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čistí čalúnený nábytok a koberce u Vás aj u nás

www.jarekcistikoberce.sk ¦ 0915 937 226

33-0011

Týždenne do 20 730 domácností
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PREČÍTAJTE SI

-30%
platí len do 31.01.2020

DOMOV S ČAROM DREVA

Južná tr. 78, Košice
Tel.: 055/685 57 87

0905 489 069, 0907 954 380
DREVENÉ OKNÁ | DVERE | INTERIÉR | BRÁNY | PODLAHY | SCHODY

37-0001-1

27-0021

www.drevsting.sk

HĽADÁŠ PRÁCU
v KOŠICIACH a blízkom okolí?
OPERÁTOR/KA VÝROBY
Základná nástupná mzda 715€
+ bonusy do výšky 100€
(za produktivitu, dochádzku)

Po skúšobnej dobe
je navýšená mzda na 785€
+ bonusy do výšky 100€

• výkonnostný bonus
• dochádzkový bonus
• stravné lístky
plne hradené
zamestnávateľom

www.studentservis.sk
kosice@studentservis.sk
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Kechnec, Kokšov - Bakša, Košické Oľšany, Kysak, Malá Ida,
Mokrance, Budulov, Moldava
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Žiaden akčný titulok v zmysle
„padne vám sánka“, prípadne „roztopíte sa“, alebo „šokujúce“.

myslenia a bolo by asi pohŕdaním takýmto darom, ak by ho nevyužívali.
V septembri 2015 hovoril arcibiskup Vasiľ pred pútnikmi z celého
Proste a jednoducho – blíži sa feb- Slovenska zo Šaštínskej baziliky o
ruár. Po januári to tak býva. Teším sa obraze materinských bolestí - bolestí
na február. Je to mesiac, v ktorom, aj Slovenska. Zaradil medzi ne „stratu
podľa vlastných pozorovaní, ale naj- nadšenia, radosti a životného optimä v odkazoch stáročných tradícií mizmu, stratu ľudskosti a súcitu –
prichádza pravidelne niekoľko dní rastúcu bezohľadnosť, stratu dôvery
s takmer jarným nádychom. Do za- v autoritu, v občianske i cirkevné
čiatku skutočnej jari je to potom už inštitúcie, bolesť zo straty dôvery v
spravodlivosť, v dané slovo, v lásku
„malina“.
Spravidla sa tá „jarná“ februá- a rodinu, bolesť zo straty žičlivosti a
rová nádejná perióda zjavuje v jeho štedrosti, zo straty solidarity a nádeposlednom týždni. Je to signál na je“.
Svoju kázeň arcibiskup Vasiľ
ukončenie obdobia tmy, chladu,
depresií, na oživenie snov, predstáv ukončil výzvou - „Slovensko, Slováci
a opätovnej chuti žiť. A samozrejme, a Slovenky, máme v znaku tri vrchy a
ako inak, na upratovanie, vetranie, kríž - a nie tri opičky a hrabličky, ako
vynášanie a pálenie zlého, starého, návod na spokojný život - nevidím,
stuchnutého, plného chorôb. Je stále nepočujem, nehovorím a
dobré dbať na tradície našich pred- hrabem len k sebe“.
Blíži sa čas jarného
kov, pretože obsahovali v sebe veľké
upratovania, už o memúdra celých generácií.
Bolo by veľmi nerozumné za- siac. Dosť času na prehodiť takto nazbierané skúsenosti a mýšľanie.
S pozdravom
zapredať sa svojvôli. Zapredať sa obrazu síce na prvý pohľad lákavému, všetko dobré –
no inak z hľadiska hodnôt úplne bezcennému. Ľudia dostali od Boha dar
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

OPRAVA
ŽALÚZIÍ

Občianska
riadková
inzercia
02 AUTO-MOTO / iné

NOVÉ ŽALÚZIE
NOVÉ SIETE
proti hmyzu

»Kúpim Jawu, CZ, Simson
môžu byť aj nepojazdné
0949505827

08 STAVBA
»Predám miešačku 0907
936 923

zameranie ¦ dovoz ¦ montáž

PRETESNENIE

16 ZOZNAMKA

okien a dverí

0950 41 41 82

www.ZaluzieKosice .sk

27-0010-1
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PREBÍJANIE
a PREČISTENIE
ODPADOVÝCH POTRUBÍ

