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KOŠICKO okolie
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PREČÍTAJTE SI

ZADNÚ
STRANU
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šatníkové a policové zostavy

komody a iné...
vešiakové steny
komody a iné...

šatníkové a policové zostavy
vešiakové steny

ZAMERANIE a ukážka vzoriek u Vás doma ZDARMAZAMERANIE a ukážka vzoriek u Vás doma ZDARMA
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• 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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STOLÁRSKE PRÁCE
KUCHYNSKÉ LINKY
VSTAVANÉ SKRINE

Matúš Šoltys, Hervartov 38, 
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0908 637 969
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SIETE PROTI
HMYZU

Servis
Montáž
Dodanie
Oprava

www.samoplus.sk
SAMOplus
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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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SERVIS
OKIEN

rýchlo a lacno
0918 217 665
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www.hilfe-in-wuerde.at
office@hilfe-in-wuerde.at

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

Sprostredkovanie opatrovateľskej
práce v Rakúsku už 15 rokov

0908 868 643 | +43 699 190 48 723 | +43 7672 722 51 12
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InzercIa

 

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)

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

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 / 
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BETÓNOVÉ PLOTY
/

Platí do odvolania

AKCIA 1 2 DPH
Dodatočná zľava -10%

BIELE
vzor

BIELE
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

ČEREŠŇA
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

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

kovanie ZDARMA

zameranie ZDARMA
v ponuke aj

INTERIÉROVÉ DVERE

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

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

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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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
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Materiály používané pri výrobe:

www.regionpress.sk

Nie veľaráz, 
ale veľakrát alebo veľa ráz. 

Slovenčina naša
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VIANOČNÝ STROMČek
VyBER si svoj

Záhrada pri Nižnej Hutke
za Krásnou n/H

0905 682 445

CENA

9€
/ 1 m

 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

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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STK
JAZERO

STK + EK
pre objednaných klientov bez čakania

Napajadlá 7, Košice
www.stkkosice.sk

Po - Pia: 
7.00 - 17.00

So: 
8.00 - 13.00

Objednávky 055-304 57 27
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viac info na

      0948 51 51 51                       online rezervácie

      info@unibuss.sk                www.unibuss.sk

Benefity:
• wifi pripojenie počas jazdy ZDARMA
• káva/nápoj  ZDARMA
• odchody niekoľkokrát denne

LETISKOVÝ TRANSFER
Košice - Prešov - Poprad - Krakow - Katowice

ceny už

od 39€
na osobu

Nie päť euro, 
ale päť eur – euro skloňujeme.

Slovenčina naša
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
SPÄTNÉ ZDVIHNUTIE PODLÁH

ČISTO, RÝCHLO a bez BÚRANIA
stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU
SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

AJ V ZIME

Nebuďme otrokmi slobody

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Položme si otázku – ako občania 
Európskej únie – koľkí z nás aspoň 
tušia, že existuje nejaká Charta zák-
ladných práv Európskej únie a koľkí 
z nás ju čítali?

Pritom sloboda sa stala, žiaľ, jed-
ným z najsprofanovanejších slov nie-
len politického slovníka za uplynulých 
tridsať rokov. Tridsať rokov od Novem-
bra 89. Od chvíle, kedy sme si mysleli, 
že sme do našej spoločnosti vpustili aj 
slobodu.

Vráťme sa však k spomínanej Char-
te. 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 ne-
priaznivo dotýkať, taktiež o povinnosť 
administratívy odôvodniť svoje roz-
hodnutia. Tých práv v Charte je samo-
zrejme 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 veľkonoč-
nej 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 „slo-
boda“, ale stáva sa ešte viac otrokom? 
To sú otázky pápeža Františka inšpi-
rované čítaním zo Skutkov apoštolov. 
„Premýšľajme dnes nad našou slobo-
dou.“ 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 nevní-
majú ani mnohí tí, ktorí sa oháňajú Bo-
hom, nosia ho na transparentoch a vy-
krikujú jeho meno vo svojich heslách, 
vo svojom otroctve k svojej 
modle, ktorou je na Slo-
vensku, žiaľ, čoraz viac 
moc, peniaze a sláva.

