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Týždenne do 20 730 domácností

OBLEKY PIETRO

0907 946 256

10-ročné skúsenosti

NÁTERY

Pri predložení letáku získa každý zákazník

KUPÓN

DARČEK v hodnote 13 €

SIETE PROTI

HMYZU

66-0084

www.hilfe-in-wuerde.at
office@hilfe-in-wuerde.at
0908 868 643 | +43 699 190 48 723

66-0033

w w w. s a m o p l u s . s k

www.stkkosice.sk

• STRECHY NA KĽÚČ, ŽĽABY, ODKVAPY
• OPRAVA STARÉ KROVY, NOVÉ KROVY
• KOMÍNY, FASÁDY, HROMOZVODY
• VÝZDOBA FASÁD, MONTÁŽ REKLAMY
• KOVOVÉ KONŠTRUKCIE
(montáž, demontáž, oprava)
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JAZERO

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

STK + EK

0911 150 447

SAMOplus

STK

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

www.ZLANA.sk

Oprava
Dodanie
Montáž
Servis

0919 204 754

66-0011-4

práce v Rakúsku už 15 rokov

Ak máte záujem o dlhodobú spoluprácu a finančnú istotu, kontaktujte nás

27-0033-14

KCIA
0949 765 613 JESENNÁ A

ZAMERANIE a ukážka vzoriek u Vás doma ZDARMA

Sprostredkovanie opatrovateľskej

1

37-0127

OBNOVA STRIECH

OBNOVA
ETERNITOVÝCH, PLECHOVÝCH A PLOCHÝCH STRIECH
VÝMENA ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV
OBNOVA KOMÍNOV
ka
Reálna záru
TESÁRSKE PRÁCE
12 rokov
OBHLIADKA ZDARMA

BETÓNOVÉ PLOTY

AKCIA 1/2 DPH
Dodatočná zľava -10%
Platí do odvolania

0918 217 665

27-0017-56

ZEMNÉ a VÝKOPOVÉ PRÁCE
0905 503 859

37-0199

61_0175

OPRAVA KOMÍNOV

šatníkové a policové zostavy
vešiakové steny
komody a iné...

34-0179

Objednávky: 0917 506 444
krasne.zahrady@centrum.sk

66-0176

OVOCNÉ STROMY, všetky druhy

STRIECH
KOSTOLOV
0908 288 350

66-0066-1

www.cisteniehrobov .sk

Skladová a predvádzacia hala
KOŠICE , Hlavná 20
utorok a piatok od 14 do 18 h
 0949 422 935
OBLEKY PIETRO

34-0178

66-0071-1

Ak Vám ide o cenu ... !
OBLEKY od 55 €

REDAKČNÉ SLOVO / SLUŽBY, BÝVANIE
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KOŠICKO okolie Už to ani neprekvapuje

InzercIa

Mgr. Alžbeta Hadariová
Ing. Renáta Sakslová
Ing. Eva Jůzová
Radovan Bezecný

0905 338 873
0907 779 017
0907 877 863
0907 779 011

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík

DISTrIBúcIa (20.730 domácností)
každý týždeň:
Bačkovík, Beniakovce, Bidovce,
Blažice, Bohdanovce, Budimír,
Bukovec, Čaňa, Čižatice, Drienovec, Malá Vieska, Tepličany,
Ďurkov, Geča, Haniska, Jasov,
Kechnec, Kokšov - Bakša, Košické Oľšany, Kysak, Malá Ida,
Mokrance, Budulov, Moldava
nad Bodvou, Nižná Hutka, Nižná
Kamenica, Nižná Myšľa, Nováčany, Obišovce, Poproč, Rákoš, Rozhanovce, Rudník, Ruskov, Byster,
Zdoba, Seňa, Slančík, Slanec,
Slanská Huta, Šemša, Turňa nad
Bodvou, Vajkovce, Valaliky, Vyšná
Kamenica

