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PREČÍTAJTE SI

ZADNÚ

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

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

031190175

e-mail: bf-trade@stonline.sk

AKCIA 270€

BIELE
vzor

kovanie ZDARMA

5-komorový profil:

zameranie ZDARMA

Južná trieda 97

INTERIÉROVÉ
DVERE
www.ocelovedvere.sk
ocelovedvere@ocelovedvere.sk

055/728 87 80 - 1
0905 89 89 81
0911 89 89 87
66-0002-1

0917 56 36 12
0911 60 20 40

REHAU

570€
390€

055/728 87 82

REHAU

488,50€

Brugmann
SALAMANDER

340€
REHAU

435€
Brugmann
SALAMANDER

410€
REHAU

554€

AKCIA

V cene je zahrnuté okno vrátane dopravy, demontáže, montáže,
úpravy ostenia, vonkajších a vnútorných parapiet,
retiazkových žalúzií ISSO a DPH, likvidácie starých okien.

rok hu Maľby - nátery schodísk a nebytových priestorov.
tr

akcie sa nekombinujú

na

ZÁRUKA na okná

5 rokov

www.regionpress.sk
37-0003-1

0905 625 433

470€

Brugmann
SALAMANDER

fax:

30ov

Obnova bytov, fasád a nátery striech.
Naša profesionalita - Vaša spokojnosť

AKCIA

(pred ČS OMV)
tel.:

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.

Brugmann
SALAMANDER

KOŠICE

v ponuke aj

odborná montáž s licenciou
technickej služby od polície SR

www.bf-trade.sk

Možnosť nákupu na splátky aj bez navýšenia

BEZPEČNOSTNÉ DVERE

AKCIA

Týždenne do 83 740 domácností

34-0008-1

Najčítanejšie regionálne noviny

STRANU

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

3 izb. TURGENEVOVA /JUH/ - OV, 2.p., 72m2, pražs.
typ, loggia zaskl., po staršej rekonštr., kumbál + pivnica
CENA:
117.000 €
mobil: 0915 864 533
3 izb. TAJOVSKÉHO /ST. MESTO/ - OV, prízemie,
128m2, komplet. rekonštr., veľká pivnica, výborná lok.
CENA:
188.000 €
mobil: 0905 261 117
4 izb. SOFIJSKÁ /ŤAHANOVCE/ - OV, 1.p., 82m2 +
loggia 3m2, pivnica, kompletná rekonštrukcia
CENA:
123.000 €
mobil: 0905 877 722
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
RODINNÝ DOM, VALALIKY - obyt. plocha 270m2, 5
izieb, IS:komplet, garáž, terasa, bazén, kompl. rekonštr.
CENA:
230.000 €
mobil: 0905 877 722

www.ZLANA.sk

0911 150 447

SERVIS
OKIEN

nástrek variopaint
na umakartové jadrá

66-0001-1

0918 217 665

27-0017-64

rýchlo a lacno

maľby, nátery

• STRECHY NA KĽÚČ, ŽĽABY, ODKVAPY
• OPRAVA STARÉ KROVY, NOVÉ KROVY
• KOMÍNY, FASÁDY, HROMOZVODY
• VÝZDOBA FASÁD, MONTÁŽ REKLAMY
• KOVOVÉ KONŠTRUKCIE
(montáž, demontáž, oprava)
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Už 22 rokov sme tu pre Vás!
Hutnícka 22, Košice
37-0240

66-0007-2

SKLADOVANIE

Okamžitý výkup nehnuteľností,
aj zadlžených, v hotovosti

0918 18 11 11, 055/303 11 11
www.realplus.sk

66-0009-1

34-0204

66-0209

66-0011-4

ZAMERANIE a ukážka vzoriek u Vás doma ZDARMA

REDAKČNÉ SLOVO / SLUŽBY, BÝVANIE
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Položme si otázku – ako občania
Európskej únie – koľkí z nás aspoň
tušia, že existuje nejaká Charta základných práv Európskej únie a koľkí
z nás ju čítali?
Pritom sloboda sa stala, žiaľ, jedným z najsprofanovanejších slov nielen politického slovníka za uplynulých
tridsať rokov. Tridsať rokov od Novembra 89. Od chvíle, kedy sme si mysleli,
že sme do našej spoločnosti vpustili aj
slobodu.
Vráťme sa však k spomínanej Charte. Tá tvrdí, že každý má právo, aby
inštitúcie, orgány, úrady a agentúry
vybavovali jeho záležitosti nestranne,
spravodlivo a v primeranej lehote. Ide
o právo každého na vypočutie pred
prijatím akéhokoľvek individuálneho
opatrenia, ktoré by sa ho mohlo nepriaznivo dotýkať, taktiež o povinnosť
administratívy odôvodniť svoje rozhodnutia. Tých práv v Charte je samozrejme oveľa viac, ale stačí, aby sme
sa zamysleli nad (ne)napĺňaním tých
vyššie spomenutých. Ak sa nebojíme
myslenia. Tridsať rokov po...
Pápež František sa vo veľkonočnej homílii veľmi konkrétne venoval
pojmu a obsahu slova sloboda. Odpo-

rúčal klásť si otázky: „Som slobodný,
alebo som otrokom ambícií, bohatstva
či módy?“ Alebo sme ako svet, ktorý
tak trochu schizofrenicky kričí „sloboda“, ale stáva sa ešte viac otrokom?
To sú otázky pápeža Františka inšpirované čítaním zo Skutkov apoštolov.
„Premýšľajme dnes nad našou slobodou.“ Povedal pápež František. „Som
slobodný? Alebo som otrokom mojich
vášni, mojich ambícií, mnohých vecí,
bohatstva, módy? Zdá sa to smiešne,
ale koľko ľudí je otrokmi módy! (...)
Pomyslime na našu slobodu, tento svet
je trochu schizofrenický, či nie? Kričí:
„Sloboda, sloboda, sloboda!“ Ale je
ešte viac otrok, otrok, otrok.“...
Škoda, že slová svätého otca nevnímajú ani mnohí tí, ktorí sa oháňajú Bohom, nosia ho na transparentoch a vykrikujú jeho meno vo svojich heslách,
vo svojom otroctve k svojej
modle, ktorou je na Slovensku, žiaľ, čoraz viac
moc, peniaze a sláva.
Takže – aká to vlastne sloboda, keď sme
jej otrokmi? Nie je
najvyšší čas čosi
zmeniť?

BETÓNOVÉ PLOTY

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

0918 217 665

OPRAVA
ŽALÚZIÍ

ŽALÚZIE
MARKÍZY
ROLETY

Siete proti hmyzu
Zhŕňovacie dvere

NOVÉ ŽALÚZIE
NOVÉ SIETE
proti hmyzu

Široký sortiment, rýchle dodávky,
atypické riešenia, 18 - ročná prax

0905 644 448
055/729 8838
FACH, Jantárová 30, Košice
www.fach.sk, fach@stonline.sk

27-0017-65

redakcia:

Nebuďme otrokmi slobody

zameranie ¦ dovoz ¦ montáž

PRETESNENIE
okien a dverí

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

0950 41 41 82

www.ZaluzieKosice .sk

27-0005-2

KOŠICKO
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JESENNÁ

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

AKCIA
-40%

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

0905 611 093

západné Slovensko
Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
nitriansko
novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
zlatomoravsko

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
Lc
MT
Or
PB
PD
zV
zH
za

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

BJ
Ge
HU
Ke
KS
SL
MI
PP
PO
Sn

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
42.845
32.750

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

Východné Slovensko

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

bezpečnostné dvere, plastové okná

SERVIS OKIEN

66-0083

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

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
SPÄTNÉ ZDVIHNUTIE PODLÁH
ČISTO, RÝCHLO a bez BÚRANIA
stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

0918 726 754
PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

IME

A

Z
JV
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34-0191

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

www.eurofal.sk | eurofal@gmail.com

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

34-0022-1

KOŠICE

SLUŽBY, BÝVANIE

VyBER si svoj
k
e
Č
M
O
R
T
S
Ý
N
Č
O
N
A
I
V

vodoinštalačné práce, murovanie, betónovanie,
betónové ploty a oporné múry, sadrokartónové podhľady
a priečky, obklady, dlažby, rekonštrukcie na kľúč

TERAZ AKCIA
BEZPEČNOSTNÉ DVERE ZDARMA

CENA

9€

KOMPLETNÉ REKONŠTRUKCIE

STAVBY NA KĽÚČ

0911 123 453

ÚŽITKOVEJ PLOCHY DOMU

DOMOV, BYTOV

/1m

Už od 800€/m2

WWW.VASASTAVBA.SK

34-0023-23

www.jarekcistikoberce.sk ¦ 0915 937 226

REKONŠTRUKCIE BYTOVÝCH JADIER
a BYTOVÝCH DOMOV

85_0437

čistí čalúnený nábytok a koberce u Vás aj u nás

3
66-0110-1

KOŠICKO

34-0004-1

0905 682 445

34-0037-2

Záhrada pri Nižnej Hutke
za Krásnou n/H

VYLIEVAME POTERY
Konštrukčne riešený poter, pre podlahové kúrenie

Otvorenie pórov poteru prebrúsením
www.vylievamepotery.sk
poterponuka@gmail.com

0908 487 626

34-0177

Samonivelizačný,
Liaty anhydritový
(sadrový poter)

E50

547

V KOŠICIACH NÁS NÁJDETE ĽAHKO

PR3
E50

4000

19

CENTRUM

AŽ

PREVERENÝCH ÁUT

VYŠNÉ
OPÁTSKE

Prečo kúpiť vozidlo práve u nás?

