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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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 0950 266 604 0950 266 604

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

BITU FLEX s.r.o. 
OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY

KÚRENIE BUDÚCNOSTI 

0915 698 682
www.termofol.sk

INFRA FÓLIE  | INFRA PANELY | VYKUROVACIE ROHOŽE
PREDAJ - MONTÁŽ - SERVIS    KALKULÁCIA A PORADENSTVO ZDARMA
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KOŠICKO okolie

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 

každý týždeň: 
Bačkovík, Beniakovce, Bidovce, 
Blažice, Bohdanovce, Budimír, 
Bukovec, Čaňa, Čižatice, Drie-
novec, Malá Vieska, Tepličany, 
Ďurkov, Geča, Haniska, Jasov, 
Kechnec, Kokšov - Bakša, Ko-
šické Oľšany, Kysak, Malá Ida, 
Mokrance, Budulov, Moldava 
nad Bodvou, Nižná Hutka, Nižná 
Kamenica, Nižná Myšľa, Nováča-
ny, Obišovce, Poproč, Rákoš, Roz-
hanovce, Rudník, Ruskov, Byster, 
Zdoba, Seňa, Slančík, Slanec, 
Slanská Huta, Šemša, Turňa nad 
Bodvou, Vajkovce, Valaliky, Vyšná 
Kamenica

kosicko@regionpress.sk

redakcia: Masarykova 2 
KOŠIce

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 (20.730 domácností)

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.
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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

DUB
vzor
DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

0917 56 36 12 | 0911 60 20 40

odborná montáž s licenciou technickej služby od polície SR

AKCIA 270€všetky dvere
SKLADOM

v ponuke aj
hladké dvere

a odtieň Wenge

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

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

- 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

Sklenárstvo JASOV
Peter Klema 

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
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KRT - VRT
Pretláčanie - krtkovanie

Popod cesty, chodníky, 
zatrávnené plochy 

pre inžinierske siete, 
elektrika-voda-plyn

0902 348 974
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PREPICHY
        POD CESTY

Burzamočarany.sK
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V nedeľu 24. novembra od 7.30 do 10.00 hod.

Výkup králičích kožiek
aj ovčích, kozích, z líšok...

Info: 0905 350 531, kožušníctvo Jamník, www.mtl.sk

pozVánka:

Bag in Box 3l vrátane sáčku
  Bag in Box 3l-es (tasak + kartondoboz)

Mušt z iného ovocia a zeleniny bez pasterizácie
Más fajta nem pasztőrözö� gyümölcs- és zöldséglevek

Pasterizovaný mušt z iného ovocia a zeleniny 
 Más fajta pasztőrözö� gyümölcs- és zöldséglevek

Pasterizovaný jablčný a hruškový mušt
Pasztőrözö� alma- és körtelé

Jablčný a hruškový mušt bez pasterizácie
 Nem pasztőrözö� alma- és körtelé

0,70 Eur
s DPH/liter

0,55 Eur
s DPH/liter

0,50 Eur
s DPH/liter

0,35 Eur
s DPH/liter

Bag in Box 5l vrátane sáčku 
Bag in Box 3l-es (tasak + kartondoboz)
Samostatný sáčok 5l

 

Tasak  5l-es

Samostatný sáčok 3l 
Tasak  3l-es

Ponúkané balenia / Kiszerelés

1,00 Eur s DPH

1,25 Eur s DPH

0,55 Eur s DPH

0,70 Eur s DPH

Muštáreň Jablonov
 SLUŽBA MUŠTOVANIA 
 SPRACOVANIE VÁŠHO OVOCIA 

Muštáreň Jablonov ponúka všetkým záujemcom 
možnosť využiť SLUŽBU MUŠTOVANIA – výrobu 
100% prírodných š�av z Vášho ovocia. Vy si 
prinesiete suroviny a my Vám z nich vyrobíme 
chutnú šťavu.