WC - UMÝVADIEL
DAŽĎOVÝCH ZVODOV
PISOÁROV
GULIČIEK

s možnosťou
využitia
kamerového
systému

NONSTOP

0908 580 291

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

DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

BIELE
vzor

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

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

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

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

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
45.115
32.750

všetky dvere
SKLADOM
v ponuke aj
hladké dvere
a odtieň Wenge

odborná montáž s licenciou technickej služby od polície SR

0917 56 36 12 | 0911 60 20 40

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

AKCIA 270€
kovanie ZDARMA
zameranie ZDARMA
v ponuke aj

INTERIÉROVÉ DVERE

www.ocelovedvere.sk
ocelovedvere@ocelovedvere.sk

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

66-0006-1

ČEREŠŇA
MATNÁ

STROJOVÉ OMIETKY

STROJOVÉ POTERY
Tel.: 0951 262 644

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

85_0025

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

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

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

61_0011

DUB
MATNÝ

»Šesťdesiatštyriročný
hľadám partnerku na
spoločné dožitie krásnej
staroby 0903 100 916
Ďakujem
»64 ROČNÝ HĽADÁ NA
VÁŽNE ZOZNÁMENIE PRIATEĽKU S DOBRÝM POCHOPENÍM OD 55 DO 65. VOLAŤ NIE SMS. PRÍPADNE S
PRISŤAHOVANÍM DO OKR.
PREŠOV 0949 613 262

ČÍSLA RUBRÍK

87-0008

2

Príklad:
RP KS 12 Predám kočík,
0987 654 321
Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za každých začatých 30 znakov textu
vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac
týždňov, pošlite rovnakú sms
toľkokrát, v koľkých týždňoch
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich novinách, KS zameňte za
skratku novín, ktorú nájdete
na 2. strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.

SLUŽBY, BÝVANIE, ZDRAVIE, ZAMESTNANIE

KOŠICKO okolie
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BIO DIAGNOSTIKA

67-0009

VYŠETRENIE CELÉHO TELA

Výročia a udalosti
Sviatok obrátenia Pavla
(deň superpranostík).

0917 682 729

25. január

AKCIA 15€

BEŽNÁ CENA 30 €

66-0016-1

w w w . d ia g n o s t ik a . e s t r a n k y . s k

99-0030

bytov, domov, 0910 433 877

» DIAGNOSTIKA TRVÁ CCA 60 MINÚT A KLIENT JE IHNEŤ
OBOZNÁMENÝ S VÝSLEDKAMI
» DIAGNOSTIKA JE VHODNÁ AJ PRE DETI A SENIOROV
» ZISTÍME VŠETKY PRÍČINY VAŠICH
ZDRAVOTNÝCH PROBLÉMOV A RIEŠIME ICH !

66-0216

Rekonštrukcie

VYKONÁVA PROFESIONÁL S VYŠE 11r. SKÚSENOSŤAMI V OBLASTI
BIO-DIAGNOSTIKY A PRÍRODNEJ LIEČBY TELA v SR aj V ZAHRANIČÍ

Včelárska farma
VARGAPÁL
www.slovenskymed.sk

MED A VČELIE PRODUKTY
PRIAMO OD VČELÁRA
NAŠE MEDY A VČELIE PRODUKTY
ZÍSKALI NA SVETOVEJ VČELÁRSKEJ VÝSTAVE
v kanadskom Montreali 11 medailí - 1. miesto na svete
• repkový
• pastovaný
• slnečnicový
• lúčny
• lipový
• agátový
• lesná malina
• medovicový ihličnatý
• jedľový

Produkty

• propolis
• peľ
• perga
• materská kašička
• oriešky v mede
• sušené brusnice v mede
• voskové sviečky
• medové darčeky
• medovina

DOMÁCI MED, Nám. osloboditeľov 20
Košice /oproti Auparku, vedľa hotela Gloria/

KS20-04 strana-
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9 druhov medu
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Etiópia je najlepšia vec,
aká sa mi mohla stať