ád
rn
Ho

JUH

S LOVN A FT

R2
E571
548

LUK OIL

ká
ec
an
Sl

R2

NAD
JAZEROM

TESCO

Najväčší výber za najlepšie ceny
Vaše auto vykúpime za najvýhodnejšiu cenu
Splátky si prispôsobte podľa vášho
mesačného rozpočtu

BILLA

FINANCOVANIE

AKONTÁCIA
547

0%

OD

0800100100

www.aaaauto.sk

Napájadlá 12
PRI OC TESCO

PO–NE: 9–21

VEČERNÉ
OSVETLENIE

Akciu ,,0% akontácia“ je možné využiť v akejkoľvek pobočke spoločnosti AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s. na území Slovenskej republiky. Podmienky úveru u konkrétneho vozidla sa môžu líšiť v závislosti od konkrétnych vstupných údajov zákazníka a individuálnych podmienok financovania požadovaných zákazníkom a poskytnutých
zákazníkovi ním zvoleným obchodným partnerom. Všetky žiadosti sú posudzované individuálne, na poskytnutie úveru nie je právny nárok. Nejde o verejný prísľub v zmysle ust. § 850 a nasl. Občianskeho zákonníka. AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s. je samostatný finančný agent vykonávajúci finančné sprostredkovanie v sektore poistenia
alebo zaistenia a sektore poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov zapísaný v registri pod číslom 203771 vedenom Národnou bankou Slovenska. Akcia platí od 17.6.2019 do odvolania. Akciu nie je možné kombinovať s inými prebiehajúcimi akciami a ani nárokovať spätne. Fotografie vozidiel sú iba ilustračné.
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Ako chutí sloboda

Vzorková predajňa - Staničná 1, Košice

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

22
ZIMNÁ AKCIA
vonkajšie žalúzie -32%
vonkajšie rolety -30%
it žalúzie iDS -48%
83-0019

V týchto dňoch si pripomíname 30. Bohu, my máme viacero možností. A
výročie Nežnej revolúcie. Takto pred tým pádom, myslím si, aj viac zodpo30 rokmi sme si slušným, no ráznym vednosti.
V ACN Slovensko preto pri príležispôsobom vybojovali slobodu.
Vďaka tejto slobode môžeme my, tosti 30. výročia Nežnej revolúcie vykresťania, v západnom svete vyznávať hlasujeme prvý ročník Týždňa pomoci
Krista a žiť jeho odkaz v každodennom prenasledovaným kresťanom. V rámci
živote. Uplynulo 30 rokov odkedy sa pre neho príde na Slovensko vzácny hosť
svoju vieru nemusíme báť prenasledo- z Pakistanu kňaz Emmanuel Yousaff,
vania, alebo diskriminácie. Môžeme ktorý podá svedectvo o živote v krajine,
chodiť do kostola, verejne sa modliť, kde kresťania tvoria len pol percento
hovoriť o viere v Boha a snažiť sa uká- populácie a čelia systematickému prezať krásu viery aj spoločnosti. Žiaľ, nie nasledovaniu. Okrem toho pri tejto prívšetci bratia a sestry vo svete majú ta- ležitosti vychádza aj publikácia Trpiaci
kéto šťastie. V skutočnosti každý sied- a zabudnutí - odborná publikácia s viac
my kresťan žije v krajine, v ktorej je pre ako 100 zdrojmi, ktorá podrobne mapuvieru znevýhodňovaný, alebo utláčaný. je stav prenasledovania kresťanov vo
Podľa Správy o stave náboženskej svete.
Slovensko sa uznesením parlamenslobody, ktorú každoročne vydáva nadácia ACN, kresťanom často hrozí ob- tu nedávno prihlásilo k ochrane nábomedzovanie slobôd, nútené konverzie ženskej slobody. Nestáva sa často, aby
na iné náboženstvo, nemožnosť vzdelá- za uznesenie hlasovali predstavitelia
vať sa, alebo horšie – ublíženie na zdra- všetkých politických strán. Pridajme sa
ví, či smrť. Toto je realita, v ktorej žije až teda ako krajina, ale najmä jednotlivo,
300 miliónov kresťanov po celom svete. každý z nás, k zástupu
A situácia sa, žiaľ, neustále zhoršuje. tých, ktorým sloboda
Naše posledné prieskumy ukazujú, že nie je ľahostajná.
Konkrétne
možaž 70 percent nábožensky motivovaných útokov je namierených proti kres- nosti pomoci a viac o
akcii Týždeň pomoci
ťanom.
Za týmito obrovskými číslami sa prenasledovaným kresťaskrývajú príbehy konkrétnych ľudí. nom nájdete na www.
Každý jeden z nich trpí pre Krista, kaž- prenasledovani.sk
dý iným spôsobom. To, čo ich však spá» Dominik Harman
ja, je viera a nádej. Kým týmto trpiacim
Pápežská nadácia ACN Slovensko
– Pomoc trpiacej Cirkvi
ľuďom neostáva nič iné, len dôverovať

Záručná doba 4 roky. Akcia platí do 20.12. 2019

Kompletné rekonštrukcie:
- stavby domov na kľúč
- bytové jadrá
- sadrokartonárske práce
- maliarske práce
Dodá
- PVC podlahy
okien a vateľ
dverí
- búracie práce
- obklady a dlažby
- vnútorné omietky
- montáž plastových okien a dverí

JBV servis s.r.o. | 0910 214 488

57-0035-1

4

Kukučínova 25 /500m za STEEL ARÉNOU/, KOŠICE, Tel.: 055/677 15 63
339€
165€

399€
599€
599€
€
9
8
1

259€

225€

115€

469€ 399€ 465€
469€
169€
99€

399€
65€
125€
339€
9€
2
2
€
€
9
23
499
269€
€
115€
169€
€
439€ 89
9
€
9
79
245€
299€
9€
79€
6
225€
1
€
9
199€
39
€
€
9
€
9
9
9
2
1
7
299€
399€
199€
259€
235€ 69€
€
1
75
69€
499€
€
299
€
245
55€
599€
399€
499€
999€
839€
699€
799€

27-0045-16

50€ 135€
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LETISKOVÝ TRANSFER
Košice - Prešov - Poprad - Krakow - Katowice
Benefity:
• wifi pripojenie počas jazdy ZDARMA
• káva/nápoj ZDARMA
• odchody niekoľkokrát denne
ceny už

od 39 €
na osobu

viac info na

0948 51 51 51
info@unibuss.sk

online rezervácie
34-0211

www.unibuss.sk

Pôžičky od 18 do 75 rokov

68-06

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

Rastislav HUDÁK
revízny technik

086 36, Nižná Polianka 74, TEL,/FAX: 054/ 479 93 04, MOBIL:
0903 863 683, EMAIL: rastislav.hudak@atlas.sk

09-85

028

61_0015

Predajné miesto:
Košice, Fejova ulica 1, 0918 709
(pri reštaurácii Stará sýpka)

66-0003-1

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

Nie veľaráz, Slovenčina naša
ale veľakrát alebo veľa ráz.

Vianoèné darèeky pre celú rodinu!

SIETE PROTI

HMYZU

Oprava
Dodanie
Montáž
Servis

Skladná 6, Košice ¦ tel.: 0917 828 883

SAMOplus

www.extranaradie.sk
KE19-46 strana-
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0919 204 754

66-0033

37-0241
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SLUŽBY, BÝVANIE

6

Najčítanejšie regionálne noviny

Úspornosť nie je iba fráza

04 BYTY / prenájom
»Prenájom 2iz.
0908 092 539

»Kúpim haki
0908 532 682

PLASTOVÉ OKNÁ,
DVERE

»Kto mi opraví elektrickú
kolobežku HARLEY v Košiciach tel. 0917939555

14 RÔZNE / iné

PALIVOVÉ
DREVO

výkup a predaj

EUROPALIET

Nie päť euro, Slovenčina naša
ale päť eur – euro skloňujeme.

možnosť predaja
aj na splátky

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

maxidachmann@gmail.com

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

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

66-0031-1

www.dachmann.sk

auto-moto/predaj
auto-moto/iné
byty/predaj
byty/prenájom
domy/predaj
pozemky/predaj
reality/iné
stavba
domácnosť
záhrada a zverinec
hobby a šport
deťom
rôzne/predaj
rôzne/iné
hľadám prácu
zoznamka

Chcete si
podať inzerát?
83-0005

Kontaktná adresa Košice:
Kováčska 63
Mobil: 0944 047 008

»KTO DARUJE MLADEJ
MAMIČKE ZO SOCIÁLNE
SLABEJ RODINY KOZMETIKU PRE NOVORODENCA
A KOZMETIKU DEKORATÍVNU PRE SEBA. LEN SMS.
0919 050 244

ČÍSLA RUBRÍK

na predaj

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

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

lešenie

10 ZÁHRADA A ZVERINEC

Úsporný dom má niekoľko
základných znakov:
- nadštandardné tepelné izolácie oproti
klasickej výstavbe
- kompaktný tvar bez zbytočných výčnelkov , jednoduché tvary (štvorec,
obdlžník)
- presklené plochy, obytné miestnosti
sú orientované na juh, technické na
sever
- stavba bez tepelných mostov
- k vykurovaniu sa využívajú aj tepelné
zisky zo slnka
- spotreba tepla na vykurovanie je max
70 kWh/m² za rok, čo je menej ako polovica bežnej stavby.

