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ZĽA
VA 20%

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

www.ZLANA.sk

0911 150 447
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PREČÍTAJTE SI

ZADNÚ
STRANU
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V cene je zahrnuté okno vrátane dopravy, demontáže, montáže,
úpravy ostenia, vonkajších a vnútorných parapiet,

retiazkových žalúzií ISSO a DPH,  likvidácie starých okien.

KOŠICE
Južná trieda 97
(pred ČS OMV)
tel.:
055/728 87 80 - 1
0905 89 89 81
0911 89 89 87
fax:
055/728 87 82

ZÁRUKA na okná 5 rokovakcie   sa nekombinujú

Brugmann
SALAMANDER

410€
REHAU

554€

Brugmann
SALAMANDER

340€
REHAU

435€

Brugmann
SALAMANDER

470€
REHAU

570€
Brugmann
SALAMANDER

390€
REHAU

488,50€ AKCIAAKCIA

AKCIA
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e-mail: bf-trade@stonline.sk      www.bf-trade.ske-mail: bf-trade@stonline.sk      www.bf-trade.sk
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Okamžitý výkup nehnuteľností,
aj zadlžených, v hotovosti

Už 22 rokov sme tu pre Vás!
Hutnícka 22, Košice
0918 18 11 11, 055/303 11 11
www.realplus.sk

3 izb. TAJOVSKÉHO /ST. MESTO/  - OV, prízemie, 
128m2,  komplet. rekonštr., veľká pivnica, výborná lok.
CENA:          188.000 €               mobil: 0905 261 117
3 izb. TURGENEVOVA /JUH/  - OV, 2.p., 72m2, pražs. 
typ, loggia zaskl., po staršej rekonštr., kumbál + pivnica
CENA:          117.000 €               mobil: 0915 864 533
4 izb. SOFIJSKÁ /ŤAHANOVCE/  - OV, 1.p., 82m2 + 
loggia 3m2, pivnica, kompletná rekonštrukcia 
CENA:          123.000 €               mobil: 0905 877 722
4 izb. MOLDAVA N. BODVOU  - OV, 12.p., 78m2, 
loggia, čiastočná rekon., tiché prostredie, obč.vybaven
CENA:             81.980 €               mobil: 0915 864 533
RD ĎURKOV  - obyt. pl. 320m2, zast. plocha 160m2, 
IS: komplet, 2 podlažia, kompletná rekonštrukcia
CENA:          129.000 €               mobil: 0910 178 155
BUNGALOV TRSŤANY  - rozostavený 2. podlažný, 
zast. pl. 246m2, obyt. pl. 117m2, IS: voda, elek., kanaliz.
CENA:          159.900 €               mobil: 0905 261 117
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Certifikované bezpečnostné dvere
za najnižšie ceny v Košiciach!!!
Certifikované bezpečnostné dvere
za najnižšie ceny v Košiciach!!!

BEZPEČNOSTNÉ DVEREBEZPEČNOSTNÉ DVERE

430 €430 €
s montážou

450 €450 €
s montážou

560 €
od

560 €
s montážou

Vhodné aj do

PÔVODNEJ

zárubne!!!

Vhodné aj do

PÔVODNEJ

zárubne!!!
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PREDAJ ŠTRKOPIESKOV
0905 747 305 ¦ 0908 265 907

štrkov, pieskov, kameniva,
zeminy, uhlia, betónu 
s 3 - 15 t vozidlami

SKLADOVANIE
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InzercIa

 

KOŠICKO

kosicko@regionpress.sk

redakcia: Masarykova 2 
KOŠIce

Každý týždeň: 
Košice I, Džungľa, Košice I, Sever, 
Košice I, Sídlisko Ťahanovce, Ko-
šice I, Staré Mesto, Košice I, Ťaha-
novce, Košice II, Myslava, Košice II, 
Pereš, Košice II, Sídlisko KVP, Koši-
ce II, Šaca, Košice II, Západ, Košice 
III, Dargovských hrdinov, Košice III, 
Košická Nová Ves, Košice IV, Bar-
ca, Košice IV, Juh, Košice IV, Nad 
jazerom, Košice IV, Vyšné Opátske 

Mgr. Alžbeta Hadariová 0905 338 873
Ing. Renáta Sakslová  0907 779 017
Ing. Eva Jůzová  0907 877 863
Radovan Bezecný  0907 779 011

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

KOŠICE
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západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   94.750 Bratislavsko Východ
Bz 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
Ga    31.290 Galantsko+Šaliansko
Hc    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
Ma    27.450 Malacko
nr   54.930 nitriansko
nz    34.140 novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
Pn    38.810 Piešťansko+NM+MY
Sc    27.920 Senecko
Se    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
Tn   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
zM    18.990 zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
Lc   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
Or   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
zV   39.560 zvolensko+DT+KA
zH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
za    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
Ge     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
Ke    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO    42.845 Prešovsko+SB
Sn    32.750 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

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

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTrIBúcIa (83.740 domácností) 27
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Po-Pia: 900-1700
Sobota: len objednávkyAMI

pracovné odevy
obuv ¦ rukavice

Rooseveltova 24, Košice
0904 296 595

aneta.dugasova@gmail.com

výšivky už od 1 ks

tričká ¦ košele ¦ mikiny
uteráky ¦ krstné košieľky
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Potrebujeme nový štát

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Určite to každý muž dobre pozná. Raz 
sa dostane jeho auto do takého stavu, že 
už sa neoplatí investovať do opráv, tre-
ba sa ho zbaviť a zadovážiť si nové, kto-
ré bude zas spoľahlivo niekoľko rokov 
bez väčších investícií a práce slúžiť.

Do podobnej situácie sme sa dostali 
s našim štátom. Je mladý, má iba tridsať 
rokov, ale pokazil sa definitívne. Jeho in-
štitúcie a ich predstavitelia nás zásobujú 
takým prívalom klamstiev, že sa s nimi 
spoločnosť skrátka už nielen nedokáže, 
ale ani nemôže vyrovnať.

Cieľom tejto metódy nie je vydávať lži 
za pravdu, ale uberať zmysel konceptom 
faktov a reality. Podľa správy výskumné-
ho ústavu Rand Corporation môže byť táto 
stratégia vysoko účinná aj bez toho, aby 
šírené nepravdy boli uveriteľné. Uveriteľ-
nosťou sa zaoberá iba malý okruh myslia-
cich občanov, konzumom manipulovanú 
väčšinu nezaujíma.

Slovensko teda treba vybudovať nano-
vo, na nových základoch. Dá sa to jedine 
tak, že zahodíme strach. Že sa zobudíme 
a pošleme túto korupčnú garnitúru na 
smetisko dejín. Žijeme či skôr vegetuje-
me v čase koncepcií, analýz, stratégií. Na 
riešenie každého, desaťročia chronické-
ho problému vyslovujeme nutnosť jeho 
analyzovania, prípravy rozvojových kon-

cepcií a podkladových analýz. Zriaďuje-
me odborné komisie, tie potrebujú svoje 
úrady a tak vzniká množstvo inštitúcií - v 
podstate úplne zbytočných. A míňame na 
ne čoraz viac peňazí. To sa potom krásne 
kradne. Živíme tak rozvetvený štátny apa-
rát plus pijavice na ňom prisaté, už ani 
rozpočet nestačí. A eurofondy, tie, ktoré 
stihneme čerpať, rozkradneme.

Problémy sú roky pomenované, jas-
né, ich riešenie je známe. Nedávno sa ich 
dotkol aj samotný predseda vlády. V na-
šom ústavnom systéme nemá čo rozhodo-
vať nejaká koaličná rada straníkov. Záko-
ny navrhuje vláda a schvaľuje parlament. 
Povedal okrem iného. Kým nezrušíme aj v 
praxi už dávno papierovo zrušený článok 
číslo štyri socialistickej ústavy o vedúcej 
úlohe strany v štáte, dovtedy tu budeme 
mať socializmus. A dovtedy budeme kŕ-
miť strany, straníkov a najrôznejšie poli-
tické grémiá, riadené z úzadia 
ranokapitalistickou oligar-
chiou. November 2019 je 
príležitosťou, ako sa zbaviť 
parazitov na výsledkoch 
ťažkej driny občanov. 
Tento štát nie je pre 
občanov, potrebuje-
me „fungl“ nový.