Trojuholník škola – rodič - žiak III

Príbeh misionára z Nigérie je nádherným svedectvom Božej prozreteľnosti.
Otec Kenneth Iwunnu (45) pochádza
z Nigérie a momentálne už 7 rokov pôsobí
ako misionár v tradične kočovnom kmeni
Borana v odľahlej časti Etiópie. Kňazom sa
túžil stať od skorého detstva. Už ako malý
chodil každé ráno na svätú omšu a dokonca kvôli tomu niekoľkokrát prišiel neskoro
do školy. Ani trest ho však neodradil od
toho, aby prišiel do kostola aj na ďalší deň.
Kňaz v jeho farnosti mu bol vzorom.
Farnosť Svätého kríža, kde aktuálne otec Kenneth Iwunna pôsobí, je veľmi
odľahlým miestom. „Ľudí z kmeňa Borana priťahuje ku kresťanstvu vedomie, že
každý človek je milovaný. Okrem toho sú
ohromení univerzalitou Cirkvi a tiež chcú
byť jej súčasťou,“ vysvetľuje kňaz.
Vďaka pomoci z nadácie ACN môže
každý rok 65 až 100 mladých z tejto farnosti navštíviť pastoračný program v jednej
z diecéz. „Väčšina z nich nikdy nebola
inde ako vo svojej vlastnej dedine. Je pre
nich dôležité stretnúť sa s mladými z iných
kmeňov a rozprávať sa s nimi.“
Vo farnosti tiež pomáha manželským
párom, ktoré sa rozhodli prijať kresťanskú
vieru. Chcú prijímať sväté prijímanie, no
nemôžu, kým neuzavrú aj Cirkevné manželstvo. Mnohí však nemajú peniaze na
prstene či na oblečenie, ktoré k cirkevnému sobášu patrí.

Pri výbere školy je veľmi dôležitý jej
kolektív, jej vedúci pracovníci, teda
zamestnanci, ktorým denne zverujeme svoje deti.

Kolektív školy

Od kvality zamestnancov sa odvíja
aj to, ako sa dieťa v škole cíti, ako v nej
napreduje, aký má postoj k inštitucionalizovanému vzdelávaniu. Kritérium
kolektívu školy sa teda javí rodičom
ako najdôležitejšie. Je o to naliehavejšie, keďže zo všetkých strán počúvame, že v školách sú nekvalitní učitelia,
keďže sú nedostatočne zaplatení.
Ako laik posúdi kvalitu zamestnancov? Nemožno sa spoľahnúť na
internetové referencie, príp. na klebety, nemôžu byť jediným zdrojom. Žiaľ,
jeden nespokojný hlas má väčšiu silu
ako piati spokojní, môže škole krivdiť.
Ani informácie zo školského webu nie
sú zárukou, majú sčasti marketingovú
funkciu. Deň otvorených dverí (DOD)
veľa naznačí, no užitočná je aj náhodná návšteva školy, pri ktorej si treba
všímať, ako sa o vizuál školy pracovníci starajú, ako estetizujú priestory pre
žiakov, či nekričia po žiakoch, či si ich
všímajú aj cez prestávky a pod. Veľmi
dôležitá je priama komunikácia a nie
iba s vedením školy. Treba si všímať,
ako reagujú na vaše otázky, ako vás
počúvajú, ako sú otvorení v rozhovore.
Odporúčam školu navštíviť s odbor-

Košice

» Ľudmila Pöštenyiová - ACN Slovensko

Dispečing SK - 0950 333 222

» PhDr. Ján Papuga, PhD.

