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KOŠICKO okolie
Najčítanejšie regionálne noviny

Týždenne do 22 250 domácností

www.ZLANA.sk

0911 150 447

,KE

ē STRECHY, ŽĽABY, ODKVAPY

upratko@upratko.sk ¦ 0907 946 256

VEKOSTAV
VÝROBA A MONTÁŽ OKIEN

ē VÝZDOBA FASÁD, MONTÁŽ REKLAMY
ē KOVOVÉ KONŠTRUKCIE
(montáž, demontáž, oprava)

SERVIS OKIEN

37-0151

UPRATOVANIE

66-0066-1

37-0001-2

ē KOMÍNY, FASÁDY, HROMOZVODY

www.regionpress.sk

0911 671 234
37-0153

www.vekostav.sk

Kuenz-SK s.r.o.
je výrobcom
žeriavov

Stabilná a atraktívna práca v strojárskej spoločnosti.
Pracuj v priemyselnom parku Kechnec pri Košiciach!
Obsadzované profesie:
Technik kontroly kvality - vizuálna a magnetická kontrola zvaru,
znalosť výkresov;
Zámočník - základný kurz zvárania v ochrannej atmosfére (ZM1–CO2),

znalosť výkresov, rovnanie plameňom;
Mzda:
Pracovník

Pracovník s odbornou praxou

na zaučenie:

v našom odbore:

Hod. mzda bez príplatku: 3,50 eur

Hod. mzda bez príplatku: 5,50 eur

Hod. mzda s príplatkom: 5,33 eur

Hod. mzda s príplatkom: 7,50 eur

Mesačne 1.100,-€

Mesačne 1.660,-€

s nadčasmi a príplatkami

s nadčasmi a príplatkami

Kuenz – SK patrí medzi TOP 10 firiem regiónu
- zodpovedný prístup k zamestnancom, mzdy vždy načas
- príspevok na dopravu alebo BEZPLATNÉ UBYTOVANIE pre
zamestnancov mimo Košíc, zamestnanecké pôžičky
Kontaktujte nás:

tel.č.: 055/72 61 503

37-0079

STAVBY A REVÍZIE

www.kuenz.sk ¦ www.topzvarac.sk
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37-0008-1

e-mail: ludmila.revesova@kuenz.com ¦ michaela.sopkova@kuenz.com
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Rákoš, Slánska Huta, Nový Salaš,
Blažice, Družstevná pri Hornáde,
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nechcel byť za slušného a pekného?
Ak už to nedotiahne na „za bohatého“?
Mnohí naši politici chcú hasiť ako
ten dráčik Soptík. Málokto žiaľ však
zreteľne vidí, že tak, ako ten dráčik,
snažia sa nám vsugerovať, že chcú
Vysielali sa v čase, v ktorom sa hasiť, čo hasiť treba, no pritom celkom
dnes vysielajú pornopríbehy o man- bez okolkov zamlčia to podstatné, že
želských neverách, trojuhoľníkoch, horí ten oheň, ktorý založili práve oni
bitkách a hádkach, súdnych sporoch sami vo farbách politických strán a
medzi kedysi sa milujúcimi a teraz názorov, ktorými už v minulosti prešli
zas nenávidiacimi sa a iné oplzlosti. ako bohato vybavenou prekážkovou
Lebo národu treba dať „hry“. Keď už dráhou na ceste k vlastnému profitu.
Urobia si tlačovku, oznámia nám,
na ten chlieb až tak nemá. Treba ho
zahltiť animálnou (ne)zmyselnosťou, kto bude premiér a kto minister finanpudovosťou, chtíčom a sexom, to vždy cií a vysmejú sa nám do očí. Dráčikozaberalo, keď bolo treba odpútať po- via nastúpili. Ale, zdá sa, že predsa
zornosť. Aj za socializmu vo vypätých nie je automaticky povinné, aby sa
chvíľach išla v jedinej televízii Angeli- stalo to, čo sa im zachcelo. To však je
ka. Aby tí jednoduchšie mysliaci du- na vás, milí čitatelia a voliči. Slovami
mali nad jej krivkami a nie nad svojou klasika filmu - „tento spôsob leta zdá sa mi mierne
slobodou a osudom demokracie.
V našom verejnom živote pre- nešťastný.“
Hm, iba mierne?
vláda pudová a bez obáv povedzme,
že zvrhlá animálnosť. Tak na strane Všetko dobré vám!
ponuky, ako aj dopytu. Pritom z nás
mnohých okázalá „čistota“ priam tečie prúdom, máme ju na fasádach domov, na naleštených karosériách áut a
na kozmetických maskách. Veď kto by
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Lacné AUTODIELY
lykosice.eu

