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KOŠICKO
Najčítanejšie regionálne noviny

Týždenne do 82 750 domácností

Okamžitý výkup nehnuteľností,
aj zadlžených, v hotovosti
66-0007-2

SKLADOVANIE

ZAMERANIE a ukážka vzoriek u Vás doma ZDARMA

KOŠICE

Južná trieda 97
(pred ČS OMV)
tel.:

AKCIA

055/728 87 80 - 1
0905 89 89 81
0911 89 89 87

460€

REHAU

555€
377€

055/728 87 82

329€

REHAU

Brugmann
SALAMANDER

fax:

Brugmann
SALAMANDER

414€

Brugmann
SALAMANDER

REHAU

465€

400€

REHAU

518€

AKCIA

V cene je zahrnuté okno vrátane dopravy, demontáže, montáže,
úpravy ostenia, vonkajších a vnútorných parapiet,
retiazkových žalúzií ISSO a DPH, likvidácie starých okien.

ZÁRUKA na okná

5 rokov

AKCIA
-40%

EUROFAL
bezpečnostné dvere, plastové okná

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

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

BIELE
vzor

AKCIA 270€
kovanie ZDARMA
zameranie ZDARMA
v ponuke aj

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

66-0002-1

INTERIÉROVÉ
DVERE
v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge všetky dvere SKLADOM
www.ocelovedvere.sk
odborná montáž s licenciou
ocelovedvere@ocelovedvere.sk
technickej služby od polície SR

0917 56 36 12
0911 60 20 40

Už 22 rokov sme tu pre Vás!

0905 611 093

www.eurofal.sk | eurofal@gmail.com

66-0071

akcie sa nekombinujú

SERVIS OKIEN
JARNÁ
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Hutnícka 22, Košice
66-0083

5-komorový profil:
Brugmann
SALAMANDER

ŽALÚZIE
a SIETE

AKCIA

www.bf-trade.sk

34-0004-1

NEREZOVÉ VL0Ç,:t 0905 682 445

Možnosť nákupu na splátky aj bez navýšenia

e-mail: bf-trade@stonline.sk

Revízie, kontrola a čistenie špeciálnou kamerou

34-0008-1

66-0011-2

KOMINÁRSTVO MRÁZKO Nižná Hutka

GARSÓNKA, AMURSKÁ č. 9 /NAD JAZEROM/
- OV, 11.p., 24m2, loggia, moment. prebieha kom. rek.
CENA:
58.000 €
mobil: 0917 969 909
GARSÓNKA, ROVNÁ č. 7 /POPRAD/ - OV, prízemie,
20m2, loggia, kompletná rekonštrukcia
CENA:
47.000 €
mobil: 0905 261 117
3 izb. PALÁRIKOVÁ č. 14 /JUH/ - OV, pražský typ,
vyvýšené posch., 72,90m2, loggia, kom. rekonštrukcia
CENA:
119.800 €
mobil: 0905 261 117
3 izb. NÁM. OCELIAROV č. 2 /KOŠICE - ŠACA/
- OV, 2.p., 66m2, bez balkónu, čiastočná rekonštrukcia
CENA:
59.500 €
mobil: 0905 261 117
RD /KOŠICE - PEREŠ/ - pozemok 1340m2, úžitková
plocha 320m2, kompletná rekonštrukcia, dvojgaráž
CENA:
399.000 €
mobil: 0917 969 909
OBCHODNÝ PRIESTOR, HLAVNÁ ul. /ST. MESTO/
- výmera 100m2, IS: komplet, vlastná kuchynka a WC
CENA: 2.500 € bez DPH a bez médií mobil: 0915 864 533

0918 18 11 11, 055/303 11 11
www.realplus.sk

66-0009-1

šatníkové a policové zostavy
vešiakové steny
komody a iné...
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Každý týždeň:
Sídliská a mestské časti:
Ťahanovce, Dargovských hrdinov - Furča, Sever, Staré mesto,
Juh, Železníky, Nad jazerom, KVP,
Terasa.
Vyšné Opátske, Krásna nad Hornádom, Pereš, Barca, Myslava,
Košická Nová Ves,

Aj keď si niektorí myslia, že im áno a
vždy. Žiadna moc a žiaden spoločenský status nedovoľuje človeku všetko.
Neexistuje nijaký kánon, zákon, nijaká
spoločenská norma, ktorá by to umožňovala.
Vážení čitatelia, do dnešného redakčného slova, ktoré s k vám dostáva
v čase významných sviatkov, som si pre
vás dovolil vybrať pár myšlienok z príhovoru arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ, sekretára Kongregácie pre východné cirkvi,
ktorý odvysielal vlani na Veľkú noc Vatikánsky rozhlas.
„Čím je bez Boha svedomie? Ak
Boha niet, ak Kristus nevstal z mŕtvych,
ak duša nie je nesmrteľná, ak človek nenesie na večnosť zodpovednosť za svoje
konanie, ak večnosť neexistuje – tak potom niet nijakej spravodlivosti, mimo tej
ľudskej, ktorej je možné ľahko uniknúť a
ktorá je v našich rukách aj s jej kritériami
a hodnotovým systémom, ktorý si upravíme podľa našej chuti, potom vari môžeme žiť ako zvery, ba horšie ako zvery,
potom je naša sloboda nástrojom záhuby
pre všetkých okolo nás, ktorí nám nejakým spôsobom môžu zavadzať a prekážať pri uskutočňovaní našich chúťok.“
Pán arcibiskup nám pripomína, že
mnohí mocní tohto i nášho sveta nám

maľby, nátery

dávajú najavo, že zlo, podlosť a dobrota
je to isté. „Byť ušľachtilý alebo podlý nie
je, nemôže, nesmie byť to isté.“ A zároveň sa veľmi nástojčivo pýta - „... Alebo
vari áno?!“
Preto aj dnes pripomínam rok starú
výzvu arcibiskupa Cyrila Vasiľa: „Cirkev
v liturgii vyznáva vieru v Krista, teda to,
že Kristus „tretieho dňa vstal z mŕtvych
podľa Svätého písma. A vstúpil do neba,
sedí po pravici Otca. A zasa príde v sláve
súdiť živých i mŕtvych a jeho kráľovstvu
nebude konca a že ... očakávame vzkriesenie mŕtvych a život budúceho veku. Vyslovme aj dnes tieto slová s vedomím ich
nesmiernej, životnej dôležitosti a potvrďme to celým naším životom a konaním.“
Človek si naozaj nesmie dovoliť všetko, čo sa jemu zažiada. Ale môže a musí
urobiť koľko vládze a je v jeho silách, aby
náš spoločný život bol spravodlivejší,
krajší.
Vážení čitatelia, milostiplné a požehnané Veľkonočné sviatky, dostatok
zdravia, šťastia a lásky
vám želá vydavateľstvo
a všetky redakcie
pod značkou
REGIONPRESS.

nástrek variopaint
na umakartové jadrá

34-0037-2

Masarykova 2
KOŠICE
kosicko@regionpress.sk

Diamond cut s.r.o.
Najlacnejšie

REZANIE
•panelu
•železobetónu
•jadrové vŕtanie
najmodernejšími proﬁ strojmi

0911 60 20 40

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

66-0034-1

Redakcia:

Naozaj nie je dovolené všetko

66-0001-1

KOŠICKO

l

Vzorková predajňa - Staničná 1, Košice

BETÓNOVÉ PLOTY

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

22

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

57.000
67.000
26.000
30.000
24.000
15.000
30.000
25.500
48.000
35.000
21.000
32.500
25.000
31.000
38.000
52.000
45.500
18.000

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

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

51.100
30.000
35.500
30.000
39.250
38.600
35.500
35.000
36.500
26.500
52.000

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

31.000
25.000
25.000
82.750
22.250
13.100
30.500
40.000
40.000
30.000

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

0918 217 665

MARKÍZY

-28%

PERGOLY, MEDITERÁNY

INZERCIA

-25%

83-0019

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

JARNÁ AKCIA

Záručná doba 4 roky. Akcia platí do 22.4. 2019

Spojovací materiál + stavebná chémia
Ručné náradie
Pletivá rôzneho druhu
Odkapové systémy
Hutný materiál + delenie
Stavebná oceľ + kari rohože
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-odvoz-dovoz
-sťahovanie

kosicko@regionpress.sk

vypratávanie
pivníc, záhrad

Kavečianska cesta 8, Košice
tel.: 055/633 16 56
mob.: 0902 372 880 | 0911 627 180
mail: zelezorivi@centrum.sk