Teda, nie tak ich krásou, jedinečnosťou, ale tým, že ja si v nich postavím, ja v nich budem robiť to, čo v nich
nikto nesmie. A hoci sú stavby v národných parkoch logicky zakázané, ak nejde o stavby vo všeobecnom záujme občanov či prírody, tak títo stavitelia majú
vybavené všetko v súlade so zákonom.
Postav si chatu v národnom parku,
postav si vilu v mestskom parku. Ukáž,
že si chlap, že si niekto, že môžeš všetko, že si pozemský boh! Že zákony,
slušnosť, morálnosť, etika, civilizovanosť, že to tu je iba pre ten otravný
plebs. Ty predsa máš právo vlastniť. Čo
chceš a kde chceš. Veď na to máš. Peniaze i pozíciu. Si väčší pes predsa.
Nie, neprekvapuje to. Ak niečo
prekvapuje, tak iba to, že takýmto ľuďom pravidelne každé štyri roky časť z
nás, voličov, odovzdáva moc. Právo robiť si čo chcú v spoločenstve, kde väč-

pracovné odevy
obuv ¦ rukavice

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

výšivky už od 1 ks

DUB
MATNÝ

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

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

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

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

BJ
Ge
HU
Ke
KS
SL
MI
PP
PO
Sn

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
42.845
32.750

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

Východné Slovensko

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

BIELE
vzor

Po-Pia: 900-1700
y
Sobota: len objednávk

Rooseveltova 24, Košice

0904 296 595

aneta.dugasova@gmail.com

všetky dvere
SKLADOM
v ponuke aj
hladké dvere
a odtieň Wenge

odborná montáž s licenciou technickej služby od polície SR
66-0016-1

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

AMI

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

BEZPEČNOSTNÉ DVERE

tričká ¦ košele ¦ mikiny
y
uteráky ¦ krstné košieľk
Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

27-0001-1

Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09

šina ľudí nepochybuje o tom, že smie
robiť iba to, čo jej dovoľujú zákony.
Vypestovali sme si na Slovensku akúsi
dvojstupňovú demokraciu. Na prvom
stupni platia obmedzenia, na tom
vyššom neplatia žiadne. Jeden, z toho
vyššieho stupňa, si stavia haciendu v
národnom parku, druhý, z toho nižšieho, sa teší, že v susednej dedine našiel
prácu na dva týždne. V stredoveku boli
na Slovensku poddaní. Dnes máme
akúsi novú spoločenskú vrstvu – naddaných. Predaných. Zapredaných.
Moci a majetku a neobmedzenosti,
hoci ako obmedzenej a tupej. To naozaj
všetkým nám takéto konštatovanie vyhovuje? Pred tridsiatimi rokmi padali
všade okolo nás predstavitelia boľševickej moci ako smreky počas víchrice.
U nás vyrástli v pevný tridsaťročný les.
O mesiac budeme „oslavovať“ výročie
„spoločensko-politických“
zmien. Treba si položiť
otázku, čo sa vlastne v
otázke vnímania a prístupu k moci , ako aj jej
výkonu odvtedy zmenilo.
Všetko dobré -

0917 56 36 12 | 0911 60 20 40

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

kovanie ZDARMA
zameranie ZDARMA
v ponuke aj

INTERIÉROVÉ DVERE

www.ocelovedvere.sk
ocelovedvere@ocelovedvere.sk

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

STREŠNÉ KRYTINY - PREDAJ A MONTÁŽ
ODKVAPOVÝ SYSTÉM - SKLADOM

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

VÝHODNÉ ZĽAVY!

ŽELEZIARSTVO
Spojovací materiál
Stavebná chémia
Ručné náradie
Pletivá rôzneho druhu
Odkapové systémy
Hutný materiál + delenie
Stavebná oceľ + kari rohože

AKCIA 270€

66-0002-1

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Jeden nominant moci stavia chatu
v jednom národnom parku, iný zas
rekonštruuje chatu v inom národnom parku. Ďalší, po ktorom dnes
už ani pes neštekne, zas býva v srdci ďalšieho národného parku. Asi to
bude nejaká epidémia. Nejaká obsesia národnými parkmi.

27-0013-1

Masarykova 2
KOŠIce
kosicko@regionpress.sk

66-0063-1

redakcia:
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SADROVÉ POTERY
www.bf-trade.sk
tradícia
15 rokov

Samonivelizačný, Liaty
anhydritový (sadrový poter)

fax:

055/728 87 82
- s celoobvodovým
kovaním

ZÁRUKA na okná

5 rokov

Vchodové dvere
do rodinných domov

34-0177

opravíme
vymeníme baterky
urobíme nové aj s diaľkovým ovládaním
AUTOKĽÚČE a KĽÚČE
Národná trieda 58, Košice

Slovenčina naša
Nie
vzhľadom k tomu, ale vzhľadom na to.