Takže – aká to vlast-
ne sloboda, keď sme 
jej otrokmi? Nie je 
najvyšší čas čosi 
zmeniť?
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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%

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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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

Bolesť

Zápal

Poúrazové a pooperačné stavy

Reumatické ochorenia

Použitie u detí od 2 rokov 

Výživa kĺbov

Vhodné pre tehotné  ženy 

Posunuté platničky

Karpálny tunel

Tenisový lakeť

Ľahšie popáleniny

Uštipnutie hmyzom

Kŕčové žily

Podráždená a suchá pokožka

Regenerácia svalov a šliach

Podporná liečba pri ultrazvuku

Podporná liečba pri elektroforéze

Pacienti so srdcovociev. ochoreniami

Aktívny kyslík proti bolestiam
a zápalom svalov a kĺbov

Kúpite v každej lekárni Ozonicon® je zdravotnícka pomôcka.

www.ozonicon.sk
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výkup a predaj
EUROPALIET 

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

  PALIVOVÉ
 DREVO
na predaj
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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

ÈESKÁ KERAMIKA

TVORÍME
KÚPEĽNE

www.ceskakeramika.skDunajská 10
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kúpeľňové
štúdio
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»Prenájom 2iz. bytu, 
0908 092 539

»Kúpim haki lešenie 
0908 532 682 

»Kto mi opraví elektrickú 
kolobežku HARLEY v Ko-
šiciach tel. 0917939555

»KTO DARUJE MLADEJ 
MAMIČKE ZO SOCIÁLNE 
SLABEJ RODINY KOZME-
TIKU PRE NOVORODENCA 
A KOZMETIKU DEKORATÍV-
NU PRE SEBA. LEN SMS. 
0919 050 244

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.

auto-moto/predaj 1
auto-moto/iné 2
byty/predaj 3
byty/prenájom 4
domy/predaj 5
pozemky/predaj 6
reality/iné 7
stavba 8
domácnosť 9
záhrada a zverinec 10
hobby a šport 11
deťom 12
rôzne/predaj 13
rôzne/iné 14
hľadám prácu 15
zoznamka 16

ČÍSLA RUBRÍK    

04 BYTY / prenájom 

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

08 STAVBA                    

14 RÔZNE / iné    
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HĽADANIE VODY
VŔTANIE STUDNÍ

STROJOVÉ KOPANIE 
STUDNÍ do 13 m
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17 rokov
vyrábame okná

pre Slovensko
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Ministerka kultúry Ľubica Laššá-
ková predložila na okovaní vlády 
SR Koncepciu udržateľného rozvoja 
nehmotného kultúrneho dedičstva 
a tradičnej ľudovej kultúry na roky 
2020 – 2025. 

Dokument súvisí s implementáciou 
Dohovoru na ochranu nehmotného 
kultúrneho dedičstva UNESCO. Kon-
cepcia obsahuje prehľad medzinárod-
ných a slovenských nástrojov kultúrnej 
politiky v  oblasti nehmotného kultúr-
neho dedičstva, víziu a  Návrh rámca 
hodnotenia implementácie Dohovoru. 
Ide o  prelomový dokument, ktorým 
väčšina európskych krajín zatiaľ nedis-
ponuje.

„Dokument je zameraný na udrža-
teľný rozvoj nehmotného kultúrneho 
dedičstva a  tradičnej ľudovej kultúry 
s dôrazom na ich uplatnenie v širšom 
kultúrno – spoločenskom kontexte. 
Vznikol z  nutnosti reflektovať na ná-
rodnej úrovni obsahové a  tematické 
rozšírenie Operačných smerníc a  ďal-

ších súvisiacich aplikačných dokumen-
tov k  Dohovoru na ochranu nehmot-
ného kultúrneho dedičstva UNESCO, 
ktoré boli prijaté na medzinárodnej 
úrovni v nadväznosti na ciele Agendy 
2030. Ich aktuálne zameranie presa-
huje pôsobnosť a kompetencie rezortu 
kultúry,“ vysvetlila ministerka Ľubica 
Laššáková.

Hlavným prínosom dokumentu je 
koordinácia participácie ministerstiev 
pri príprave periodickej Hodnotiacej 
správy o stave implementácie Dohovo-
ru na národnej úrovni k 15. decembru 
2021 pre Medzivládny výbor Dohovoru 
na ochranu nehmotného kultúrneho 
dedičstva UNESCO. 

Koncepcia udržateľného rozvoja 
nehmotného kultúrneho dedičstva 
a  tradičnej ľudovej kultúry na roky 
2020 – 2025 je verejnosti prístupná na 
https://rokovania.gov.sk/RVL/Mate-
rial/24286/1 .