lacneautodie

0905 720 08

BEZPEČNOSTNÉ DVERE

KOVOVÝROBA

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

DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

BIELE
vzor

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

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

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

v ponuke aj
hladké dvere
a odtieň Wenge

odborná montáž s licenciou technickej služby od polície SR

0917 56 36 12 | 0911 60 20 40

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

VEĽKÁ IDA 682
055/ 699 26 19
0907 931 597
WWW.KEMAX.SK

OTVORENÉ: PO - PIA 7:00 - 15:00 VÝROBA MOŽNÁ AJ DO 24 HOD. PREDAJ AJ MALOODBERATEĽOM

Diamond cut s.r.o.
Najlacnejšie

REZANIE
•panelu
•železobetónu
•jadrové vŕtanie
najmodernejšími profi strojmi
www.diamantoverezanie.sk

0911 60 20 40

kovanie ZDARMA
zameranie ZDARMA
v ponuke aj

INTERIÉROVÉ DVERE

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

DELENIE ZVITKOV
VÝROBA A PREDAJ
TRAPÉZOVÉ PLECHY, VLNITÉ PLECHY,
HLADKÉ PLECHY, PLOTOVKY, HREBENÁČE,
PARAPETY
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BRÁNY
PLOTY
ZÁBRADLIA
SCHODISKÁ

AKCIA 270€

www.ocelovedvere.sk
ocelovedvere@ocelovedvere.sk

66-0034-2

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

všetky dvere
SKLADOM

66-0002-1

ČEREŠŇA
MATNÁ

0949 26 11 77

KRT - VRT

PREDAJ
ODKVAPOVÝ
SYSTÉM

Pretláčanie - krtkovanie

Popod cesty, chodníky,
zatrávnené plochy
pre inžinierske siete,
elektrika-voda-plyn
34-0040

DUB
MATNÝ

6

37-0010

Masarykova 2
KOŠICE
kosicko@regionpress.sk

Určite si ešte viacerí z vás pamätajú na milé animované rozprávky o
dráčikovi Soptíkovi, ktorý síce ako
správny dráčik, chrliaci oheň, všetko zapaľoval, no predsa chcel byť
požiarnikom.

34-0109

Redakcia:

0902 348 974

85-0234

KOŠICKO okolie Chcem byť požiarnikom
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0911 671 234

na Slovensku

MICHAL

0908 337 893

CUKRÁREŇ
STELA
široký výber z vždy čerstvých zákuskov

SERVIS
OKIEN
rýchlo a lacno

www.vekostav.sk
info@vekostav.sk

0918 217 665

aj na objednávku 0919 454 327
Príjemné posedenie,
ovocné a zmrzlinové poháre, káva,
cukrovinky, nanuky, zmrzlina, ...

OPRAVA
ŽALÚZIÍ

Družstevná pri Hornáde, Hlavná 4
Po.-So. 9:30-18:00, Nedeľa 9:00-18:00

GABIÓNOVÉ PLOTY A KOŠE
BRÁNY• PLOTY
vé
Drevoplasto
dosky
na terasy
a ploty

NOVÉ ŽALÚZIE
NOVÉ SIETE
proti hmyzu

montáž

zameranie ¦ dovoz ¦ montáž

h.sk
www.oplotoc
lotoch.sk

PRETESNENIE

info@op

www.ZaluzieKosice .sk

27-0005-1

37-0152

okien a dverí

0950 41 41 82

66-0126

Dunajská 10, Košice

novootvo�ená

-nátery striech
-nátery kostolov
-oprava komínov

604
0903 350
lavova 88
Rastis

Košice

66-0119

Ű PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ okná a dvere
Ű žalúzie a siete proti hmyzu
Ű vonkajšie žalúzie
Ű vonkajšie a vnútorné parapety
Ű komplet tieniaca technika
Ű servis okien a dverí
Ű predaj, dodanie, montáž,
murárske výspravky

VYSOKEJ KVALITY
a NAJNIŽŠEJ CENY

61_0092

VÝROBA A MONTÁŽ OKIEN

ŠUMNÁ
STRECHA

GARANCIA

27-0017-38

VEKOSTAV

GABIÓNY t KAMEŇ
GABIÓNOVÉ PLOTY
J U Ž N Á T R I E D A 1 2 5 , KO Š I C E
KS19-29 strana-
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WW diéta

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

A.P.R.