STROJOVÉ KOPANIE

STUDNÍ do 13 m
VŔTANIE STUDNÍ

HĽADANIE VODY

0905 186 889, www.kopaniestudni.com

66-0015-2

Materiály používané pri výrobe:

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

www.vylievamepotery.sk
poterponuka@gmail.com

Zemné výkopové práce

tel.:

0908 487 626

85-0052

(pred ČS OMV)

Zemné výkopové práce

Južná trieda 97

Otvorenie pórov poteru prebrúsením

34-0008-1

Najvyššia
rada okien

KOŠICE

Možnosť nákupu na splátky aj bez navýšenia AKCIA

e-mail: bf-trade@stonline.sk

Konštrukčne riešený poter,
pre podlahové kúrenie

Prvotriedne žulové pomníky z kvalitného prírodného materiálu za bezkonkurenčné ceny
Kompletné práce
Využite zľavy až do výšky
ZASTÚPENIE NA CELOM
- aj výkopy
VÝCHODNOM SLOVENSKU
Seriózny prístup
ku každému zákazníkovi
Obojstranná impregnácia

-35%

Á
IA

C

K
A

Vaše kamenárstvo OKNO, s.r.o. | www.oknosro.sk

Jazerná 1 (Areál Dávid), 040 12 Košice

KS19-40 strana-
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27-0004-1

N

EN

S
JE

Bezplatná obhliadka
pomníka proti vode
pri
celom
žulovom
komplete
ZDARMA
a nacenenie
Zavolajte nám na bezplatnú linku 0800 500 535

REDAKČNÉ SLOVO / SLUŽBY, BÝVANIE

Začíname s rekonštrukciou bytu I.
bytu je podielovým spoluvlastníkom
spoločných častí a zariadení domu, príslušenstva, zastavaného a priľahlého
pozemku, z čoho mu vyplývajú práva a
povinnosti ustanovené zákonom.

Povinnosti vlastníka
Nie všetci vlastníci bytov však po- k stavebnému úradu
Vlastník bytu, ktorý pripravuje obznajú aj právne podmienky stavebných
úprav v byte a často ich robia bez komu- novu, rekonštrukciu, resp. akékoľvek
nikácie so správcom domu alebo spolo- stavebné úpravy v byte, si musí byť
čenstvom vlastníkov bytov, o ohlásení vedomý toho, že niektoré zásahy je
na stavebnom úrade ani nehovoriac.
povinný ohlásiť na stavebnom úrade a
Vlastník si po odkúpení bytu zväč- pri niektorých potrebuje požiadať staša myslí, že si vo vlastnom byte môže vebný úrad o rozhodnutie o povolení
robiť, čo chce. No nie je to celkom tak. stavebných úprav. Ak zasahuje do nosJe potrebné si uvedomiť, že byt je sú- ných stavebných konštrukcií, potrečasťou bytového domu, konštrukč- buje aj posudok oprávneného statika.
né prvky bytu sú konštrukčnými Musí osloviť príslušný stavebný úrad, v
prvkami celého domu a naopak. To pôsobnosti ktorého sa byt nachádza, a
znamená, že zásah do konštrukčného zistiť, ako má postupovať, aby sa vyhol
prvku bytu má v menšom alebo väč- prípadným problémom.
šom rozsahu vplyv na všetky ostatné
Ak vlastník bytu realizuje úpravy v
konštrukčné prvky v dome. Ústava byte, ktoré podliehajú ohlasovacej poSlovenskej republiky chráni majetko- vinnosti alebo stavebnému povoleniu,
vé práva jednotlivca, avšak iba do tej musí v prvom rade požiadať o vyjadmiery, kým neohrozujú majetok iných renie k stavebným úpravám správcu
občanov, čo je v bytovom dome celkom domu alebo predsedu spoločenstva.
reálnym a častým úkazom. Vlastník
Pokračovanie nabudúce.

