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34-0179

www.ZLANA.sk

0911 150 447

rýchlo a lacno

0918 217 665

66-0011-4
66-0071-1

www.regionpress.sk

37-0213

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

37-0212

SERVIS
OKIEN
27-0017-59

HĽADANIE VODY

0905 186 889, www.kopaniestudni.com

ZAMERANIE a ukážka vzoriek u Vás doma ZDARMA

68-06

STUDNÍ do 13 m
VŔTANIE STUDNÍ

Zemné výkopové práce

STROJOVÉ KOPANIE

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

85-0052

Zemné výkopové práce

ZEMNÉ a VÝKOPOVÉ PRÁCE
0905 603 859

Týždenne do 20 730 domácností
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33-0036
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UPR ATOVANIE

Slovenčina naša
Nie zostaň
v kľude, ale zostaň pokojný.

www.upratko.sk ¦ 0907 946 256

66-0181

15/10/2019 17:52

OVOCNÉ STROMY, všetky druhy
Objednávky: 0917 506 444
krasne.zahrady@centrum.sk

66-0176

štrkov, pieskov, kameniva,
zeminy, uhlia, betónu
0905 747 305 ¦ 0908 265 907 s 3 - 15 t vozidlami

PREDAJ ŠTRKOPIESKOV

34-0183

Dobra Volba 2020 inz Drucker 207x137 V3.indd 1

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

KOŠICKO

služby, bývanie
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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

Západné Slovensko
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

Výroba a zriadenie
akvária a terária na mieru
podľa požiadaviek zákazníka aj na kľúč ...

Nám. sv. Floriána č. 351/37, 044 23 JASOV
0905 507 414 | www.aquaklema.sk

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

OPRAVA
ŽALÚZIÍ

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

ORECH
MATNÝ

DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

BIELE
vzor

všetky dvere
SKLADOM
v ponuke aj
hladké dvere
a odtieň Wenge

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

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

- 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

BEZPEČNOSTNÉ DVERE
DUB
MATNÝ

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

Sklenárstvo Peter
JASOV
Klema

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

37-0192

Masarykova 2
KOŠICE
kosicko@regionpress.sk

litici už preventívne likvidujú aj samých
seba, ako prípadnú povolebnú konkurenciu. V najrôznejších mediálnych debatách ukazujú, ako sa nenávidia, v lepšom prípade neznesú, ako nie sú schopní
spolupracovať na výkone moci, danej im
vo voľbách občanmi. Je až príliš nebezpečne naivné – áno, hlúpe v preklade
– myslieť si, že ich po voľbách budeme
zaujímať my, občania. Naše problémy,
problémy rozvoja nášho štátu, jeho ekonomiky, vedy, zdravotníctva, školstva,
kultúry, prírody. Rýchlo si rozdeliť funkcie, vyhádať si svoje posty, z ich titulu
svoj kúsok moci a svoj súkromný ekonomický Klondike, miestečko, kde rozpútajú novú slovenskú zlatú horúčku.
Je dobré nechať sa unášať. Aj snami.
Ale mali by to byť z našej voličskej strany
sny o spravodlivosti, o štáte práva, rovnosti šancí, o delegovanom výkone moci
a správy štátu, o demokracii
ako takej. Inak skončíme zas na ďalšie volebné
obdobie iba ako korisť.
Chyba sa môže stať, raz,
dvakrát. Ale viackrát ju
opakujú iba hlupáci,
nemyslíte?

AKCIA 270€
kovanie ZDARMA

NOVÉ ŽALÚZIE
NOVÉ SIETE
proti hmyzu

zameranie ZDARMA
v ponuke aj

INTERIÉROVÉ DVERE

www.ocelovedvere.sk
ocelovedvere@ocelovedvere.sk

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

Slovenčina naša
Nie kružítko, nie tlačítko
a nie lízatko, ale kružidlo, tlačidlo, lízanka.

66-0002-1

Redakcia:

Začali lietať. Neviem, či ste si všimli,
aj pavučiny lietajú „vzpriamene“.
Bude to zrejme tým, že majú svojich
pasažierov – pavúčiky, ktorí v súlade s gravitačným zákonom visia na
spodnej časti vlákna a nechajú sa
unášať neznámo kam.
Ak bolo „babie leto“ skromné a trvalo
iba týždeň, uzriete ich zas až niekedy v
apríli. Na jar sa tieto pavúčie lety totiž
opakujú.
Pavučina, spleť pavúčích vlákien,
symbolizuje v ľudských predstavách
pascu. Korisť sa do nej zachytí, zapletie
a už ju sieť nepustí. Vo vhodnom čase ju
pavúk vysaje a nevyužiteľné zvyšky potom nechá buď bez povšimnutia, alebo,
odhodí ako čosi zbytočné, obťažujúce.
Naša politická predvolebná jeseň je
podobná. Začali lietať návnady a čaká
sa na novú korisť. Politici splietajú pavučiny, v ktorej chcú nachytať čo najviac
voličských hlasov. Aby potom, neskôr,
vo vhodnom čase, svoju korisť vysali a
odhodili. Občana a jeho každodenné trápenia, starosti a boje o takmer holý život.
A už len vládnuť, veď sa nám pár týždňov
venovali a to nám musí stačiť najmenej
ďalšie štyri roky.
Politici vravia o koalíciách, o tom,
ktorá má akú šancu dostať sa k moci, po-

99-0005-29

KOŠICKO okolie Čas pavučín

Najčítanejšie regionálne noviny

zameranie ¦ dovoz ¦ montáž

PRETESNENIE
okien a dverí

0950 41 41 82

www.ZaluzieKosice .sk

27-0005-2
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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

66-0031-1

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

www.bf-trade.sk

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

(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
- s celoobvodovým
kovaním

ZÁRUKA na okná

5 rokov

Vchodové dvere
do rodinných domov

STK

JAZERO

KUPÓN

DARČEK v hodnote 13 €

www.regionpress.sk

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

STK + EK

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

DELENIE ZVITKOV
VÝROBA A PREDAJ
TRAPÉZOVÉ PLECHY, VLNITÉ PLECHY,
HLADKÉ PLECHY, PLOTOVKY, HREBENÁČE,
PARAPETY

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

PREDAJ
ODKVAPOVÝ
SYSTÉM

66-0187

37-0127

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

www.stkkosice.sk

Pri predložení letáku získa každý zákazník

34-0040

Južná trieda 97

34-0008-1

Najvyššia
rada okien

KOŠICE

Možnosť nákupu na splátky aj bez navýšenia AKCIA

tradícia

15 rokov

34-0178

e-mail: bf-trade@stonline.sk
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Povinnosti stavebníka
pri rekonštrukcii bytu

27-0013-1

VÝHODNÉ ZĽAVY!
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
IA
JESENNÁ AZIEK-3C0%

83-0019

VONKAJŠIE ŽALÚ
TY -30%
VONKAJŠIE ROLE
IDS -46%
ZIE
LÚ
ŽA
É
OV
ÉR
INTERI

Záručná doba 4 roky. Akcia platí do 10. 11. 2019

BITU FLEX s.r.o.

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

» red

0950 266 604

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

KS19-42 strana-

6

66-0015-2

1. Práce, ktoré spôsobujú hluk alebo
iným spôsobom narúšajú pokojné užívanie bytov ostatných vlastníkov bytov,
môže stavebník vykonávať počas pracovných dní iba v čase od 8. do 18. hod.
V nedeľu alebo počas dní pracovného
pokoja takéto práce vykonávať nesmie.
2. Stavebné úpravy sa musia realizovať
na základe projektovej dokumentácie a statického posudku.
3. Stavebník musí zabezpečiť okamžitý odvoz vybúraného materiálu, prípadne nábytku či iného odpadu, a to na
vlastné náklady a mimo kontajnerov
na domový odpad.
4. Pri úprave inštalačnej šachty, ktorá
je súčasťou bytového jadra, musí stavebník ponechať manipulačný otvor pri
zvislých rozvodoch prístupných z bytu
tak, aby bol zabezpečený ľahký prístup k
meradlám a armatúram v prípade výmeny alebo odstránenia poruchy na týchto
zariadeniach. Otvor by mal mať rozmery
minimálne 800 × 1 200 mm a mal by byť
umiestnený vo výške 200 až 300 mm od

STREŠNÉ KRYTINY - PREDAJ A MONTÁŽ
ODKVAPOVÝ SYSTÉM - SKLADOM

podlahy.
5. Pri výmene okien musí stavebník
dbať na to, aby firma, ktorá výmenu
okien realizuje, nepoškodila zateplenie.
6. Stavebník musí použiť rovnakú
vonkajšiu farebnú úpravu okien a balkónových dverí, aká je použitá na celom
bytovom dome.
7. Pri vytváraní otvoru do nosnej konštrukcie musí stavebník doložiť statický
posudok zohľadňujúci vplyv otvoru na
všetky nosné konštrukcie v bytoch nad a
pod otvorom, nie iba v predmetnom byte.
8. Spoločné priestory, cez ktoré bude
stavebník prenášať stavebný materiál,
musí pri znečistení ihneď upratať, aby
sa nečistoty neroznášali do ostatných
bytov.
9. Stavebník nesmie skladovať stavebný materiál v spoločných priestoroch.
10. Stavebník nesmie prenášať ťažké a
veľké predmety osobným výťahom. Pri
použití výťahu na prevoz materiálu a zariadení musí stavebník použiť podložku
pod materiál alebo zariadenie tak, aby
nedošlo k poškodeniu podlahy. Zároveň
musí dbať na to, aby sa nepoškodili ostatné časti výťahu a aby nedošlo k preťaženiu výťahu.
11. Stavebník musí dodržať ďalšie podmienky určené príslušným stavebným
úradom.