Na folklórne dedičstvo inak

» MK SR
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ZASKLIEVANIE BALKÓNOV A TERÁS

0918 477 323  |  www.balkona.eu Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás
splátky od 98 €

zimné záhrady 
splátky od 149 €

balkóny bezrámové
rámové

splátky od 49 €

ZĽAVY AŽ DO 25% Možnosť výhry 250 €JESENNÁ AKCIA

prístrešky
splátky od 101 €

09
-8

5

Mob.: 0948 020 669
Tel.: 055/ 78 98 772
Fax: 055/ 78 98 774

Kvalitné okná s dvojsklami i trojsklami za veľmi rozumné ceny
Sme na trhu už 14 rokov a jedna z našich dnešných, zaujímavých ponúk:

Ďalej ponákame okná a dvere:
ALUPLAST, SCHUCO,SALAMANDER, GEALAN, drevené EUROOKNÁ,

hliníkové okná a dvere so zasklením a výbavou podľa priania zákazníka,
s príslušenstvom (par , žalúzie, siete) a kompletnými prácami.

Montáž kvalifikovanými pracovníkmi.

Okná zo 7 komorového profilu, s tromi tesneniami
a nízkoemisnými trojsklami 48 mm, stavebná hĺbka 81 mm
Okná zo 7 komorového profilu, s tromi tesneniami
a nízkoemisnými trojsklami 48 mm, stavebná hĺbka 81 mm

• Hrúbka stien 3 mm
• Silná oceľová výstuž
• Trojsklo s nízkym prestupom
   tepla (U=0,5 W/m²K)
• OKNO DO NÍZKOENERGETICKÝCH
   A TEPELNE PASÍVNYCH STAVIEB
• Vhodné do rodinných domov
   i panelákov

• OKNO DO NÍZKOENERGETICKÝCH
   A TEPELNE PASÍVNYCH STAVIEB

Pražská 2, 040 01 Košice
E-mail: sk.fores@mail.t-com.sk
www.sk-fores.sk

OKNÁ AJ SO

SKRYTÝM KOVANÍM
OKNÁ AJ SO

SKRYTÝM KOVANÍM
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Nie prádlo, rohlík, botník, detský 
kočiar, šialka/šialok, ale nátierka, 
bielizeň, rožok, topánkovník/skrin-
ka na topánky, detský kočík, šálka.

Slovenčina naša
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Čo nám prináša výročie Novembra
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.

8́9
■ Pani ministerka, 17. novembra uplynie 
30 rokov od pádu totalitného režimu. 
Ako hodnotíte s odstupom času udalosti 
z roka 1989? 

■ Ľubica Laššáková: Ak máme plnohod-
notne chápať význam a odkaz Nežnej revolú-
cie, musíme sa zamyslieť nad historickým 
vývojom, ktorý zmenil spoločnosť a jej hod-
noty. Všetko čo sa stalo, nebolo bez príčiny. 
Človek, rodina, spoločnosť a  v  konečnom 
dôsledku štáty po 1. svetovej vojne hľadali tr-
valo udržateľné hodnoty, ktoré mali priniesť 
prosperitu a blaho civilizácii. Vyvolávalo to 
konfl ikty a sled udalostí, z ktorých vzišla aj 
samostatná Slovenská republika, založená 
na demokratických princípoch. 20. storočie 
je unikátnym storočím, plným spoločens-
ko-politických zmien a  transformácií hod-
nôt. V  našich geopolitických šírkach sme 
prešli vývojom od monarchie, spoločnej 
republiky, cez politickú hegemóniu riadenú 
vtedajšou superveľmocou k samostatnej re-
publike. Minulosť nedokážeme zmeniť, ale 
dokážeme sa z nej poučiť a tak vytvoriť hod-
notnejšiu a slobodnejšiu budúcnosť. Udalo-
sti 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?

■ 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 
fi nančné a  organizačné zabezpečenie 
podujatí pri príležitosti okrúhleho 
výročia November ´89. Pripravený je 
program?