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

BIELE
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

ČEREŠŇA
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ
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www.ocelovedvere.sk
ocelovedvere@ocelovedvere.sk

kovanie
ZDARMA

zameranie
ZDARMA

v ponuke aj
INTERIÉROVÉ

DVERE

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

0917 56 36 12
0911 60 20 40

DUB
vzor
DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

odborná montáž s licenciou
technickej služby od polície SR

AKCIA 270€

v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge        všetky dvere SKLADOM

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

na umakartové jadrá

www.regionpress.sk

0950 41 41 82
www.ZaluzieKosice.sk

PRETESNENIE
okien a dverí

OPRAVA
ŽALÚZIÍ
NOVÉ ŽALÚZIE

NOVÉ SIETE
proti hmyzu
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zameranie ¦ dovoz ¦ montáž

www.jarekcistikoberce.sk ¦  0915 937 226
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čistí čalúnený nábytok a koberce u Vás aj u nás
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-odvoz-dovoz
-sťahovanie
vypratávanie
pivníc, záhrad
-likvidácia 
azbestu-eternito-
vých striech, staveb-
ného a iného odpadu
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0905 611 093

ŽALÚZIE
a SIETE

JESENNÁ
KCIA A

-40%

SERVIS OKIEN

www.eurofal.sk | eurofal@gmail.com

bezpečnostné dvere, plastové okná

PROFILEXAN, s.r.o.
Južná trieda 117
(areál hotela ROCA)
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MADLÁ
do panelových domov

PREDAJ a MONTÁŽ

0905 406 838
info@profilexan.sk
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Nechajte sa rozmaznávať
Edícia Tipo Italia

už od 11 190 ¢

Kombinovaná spotreba 4,6 – 7,2 l/100 km, emisie CO2 121 – 164 g/km. Na všetky automobily sa vzťahuje 
2-ročná zákonná záruka a navyše 3 roky s limitom do 100 000 km. Zobrazené modely sú len ilustračné. 
Ponuka platí pre skladové automobily do vyčerpania zásob. Limitovaná akcia kombi za cenu hatchbacku 

www.fiat.sk
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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

UPRATOVANIE
www.upratko.sk  ¦  0907 946 256
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STK
JAZERO

STK + EK
pre objednaných klientov bez čakania

Napajadlá 7, Košice
www.stkkosice.sk

Po - Pia: 
7.00 - 17.00

So: 
8.00 - 13.00

Objednávky 055-304 57 27
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SIETE PROTI
HMYZU

Servis
Montáž
Dodanie
Oprava

www.samoplus.sk
SAMOplus

VYLIEVAME POTERY
0908 487 626 poterponuka@gmail.com

www.vylievamepotery.sk
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22TERAZ AKCIA 
BEZPEČNOSTNÉ DVERE ZDARMA

vodoinštalačné práce, murovanie, betónovanie,
betónové ploty a oporné múry, sadrokartónové podhľady

a priečky, obklady, dlažby, rekonštrukcie na kľúč

REKONŠTRUKCIE BYTOVÝCH JADIER
a BYTOVÝCH DOMOV

REKONŠTRUKCIE BYTOVÝCH JADIER
a BYTOVÝCH DOMOV

www.hilfe-in-wuerde.at
office@hilfe-in-wuerde.at

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

Sprostredkovanie opatrovateľskej
práce v Rakúsku už 15 rokov

0908 868 643 | +43 699 190 48 723 | +43 7672 722 51 12
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Maľby - nátery schodísk a nebytových priestorov.
Obnova bytov, fasád a nátery striech.

Naša profesionalita - Vaša spokojnosť

30
rokov
na trhu

30
rokov
na trhu

0905 625 4330905 625 433
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»Predám záhradu s mu-
rovanou chatou. Ľudvi-
kov dvor. 0910 652 053
»Kúpim garsonku - 2iz 
byt. Súrne. Hotovosť. 
0910 652 053

»Kúpim haki lešenie 
0908 532 682

Občianska
riadková
inzercia

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

Príklad:
RP KE 12 Predám kočík,
0987 654 321

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mobil-
ný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za kaž-
dých začatých 30 znakov textu 
vášho inzerátu vrátane me-
dzier. 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 uve-
rejniť v ľubovoľných iných na-
šich novinách, KE zameňte za 
skratku novín, ktorú nájdete 
na 2. strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

01 AUTO-MOTO / predaj        

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

16 ZOZNAMKA    

02 AUTO-MOTO / iné 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    
66
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Pôžičky od 18 do 75 rokov

Ahoj, som nová, 

 

lepšia pôžička.

 

Plať za mňa 
 

koľko chceš.

Ahoj, som nová, 

 

lepšia pôžička.

 

Plať za mňa, 
 

koľko chceš.

Predajné miesto:
Košice, Fejova ulica 1, 0918 709 028

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

Spojovací materiál + stavebná chémia
Ručné náradie

Pletivá rôzneho druhu
Odkapové systémy

Hutný materiál + delenie
Stavebná oceľ + kari rohože
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www.ckdelfintravel.sk

Cena 29€

Adventný zájazd do Budapešti s návštevou zámku Gödöllő

termín zájazdu:  14.12.2019 - sobota

Nástupné miesta:
Košice - Moldava nad Bodvou - Rožňava
- Plešivec - Tornaľa - Rimavská Sobota

mob. +421 908 699 252
Moldava nad Bodvou, Hviezdoslavova ul. 32

 Adventný zájazd autobusom z Košíc

Nie váha 
tovaru, ale hmotnosť tovaru.

Slovenčina naša
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Skôr než sa pustíme do samotnej 
stavby po získaní povolení, musíme 
na pozemku naplánovať jeho vhod-
nú stranovú orientáciu. Či už to platí 
o samotnej stavbe alebo jednotlivých 
izbách v nej.

Všeobecne platí, že dom by mal byť 
rozdelený na dennú a nočnú zónu (spo-
ločenskú a súkromnú). Denné zóny, 
respektíve miestnosti, kde rodina trávi 
najviac času, by mali byť orientované 
na juh, juhovýchod, juhozápad a noč-
né zóny, respektíve zóny, kde rodina 
trávi najmenej času by mali byť orien-
tované na sever alebo na východ.

Pre obývačku je najvhodnejšie 
umiestnenie na juh alebo juhozápad, 
čo zaručí, že v miestnosti bude svetlo 
po celý deň a vďaka teplu zo slnečných 
lúčov budú náklady počas zimného 
vykurovania nižšie.  Kuchyňa by mala 
byť umiestnená na chladnejšiu stranu, 
ideálne na sever. Detská izba alebo 
detské izby je najideálnejšie umiestniť 
taktiež na južnú, juhovýchodnú alebo 
juhozápadnú stranu, pretože tieto izby 
plnia aj oddychovú, aj spoločenskú 
funkciu. Kúpeľňa a toaleta by mala 
byť na severnej alebo severovýchodnej 
strane, pretože čas, ktorý v nej členovia 
domácnosti denne strávia je minimál-
ny. Lenže ak plánujete kúpeľňu ako 
samostatnú miestnosť s oknami alebo 
napríklad s balkónom (podľa vzoru 
západných kultúr) bude lepšie, ak ju 

umiestnite na západnú stranu.
Nezabúdajme ani na, jej  ideálna 

orientácia bude na sever alebo východ, 
záleží to však od toho o aký typ pracov-
ne ide, či bude využívaná len na občas-
né premýšľanie, alebo bude slúžiť ako 
plnohodnotný priestor na vykonávanie 
povolania, v ktorom budete tráviť väč-
šinu pracovného dňa.

Je dôležité zvážiť aj negatívne a po-
zitívne faktory v blízkosti pozemku 
– rušnosť a prašnosť od existujúcich 
komunikácií, pachy a škodcovia zo 
smetiska, blízkosť vodného toku (zá-
plavy), svahovitosť pozemku a jeho 
orientácia na svetové strany, aktivity 
susedov (malovýroba), zábavné centrá, 
zabezpečenie súkromia a pod.

Ak máte domáce zvieratko, pozorne 
ho pozorujte. Tam, kde si rado – hoci 
ešte na pozemku ľahne – tam si zapa-
mätajte, že treba umiestniť vašu posteľ. 
Zvieratá majú totiž geniálny zmysel, 
ako sa orientovať v rôznych pozitív-
nych a negatívnych geozónach.

Aj domy majú svoju orientáciu

» red

Prechod je zmena 
stavu, priechod je miesto, kade sa prechádza.

Slovenčina naša

Stolárstvo
Peja s.r.o.

nábytok bez starostí

výroba nábytku na mieru

0911 445 819
peja@stolarstvo-peja.sk

www.stolarstvo-peja.sk

Byster 306
Sady nad Torysou
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ÈESKÁ KERAMIKA

TVORÍME
KÚPEĽNE

www.ceskakeramika.skDunajská 10
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kúpeľňové
štúdio
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Ako bude vyzerať Európa a svet o ďalších tridsať rokov?