85_066, 85_067

Spoločenstvo (správca) vo svojom
písomnom vyjadrení k oznámení o
začiatku rekonštrukcie upozorní stavebníka, že pri stavebných úpravách
v byte musí postupovať v zmysle stavebného zákona a dodržiavať podmienky, ktoré majú vlastníci bytov
dohodnuté.

služby, bývanie
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Strešná krytina
aj pre budúce generácie

99

www.terran.sk | www.krytina.sk

2 – 201

27
rokov

m
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i

s
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1

Na všetky
betónové
výrobky

66-0185

člen aliancie

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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34-0015-24

410€

právnik radí / služby, bývanie

žitosti trestného oznámenia zákon bližšie
neupravuje, v dôsledku čoho je na samotnom oznamovateľovi aké skutočnosti
v ňom uvedie. Oznamovateľom uvádzané
skutočnosti by však mali aspoň v hrubých
rysoch opisovať a poukazovať na skutočnosti, z ktorých možno vyvodiť záver, že
došlo ku konaniu, o ktorom sa oznamovateľ domnieva, že je trestným činom. Oznamovateľ nie je povinný oznámený skutok
právne kvalifikovať. Právna kvalifikácia
skutku je úlohou orgánov činných v trestnom konaní. Okrem opisu skutku môže
oznamovateľ v oznámení uviesť aj údaje
osoby, o ktorej sa domnieva, že spáchala
skutok a zároveň aj dôvody, z ktorých jeho
podozrenie voči tejto osobe pramení. Ďalej
môže oznamovateľ uviesť aj údaje o poškodenom či údaje prípadných svedkov.
Oznamovateľ by mal označiť orgán činný
v trestnom konaní, ktorému je oznámenie
určené a uviesť aj svoje identifikačné údaje. Po podaní oznámenia nasleduje proces, v ktorom zo strany orgánov činných
v trestnom konaní dochádza k preverovaniu tvrdení obsiahnutých v podnete so
zameraním na zistenie toho, či skutočne
došlo alebo naopak nedošlo k spáchaniu
trestného činu.

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

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

Ako si k budúcemu roku
ochrániť orechy
Sklamanie pestovateľov je v týchto
dňoch veľké. Tradičný jesenný rituál – obíjanie, zber a sušenie orechov
tento rok na Slovensku nebude.
Páchateľ je vrtivka orechová (Rhagoletis completa), muška, ktorá zničili
úrodu orechov na celom Slovensku.
K základným príznakom prítomnosti vrtivky orechovej patria vpichy na
šupke, ktoré vznikli po kladení vajíčok.
To sa deje asi tak v auguste.Okolo vpichov dochádza k farebným zmenám,
šupka postupne hnedne až sčernie. V
miestach napadnutia pozorujeme larvy. V prípade skorého napadnutia, čo
sa tento rok stalo, sú plody scvrknuté,
mäknú a opadávajú zo stromu.
Prvá rada, ako zachrániť budúcoročnú úrodu znie – všetky opadané časti
z orecha – plody i listy po skončení
opadu spáliť. Lenže, zároveň treba
varovať, že spaľovanie bioodpadu je
v rozpore so zákonom, takže, zostáva
asi iba nahrabať všetko na hromadu a
tú po určitých vrstvách presýpať vápnom. Použitie insekticídov sa neodporúča – vo voľnej prírode a v záhradách
by mohli škodiť vtákom, sliepkam, a
iným živočíchom. Vhodné je priestor
pod stromom dobre porýľovať. Potom
príde jar a na jar už máme viac možností. Napríklad pokryť zem fóliou, resp.
netkanou textíliou, čím sa zabráni vy-

Pôžičky od 18 do 75 rokov

03 BYTY / predaj

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

»Kupim 2- 3 izb byt v Kosiciach. Surne. Hotovost.
0910 652 053

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

08 STAVBA
»Kúpim haki
0908 532 682

lešenie

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

724

Slovenčina naša

09 DOMÁCNOSŤ
»Predam 4 interierove
dvere nepouzite vyhodne 0910 625 396

11 HOBBY A ŠPORT
»Kúpim staré odznaky,
mince, hodinky. 0907
910 755
»Kúpim staršie obrazy
sloven. a maďar. maliarov. 0903 617 901

Nie pomazánka s kmínom,
ale rascová nátierka.
Nie krajkové prádlo,
ale čipkovaná bielizeň.

