špecializovaného útvaru 
ministerstva vnútra nebol spáchaný 

trestný čin. Osoba, ktorá odovzdala 
zbraň, môže tiež v uvedenej lehote a za 
podmienky, že so zbraňou nebol spá-
chaný trestný čin previesť vlastníctvo 
zbrane alebo streliva na osobu, ktorá 
spĺňa podmienky na držanie zbrane.

Z histórie treba poznamenať, že in-
štitút Amnestie bol prvýkrát zavedený 
na prelome rokov 2005 a 2006 kedy do-
šlo k odovzdaniu  3463 kusov nelegálne 
držaných zbraní. Spolu s ďalšími dvo-
ma neskoršími amnestiami sa podarilo 
z obehu stiahnuť dovedna 10 865 kusov 
zbraní  a 82 010 streliva.

Medzi odovzdanými zbraňami sa 
objavila aj puška Winchester Model 
1985, ktorá bola špeciálne vyrábaná 
pre cárske Rusko, v hodnote približ-
ne 3000€, alebo legendárna puška 
Sharps, ktorá bola používaná v časoch 
americkej občianskej vojny tzv. Sever 
proti Juhu a taktiež v časoch „Divokého 
západu“.

Zbraňová amnestia

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

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

Ministerstvo kultúry SR rozdelí 
na kultúru znevýhodnených skupín 
celý 980-tisícový rozpočet dotačné-
ho programu. 

Odborná komisia navrhla podporiť 
188 projektov pre tento rok, pričom pri-
bližne dve tretiny sú venované kultúr-
nym aktivitám pre ľudí so zdravotným 
znevýhodnením. Celý objem v progra-
me Kultúra znevýhodnených skupín sa 
od roku 2015 podarilo rozdeliť iba dva-
krát, v roku 2016 a v aktuálnej tohtoroč-
nej výzve.

„Som veľmi rada, že na našu výzvu 
zareagovali žiadatelia kvalitnými a 
zmysluplnými projektmi. Ministerstvu 
kultúry sa podarí po dlhom čase roz-
deliť celú sumu, ktorá bola vyčlenená 
na podporu kultúry znevýhodnených 
skupín. Verím, že tieto peniaze pomôžu 
v tak náročnom roku skupinám, ktoré 
si zaslúžia podporu štátu,“uviedla mi-
nisterka kultúry Natália Milanová.

Organizátori kultúrnych aktivít 
zdravotne alebo inak znevýhodnených 
skupín obyvateľstva do konca termínu 
tohtoročnej výzvy, do 29. júla predložili 
ministerstvu 288 projektov.

V predošlých dvoch rokoch sa celý 
objem dotácií rozdeliť nepodarilo. Pri-
tom, v roku 2019, ako aj v roku 2018 
boli v programe vyhlásené nie jedna, 
ale dve výzvy. Dotačný program Kul-

túra znevýhodnených skupín vznikol 
v roku 2005 ako jeden z podprogramov 
dotačného programu MK SR Kultúra 
národnostných menšín. Ako samostat-
ný dotačný program ministerstva exis-
tuje od roku 2006. Od roku 2017 je naň 
každoročne vyčlenených 980 tisíc eur.

Program Kultúra znevýhodnených 
skupín je zameraný na kultúrne akti-
vity zdravotne alebo inak znevýhod-
nených skupín obyvateľstva, rozvoj 
ich kultúrnych práv a odstraňovanie 
bariér. Podporu poskytuje aj projektom 
pre ľudí ohrozených chudobou a soci-
álnym vylúčením, ako aj projektom za-
cieleným na témy rovnosti príležitostí, 
prevencie a eliminácie všetkých foriem 
násilia, diskriminácie, rasizmu, xeno-
fóbie a extrémizmu. V neposlednom 
rade je určený pre projekty venované 
výchove k tolerancii, posilneniu soci-
álnej a rodinnej súdržnosti a rozvoju 
medzikultúrneho dialógu.

Na kultúru znevýhodnených skupín 
sa po rokoch rozdelia všetky zdroje

» red (Zdroj MKSR)
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