Ak sa za 30 rokov zmenilo tak veľa, ako budú 
vyzerať Slovensko, Európa a svet v roku 2049?
Odpoveď nie je príjemná. Nikdy od revolučného 
roku 1989 nečelila Európa toľkým výzvam, ako 
dnes. Na susednej Ukrajine je už šiesty rok vojna, 
ktorá si vypýtala 13 tisíc obetí. Ďalší dvaja susedia, 
Maďarsko a Poľsko, sa odkláňajú od demokracie. 
Európska únia síce ustála aj migračnú krízu 
aj krízu eurozóny, ale protieurópske nálady 
bublú pod povrchom. Rusko aj Čína sa snažia 
podkopať jednotu členov Únie a Severoatlantickej 
aliancie a oslabiť obe inštitúcie. Spojené štáty 
kedysi pomáhali zakladať EÚ, dnes ju Donald 
Trump otvorene sabotuje. Po desiatkach rokoch 
rozširovania zóny voľného obchodu sa trhy 
veľkých štátov začali zatvárať.
 

■   Dosiahli sme veľa
Pre Slovensko sú to všetko zlé správy. Situácia 

v Európe po roku 1989 nám veľmi vyhovovala. 
Vďaka EÚ v Európe jasne platí, že väčšie štáty 
musia rešpektovať zvrchovanosť a názory 
menších, vrátane nás. Vďaka NATO sa územiu 
jeho členov už sedem dekád vyhýba konfl ikt. 
Slovensku tiež nahráva, že vieme obchodovať 
s celým svetom, vytvoriť tak pracovné miesta 
a zdvihnúť životnú úroveň ľudí u nás. A tisíce 
Slovákov dnes môžu slobodne cestovať, študovať, 
pracovať či podnikať v Európe a vo svete.

■   Spolupráca, nie rozkol
Odpoveď na to, ako bude vyzerať Európa v 

roku 2049 sčasti záleží na tom, či sa slovenská 
európska a zahraničná politika zmobilizuje, a či 
sa aj našim politikom, odborníkom a diplomatom 
podarí udržať duch spolupráce a kompromisu vo 
svete. Tú alternatívu – súperenie a konfrontáciu 
– sme už v minulom storočí zažili a žiaden 
rozumný človek si nepraje reprízu. Čo vieme teda 
v najbližšej budúcnosti urobiť? 

■   Spolupráca s Bruselom
V prvom rade musíme ísť sami príkladom. 

Ak budeme zneužívať krízy ako tú migračnú na 
získavanie vnútropolitických bodov búšením do 
„Bruselu“, tak nás nikto v EÚ či Aliancii nebude 
brať vážne. V druhom rade to chce chrániť stabilitu 
a prosperitu Európy tým, že pomôžeme posilniť 
inštitúcie, ktoré na súčasné pravidlá hry dozerajú. 
Treba prispieť vlastnou energiou a nápadmi 
k dokončeniu reformy bankového systému či 
migračnej politiky v EÚ, aby Únia lepšie predišla 
budúcim krízam. Je aj na Slovensku, aby poradilo, 

ako spoločný trh EÚ rozšíriť na služby či digitálnu 
ekonomiku, nech členské štáty spoločne rastú a 
bohatnú. A ako zastaviť globálne otepľovanie, aby 
sme si v tom zhone po prosperite nezničili životné 
prostredie.

■   Niet malých a veľkých
Tu neplatí to občasné slovenské, že sme príliš 

malí na to, aby sme niečo za hranicami ovplyvnili. 
Aj tie menšie krajiny – a často sú to práve menšie 
krajiny – vedia vyriešiť problém či sprostredkovať 
dohodu lepšie ako veľké, lebo sa na ich nápady 
svet pozerá menej podozrievavo. A dobré idey sa 
rodia v krajinách bez ohľadu na počet obyvateľov; 
veľké krajiny nemajú monopol na múdrosť. 
Slovensko má aj talentovaných ľudí, aj relatívne 
dobrú reputáciu v Európe a vo svete, len to chce 
mať v zahraničnej politike jasno a zhodu medzi 
čelnými predstaviteľmi štátu. A práve tá nám dnes 
chýba ako soľ.

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

Tomáš Valášek

rokov SERIÁL: Tridsaťročná cesta Slovenska k demokracii 5NOVEMBER  89 

Treba chrániť stabilitu a prosperitu 
Európy tým, že pomôžeme posilniť 

inštitúcie, ktoré na súčasné pravidlá 
hry dozerajú.

Nielen v ľudskom živote, ale aj živote krajiny sú tri desaťročia veľmi dlhé obdobie. Od roku 1989 sme stihli odísť zo spoločného štátu 
s Čechmi a vstúpiť do EÚ a NATO. V Európe pred troma dekádami neexistovala ani spoločná mena v EÚ, ani voľný pohyb bez hraníc.
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Milí čitatelia, do jednej z našich 
redakcií prišiel list. Od niekoho z 
vás. Veľmi pekne ďakujeme a ten-
toraz volíme aj inú formu, ako sa 
venovať nášmu jazyku.

Čitateľka sa pýta, či je správny výraz 
„šestonedeľka (šesť - nedeľka) – šesto-
nedelie“. Odpoveď sme hľadali v Jazy-
kovednom ústave Ľudovíta Štúra Slo-
venskej akadémie vied, ale opýtali sme 
sa aj viacerých slovenčinárov – učite-
ľov. Vysvetlenie jazykovedcov znie:

„Slovo šestonedelie patrí do histo-
rického dedičstva. Objavuje sa už v his-
torických písomnostiach zo 16. storočia 
a v minulosti sa tento výraz používal 
aj v iných podobách, ako šestinede-
lie, šesťnedelie, šesťnedelí. Podstatné 
meno šestonedelie sa utvorilo  univer-
bizáciou (zjednoslovnením) z lokálo-
vého spojenia číslovky šesť so slovom 
nedeľa  ešte v predspisovnom období, 
ktoré sa od súčasnej kodifikovanej slo-
venčiny odlišuje pravopisom, gramati-
kou aj tvorením slov, a v tejto podobe sa 
zachovalo dodnes. Viac si o výrazoch 
šestonedelie a šestonedieľka môžete 
prečítať v článku Márie Kováčovej Kút-
nice, posteľnice a posteľkyne v časopi-
se Kultúra slova (1996, č. 4, s. 210).“

Čiže, aj napriek pochybnostiam na-

šej milej čitateľky ubezpečujeme, že ide 
o správny výraz. Teda, v tvare šestone-
dieľka, nie šestonedeľka. Za list ďaku-
jeme. Zároveň sa ospravedlňujeme, že 
sme ešte nereagovali na viacero podne-
tov, týkajúcich sa melódie slovenčiny. 
Viacerí z vás poukazujú na to, že pou-
žívatelia jazyka, najmä médiá, dnes iba 
vzácne pracujú s ustálenou melodikou 
vety, no neovládajú ani zásady vetnej 
skladby. Ide o jav, ktorému sa chceme 
venovať, ale nateraz hľadáme spôsob, 
ako.

Zároveň vás prosíme o prepáčenie, 
ak v našom týždenníku občas nájdete 
nejaké chyby – tlačiarenskí škriatkovia 
ešte nevymreli, usilovne pracujeme na 
ich vychytaní ešte pred tlačou.

Slovenčina naša - „šestonedeľka“

» Ďakujeme – redakcia.

Program Európskeho olympijské-
ho festivalu mládeže 2021 v Banskej 
Bystrici sa rozšíril o jeden šport, me-
daily rozdajú v  júli 2021 najlepším 
mladým športovcom starého kon-
tinentu v  jedenástich športových 
odvetviach. 

Organizátori a  zástupcovia mesta 
Banská Bystrica majú za sebou úspeš-
nú prezentáciu podujatia pred európ-
skou olympijskou rodinou, ktorá sa 
stretla vo Varšave. 

Európsky olympijský festival 
mládeže sa v  Banskej Bystrici usku-
toční od 25. do 31. júla 2021. Európske 
olympijské výbory akceptovali, že z in-
fraštruktúrnych dôvodov, keďže mesto 
podpísalo kontrakt o organizovaní po 
odstúpení Košíc len pred pár mesiacmi 
a  na prípravy má necelé dva roky, sa 
namiesto turnajov v  klasickom šest-
kovom volejbale uskutočnia zápolenia 
v plážovom volejbale. Do programu 
pribudne navyše ako jedenásty šport 
bedminton. Jedenásť športov bolo na 
EYOF-och doteraz len trikrát, naposle-
dy v  Belehrade 2007. Na ostatných sa 
súťažilo v desiatich športoch. 