-likvidácia
azbestu-eternito-

vých striech, stavebného a iného odpadu

ÇALÚZIE
MARKÍZY
ROLETY

Siete proti hmyzu
Zhŕňovacie dvere
Široký sortiment, rýchle dodávky,
atypické riešenia, 18 - roŘOÈQrax

66-0063-1

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

27-0017-18

cenu
obojstranné za
jednostranných

0905 644 448
055/729 8838
FACH, Jantárová 30, Košice
www.fach.sk, fach@stonline.sk

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

34-0022-1

ll

66-0005-3

lV

27-0006-1

lll

KOŠICE
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SLUŽBY, BÝVANIE, RELAX

ZARIADENIE PRE SENIOROV

PALIVOVÉ
DREVO

Š P E C I A L I ZO VA N É Z A R I A D E N I E A R E H A B I L I TAČ N É C E N T R U M

DRIENOVECKÉ KÚPELE

na predaj

výkup a predaj

SERVIS
OKIEN

JAZERO

Po - Pia:
7.00 - 17.00
So:
8.00 - 13.00

na

Obnova bytov, fasád a nátery striech.
Naša profesionalita - Vaša spokojnosť

0905 625 433

www. cisteniehrobov .sk

zameranie ¦ dovoz ¦ montáž

pre objednaných klientov bez čakania
Objednávky 055-304 57 27
Napajadlá 7, Košice

10-ročné skúsenosti

PRETESNENIE
37-0009

okien a dverí

0950 41 41 82

www.ZaluzieKosice .sk

PLASTOVÉ OKNÁ,
DVERE
61-0035

elektroprojekty

možnosť predaja
aj na splátky

maxidachmann@gmail.com

KAM S DREVENÝM ODPADOM ?
ZBERNÝ DVOR ODPADOVÉHO DREVA
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www.bucina-ddd.sk

68-06

www.dachmann.sk

83-0005

Kontaktná adresa Prešov:
Levočská 2
Tel./fax: 051/7718 607
Mobil: 0903 634 202
Kontaktná adresa Košice:
Kováčska 63
Mobil: 0944 047 008

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

0907 946 256

ZÁHRADNÍCTVO

kosicko@regionpress.sk

 KOMPLETNÁ STAVEBNÁ ČINNOSŤ
 PREDAJ PARAPETOVÝCH DOSÁK
 ŽALÚZIE A SIETE PROTI HMYZU
 GARÁŽOVÉ BRÁNY

27-0010-4

30

rokohvu Maľby - nátery schodísk a nebytových priestorov.
tr

NOVÉ ŽALÚZIE
NOVÉ SIETE
proti hmyzu

STK + EK

www.stkkosice.sk

OPRAVA
ŽALÚZIÍ

27-0005-1

www.pasketik.sk | 055/625 72 74

66-0079

eKasa

27-0044

registračné pokladnice

cena: 49.500€ kontakt: 0944 959 609
viac na www.nehnuteľnosti.sk a www.bazos.sk

37-0003-1

0918 217 665

66-0066-1

rýchlo a lacno

v katastri obce Veľký Folkmar
28km od Košíc + 1,8km prístupová lesná cesta.
Chata je 3-podlažná: 3 izby, malá kuchyňa, komora,
kúpeľňa, kanalizácia-žumpa, elektr.:3x230/400V,
kúrenie kachľovými pecami a elektr. radiátormi,

Realizácia okrasných záhrad
Montáž robotických kosačiek
Strihanie okrasných drevín
Budovanie jazierok, potokov, fontán
Automatické zavlažovacie systémy zn. Gardena

0940 234 800

www.zahradnictvo-uhrin.sk

62-0022

obchodné, plošinové,
s tlačou na etikety,
na váženie pivných sudov,
na váženie alkoholu
a euromincí, ...

Predám chatu

27-0017-17

VÁHY

STK

PATRIA n. o., Drie novecké kúpele 497, Drien ovec
Tel.: 055/48 98 710, 055/460 21 15
Rehabilitačné centrum: 055/48 98 711
w w w.drien oveckekupel e.sk

KVETY - ZÁHRADNÍCTVO
PONÚKAME:
đŏ&! *+.+^*hŏŏ('¨*+2hŏ'2!05
đŏ)1Æ'805ŏ/0+&0hČŏÌ$2h
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đŏ)+ö*+/Ìŏ,(0%Ìŏ&ŏ2ŏĺ

(OTVÁRAME) - začiatok predaja 14.4.2019
KOVÁCSNÉ MOLNÁR JULIANNA | Po-Ne: 1000-1800, So: zatvorené
Fürdő U.15 | TELKIBÁNYA | 22 km za maďarskou hranicou
+36 30 568 1655 | juliakerteszet@gmail.com
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66-0080

Pri areáli David Ï Košice Ï Jazerná 1
0907 617 268 Ï ondrej.bartok@gmail.com

66-0078

EUROPALIET

4
PRÁVNIK / SLUŽBY, BÝVANIE
Zrušenie a vyporiadanie
podielového spoluvlastníctva
Vec, či už hnuteľná alebo nehnuteľná
môže byť v spoluvlastníctve viacerých
vlastníkov. V prípade, ak spoluvlastník
už nemá ďalej záujem zotrvať v spoluvlastníckom vzťahu, je potrebné podielové spoluvlastníctvo k veci zrušiť a
vyporiadať. V tomto článku sa zameriame výlučne na zrušenie a vyporiadanie
podielového spoluvlastníctva (ďalej len
„ZaVPS“). Zákon pozná dva spôsoby ZaVPS, a to dohodou všetkých spoluvlastníkov o ZaVPS alebo rozhodnutím súdu
na návrh niektorého zo spoluvlastníkov.
Uzatvorenie dohody o ZaVPS prichádza
do úvahy vtedy, keď majú o ZaVPS záujem všetci podieloví spoluvlastníci.
V prípade ZaVPS, ktorého predmetom je hnuteľná vec, zákon neustanovuje formu dohody o ZaVPS. Naopak
ak ide o ZaVPS, ktorého predmetom je
nehnuteľná vec, zákon pre dohodu výslovne ustanovuje písomnú formu, a to
pod sankciou absolútnej neplatnosti.
V záujme právnej istoty zákon v prípade
ústne uzatvorenej dohody o ZaVPS (teda
pre hnuteľnú vec) ukladá povinnosť každému z podielových spoluvlastníkov
vydať ostatným na požiadanie písomné
potvrdenie o tom, ako sa vyporiadali.
Druhým možným spôsobom ZaVPS je
ZaVPS súdnou cestou. Pred podaním
návrhu na súd je vhodné pokúsiť sa
o dohodu s ostatnými podielovými spoluvlastníkmi, nakoľko súd nemusí roz-

hodnúť tak, ako žalujúci spoluvlastník
navrhuje. Okrem toho sú so súdnym konaním spojené zvýšené náklady, ako aj
časová náročnosť tohto spôsobu ZaVPS.
Rozdielom medzi dohodou a súdnym ZaVPS je aj to, že súd môže postupovať len
na základe zákonných zásad.
Pri rozhodovaní o ZaVPS musí súd
najprv skúmať, či vec, ktorá je predmetom podielového spoluvlastníctva, možno dobre rozdeliť medzi spoluvlastníkov. Otázka možnosti rozdelenia veci je
závislá nielen od možnosti technického
rozdelenia veci, ale aj od iných subjektívnych alebo objektívnych skutočností.
Ak nie je vec možné dobre rozdeliť, súd
ju prikáže za primeranú náhradu niektorému zo spoluvlastníkov, prípadne
viacerým z nich. Súd v takomto prípade prihliada na účelné využitie veci
a na násilné správanie podielového
spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. V prípade, že vec žiadny z
podielových spoluvlastníkov nechce,
súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí
medzi spoluvlastníkov podľa veľkosti
spoluvlastníckych podielov.