Službu vykonávame na počkanie 
A gyümölcslevet várakozásra elkészítjük
Šťavy aj pasterizujeme
A gyümölcslé pasztőrözö�

Šťavy balíme do 3l a 5l Bag in Boxov
A gyümölcslevet 3l vagy 5l Bag in 
Boxba csomagoljuk

Možnosť zakúpenia našich výrobkov Greeni
Saját Greeni termékeink kínálatából is vásárolhat majd 

Muštujeme aj hrozno, prípadne iné druhy ovocia
Feldolgozunk szőlőt is, vagy másfajta gyümölcsüket

A Szádalmási gyümölcsfeldolgozó szerete�el vár 
minden kedves érdeklődőt. Ajánlatunk: 100% 
minőségű gyümölcslé készítése - saját o�hon 
termeszte� gyumolcsökből.

Služba muštovania / Gyümölcslé készítés
Termín spracovania je potrebné vopred dohodnúť 
na 0902 449 419, info@mustarenjablonov.sk

 alebo cez www.mustarenjablonov.sk
A szolgáltatás igénybevétele elő� előzetes 
időpont-egyeztetés szükséges. Telefonon 
keresztül 0902 449 419, e-mail info@mustaren-
jablonov.sk vagy honlapunkon keresztül 
www.mustarenjablonov.sk

Rezervácia termínov / Időpont-egyeztetés

Hogyan talál meg minket?

Muštáreň Jablonov,
Jablonov nad Turňou 663
Jablonov nad Turňou  049 43

Prevádzka muštárne / Címünk

Gyümölcslé 
0902 449 419

Kde nás nájdete / 

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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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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VÝHODNÉ ZĽAVY!

S T R E Š N É  K R Y T I N Y  -  P R E D A J  A  M O N T ÁŽ
O D K V A P O V Ý  S Y S T É M  -  S K L A D O M

VÝHODNÉ ZĽAVY!

S T R E Š N É  K R Y T I N Y  -  P R E D A J  A  M O N T ÁŽ
O D K V A P O V Ý  S Y S T É M  -  S K L A D O M
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www.regionpress.sk

Ahoj, som nová, 

 

lepšia pôžička.

 

Plať za mňa 
 

koľko chceš.

Ahoj, som nová, 

 

lepšia pôžička.

 

Plať za mňa, 
 

koľko chceš.

  

Predajné miesta:
Moldava nad Bodvou, Hviezdoslavova 18, 0918 509 724

Košice, Fejova ulica 1, 0918 709 028
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Pôžičky od 18 do 75 rokov
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OVOCNÉ STROMY, všetky druhy
Objednávky:  0917 506 444
krasne.zahrady@centrum.sk

OVOCNÉ STROMY, všetky druhy
Objednávky:  0917 506 444
krasne.zahrady@centrum.sk
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PREDAJ ŠTRKOPIESKOV
0905 747 305 ¦ 0908 265 907

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

e-mail: bf-trade@stonline.sk      www.bf-trade.ske-mail: bf-trade@stonline.sk      www.bf-trade.sk

ZÁRUKA na okná

5 rokov

Najvyššia
rada okien

Vchodové dvere
do rodinných domov

tradícia
15 rokov

M
ož

no
sť

 n
ák

up
u 

na
 s

pl
át

ky
 a

j b
ez

 n
av

ýš
en

ia
A

K
CI

A

- s celoobvodovým
   kovaním

Materiály používané pri výrobe:



KS19-45 strana- 5

POLITICKÁ INZERCIA / SLUŽBY, BÝVANIEKOŠICKO okolie 5

AKCIA VYPOŽIČANIE
LYŽIARSKEJ VÝSTROJE

na celú zimu len za
75€ pre dospelých
60€ pre juniorov    
50€ pre deti           

SUPER AKCIA
využite našu ponuku a doprajte

zážitok zo snehu Vašim deťom

ŠKOLSKÉ LYŽIARSKE KURZY

25-30€  týždeň

Súčasťou detského
lyžiarskeho kompletu sú:
• lyže v dĺžkach 70-140cm
• lyžiarska obuv vo veľ kostiach 15-24
• prilba + palice