Pod Urpínom budú súťažiť mladí 
športovci vo veku od 14 do 17 rokov 

v atletike, plávaní, športovej gymnasti-
ke, tenise, cyklistike, triatlone, džude, 
bedmintone, plážovom volejbale, bas-
ketbale a hádzanej. 

Na prezentácii nechýbal ani prezi-
dent Medzinárodného olympijského 
výboru Thomas Bach, ktorý sa po jej 
skončení stretol s primátorom Banskej 
Bystrice Jánom Noskom i členmi orga-
nizačného výboru a dostal od nich za-
tiaľ ešte neoficiálne pozvanie na podu-
jatie. Slovenská delegácia absolvovala 
aj samostatné rokovania s prezidentom 
Európskych olympijských výborov Ja-
nezom Kocijančičom. 

Okrem množstva rokovaní zástup-
covia organizačného výboru EYOF 2021 
nechýbali vo Varšave ani na oslavách 
storočnice Poľského olympijského vý-
boru.

EYOF v Banskej Bystrici

» red
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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

Záručná doba 4 roky. Akcia platí do 20.12. 2019

ZIMNÁ AKCIA
vonkajšie žalúzie -32%

vonkajšie rolety -30%

it žalúzie iDS -48%

Rastislav HUDÁK
revízny technik
ODBORNÉ PREHLIADKY A SKÚŠKY EL. ZARIADENÍ 
A BLESKOZVODY, BEZ OBMEDZENIA NAPÄTIA TRIEDA B, 
MONTÁŽ, OPRAVA, ÚDRŽBA, ELEKTROINŠTALAČNÉ PRÁCE

086 36, Nižná Polianka 74, TEL,/FAX: 054/ 479 93 04, MOBIL: 
0903 863 683, EMAIL: rastislav.hudak@atlas.sk
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ID 34581 
3-izbový byt po precíznej rekon-
štrukcii, 69m2, Košice Furča

130 000 €

Priemyselná 1733/2
040 01  KOŠICE

info@tureality.sk
www.TUreality.sk

Hľadáme nových kolegov do tímu!        0904 444 031

Ing. Tomáš Šimko     0904 408 322

ID 34300
2-izbový byt po čiastočnej rekon-
štrukcii, 58m2, Košice Furča ul. 
kpt. Jaroša

82 000 €

Ing. Tomáš Slivka     
0907 296 427

ID 33370 
Luxusný 5-izb. rodinný dom s 
bazénom, Košice-Krasná, 627m2

348 990 € ID 34221 
4-izb. byt s loggiou, 82m2, Košice-
Terasa ul. Matuškova

129 990 €

ID 31145 
Polyfunkčný objekt s pozemkom 
5315m2, Košice-Juh

657 000 € ID 34370 
3-izb. byt s loggiou, 86m2, Košice-
Ťahanovce ul. Viedenská 

120 000 €

Ing. Radka Vysaníková
0908 975 331      

Mgr. Dušan Veber     0905 508 929
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S čoraz väčšími obavami otvárame 
v našich redakciách listy od vás, milí 
čitatelia. Sú totiž čoraz viac smutným 
obrazom neprávostí, ktoré sú páchané 
na Slovensku na vás, na celej našej spo-
ločnosti. S výnimkou pár vyvolených.

Písmo hovorí za veľa. Zjavne občan, 
ktorý už má naozaj dôstojný vek. Aj šty-
listika svedčí o tom, že to je rozhľadená 
a životom skúsená osoba. Obsah je zúfa-
lým volaním o pomoc. Nie pre pár eur. O 
pomoc v snahe domôcť sa práva a spra-
vodlivosti. A ľudskej dôstojnosti. „Niko-
ho nemožno... podrobiť... ponižujúcemu 
zaobchádzaniu“ píše sa v základnom 
zákone nášho štátu, z ktorého si vyvole-
ní spravili svoju dojnú kravu. Ignorujúc 
aj jeho ústavu v mnohých ďalších člán-
koch o slobodách a právach občana.

Prepustiť z nemocničného liečenia 
pacienta, ktorý má zníženú schopnosť 
pohybu, ktorý si v živote dosť rokov od-
pracoval pre zdravotníctvo, ktorý platil 
dane a odvody a dodržiaval zákony štá-
tu tak, že za odvoz sanitkou domov si od 
neho niekto pýta peniaze – to je zvrh-
losť. Z ľudského pohľadu.

Nie je isté, či z trestnoprávneho to nie 
je zlodejina, lúpež na bezbrannom. To 
nech posúdia orgány činné v trestnom 
konaní. Dúfajme, že aj tento článok bude 
podnetom na ich konanie.

Vypýtať si judášsky groš od choré-
ho bezvládneho za to, na čo má nárok. 
Necelých osem eur. Lebo vraj to a ono a 
tamto. Odkedy sú sanitky taxíky? Odke-

dy sa za prevoz  pacienta platí vodičovi? 
Bez potvrdenia, iba tak, ako prievozní-
kovi na rieke Styx do dlane? Má to byť 
symbolika starostlivosti nášho zdravot-
níctva o pacientov?

Vráťme sa k základnému zákonu 
štátu. Píše sa (okrem iného) v ňom aj 
toto:
„Čl. 19 - Každý má právo na zachovanie 
ľudskej dôstojnosti.
Čl. 40 - Každý má právo na ochranu 
zdravia. Na základe zdravotného pois-
tenia majú občania právo na bezplatnú 
zdravotnú starostlivosť a na zdravotníc-
ke pomôcky za podmienok, ktoré usta-
noví zákon.
Čl. 32 - Občania majú právo postaviť sa 
na odpor proti každému, kto by odstra-
ňoval demokratický poriadok základ-
ných ľudských práv a slobôd uvedených 
v tejto ústave, ak činnosť ústavných or-
gánov a účinné použitie zákonných pro-
striedkov sú znemožnené.“

Človeka až zamrazí

» red
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PLASTOVÉ OKNÁ, 
DVERE

 KOMPLETNÁ STAVEBNÁ ČINNOSŤ
 PREDAJ PARAPETOVÝCH DOSÁK
 ŽALÚZIE A SIETE PROTI HMYZU

 GARÁŽOVÉ BRÁNY
možnosť predaja 

aj na splátky

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
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Mafi áni nemôžu 
okrádať poctivo pra-
cujúcich ľudí

Zo správ štátnych 
predstaviteľov s Mariánom Kočnerom 
sa dozvedáme podrobnosti o ľuďoch, 
ktorí nás okrádajú o spoločné peniaze 
a rozvracajú základy štátu. S poku-
tami či priestupkami bežných ľudí si 
úrady väčšinou rýchlo poradia, aj za 
najmenšie omeškanie s platbou už 
exekútor klope ľuďom na dvere. Ale 
k vysokopostaveným funkcionárom 
štátne orgány pristupujú len veľmi 
neochotne. Doteraz nikto nevedel 
účinne odobrať majetok, ktorý nele-
gálnou činnosťou nadobudli. Zákon 
o preukazovaní majetku Roberta 
Fica je bezzubý, za desať rokov niko-
ho nepostihol, ani jedno euro nebolo 
zhabané. Po vzore iných krajín preto 
presadíme nový zákon. Nelegálny 
majetok nadobudnutý trestnou čin-
nosťou daňový úrad zdaní sadzbou až 
do výšky 100 % jeho hodnoty. Mafi áni 
nemôžu okrádať pracujúcu väčšinu. 
S gaunermi, ktorí nadobudli majetok 
korupciou treba už raz a navždy spra-
viť poriadok.

Ľudia musia za svoje dane do-
stať špičkové služby  

Vidíme, že peniaze, ktoré zo štá-
tu vysáva korupcia a zle fungujúce 
štátne inštitúcie, chýbajú v školstve, 
či v nemocniciach. Zdravotníctvo 
zaostáva, zbytočne nám zomierajú 

ľudia a mnohé nemocnice sú v bied-
nom stave. Našim cieľom je, aby boli 
naše nemocnice minimálne v regió-
ne strednej Európy považované za 
špičku, aby sme mali to najlepšie, čo 
sa dá dosiahnuť. Okrem efektívneho 
riadenia nemocníc musíme urobiť 
poriadok aj s ich fi nancovaním. Nie 
je predsa možné, aby mali súkromné 
zdravotné poisťovne obrovské zisky, 
ale ich pacienti s onkologickým ocho-
rením čakali celé týždne na mag-
netickú rezonanciu. Keď poisťovňa 
nezabezpečí kvalitnú zdravotnú sta-
rostlivosť, musí niesť za to aj fi nančnú 
zodpovednosť.