Občianska
riadková
inzercia

PALIVOVÉ
DREVO

na predaj

07 REALITY / iné
»Predám záhradu s murovanou chatou. Ľudvikov
dvor. 0910 652 053

výkup a predaj

EUROPALIET

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

08 STAVBA
66-0078

11 HOBBY A ŠPORT
»Predám 45 kusov podpivníkov za 10€ 0902828424

14 RÔZNE / iné
»KTO DARUJE, ALEBO PREDÁ
GRAMOPLATNE - ZBERATEĽ,
STAČÍ PREZVONIŤ - 0914 136
879
»Kúpim staršie obrazy
sloven. a maďar. maliarov.
0903 617 901

15 HĽADÁM PRÁCU
»Hľadám prácu ako UPRATOVAČKA firmy, do domácnosti BRIGÁDU t. č. 0948
215 679

Sklenárstvo Peter
JASOV
Klema
- výrez skla, zasklievanie okien a dverí
- brúsenie skla na stôl, poličky a dvierka
- výrez a opracovanie zrkadiel + fazety
- výroba izolačných dvoj-trojskiel
- vŕtanie dier do skla
- bezpečnostné a kalené sklá
- sklenené zásteny pod kuch. linky
- celosklenené vitrínky uzamykacie s Led
Výroba a zriadenie
akvária a terária na mieru
Nám. sv. Floriána č. 351/37, 044 23 JASOV
0905 507 414 | www.aquaklema.sk

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

Chcete si
podať inzerát?

podľa požiadaviek zákazníka aj na kľúč ...

» red

»Kúpim haki lešenie 0908
532 682

ČÍSLA RUBRÍK

Stalo sa nepísaným pravidlom, že
hneď po odkúpení bytu do osobného vlastníctva prichádza aj všetko, spojené s jeho rekonštrukciou.
Vlastník si často všetky práce musí
urobiť sám.

Najčítanejšie regionálne noviny
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Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RP medzera KS medzera
Číslo rubriky medzera Text
inzerátu

66-0031-1

Príklad:
RP KS 12 Predám kočík,
0987 654 321

KS19-40 strana-
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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.

SLUŽBY, BÝVANIE

KOŠICKO okolie
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ÈESKÁ KERAMIKA

kúpeľňové
štúdio

Dunajská 10

www.ceskakeramika.sk

66-0170

TVORÍME
KÚPEĽNE
Vzorková predajňa - Staničná 1, Košice

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

22
JESENNÁ AKCIA
vonkajšie žalúzie

-32%

Informácie ohľadom umiestnenia

Záručná doba 4 roky. Akcia platí do 15.10. 2019

83-0019

Kancelária v Košiciach, Strojárenská 13, 1.posch.

-30%

34-0083

055/622 00 11 | 0905 962 161

vonkajšie rolety

É
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I
R
EXTE
7%
2
E
I
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Ú
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O
Ž
Á
R
A
G
25 %
Y
N
Á
R
B

62-00012

PLASTOVÉ, HLINÍKOVÉ OKNÁ
EXTERIÉROVÉ ŽALÚZIE
GARÁŽOVÉ BRÁNY

KS19-40 strana-

37-0198

Strojárenská 3, Košice | 0918 626 193 | www.arow.sk
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Slovenčina naša
Nie
bizardný, ale bizarný.

SLUŽBY, BÝVANIE
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OBNOVA STRIECH

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

BEZ DEMONTÁŽE!

SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY
BITÚMENOVOU LEPENKOU
t zameranie t odborné poradenstvo
t cenová kalkulácia na mieste ZADARMO !!!

NAJLEPŠIA
CENA
NA TRHU
už 10 rokov

Najčítanejšie regionálne noviny

Slovenčina naša
Nie
v jeseň, ale na jeseň.

Slovenská firma

NON STOP lin

0944 720 9ka
32

Slovenčina naša

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

Nie pod Babiou horou,
ale pod Babou horou.
Nie pôstiť sa (v pôstnom
období), ale postiť sa.

obnova plochých striech technológiou COPERNIT
záruka minimálne 20 rokov

VYKONÁVAME OPRAVY: KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV

BETÓNOVÝ
PLOT
,
o ktorý sa netreba starať
JESENNÁ AKCIA

SME TU PRE VÁS
www.betam.sk

BETÓNOVÉ PLOTY

0948 648 748 • 0905 528 960 • 0905 794 044 • 0948 548 648
KS19-40 strana-
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37-0202

NAJLEPŠIE CENY na trhu

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

SLUŽBY, BÝVANIE
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37-0203

KOŠICKO okolie

30
plastové
plastovéaadrevené
drevenéeurookná,
eurookná,dvere
dvereaagarážové
garážovébrány
brány