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

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

Pomoc výnimočným ženám
Medzi prvé projekty, ktoré po druhej
svetovej vojne realizoval a podporoval
zakladateľ Kirche in Not (ACN) P. Werenfried van Straaten, patrili tzv. „Božie pevnosti“ – ženské kontemplatívne
kláštory postavené pozdĺž železnej
opony. Poslaním týchto kláštorov bolo
modliť sa najmä za prenasledovanú
Cirkev v komunistických krajinách
východného bloku a byť duchovnou
záštitou v boji proti rozmáhajúcemu sa
militantnému ateizmu. Najmä vďaka
tisícom skrytých modliacich sa duší a
vernosti prenasledovanej Cirkvi môžeme dnes slobodne žiť svoju vieru aj
v našej krajine. Osobitná vďaka patrí
práve rehoľným sestrám, ktorých život
dáva svetu akoby duchovnú rovnováhu. Preto podpora rehoľných sestier
je jednou z priorít pápežskej nadácie ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi,
a venuje im aj svoju tohtoročnú
celosvetovú pôstnu a veľkonočnú
kampaň.
ACN ročne podporuje približne 11
000 rehoľných sestier prostredníctvom
viac ako 800 projektov v 85 krajinách
sveta. Okrem podpory ich formácie,
pastoračnej a charitatívnej činnosti
poskytuje ACN napríklad aj existenčnú
finančnú pomoc najmä kontemplatívnym kláštorom, starým a chorým sestrám či sestrám bez akýchkoľvek príjmov. Nadácia podporuje tiež projekty
na výstavbu a obnovu kláštorov zvlášť
v krajinách, ktoré boli zničené vojnou

BYT - BYTOVÉ JADRO

S

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

D

www.facebook.com/V.Skrivanek

O
27-0008-1

vieme, že sa dohodneme ...

duchovný asistent ACN
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ē STRECHY, ŽĽABY, ODKVAPY
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ē VÝZDOBA FASÁD, MONTÁŽ REKLAMY

37-0040

27-0001-1
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ē KOMÍNY, FASÁDY, HROMOZVODY
ē KOVOVÉ KONŠTRUKCIE
(montáž, demontáž, oprava)

» P. Martin Mária Barta

U

na k

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

7

alebo postihnuté prírodnými katastrofami. Zvlášť na misiách, kde panujú
najťažšie podmienky, žijú sestry
i napriek permanentnému ohrozeniu života, námahám, chudobe,
vojne a prenasledovaniu obetavo
svoje povolanie. Spomeňme si len na
našu slovenskú misionárku a lekárku
Veroniku Teréziu Ráckovú, ktorá bola
zastrelená 16. mája 2016 v Južnom Sudáne.
Heslom pôstnej a veľkonočnej
kampane ACN je: „Výnimočné ženy.
Vďaka Bohu. Vďaka vám.“ Kampaň
ACN predstavuje výnimočné poslanie
rehoľných sestier z celého sveta a svedectvá o ich povolaní, živote modlitby
a živote v spoločenstve, ako aj o ich
službe najmenším a najbiednejším.
Tieto sestry nám predkladajú hrdinské
svedectvo autentickej viery a lásky.
Ukazujú radostnú cestu života darovaného Bohu i blížnemu. Ich zasvätenie a modlitba nesie aj nás. Cez naše
modlitby, obety a dary môže- me byť
súčasťou ich misie, a tak
sami rásť v duchovnej
slobode ľudí patriacich
celkom Bohu. Viac informácií o našej kampani na pomoc sestrám:
www.vynimocnezeny.sk
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a farieb. Často spomínanou nevýhodou
je, že biele plastové okná časom ožltnú.
Väčšinou sa to však stáva len pri nekvalitných plastových oknách, preto
je dobré vybrať si spoľahlivého predajcu, ktorý ručí za kvalitu predávaných
okien. Niektorí ľudia považujú plastové
okná za menej estetické, ide však len
o vec názoru. Plastové okná si v modernej architektúre našli svoje miesto
ako dostupný a dobre vyzerajúci prvok
mnohých stavieb.
Drevohliníkové okná, to znamená drevené okná z vonkajšej strany,
opláštené hliníkovým krytom, znižujú citlivosť drevených okien na poveternostné vplyvy, aj nároky na ich
údržbu. Kým vonkajšiu stranu rámu
chráni kov, zvnútra si užívate pohľad
na plnohodnotné drevo. Hliníkový
kryt mierne zvyšuje aj tvarovú pevnosť drevohliníkového okna. Pre svoj
jedinečný moderný vzhľad a výborné
tepelno-izolačné vlastnosti, sa hodí pre
pasívne a energeticky úsporné domy,
rezidencie, vily či penzióny so zvýšenými nárokmi na design.

www.odb-injektaz.sk

|

REKONŠTRUKCIE
BYTOVÝCH JADIER a STAVIEB

vodoinštalačné práce, murovanie, betónovanie,
sadrokartónové podhľady a priečky,
obklady, dlažby, rekonštrukcie na kľúč

TERAZ AKCIA
BEZPEČNOSTNÉ DVERE ZDARMA

34-0023-7

Okná a dvere sú mimoriadne dôležitým prvkom každej stavby. Pri výbere
sa núka viacero možností a rozhodnúť
sa pre tie správne nebýva najľahšie. O
kúpe rozhodujú viaceré faktory ako
charakter stavby, finančné možnosti,
požadovaná kvalita a pod.
Drevo je prírodný obnoviteľný materiál, ktorý ,,dýcha“. Drevené okná
sú nadčasové, hodia sa na historické
budovy, koliby, drevenice, ale aj na
moderné obydlia. Drevené okná sú
vyhľadávané vďaka prírodnému charakteru, variabilite farieb, prirodzenej
kresbe a priaznivým tepelnoizolačným
vlastnostiach. Drevené okná sú veľmi estetické, príjemné na pohľad i na
dotyk. Na druhej strane drevené okná
vyžadujú väčšiu starostlivosť ako plastové okná. Pri zlej alebo nedostatočnej
starostlivosti hrozí riziko výskytu húb,
plesní a červotočov.
Plastové okná sú najlacnejšie a
najpoužívanejšie. Moderný vzhľad a
skvelé izolačné vlastnosti z nich urobili najvyhľadávanejšie a najpoužívanejšie okná pre rodinné domy a byty,
kancelárske i priemyselné budovy. Sú
dostupné v širokom prevedení tvarov

34-0039-5

Aké okná a dvere
– plastové či drevené

» red

Pôžičky od 18 do 75 rokov

SERVIS a VÝMENA

okien, žalúzií, sietí, kovania a iné ...

VÝMENA TESNENIA od 1,90 €
za bm vrátane DPH
za jedinečnú cenu

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

Pri výmene
okenného tesnenia
je nastavenie okna
a premazanie okna

ZADARMO

66-0031-1

0949 28 78 74 t 0948 22 05 22
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34-0029

www.domaciservisTLtEPNBDJTFrvis@domaciservis.sk
028

66-0003-1

Predajné miesto:
Košice, Fejova ulica 1, 0918 709
(pri reštaurácii Stará sýpka)
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Homeschooling
Podľa školskej legislatívy je na prvom stupni základnej školy možné
domáce vzdelávanie, tzv. homeschooling. Stačí na to súhlas riaditeľa školy,
mať garanta, t. j. učiteľa I. stupňa, treba spísať individuálny študijný plán,
urobiť ešte pár byrokratických úkonov
a dieťa sa môže vzdelávať v domácom
prostredí.
Samozrejme, rodičia musia mať
prostriedky na to, aby mohli so svojím dieťaťom denne zostať doma a
dohliadať na jeho vzdelávanie. Každý
polrok je potrebné prísť na komisionálnu skúšku zo všetkých predmetov
a domáce vzdelávanie sa tak napĺňa
vo forme vysvedčenia. Toto platí len
do štvrtého ročníka vrátane. Žiaľ, na
rozdiel od Českej republiky, náš zákonodarca neumožnil takýto typ individuálneho vzdelávania na druhom
stupni ZŠ. Či je to tradičná nedokonalosť slovenského zákona alebo zámer
ministerstva, ktoré sa obáva masového rozmachu „homeschoolingu“, nech
zostane nezodpovedané. Isté však je,
že takéto polovičaté riešenie sťažuje
situáciu rodičom, ktorí z rôznych dôvodov nedôverujú klasickému vzdelávaniu. Neostáva im iné, ako využívať
rozličné diery zlého školského zákona,
aby zachovali kontinuitu vzdelávania
svojich detí. Najčastejším spôsobom je
to, že prihlásia deti na slovenskú školu
a požiadajú o štúdium v Česku, kde je
možné domáce vzdelávanie, ako aj v