» red

bytu,

08 STAVBA

27-0001-5

Energetická úspornosť domu sa
posudzuje za pevne stanovených podmienok. Ide o údaj, ktorý hovorí, aké
množstvo energie spotrebuje dom pre
vykurovanie za jeden rok ak platí, že
teplota úžitkového priestoru bude udržiavaná na 20 °C a ročný priebeh teplôt
zodpovedá dlhodobému priemeru.
Aby bolo možné porovnávať energetickú úspornosť rôzne veľkých stavieb, vyjadruje sa energetická spotreba
v kilowatthodinách (kWh) alebo megajouloch (MJ) na jeden m2 úžitkovej
plochy domu za jeden rok. Spotreba
energie na vykurovanie = úžitková
plocha domu x energetická spotreba
(kWh/(m2.rok), resp. v MJ/(m2.rok)).
Podľa toho, aká veľká je ročná energetická spotreba domu sa u nás domy
rozdeľujú na stavby z klasických materiálov, energeticky úsporné domy,
nízko energetické, pasívne, nulové a
energeticky plusové domy.
Základom dobrej stavby je vhodný
konštrukčný systém, ktorý musí spĺňať
nároky na statiku, priestorovú tuhosť

a stavebnú fyziku. Veľmi podstatnou
etapou stavby je precízne plánovanie
hrúbky tepelných izolácií, materiály
a konštrukčný systém, ktoré budú eliminovať tepelné mosty a zabezpečia
potrebnú tepelnú ochranu.
Pri nízkoenergetických domoch
je hrúbka tepelnej izolácie pomerne
veľká. Funkčným riešením je v tomto
prípade skriňový nosník, ktorý pri zabezpečení dostatočnej statickej únosnosti a tuhosti vykazuje čo najmenšie
tepelné mosty.

66-0078

Postaviť dom, ktorý nás počas jeho
užívania finančne nezruinuje, je
možné. S ohľadom na životné prostredie aj nevyhnutné.

Občianska
riadková
inzercia
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Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za každých začatých 30 znakov textu
vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac
týždňov, pošlite rovnakú sms
toľkokrát, v koľkých týždňoch
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich novinách, KE zameňte za
skratku novín, ktorú nájdete
na 2. strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.

PRÁVNIK RADÍ / SLUŽBY, BÝVANIE

Vymáhanie súdnych poplatkov
začína v deň doručenia výkazu Justičnej
pokladnici. Zákon stanovuje, že ak to
Justičná pokladnica považuje za účelné,
písomne môže vyzvať povinného, aby
v lehote do 15 dní odo dňa doručenia
výzvy uhradil súdnu pohľadávku, ale
je to na jej zvážení. Justičná pokladnica
má limitované spôsoby výkonu rozhodnutia, a to konkrétne zrážkami zo mzdy
alebo prikázaním pohľadávky. Pokiaľ
Justičná pokladnica nevykonáva rozhodnutia sama, môže týmto výkonom
poveriť súdneho exekútora, ktorého
oprávnenia sú širšie. Súdny exekútor
môže vykonať rozhodnutie zrážkami zo mzdy, prikázaním pohľadávky,
predajom hnuteľných vecí, predajom
cenných papierov, predajom nehnuteľností, predajom obchodného podielu
alebo predajom podniku. Každé súdne
rozhodnutie musí obsahovať poučenie,
ale nie v každom poučení sú uvedené
platobné informácie, a preto povinný
častokrát ani nevie, ako má poplatky
uhradiť. Splatné súdne pohľadávky sú
evidované a verejne prístupné na portáli
splatných pohľadávok štátu, ktorý vedie
ministerstvo spravodlivosti a zverejňuje
ho na svojom webovom sídle.

Novootvorená predajňa
Bývalý veľkoobchod "Anjelik"

KVETY

Popradská 28C, KE
Otvorené denne: Po-Ne 8-20 h
PARKOVANIE vo DVORE

NTNÉ VENCE

KYTICE, DARČEKY, VENCE a ADVE

www.expreskvety.sk
0905 778 904

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

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

33-0041

V našej spoločnosti sa na vymáhanie
súdnych alebo akýchkoľvek poplatkov
hľadí negatívne. Pri vymáhaní súdnych poplatkov je na jednej strane neuhradený poplatok a na strane druhej
je povinný, ktorý ho má uhradiť.
Súdnymi pohľadávkami sú pohľadávky z rozhodovacej činnosti a inej činnosti súdov, a to najmä súdne poplatky,
trovy výkonu rozhodnutia o výchove
maloletých detí, pokuty, svedočné, znalečné a iné náklady súdneho konania,
napríklad náklady tlmočenia. Najdôležitejšou inštitúciou v súvislosti s vymáhaním súdnych poplatkov je Justičná
pokladnica s pôsobnosťou pre celé
územie Slovenskej republiky. Zámerom
jej zriadenia bola centralizácia správy
a vymáhania súdnych pohľadávok,
spájanie konania vo vzťahu k jednému
povinnému, zavedenie nových informačných technológií a zefektívnenie
systému vymáhania súdnych pohľadávok. Pred zriadením Justičnej pokladnice boli súdne poplatky spravované a
vymáhané tými súdmi, ktoré o súdnom
poplatku rozhodli. Justičná pokladnica
spravuje a vymáha súdne pohľadávky,
zastupuje štát ako oprávnenú osobu.
V prípade, že sa súdom stanovený súdny poplatok neuhradí, stáva sa z neho,
po uplynutí stanovenej lehoty na jeho
úradu, súdna pohľadávka. Súd, na ktorom súdna pohľadávka vznikla, zašle
o tejto pohľadávke výkaz Krajskému
súdu v Bratislave. Vykonávacie konanie
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27-0134
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Čo nám prináša výročie Novembra
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17. novembra 2019 si pripomenieme 30. výročie Nežnej revolúcie. Okrúhle výročie
nás núti zamyslieť sa nad hodnotami, ktoré zmenili naše dejiny. Úrad vlády SR
a Ministerstvo kultúry SR sú hlavnými organizátormi podujatí, ktoré nám majú
pripomenúť významný historický míľnik. Opýtali sme sa ministerky kultúry Ľubice
Laššákovej, ako vníma s odstupom času udalosti z roka 1989 a čo nás čaká.
■ Pani ministerka, 17. novembra uplynie
30 rokov od pádu totalitného režimu.
Ako hodnotíte s odstupom času udalosti
z roka 1989?
■ Ľubica Laššáková: Ak máme plnohodnotne chápať význam a odkaz Nežnej revolúcie, musíme sa zamyslieť nad historickým
vývojom, ktorý zmenil spoločnosť a jej hodnoty. Všetko čo sa stalo, nebolo bez príčiny.
Človek, rodina, spoločnosť a v konečnom
dôsledku štáty po 1. svetovej vojne hľadali trvalo udržateľné hodnoty, ktoré mali priniesť
prosperitu a blaho civilizácii. Vyvolávalo to
konflikty a sled udalostí, z ktorých vzišla aj
samostatná Slovenská republika, založená
na demokratických princípoch. 20. storočie
je unikátnym storočím, plným spoločensko-politických zmien a transformácií hodnôt. V našich geopolitických šírkach sme
prešli vývojom od monarchie, spoločnej
republiky, cez politickú hegemóniu riadenú
vtedajšou superveľmocou k samostatnej republike. Minulosť nedokážeme zmeniť, ale
dokážeme sa z nej poučiť a tak vytvoriť hodnotnejšiu a slobodnejšiu budúcnosť. Udalosti z roka 1989 nám dali príležitosť, aby sme
spravodlivosť, slušnosť a úctu jedného k
druhému aplikovali do praxe. To je podľa
mňa pravý odkaz Nežnej revolúcie.
■ Po Nežnej revolúcii sme začali žiť
v demokracii. Má podľa vás toto zriadenie
perspektívnu budúcnosť?

Nežnej revolúcie dielami exilových autorov
Kolkoviča a Kupkoviča v konfrontácii s netradične poňatým Mozartom a beatlesovkami v barokovom šate. Saxofón evokuje jazz
a jazzová hudba je jedným zo symbolov
slobody. V nedeľu 17. novembra v Slovenskom národnom divadle oslavy vyvrcholia
galaprogramom, ktorý bude cez RTVS vysielaný naživo. Tých akcií doma i v zahraničí
je skutočne veľmi veľa. V prípade záujmu
odporúčam sledovať webovú stránku ministerstva kultúry alebo kultúrnych organizácií, na ktorých nájdete všetky informácie k programu 30. výročia Nežnej revolúcie.
Verím, že takýmto spôsobom prezentujeme
slobodu myslenia v kultúrnom kontexte,
ktorá je základným hodnotovým pilierom
súčasnej doby.