■ Ľubica Laššáková: Ministerstvo kultúry 
v spolupráci s organizáciami v jeho zriaďo-
vateľskej pôsobnosti a ďalšími spoluorga-
nizátormi pripravilo kultúrny program, 
ktorý sa tematický dotýka roka 1989. Výročie 
je zároveň vhodným rámcom pre rôznorodé 
aktivity, ktorými si pripomenieme ne-
spochybniteľný hodnotový potenciál pre 
dnešok. Pripravili sme interaktívne webové 
stránky, originálne výstavy či zaujímavé 
fi lmové cykly a divadelné podujatia. V prie-
storoch Dvorany Ministerstva kultúry SR 
je verejnosti prístupná až do 29. novembra 
výstava Zuzany Mináčovej s názvom Čo mi 
komunizmus vzal. Pani Mináčová dlhé roky 
fotografovala nápisy, ktoré hyzdili nielen 
naše ulice, ale aj naše životy. Zhromaždi-
la približne 5000 diapozitívov agi-
tačných tabúľ komunistickej strany, 
ktoré boli umiestnené v nevkus-
nom umeleckom prevedení 
všade: pri cestách, na poliach, 
vo výkladných tabuliach ob-
chodov namiesto tovaru. Ne-
bolo možné ich prehliadnuť. 
Jej tvorba nás núti zamys-
lieť sa nad skutočnými 
hodnotami v  spoločnosti. 
Slovenská národná galéria 
spustila interaktívnu web 
stránku www.1989.sng.sk. 
Digitálny projekt Čas-opis 
1989 platformy Lab.SNG uka-
zuje menej známu podobu Nežnej 
revolúcie. Prostredníctvom fotografi í, 
plagátov, letákov, audio a video ma-
teriálov skúma vizuálnu kultúru No-
vembra 89, hlavné idey a spôsoby ich 
komunikácie. Štátne divadlo Košice 
prináša predstavenie Václav Havel: 
List Gustávovi Husákovi. Provokatív-
na inscenácia Havlovho listu, 
adresovaného Gustávovi 
Husákovi, je adreso-
vaná našej Občian-
skej Spoločnosti 
pri príležitosti 30. 
výročia jej zro-
du. Štátny ko-
morný orches-
ter Žilina sa 
predstaví k 
30. výročiu 

Nežnej revolúcie dielami exilových autorov 
Kolkoviča a Kupkoviča v konfrontácii s ne-
tradične poňatým Mozartom a beatlesovka-
mi v barokovom šate. Saxofón evokuje jazz 
a jazzová hudba je jedným zo symbolov 
slobody. V nedeľu 17. novembra v Slovens-
kom národnom divadle oslavy vyvrcholia 
galaprogramom, ktorý bude cez RTVS vysi-
elaný naživo. Tých akcií doma i v zahraničí 
je skutočne veľmi veľa. V  prípade záujmu 
odporúčam sledovať webovú stránku min-
isterstva kultúry alebo kultúrnych orga-
nizácií, na ktorých nájdete všetky informá-
cie 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
Ministerka kultúry Slovenskej republiky
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VO VÝHODNÝCH CENÁCH

AJ V ROKU 2019

Firma PRIBULA-MIX, s.r.o.

Prijímame objednávky na zateplenie
rodinných domov v roku 2020

v nezmenených cenách

Košice        0905 642 837       www.pribulamix.sk
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Vymeníme neschopných
politikov za odborníkov

Strecha im spadla na hlavu

Vladimír Ledecký, podpredseda strany Za ľudí
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GÉL NA PRANIE, AVIVÁŽ,
ČISTIČE DO DOMÁCNOSTI,
WC GÉL, MYDLO, ŠAMPÓN, atď...

Nájdete nás:

OC IDEA
NAPÁJADLÁ 18 (vedľa TESCA)

KOŠICE - NAD JAZEROM

ČAPOVANÁ  DROGÉRIA
vhodná pre biologické čističky,
odpadové vody a septiky

NAČAPUJTE

KOĽKO POTREBUJETE!

NÍZKE CENY! 
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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 kšeft y, 
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 de-
jinách Slovenska, najmä v dejinách 
od revolúcie, za posledných 30 
rokov. Pretože po tomto dni spo-
ločne docielime, aby boli gauneri 
postavení pred spravodlivý súd.

Postavíme gaunerov
pred spravodlivý súd

Richard Sulík
predseda SaS

Pripravení prevziať 
zodpovednosť

Diagnostikovanú cukrovku má dnes u nás pri-
bližne 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 skon-
čiť poškodením obličiek či mozgovou porážkou.       
Väčšinou vzniká postupne a to nezdravým život-
ným štýlom. Rizikové faktory sú najmä nesprávne 
stravovanie alebo aj stres.