STUDNÍ do 13 m
VŔTANIE STUDNÍ

HĽADANIE VODY

0905 186 889, www.kopaniestudni.com

ČÍSLA RUBRÍK

STROJOVÉ KOPANIE

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

85-0446

aprbardejov.x@gmail.com

- zateplenie fasád
- úprava fasád bez zateplenia
- stavebné práce
- zhotovenie a úpráva /štablónov/

Zemné výkopové práce

0917 393 957

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

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

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

RECfruit 2019 ponúka mladým
kreatívcom viac času

www.bf-trade.sk
tradícia

15 rokov

Najvyššia
rada okien

KOŠICE

Južná trieda 97
(pred ČS OMV)
tel.:

Materiály používané pri výrobe:

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

055/728 87 82
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- s celoobvodovým
kovaním

ZÁRUKA na okná
5 rokov

Vchodové dvere
do rodinných domov

4

34-0008-1

V poradí 3. ročník súťaže RECfruit
čaká jedna podstatná inovácia, a to verejné hlasovanie na webovej stránke.
O nápaditosti tvorcov tak bude rozhodovať odborná porota aj verejnosť. Súťažiaci s najvyšším počtom hlasov vo verejnom hlasovaní získa od generálneho
S tohtoročnou témou ,,BOLA TO partnera, Slovenskej sporiteľne, vecNÁHODA?“ sa videomakeri musia po- nú cenu:
pasovať po obsahovej, aj po technickej
,,Veríme, že moderná krajina potrestránke, nakoľko točenie videí je časovo buje mladých, kreatívnych a šikovných
náročný proces. Organizátori vnímajú ľudí, ktorí vedia priniesť nový pohľad na
podnety súťažiacich z minulých roční- svet a inšpirovať ostatných. Ako jeden z
kov, a aj fakt, že často sa do súťaže za- najväčších marketingových zadávateľov
pájajú práve študenti. Tí sa v mesiacoch na Slovensku sme radi, že môžeme podmáj a jún sústredia na úspešné ukonče- poriť projekt, ktorý týmto inovatívnym
nie štúdia. Rozhodnutie content marke- tvorcom dáva priestor. Už teraz sa tešíme
tingovej agentúry ContentFruiter, pod na ich nápady a umelecké stvárnenie,”
záštitou ktorej je táto súťaž každoročne hovorí Dáša Juríková, riaditeľka stratéorganizovaná, preto znie, že predlžujú gie a rozvoja značky Slovenskej sporitermín na prihlasovanie prác do 31.7. teľne. Prihlasovací formulár aj všetky
2019. Otvárajú tak mladým talentom informácie nájdu súťažiaci na webe
možnosť videá natočiť, prípadne upraviť http://recfruit.sk/.
a poslať ich spolu s prihláškou.
Tento krok znamená veľa najmä pre mladých, nie tak skúsených tvorcov videí a tiež tých,
ktorí svoje zábery túžia dotiahnuť
do dokonalosti. Usporiadatelia
veria, že predĺženie termínu ako
bonus okrem skvelých cien
v hodnote viac ako 4000 € povedie k ešte väčšej motivácii kreatívcov zapojiť sa.

e-mail: bf-trade@stonline.sk

Možnosť nákupu na splátky aj bez navýšenia AKCIA

Všetci video tvorcovia, ktorí to
nestíhajú, si môžu vydýchnuť.
Súťaž RECfruit opäť dáva talentovaným ľuďom možnosť dopracovať svoje videá a predlžuje deadline súťaže do 31. 7. 2019.

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.

ZATEPLENIE A ÚPRAZATEPLENIE A ÚPRAVA FASÁD VRÁTANE
VA FASÁD VRÁTANE
MATERIÁLU A LEŠENIA
MATERIÁLU A LEŠENIA

85-0052

ťažšie ako zjesť 5 koláčikov.
Všetko je možné sledovať na internetovej stránke alebo v aplikácii telefóne. Body určené na deň, už spotrebované body, body určené na celý víkend.
Jedlo sa zadáva manuálne, alebo stačí
oskenovať kód z obalu potraviny. Jesť sa
môže prakticky kedykoľvek a čokoľvek,
ale nemožno presiahnuť denné pridelené body. Fotka jedla pripomenie, že ho
treba zarátať. Na internetovej stránke je
veľa nápadov na jedlo a cvičenia. V ponuke sú tisíce receptov, z ktorých každý
má hodnotu v bodoch. Ak pripravujete
jedlo, ktoré nie je uvedené v databáze,
môžete vypočítať body podľa zložiek,
v databáze je vyše 255 000 potravín.
Celý systém je motivačný. Je nastavený tak, aby povzbudzoval pri chudnutí, viedol k výsledkom, učí k neprejedaniu sa, opiera sa aj o psychologickú
pomoc, ktorá je pri liečbe obezity často
nevyhnutná.
Rady sú online cez mobilnú aplikáciu alebo internetovej stránke, alebo aj
v kombinácii s vedením po telefóne.
Poplatok za zapojenie
je symbolický. Takže ten,
kto je zdatný v angličtine, ochotný pre seba niečo urobiť, môže sa hneď
prihlásiť.