■ Ľubica Laššáková: Ministerstvo kultúry
v spolupráci s organizáciami v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti a ďalšími spoluorganizátormi pripravilo kultúrny program,
ktorý sa tematický dotýka roka 1989. Výročie
je zároveň vhodným rámcom pre rôznorodé
aktivity, ktorými si pripomenieme nespochybniteľný hodnotový potenciál pre
dnešok. Pripravili sme interaktívne webové
stránky, originálne výstavy či zaujímavé
filmové cykly a divadelné podujatia. V priestoroch Dvorany Ministerstva kultúry SR
je verejnosti prístupná až do 29. novembra
výstava Zuzany Mináčovej s názvom Čo mi Ľubica Laššáková
komunizmus vzal. Pani Mináčová dlhé roky Ministerka kultúry Slovenskej republiky
vala nápisy, ktoré hyzdili nielen
fotografovala
e, ale aj naše životy. Zhromaždinaše ulice,
žne 5000 diapozitívov agila približne
abúľ komunistickej strany,
tačných tabúľ
ktoré bolii umiestnené v nevkusmeleckom prevedení
nom umeleckom
všade: prii cestách, na poliach,
dných tabuliach obvo výkladných
amiesto tovaru. Nechodov namiesto
né ich prehliadnuť.
bolo možné
a nás núti zamysJej tvorba
lieť sa nad skutočnými
mi v spoločnosti.
hodnotami
á národná galéria
Slovenská
spustila interaktívnu web
stránku www.1989.sng.sk.
Digitálny projekt Čas-opis
tformy Lab.SNG uka1989 platformy
ej známu podobu Nežnej
zuje menej
revolúcie.. Prostredníctvom fotografií,
plagátov, letákov, audio a video materiálov skúma vizuálnu kultúru Novembra 89, hlavné idey a spôsoby ich
ácie. Štátne divadlo Košice
komunikácie.
prináša predstavenie Václav Havel:
ávovi Husákovi. ProvokatívList Gustávovi
nácia Havlovho listu,
na inscenácia
ného Gustávovi
adresovaného
Husákovi,, je adresoej Občianvaná našej
poločnosti
skej Spoločnosti
itosti 30.
pri príležitosti
ej zrovýročia jej
ny kodu. Štátny
rchesmorný orchesa sa
ter Žilina
predstaví k
očiu
30. výročiu

49-0129

■ Ľubica Laššáková: Či má alebo nemá,
záleží čisto od nás a od toho, k akým
hodnotám sa prikloníme. Interpretácia
slobody v demokracii nie je o tom, že si
môže každý z nás robiť čo chce. To by bola
anarchia. Naše konanie má svoje prirodzené
mantinely. Sloboda každého z nás sa končí
tam, kde sa začína sloboda druhého.
V princípe je to o tom istom, ako keď niekto
v prázdnom a plnom kine zakričí – „horí“.
Naše počínanie nesmie žiadnym spôsobom
negatívne vplývať na toho druhého.
Demokracii musíme odovzdať slušnosť,
zdvorilosť, vzájomnú úctu a toleranciu.
Podieľame sa tak na kreovaní najlepšieho
politického zriadenia, aké ľudstvo doposiaľ
vymyslelo. Ak zlyháme a neuchránime
predmetné hodnoty demokracie, naše deti
budú čeliť novým výzvam spoločenských
zmien. Nesmieme dopustiť, aby sa budúce
generácie pozerali na našu prítomnosť tak,
ako sa my pozeráme na totalitné režimy.
V takom prípade by odkaz Nežnej revolúcie
stratil svoj pravý význam.

■ Z Vašej iniciatívy vláda SR schválila
finančné a organizačné zabezpečenie
podujatí pri príležitosti okrúhleho
výročia November ´89. Pripravený je
program?
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Kedy je podozrenie na vznik cukrovky,
kedy je potrebné ísť na vyšetrenie?
je väčšia hrozba vzniku cukrovky
• nadváha alebo obezita s BMI ≥25kg/m2
• málo pohybu, fyzická inaktivita
• pozitívna rodinná anamnéza, potvrdená
cukrovka u príbuzného prvého stupňa
• u žien, ak porodili dieťa s vyššou pôrodnou hmotnosťou ako ≥ 4000 g alebo mali
počas tehotenstva zistenú tehotenskú cukrovku
• v prípade známej hypertenzie, opakovane nameranému vyššiemu tlaku krvi
• pri poruche metabolizmu tukov - LDL
cholesterol > 2,6 mmol/l, HDL cholesterol u
mužov < 1,0 mmol/l, u žien < 1,3 mmol/l a/
alebo triacylglyceroly > 1,7 mmol/l
• pri poruche glukózovej tolerancie alebo
hraničnej glykémia nalačno pri predchádzajúcich vyšetreniach, teda pri potvrdenom prediabete
• stavy spojené s inzulínovou rezistenciou:
syndróm polycystických ovárií, acantosis
nigricans, obezita ťažkého stupňa
• kardiovaskulárne ochorenia - ischemická choroba srdca, cievna mozgová príhoda, ischemický syndróm dolných končatín)
• príznaky typické pre cukrovku – smäd, suchosť úst,
časté močenie, chudnutie,
únava najbližšie k hodnotám zdravého človeka.

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

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

85_0760

Diabetes mellitus je ochorenie, ktoré
často nemá žiadne ťažkosti, chorý si vôbec nemusí uvedomovať, že má nejaké
ochorenie. Cukrovka nebolí.
Typické príznaky sú – smädenie, časté
nutkavé močenie, chudnutie, avšak sú
typické iba pre pokročilé, plne rozvinuté
štádium. Stále platí, že na jedného poznaného diabetika platí jeden nepoznaný. Na
Slovensku máme približne 400 000 diabetikov.
Človek, ktorý má cukrovku, ale o nej
nevie, môže prísť k odborníkovi až v štádiu
plne rozvinutých ťažkostí a komplikácií.
A tie bývajú závažné, hlavne zo strany
srdcovo-cievneho systému, ohrozujúce
kvalitu a dĺžku života. Ak je pri vyšetrení zistená glykémia nalačno viac ako 5,6
mmol/l, ide už o potenciálneho diabetika,
alebo minimálne o človeka s jeho predstupňom – prediabetom. Pritom platí, že už
pred diagnostikovaním cukrovky, hladina
krvného cukru stúpa v priemere 8-15 rokov a podklady na budúce komplikácie sa
postupne v tele rozvíjajú. Včasné zistenie
preto znamená významnú prevenciu pred
neskoršími komplikáciami.
Ako často vyšetrovať glykémiu?
Pri každej preventívnej prehliadke u
osôb bez rizikových faktorov pre vznik
DM ako súčasť preventívnych prehliadok
raz za dva roky v ambulancii všeobecného lekára.
Kedy je potrebné ísť na vyšetrenie a kedy

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

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

informácie: 0940 123 555 | info@stomatologiaaupark.sk
www.stomatologiaaupark.sk
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• bezplatná vstupná preventívna prehliadka vrátane
konzultácie a stanovenia liečebného plánu
• bezplatné parkovanie v OC AUPARK Košice
pre našich pacientov
• možnosť bezbolestného ošetrenia v úplnej narkóze

SLUŽBY, BÝVANIE, ZDRAVIE
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www.ozonicon.sk

Kúpite v každej lekárni

Bolesť

Tenisový lakeť

Zápal

Ľahšie popáleniny

Poúrazové a pooperačné stavy

Uštipnutie hmyzom

Reumatické ochorenia

Kŕčové žily

Použitie u detí od 2 rokov

Podráždená a suchá pokožka

Výživa kĺbov

Regenerácia svalov a šliach

Vhodné pre tehotné ženy

Podporná liečba pri ultrazvuku

Posunuté platničky

Podporná liečba pri elektroforéze

Karpálny tunel

Pacienti so srdcovociev. ochoreniami
Ozonicon® je zdravotnícka pomôcka.

99-0213

Aktívny kyslík proti bolestiam
a zápalom svalov a kĺbov

ZASKLIEVANIE BALKÓNOV A TERÁS
bezrámové
rámové

zimné záhrady

splátky od 49 €

JESENNÁ AKCIA
0918 477 323 | www.balkona.eu

prístrešky

splátky od 149 €

zasklievanie terás

splátky od 101 €

ZĽAVY AŽ DO 25%

Možnosť výhry 250 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

-20% NA VŠETKO
AKCIA JESEŇ 2019

POLYKARBONÁTOVÉ A TRAPÉZOVÉ DOSKY PRÍSLUŠENSTVO - PLEXISKLO

Prineste tento kupón na adresu:
Rampová 4, 040 01 Košice

721190304

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

KE19-46 strana-
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63-0172

balkóny

VOĽBY 2020 / POLITICKÁ INZERCIA

Voľte aj zo zahraničia

Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň
konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
Volič môže voliť na území Slovenskej
republiky vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, alebo
v ktoromkoľvek volebnom okrsku na
základe hlasovacieho preukazu. Volič
môže však voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak nemá trvalý
pobyt na území Slovenskej republiky
a bol na základe žiadosti zapísaný do
osobitného zoznamu voličov, alebo
má trvalý pobyt na území Slovenskej
republiky a v čase volieb sa zdržiava
mimo jej územia.
Nepremeškajte lehotu pre podanie
žiadosti!Nečakajte v radoch. Neodkladajte to! Zaberie to tri minúty. Ide o veľa!
Rôzne spôsoby voľby vyžadujú:
- včas podanú žiadosť,
- čestné vyhlásenie,
- fotku / scan dokladu (len ak nemáte
trvalý pobyt v SR),

Všetky náležitosti odošlete e-mailom na adresu, ktorá sa zobrazí v poslednom kroku (závisí od miesta Vášho
trvalého pobytu). Ak nedostanete odpoveď na e-mail, doporučujeme overiť
si prijatie žiadosti telefonicky.
Formulár je vyplnený len vo vašom
zariadení (mobile, počítači,..). Žiadne z
údajov, ktoré zadáte, sa sa nikde neukladajú. Vytvorenú žiadosť si uložíte u
seba a odošlete z vášho e-mailu.
https://www.srdcomdoma.sk/