PLASTOVÉ OKNÁ,
DVERE
 KOMPLETNÁ STAVEBNÁ ČINNOSŤ
 PREDAJ PARAPETOVÝCH DOSÁK
 ŽALÚZIE A SIETE PROTI HMYZU
 GARÁŽOVÉ BRÁNY

14 RôZNE / iné
»Doučovanie cez telefón,
a e-mail. zaklady.matematiky@gmail.com

možnosť predaja
aj na splátky

16 ZOZNAMKA

leteniu vyliahnutých dospelých jedincov z pôdy. Počas sezóny odporúčame
do koruny stromu inštalovať žlté lepové
dosky, ktoré svojou farbou lákajú škodcu (okolo 5 ks podľa veľkosti koruny),
ktoré je potrebné vymieňať približne
každé dva až tri týždne.
Chemická ochrana je zameraná predovšetkým na likvidáciu vrtivky ešte
pred nakladením vajíčok. S chemickou
ochranou je potrebné začať začiatkom
júla a v 7 – 14 dňových intervaloch
ju opakovať do doby asi mesiac pred
zberom. Vajíčka nakladené po tomto
termíne už nemajú dostatok času na
vývoj a spôsobenie škody. V súčasnosti
však nie je v Slovenskej republike autorizovaný žiadny prípravok na ochranu
rastlín proti tomuto škodcovi.

» red

»Vitálny 60 desiatnik
hľadá partnerku od 50
do 60 rokov prisťahovanie do rod. domu možné
tel. 0903 100 916

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.

KS19-42 strana-
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Kontaktná adresa Prešov:
Levočská 2
Tel./fax: 051/7718 607
Mobil: 0903 634 202
Kontaktná adresa Košice:
Kováčska 63
Mobil: 0944 047 008

www.dachmann.sk
maxidachmann@gmail.com

83-0005

Podstatnou úlohou trestného práva
v právnom poriadku Slovenskej republiky je ochrana spoločnosti a jednotlivca pred trestnými činmi, teda pred
činmi, ktoré sú spoločensky nežiadúcim správaním, a ktoré porušujú alebo
ohrozujú záujmy spoločnosti resp. jednotlivca.
O spáchaní trestného činu, alebo o podozrení, že mohlo dôjsť k spáchaniu trestného činu, pokusu alebo príprave sa môžu
dozvedieť predovšetkým tie subjekty,
ktorých úlohou je trestnú činnosť odhaľovať alebo jej zamedzovať. Podozrenie, že
mohlo dôjsť k spáchaniu trestného činu,
prípadne k niektorému z jeho vývinových
štádií však môže mať aj jednotlivec, bežný
človek. Každý z týchto osôb, či už ide o štátny orgán alebo o jednotlivca, má zákonnú
povinnosť takéto svoje zistenie bez meškania oznámiť orgánom činným v trestnom
konaní. Tie sú povinné ho prijať, preveriť,
vyhodnotiť a rozhodnúť o ňom.
Trestné oznámenie sa podáva orgánom činným v trestnom konaní, teda
prokurátorovi alebo policajtovi. Možno
ho urobiť písomne, ústne do zápisnice,
telegraficky, telefaxom, elektronickými
prostriedkami podpísané so zaručeným
elektronickým podpisom alebo bez zaručeného elektronického podpisu. Podanie
urobené telegraficky, telefaxom alebo
elektronickými prostriedkami bez zaručeného elektronického podpisu treba potvrdiť písomne alebo ústne do zápisnice
do troch pracovných dní. Obsahové nále-

Občianska
riadková
inzercia

34-0006-1

Podanie trestného oznámenia

Najčítanejšie regionálne noviny

Slovenčina naša
Nie fena
či fenka, ale suka či sučka.