Zemné výkopové práce

Strážcovia hmotnosti - Weight Watchers je vedenie k štíhlosti prostredníctvom mobilných aplikácií a internetovej komunikácie.
Stravovací režim spojil prvky zdravej
výživy, motiváciu a to všetko z pohodlia domova. Skratka WW je v súčasnosti
komerčne najúspešnejšou diétou. Celosvetovo je v programe zapojených 4
a pol milióna účastníkov. Očakávaný
pokles hmotnosti je 0,5 – 1 kg za týždeň. Diéta podporuje konzumáciu
ovocia, zeleniny, nízkotučných výrobkov, málo cukru a nezdravých
tukov.
Program vychádza zo systému bodov
SmartPoints, ktoré sú pridelené každému jedlu a nápoju na základe ich výživových hodnôt – obsahu kalórií, cukrov,
saturovaných tukov a bielkovín. Každý
účastník má určený počet bodov na deň
a na týždeň. Body sú stanovené podľa
cieľa, ktorý chce dosiahnuť, podľa fyzickej konštitúcie, veku a aktivity. Body si
každý môže využiť v podstate ako chce,
ale musí s nimi rozumne hospodáriť tak,
aby si ich rozvrhol na celý deň, na celý
týždeň. Prínosom je viac ako 200 potravín, ktoré majú bodové ohodnotenie 0
a teda ich príjem nie je potrebné vôbec
započítavať. Patria sem napríklad vajíčka, kuracie a morčacie prsia bez kože,
losos, zelenina, ovocie. Tieto potraviny
pomáhajú položiť základ pre zdravšie
stravovanie a je pri ich nízke riziko prejedania. Veď zjesť 5 porcií lososa je oveľa

Občianska
riadková
inzercia
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OBOJSTRANNÉ a JEDNOSTRANNÉ

BETÓNOVÉ PLOTY

www.profilinvest.sk

• BEZPLATNÉ A NEZÁVÄZNÉ
ZAMERANIE
• DOPRAVA
• VYLOŽENIE MATERIÁLU
HYDRAULICKOU RUKOU
• MONTÁŽ NA KĽÚČ
• CERTIFIKOVANÝ PRODUKT
• SLOVENSKÝ VÝROBOK

NOVINKA

IMITÁCIA DREVA!!!

NAJPREDÁVANEJŠIE
BETÓNOVÉ PLOTY na Slovensku

PIESKOVEC

0918 217 665
profilinvest.vyrobaploty@gmail.com

ANTRACIT

ŠEDÝ

VYRÁBAME PRE VÁS UŽ 15 ROKOV
KS19-29 strana-
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27-0017-37

ORIENTAČNÉ
CENOVÉ PONUKY:
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Valkýra – dôkaz, že neboli všetci
rovnakí

Osvojenie alebo aj adopcia (dve slová rovnakého významu) je trvalý
zväzok, ktorým sa vytvorí obdobný
vzťah, aký je medzi biologickými rodičmi a ich deťmi.
Osvojenie je prijatie cudzieho dieťaťa
za svoje vlastné, a taktiež prijatie cudzieho / cudzích ľudí za svojich vlastných rodičov. Osvojením vzniká medzi dieťaťom,
resp. osvojencom a osvojiteľom rovnaký
vzťah, aký je medzi dieťaťom a rodičom
a medzi osvojencom a príbuznými osvojiteľa vzniká príbuzenský vzťah. Na rozdiel od príbuzenského vzťahu, ktorý má
svoj základ v biologickom zväzku rodičov
a dieťaťa, v prípade osvojenia daný vzťah
vzniká umelo, a to súdnym rozhodnutím.
Z uvedeného vyplýva, že dieťa sa včleňuje do rodiny osvojiteľa a jeho vzťahy
s biologickou rodinou zanikajú. Keďže
osvojenie výrazne zasahuje do právneho
postavenia nielen osvojovaného dieťaťa ale i jeho rodičov a osvojiteľa, zákon
stanovuje podmienky, ktoré musia byť
v procese osvojovania dodržané. Predpoklady osvojenia musí spĺňať tak osvojenec, ako i osvojiteľ.
O osvojení dieťaťa rozhoduje súd,
a to na návrh osvojiteľa. Osvojiť možno
iba maloleté dieťa, ktorým v zmysle Občianskeho zákonníka je dieťa od narodenia do dovŕšenia 18. roku veku, pričom
osvojenie musí byť v záujme dieťaťa. Na
Slovensku je povolené aj osvojenie individuálne, teda osvojiť si dieťa môže, aj
keď sa to deje výnimočne, osamelá oso-