učiteľ ZŠ s MŠ

Sv. omše
za zosnulých
781200009

„Organizujeme preto svadobný obrad pre viaceré páry naraz a zabezpečíme
im všetko, čo na túto slávnosť potrebujú,“
hovorí otec Kenneth. „Je to pre nich obrovská úľava, keď sú konečne manželmi aj
pred tvárou Cirkvi.“
V komunite sa pomaly sa zlepšuje aj
postavenie žien „Taktiež povzbudzujeme
dievčatá, aby chodili do školy,“ objasňuje
misionár. „Vedie to k prudkému poklesu
manželstiev detí. Veríme v evanjelizáciu
prostredníctvom vzdelávania.“
Pred otcom Kennethom však stále
stoja mnohé výzvy: „Cesty sú v zlom stave
a na väčšinu miest sa dá dostať len pešo,
na bicykli alebo na mopede. Keď cestujem
sám a musím ísť cez les, niekedy mám
strach – sú tu totiž leopardy, obrovské
hady a veľmi veľa hyen.“
Keby si však otec Kenneth mohol vybrať, zostal by podľa vlastných
slov v Etiópii už navždy. Zo svojej úlohy
misionára v kmeni Borana má veľkú radosť: „Moja viera tu silnie. Mám možnosť
pomôcť im spoznávať Boha, a tak im
sprostredkúvať samotný život. Je to najlepšia vec, aká sa mi ako kňazovi mohla
stať.“
ACN každoročne podporuje v Etiópii
približne 40 projektov, ktoré sú financované sumou vyššou ako 1 milión eur. Viac informácií nájdete na www.acnslovensko.sk

níkom (učiteľom). Náhodná návšteva
však nemusí byť dovolená. Preto využite pobyt v škole počas DOD na maximum a sledujte rôzne interakcie pedagógov s deťmi počas celej akcie. Určite
sa možno spoliehať aj na prvotný pocit
z návštevy školy, na intuíciu. Možno
si zistiť stabilitu školského kolektívu,
či nedochádza k častej fluktuácii zamestnancov. Neodporúčam riadiť sa
rôznymi rebríčkami škôl či výsledkami
z testovaní, nie sú obrazom personálu
školy, iba čiastkovým hodnotením určitého aspektu školy.
Možností na posúdenie kolektívu
školy máme teda minimálne. Dobrých
učiteľov nám nemusí zaručiť ani súkromná škola, ktorá lepšie odmeňuje
zamestnancov. Ak sa však aj stane, že
po nastúpení vášho dieťaťa zistíte, že
personál je problém, je veľmi dôležité
byť aktívnym rodičom školy, zapájať sa
do aktivít, navrhovať zmeny, vstupovať
do samosprávnych funkcií školy, a tak
školu meniť. Možno práve spolupráca
učiteľov a rodičov by predišla strachu z
nesprávneho výberu školy. Ak by však
pochybnosti o pretrvávali, existujú isté
možnosti, ako mať dieťa doma a individuálne ho vzdelávať. To je však osobitná téma. Dôležité je uvedomiť si, že
ste rodičia detí, na ktorých vám záleží,
a preto by ste mali participovať na fungovaní školy a školstva vôbec.

V kaplnke na cintoríne sv. Rozálie sa každú prvú
nedeľu v mesiaci o 15:15 slúži sv. omša za pochovaných na tomto cintoríne. Najbližšia sv. omša,
pri ktorej si môžete spomenúť aj na Vašich
drahých zosnulých bude 2.2.2020.
Rímskokatolícka farnosť sv. Ondreja, Košice

KROVNESSA
Rožňava

s.r.o.

Klampiarske,
pokrývačské
a tesárske práce.
Predaj a montáž
strešných krytín
a odkvapových
systémov.

Strechy na kľúč.
www.odb-injektaz.sk
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0949 111 223
KROVNESSA

krovnessa@gmail.com

s.r.o.
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Návrh na rozvod manželstva
ktorým sa rozvádza manželstvo rodičov
maloletého dieťaťa, vždy upraviť výkon
ich rodičovských práv a povinností k
maloletému dieťaťu na čas po rozvode.
V návrhu na rozvod manželstva je teda
potrebné presne špecifikovať manželov,
a taktiež maloleté deti s uvedením ich
osobných údajov. V návrhu sa stručne
popíše, kedy manželstvo vzniklo, aký bol
jeho doterajší priebeh. Taktiež sa uvádzajú dôvody prečo jeden z manželov žiada
o rozvod manželstva. Navrhovateľ popíše
všetky rozhodujúce skutočnosti, ktoré ho
viedli k podaniu návrhu. V záverečnej
časti navrhovateľ musí uviesť tzv. petit,
v ktorom zhrnie čo zamýšľa dosiahnuť
podaním návrhu, teda čo je jeho cieľom.
Na konci návrhu sa navrhovateľ podpíše
a uvedie miesto a dátum spísania návrhu.
K návrhu je potrebné ako prílohu doložiť
kópiu sobášneho listu. Ak sú účastníkmi
maloleté deti dokladá sa aj ich rodný list.
Zároveň môže navrhovateľ doložiť listiny alebo iné dôkazy preukazujúce jeho
tvrdenia. Súd môže manželstvo rozviesť
bez účasti manželov, len za predpokladu,
že z manželstva nepochádzajú maloleté
deti. Návrh na vyporiadanie majetku sa
podáva samostatne.