SIETE PROTI

HMYZU

Oprava
Dodanie
Montáž
Servis

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

0919 204 754

66-0033

8

služby, bývanie

9

37-0217

košicko okolie

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
KS19-42 strana-
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37-0218

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

spravodajstvo, sudoku / služby, bývanie

10
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krvavého konfliktu, žiaľ, musíme konštatovať, že kresťanstvu v krajine hrozí
zánik. Pred vojnou bolo v Sýrii vyše 1,5
milióna kresťanov. Dnes sa oficiálne
udáva ich počet 500-tisíc. Reálne čísla
však budú oveľa nižšie.
Prečo je to problém?
Napriek viacerým pozitívnym spráKresťania zohrávajú dôležitú úlohu
vam sa dnes nedá písať o inom než o ako mediátori medzi šiítskymi a sunnitSýrii. Vrtochom mocných niekedy ťažko skými moslimami, ktorým pomáhajú
rozumieť. Ešte ťažšie je ovplyvniť ich. riešiť vzájomné spory. Kresťania garanNajsmutnejšie na celom konflikte je to, tujú pluralitnú spoločnosť a toleranciu
že opäť najviac trpia nevinní ľudia.
voči menšinám, čo je kľúčové pre stabiEmeritný arcibiskup Hindo pôsobí litu v regióne. Ich prítomnosť je dôležitá,
v Sýrii priamo v kurdskom regióne. S pretože kresťanstvo je náboženstvom
predstaviteľmi tohto etnika je v pravi- zmierenia a odpustenia a práve to Blízky
delnom kontakte. Práve od neho sme východ dnes potrebuje.
sa dozvedeli, aká je skutočná situácia v
Aj kurdské jednotky sa niekedy
regióne. „Z pohraničia k nám prúdi veľa dopustili činov, ktoré sa nelíšia od zverľudí,“ hovorí biskup Hindo. Konflikt je stiev Asadovho režimu. No v súčasnosti
veľmi vážny a obávam sa, že z mnohých sú to najmä Kurdi, pri ktorých môžu
ľudí sa stanú utečenci. Od začiatku vojny ohrozené skupiny – ženy, kresťania, Jev Sýrii utieklo z krajiny už 25 % katolíc- zídi – dýchať slobodnejšie.
kych a 50 % ortodoxných kresťanov z
A bez slobody nemôže žiaden človek
Hassaké a Qamishli. Dnes sa obávam žiť svoj život a svoju vieru naplno.
podobného, ak nie väčšieho exodu.“
ACN pomáha v Sýrii už niekoľko ro„Ak konflikt bude pokračovať, zmarí kov. Len v tomto roku sme podporili už
všetky snahy o návrat utečencov do ich 103 projektov zameraných na humanitárdomovov. Naopak, bude začiatkom no- nu aj pastoračnú pomoc. Zapojiť sa môže
vej utečeneckej vlny, ktorú nikto nebude každý z nás. „Vyzývame všetkých, aby sa
schopný mať pod kontrolou,“ varuje tak- modlili za nevinné obete v Sýrii a Iraku,“
tiež arcibiskup Bashar Warda z irackého prihovára sa k nám Bashar Warda, chalErbilu. Práve do jeho diecézy utekajú dejský arcibiskup z Erbilu. Spomeňte si na
mnohí Sýrčania.
Sýrčanov v modlitbe a pridajte sa aj prosV Sýrii navyše pokračujú nepokoje tredníctvom www.pomocpresyriu.sk.
» Pre REGIONPRESS ACN
aj vo zvyšku krajiny. Po ôsmich rokoch

S 7 9
U4
D9
O

3

K
U

5

9
4
6

6 2
1 7 9 3
5
9 3
1 4
5
6
1

ťou systému, ktorý tu vytvoril skorumpovaný Smer.
Za dva dni po nahrávke Kočner Trnka prišla do médií nahrávka z kauzy
Gorila. Nahrávka, o ktorej doteraz Fico,
Haščák a spol. tvrdili, že neexistuje ...
ale zrazu je nahrávka v plnej kráse je
na svete. Nádherne je z nej zrejmé, ako
majiteľ Penty korumpoval (podplácal)
politikov z SDKÚ, KDH, od Bugára, či z
ANO. Rovnako je v nej kvantum dôkazov o skorumpovanosti strany Smer.
... avšak nám sa po jej vypočutí
podarilo nájsť kľúčový dôkaz (ktorý
niekto „záhadne“ vymazal z prepisu,
ktorý je už 8 rokov známy!), kde sa Fico
priznáva k tomu, že financoval Smer
nelegálnymi stovkami miliónov korún,
ktoré vôbec nepriznal do účtovníctva.
Doslova na nahrávke hovorí, že Flašík
vybral od sponzorov nelegálnych 250
miliónov korún, ale Ficovi do čiernej
kasy v Smere dal len 170 a 80 miliónov
si nechal ... a Pellegrinimu to vôbec nevadí a
ide tomuto skorumpovanému podvodníkovi robiť garde na
kandidátku Smeru.
Prečo? Lebo Pellegrini 19 rokov Ficovi
verne slúžil a zrejme
o všetkých podvodoch vedel.