» red

Strecha im spadla na hlavu
áɭơƎɢŖɭƎȩŔȟǫʽȟơɽʋơɭȶȟɢŔƃǠˊɽɢŔƎ࢚
ȍŔɽʋɭơƃǠŔƎȶȟʠŔɭŔ˖ȶȟɽŔȥŔʠȍǫƃǫȶƃǫʋȍȶࠅ߿
èȷȟȶʽࡲ¥ơɽʋŔɭŔȍǫɽŔȶɽʽȶǿơŹˋʽŔȥǫơŔɽʋɭơƃǠŔ
ǫȟƎȶɽȍȶʽŔɽɢŔƎȍŔȥŔǠȍŔʽʠࡲĪơȒŔȒʠƎǭɽǫɢȶʽǫơ
˙ơʋŔȇǫȟʋɭơŹŔࡲ¥ơƆʠƎʠǿơȟɽŔǫȟƃǠŖɢơȟǫƃǠࡲ
áɭǫȟŖʋȶɭȇŔɢȶʽơƎŔȍŔ˙ơǫȟɢȶɽȇˊʋȥơɽʋŔ࢚
ȥˊࡲ áɭơƎɢȶȇȍŔƎŖȟ ˙ơ ɽȶƃǫŖȍȥơ ɢɭŔƃȶʽȥǭƆȇˊ
Ǝơʋǫ ʠȟǫơɽʋȥǫŔ Ǝȶ ƎơʋɽȇˋƃǠ Ǝȶȟȶʽȶʽࡲ ʠƎǫŔ
ɢȶȥŔƎŖʽŔǿʡŔȇŔ˙ƎˋŹʠƎơɢȶȇȍŔƎŔʍʽơƃ˖Ŕʽˊ࢚
ŹŔʽơȥʡࡲʽʁŔȇȥǫơȇŔ˙ƎˋɽŔʠ˙˖ŔȟˊɽȍǭƆȶȥŖɽ
ʋȶŹʠƎơɽʋŖʍȥŖɽʽʁơʋȇˋƃǠࡲ
ŁȶŹơɭȟơɽǫȍơȥǿơƎȥʠɢȶȍȶ˙ȇʠࡲȇɽǫʠʽơ࢚
Ǝȶȟǭȟơ˙ơȍơȥǿơƎȥȶƎǫơʍŔʽƎơʋɽȇȶȟƎȶȟȶ࢚
ʽơ ɽɢȶȍȶƆȥȶɽʍ ɽʋȶǿǭ ࠀࠄ ߿߿߿ Fčè ɭȶƆȥơ Ŕ Ǝơʋǭ
ʋŔȟŹʠƎơȟǫȥǫȟŖȍȥơƎʽŔƎɽŔʍʋŔȇ˖ʋȶǠȶƆǭɽȍŔ
ɽŔ ʽŖȟ ˖Ŕȇɭʡʋǫ ǠȍŔʽŔࡲ ŁŔ ɢŖɭ ɭȶȇȶʽ ȟȼ˙ơȟơ
ǠȶʽȶɭǫʍȶȟǫȍǫȷȥȶƃǠࡲ
ȇȶɽȶȟʋȶɭǫơʁǫȍʽȶŹƃǫǿŔࡳ¡Ŕȍɽȶȟɭȶʽ࢚
ȥŔȇˋ ɢɭȶŹȍƢȟࡲ 7ȶ ɽʋɭơƃǠˊ ǫȟ ɢɭʁŔȍȶ Ŕ ɽŔƎ࢚
ɭȶȇŔɭʋȷȥ Ŕǿ ɽ ƃơȍȶʠ ȇȶȥʁʋɭʠȇƃǫȶʠ ǫȟ ɽɢŔƎȶȍ
ȥŔǠȍŔʽʠࡲɭȶʽɢɭơǠȥǫʋˋƎơɭŔʽˋࡲʋǫơ˙ƃǠƃơȍǫ
èȷȟȶʽǫŔ ȥȶʽƢ ŹˋʽŔȥǫơࡲ ʋȶ Źˊ ȥơƃǠƃơȍ ʽơƑ
ʋŔȇʋȶɽŔ˙ǫʍȥơƎŖࡲ
7ȶǠȶƎȍǫɽȟơɽŔࡲĪʁơʋȇȶɽǫɢơȇȥơʽˊɢɭŔʋŔȍǫ
ɽŔȟǫࡲ¥ŖɽȍơƎȥơǫȟȶŹơƃȥŖ˪ɭȟŔȶɢɭŔʽǫȍŔɢȶ࢚
ʁȇȶƎơȥʡɽʋɭơƃǠʠࡲáȶƎǠȒŔƎŔ˖Ŕʋơɢȍơȥǫơ˖ʽȍŖƎ࢚
ȍǫ˖ŔȥŔʁơǿŔɽǫɽʋơȥƃǫơɽŔȟǫࡲbŔȇʋʡɭʠ˖ŔȶɢɭŔʽʠ
ɽʋɭơƃǠˊ˖ŔɢȍŔʋǫȍǫƃơ˖ǫȥʁʋǫʋʡʋȶɽȶŹǫʋȥƢǠȶɢɭǭ࢚
ǿơȟƃʠɽȶƃǫŖȍȥˊƃǠƎŖʽȶȇŔǿ˖ɢȍŔʋʠɭȶƎǫȥȥƢǠȶ
ɢɭǭɽȍʠʁȥǭȇŔࡲ òɢȶȍȶƆȥȶɽʍ ʋȶ ȥơɽʋŖȍȶ Ŕȥǫ ȇȶɭʠ࢚
ȥʠࡲ ơƑ ȟŖ ȶŹơƃ Ɔǫ ȟơɽʋȶ ʽȍŔɽʋȥˋ ɽȶƃǫŖȍȥˊ
ɢȶƎȥǫȇ ʽǫơ ȒʠƎǭ ˖ŔȟơɽʋȥŔʍ ȥŔʠƆǫʍ ɭơȟơɽȍʠࡲ

èȷȟȶʽǫŔ˖ǭɽȇŔǿʡɢɭŔƃȶʽȥƢȥŖʽˊȇˊŔ˖ɭʠƆȥȶɽʋǫࡲ
ĪơƎǫŔɽǫ˖ŔɭȶŹǫʍŔʋŔȇǫȟȶŹơƃʽǫơɢȶȟȼƃʍɽȶ
ɽȇʽŔȍǫʋȥơȥǭȟŹˋʽŔȥǫŔࡲŁŔʽǫơɽʍʽȶƎʠʽˊŹʠƎȶ࢚
ʽŔʍȇʡɢơȒȥơࡲȇȟŖʋơʽƎȶȟơȇʡɢơȒȩʠǿơʋȶ
ɢɭơ ɭȶƎǫȥʠ ʽ ȇʽŔȍǫʋơ ˙ǫʽȶʋŔ ɽȇȶȇࡲ áɭơǿŔʽǭ ɽŔ
ȥŔǿʽǫŔƃ ʠ Ǝơʋǫ ʽˋɽȍơƎȇŔȟǫ ʽ ʁȇȶȍơࡲ ¥ŖɽȍơƎȥơ
ȟŔǿʡ ʽťƆʁǫʠ ʁŔȥƃʠ ɽŔ ˖ŔȟơɽʋȥŔʍ ɢɭŔƃȶʽŔʍࡲ
òɢȶȍʠ ɽ ʋơɭƢȥȥȶʠ ɢɭŖƃȶʠ ǿơ ʋȶ ȟȶƎơȍ Ŕȇȶ
ɢɭơƎƃǠŖƎ˖ŔʍʋŔȇˋȟʋȶǠŔʽŔɭǫǿȥˋȟɽʋŔʽȶȟࡲ
¥Ŕȶ˖ŔǿǿơɢȶʋɭơŹȥƢ˖ŔƆŔʍɽŔʽơȥȶʽŔʍɭǫơʁơȥǫʠ
ʋơǿʋȶɢɭȶŹȍơȟŔʋǫȇˊࡲŁŔƆŔʍɢɭŖƃȶʠɭʠȇŔʽɭʠȇơ
ɽȶʽ˖ƎơȍŖʽŔȥǭȟŔȥŖɽȍơƎȥơŹˋʽŔȥǭȟࡲáɭơɽʋŔʍ
ȍǫŔʍ˖ƎɭȶǿơƎȶŔȇʋǫʽǭʋȇʋȶɭƢɽŔɭȶŹǫŔȍơȥǉȶɭ࢚
ȟŖȍȥơŔŹˊɭȶȇɭŔʋǫƃȇˊȥǫƆȥơɢɭǫȥŖʁŔǿʡࡲáȶƎŔɭǫ࢚
ȍȶɽŔȟǫʋȶʽȥŔʁơǿȶŹƃǫࡲzȥʁɢǫɭȶʽŔȍȶɽŔȥǫơȇȶȒ࢚
ȇȶƑŔȍʁǭƃǠȶŹƃǭŔȟǫơɽʋȥŔòȍȶʽơȥɽȇʠࡲ¡ʠɽǭȟơ
ʋȶ˖ɭơŔȍǫ˖ȶʽŔʍȥŔƃơȍȶȟòȍȶʽơȥɽȇʠࡲèȷȟȶʽǫŔ
ɽʡɢȶʋơȥƃǫŖȍȥǫơǠɭȶ˖ŹŔࡲ¡ʠɽǫŔɢɭǫȥŖʁŔʍ˖Ǝɭȶ࢚
ǿơȥǫơʽˋƎŔʽȇˊࡲĪˊɽȇʡʁŔȍǫɽȟơ
ʋȶࡲ¶ɽʽơƎƆǫȍȶɽŔʋȶࡲĪǫơȟơ
Ŕȇȶ ȥŔ ʋȶࡲ  ȇ ƎȶɽʋŔȥơ࢚
ȟơ ɢɭǭȍơ˙ǫʋȶɽʍ ŹʠƎơȟơ
ʋʽɭƎȶ ɢɭŔƃȶʽŔʍ Ŕ ɢɭơ࢚
ɽŔƎ˖ȶʽŔʍ ŔŹˊ ɭǫơʁơȥǫŔ
ŹȶȍǫʋɭʽŔȍƢࡲeŔɭŔȥʋʠǿơȟ
ʽŖȟ˙ơ˖ŔʽȶȍơŹȥƢȶŹ࢚
ƎȶŹǫơɽŔƎŔǿʡƎȶɽǫŔǠȥʠʍ
ʽǫƎǫʋơȒȥƢ Ŕ ȟơɭŔʋơȒȥƢ
ʽˋɽȍơƎȇˊࡲ