ba. Osamelá osoba je definovaná ako
osoba, ktorá nežije v manželskom zväzku t. j. osoba, ktorá je slobodná, rozvedená alebo ovdovená. Medzi osvojencom
a osvojiteľom musí byť primeraný vekový
rozdiel. Zákon neurčuje presné vekové
rozhranie, ale túto otázku necháva na
posúdení súdu. Osvojiteľom môže byť iba
fyzická osoba, ktorá má spôsobilosť na
právne úkony v plnom rozsahu. Takáto
osoba musí byť zapísaná v zozname čakateľov o osvojenie. Na účely osvojenia
sa posudzuje aj zdravotný stav osvojenca a osvojiteľa. Maloleté dieťa musí byť
ešte pred rozhodnutím súdu o osvojení
v predosvojiteľskej starostlivosti, ktorej
náklady znáša budúci osvojiteľ. Účelom
predosvojiteľskej starostlivosti je vytvoriť predpoklady, aby si dieťa a osvojiteľ
vybudovali citové väzby a prežívali spolu
každodenný život s radosťami i problémami. Predosvojiteľská starostlivosť je
povinnou podmienkou osvojenia, inak
osvojenie nenastane. Osvojením nadobúda osvojiteľ právne postavenie rodiča
a maloleté dieťa, resp. osvojenec postavenie dieťaťa osvojiteľa. Celý proces osvojenia musí byť riadený v zmysle zásady
najlepšieho záujmu dieťaťa.

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

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

Pred troma týždňami som vďaka vám prevzal
mandát poslanca
Európskeho parlamentu. Chcem
sa vám v prvom
rade poďakovať.
Potešilo ma, že až polovica voličov,
ktorá odovzdala hlas hnutiu OĽaNO,
dala prednostný krúžok práve mne.
Tu sa ukázalo, že OĽaNO opätovne urobilo správne rozhodnutie aj v
týchto voľbách a naši voliči ho ocenili. Máme vyspelých voličov, nevyrušila ich ani moja etnická príslušnosť.
Mnohí ma vnímali ako odpoveď proti
extrémizmu.
Po niekoľkých dňoch po voľbách
nastala v mojom živote veľká zmena.
Musel som si vybrať tím ľudí, zaradiť
sa do frakcie, zvoliť si výbory, v ktorých budem presadzovať moje témy
a zorganizovať si rodinný život, čo
bolo pre mňa najťažšie, keďže máme
s manželkou štyri malé deti.
Po niekoľkých rokovaniach
som sa rozhodol, že budem súčasťou Európskej ľudovej strany. Stretol
som sa s najvyššími predstaviteľmi
frakcie, vrátane predsedu Manfreda
Webera, ktorý bol donedávna kandidátom na šéfa Európskej komisie.
Rokovali sme o tom, že v Európskom
parlamente budem presadzovať boj
proti korupcii a rozkrádaniu euro-

fondov, aby naozaj slúžili bežným
ľuďom. Druhou diskutovanou témou
bolo vyrovnávanie regionálnych
rozdielov, aby aj v najchudobnejších
regiónoch Európy bolo možné získať dobre platenú prácu, bola tam
vybudovaná infraštruktúra a dobré
podmienky na život. Treťou témou
je dostupné a kvalitné vzdelanie pre
všetky deti. Ich kvalifikácia musí byť
reálnou vstupenkou na pracovný trh.
Tieto témy budem môcť presadzovať
vo Výbore pre regionálny rozvoj a vo
Výbore pre kultúru a vzdelávanie.
Nebyť vás, ako aj hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti,
tak by pravdepodobne dnes naďalej
ministroval Kaliňák a vláde by šéfoval Robert Fico. Som vďačný, že som
sedem rokov súčasťou hnutia OĽaNO, ktoré od začiatku bojovalo proti
tým, čo Slovensku škodia, myslia
na seba, na svojich kamarátov a nie
na obyčajných ľudí.
Som vďačný, že ma
vo voľbách podporil náš líder Igor
Matovič a s hrdosťou budem presadzovať aj protikorupčnú agendu
v Európskom
parlamente.

» Peter Pollák

poslanec Európskeho parlamentu

031190122 Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511 Dodávateľ: regionPRESS s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