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

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

- konzultácia bez poplatku
- oddĺženie úverov
- zastavíme dražby
- zastavíme zrážky zo mzdy

0948 152 149
055/728 7791
Bauerova 17, Košice KVP, prízemie

PLASTOVÉ OKNÁ,
DVERE

S

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

66-0008-1

83-0011

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

www.dachmann.sk

7

U4

možnosť predaja
aj na splátky

Kontaktná adresa Košice:
Kováčska 63
Mobil: 0944 047 008

5
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Návrh na rozvod manželstva smeruje
k tomu, aby bolo manželstvo právne
zrušené. Podanie takéhoto návrhu by si
mal navrhovateľ dôkladne premyslieť,
nakoľko ide o závažné rozhodnutie.
Navrhovateľom môže byť iba jeden
z manželov. Konanie o rozvod manželstva je návrhové a nikdy sa nezačína
z úradnej povinnosti. Manžel alebo manželka by mali návrh na rozvod podať, len
ak je vzťah medzi nimi vážne a trvalo
rozvrátený, manželstvo nemôže naďalej
plniť svoj účel a od manželov nemožno
očakávať obnovenie manželského spolužitia. Návrh na rozvod manželstva musí
spĺňať formálne náležitosti predpísané
zákonom. Podáva sa v písomnej forme.
Možno ho podať v listinnej podobe osobne v podateľni súdu alebo poštou, taktiež
možno využiť spôsob elektronického
podania. Súdny poplatok za podaný návrh na rozvod manželstva je vo výške
66 eur, a to v prípade podania v listinnej
podobe a v prípade elektronickej verzie
je to 33 eur. Návrh na rozvod manželstva
musí spĺňať okrem formálnych náležitostí aj obsahové náležitosti. Prioritne je
dôležité označiť súd, na ktorý sa návrh
podáva. V návrhu je taktiež potrebné
označiť účastníkov konania, ktorými sú
obaja manželia. Označení sú ako manžel
a manželka. V prípade, ak z manželstva
pochádzajú deti, bude súčasťou návrhu
aj úprava práv a povinností k maloletým
deťom na čas po rozvode. Vzhľadom na
uvedené je súd povinný v rozhodnutí,
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • PERGOLY
rámové
bezrámové

splátky od 49 €

zimné záhrady

splátky od 149 €

NOVOROČNÁ AKCIA
0918 477 323 | www.balkona.eu

zasklievanie terás

hliník. prístrešky

splátky od 98 €

splátky od 99 €

ZĽAVY AŽ DO 30%

BioClimatic pergoly

splátky od 249 €

Možnosť výhry 300 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom
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NA VÝCHODE MÁME PROBLÉM..
PROBLÉMY VÝCHODU
Mladí odchádzajú za
lepším životom na
západ

PROBLÉM
PROBLÉMY
VÝCHODU
NEMAJÚ

Najviac rómskych
osád z celého
Slovenska
Nedostatočná
starostlivosť o
seniorov a sociálne
odkázaných

Na západe naše problémy nepociťujú.
Mladí zo západu neodchádzajú preč, majú
bohaté pokrytie diaľnic, o seniorov sa starajú
opatrovateľky prevažne z východu a nepociťujú
problémy rómskych osád a neprispôsobivého
obyvateľstva.

Zlý stav ciest,
chýbajúce diaľnice.
Preto k nám
nechodia investori.

POLITICKÉ STRANY NEPONÚKAJÚ RIEŠENIA PRE VÝCHOD. POLITIKOV TU
VIDÍME VŽDY IBA PÁR MESIACOV PRED VOĽBAMI A POTOM 4 ROKY NIČ.