Súčasťou juniorského
lyžiarskeho kompletu sú:
• lyže v dĺžkach 140-150cm a väčšie
• lyžiarska obuv vo veľ kostiach 25 a väčšie
• prilba + palice

Súčasťou detského
lyžiarskeho kompletu sú:
• lyže v dĺžkach 70-140cm
• lyžiarska obuv vo veľ kostiach 15-24
• prilba + palice

Súčasťou juniorského
lyžiarskeho kompletu sú:
• lyže v dĺžkach 140-150cm a väčšie
• lyžiarska obuv vo veľ kostiach 25 a väčšie
• prilba + palice

Peter Šoltés - SKI    PREDAJ-POŽIČOVŇA-SERVIS

lyžiarska    snowboardová    bežkárska  výstroj

Navštívte nás: KOŠICE, Hlinkova 25
www.pozicovnalyzikosice.sk

 0911 41 41 40

Otváracie hodiny:
Pondelok-Piatok  12-18h

Sobota  9-13h

Otváracie hodiny:
Pondelok-Piatok  12-18h

Sobota  9-13h
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Strojárenská 3, Košice, Nám. Maratónu mieru
tel.: 055/ 623 45 76  ¦  mob.: 0918 626 193
web: www.arow.sk  ¦  e-mail: arow@arow.sk

GARÁŽOVÉ

BRÁNY - 25%

EXTERIÉROVÉ 

ŽALÚZIE   -27%

PLASTOVÉ, HLINÍKOVÉ OKNÁ

EXTERIÉROVÉ ŽALÚZIE

GARÁŽOVÉ BRÁNY

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
34
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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

Úlohou štátu je zákonmi garantovať dostup-
nú, kvalitnú a efektívnu zdravotnú starostlivosť 
všetkým občanom. Ak niekto tvrdí, že okamži-
te, prípadne v najbližšej vláde, vyrieši všetky          
problémy zdravotníctva, ktoré boli ignorované 
snáď od vzniku Slovenskej republiky, tak jedno-
ducho klame. Ani s navýšenými zdrojmi neexis-
tujú okamžité riešenia všetkých problémov. Nedá 
sa dnes kývnuť zázračným prútikom, aby sme tu 
zajtra mali dostatok ľudí. 

Čo sa ale robiť dá, sú rozhodnutia, ktoré budú 
mať dlhodobý pozitívny dopad na vývoj v sekto-
re a budú pre všetkých účastníkov predvídateľ-
né. Plánovať a realizovať množstvo pozitívnych 
krokov k tomu, aby sme si udržali zdravotnícky 
personál, aby sa neplytvalo a aby peniaze šli                   
v prvom rade do ambulancií, nemocníc, a teda na 
liečbu ľudí, ktorí sú na ňu odkázaní. Pri každom 
vynaloženom eure v zdravotníctve je potrebné 
merať jeho prínos pre pacienta, zverejňovať a po-
rovnávať. 

Na takéto opatrenia treba politic-
kú odvahu, neoblomnosť a schop-
nosť počúvať všetkých, avšak 
nikým sa nenechať vydierať. 
Chce to pokoru, skúsenosť, od-
hodlanosť a nekonečnú trpezli-
vosť. To všetko máme a sme pri-
pravení poctivo, dlhodobo a 
merateľne zlepšiť slovenské 
zdravotníctvo.

Sme pripravení zlepšiť 
slovenské zdravotníctvo

Janka Cigániková
poslankyňa NR SR za SaS

Zdravý rozum je 
najlepší recept

0905 186 889, www.kopaniestudni.comZe
m

né
 v

ýk
op

ov
é 

pr
ác

e

Ze
m

né
 v

ýk
op

ov
é 

pr
ác

e

HĽADANIE VODY
VŔTANIE STUDNÍ

STROJOVÉ KOPANIE 
STUDNÍ do 13 m
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STOLÁRSKE PRÁCE
KUCHYNSKÉ LINKY
VSTAVANÉ SKRINE

Matúš Šoltys, Hervartov 38, 
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0908 637 969
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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%
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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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Nie váha 
tovaru, ale hmotnosť tovaru.