520€

NA SPLÁTKY
BEZ NAVÝŠENIA

Profesionálni, školení pracovníci
Špičkové 5 - komorové
proﬁly
WINKHAUS

demontáž, montáž, vysprávky, vonkajšie
a vnútorné parapety, mikroventilácia,
retiazkové celotieniace žalúzie,
zdvíhač krídla, DPH, odvoz zdarma

380 €

DARČEK

elektronika podľa ponuky
pri nákupe nad 900€

AKCIA

Rakúske kovania
V cene okien je zahrnuté:

469€

na zateplenie rodinných domov
| uhlíkový polystyrén
v cene obyčajného |
Pri objednávke do konca októbra

elektrická nerezová rúra Elektrolux
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34-0015-23

410€

ŠKOLA / POLITICKÁ INZERCIA, SLUŽBY

Zelené protesty
nosť v ničote. Aj preto je opodstatnené
„blicovanie“ žiakov práve počas školy
- ide o štrajk za budúcnosť narodených
i nenarodených.
Výsmech mladej a spravodlivo
nahnevanej Grétky či iných mladých
účastníkov zelených protestov je najväčšie chrapúnstvo. Mnoho ráz hovoríme o tom, že mládež je pasívna, že
sa o nič nezaujíma. A keď spraví veľký
krok, smejú sa jej, vyhrážajú, ponižujú
ju, smejú sa jej prejavu. Verte, keby som
bol v kontakte s ľuďmi, čo rozhodujú o
osude planéty, povedal by som im bez
cenzúry expresívnejšie vety, ako vyslovila Gréta. Pretože ochrana prírody
nesmie mať mantinely. Je úplne jasné,
že nemôžeme znížiť rôzne škodliviny
na nulu. Presúvame sa, potrebujeme
elektrinu a teplo, neprežijeme bez chémie. Ale dá sa nájsť stredná cesta a mladí ju aj ponúkajú. Ale stáť v čele štátu
a vyhlasovať, že sa nič nedeje, pričom
práve ten štát trpí zmenami klímy, je
arogantná ľahostajnosť, ktorá zasiahne
a už zasahuje celý svet.
Iba chudák sa smeje aktivistom,
ktorí predvídajú. V oblasti klímy je
predvídanie jednoduché. Preto sa ja
smejem schválne zaslepeným, ktorí kreslia budúcnosť bez prírodného
pozadia. Takí však vyslovujú ortieľ v
mene ľudstva...

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
riaditeľ ZŠ s MŠ

Prečo KDH pomáha liberálom
s registrovanými partnerstvami?
Myslíte si, že
by mali mať dvaja
transexuáli či bisexuáli právo na
adopciu detí? Ja
teda nie a priznávam, že si to ani
len predstaviť neviem. V štátoch, ktoré
zaviedli registrované partnerstvá týchto osôb, zvyčajne následne zaviedli aj
tieto adopcie - vraj, aby neboli ukrivdení voči normálnym manželom. Preto sa
zavedenie registrovaných partnerstiev
považuje za predvoj pre adopcie homosexuálov.
O to väčšie prekvapenie pre mňa je
to, že samotný predseda KDH Alojz Hlina prišiel za ultraliberálmi z PS/SPOLU
s návrhom, ktorý im umožní registrované partnerstvá na Slovensku presadiť.
Zhrození sú z toho aj tisícky voličov
KDH, ktorí volajú po vypovedaní tejto
ponuky, ale vedenie KDH sa tvrdošijne
tvári hluché a slepé.
Slovenskí liberáli sa dlhé roky
snažia o presadenie registrovaných
partnerstiev homosexuálov, ale vždy
im v tom predsedovia KDH dokázali
v koaličnej zmluve zabrániť. Alojz sa
však rozhodol túto dobrú tradíciu zrušiť
a navrhol PS/SPOLU, že keď teda chcú,
nech si teda návrh na partnerstvá predložia ako poslanecký návrh zákona
s tým, že ak sa to stane, tak sa v KDH