Obyčajný slovenský Róm v Bruseli

Dvadsiateho júla 1944 sa plukovník
Claus von Stauffenberg pokúsil odstrániť z povrchu zemského Adolfa
Hitlera. Aj keď sa likvidácia nepodarila, dokázala, že nie sú všetci
Nemci z rovnakého cesta.
Nie je dôležité, že sa to nepodarilo,
ale že sa o to pokúsili. Dnes, po 75 rokoch, stojíme pred veľmi podobnou
voľbou.
Je mýtus myslieť si, že holokaust
sa začal v roku 1933, keď sa Hitler stal
kancelárom. Nezačal sa ani vpádom do
Poľska. Všetko išlo postupne, plazivo
a s desivými následkami. Najskôr žlté
Davidove hviezdy, potom getá, potom
žlté/ružové/hnedé/červené/zelené/fialové/čierne trojuholníky, potom práca
do úmoru a až nakoniec sa zatriaslo
plechovkou s Cyklónom-B.
Je dôležité si uvedomiť, že aj po vojne a tzv. denacifikácii Nemecka mnoho
Nemcov Stauffenbergov čin odsudzovalo. Nie preto, že by boli nacistami,
ale riadili sa premisou, že vo vojnovom stave sa majú odložiť vnútorné
rozbroje a má sa stáť za vedenim štátu.
Napokon, aj za Stalinom počas „Veľkej
vlasteneckej“ stáli aj ľudia, ktorí ho bytostne neznášali, vrátane tých, ktorých
dal narýchlo prepustiť z lágrov rovno
na frontu. Trvalo takmer tri dekády,
kým začali Nemci príjmať Stauffenbergov atentát ako vlastenecký čin a nie
ako vlastizradu v kritickom momente
Nemecka.
Tomuto istému čelíme aj dnes. Začína sa to nezrušením zjavne nacistickej strany, potom sa im odpustí príspevok, ktorý z 1.500 EUR zredukovali na
1.488 a vírus v organizme obyvateľstva
začína kolovať, množiť sa a otravovať
ho. To všetko s výdatnou podporou

hľadačov lacných voličských hlasov.
Ľuďom je komplikovanejšie vysvetliť
zodpovednú fiskálnu politiku, než urobiť „bu-bu-bu, budú vám tu imigranti
prerábať kostoly na mešity a z kostolných veži budú minarety a miesto zvonu budete počúvať muezínov!“
Angela Merkelová, vedomá si neslávnej minulosti Nemecka za vojny,
urobila správny krok. Neprepadla
hystérii, ani populizmu. Vyzvala na
rázne skoncovanie s pravicovým extrémizmom. Keby si chcela nahnať hlasy,
zachovala by sa ako mnohí iní politici
naprieč Európou a vyhlásila by napríklad džihád proti moslimom. Hlasy by
sa len tak sypali!
Je večnou škodou, že Slovenská
politická reprezentácia má tendenciu
sadať na lep skôr tomu populizmu a občania zas na lep ich sľubom, že ich pred
„tými cudzími hordami“ ochránia.
Jazdiť na strachu možno aj rýchlo,
ale napokon sa stanete jeho vlastnou
potravou.
Priateľstvo a prívetivosť vás môže
sklamať, ale na večeru si vás nedá.

» Pre REGIONPRESS Ondrej Putra, Veľká Británia

STREŠNÉ KRYTINY - PREDAJ A MONTÁŽ
ODKVAPOVÝ SYSTÉM - SKLADOM

VÝHODNÉ ZĽAVY!
27-0013-1

Osvojenie dieťaťa

KAM S DREVENÝM ODPADOM ?
ZBERNÝ DVOR ODPADOVÉHO DREVA
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Občianska
riadková
inzercia
06 POZEMKY / predaj
»Predám dohodou pozemky vo Svidníku t. 0903
535 536

07 REALITY / iné

66-0031-1

»Prenajmem dvoj-garáž
na Vodárenskej ulici v
Košiciach s montážnou
jamou a studňou. Cena
200 € mesačne + depozit
2 mesiace. 0911 664 654
»Kúpim 2- 3 izb byt v Košiciach. Súrne. Hotovosť.
0910 652 053
»Predám letný trojizbový
byt na Domaši-Holcikovce
v šesťbytovke zariadený v
OV za 20 tis. 0907 179 223
»V Topoľčanoch dám do
dlhodobého
prenájmu
záhradu 20x20m pre veterinárne účely. Možnosť
výstavby
ubytovania,
príbytkov pre tu liečené
zvieratá. Možnosť ubytovania pre vás je v RD, ku
ktorému patrí záhrada.
Tel.0950 523 515

17 rokov
vyrábame okná
pre Slovensko

08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie 0908
532 682

13 RôZNE / predaj
»Predám starožitné šperky. Písomne: Kancelária
Malacko, Bernolákova 1/A,
901 01 Malacky

14 RôZNE / iné

66-0081-1

»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 KS medzera
Číslo rubriky medzera Text
inzerátu
Príklad:
RP KS 12 Predám kočík,
0987 654 321
Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za každých začatých 30 znakov textu
vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac
týždňov, pošlite rovnakú sms
toľkokrát, v koľkých týždňoch
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich novinách, KS zameňte za
skratku novín, ktorú nájdete
na 2. strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.
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Pôžičky od 18 do 75 rokov