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

PALIVOVÉ
DREVO

na predaj

výkup a predaj

EUROPALIET

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

ZIMNÉ ZÁHRADY s tienením
Atypický tvar terasy ? Príliš veľký rozmer ? Bez stredového stĺpu ?
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Materiály:
HLINÍK, DREVO

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

montter@montter.sk

0919 370 730 0919 383 363

Zabezpeèíme demontáž, betonáž, pokládku dlažby...

KS19-42 strana-
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PRÍSTREŠKY - TERASY
RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE
TIENENIE NA STRECHY
SKLENENÉ STRECHY
STAVEBNÉ PRÁCE

87-0058

S

2
3

V jeden týždeň
boli
zverejnené
dve kľúčové nahrávky. 90 minút
rozhovoru Kočner
- Trnka a 39 hodín
Gorila. Nahrávka
Kočner - Trnka je
nádherným dôkazom o tom, ako mafián úkoluje generálneho prokurátora a
správa sa k nemu ako k svojmu podriadenému. Bavia sa o tom, ako vyberali
spoločne úplatky za rôzne kauzy, kde
Trnka ako najmocnejší muž prokuratúry zastavil trestné stíhania páchateľov.
Padajú zmienky o miliónoch eur, ktoré
takto vyberali za trestné stíhanie na
mieru podľa vôle mafie. Desať rokov s
mafiou bojujem a tušil som, že takéto
niečo sa deje za zatvorenými dverami,
ale toto je príliš aj na môj žalúdok ... a
ako povedal jeden autor detektívok, to,
čo tam zaznelo, by ani sám nenapísal
do scenára detektívky, lebo by to čitatelia považovali za nemožné.
V tejto súvislosti stojí za zmienku
zrejme len jediná otázka - prečo je Trnka stále na slobode? Prečo nie je už skoro rok vo väzbe a nebola u neho vykonaná domová prehliadka? Zrejme preto,
že Jaromír Čižnár - súčasný generálny
prokurátor - sladúčko spinká - hoci nám
všetkým sľúbil rozpútať peklo. Inak povedané - miesto razantného tlaku na
vyvodenie spravodlivosti, Čižnár sa len
nezaujato prizerá. Prečo? Lebo je súčas-

66-0078

V pápežskej nadácii ACN počúvame
každý deň množstvo príbehov. Smutných, strašných, ale aj radostných.
Všetky hovoria príbeh o Božej láske
k nám. A o tom, ako tragicky v láske
zlyhávame my ľudia.

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

Spomeňte si na nevinné obete v Sýrii Mafia nám ukradla Slovensko

služby, bývanie, politická inzercia

košicko okolie

17 rokov
vyrábame okná
pre Slovensko

11

66-0081-1

#SFYJU
0CDIPEOÈWPKOB
/PWÈIPTQPEÈSTLB
LSÓ[B

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

NAJLEPŠIA
CENA
NA TRHU
už 10 rokov

BEZ DEMONTÁŽE!

Slovenská firma

NON STOP lin

0944 720 9ka
32



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

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

obnova plochých striech technológiou COPERNIT
záruka minimálne 20 rokov

IPE

VYKONÁVAME OPRAVY: KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV

-PčJDF

Lacné AUTODIELY
sice.eu

6

̓TBTWSFHJPOPDI
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37-0010

0905 720 08

27-0001-1

lyko
lacneautodie

11


03-00171 Objednávateľ: Sloboda a Solidarita (SaS) s.r.o., Priemyselná 8, 82109 Bratislava, IČO42139333 Vydávateľ: REGIONPRESS, s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

OBNOVA STRIECH

služby
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27-0125

0907 333 191

NOVÝ FIAT 500X.
ZAŽITE BUDÚCNOSŤ. UŽ DNES.

O

V

Á

Kombinovaná spotreba 4,2 – 7,0 l/100 km, emisie CO2 112 – 168 g/km. Na všetky automobily sa vzťahuje
2-ročná zákonná záruka a navyše 3 roky s limitom do 100 000 km. Použitá fotografia je len ilustračná.
Podrobné informácie u predajcov a na www.fiat.sk.

fiat.sk

Auto PALAZZO Košice, s.r.o., Vozárova 1, 040 17 Košice-Barca, tel.: 055/678 67 43, 055/678 08 68, www.auto–palazzo.sk

KS19-42 strana-
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37-0216

N

sudoku / služby, bývanie, zamestnanie

košicko okolie
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ÈESKÁ KERAMIKA

TVORÍME
KÚPEĽNE
Dunajská 10

www.ceskakeramika.sk
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2
BRÁNY -

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

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.