Vladimír Ledecký, podpredseda strany Za ľudí

87-0108

Objednávateľ: Produkčná s.r.o., Železiarenská 49, 04015 Košice-Šaca, IČO: 52622452 Dodávateľ: REGIONPRESS s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

Nie jedna (ako základná číslovka), ale Slovenčina naša
jeden. (Jeden dva, tri...) Nie za päť minút, ale o päť minút.

Vymeníme neschopných
politikov za odborníkov
Objednávateľ: ZA ĽUDÍ, Jašíkova 4849/2, 82103 Bratislava, IČO: 52581675, Vydavateľ: REGIONPRESS, s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

Ak máte príbuzných v zahraničí –
podľa štatistických údajov je ich
viac ako milión, potom ich upozornite aj na nasledujúcu možnosť.

Najčítanejšie regionálne noviny
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POLITICKÁ INZERCIA / SLUŽBY, RELAX, ZAMESTNANIE

Pripravení prevziať
zodpovednosť

Zariadenie pre seniorov

Špecializované zariadenie a
Rehabilitačné centrum

Tel.: 0911 047 213

www.DrienoveckeKupele.sk

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

Postavíme gaunerov
pred spravodlivý súd

27-0010-7 / 0056-1

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

WELLNESS

Rehabilitačné centrum

PARNÁ FÍNSKA INFRA sauna
Bazén 14x6m, VÍRIVKA, masáže
27-0010-9

PATRIA n.o. - Drienovecké kúpele, Drienovec
Tel.: 055/48 98 711, www.DrienoveckeKupele.sk

Nie prádlo, rohlík, botník, detský
kočiar, šialka/šialok, ale nátierka,
bielizeň, rožok, topánkovník/skrinka na topánky, detský kočík, šálka.

vypratávanie
pivníc, záhrad

-likvidácia
azbestu-eternito-

Richard Sulík
predseda SaS

Zdravý rozum je
najlepší recept

66-0005-7

vých striech, stavebného a iného odpadu

Už predtým, než vyplávali na povrch prepisy
z threemy a nahrávka Gorily, sme tušili, že veci na
Slovensku asi nejako „super“ nefungujú. Boli sme
ochotní pripustiť, že niekedy v politike príde aj
k zlyhaniam; veď sám si dobre pamätám, kde som
bol na raňajkách. Ale po tomto všetkom, a bohvie,
čo ešte príde, je jasné, že toto je kategoricky iné.
Čítame, ako pani Jankovská vybavovala kšefty,
toľko tisíc za rozsudok, toľko miliónov za kúpenie
poslancov... Slovensko je však civilizovaná krajina
a neexistuje, že si s týmto neporadíme. Nedávno to
predsa dokázali v Rumunsku alebo v tridsiatych
rokoch v Chicagu. Musí byť možné túto zlodejskú
bandu odstaviť!
Uvedomujem si, že my, demokratická opozícia,
nie sme jeden monolit. Nie sme ako Fico v 2012-tom,
keď palec pani Laššákovej, ktorý ukazoval, ako
majú vládni poslanci hlasovať, bol najmocnejším
orgánom na svete. Náš spoločný záujem je oveľa
silnejší.
To, čo táto vláda nastvárala, musí skončiť.
Za seba hovorím, že po desiatich rokov v politike
sa cítim byť pripravený. V opozícii spolu intenzívne
komunikujeme, vieme sa dohodnúť a garantujem
vám, že budeme postupovať spoločne.
29. február bude kľúčový deň v dejinách Slovenska, najmä v dejinách
od revolúcie, za posledných 30
rokov. Pretože po tomto dni spoločne docielime, aby boli gauneri
postavení pred spravodlivý súd.

Slovenčina naša

-odvoz-dovoz
-sťahovanie

13

Cukrovka je závažný problém

85_0690

Diagnostikovanú cukrovku má dnes u nás približne 8 % dospelých a odborníci predpokladajú,
že ďalších 2,5 % ju má, len o nej zatiaľ nevie. Táto
choroba je zákerná, pretože sa prejaví až, keď urobí
v tele veľké škody. Cukrovka spôsobuje poškodenie
cievneho a nervového systému, ktoré môže skončiť poškodením obličiek či mozgovou porážkou.
Väčšinou vzniká postupne a to nezdravým životným štýlom. Rizikové faktory sú najmä nesprávne
stravovanie alebo aj stres.
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Veľmi dôležitá je prevencia a skoré odhalenie
ochorenia. Ak sa cukrovka skoro podchytí a lieči,
dá sa komplikáciám zabrániť. Najdôležitejšie sú
preventívne prehliadky u všeobecných lekárov,
správna výživa a dostatok pohybu.
Ak niekto cukrovku má, mal by striktne dodržiavať liečebný režim - užívať pravidelne lieky, dodržiavať stravovací režim, venovať sa telesnej aktivite
a chodiť na kontroly k lekárovi. Podľa nášho programu by starostlivosť o cukrovkárov v ľahšom stupni
mohli prevziať aj všeobecní lekári.
Slovenská diabetologická asociácia dokonca zverejnila, na
aké zdravotnícke pomôcky majú
diabetici nárok. Navyše, diabetici, ktorí sú uznaní ako osoby
s ťažkým zdravotným postihnutím, môžu požiadať svoj ÚPSVaR
o peňažný príspevok.

Martin Barto

člen zdravotníckeho tímu SaS

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

KOŠICKO

SPRAVODAJSTVO

14
rokov

NOVEMBER 89

Najčítanejšie regionálne noviny

SERIÁL: Tridsaťročná cesta Slovenska k demokracii

Novembrom 1989

6

sa boj medzi dobrom a zlom neskončil

„Kde ste boli, čo ste robili, aký postoj ste zaujali“ - to sú bežné otázky, ktoré sa teraz vo zvýšenej miere v súvislosti
s výročím Novembra 89 zjavujú vo verejnom priestore. Vhodnejšie by však asi bolo pripomenúť si niektoré slová,
pojmy, ktoré by v nás mali rezonovať. O ich výklad REGIONPRESS požiadal uznávaného diplomata, Tomáša Valáška.
SLOBODA

■

REGIONPRESS: Máme k dispozícii slobodu
slova, prejavu, vierovyznania, voľného pohybu,
či slobodu podnikania. Môžeme chodiť do školy aj
do kostola, cestovať, podnikať, čítať knihy podľa
vlastného výberu, protestovať proti klimatickým
zmenám, aj zhromaždiť sa na námestí.
O slobode sa však málo hovorí, ak ju vnímame
ako nevyhnutnosť rešpektovať isté normy, zákony.
Ako by sme mali narábať so slovom sloboda?

■ Tomáš Valášek: „Citlivo a s empatiou. Slovo
sloboda sa stalo tak trochu synonymom pre
ľahostajnosť a bezcitnosť. Ako keby znamenalo
hlavne slobodu nezaujímať sa o osudy iných, tých
menej šťastných či privilegovaných. To je veľmi krutá
a veľmi obmedzená interpretácia. Ozajstný význam
slova je aj sloboda konať veľkodušne, postarať
sa o blížneho svojho. Rok 1989 bol aj nádejou,
že keď sa zbavíme strachu a núdze, budeme viac
tolerantní, viac chápaví.Čiastočne sa to naplnilo stovky občianskych združení stavajú detské ihriská,
čistia lesy či nosia jedlo bezdomovcom. Ale príliš
často vidno zbytočnú, skoro náhodnú ľahostajnosť
voči osudom iných. Či vo forme chodníkov a domov
neprístupných pre tých, čo sa pohybujú na vozíku,
alebo vo forme lenivého, nezdvorilého správania
k dlhodobo chorým či seniorom. Odsúdiť tých
menej šťastných na podštandardnú existenciu – to
nie je sloboda. To je krutosť.“

rom zohráva kľúčovú úlohu práve občianska
spoločnosť a aktívny občan, ktorý svojich
politikov kontroluje a upozorňuje na chyby a
prešľapy. Voličská účasť však často hovorí skôr
o pasivite k veciam verejným. Čo s tým?