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

724

34-0006-1

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

PLASTOVÉ OKNÁ,
DVERE
 KOMPLETNÁ STAVEBNÁ ČINNOSŤ
 PREDAJ PARAPETOVÝCH DOSÁK
 ŽALÚZIE A SIETE PROTI HMYZU
 GARÁŽOVÉ BRÁNY
možnosť predaja
aj na splátky

www.dachmann.sk
maxidachmann@gmail.com

34-0133

Kontaktná adresa Košice:
Kováčska 63
Mobil: 0944 047 008

83-0005

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

62-00012

Slovenčina naša
Nie víčko, ale viečko. Nie
zatáčka, ale zákruta. Nie zmluva, ale dohoda.
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Kampaň a kampaň

87-0012

ich dôsledkom. Okrem toho, máloktoré
inštitucionalizované vzdelávanie, ktoré stretávame v celom živote, je populárne. Je niekto vrcholne nadšený, keď
sa musí učiť na vodičský preukaz? I keď
má v tomto prípade silnú motiváciu? Aj
tam musí písať, memorovať, aj nepotrebné informácie. Škola len kopíruje
potreby spoločnosti, teda búrať osnovy
nestačí.
Riadiť ministerstvo a meniť školstvo si vyžaduje myslenie v kontexte.
Dôležité sú aj osobné skúsenosti, no
nemôžu byť aplikované spôsobom mne
to fungovalo, bude to aj iným. Šťastie
detí (mimochodom, poznám ich dosť,
čo sú rady v škole) sa nebuduje rozbitím
osnov, uvoľnením formálnejších spôsobov vyučovania či odovzdaním absolútnej slobody školám. To všetko môže
fungovať, ale prvotné zmeny sú racionalizácia školstva (vrátane vysokého),
dôkladná debyrokratizácia, dôraz na
ľudí, čo sa zžijú s reformou ministra
- rozhľadeného odborníka - a v neposlednom rade kvalitné financovanie
vybavenia škôl, aby nemusela vznikať
obdoba knihy plesní v školách. Myslíte
si, že deti budú šťastné, keď budú môcť
na telocviku robiť všeličo, no nebudú
mať kvalitnú telocvičňu a pomôcky?
Od záujemcov o ministerstvo by
som žiadal reálnejšiu, konkrétnejšiu a
uveriteľnejšiu kampaň.

SIETE PROTI

» PhDr. Ján Papuga, PhD.

riaditeľ ZŠ s MŠ, Riazanská 75, Bratislava

Nie vodítko, ale vôdzka. Slovenčina naša
Nie vyprosťovací, ale vyslobodzovací.

HMYZU

www.regionpress.sk
sieť 39
regionálnych
novín

Oprava
Dodanie
Montáž
Servis

Strojárenská 3, Košice, Nám. Maratónu mieru
tel.: 055/ 623 45 76 ¦ mob.: 0918 626 193
web: www.arow.sk ¦ e-mail: arow@arow.sk
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SAMOplus
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0919 204 754

PLASTOVÉ, HLINÍKOVÉ OKNÁ
EXTERIÉROVÉ ŽALÚZIE
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66-0033

Keďže sa zaujímam o školstvo, sledujem aktivity politikov, ktorí sa
chcú chopiť školstva. Je smutné, že
riadenie apolitického školstva je v
rukách spolitizovaného ministerstva a vôbec v rukách politikov.
Kým to tak je, nezostáva nám nič
iné, ako sledovať, kto ovládne rezort.
A dúfať, že ho rázne a s podporou vlády zreformuje. Uvidíme, čo sa stane, ak
nastúpi politická opozícia, ktorá teraz
poukazuje spolu s nami na katastrofálne fungovanie školstva, čo však nemusí
byť garanciou zmeny.
Jeden z uchádzačov o rezort, odborník v istej oblasti školstva, vypustil do
éteru prezentačné video. Vystupujú v
ňom vybraní žiaci, ktorí tendenčne odpovedajú na otázky o školách. Odpovedajú v zmysle, že ich škola ako-tak baví,
že sa v nej nudia, že zo školy je najlepšia
družina, že si musia otvárať pracovné
zošity, písať si poznámky a potvrdzujú
to sprofanovaným výrokom, že treba
zmeniť metódy učenia. Uchádzač o ministerstvo sa nakoniec vyjadrí, že deti
v škole budú šťastné a budú sa učiť pre
život.
Táto prezentácia ma sklamala. Jednak bola populistická, jednak šťastie
detí v školách je dôsledkom širokého
kontextu zmien, nie skratkami typu
zariadim to. Kandidát ma zatiaľ nepresvedčil. Uvedomujem si, že v škole ide o
žiakov, ale tí nie sú stredobodom prvotných a závažných zmien v školstve, sú
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OBNOVA STRIECH

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

NAJLEPŠIA
CENA
NA TRHU
už 10 rokov

Slovenská firma

NON STOP lin

0944 720 9ka
32

BEZ DEMONTÁŽE!

t ZÁRUKA MIN. 20 ROKOV
t NAJLEPŠIA CENA
t ŽIADNA ZÁLOHA
t PRVOTRIEDNA
KVALITA

SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY
BITÚMENOVOU LEPENKOU

PREPICHY
POD CESTY
62-0008

t zameranie t odborné poradenstvo
t cenová kalkulácia na mieste ZADARMO !!!

obnova plochých striech technológiou COPERNIT
záruka minimálne 20 rokov

VYKONÁVAME OPRAVY: KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV

Nie vada, ale Slovenčina naša
chyba. Nie válenda, ale váľanda.