Festival Lumen je už za dverami
iných krajinách s vyspelým prístupom
k školstvu. Aj tu cítim prehnaný konzervativizmus ministerstva školstva a
snahu ponechať v deštruktívnom systéme, čo najviac žiakov, aby sa nebodaj nevymkli spod kontroly domácim
„neštandardným“ vzdelávaním, aby
neušli diktátu štátu.
Aj keby sa domáce vzdelávanie
dovolilo počas celej základnej školy, je
nepravdepodobné, že by sa žiaci hromadne začali vzdelávať doma. Málo
rodičov si môže dovoliť byť celý deň s
deťmi bez pravidelného platu. K domácemu vzdelávaniu sa utiekajú, ak dieťa
nezvláda societu školy alebo jednoducho nedôverujú školskému systému.
Niekedy je to aj z dôvodu, že rodičia
často cestujú a nežijú na jednom mieste. V poslednom období pociťujem, že
mnohí rodičia vidia závažné nedostatky v systéme slovenského školstva,
ktorý dlhodobo stagnuje a ignoruje
potreby žiaka, ako to vidíme všetci, čo
v školstve pôsobíme. Aj preto sa rôzne
alternatívy vzdelávania objavujú čoraz
častejšie. Keďže štát dlhodobo nevie
uspokojiť potreby žiaka, ba dostáva
osadenstvá škôl doslova na kolená,
nemal by brániť rodičom využívať iné
možnosti, ako kvalitnejšie vzdelať a
vychovať človeka. A občana, ktorý raz
tento stav zmení.
Asi toho sa obávajú najviac...

» PhDr. Ján Papuga, PhD.

riaditeľ ZŠ s MŠ, Riazanská, Bratislava

27. ročník najväčšieho gospelového
open-air festivalu v strednej Európe otvorí svoje brány 7. – 8. júna
2019 na Trojičnom námestí v Trnave.

vpred. Aby vo svojej každodennosti,
v ktorej žijú, hľadali okolo seba životnú pravdu a krásu, ktorú sa oplatí
nasledovať. Aby v dnešnej dobe, keď
každý z nás chce byť jedinečným, dokázali budovať svoju vlastnú identitu,
Rok čo rok lákajú organizátori ktorá bude hodná nasledovania a inúčastníkov na pestrý program v po- špiráciou ku konaniu dobra pre iných.
daní kvalitnej gospelovej hudby zo „Dobré príklady priťahujú a neuveriSlovenska, ale i zahraničia, podnetné teľne obohacujú náš život. Posúvajú
workshopy či prednášky a iný sprie- nás neskutočne dopredu a vysoko.
vodný program. V rámci takzvanej Kto v tvojom okolí by mohol byť pre
„XL zóny“ sa tento rok môžu „Lume- teba pravdivou, hodnotnou a krásnou
ňáci“ tešiť aj na tanečný workshop, inšpiráciou? Určite niekoho poznáš.
talkshow či divadlo.
Follow him! Ja poznám Jedného, ktoNa hlavnom pódiu sa predstaví rý je toho hodný. A ešte jedna otázka:
očarujúca Janais či kapela Altarive, „Nie si aj ty sám hodný nasledovania?
ktorá poteší rockovo-elektro milovní- Koľko máš followerov?“ Takto znie zákov s prvkami metalu či popu. Tohto- ver vyjadrenia, ktoré dali organizátori
ročným headlinerom Festivalu k mottu 27. ročníka Festivalu Lumen.
Lumen bude HillsongYoung&amV týždňových intervaloch pribúdap;Free z ďalekej Austrálie!
jú na stránke www.festivallumen.sk a
Pred pár dňami zverejnili orga- sociálnych sieťach nové informácie
nizátori na svojej sociálnej sieti ďalší o kapelách a ostatných účinkujúcich,
kúsok programu, ktorým je kapela So- na ktorých sa môžeme tešiť. Okrem
cialBeingz, starším ročníkom známa toho organizátori
pod názvom Twelve24. V tejto formácii vyzývajú
ochotsi ich mnohí pamätajú, pretože sa v Tr- ných mladých, ktonave predstavili už dvakrát. Čo to bude rí sa chcú zapojiť
v tomto novom šate uvidíme už 7. júna do organizovania,
na Trojičnom námestí.
aby sa prihlásili
Organizátori pre tento rok zvolili prostredníctvom
nezvyčajné motto: „Follow“. Chcú registračného forvyzvať všetkých mladých, aby zane- mulára na web
chali pohodlné kreslá, komfortné chill stránke festivalu .
zóny a vlastnú pohodlnosť a vykročili » Informoval: Tím Festivalu Lumen

30
plastové a drevené eurookná, dvere a garážové brány

410€

520€

469€

380 €

AKCIA

DARČEK

na zateplenie rodinných domov
| uhlíkový polystyrén
v cene obyčajného |
Pri objednávke do konca apríla
elektrická nerezová trúba Elektrolux

elektronika podľa ponuky
pri nákupe nad 900€

demontáž, montáž, vysprávky, vonkajšie
a vnútorné parapety, mikroventilácia,
retiazkové celotieniace žalúzie,
zdvíhač krídla, DPH, odvoz zdarma
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Špičkové 5 - komorové proﬁly

SALAMANDER
STREAMLINE

34-0015-7

Profesionálni, školení pracovníci

Rakúske kovania
MACO a WINKHAUS

NA SPLÁTKY BEZ NAVÝŠENIA
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Zubná klinika prijíma nových pacientov
HAPPYDENT, s.r.o.

Nájdete nás v Medicínskom centre na 4. poschodí AUPARK Košice
• moderne vybavená klinika má uzatvorené zmluvy
so všetkými zdravotnými poisťovňami

informácie: 0940 123 555 | info@stomatologiaaupark.sk
www.stomatologiaaupark.sk

66-0006-1

• ošetrenie a diagnostika pomocou najnovších
technológií vrátane panoramatického röntgenu
• bezplatná vstupná preventívna prehliadka vrátane
konzultácie a stanovenia liečebného plánu
• bezplatné parkovanie v OC AUPARK Košice
pre našich pacientov
• možnosť bezbolestného ošetrenia v úplnej narkóze

FIATPROFESSIONAL.SK

AMATÉR BEZ KLIMATIZÁCIE

PROFESIONÁL S KLIMATIZÁCIOU ZADARMO

AKCIOVÁ PONUKA KLIMATIZÁCIA ZDARMA PLATÍ NA VYBRANÉ SKLADOVÉ VOZIDLÁ.
Kombinovaná spotreba 3,8 – 8,9 l/100 km, emisie CO2: 100 – 234 g/km. Obrázky majú ilustračný charakter.

37-0065

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

KE19-16 strana-
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ako sa snažia zachrániť Titanic.
V ten istý deň prichádzam do Partizánskeho, kde si nadšenci vybudovali
modernú súkromnú škôlku a základnú
školu. V piatok večer sedia do noci s desiatkami ďalších opravárov sveta a hľadajú príležitosti a pre inováciu svojho
mesta a regiónu. Zakladateľ tohto mesta,
Jan Antonín Baťa, by bol na nich hrdý.
Zmeny sú rýchle a nečakané, dlhodobé stratégie nefungujú a investičné
rozhodovania sú veľmi zložité. Čím neskôr si kúpite stroj alebo linku, tým sú
lacnejšie a majú lepšie funkcie. Musíme
sa naučiť používať 3P – Pozorovať, čo sa
deje okolo nás (trendy, zmeny v biznise,
konkurenti, technológie, problémy a
nedostatky). Pochopiť čo to znamená a
Podniknúť akciu. Porozumieť rýchlemu
a meniacemu svetu okolo nás je dôležité
pre nás aj naše deti.
Písmenom P začínajú
aj slová príležitosť,
pád alebo prehra.
„Na ceste k úspechu
máme dve prekážky
– strach a lenivosť,
hovoril Tomáš Baťa.