Strana Za ľudí ponúka dobrý 
plán a kvalitný tím odborníkov

Slovensko sa neposunie k lepšiemu 
samé od seba. Navrhnuté riešenia sa 
dajú uskutočniť len v dobre fungujú-
cej vláde, ktorej členovia nebudú vy-
volávať škriepky a viesť prázdne reči, 
ale budú tvrdo pracovať. My ponúka-
me prepracovaný program a kvalit-
ný tím odborníkov. 
Verím, že sa nám 
podarí priniesť 
na Slovensko 
pozitívnu zme-
nu, po ktorej 
Slováci tak tú-
žia.

Chceme úspešné a spravodlivé Slovensko

Veronika Remišová, 
strana Za ľudí

WELLNESS 
Rehabilitačné centrum

PARNÁ  FÍNSKA  INFRA sauna
Bazén 14x6m, VÍRIVKA, masáže

PATRIA n.o. - Drienovecké kúpele, Drienovec 
Tel.: 055/48 98 711, www.DrienoveckeKupele.sk
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Právna úprava oddlženia fyzických 
osôb konkurzom je pomerne nová, 
bola zavedená v roku 2017, a je taktiež 
nepresne označovaná aj ako osobný 
bankrot. 

Ide o právnu úpravu, ktorá sa týka fy-
zických osôb. Primárnym účelom oddl-
ženia je umožniť širokému okruhu zadl-
žených fyzických osôb zbaviť sa svojich 
dlhov rýchlym a efektívnym spôsobom, 
a to vo forme oddlženia konkurzom ale-
bo splátkovým kalendárom. Procesno-
právny inštitút oddlženia teda predsta-
vuje možnosť, prostredníctvom ktorého 
sa fyzické osoby – dlžníci môžu legál-
nym spôsobom zbaviť svojich dlhov. Me-
dzi jednotlivými formami oddlženia 
nachádzame určité rozdiely, pričom 
základným rozdielom je vzťah dlžníka 
k svojmu majetku. V prípade oddlženia 
konkurzom príde dlžník o celý svoj ma-
jetok a v prípade splátkového kalendára 
je dlžníkovi umožnené ponechať si ma-
jetok, ak bude schopný aspoň čiastočne 
uspokojiť pohľadávky svojich veriteľov 
podľa súdom určeného splátkového ka-
lendára. Na to, aby sa dlžník mohol do-
máhať oddlženia musí spĺňať niekoľko 
zákonom stanovených podmienok. 

Dlžník musí byť fyzickou osobou 
(pričom sa nerozlišuje, či ide o fyzickú 
osobu podnikateľa alebo nepodnikate-
ľa), musí preukázať platobnú neschop-
nosť a že sa voči nemu vedie exekučné 
alebo obdobné vykonávacie konanie. 
Dlžník musí mať aj poctivý zámer, a 

preto z jeho správania musí byť zrejmé, 
že mal úprimnú snahu riešiť svoj dlh 
v  medziach svojich možností a schop-
ností. Prekážkou na podanie návrhu na 
vyhlásenie konkurzu alebo návrhu na 
určenie splátkového kalendára je výkon 
trestu odňatia slobody. Významnú úlo-
hu v  prípade oddlženia fyzickej osoby 
zastáva Centrum právnej pomoci. Od 
roku 2017 je rozšírená pôsobnosť Centra 
právnej pomoci v oblasti poskytovania 
právnej pomoci verejnosti. Zákonodar-
ca stanovil, že táto inštitúcia alebo ad-
vokát ňou určený je jediným subjektom 
oprávneným, a za splnenia zákonných 
podmienok aj povinným zastupovať 
dlžníka pri podaní návrhu na vyhláse-
nie konkurzu alebo pri podaní návrhu 
na určenie splátkového kalendára, a to 
až do momentu kým súd uznesením 
neustanoví správcu konkurznej pod-
staty. Určitú ochrana pred zneužívaním 
právneho inštitútu oddlženia predsta-
vuje ustanovenie Zákona o  konkurze 
a reštrukturalizácii v zmysle ktorého sa 
môže dlžník opätovne domáhať oddlže-
nia najskôr po uplynutí desiatich rokov 
od vyhlásenia konkurzu alebo od urče-
nia splátkového kalendára.  

Konkurz v prípade fyzickej osoby

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

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

Svetový deň diabetu ( 14. novem-
ber) sa pripomína od roku 1991 a je 
podporovaný Medzinárodnou dia-
betologickou federáciou, Svetovou 
zdravotníckou organizáciou  a OSN. 
V tento deň roku 1891 sa narodil 
kanadský fyziológ Frederick Grant 
Banting, ktorý spolu s Charlesom 
Bestom v roku 1921 vynašli inzulín. 

Diabetes mellitus, alebo po sloven-
sky cukrovka, je chronické metabolic-
ké ochorenie, ktorého základnou črtou 
je zvýšená hladina cukru v krvi – hy-
perglykémia. Spôsobuje je porucha 
tvorby a  uvoľňovania hormónu pod-
žalúdkovej žľazy – inzulínu, prípadne 
jeho nedostatočným využitím v  tka-
nivách. Ide o  nevyliečiteľnú chorobu, 
ktorá v  prípade neskorého rozpozna-
nia alebo nesprávnej liečby prináša 
svojmu nositeľovi mnohé komplikácie 
s  následnou možnou invalidizáciou 
alebo dokonca môže viesť k  predčas-
ným úmrtiam. Manifestácia cukrovky 
(hlavne 2. typu) skracuje život choré-
ho až o  15 rokov. Príčinou úmrtia sú 
hlavne ochorenia srdcovo-cievneho 
systému. 

Prvá známa zmienka o  cukrovke 
sa nachádza už na staroegyptskom pa-
pyruse z roku 1550 pred našim letopoč-
tom, kde je popisovaná ako ochorenie 
sprevádzané zvýšeným močením, kde 
sa „mäso a  kosti strácajú do moča“. 
Chorí zomierali v  bezvedomí, často 

extrémne vychudnutí. V  okolí sa šíril 
zvláštny zápach. 

Názov diabetes bol po prvýkrát 
použitý až v 2. storočí po Kristovi. Po-
chádza z gréčtiny a je zložený z dvoch 
slov: dia – cez a  baino, čo znamená 
idem. Spojením vzniká názov prietok, 
alebo aj v  slovenčine ľudovo použí-
vaná úplavica. Až o  15 storočí neskôr 
– v  roku 1674 anglický lekár Thomas 
Willis moč chorých ochutnal a  zistil, 
že je sladký – akoby nasýtený cukrom 
a medom. Na základe tohto poznatku 
W. Cullen v roku 1787 pridal prívlastok 
mellitus, ktorý má pôvod opätovne 
v  gréčtine a  pochádza zo slova meli, 
čo znamená med. Tak vznikol v 18. sto-
ročí názov, ktorý sa používa dodnes – 
diabetes mellitus, teda medová alebo 
cukrová úplavica – cukrovka. Na kon-
ci 19. storočia bol zistený vzťah medzi 
podžalúdkovou žľazou a  cukrovkou. 
Začiatkom 20-tych rokov 20. storočia 
došlo k  ďalšiemu objavu – Rumun 
Paulesco z podžalúdkovej žľazy získal 
látku – inzulín (aj keď sa vtedy ešte 
takto nenazýval). 

Prvý diabetik, ktorý 
dostal injekciu inzulínu, 
sa volal Leonard Thom-
son. Bolo to 23. januára 
1922 v Toronte. 

Diabetes mellitus má svoj deň

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
Diabetologička, odborníčka na poruchy 

metabolizmu a výživy

Rozprávam sa s dvoma pracov-
níkmi v tej istej firme. Jeden má 
nadpriemerný výkon a ten druhý 
mizerný. Ten prvý mi hovorí, že 
robí na pol plynu a v poslednom 
zamestnaní sa narobil oveľa viac. 
Ten druhý sa sťažuje, že má práce 
vyše hlavy a pod takým tlakom už 
nedokáže pracovať. 

Jeden má pocit, že je na rekreá-
cii a podáva dobré výkony, druhý sa 
sťažuje na pracovný teror a výsledky 
nevidieť. Ten prvý má už za sebou 
ťažké projekty aj životné skúšky, ten 
druhý, vo veku jeho syna, nedávno 
skončil školu a začal pracovať. 