Slovenčina naša Nie 
posilovňa, ale posilňovňa.

Slovenčina naša

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
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SIETE PROTI
HMYZU

Servis
Montáž
Dodanie
Oprava

www.samoplus.sk
SAMOplus
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ID 33534 
Novostavba 4 izb.byt v rodinnom 
dome, Košice-okolie, Valaliky, 
100m2

158 990 €

Priemyselná 1733/2
040 01  KOŠICE

info@tureality.sk
www.TUreality.sk

Hľadáme nových kolegov do tímu!        0904 444 031

Ing. Tomáš Slivka     0907 296 427

ID 30897
Chata s bazénom pri jazere, Koši-
ce-okolie, Geča, 600m2

149 990 €

ID 34563 
Krásny rodinný dom 4 iz. (luxusný 
dom), Košice-okolie, Čaňa, 483m2

169 990 € ID 33061 
4 izb. rodinný dom, Vyšný Klátov, 
3750m2

149 990 €

ID 25970 
ZNÍŽENÁ CENA! Rodinný dom 
v obci Vajkovce na pozemku o 
výmere 1056m2

118 000 €

Mgr. Dušan Veber     0905 508 929
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Nie nechal sa počuť, 
ale dal sa počuť.
Nie okomentovať, 
ale komentovať.

Slovenčina naša
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Materiály:
HLINÍK, DREVO

Zabezpeèíme demontáž, betonáž, pokládku dlažby...

PRÍSTREŠKY - TERASY
RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE

TIENENIE NA STRECHY
SKLENENÉ STRECHY

STAVEBNÉ PRÁCE

TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE
Zima sa blíži , nenechávajte veci na poslednú chvíľu .Zima sa blíži , nenechávajte veci na poslednú chvíľu .

Í Š

Videá a fotky realizácií nájdete na:  www.montter.sk 0919 370 730, 0919 383 363

Vieme to stihnúś do Vianoc!
kde potrebujete.Staviame tam,
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-20% NA VŠETKO
AKCIA JESEŇ 2019

POLYKARBONÁTOVÉ A TRAPÉZOVÉ DOSKY - 
PRÍSLUŠENSTVO - PLEXISKLO

Prineste tento kupón na adresu:

a nakúpte nezľavnený tovar za cenu -20%.
Akcia platí aj pri objednávke e-mailom
kosice@zenitsk.sk, s heslom: jesen20.

https://eshop.zenitsk.sk - 055 6254 006

Rampová 4, 040 01 Košice
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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

 ZÁRUKA MIN. 20 ROKOV
 NAJLEPŠIA CENA
 ŽIADNA ZÁLOHA
 PRVOTRIEDNA

   KVALITA

NON STOP linka0944 720 932

 zameranie   odborné poradenstvo
 cenová kalkulácia na mieste  ZADARMO !!!

OBNOVA STRIECH
 ETERNITOVÝCH  PLECHOVÝCH

 PLOCHÝCH  KANADSKÝ  ŠINDEĽ
RODINNÝCH DOMOV, PANELÁKOV A BYTOVIEK

BEZ DEMONTÁŽE!
SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY

BITÚMENOVOU LEPENKOU

VYKONÁVAME OPRAVY: KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV

obnova plochých striech technológiou COPERNIT
 záruka minimálne 20 rokov

Slovenská firma
NAJLEPŠIA

CENA
NA TRHU

už 10 rokov
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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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Nie poriešiť, ale riešiť, vyriešiť.
Nie chleba, ale chlieb.

Nie nevadí, ale neprekáža.

Slovenčina naša

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

»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 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 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, KS 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    
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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 
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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



KS19-45 strana- 12

ZDRAVIE / SLUŽBY Najčítanejšie regionálne noviny
12

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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