STREŠNÉ KRYTINY - PREDAJ A MONTÁŽ
ODKVAPOVÝ SYSTÉM - SKLADOM

VÝHODNÉ ZĽAVY!
27-0013-1

Bol som vo firme, kde som videl
prázdnu halu s modernými strojmi, ktoré nepracovali. Kúpili ich pred dvoma
rokmi s veľkými plánmi a dnes pre ne
nemajú výrobu. Zmenili sa produkty,
technológie, materiál, nemajú série a
výrobné dávky.
V ďalšej firme zatvárajú výrobu kvôli
tomu, že trh valcujú výrobcovia z Číny,
tretia firma končí, lebo ich zlikvidovala
prelomová technológia.
Bol som nedávno vo firme OMS v Senici. Za 20 rokov sa firma pod vedením
Vlada Levárskeho zmenila z predajcu
lámp na výrobcu svietidiel, neskôr na
vývojové a inovačné centrum svietidiel,
projektovanie svetla a konfigurovanie
jeho parametrov. Dnes z OMS vzniká
firma, ktorá cez svietidlá zberá a analyzuje dáta a buduje inteligentné mestá
a fabriky. Neuveriteľná rýchlosť a obrovské zmeny v myslení, technológiách a
znalostiach.
Toto sú moje zážitky z posledných
týždňov: Majiteľ firmy, ktorá bola vlani
zavalená prácou, teraz nemá čo robiť.
Bol som v organizácii, ktorú bezstarostnosť ľudí a ignorovanie zmien v jej okolí
doviedli na pokraj krachu. Strhaný šéf
so svojim tímom pracujú od rána do večera a zvyšok sa na nich pasívne pozerá,

37-0018-3

3P

» Ján Košturiak

16 ROKOV NA TRHU

SCHODOLEZY, STOLIČKOVÉ VÝŤAHY, PLOŠINY
A STROPNÉ ZDVIHÁKY PRE IMOBILNÉ OSOBY

OZVITE SA
NÁM NA:

U nás máte bezplatnú návštevu, zameranie a návrh
bezbariérového riešenia v rámci celej Slovenskej
republiky úplne zadarmo.

bezplatnú infolinku: 0800 199 060
e-mail: velcon@velcon.sk

KE19-16 strana-
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ALEBO NAVŠTÍVTE:
www.velcon.sk

32-0025-4

Príspevok od štátu pre ŤZP osoby.
Pomôžeme vám s jeho vybavením.
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Tri dni introvertného pohľadu

„Zelená nafta“
pre vybrané komodity
Ministerstvo pôdohospodárstva a
rozvoja vidieka SR definovalo plodiny
a hospodárske zvieratá, ktoré podporí
systémovým opatrením „Zelená nafta“.
Zelenú naftu rozdelia aktívnym
farmárom, ktorí pestujú, chovajú a
teda pomáhajú zvyšovať našu potravinovú sebestačnosť. Sleduje sa tým tiež
udržanie prvovýroby na Slovensku,
zníženie dovozu kľúčových komodít
a tým aj zníženie salda zahraničného
obchodu.
Účelom štátnej pomoci je podporenie podnikov pôsobiacich v sektore
poľnohospodárskej prvovýroby so sídlom výrobnej prevádzky v Slovenskej
republike. Získať budú môcť dotáciu vo
výške časti spotrebnej dane zo spotrebovaných minerálnych olejov, čo má
kompenzovať poľnohospodárom časť
vynaložených nákladov na spotrebu
nafty.
Z projektu Zelenej nafty budú
podporené odvetvia poľnohospodárstva, ktoré sú náročné na pestovateľské postupy, ako je špecializovaná
rastlinná výroba a živočíšna výroba. V
živočíšnej výrobe bude podpora zameraná na chov hovädzieho dobytka, oší-

paných, oviec, kôz, koní, ale aj hydiny.
V rastlinnej výrobe pôjde predovšetkým o vybrané druhy ovocia, zeleniny,
strukovín, okopanín ako napríklad zemiaky a cukrová repa. Chýbať nebudú
ani olejniny, teda mak i ľan. Podporené
bude tiež pestovanie chmeľu, viniča, či
liečivých rastlín.
Výška štátnej pomoci bude vypočítaná ako súčin maximálnej spotreby
motorovej nafty, vypočítanej ako výmera podporovanej plodiny v ha alebo
počet kusov podporovanej kategórie
hospodárskych zvierat vynásobené
stanoveným normatívom spotreby motorovej nafty na 1 ha konkrétnej plodiny, alebo 1 kusu vybranej kategórie
hospodárskych zvierat a maximálnej
výšky kompenzácie sadzby spotrebnej
dane (0,347€/l).
Žiadosti o získanie Zelenej nafty
budú môcť poľnohospodári podávať
na Pôdohospodársku platobnú agentúru. Tá bude o spustení prijímania
žiadostí verejnosť informovať. Očakávaný termín prijímania žiadostí je leto
2019.

» red

» Mária Raučinová, Fórum života
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Nech toto trojdňové introvertné pozastavenie očistí naše smutné pohľady,
aby sme sa zobudili do nedeľného veľkonočného rána. Nie ako do neskutočného
sna, ale do reality posilnení prekonanou
bolesťou a utrpením. Lebo víťazstvom nie
je zabudnúť, odvrátiť pohľad, zastrieť zrak,
ale mať skúsenosť, z ktorej môžeme čerpať
byť lepšími.
Veľká noc je aj o hľadaní seba vo veľkej
množine života. Kde sa nachádzam? Kam
vedú moje cesty? Kmitám len okolo bodu,
alebo som vyrazil po polpriamke? To osobné sa netýka len môjho dneška. Odniekiaľ
som prišiel a niekam odídem. Alebo to
všetko popieram? Potom však nemám
žiadny oporný bod pre svoj význam. Veľká
noc človeku kladie práve tieto otázky, ak si
ju úprimne pripustí k srdcu.
Po tom, ako sme si nakúpili zásoby do
chladničky, vyzdobili domácnosti vajíčkami a zohnali romány na čítanie, to všetko
je, samozrejme, chvályhodné, ale podstata
nie je v tom. Naše pohodlie nás nezasýti.
Zrejme sme to už zacítili. Sme hladní po význame. Lebo ak ho neobjavíme, nenájdeme pádny dôvod „byť slušnými“. Štvrtok,
piatok a sobota sú vzácne chvíle uvažovať,
čo nás spája a čo rozdeľuje. Kiežby nám to
potom pomohlo „vstať z mŕtvych“.

Poumývané okná nám už oblial dážď,
sused vo výťahu nesie prúty vnukom na
korbáče, zajačiky v obchodných reťazcoch
sa na nás usmievajú už pár týždňov, a áno,
prišli už aj pozdravy – virtuálne do mailov
a reálne do schránok. Veľká noc je tu!
Prepáčte ten komerčný úvod. Ale
pre niektorých sú kresťanské sviatky už
naozaj iba časom konzumného relaxu.
Viem, všetci sme unavení, mladí sa sťažujú
na únavu ešte viac ako starí. Asi preto, že
starší chcú zatajiť svoj vek. Cez Veľkú noc
konečne vypnú. Niektorí odletia na druhú
polovicu zemegule, aby zabudli na problémy. Atmosféra v našej krajine je napätá,
„všetko je zlé“.
A zatiaľ na kríži mlčky visí ten, koho
sme ukrižovali svojou posudzovačnosťou
voči iným. Zľava aj sprava, ako tí dvaja
lotri. Máme ešte nejaké minúty, aby sme
prosili o odpustenie a začali odznova. Lebo
nikto nie je bez viny. Ako sa raz chceme
stretnúť? Štvrtok, piatok, sobota... čas nehrá úlohu, ak je tu úmysel. Odrátajme zlé
od dobrého, vystrime chrbty zohnuté pod
tlakom našich výhovoriek. A zostaňme
chvíľu ticho, nehľadajme hneď pre a proti.
Postojme pri hrobe toho, ktorý túto skúsenosť už prežil. Nechajme sobotné mlčanie
pôsobiť v nás. Ako liek – ako tonikum, alebo skôr antibiotikum?
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SLUŽBY, BÝVANIE

SIETE PROTI

Oprava
Dodanie
Montáž
Servis
0919 204 754

66-0033

HMYZU

j
ve
no se
na dre
a

Redakcia Košicko
KOŠICE, Masarykova 2
č.d. 134, 1. poschodie, vchod
oproti Železničnej nemocnici

ČISTENIE
DPF FILTROV
Všetko v jednom autoservise
bez niekoľkodňového čakania.