rozhodnú, či vystúpia z budúcej vlády.
Čo to znamená? Že, ak po voľbách
konečne vznikne vytúžená vláda, bude
stačiť Ficovi zohnať 20 hlasov ... a šup
vláda sa rozpadne. To naozaj sme takí
hlúpi? To naozaj len preto, že predseda
KDH nemá odvahu buchnúť po stole a
vysvetliť chlapcom z PS/SPOLU, že takéto móresy nehrozia, si ideme vopred
rozbiť budúcu vládu?
Druhá stránka veci je, že voliči
KDH a mnohí iní konzervatívni voliči
na Slovensku sa cítia týmto prístupom
predsedu KDH zradení, hodení cez palubu. Vidia, že Alojzovi Hlinovi je dnes
prednejšie, aby sa bratríčkoval s liberálmi, robil s nimi fotečky na fejzbúku
a akosi sú mu už ukradnuté záujmy slovenských kresťanov a konzervatívcov.
Ak sa Alojz Hlina nespamätá a nevypovie svoju ponuku voči liberálom z
PS/SPOLU, môže to KDH
úplne zničiť a doplatí
na to celé Slovensko,
lebo KDH sa znova
do parlamentu nedostane. Už dnes
je KDH o 2% slabšie, ako pred štyrmi
rokmi pred voľbami.
Alojz, spamätaj sa!

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

www.centrumbasic.sk
37-0205

Odmalička mám vzťah k životnému
prostrediu. Už pred nežnou revolúcie sme sa v škole učili o jeho znečisťovaní. Preto nepotrebujem mediálne známu aktivistku-tínedžerku,
aby ma primäla k rozmýšľaniu o
klíme, ktorá sa citeľne mení.
Avšak, rešpektujem ju za to, že svetovo otvorila veľmi dôležitú tému a
pomenúva vinníkov, ktorým je vlastný
cynizmus, kapitál a arogancia, a nebojí
sa im to povedať úprimne, rázne. Že sa
jej tém a aktivít chytili médiá, mi vôbec
neprekáža. Toto žieňa dokázalo aktivizovať tisíce mladých, ktorí sa stotožnili
s názorom, že zopár mocipánov vo vraj
rovnocennom svete rozhoduje, či prežijeme na Zemi. Mladá aktivistka napriek
všetkému a svojim osobným problémom vytrvala, až si jej tému všimli.
Ako človek, ktorý pracuje so žiakmi,
s hrôzou sledujem výsmešné statusy zo
sveta dospelých (!), neraz od osobností, ktoré smerujú násťročnej aktivistke.
Neraz ju prirovnávajú k sfanatizovaným nacistom, čo je až nechutné. Je to
odplata za to, že podráždila bohaté firmy, politikov, šejkov, ktorí žijú zo znečisťovania planéty. Podráždila ich šírením strachu z toho, čo bude. Ak sa nič
nezmení, už naše deti zažijú katastrofálne výčiny trpiacej Zeme. A budú ničivejšie ako tie, ktoré na vlastnej koži
sledujeme deň čo deň. Chodenie do
školy sa popri týchto problémoch javí
ako zbytočná snaha vytvoriť si budúc-

Najčítanejšie regionálne noviny
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SUDOKU / SLUŽBY, BÝVANIE, RELAX

Slovenčina naša
Nie
navolili, ale zvolili.

Ponuka práce

záhradník a údržbár

Hľadáme bezúhonného, stredoškolsky vzdelaného záhradníka
s praxou vo veku 35 – 50 rokov. Práca spočíva v starostlivosti
o rodinný dom v Bratislave, práca okolo a v dome, chov hydiny,
starostlivosť o ovocnú a okrasnú záhradu, pestovanie zeleniny.
Pracovná doba od 8:00 do 17:00 s prestávkou od 12:00 do 13:00.
Pracuje sa 10 dní a 4 dni voľno. Ponúkame prácu v stabilnej spoločnosti a možnosť osobného rozvoja. Zabezpečíme ubytovanie
v služobnom byte v Bratislave zdarma, služobné motorové vozidlo, služobný mobilný telefón, diéty. Ponúkaný plat 1300 Eur
brutto.

PRACOVNÁ PONUKA:

Príjmeme na TPP dievčatá 18-40 rokov:

TANEČNICE / STRIPTÉRKY

0903 404 935

76-0009

do nočného klubu Afrodita v Nových Zámkoch.