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

7 3

Mob.: 0948 020 669
Tel.: 055/ 78 98 772
Fax: 055/ 78 98 774
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Sme na trhu už 14 rokov a jedna z našich dnešných, zaujímavých ponúk:

9
1
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1
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5 2 6

U

 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

Slovenčina naša

Nie ucpávka, ale upchávka.
Nie udusať, ale ubiť, utĺcť.
Nie úplavica, ale červienka.
Nie úkol, ale úloha.

4
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Ďalej ponákame okná a dvere:
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Okná zo 7 komorového proﬁlu, s tromi tesneniami
a nízkoemisnými trojsklami 48 mm, stavebná hĺbka 81 mm

5
7

D3

Kvalitné okná s dvojsklami i trojsklami za veľmi rozumné ceny

K
34-0134

ALUPLAST, SCHUCO,SALAMANDER, GEALAN, drevené EUROOKNÁ,
hliníkové okná a dvere so zasklením a výbavou podľa priania zákazníka,
, žalúzie, siete) a kompletnými prácami.
s príslušenstvom (par
Montáž kvaliﬁkovanými pracovníkmi.
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Komíny s najlepším pomerom ceny a kvality na trhu

AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

KRBY
kachle

trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
tstále dostatok ponúk - aj pre mužov
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť

Honorár brutto 75 €, 80 €, 90 € za 24 hod.
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Ruské skleníky - ZGT

viac ako

300

www.krby-tuma.sk
k
prev.: Bánovce n. Bebr. - showroom
prev.: Pezinok
- 0917 861 305
prev.: ������������������- 0918 250 213
prev.: Košice
- 0915 147 170
- 0908 136 854
prev.: Nitra
prev.: Bans.Bystrica - 0915 905 112

modelov

429,4

pece TUMA 362
362,-€

AIW má zástupcov
Kritériá
v rôznych mestách Slovenska!
pre spoluprácu s AIW:
Zavolajte na bezplatné číslo
· opatrovateľský kurz a prax
0800 24 24 44
· dobrá znalosť nemeckého jazyka a dohodnite si osobné stretnutie.
· vek 25 až 60 rokov
Pracovať môžete už o pár dní!

tel. 0905 394 055

www.aiw.sk

Facebook: aiwsk

32-0077

grily,

40-0050

DOVOZ Záhradné krby
SR
pece
do 5
ATLAS
prac.dní
hnedý

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
balkóny

terasy

zimné záhrady
splátky od 35 €

splátky od 149 €

splátky od 98 €

rámové
bezrámové

34-0131

����������������������������������������������
��������������������������������������������������������:

85-0005

���������������������������������

PONÚKAME:

- Švajčiarskú pracovnú zmluvu
- Švajčiarské sociálne a zdravotné poistenie
- Nástupné platy od CHF 33,00 BRUTTO
- Diéty CHF (15.00 na deň)
- Týždenné výplaty
ATEĽSKÝH
STREDKOV
- NUTNÁ ZNALOSŤ BEZ SPROPOPLATKOV !!!
JAZYKA

PRAVIDELNÝ TURNUS.
�������������������������������������
������������������������������

�����������������

����������������������

����������������������������
saludosro@gmail.com

Firma STARF

SADROKARTONISTI
������������������

prijme

Skladník

pre dlhodobú prácu do Nemecka
aj počas zimných mesiacov

(Nemecko)

10 - 16 €/hod.������������

2200 EUR/mesačne Brutto

Mäsiar
2800 EUR/mesačne Brutto

�������������������������������

(Rakúsko)

Mäsiar-pomocník

����������������������
�������������������������������������������
�����������������������������������

(Rakúsko)
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85_0486

2400 EUR/mesačne Brutto

0903 431 350

85_0485

���������������������������������������������������������

alebo na
www.pracahned.eu

���������������

����
�
��������������

������������

0800 500 520
0800 500 502
0800 500 002

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

0950 301 301
�������������������

85_0488

„50“

63-0106

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

NEMÁTE PRÁCU?

www.balkona.eu
0918 477 323

Možnosť výhry 300 €

61_0191

ZĽAVY AŽ DO 30%