■

Tomáš Valášek: Pasivita je pochopiteľnou
reakciou na cynizmus a korupciu ľudí aktuálne
pri moci. Pochopiteľnou, ale škodíme ňou len sami
sebe. Pasivita je presne to, v čo táto vláda dúfa.
Že slušní ľudia vzdajú nádej, že politici vedia byť
nezištní. Že prijmú korupciu ako súčasť vládnutia. ZLYHANIE
Nemusí to tak byť a nie je to tak. Netreba chodiť
ďaleko, do Švajčiarska či Singapúru po príklady. ■ REGIONPRESS: V súvislosti s Novembrom
Už v susednom Poľsku by bolo nemysliteľné, aby 89 sa často používa slovo zlyhanie. Ak nastalo
bola korupcia tak hlboko zakorenená v politickom zlyhanie, v čom teda?
priestore, ako je to u nás.
■ Tomáš Valášek: Neviem, či by som použil
slovo zlyhanie. Možno podcenenie moci zla.
Neuvedomili sme si, že strach, nenávisť a korupcia
spájajú rovnako – možno ešte dôkladnejšie – ako
sloboda či láska k blížnemu svojmu. Novembrom
1989 sa boj medzi dobrom a zlom neskončil. Len
sa posunul z roviny konfliktu medzi autoritami
a disentom do roviny zápasu medzi viacerými
ideológiami. Tí, ktorí čakali, že tento večný boj sa
novembrom skončí, sú asi sklamaní. Ale boj dobra
a zla je tak starý ako ľudstvo.
VÝZVA

■ REGIONPRESS: Do ďalšej desiatky rokov, na
čo by sa Slovensko malo zamerať? Kde má svoje
priority, respektíve, malo by ich mať? Aká je naša
vízia demokracie?

ZODPOVEDNOSŤ

■

REGIONPRESS: November 89 znamenal
nadobudnutie občianskych a ľudských práv a
prepojenie so slobodným svetom. Toto je však
spojené s trvalou zodpovednosťou, zasadzovaním
sa o to, aby zostali zachované. Zodpovedný občan
– aký je to občan?

■

Tomáš Valášek: „Pre mňa je to ten, ktorý
nestratí záujem o vec verejnú a optimizmus, že veci
sa dajú zmeniť k lepšiemu. Rovnako aj ten, ktorý
má trpezlivosť a morálnu silu nepodľahnúť
pokušeniu korupcie či totalitárnej ideológie. Život
v slobodnej spoločnosti je o niečo komplikovanejší
ako v totalite. Kým sme nemali slobodu výberu,
v mnohom sa nám žilo pohodlne. Nebolo treba
sa rozhodovať medzi politickými stranami,
možnosťami – a niesť následky zlých rozhodnutí.
Žiaden politik nesklamal naše očakávania, lebo
nič dobrého sme od nich nečakali. Demokracia je
oslobodzujúca a sloboda je úžasne motivujúca,
ale vyžadujú si väčšie osobné nasadenie. A tým
skutočne zodpovedným aktom je nikdy nestratiť
elán a kultivovať túto spoločnosť a vlasť, či
rozumnou politickou voľbou, či občianskym
aktivizmom.
ZÁPAS

■ REGIONPRESS: Zápas o demokraciu je
neustály a nikdy nekončiaci sa proces, v kto-

v prvej trojke dve strany demokratickej opozície,
ktoré cielene vedú slušnú kampaň. Paradoxne,
aj fašistom sa darí sčasti preto, lebo sa snažia
svoje extrémne názory podávať kultivovane. Tie
vulgarizmy sú nástrojom najmä časti SMERu
a niektorých menších opozičných strán. Mnohé
z tých najväčších úspešne vsadili na slušnosť
a voliči to odmeňujú podporou. Dalo by sa povedať,
že vulgárnosť je nástrojom slabých a tých, čo sa
cítia ohrození.

■
■ Tomáš Valášek s bývalým generálnym

tajomníkom NATO Anders Fogh Rasmussenom.

SLUŠNOSŤ

■

REGIONPRESS: Mať rôzne názory a vedieť sa
navzájom rešpektovať, slušne žiť, hľadať svoje
vlastné šťastie a dopriať ostatným nájsť to svoje.
Toto akoby nám chýbalo. Slušnosť sa vníma skôr
ako slabosť. Aj politika sa vulgarizuje, je akási
viac „silová“ ako pragmatická. To zrejme nie je
dobrý trend.

Tomáš Valášek: „Prvoradé musí byť obnovenie
dôvery občanov v štát a základnú spravodlivosť.
Lebo všetky ostatné výzvy sa riešia ľahšie, keď
verejnosť dôveruje, že politici konajú nezištne
a vo verejnom záujme. To nepôjde bez zlepšenia
zdravotnej starostlivosti. Ľudia často nechcú od
vlády veľa, ale to, aby za svoje dane boli ošetrení
načas, kvalitne a zdvorilo, to je absolútnym
minimom. Čaká nás ozdravenie školstva, pretože
bez lepšej schopnosti myslieť za seba, kriticky
posudzovať rôzne konšpiračné bludy na sociálnych
sieťach, nezastavíme radikalizáciu politickej
scény. Vo vzťahu k Európe a svetu treba začať
systematickejšie presadzovať slovenské záujmy za
hranicami. Nebyť len za obľúbených, ale pretvárať
„naše“ inštitúcie ako EÚ či NATO tak, aby nám
lepšie pomohli modernizovať ekonomiku či obrániť
našu suverenitu.

■ Tomáš Valášek: Vulgarizácia politiky vie
v konečnom dôsledku potopiť demokraciu. Lebo
demokratické spoločnosti robia pokrok trpezlivým
Tomášovi Valáškovi za odpovede ďakuje
budovaním zhody na zmene medzi rôznymi
šéfredaktor Ivan Brožík.
politickými stranami a názormi. To sa dá len
vtedy, ak sa tieto správajú k sebe ako rivali. Keď
Kto je Tomáš Valášek
sa nezhodnú, tak slušne. Ak sa totiž raz stanú
nepriateľmi a začnú po sebe brechať, priestor na
Tomáš Valášek je riaditeľom európskych operácií Carnegie nadácie
kompromis mizne. Spoločnosť ustrnie.
pre medzinárodný mier a bývalým
Ale som optimista. Nezdieľam pocit, že sme
veľvyslancom Slovenskej republiky
odsúdení na čoraz vulgárnejšiu diskusiu. Keď
pri NATO.
pozerám na prieskumy verejnej mienky, vidím
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Lekárnička z prírody – cibuľa

Deti si zaslúžia snívať

Milí čitatelia, rozhodli sme sa, že v
zimnom, na zdravie rizikovom období, si pripomenieme často zabudnuté, no mimoriadne účinne lieky, ktoré máme v komore či v chladničke.
Ako inak začať, ak nie cibuľou?
Pridávame ju ako základ do takmer
každého jedla, niet asi „obyčajnejšej“
suroviny na prípravu potravy. Cibuľa
je však zázračný liek už viac ako 5000
rokov. Je možné, že cibuľa pochádza
zo strednej Ázie. Je tak isto možné, že
po prvý krát bola pestovaná v Iráne a
západnom Pakistane. V Egypte bola
cibuľa predmetom uctievania. Rimania
konzumovali cibuľu pravidelne a vozili
si ju aj do svojich provincií v Anglicku
a Nemecku. Podľa nich mala cibuľa
silu liečiť zrak, navodiť spánok, liečiť
pohryznutia, otlačeniny, bolesti zubov,
úplavice, či bolesť v krížoch.
Smrdí a štípe, ale ako prírodný liek
je asi neprekonateľná. Užívanie cibule
chráni pred rakovinou a infarktom,
posilňuje obranyschopnosť nášho organizmu pred chrípkovým vírusom.
Kombinácia cibuľovej šťavy a medu dokáže spôsobiť priam zázrak pri kašli a
bolestiach hrdla.
Jej pozitívne liečebné účinky sa
však naplno prejavia iba vtedy, ak ju
používame ako čerstvú zeleninu a nie
iba ako základ pri varení jedál. Cibuľa
je zdrojom takých minerálnych látok,
akým je kalcium, fosfor, síra a stopový
prvok selén. Práve síra spôsobuje, že

Modranka Barbora sa aj tento rok
stala anonymným darcom v projekte Nadácie REVIA – Otvor srdce,
daruj knihu a opäť raz poteší deti
zo sociálne znevýhodnených rodín. Skúste to aj vy.