AKCIA OD 135 EUR
Prečo čistiť DPF filtre u nás

Vieme, že potrebujete ušetriť čas a finančné prostriedky. Preto sme vybrali
špičkovú technológiu čistenia a efektívne nastavili všetky služby.

Všetko na jednom mieste

Odmontujeme - vyčistíme - namontujeme. Žiadne niekoľkodňové čakanie
kôli zasielaniu DPF filtra do iného servisu.

Záruka kvality

Po čistení dostanete originálny protokol, kde budú uvedené informácie
o výsledku čistenia. Žiadne hodnoty „od oka“.

Až 95% účinnosť čistenia

Pre vás úspora. Dobre vyčistený filter pevných častíc pomáha spaľovaciemu
systému, spotreba je nižšia, motor spokojný a vaša peňaženka tiež.

+ 421 915 864 547 I +421 915 890 813 I rbpptradingsro@gmail.com

83-0058

Rbpp trading s.r.o.,
Duklianskych hrdinov 1682, 093 01 Vranov nad Topľou
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politická inzercia / RELAX, BÝVANIE
Fašisti a extrémisti si v celej
Európskej únii už
leštia
bagandže,
aby v nasledujúcich
voľbách do Európskeho parlamentu
získali toľko hlasov, aby projekt Európskej únie zborili v základoch.
Európska únia je unikátny projekt,
ktorý má samozrejme aj viaceré chyby. Je
to ale projekt, ktorý zabezpečil v jej členských krajinách 74 rokov mieru. A ak to
zoberieme len z tohto hľadiska, kde inde
vo svete mohli ľudia tak dlho žiť bez strachu o svoj život?
Mnohí ľudia však k Európskej únii
necítia žiadnu pozitívnu emóciu. Uvedomujú si skôr nevýhody, ktoré nám členstvo v tomto spolku prináša. Preto sme sa
rozhodli vniesť do verejnej diskusie pred
eurovoľbami nový pojem, kedy Európsku úniu nazývame ako „Náš Európsky
Dom“.
Prečo? Lebo najlepšie vystihuje to, čo
pre nás Európska únia znamená. Európska únia je akoby náš spoločný dom, v
ktorom má každý členský štát svoju izbu.
Naša izbička je možno niekde na treťom
poschodí, ale je naša a v bezpečí.
Presne tak, ako keď v jednom dome/

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

www.regionpress.sk

Galaprogram

15.6. 2019
KO Š I C E

Amfiteáter
hostia:

vstupenky: www.ticketportal.sk

MiC Košice, Hlavná 32
37-0067

INZERCIA

činžiaku býva viacero rodín, musia si
dohodnúť spoločné pravidlá správania v
ňom. Dohodnú si napríklad, že dovnútra
púšťajú len ľudí, ktorých niekto z baráku
pozná a nie hocikoho.
No a tu nastal v našom spoločnom Európskom dome problém. Hoci sme všetci
občania EÚ vedeli, že ak chceme ísť niekam mimo EÚ, musíme prejsť dôkladnou
pasovou a colnou kontrolou, zrazu sme
videli, že to neplatí. Zrazu európski mocní umožnili, aby krížom cez Európu mašírovali milióny ekonomických imigrantov
bez toho, aby mali pri sebe aspoň pasy!
Na tomto príklade som chcel ukázať,
že áno Brusel robí aj chyby a veľké chyby. Na druhej strane, ak EÚ berieme za
náš spoločný dom, tak len hlupák by ho
búral, ak ničo v ňom
nefunguje. Čiže nie,
búrať je náš cieľ!
Nebúrajme, opravme si ho a doprajme
aj našim deťom a
vnúčatám žiť život v
bezpečí. V týchto voľbách ide o veľa. O bezpečný život našich
detí.

031180217 Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511 Dodávateľ: regionPRESS s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

74 rokov mieru. Nestačí?

kosicko@regionpress.sk

Kukučínova 25 /500m za STEEL ARÉNOU/, KOŠICE, Tel.: 055/677 15 63

27-0045-2
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Verím v dôveru ľudí
Lenže potom ste vaše rodinné vydavateľstvo museli predať. Prečo?
V deň tretích narodením našej Rebeky, 21. augusta 2008 a na výročie augusta 1968 som si
uvedomil, že síce sme sa jedných okupantov zbavili, ale nahradili ich okupanti noví. Vybojovali
sme si síce na Novembrových námestiach slobodu, ale akosi sme ju neuniesli. Veľmi rýchlo
sme zverili dôveru do rúk nehodných skorumpovaných politikov a tí, zväčša bývalí komunisti a
eštébáci, našu naivnú dôveru zneužili. Ľuďom sľubovali nové Rakúsko, ale urobili si ho len pre
seba. Za pár korún si rozdelili naše fabriky a z ľudí si urobili novodobých otrokov. Uvedomil som
si, že sa nedokážem na to viac už nezaujato pozerať a rozhodol som sa začať zápas za očistu
slovenskej politiky od ľudí ako Mečiar, Slota či Fico. Začal som písať stĺpčeky do našich novín a
búšiť do mocných, otvárať ľuďom okále. Na tú dobu dosť odvážne a tvrdo.
Reakcia mocných nenechala dlho na seba čakať. Poslali policajné komando, aby
vtrhlo do vašej rodinnej ﬁrmy.
Nevedeli si rady, ako ma pokoriť. Ficovi som maximálne liezol na nervy, lebo som mu odvážne a
tvrdo nastavoval zrkadlo a ľudia začínali dôveru v neho strácať a mne veriť. Dával som dole rad
radom jeho ľudí a najradšej by ma utopil v lyžičke vody. Lenže nič na mňa nemali, tak si vymysleli
obyčajnú podlú lož. Priamo jeho policajný prezident hovoril vo všetkých médiách, že naša ﬁrma
podvádzala, lebo sme faktúry účtovali v inej výške ľuďom a v inej do účtovníctva. Na základe
takéhoto anonymného výmyslu poslali policajné komando, zhabali nám hlavný počítač, čím úplne
zastavili chod celej ﬁrmy. Zobrali kompletné účtovníctvo, rok sa v ňom desať ľudí hrabalo horedole a nenašli ani jednu jedinú zle zaúčtovanú faktúru. Myslíte si, že sa potom ospravedlnili? Ani
jedným jediným slovíčkom. Len nám potichu účtovníctvo vrátili.
Zrejme išlo len o očiernenie pred voľbami.
Samozrejme. Fico sa spoliehal, že keď nás falošne obvinia, ľudia to neprekúknu a budú voliť jeho.
Lenže moji voliči pri nás stáli, a ešte vo väčšom počte. Veľmi rýchlo pochopili, že Fico hral falošnú
hru. Prepadovka policajného komanda, kedy jeden Bödörov(blízky človek objednávateľa vraždy
Jána a Martiny - Kočnera)človek zastrašoval našu zamestnankyňu s položenou zbraňou na jej
pracovnom stole, však bola už len vyvrcholenie šikany. Nekonečná buzerácia cez najrozličnejšie
kontroly roky celej ﬁrme brala veľmi energiu. Smer mnohým podnikateľom tiež zakázal v našich
novinách inzerovať, lebo vraj ak neprestanú, zoberú im štátne zákazky. Chceli nás vyhladovať.