Kedysi fungovali ľudia tak, že 
každý dostal pridelenú presnú pra-
covnú pozíciu s popisom práce a 
šéfa, ktorý ho kontroloval. Človek 
bol zamestnaný a mal robiť to, čo mu 
niekto pripravil alebo prikázal. Dnes 
sa už ľudia nezaraďujú do presne de-
finovaného „chlievika“, ale dostáva-
jú roly, v ktorých môžu rozvíjať svoj 
talent a definovať si prácu tak, aby 
mohli vytvárať čo najväčšiu hodnotu 
a našli v práci aj uspokojenie. 

Aká je realita? Ľudia sú rôzni. 
Niekto si svoju pozíciu vytvorí sám. 
Sú to často podnikateľské typy. Stre-
távam takýchto ľudí v podnikoch aj 
na univerzitách - nájdu si zaujímavý 

projekt, partnerov, financie aj zákaz-
níkov, kde sa dajú výsledky otestovať 
a využiť. Potom sú takí, ktorým stačí 
naznačiť a oni pochopia, prípadne sa 
naučia a urobia, čo treba. 

Ale sú aj takí, ktorí potrebujú 
presne vysvetliť, čo by mali urobiť - a 
neurobia nič, alebo niečo úplne iné. 
Stretávam aj ľudí, ktorí majú pocit, 
že sa veľa narobia a nie sú ocenení. 
Nazvime ich nedocenení. Je zaujíma-
vé, že tí, čo sa skutočne narobia, tie-
to pocity nemajú. Nedocenení majú 
množstvo nápadov, niekedy ich na-
píšu na farebné lístočky a nalepia 
na tabuľu. A čakajú, že to „niekto“ 
urobí. 

Problém je v tom, že tí, ktorí pra-
cujú za dvoch a majú výsledky si 
myslia, že môžu urobiť aj viac. A tí, 
ktorí majú veľa rečí a neurobia nič, sa 
tvária, že idú na doraz. Okrem prázd-
nych rečí a nerealizovaných plánov 
za nimi nevidieť nič. 

Pomôžte tomu, 
kto bez slova všet-
ko urobí. Tomu, 
kto iba rozpráva 
ako sa narobí, prácu 
pridajte.

Mám toľko práce, 
že nemám čas pracovať

» Ján Košturiak

Viera je intímnou vecou a dobro-
voľnou voľbou človeka. Vieru majú 
i ľudia, ktorí nechodia pravidelne 
do kostola či nevedú dogmatický 
život. V dnešnom prepojenom svete 
poznáme veľa náboženstiev, ku kto-
rým sa možno uchýliť. To, čo si člo-
vek vyberie, závisí od jeho povahy, 
rodiny, kultúry, regiónu a pod. 

Napriek tomu, že sa náš štát neviaže 
na nijaké náboženstvo, máme v ško-
lách povinne voliteľnú náboženskú 
výchovu v alternácii s etickou výcho-
vou od 1. ročníka. Slovo „povinne“ 
neznie dobre v spojení s vierou v Boha. 
Napriek rôznym vieram dominuje vyu-
čovanie kresťanstva, keďže na iné ná-
boženstvá sa nenazbiera toľko žiakov, 
aby sa mohlo zaradiť do vyučovania. 
Etická výchova by mala byť súčasťou 
učebného plánu každého žiaka, keďže 
má úplne iný obsah a učí dôležité etické 
(nenáboženské) témy. 

Náboženstvo nepatrí do škôl. Je 
veľa možností, ako deti dobrovoľne 
viesť k viere: krúžky, fary, cirkevné 
školstvo. Obávam sa však, že mono-
pol jednej z cirkví požehnaný štátom 
je neprekonateľný. Potom sa nemô-
žeme čudovať, že štátom schválená 
učebnica píše o tom, že interrupcia, 
eutanázia, umelé oplodnenie patria do 
kultúry smrti. Cynicky, bezohľadne, 
netolerantne! Bez  ohľadu na to, že za 
všetkými javmi tejto „kultúry smrti“ 
sa skrývajú ľudské osudy, ktoré sa ne-

raz utiekajú k uvedeným zásahom do 
života. Smrťou je podľa učebnice pre 
tínedžerov aj antikoncepcia. V čase 
znižovania veku sexuálnych aktivít. 
Presvedčíme  mladých, aby sa stýkali 
po svadbe a každým stykom plodili 
deti? Dnes, keď sa svet obáva preľud-
nenia? Sme teda v situácii povinného 
náboženstva, na ktoré je schválená 
učebnica s klamstvami či tmárstvom 
skresľujúca a neriešiaca vážne prob-
lémy ľudstva za cenu neobjektívneho 
presadenia viery.

Nespojiteľná je aj politika a viera. 
Jednak je politika neraz taká nečest-
ná, egoistická a neľudská, že odporuje 
akejkoľvej viere, jednak práve politika 
presadzuje veci, ktoré často nevychá-
dzajú z Písma, ale z osobných postojov 
politikov a fanatickej časti ich voličov. 
To často zachádza až do odmietania 
práv pre menšiny, pre ľudí s neliečiteľ-
nou a bolestivou chorobou či pre páry, 
ktoré nemôžu prirodzene počať vytúže-
né dieťa. Takéto bránenie, ba nenávisť 
je ďaleko od lásky k blížnemu. Avšak, 
veľmi dobre sa to prezentuje v rám-
ci volebnej kampane, kde ide o moc. 
Vytláčajú sa tým však hodnoty, ktoré 
náboženstvo ľuďom dáva. A vytvárajú 
sa tak nepriatelia náboženstva, ktorí 
odmietajú rigiditu, spiatočníctvo a ne-
toleranciu. Takáto polarita medzi ľuď-
mi isto nie je cieľom kresťanskej viery.

Viera, škola, politika

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
riaditeľ ZŠ s MŠ
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• moderné
   sedacie súpravy

• obývacie izby

• detské izby

• stoly a stoličky

pre Váš domov

• celosvetový patent
• vďaka unikátnej skladbe vysoko kvalitných studených pien,
   matrac aktívne napomáha regenerácii chrbtice a chrbtového svalstva
• uvoľňuje zaseknuté nervy, spomaľuje proces zosadania chrbtice
• zlepšuje krvný obeh
• spánok na tomto matraci má podobný účinok ako 30 minút intenzívneho strečingu

Južná trieda 123, Košice
tel: 055/728 32 54-55, 0905 523 331
  www.nabytokkollarova.sk

Pozývame Vás na dni zdravého spánku
do 17. 11. 2019, príďte si vyskúšať kvalitné talianske matrace
najvyššej kvality, možnosť vyskúšania na doma, na dva týždne
vybrané druhy matracov
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Národné kultúrne pamiatky a 
zbierkové predmety si zaslúžia ná-
ležitú ochranu zo strany štátu. 

Výrazne tomu môže napomôcť nová 
rozpočtová organizácia „Štátne reštau-
rátorské a projekčné ateliéry“, o ktorej 
zriadení budú rozhodovať poslanci 
Národnej rady Slovenskej republiky na 
svojej najbližšej schôdzi.

„V dôsledku aktuálnej legislatívy 
časť národného pokladu chátra, čo 
si slovenské kultúrne dedičstvo roz-
hodne nezaslúži. Nová organizácia sa 
bude podieľať na zabezpečení obnovy 
a kultúry národných pamiatok, najmä 
niektorých častí výstavby, reštaurátor-
ských výskumov či predprojektovej prí-
pravy,“ tvrdí ministerka kultúry.

Ústavný súd rozhodnutím zo dňa 
19. septembra 2018 totiž zrušil účinnosť 
ustanovenia zákona, ktorý umožňoval 
vykonávať reštaurovanie národných 
kultúrnych pamiatok a zbierkových 
predmetov zamestnancami Pamiat-
kového úradu Slovenskej republiky. 
Vzniklo tak riziko, že štát bude ukrá-

tený o odborníkov na túto špecifickú 
činnosť. 

„Štát má záujem získať väčšiu kon-
trolu nad dodržiavaním kvality výkonu 
prác na národných kultúrnych pamiat-
kach a zbierkových predmetoch v jeho 
vlastníctve. Štátne reštaurátorské a 
projekčné ateliéry budú fundovanou 
inštitúciou, ktorá bude koncepčne a 
erudovane vykonávať túto absentujúcu 
činnosť,“ vysvetlila význam navrho-
vanej štátnej rozpočtovej organizácie 
Ľubica Laššáková.