20 436 eur. Toto obdivuhodné číslo
chceme aj vďaka vám opäť navýšiť.
Darujte knihu deťom, ktorých možnosti sú limitované a ich darčekmi sú
zväčša iba základné potrebné veci.
Chceme, aby si pod stromčekom našli
o príbeh, o knižného hrdinu, či o sen
Počas pätnástich rokov Barbo- viac.
„Staň sa Ježiškom na Ježiška,
ra vždy v predvianočnom období
vyberá z detských knižných želaní kúp knižku neznámemu chlapcovi
v pezinských a modranských kníh- či dievčaťu, možno aj Teba na Ježiška
kupectvách a stáva sa tak anonym- nejaký Ježiško prekvapí“- vyzýva Veným knižným Ježiškom. Od detailnej ronika Šikulová, spisovateľka a amstarostlivosti o kone, cez zložitý svet basádorka projektu.
Vianočné obdobie Nadácia REtechniky až po napínavý román. Výber detí vždy odráža ich záujmy, ciele VIA uzavrie aj magickým živým orlojom. Na vianočných trhoch 13. decema sny.
„Odmalička nachádzam v kni- bra v Pezinku a 14. decembra v Modre
hách inšpiráciu a motiváciu zmeniť zažijete vystúpenie tradičných i nemôj svet k lepšiemu. Chcela by som tradičných vianočných postáv. Viac
túto skúsenosť sprostredkovať de- informácií nájdete na revia.sk, alebo
ťom, ktoré by ju možno nikdy nemali priamo v kníhkupectvách. Spoločne
a nevynechám ani tento rok.“ hovorí robíme Vianoce o čosi kúzelnejšie.
dlhodobá darkyňa knižiek.

pri šúpaní či krájaní cibule často nedokážeme zadržať slzy. Malý tip od rakúskych vedcov - slzám ľahko zabránime, ak cibuľu, nožík a lopár umyjeme
pred krájaním v studenej vode.
Počas chrípkovej epidémie by sme
teda nemali zabudnúť na to, že možno
práve v kuchyni nájdeme výborný a cenovo dostupný liek proti chrípkovým
vírusom. Cibuľa tiež preukázateľne
znižuje hladinu cukru v krvi, čo možno
pripísať obsahu rastlinného hormónu
zvaného glykoquín. Ten predlžuje rozklad inzulínu v organizme a zároveň
dobu jeho pôsobenia. Rovnica je jednoduchá, čím viac cibule diabetik zje,
tým bude jeho hladina cukru nižšia.
Zaujímavosťou je, že zjedením surovej cibule sa údajne dá zastaviť alebo
zmierniť astmatický záchvat. Zásluha
sa pripisuje jej antialergickým účinkom a tiosulfinátu (zložka éterických
olejov), ktorý rozširuje bronchiálne
cesty. Alergici tvrdia, že účinok sa prejaví už pár minút po zjedení.

Ako to funguje?
Od 4.11. do 31. 12. 2019 Nadácia
REVIA prináša knižné priania detí
z malokarpatského regiónu do kníhkupectiev Artfórum na Kollárovej
ulici v Pezinku a Folly v modranskej
Kocke, kde ich vy môžete splniť. Veľmi jednoduché. Stačí prísť a kúpiť želanú knižku, ktorá sa páči aj vám. My
ju deťom zabalíme a doručíme pod
Vianočný stromček.
„Vždy keď niekomu darujeme
knihu, darujeme mu kúsok seba.
Kúsok nášho pohľadu na svet, nášho
zmýšľania, nášho vkusu.“ pripomína
ambasádor projektu, novinár a spisovateľ Márius Kopcsay.
V štrnástich predchádzajúci ročníkoch sa nám spolu s knižnými Ježiškami podarilo obdarovať 2 884 detí
knihami v hodnote neuveriteľných

» red

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

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

Slovenčina naša
Nie okay, spisovne je okej.
Nie móžem, ale môžem.Nie môžme, ale môžeme.

Obsadzované profesie:
Zámočník - základný kurz zvárania v ochrannej atmosfére (ZM1–CO2),
znalosť výkresov, rovnanie plameňom;
Zvárač - základný kurz zvárania v ochrannej atmosfére (ZM1–CO2),
certifikát zvárača pre proces 135;
Mzda:
Pracovník
na zaučenie:

Pracovník s odbornou praxou
v našom odbore:

Hod. mzda bez príplatku: 3,50 eur

Hod. mzda bez príplatku: 5,50 eur

Hod. mzda s príplatkom: 5,33 eur

Hod. mzda s príplatkom: 7,50 eur

Mesačne 1.100,-€

Mesačne 1.660,-€

s nadčasmi a príplatkami

s nadčasmi a príplatkami

PRÁCA V KOŠICIACH
Údržbár Realitný maklér
800 EUR

Kuenz – SK patrí medzi TOP 10 firiem regiónu
- zodpovedný prístup k zamestnancom, mzdy vždy načas

1000 EUR + provízie

• voda-elektro
• montáž, údržba
inštalácia

- príspevok na dopravu alebo BEZPLATNÉ UBYTOVANIE
pre zamestnancov mimo Košíc, zamestnanecké pôžičky
Kontaktujte nás:

tel.č.: 055/72 61 503
37-0008-1

e-mail: ludmila.revesova@kuenz.com ¦ michaela.sopkova@kuenz.com
www.kuenz.sk ¦ www.topzvarac.sk

» Lucia Finková

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

0950 206 468 • stavba@kontiki.sk
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KOŠICKO

musíme

dokončiť

Pred 30-imi rokmi padol
komunistický režim.
Podarilo sa to aj vďaka
osobnostiam Nežnej
revolúcie - Jánovi Budajovi
a Milanovi Kňažkovi, ktorí
jednoznačne sformulovali požiadavky na
odchod komunistov, slobodné a demokratické
voľby a nastolenie právneho štátu.
Pád totality nastal však najmä vďaka státisícom
ľudí, ktorí svoju túžbu po živote v slobodnej
krajine demonštrovali na námestiach a v
uliciach našich miest. Bez ich odvahy a sile
osobností na tribúnach by komunisti svoju
moc z rúk nepustili.

Dnes opäť stojíme na križovatke.
Pred tridsiatimi rokmi sa v ponovembrovej
eufórii urobilo mnoho chýb, ktorých následky
pociťujeme dodnes. Áno, vláda maﬁe a
bielych golierov sú následkami nedôslednosti
časti novembrových elít. O necelé štyri
mesiace však budeme mať príležitosť tieto
chyby napraviť. Vo voľbách. Nedajme si túto
jedinečnú príležitosť na zmenu - dokončenie
Nežnej revolúcie - ujsť.
Dnes oslavujeme výročie Nežnej revolúcie.
Nezabudnime vo februári 2020 pri voľbách na
jej ideály a spoločne zmeňme Slovensko.
Igor Matovič

TAKTO SA ŽILO NA SLOVENSKU ZA TOTALITY
71 168 odsúdených ľudí politické trestné činy
51 politických väzňov vo väzení zomrelo
8 240 osôb odvliekli v rokoch 1948-1953 do táborov nútených prác
42 ľudí zomrelo pri pokuse o útek cez železnú oponu
1 042 rodín bolo počas akcie B násilne vysťahovaných z miest na videk
3 142 rehoľníčok a rehoľníkov násilne vyvliekli z kláštorov počas akcií R a K
37 obetí si vyžiadala okupácia vojskami Varšavskej zmluvy v auguste 1968
Desaťtisíce rodín trpeli, pretože ich príbuzní emigrovali alebo kritizovali režim

Dožadujme sa
ZMENY!
Ján Budaj patril medzi vedúce postavy Novembra 89.
Dnes pripomína, že rovnako ako pred 30-imi rokmi, majú všetku moc v rukách
ľudia. Práve vďaka nim padol komunistický režim a vďaka obyčajným ľuďom, ktorí
prídu voliť, može padnúť aj režim Fica - Kaliňáka - Kočnera - Glváča - Jankovskej Bašternáka. Toto je jeho návod ako Slovensko vytrhnúť z rúk maﬁe:
Buďte aktívni na lokálnej úrovni!
Žiadajte zmeny všade priamo tam, kde žijete - na lokálnej úrovni. Lebo regionálna
politika často smrdí tým istým korupčným bahnom ako tá celonárodná. Zmena
nepríde natrvalo, ak tú zmenu zhora, nebude sprevádzať aj zmena zdola, od
lokálnych parlamentov miest a obcí.
Zúčastňujte sa protestov!
Ďalšou možnosťou, ako pomôcť k zmene, je účasť na demonštráciách proti
maﬁi. Bez týchto protestov občanov, aj demokratických politikov (začali sme
pred komplexom Bonaparte, pamätáte?), by sa nám dodnes smial z úradu vlády
Kočnerov sused, Fico, z ministerstva vnútra Kaliňák, na prokuratúre by rozhodoval
Šuﬂiarsky a Trnka, na ministerstve spravodlivosti Jankovská, v parlamente by riadil
schôdze Glváč... tých všetkých sa podarilo poslať preč už teraz, pred voľbami!
Váš hlas je dôležitý!
Slušný a čestne spravovaný štát môžete žiadať aj petíciami a aktivitou na internete.
No a hlavne - účasťou vo voľbách! Mobilizujme a získavajme voličov zmeny vo
svojich rodinách, aj v okolí! Vysvetľujte im, že zápas
medzi silami minulosti a demokratmi je taký tesný, že
o výsledku rozhodne každý hlas.
V roku 1989 sme začali brať naše veci verejné do
vlastných rúk. Vďaka Novembru sme získali slobodu,
postupne aj vlastný štát. Dokážme teraz, že si ho
nenecháme ukradnúť, ani zmaﬁanizovať. Voľte iba
politikov, čo konečne nastolia spravodlivosť! Inak sa zlo
bude vracať opäť a opäť.
Ukážme maﬁi, že my sme tu doma!
Ján Budaj

Hnutie OĽANO
si váži
slobodu
a demokraciu.

Aj preto počas okrúhleho výročia

Nežnej revolúcie

pripravilo
spomienkový program.

Ak ste tieto noviny dostali
v dostatočnom predstihu,
pozývame vás v nedeľu
17. novembra o 16:00 hod.
na Námestie SNP v Bratislave.

Zažite udalosti

“Novembra 89”
na vlastnej koži!

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
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Najčítanejšie regionálne noviny
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NEŽNÚ

ZDRAVIE / SLUŽBY

NEZABUDNEME!
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