Ale teraz prídu noví spasitelia a povedia, že už by si mal končiť aj ty. Že oni sú
lepší.
A slušnejší. Slovíčko slušnosť majú veľmi radi. Lenže, čo je slušné na tom, že oni roky, keď ja
som s holými rukami zápasil so zlom, mlčali? Nič. Viem, prídu teraz mnohí. Budú rečniť, ako to
teraz oni budú robiť lepšie, ako oni vyhrali ten boj. Ako sa namakali. Prídu v slušivých oblečikoch,
kravatkách, s ľúbivými úsmevmi. Vyhlásia sa za nových, lepších, neskazených, nezašpinených.
Taká je politika.
Ale nie je to fér. Čo je fér na tom, že tí, čo teraz zakladajú svoje nové strany, chodia za našimi
poslancami a lákajú ich na lepšie miesta na ich kandidátkach? Nič. Je to podlé. V televízii hovoria,
ako chcú s nami spolupracovať, ale v skutočnosti nás chcú pokoriť. Ich cieľom je naše hnutie
vymazať z politickej mapy.
Prečo si to myslíš?
Nerobím si o nich ilúzie. Politika je špinavá hra a mnohí majú svoje nie práve najčistejšie úmysly.
Zároveň však vedia, že ak my raz budeme súčasťou vládnej koalície, nikdy nikomu z nich nedovolíme zobrať z našich spoločných peňazí ani jeden cent. Vedia, že neumožníme, aby tu vznikli
nejaké cudzie vojenské základne, vedia, že nedovolíme adopcie detí homosexuálmi. A to im
vadí. Preto sa síce budú do televízií tváriť, že s nami počítajú, ale v skutočnosti budú lákať našich
poslancov na medové motúzy, lebo vedia, že ja ich dám všetkých na koniec kandidátky a budú
musieť takto skladať účty svojim voličom. Budú sa nás snažiť takto rozložiť zvnútra.
Rozhodol si sa kandidovať do eurovolieb, to vážne chceš zo Slovenska utiecť?
Jasné, že nikam neutekám. Neboj. Inak, presne toto, čo hovoríš, mi napísali mnohí. Vraj nemám
nikam ísť do europarlamentu, ale ma potrebujú tu na Slovensku.
Tak prečo vlastne kandiduješ?
Z dvoch dôvodov. Prvý je, že chcem aj svojou účasťou v kampani maximálne spopularizovať
eurovoľby, aby bola čo najväčšia účasť. Minule sme totiž ako Slovensko urobili veľkú hanbu, keď
s účasťou 13% sme trhli historický rekord v nezáujme.
A druhý?
Zásadne som zmenil názor na úlohu USA pre bezpečnosť vo svete, v Európe a u nás. Odmietam
ďalej mlčať, keď vidím obrovské zlyhanie USA v Iraku, ktoré de-facto spôsobilo milióny utečencov
v Európe. USA si totiž vymysleli, že v Iraku sú chemické zbrane hromadného ničenia. Na základe
toho udreli na Irak, rozvrátili celý štát, ktorý horko-ťažko držal pokope a funkčný (áno) diktátor
Sadám Husajn. To spôsobilo vznik Islamského štátu, následný rozvrat Sýrie a milióny utečencov
v Európe ... no a následky teraz znášame my všetci. Vystrašení Briti radšej z EÚ odchádzajú,
podpora extrémistických, populistických a fašistických strán dramaticky vzrástla v celej Európe,
ale Veľký Brat si v pokoji hovie za veľkou mlákou. To nie je fér a nemali by sme o tom mlčať.

Legitímny názor, ale preto kandiduješ?
Áno. Ľudia vo voľbách majú dva krúžky. A keďže naše hnutie má reálnu šancu získať miesto len
pre jedného poslanca v Európskom parlamente, tak chcem ľudí poprosiť, aby ten druhý krúžok
dali mne. Verejne som totiž sľúbil, že ak ich nedostanem aspoň 50 tisíc, tak to budem považovať
Zamestnanci to ako znášali?
za nesúhlas mojich voličov so zmenou môjho postoja
Postupne som začínal cítiť, že hoci väčšina pri mne verne napriek všetkým útokom zla stála,
začínam im ubližovať. Cítil som sa zodpovedný za to, že strácajú svojich klientov, len preto, lebo ja voči USA. Ľudia tak môžu rozhodnúť, či mi dovolia
som sa rozhodol postaviť mocným pánom zoči-voči. Čím ďalej tým viac som cítil, že ak nechám zmenený názor, alebo na pošlú z parlamentu
ﬁrmu naďalej pod paľbou a šikanou Ficovej moci, nakoniec môžeme padnúť na kolená a ľudia by preč. Mnoho ľudí mi po mojom vystúpení
písalo, že konečne niekto z demokratickej
mohli prísť o prácu. Vtedy sme sa s Pavlínkou dohodli, že musíme urobiť niečo, čo sme si nikdy
opozície nabral odvahu povedať, že USA
nedokázali ani predstaviť. Rozhodli sme sa naše rodinné vydavateľstvo predať a zveriť ho do rúk
nám neprinášajú len dobro a prosperitu.
novým majiteľom.
Samozrejme, že tým netvrdím, že sa teraz
Moc vás prinútila vzdať sa vlastného dieťaťa. To muselo bolieť.
máme hodiť okolo krku Rusku, v žiadnom
Presne tak. Ale, ak by sme to neurobili, útočili by stále až kým by nás nedorazili úplne a ľudí by
prípade nie. Len chcem mať slobodu hovoriť
sme museli prepustiť. Museli sme sa vzdať ﬁrmy, aby sme ju zachránili.
o Veľkom Bratovi, že robí chyby. Chcem, aby
Obeta k politike patrí.
sme zostali v Európskej únii, ako aj v NATO.
Neviem, nie nevyhnutne. Vidím okolo seba mnohých politikov a političky, ale obety vidím málo.
Len by sme sa mali výrazne viac spoliehať
Mnohí prišli do politiky a zrazu zarábajú desaťkrát viac ako predtým. Žijú si pohodlný život politika, na spoločnú obranu Európskych krajín, ako na
nezápasia na barikádach, kedy-tedy si dajú nejakú tlačovku a tým to končí. Ja som obetoval
nejakú akože nezištnú pomoc z Ameriky.
zápasu za očistu politiky od korupcie a za dobro obyčajných ľudí veľmi veľa. Obetoval som svoju
Myslíš, že ťa ľudia podporia
rodinu, ktorá tým veľmi trpela. Z 3-ročnej Rebeky je dnes už 13-ročná slečna a z mimino Klárka
a krúžok ti dajú?
má už desať. Miesto toho, aby som trávil čas s nimi, som búšil do Fica a usvedčoval som rad
S pokorou verím a dúfam, že áno. Ak nie,
radom zlodejov. Miesto toho, aby som im postavil vytúžený dom, som stál na barikádach v boji
čestne odídem aj zo slovenského parlamentu
za ľudí, z ktorých mnohí mi nikdy za to nepovedia ani mäkké f. Čas, ktorý som nevenoval mojim
a postavím sa v nasledujúcich voľbách
blízkym ma mrzí najviac.
opäť na posledné 150te miesto.
Stálo to za to?
A ľudia opäť rozhodnú.
Z pohľadu rodiny určite nie. Z pohľadu všetkých ostatných ľudí, verím, že áno. Pavlínka mi to však
nikdy nevyčítala. Celých desať rokov len trpezlivo pri mne stojí. Vo vnútri určite roky veľmi trpí, ale
uvedomuje si, že tú špinavú prácu niekto urobiť musí.
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Tieto noviny si ako tretiak na vysokej škole pred viac ako dvadsiatimi rokmi
zakladal. Aký to bol pocit, keď ste sa ako rodina museli vydavateľstva
regionPRESS, s.r.o. vzdať?
Veľmi smutný. Žil som pre našu ﬁrmu dnom i nocou. Veľakrát ma ráno našli naše fakturantky v
kancelárii s tým, že som akosi vynechal noc, lebo som nestíhal. Snažil som sa vybudovať ﬁrmu,
ktorej základná hodnota bola dôvera. Firmu, v ktorej budú robiť ľudia radi a s dobrým pocitom
... a myslím, že sa mi to vcelku darilo. Bol som na nás hrdý, keďže sme nikdy nešikanovali
mladé mamičky, len preto lebo majú malé deti, ako je to v mnohých ﬁrmách zvykom. Platil
som najvyššie dane zo všetkých živnostníkov na Slovensku. Dlhé roky sme chodili spolu na
celoﬁremné dovolenky do Chorvátska, boli sme jeden dobrý tím.
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Slováci musia byť partneri, nie sluhovia za montážnymi pásmi

Slovensko je krajina s najväčším
podielom exportu na domácej produkcii. Preto strana NÁRODNÁ KOALÍCIA pokladá členstvo v Európskej
únii za dôležité. „Treba však zastaviť
úsilie európskej byrokracie o centralizáciu moci v Bruseli. Musíme ubrániť európske hodnoty kresťanstva a
tradičnej rodiny, ktorá vychádza zo
spolužitia muža a ženy. Európa musí
posilniť ochranu svojich vonkajších
hraníc a musí byť v nej počuť aj hlas
tých menších štátov,“ vysvetlila postoj
NÁRODNEJ KOALÍCIE jej predsedníčka
Slavěna Vorobelová. Zdôraznila, že sa
treba vrátiť k pôvodnej myšlienke EÚ
ako zoskupenia národných štátov, a
nie k vytvoreniu super štátu. Na svojej
kandidátke strana ponúka 14 skúsených odborníkov z rôznych oblastí.