Rozpočtová organizácia Štátne 
reštaurátorské a projekčné ateliéry pre-
vezme časť úloh správcov národných 
kultúrnych pamiatok pri zabezpečení 
ich obnovy, najmä v prípravnej a pro-
jektovej fáze. Návrh jej zriadenia prešiel 
na poslednej schôdzi prvým čítaním v 
Národnej rade SR. Podobná inštitúcia u 
nás už v minulosti existovala (Projekto-
vý ústav kultúry) a v súčasnosti takáto 
organizácia úspešne pôsobí v susednej 
Českej republike.

Šanca pre naše pamiatky

» red

Sprísnenie zákazu používania prí-
strojov za volantom, ale aj zameranie 
na vodičov s nízkou praxou prináša 
nové znenie zákona o cestnej pre-
mávke. Budú  platné od 1. decembra.

Pravidlá cestnej premávky - Osoba 
na kolobežke s pomocným motorčekom 
sa zaradí medzi vodiča nemotorového 
vozidla (rovnako ako je zaradená oso-
ba na bicykli s pomocným motorčekom 
alebo osoba na samovyvažovacom 
vozidle – segway). Na chodníku bude 
môcť jazdiť len rýchlosťou chôdze a ne-
smie pritom ohroziť chodcov.

Zákaz používať telefónny prístroj 
- Je zakázané ho aj držať v ruke a toto 
pravidlo sa okrem telefónu vzťahuje aj 
na iné telekomunikačné, audiovizuálne 
alebo obdobné zariadenia. 

Striedavé radenie - Zipsovanie sa 
bude uplatňovať nielen pri súbežnej 
jazde pred prekážkou cestnej premáv-
ky, ale aj pri zbiehaní jazdných pruhov. 
Zaviedlo sa povinné vytváranie záchra-
nárskej uličky pri kolóne na diaľnici 
a smerovo rozdelených cestách mimo 
obce (s oddialenou účinnosťou 1. apríl 
2020). 

Pre cyklistov nad 15 rokov - Vypúš-

ťa sa povinnosť nosenia prilieb mimo 
obce. 

Parkovanie na chodníku - Parko-
vať na chodníku možno len na takom 
mieste, kde nebude dochádzať k jazde 
po chodníku, ale pôjde skutočne len 
o zaparkovanie na chodníku, ktorý je 
primknutý (susedí) s cestou. 

Zmeny pri vodičských oprávne-
niach - Zavádza sa obdoba skúšobnej 
doby pre mladých začínajúcich vodičov. 
Bude sa to týkať každého držiteľa vodič-
ského oprávnenia skupiny B, ktorý do 
dvoch rokov od jeho udelenia ako vo-
dič motorového vozidla dvakrát poruší 
pravidlá cestnej premávky závažným 
spôsobom alebo prekročí najvyššiu do-
volenú rýchlosť jazdy. Ak sa následne v 
rámci lehoty dvoch rokov od udelenia 
vodičského oprávnenia dopustí osoba 
ďalšieho, t. j. tretieho porušenia pravi-
diel cestnej premávky závažných spôso-
bom alebo prekročenia rýchlosti jazdy, 
vodičské oprávnenie sa jeho držiteľovi 
odoberie.

V zákone je tiež viacero adminis-
tratívnych úľav, ktoré pre nedostatok 
priestoru neuverejňujeme.

Zmeny v zákone 
o cestnej premávke od 1. decembra

» Zdroj: MV SR

Nie varianta, ale variant. 
Nie pernamentka, ale permanentka.

Slovenčina naša

0950 206 468 • stavba@kontiki.sk
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•voda-elektro
•montáž, údržba
   inštalácia

PRÁCA V KOŠICIACH

•predaj a prenájom nehnuteľností
•komunikácia s kupujúcim
• sledovanie realitného trhu

Údržbár
800 EUR

Realitný maklér
1000 EUR + provízie

37
-0

00
8-

1

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 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

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

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

Kontaktujte nás:
tel.č.: 055/72 61 503

e-mail: ludmila.revesova@kuenz.com  ¦  michaela.sopkova@kuenz.com
www.kuenz.sk  ¦  www.topzvarac.sk
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Hľadáme servisáka
na kosačky a motorové píly

Hľadáme servisáka
na kosačky a motorové píly

HSQ centrum, Dopravná 6, Košice
0905 503 222
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AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku, aj pre mužov!

·
·

·

Kritériá 
pre spoluprácu s AIW:
 opatrovateľský kurz a prax

  dobrá znalosť nemeckého jazyka 
 vek 25 až 60 rokov

• 20 rokov pomáhame opatrovateľkám v Rakúsku

• máme stále dostatok ponúk
• sme partnerom rakúskeho Červeného kríža

• 14-dňové turnusy, rakúska živnosť

Honorár 1 100 až 1 300 € za 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

AIW má zástupcov
v rôznych mestách Slovenska!

Zavolajte na bezplatné číslo
0800 24 24 44

a dohodnite si osobné stretnutie.
Pracovať môžete už o pár dní!

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 

PRIDAJ SA k nám
PONÚKAME STABILNÚ A DLHODOBÚ PRÁCU V POPRADE 

Motivujúce �nančné ohodnotenie  
adekvátne skúsenostiam a praxi,

odmeny pri výročiach,  odmenu,

bonus za dochádzku

mesačné prémie do 20 %,

príspevok zamestnávateľa na DDP,

vstup do �tka GOLEM

 dvakrát ročne,

 – �remná lyžovačka, 

ďalších podujatí.

PONÚKAME

Tel.: 0918 735 710, 0918 735 724, e-mail: personal@tatravagonka.sk
www.tatravagonka.sk | www.facebook.com/tatravagonka

ZVÁRAČ - mzda v HPP od 4,49 €/Nhod., SZČO od 7,80 €/Nhod. + motivačná zložka 
do 2,30 €/Nhod. • LAKÝRNIK - mzda v HPP od 4,49 €/Nhod., SZČO od 9,09 €/
Nhod. + motivačná zložka do 0,55 €/Nhod. • MAJSTER - mzda v HPP 900 € a viac 
v závislosti od praxe a odborných skúseností

OBSADZUJEME POZÍCIE
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Politické strany na Slovensku sa predbieha-
jú, čoho dajú občanom viac. Strana Sloboda 
a Solidarita má ako jediná vo svojom programe 
jasno a vie aj to, čoho vám dá MENEJ. My v SaS 
si myslíme, že štát sa príliš montuje do života 
ľudí, príliš im diktuje, ako majú žiť. A preto ho-
voríme – menej štátu, a to znamená nižšie dane. 

Menej štátu znamená:  
- menej regulácií ✔
- menej formulárov ✔
- menej povolení ✔
- menej poplatkov ✔
- menej kontrol ✔
- menej pokút ✔ 
- menej korupcie ✔
- menej úradov ✔
- menej byrokracie ✔
- menej buzerácie! ✔

Toto všetko, keď bude, budeme mať nižšie dane. 
A my v SaS vravíme, že menej daní znamená 
viac vašej osobnej slobody. Preto, 
lebo vy budete rozhodovať o tom,         
čo budete robiť s peniazmi, ktoré 
ste si vy zarobili. Chceme, aby sa 
na Slovensku oplatilo pracovať, 
podnikať a žiť.

Chceme menej štátu a nižšie dane

Richard Sulík
predseda SaS

Pripravení prevziať 
zodpovednosť

Ochrana životného prostredia, klimatická zme-
na a obnoviteľné zdroje energie sú témy, ktoré 
v strane SaS berieme vážne. Ak si na úrovni Eu-
rópskej únie stanovíme ambiciózne ciele, mali by 
sme na úrovni Slovenska poznať aj cestu, ako ich 
dosiahnuť. Kým v prípade vyšších príjmov navr-
hujeme menej štátu a nižšie dane, v prípade boja                
s klimatickou zmenou hovoríme o uhlíkovo neu-
trálnej energetike či energetických úsporách.

To, že zelená v logu SaS nie je len na pará-
du, sme dokázali aj v tomto volebnom období.               
Donútiť vládu, aby prisľúbila ukončiť dotované 
pálenia uhlia v roku 2023 je veľký úspech stra-
ny SaS. Okrem toho, že sme to mali v programe                                               
a posledné štyri roky sme k tomu vládu opakovane 
vyzývali, neostalo z našej strany iba pri rečiach. 
Po zastavení škodlivého prevádzkového pokusu 
v jednom z kotlov na uhlie či zabránení ďalšiemu 
poddolovaniu územia, sme spísali aj desatoro pre 
región Hornej Nitry, ktoré sa stalo podkladom pre 
plán transformácie tohto regiónu 
na život po uhlí. Pretože nielen 
ekonomicky, ale aj ekologicky 
zdravé prostredie je tým naj-
lepším predpokladom preto, 
aby sa na Slovensku oplatilo 
žiť, pracovať a podnikať.