Ubytovanie zdarma, stála klientela,
mesačný bonus 300 EUR

9

Ak Vás ponuka zaujala prosím pošlite svoj životopis s fotografiou
na e-mailovú adresu lubica.sigetyova@pannoniareal.sk

83-0371

KOŠICKO okolie

Zariadenie pre seniorov

Špecializované zariadenie a
Rehabilitačné centrum

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

Zlatý páv, s.r.o.
Drienovecké kúpele, Drienovec

možnosť predaja
aj na splátky

Tel.: 0911 047 213

www.DrienoveckeKupele.sk

Kontaktná adresa Prešov:
Levočská 2
Tel./fax: 051/7718 607
Mobil: 0903 634 202
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maxidachmann@gmail.com
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66-0081-1

S

www.dachmann.sk

17 rokov
vyrábame okná
pre Slovensko

83-0005

Kontaktná adresa Košice:
Kováčska 63
Mobil: 0944 047 008

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

27-0010-7 / 0056-1

PLASTOVÉ OKNÁ,
DVERE

ZIMNÉ ZÁHRADY s tienením
Atypický tvar terasy ? Príliš veľký rozmer ? Bez stredového stĺpu ?

Pôžičky od 18 do 75 rokov
Materiály:
HLINÍK, DREVO

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

Áno, pre Nás to nieje problém. Presvedčte sa sami www.montter.sk

724

0919 370 730 0919 383 363

Zabezpeèíme demontáž, betonáž, pokládku dlažby...

KS19-40 strana-
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PRÍSTREŠKY - TERASY
RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE
TIENENIE NA STRECHY
SKLENENÉ STRECHY
STAVEBNÉ PRÁCE

87-0058

montter@montter.sk

34-0006-1

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

7

ˇ
rocné
skúsenosti

BÝVANIE, ZDRAVIE

10

Najčítanejšie regionálne noviny

66-0177

0911 639 003

Zubná klinika prijíma nových pacientov
HAPPYDENT, s.r.o.

Nájdete nás v Medicínskom centre na 4. poschodí AUPARK Košice
• ošetrenie a diagnostika pomocou najnovších technológií vrátane
3-D počítačového tomografu a stomatomikroskopu
• moderne vybavená klinika má uzatvorené zmluvy
so všetkými zdravotnými poisťovňami

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

KS19-40 strana-
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66-0006-1

• 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

BÝVANIE, ZAMESTNANIE

KOŠICKO okolie

11

Kuenz – SK s.r.o.
je výrobcom žeriavov

Stabilná a atraktívna práca v strojárskej spoločnosti.
Pracuj v priemyselnom parku Kechnec pri Košiciach!
Obsadzované profesie:
Zámočník - základný kurz zvárania v ochrannej atmosfére (ZM1–CO2),
znalosť výkresov, rovnanie plameňom;
Zvárač - základný kurz zvárania v ochrannej atmosfére (ZM1–CO2),
certifikát zvárača pre proces 135;
Mzda:
Pracovník
na zaučenie:

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

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

Nie zbrklý, ale nerozvážny, Slovenčina naša
prenáhlený, nepremyslený či splašený.

52-0017-36

Slovenčina naša
Nie rada
(v zmysle zástupu ľudí za sebou), ale rad.

87-0012

www.kuenz.sk ¦ www.topzvarac.sk

37-0008-1

e-mail: ludmila.revesova@kuenz.com ¦ michaela.sopkova@kuenz.com
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ZDRAVIE / SLUŽBY
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vírivky | sauny

hydromasážne vane
Showroom KOŠICE | Mlynská 5

Vírivka

tna

AKC

Showroom BRATISLAVA | Trenčianska 57
www.wellis.sk

66-0166

| 0918 996 003

3-mies

s DPH
2.99IA0 3€.890 €

0905 860 667 | 0915 285 700
(vedľa ČS SHELL)

SUN

PRÁCA V ČR
OPERÁTOR VÝROBY - VODIČ VZV
ZORAĎOVAČ - ZVÁRAČ A INÉ ....

polohovateľné - sklopné

WWW.KONSTRUKTER.SK

5%

19

-2

20

A

0.

.1

31

V prípade záujmu nás kontaktuje: +421 918 351 574, praca@lutogroup.com

0944 556 070, 0944 113 140

131190397

0800 500 091

AK
CI

PRACUJ
U NÁS

Poď k nám
pracovať
do Nemecka!

do

Ponúkame:
stabilnú prácu v renomovanej spoločnosti na TPP
hodinová mzda od 10€ netto
nástup možný ihneď
85_0005

"
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600 000
Stannah

 
 

 $ 
  !  

0800 162 162
www.stannah.sk

85_0659

 

52-0134

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

hľadá pracovníkov
na stavbu do Nemecka

34-0171

MZD A OD 850 €
DO 1300 €
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