KANDIDÁTNA LISTINA pre voľby do Európskeho
parlamentu – 25. mája 2019

Ing. Peter Tomeček, manažér • Mgr. Anton Martvoň, PhD., právnik, vysokoškolský pedagóg • Mgr. Slavomír Harabin, stredoškolský pedagóg
• Radovan Znášik, MA. MPP., manažér • JUDr. Marieta Okenková, PhD.,
právnička • RNDr. Marta Rácová, poslankyňa MsZ • Ing. Marián Rusznyák,
CEO-výkonný riaditeľ spoločnosti • Ing. Sergej Kozlík, ekonomický analytik
• PhDr. Ľubica Blašková, vysokoškolský pedagóg • Ing. Peter Švec, bezpečnostno-vojenský analytik • Ing. Juraj Srnec, manažér • prof. Ing. Ján Piľa,
PhD., univerzitný profesor • Petra Margušová, realitná maklérka • Ing. Andrej Gmitter, manažér

Otvorenie diskusie o zavedení
európskeho veku odchodu do
dôchodku v 62 rokoch.
Zlepšenie ochrany vonkajších
hraníc EÚ proti nekontrolovateľnej nelegálnej migrácii.
Investovanie miliárd eur na
boj proti chudobe v členských
krajinách, nie len v Afrike.
Aby vo všetkých krajinách boli
predávané potraviny a spotrebiče rovnakej kvality.
Obmedzenie kompetencií Eurrópskej prokuratúry voči Slovákom.
v
Rovnaké pravidlá a výšky
R
dotácií pre našich aj zahrad
ničných farmárov a podnikan
teľov.
te
Zákaz adopcie detí pármi rovZ
nakého pohlavia.
n
Ochranu prírody, lesov a živoO
ččíchov, zabrániť nelegálnemu
výrubu a lovu na našom úzev
mí.
m
Slobodu slova a zákaz cenzúS
ry na internete.
Viac
V
i na:

Predsedníčka strany Slavěna Vorobelová s kandidátmi do EP Sergej
Kozlík, Anton Martvoň, Peter Tomeček, Slavomír Harabin.
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www.narodnakoalicia.sk
w
Autor: -ps-

Objednávateľ: NÁRODNÁ KOALÍCIA, Račianska 1571/66, 83102 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 42359741

NA PRVOM MIESTE

V Európskom parlamente
chce NÁRODNÁ KOALÍCIA
presadiť:

49-0042

ZÁUJMY SLOVENSKA

14
SLUŽBY, ZAMESTNANIE

27-0051

Firma DERATEX EKO ponúka vykonanie
nasledovných prác:

66-0010-4

Preukaz obsluhy stavebných strojov sk.1C
Miesto výkonu práce: Areál U.S.Steel, Košice
Základná zložka mzdy (brutto): 6-8 €/hod.
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15
SLUŽBY, RELAX, ZAMESTNANIE
Občianska
riadková
inzercia

PRÁCA V
NEMECKU

2500 € - 3500 € brutto

Obsadzované profesie:
Zámočník - základný kurz zvárania v ochrannej atmosfére (ZM1–CO2),
znalosť výkresov, rovnanie plameňom

Základná znalosť nemeckého alebo anglického
jazyka. Nemecká pracovná zmluva Vybavíme
všetko potrebné pre prácu

Zvárač - základný kurz zvárania v ochrannej atmosfére (ZM1–CO2),
certifikát zvárača pre proces 135

Možnosť turnusov - Ubytovanie zabezpečené
Stabilná celoročná práca

Mzda:
Pracovník s odbornou praxou
v našom odbore:

Hod. mzda bez príplatku: 3,50 eur

Hod. mzda bez príplatku: 5,50 eur

Hod. mzda s príplatkom: 5,33 eur

Hod. mzda s príplatkom: 7,50 eur

Mesačne 1.100,-€

Mesačne 1.660,-€

s nadčasmi a príplatkami

s nadčasmi a príplatkami

www.simon-fleisch.de
job@simon-fleisch.de
+49/ 15145093826

85_0283

Pracovník
na zaučenie:

Kuenz – SK patrí medzi TOP 10 firiem regiónu

»Ponúkame na prenájom
1,5 izbový byt - Raketova
ul., 4. posch. zo 7, KOŠICE
- sídl. Nad jazerom v OV
o rozlohe 42 m2, vhodný
pre jednu max. dve osoby. Byt je po kompletnej
rekonštrukcii, čiastočne
zariadený. V okolí dobrá
občianska vybavenosť.
BYT JE VOĽNÝ OD 1. MÁJA.
Cena 370 €/mesiac vrátane energií, internetu
(ANTIK) + DEPOZIT. Kontakt 0904 117 088
»PREDÁM CHATU NA DOMAŠI, 0902 431 198

08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie
0908 532 682
»Predám sklolaminátové
žumpy o objeme 5.000,
8.000 a 10.000 litrov a vodomerné plastové šachty.
Cena od 650 €. Doveziem,
osadím, vykonám aj tlakovú skúšku. T.č.: 0905 925
991

- 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

07 REALITY / iné

VODIČ KAMIÓNA

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

10 ZÁHRADA A ZVERINEC
www.regionpress.sk

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

13 RôZNE / predaj

LEZNIČNÁ
KOMPÁNIA
S LO V
ENSKA

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.

t
ě
l
i
v
a
n
m
o
d
e
s´
u
Ku s

Prešovčania do Košíc
odchod z Prešova 11:10

ČÍSLA RUBRÍK

Košičania do Prešova a Veľkého Šariša
odchod z Košíc 8:25
OBJAVOVANIE
PREŠOVA
s Andreou
Sivaničovou

POTULKY
MESTOM KOŠICE
s Milanom
Kolcunom

KE19-16 strana-
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Informácie a predpreda j c est ovných lí stkov

• www.detskazeleznica .sk •

14 RôZNE / iné

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

JEDINEČNÉ VLAKY
S PARNÝM RUŠŇOM
431.032
„VENTILOVKA“

VÁS POZÝVAJÚ
8. mája 2019
NA NOSTALGICKÝ
PARNÝ EXPRES

»Kúpim staré odznaky,
vyznamenania, mince,
0907910755

Chcete si
podať
inzerát?

kosicko@regionpress.sk
Masarykova 2, Košice
1. poschodie

ŽE

»Predám buxus v=60cm
1.30€, 0910 487 455

15

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

»Čistenie hrobov a obnova písma, serióznosť, korektnosť a spoľahlivosť.
T.Č. 0919 205 521

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RP medzera KE medzera
Číslo rubriky medzera Text
inzerátu
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.

dlhodobá a stabilna práca

výhodné platové podmienky

85_0286

85-0005

www.konstrukter.sk

ubytovanie a doprava hradené
sokolova@granila.eu
0950 301 301
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PRAVIDELNÝ TURNUS.
�������������������������������������
������������������������������

10 - 20 €/hod. netto

Tel.: 0908 914 180
0905 218 177
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ELEKTRIKÁRI
SADROKARTONISTI

info@konstrukter.sk
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TPP ��������������������������������
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saludosro@gmail.com
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OPERÁTOR VÝROBY
800 - 1000 EUR/netto
���������
900 - 1100 EUR/netto
��������������
11 EUR/hod.

Firma ������ Vám ponúka prácu
s nástupom ���������������������

������������������������������������
413
358
82, 090
04/88
81 418,
tel: 0918/4
nfo
fo@g
@ sk
sksrro.sk
k
����� in

85_0290

PRÁCA V NEMECKU
��������������

����������������������

NEMÁTE PRÁCU
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EDITORIÁL / SLUŽBY

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
zimné záhrady

rámové

bezrámové

AKCIA ZĽAVA DO 35%
0918 477 323 | www.balkona.eu

zasklievanie terás

bezrámové

Možnosť výhry 300 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom
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rámové
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63-0077

balkóny