Zelená v logu SaS nie je len 
na parádu

Karol Galek
poslanec NR SR za SaS

Zdravý rozum je 
najlepší recept

Nie poriešiť, ale riešiť, vyriešiť.
Nie chleba, ale chlieb.

Nie nevadí, ale neprekáža.

Slovenčina naša
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Slovensko neriadi ani predseda vlády, ani 
parlament. Slovensko riadia vybavovači, 
ktorí dokážu uplatiť štátnych úradníkov, 
dosadzovať do funkcií svojich ľudí aj 
vybaviť správny rozsudok. 
Tak sa stalo, že trojnásobný premiér býval 
u  odsúdeného daňového podvodníka, že 
štátna tajomníčka za SMER-SD býva v  byte, 
ktorý dostala ako odmenu za vybavenie 
správnych rozsudkov, podpredseda 
parlamentu rieši obsadzovanie významných 
postov s mafiánom, sudcovia si pozastavujú 
výkon funkcie, až keď sa prevalí, že namiesto 
vlastného vedomia a  svedomia vydávali 
rozsudky podľa pokynov mafie.  Slovensko 
dnes nepatrí občanom, ale organizovanej 
skupine sudcov, prokurátorov, vládnych 
politikov, policajtov, ktorí pod vedením 
vybavovačov zabezpečovali pre seba 
navzájom množstvo službičiek, výhod, 
funkcií i  čiernych nezdanených peňazí. 
Predali nás všetkých za svoj luxusný život. 
Táto organizovaná skupina zakrýva svoju 

zlodejinu a zatiaľ čo pre seba kradne milióny, 
ľuďom podhadzuje omrvinky v  podobe 
vlakov zadarmo alebo vianočných príspevkov 
k  dôchodkom. Pritom keby nerozkrádali 
verejné financie, neokrádali slušných ľudí 
a nekorumpovali spravodlivosť, bolo by viac 
peňazí na zabezpečenie dôstojného života 
pre všetkých.

Toto považujeme za jeden z najväčších 
zločinov voči obyvateľom Slovenska!
Preto od začiatku volebného  obdobia, 
opakovane predkladáme do parlamentu 
návrhy zákonov o preukazovaní 
pôvodu majetku, zavedení hmotnej 
zodpovednosti verejných funkcionárov, 
či o zodpovednosti za škodu spôsobenú 
pri výkone verejnej moci. Tie umožnia 
odhaliť a postihovať všetkých, ktorí 
zneužívajú svoju moc na nezákonné 
obohacovanie sa. Vládna koalícia 
prijatie týchto účinných zákonov 
vytrvalo odmieta. Dnes už vieme prečo.

Napriek súčasnému stavu spoločnosti v hnutí 
OĽANO veríme, že Slovensko môže byť 
vzdelanou, slušnou a otvorenou krajinou, kde 
sa statoční a čestní občania budú mať lepšie. 
A tí, ktorí kradnú a podvádzajú, sa budú mať 
horšie, ako sa majú dnes. Veríme, že na našu 
krajinu budeme môcť byť hrdí, nielen kvôli 
našej prírode, našim športovcom, vynálezcom, 
umelcom a šikovným ľuďom, ale aj preto, 
že naša krajina bude spravovaná dobre a 
dobrými politikmi. Sme otvorení k spolupráci 
so všetkými čestnými politikmi, ktorým ide 
o lepší život ľudí a nie o kšefty oligarchov a 
vlastné obohatenie. Štát musí dať najavo, že 
sa vie postarať nielen 
o ľudí, ktorí nechcú 
či nemôžu pracovať, 
ale že si váži poctivo 
pracujúcich ľudí, ktorí 
poctivo platia dane a 
odvody, starajú sa o 
rodinu a vychovávajú 
svoje deti.

PRESADZUJEME ZÁKONY 
O PREUKAZOVANÍ PÔVODU MAJETKU

Vyšetrovanie Mariána Kočnera v súvislosti s falšovaním 
miliónových zmeniek televízie Markíza ukazuje, ako mal na 
povel sudcov, prokurátorov, aj podpredsedu parlamentu za 
stranu SMER-SD Martina Glváča. Podľa zverejnenej komunikácie 
si Martin Glváč vymenil s Mariánom Kočnerom stovky správ a 
pokračoval v intenzívnej komunikácií aj po vražde novinára Jána 
Kuciaka. Na Kočnerove želanie ovplyvňoval výberové konania, v 
spolupráci s Kočnerom bojoval za dokončenie pezinskej skládky, 

s Kočnerom riešil miliónový biznis s pozemkami na Čiernej 
vode. Na oplátku Kočner vytrvalo bojoval za víťazstvo SMERU 
vo voľbách a „staral sa“ o dobrý mediálny obraz svojich opičiek. 
Pre Martina Glváča vybavil riadený rozhovor v médiách cez 
novinárku, ktorá pre neho robila špinavú robotu a uverejňovala 
čokoľvek podľa jeho želania. Vyšetrovanie podvodu so 
zmenkami ukazuje, že Martin Glváč neslúžil občanom Slovenskej 
republiky, ale mafiánovi Kočnerovi. Spreneveril sa svojmu sľubu 
poslanca národnej rady a preto každý ďalší deň, ktorý zotrvá 
vo funkcii podpredsedu  národnej rady je pre Slovensko a pre 
všetkých občanov bezpečnostným rizikom. Napriek tomu, že 
Robert Fico ho vo funkcii bráni vlastným telom, opakovane 
dávame návrhy na jeho odvolanie. Martin Glváč musí odísť, 
pretože  opička mafiána Mariána Kočnera vo vedení parlamentu 
je urážkou všetkých slušných občanov Slovenska.

MARTIN GLVÁČ 
MUSÍ ODÍSŤ 
HÁJIL ZÁUJMY MAFIÁNA KOČNERA, 
NIE ZÁUJMY OBČANOV SLOVENSKA

       PORAZME SPOLU MAFIU
ŠKANDÁL 
NA FINANČNEJ SPRÁVE: 
systém eKasa je deravý!

Eduard Heger

Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511 Dodávateľ: CAMPAIGNS s.r.o., Štefana Moyzesa 1577/22, 034 01 Ružomberok, IČO: 47016671

Zatiaľ čo sa statisíce podnikateľov poctivo pripravovali na zavedenie 
nového systému eKasa, finančná správa jeho spustením uľahčila 
podvodníkom okrádať štát. Hnutie OĽANO žiada nápravu a vyvodenie 
osobnej zodpovednosti!
EKasa, teda registračná pokladňa, ktorá je cez internet priamo napojená 
na daňový úrad mala zabezpečiť okamžitú evidenciu tržieb a tým aj zvýšiť 
výber DPH. Namiesto toho hrozí presný opak!
Súkromní programátori (tzv. etickí hackeri) poukázali na vážne diery v 
systéme. Pomocou jednoduchého programu dokáže eKasa tlačiť bločky 
bez toho, aby ich zasielala daňovému úradu. Predajca sa tak môže vyhnúť 
plateniu daní a v štátnom rozpočte budú chýbať stovky miliónov eur, ktoré 
mohli slúžiť na obnovu nemocníc, škôl, či na opravu a výstavbu ciest.
Hnutie OĽANO už pred spustením eKasy upozorňovalo na hrozby 
a nedostatky systému. Náš tieňový minister financií Eduard Heger 
predložil návrh zákona, ktorý mal predošlý systém elektronických 
registračných pokladníc zlepšiť. Štát namiesto toho pripravil nové 
riešenie, ktoré podnikateľov stálo 
kopu peňazí a napriek tomu má vážne 
chyby.
Systém za takmer 20 miliónov eur by 
mal byť lepší, ako ten predchádzajúci a 
podvody nesmie vôbec umožniť.
Žiadame, aby prezidentka Finančnej 
správy SR p. Lenka Wittenbergerová, 
okamžite predstavila opatrenia, 
ktorými zabráni daňovým únikom. 
Premiér Peter Pellegrini by mal vyvodiť 
aj personálnu zodpovednosť, pretože 
ak niekto spustil deravý systém, buď 
ho nedostatočne otestoval, alebo o 
chybách vedel. Obe možností sú zlé.
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