MÁ RIEŠENIA PRE VÝCHOD. Sme za to, aby východ mal
svojich zástupcov v parlamente. Navrhujeme zmenu
volebného systému, aby regióny mali väčšie slovo v politike.
Prečo by obyvateľov východu mal v parlamente
zastupovať niekto, kto na východe nežije?
Slovensko je jeden volebný obvod. V minulosti politické
strany sľubovali zavedenie viacerých volebných obvodov.
Bohužiaľ, ani tento sľub nesplnili. Prečo? Lebo politické
strany a ich vedenia asi nechcú, aby sa im do rozhodovania
plietli regionálni politici, ktorí žijú a pracujú napr. na
východe, a tak poznajú reálne problémy svojho regiónu.
Dobrá voľba navrhuje takú zmenu volebného systému,
aby ste si zvolili poslancov zo svojho regiónu, ktorí žijú
a pracujú vo Vašom kraji. Iba tak sa budú o Vás poslanci
naozaj zaujímať. Slovensko má 8 krajov. A preto presadíme
8 volebných obvodov. Každý kraj tak bude mať poslancov
zo svojho kraja v NR SR. Nech platí:

Michal Sýkora
Podpredseda strany

Srdcom východniar

Spolu to môžeme zmeniť..
Voľte východniarov, ktorí to s
východom myslia vážne.
Radomír Šalitroš
Podpredseda strany

Srdcom východniar

TAKTO TO VYZERÁ V PRAXI..
RegionPress_KE_2.indd 2

>>>
22. 1. 2020 14:42:04
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“KANDIDUJEM, KDE ŽIJEM
A VOLÍM KOHO POZNÁM”.

Východné Slovensko vždy rozhodlo voľby a preto
sa tu politické strany predháňajú v kampaniach o
priazeň voličov. Bohužiaľ doterajší politici robili veľmi
málo pre východ. Je to škoda, lebo z východu sa stal
kraj, v ktorom sa ťažko žije. Investície smerujú na
západ a stred Slovenska, na východ minimum. Nájsť
dobre platenú prácu na východe je problém. Keď
potrebujeme niečo vybaviť, musíme ísť do Bratislavy
a stráviť minimálne 5 hodín v aute po rozbitých
cestách. Áno, diaľnicu nám už sľubujú 20 rokov a
stále nič. Výsledok je taký, že väčšina mladých a
perspektívnych ľudí odchádza za lepším životom z
východu preč, či už do Bratislavy, alebo do zahraničia.

SLUŽBY, BÝVANIE

KOŠICKO
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VOĽTE VÝCHODNIAROV,
KTORÍ BUDÚ ROBIŤ
NA 100% PRE VÝCHOD!
Viete o tom, že poslanci NR SR majú rokovacie dni maximálne 1/3 mesiaca? My budeme počas
rokovacích dní v parlamente aktívne presadzovať agendu zameranú pre rozvoj východného Slovenska.
V našej kancelárii „VÝCHOD NA 1.MIESTE“ budeme 2/3 mesiaca aktívne nápomocní východniarom pri
riešení ich problémov (vždy za prítomnosti minimálne jedného nášho poslanca NR SR).
Kancelária východu je už zriadená (Východ na 1. mieste, Rampová 5, Košice, tel: 0949 178 641, Po-Pia:
9:00-16:00). Budeme radi, ak nás osobne navštívite a priblížite nám Vaše problémy a potreby, poprípade
námety na zlepšenia v rámci východného Slovenska.
Pre nás štyroch (na kandidátke DOBRÁ VOĽBA čísla 2, 13, 15 a 41) je prioritou riešiť problémy východu,
a preto Vám budeme aktívne pomáhať. Asi si viete predstaviť, že ak Vám pomôžeme (ako poslanci
NR SR) riešiť Váš problém, je väčšia šanca na úspech. Chod kancelárie na východe si financujeme z
vlastných peňazí a ak nám dáte dôveru vo voľbách 29.2.2020, tak náš mesačný plat venujeme na
rozšírenie tejto kancelárie, aby sme mohli zamestnať aj odborníkov (právnika, ekonóma a sociálneho
pracovníka), a tak mohli byť pre východniarov ešte viac nápomocní.