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 dodržia-
vať liečebný režim - užívať pravidelne lieky, dodr-
žiavať stravovací režim, venovať sa telesnej aktivite 
a chodiť na kontroly k lekárovi. Podľa nášho progra-
mu by starostlivosť o cukrovkárov v ľahšom stupni 
mohli prevziať aj všeobecní lekári.

Slovenská diabetologická aso-
ciácia dokonca zverejnila, na 
aké zdravotnícke pomôcky majú       
diabetici nárok. Navyše, diabe-
tici, ktorí sú uznaní ako osoby                    
s ťažkým zdravotným postihnu-
tím, môžu požiadať svoj ÚPSVaR   
o peňažný príspevok.

Cukrovka je závažný problém

Zdravý rozum je 
najlepší recept

Martin Barto
člen zdravotníckeho tímu SaS

85
_0
69
0

87
-0

09
1

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,

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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Novembrom 1989 
sa boj medzi dobrom a zlom neskončil

■ 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.“

■ 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.

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

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. 
Nemusí to tak byť a  nie je to tak. Netreba chodiť 
ďaleko, do Švajčiarska či Singapúru po príklady. 
Už  v  susednom Poľsku by bolo nemysliteľné, aby 
bola korupcia tak hlboko zakorenená v politickom 
priestore, ako je to u nás.

■  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: Vulgarizácia politiky vie 
v  konečnom dôsledku potopiť demokraciu. Lebo 
demokratické spoločnosti robia pokrok trpezlivým 
budovaním zhody na zmene medzi rôznymi 
politickými stranami a  názormi. To sa dá len 
vtedy, ak sa tieto správajú k  sebe ako rivali. Keď 
sa nezhodnú, tak slušne. Ak sa totiž raz stanú 
nepriateľmi a  začnú po sebe brechať, priestor na 
kompromis mizne. Spoločnosť ustrnie. 

Ale som optimista. Nezdieľam pocit, že sme 
odsúdení na čoraz vulgárnejšiu diskusiu. Keď 
pozerám na prieskumy verejnej mienky, vidím 

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.

■ REGIONPRESS: V súvislosti s Novembrom 
89 sa často používa slovo zlyhanie. Ak nastalo 
zlyhanie, v čom teda?

■   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 konfl iktu 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.

■  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?

■   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. 
Tomášovi Valáškovi za odpovede ďakuje 
šéfredaktor Ivan Brožík.

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

rokov SERIÁL: Tridsaťročná cesta Slovenska k demokracii 6NOVEMBER  89 

„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.

■ Tomáš Valášek s bývalým generálnym 
    tajomníkom NATO Anders Fogh Rasmussenom. 

SLOBODA

ZODPOVEDNOSŤ

SLUŠNOSŤ

ZLYHANIE

VÝZVA

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

KONTAKT:  0905 902 180   •   0905 655 360
personalna@iwin.sk   •   praca@iwin.sk   •   www.iwin.sk

BEZPLATNÁ INFOLINKA: 0800 144 125 

iwin
services spol. s r.o.

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

Mzda: 650 - 1.100 EUR/mesiac v čistom

Zlievarenské profesie: odlievač, palič, tavič, brusič,
lakovač, formovač, žeriavnik, jadrár, zlievarenský robotník

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

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

Poskytujeme: týždenné zálohy, ubytovanie, dopravu, OOPP hradí firma

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

Slovenčina naša
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Desaťtisíce

odsúdených ľudí politické trestné činy

politických väzňov vo väzení zomrelo

osôb odvliekli v rokoch 1948-1953 do táborov nútených prác

ľudí zomrelo pri pokuse o útek cez železnú oponu

rodín bolo počas akcie B násilne vysťahovaných z miest na videk

rehoľníčok a rehoľníkov násilne vyvliekli z kláštorov počas akcií R a K

obetí si vyžiadala okupácia vojskami Varšavskej zmluvy v auguste 1968

rodín trpeli, pretože ich príbuzní emigrovali alebo kritizovali režim

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 mafi e 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

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!

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 mafi e: 
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 
mafi i. 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 
Šufl iarsky 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 zmafi anizovať. Voľte iba 
politikov, čo konečne nastolia spravodlivosť! Inak sa zlo 
bude vracať opäť a opäť. 

Ukážme mafi i, že my sme tu doma!
Ján Budaj

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

TAKTO SA ŽILO NA SLOVENSKU ZA TOTALITY

NEŽNÚ
REVOLÚCIU
musíme
dokončiť
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