PLASTOVÉ, HLINÍKOVÉ OKNÁ
EXTERIÉROVÉ ŽALÚZIE
GARÁŽOVÉ BRÁNY
Strojárenská 3, Košice | 0918 626 193 | www.arow.sk

ČÍSLA RUBRÍK
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

2
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37-0219

66-0063-1

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

66-0170

kúpeľňové
štúdio

1

3
5 4

1
4
2 7
1 6
3

spravodajstvo / zamestnanie

14
rokov
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SERIÁL: Tridsaťročná cesta Slovenska k demokracii

2

Vojna a mier v oblastiach, kde sa žilo v „pokoji“
Rok 1989 si spájame s víťazstvom slobody nad komunizmom. Priniesol nám tiež nevídanú prosperitu a stabilitu.
Stredná Európa je dnes pokojná a bez konfliktov; rozpočty na obranu a veľkosti ozbrojených
síl u väčšiny našich susedov klesli na zlomok
toho, čo bývali za studenej vojny. Ešte krátko po
rozdelení Československa malo Slovensko 53 tisíc
vojakov, dnes máme o dve tretiny menej.

■

Zabudnuté boje o pokoj

moldavskom Podnestersku (1992) a nie jedna, ale
hneď dve vojny o nezávislosť Čečenska na Rusku
(1994-96 a 1999-2000). A to boli tie vzdialenejšie;
bližšie k našim hraniciam sa prevalili vojny a
etnické čistky v bývalej Juhoslávii (od r. 1991 až
do r. 1999). Spolu umrelo vo vojnách po kolapse
bývalého ZSSR a Juhoslávie štvrť milióna ľudí.
Vyše milióna vyhnali z domovov.

■

Násilie hrozí stále

Väčšina bojov sa odohrala dávno a ďaleko
od nás, ale jedno poučenie z nich je dodnes aj
pre Slovensko aktuálne. Mier nesmieme brať za
samozrejmosť, lebo všetky krajiny sú za určitých
okolností schopné násilia. Garantmi pravidiel a stability sú dnes pre nás Európska únia
a Severoatlantická aliancia, vďaka ktorým platí,
že veľké štáty v Európe si zväčša riešia spory
s menšími mierovou cestou. Bez týchto dvoch
inštitúcií by Európa bola oveľa menej príjemným
miestom na život, ako dnes je.
Tomáš Valášek

O autorovi
Tomáš Valášek je riaditeľom európskych operácií Carnegie nadácie
pre medzinárodný mier a bývalým
veľvyslancom Slovenskej
republiky pri NATO.

52-0017-36

Niekoľko týždňov po 17. novembri 1989
boli obrazovky našich televízií plné streľby.
Garantmi pravidiel a stability
V Rumunsku sa bezpečnostné sily blízke
je dnes pre nás Európska únia a
prezidentovi Nicolae Ceausescovi pokúsili
zvrátiť demokratickú revolúciu silou. Až priame
Severoatlantická aliancia, vďaka ktorým
nasadenie armády prelomilo ich odpor. Počty
platí, že veľké štáty v Európe si zväčša riešia
mŕtvych sa odhadujú na 700 až 1200, vrátane
spory s menšími mierovou cestou.
rumunského diktátora a jeho manželky Eleny.
Bez týchto dvoch inštitúcií by Európa bola
V skutočnosti však nebolo násilie v Rumunsku
oveľa menej príjemným miestom na život,
prvým, ktoré bolo spustené kolapsom
ako dnes je.
komunistického bloku. Táto smutná česť patrí
vojne medzi Arménskom a Azerbajdžanom
(vtedy ešte dvoma republikami Sovietskeho ■ Zhubné dedičstvo boľševikov
zväzu), ktorá vypukla už v r. 1988. Vojna v menej
Prečo zrazu toľko násilia? Časté vysvetlenie je,
intenzívnej forme tam pokračuje dodnes (!) a že komunizmus držal pod pokrievkou rôzne nakaždý rok pri prestrelkách umiera niekoľko ľudí. cionalistické vášne, ktoré sa odtrhli z reťaze, keď
Sovieti poľavili kontrolu. To však bagatelizuje
■ Štvrť milióna obetí
zhubnú úlohu samotných komunistov. Tí zasiali
Začiatkom 90-tych rokov už to išlo ako na semiačka budúcich vojen ešte za hlbokej totality.
bežiacom páse: občianske vojny v Gruzínsku Obzvlášť Stalin bol veľký manipulátor, ktorý
(1991-93), v Tadžikistane (1992-97), konflikt v vládol metódou rozdeľuj a panuj. V jeho časoch