ABY SME MOHLI PODPOROVAŤ
VÝCHOD, KRÚŽKUJTE PROSÍM
A TÝCHTO 4 VÝCHODNIAROV

Objednávateľ: DOBRÁ VOĽBA, Jarošova 2961/1, 831 03 Bratislava, IČO: 52659631

Dodávateľ: REGIONPRESS, s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

RegionPress_KE_2.indd 3
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VÝCHOD NA 1. MIESTE
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Voľby v nemocnici

Miroslav Beblavý

Nechcem sa 1. marca zobudiť s pocitom, že sme urobili málo. Preto chodíme po Slovensku a hovoríme s ľuďmi.
Len minulý týždeň sme usporiadali 22
podujatí a 35 krát sme boli v uliciach.
Chodíme aj do obcí, kde skoro všetci
volili Kotlebu a kde živého politika nevideli. Nevzdáme sa. Poďme do nich.
Poďme ukázať, že je nás viac.
Chcem vás preto poprosiť
o jednu vec. Ak nám dôverujete, ak
veríte našim kandidátom, programu
a hodnotám a ste ochotní prepáčiť nám aj naše nedostatky, hovorte
s ľuďmi o tom, prečo volíte PS/SPOLU.
Fašisti naozaj môžu vyhrať voľby. Ale
pravda je, že vyhrať ich môžeme aj my.
S vašou podporou.

programový líder koalície PS/SPOLU
predseda SPOLU – občianska demokracia

Posledný februárový deň máte možno plánovaný pobyt v nemocnici,
možno budete mať službu. Napriek
tomu, voliť budete môcť.
Nemocničné zariadenia spravidla vo
volebný deň pre chodiacich pacientov
a personál zriaďujú volebnú miestnosť, pre imobilných je v nemocniciach
možnosť voliť do prenosnej schránky. S
jednou jedinou výnimkou – ak neležíte
v nemocnici vo svojom volebnom obvode, musíte mať volebný čiže hlasovací
preukaz. A k tomu preukaz totožnosti
– občiansky preukaz. Tie volebnej komisii komisii musí volič predložiť.
Pacientov, ktorí sú pripútaní na
lôžko, navštívi, ak o to požiadajú službukonajúcu zdravotnú sestru, príslušná okrsková volebná komisia a umožní
im hlasovanie do prenosnej schránky.
Hlasovací preukaz si pacient včas
vopred vybaví sám alebo prostredníctvom inej osoby v mestskej časti, kde
má nahlásené trvalé bydlisko. Pre bližšie informácie je potrebné osloviť príslušný miestny úrad.
Podmienky a spôsob požiadania
o hlasovací preukaz:
- osobne v čase úradných hodín obce/
mesta trvalého pobytu najneskôr posledný pracovný deň pred konaním

volieb,
- v listinnej forme, žiadosť musí byť doručená na adresu obce/mesta trvalého
pobytu najneskôr 15 pracovných dní
pred dňom konania volieb,
- elektronicky, žiadosť musí byť doručená na elektronickú adresu obce/mesta
trvalého pobytu najneskôr 15 pracovných dní pred dňom konania volieb,
- splnomocnenou osobou najneskôr
posledný deň pred konaním volieb, (je
potrebné úradne overené splnomocnenie, splnomocnená osoba potvrdzuje
prevzatie preukazu svojím podpisom).
Žiadosť musí obsahovať meno a
priezvisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu (obec,
ulica, číslo domu), prípadne korešpondenčnú adresu osoby, ktorá žiada o
hlasovací preukaz.
Splnomocnenie obsahuje meno a
priezvisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu (obec,
ulica, číslo domu) splnomocniteľa, rovnako obsahuje aj meno a priezvisko,
číslo občianskeho preukazu a štátnu
príslušnosť osoby, ktorá je splnomocnená na prevzatie hlasovacieho preukazu za splnomocniteľa.