mal Sovietsky zväz rôzne republiky s mnohými
národnosťami. Svoju moc si upevnil tak, že poprekresľoval hranice a popresúval celé národy.
Do pár rokov však bol každý s každým rozhádaný
a všetci sa obracali na Stalina v Moskve, aby sa
ich zastal a aby ich bránil.
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Kamenárske práce
pomníky a hroby

na pomník
AKCIA
októbra!
do konca

Pri objednávke pomníka
MA
mramorová váza a svietnik ZDAR

Alžbetina 30
34-0190

0908 624 593
Slovenčina naša
Nie meme (opakujúca sa
virtuálna častica kultúrnej informácie), ale mém.
Kuenz –6.VUR

iwin

services spol. s r.o.

MHYêUREFRPåHULDYRY

Firma IWIN SERVICES spol. s r.o.
Budovateľská 1285
093 01 Vranov nad Topľou

6WDELOQiDDWUDNWtYQDSUiFDYVWURMiUVNHMVSRORþQRVWL
3UDFXMYSULHP\VHOQRPSDUNX.HFKQHFSUL.RãLFLDFK

ponúka dlhodobú prácu na TPP a živnosť
pre jednotlivcov a partie v Prefách

Obsadzované profesie:
=iPRþQtN - základný kurz zvárania v ochrannej atmosfére (ZM1–CO2),
]QDORVĢYêNUHVRYURYQDQLHSODPHĖRP

(prevádzky Sereď, Sučany, Senec, Kysak) v nasledovných profesiách:

=YiUDþ- základný kurz zvárania v ochrannej atmosfére (ZM1–CO2),
FHUWLILNiW]YiUDþDSUHSURFHV

TESÁR, BETONÁR, VIAZAČ ARMATÚR,
ZVÁRAČ, ZÁMOČNÍK, ŽERIAVNIK

Mzda:

Zlievarenské profesie: odlievač, palič, tavič, brusič,
lakovač, formovač, žeriavnik, jadrár, zlievarenský robotník
Mzda: 650 - 1.100 EUR/mesiac v čistom
Poskytujeme: týždenné zálohy, ubytovanie, dopravu, OOPP hradí firma
KONTAKT:

PracovntN s odbornou praxou
Ynašom odbore:

Hod. mzda bez SríSlatku: 3,50 eur

Hod. mzda bez SríSlatku: 5,50 eur

Hod. mzda s SríSlatkom: 5,33 eur

Hod. mzda s SríSlatkom: 7,50 eur

0HVDþQH¼

0HVDþQH¼

VQDGþDVPLDSUtSODWNDPL

VQDGþDVPLDSUtSODWNDPL

.XHQ]±6.SDWUtPHG]L723ILULHPUHJLyQX
]RGSRYHGQêSUtVWXSN]DPHVWQDQFRPP]G\YåG\QDþDV

0905 902 180 • 0905 655 360

SUtVSHYRNQDGRSUDYXDOHER%(=3/$71e8%<729$1,(
87-0015

personalna@iwin.sk • praca@iwin.sk • www.iwin.sk
BEZPLATNÁ INFOLINKA: 0800 144 125

3UDFRYQtN
QD]DXþHQLH

SUH]DPHVWQDQFRYPLPR.RãtF]DPHVWQDQHFNpS{åLþN\
.RQWDNWXMWHQiV

WHOþ

Slovenčina naša

Nie vodítko, ale vôdzka.
Nie čumák, ale ňufák. Nie rohlík, ale rožok.
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37-0008-1

e-mail: ludmila.revesova@kuenz.com ¦ PLFKDHODVRSNRYD#NXHQ]FRP

zdravie / služby

Najčítanejšie regionálne noviny

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

Poď k nám
pracovať
do Nemecka!

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

34-0181

hľadá pracovníkov
na stavbu do Nemecka

PRIJMEME

Skladník

(Nemecko)

2200 EUR/mesačne Brutto

Mäsiar

(Rakúsko)

od 850 eur do 1300 eur

Mäsiar-pomocník

(Rakúsko)

KAŽDÉMU

3000 EUR/mesačne Brutto

NÁJDEME PRÁCU

2400 EUR/mesačne Brutto

pracovné pozície v ČR

adník
Pomocný záhr
čne Brutto
3000 EUR/mesa

0800 500

091

www.konstrukter.sk

operátor výroby
vodič vzv - zvárač
zoraďovač - kvalitár
a iné

98-0005

0903 431 350

KA

Á INFOLIN

BEZPLATN

85_0695
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