» red

Výročia a udalosti
narodila sa Zora Paulendová, slovenská herečka a protifašistická
bojovníčka († 1999).

január 1905
veterinár28.
radí
33-0002

Najnovší prieskum ukázal, že Smer,
naša koalícia PS/SPOLU, Kiskova strana
a fašisti majú šancu vyhrať voľby. Hrozí
nám, že dnešnú vládu oligarchov a mafie nahradí niečo ešte horšie: vláda oligarchov, mafie a fašistov. Nesmieme
to dovoliť. Vo voľbách musíme kotlebovcov poraziť.

Extrémisti nie sú žiadnou zmenou. Ich
štvorročné gazdovanie na banskobystrickej župe ukázalo, že si so Smerom
budú pri kradnutí peňazí dobre rozumieť. Na spoluprácu sa pripravujú
už dnes: spoločnými hlasovaniami v
parlamente aj zbližovaním poslancov
oboch strán.

Objednávateľ: SPOLU – občianska demokracia, Tallerova 10, 81102 BA, IČO: 51313901, Vydavateľ: REGIONPRESS, s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

Nedovoľme zlu zvíťaziť
Na nedávnom stretnutí s občanmi
sedeli vzadu v plnej miestnosti dvaja
muži. Počas diskusie sa dosť ozývali,
ale vždy slušne. Trápili ich najmä
neférovosť a korupcia. V mnohom
sme sa zhodli - napríklad, aké dôležité bude zvoliť dobrého generálneho
prokurátora.
Rozumeli sme si až do momentu, keď
sa ma opýtali, prečo som nehlasoval
za zavedenie hmotnej zodpovednosti
politikov. Tento návrh som nielenže
podporil, ale som ho dvakrát do parlamentu predložil. Nehlasoval som len za
návrh kotlebovcov, pretože za návrhy
fašistov sa v demokracii nehlasuje.
Po skončení mítingu sa ma prišli opýtať prečo považujem ĽS NS za fašistov.
Povedal som, že preto, lebo sa tak prejavujú. Ich členovia majú na hrudi vytetované hákové kríže, politiku stavajú na
šírení nenávisti a Slovensko chcú zahnať
opäť do medzinárodnej izolácie.

Najčítanejšie regionálne noviny

Najčítanejšie regionálne noviny

Už druhé ohnisko nákazy vtáčej chrípky na Slovensku

Ohrozený aj okres Trnava
Národné referenčné laboratórium
pre vtáčiu chrípku (aviárnu influenzu) vo Zvolene oznámilo druhý
pozitívny výsledok vyšetrenia na
vtáčiu chrípku v Slovenskej republike v roku 2020.

Opatrenia na zabránenie
šírenia nákazy

Okrem dodržiavania povinných opatrení, nariadených veterinármi, sa odporúča chovateľom hydiny na Slovensku
dočasne prerušiť ich voľný odchov, v
prípade výbehov tie prekryť dostatočne
hustou sieťovinou, aby nemohlo prísť
do kontaktu medzi voľne a doma chovanými jedincami. Nákazu sú schopné
prenášať aj vrabce.

Ide o súkromný úžitkový drobnochov nosníc na produkciu vajec pre
vlastnú spotrebu v obci Cífer v okrese
Trnava. Chov je umiestnený v zadnej
časti dvora rodinného domu, kde je
umiestnený kurín pre nosnice, s voľný Pozor na lacné nákupy
výbehom. Chov nebol zabezpečený
Veľmi riskantné je v období nákaz
vtáčej chrípky či afrického moru ošípaných nakupovať mäso a mäsové výrobMiestne príslušná Regionálna veteriky alebo vajcia na ľudových trhoch. Roznárna a potravinová správa v Trnave
hodne sa nedoporučuje ani ich nákup z
nariadila opatrenia zamerané na tlpojazdných neautorizovaných predajov.
menie choroby, jej kontrolu a zabráNaopak, s takmer sto percentnou istonenie šírenia nákazy, v ochrannom
tou možno konštatovať, že potraviny,
pásme o polomere 3 km okolo ohniska
ktoré sa dostávajú do bežnej obchodnej
a v pásme pozorovania o polomere 10
siete, sú pod prísnym dohľadom konkm okolo ohniska.
trolórov. A to nielen podnikových, ale
aj veterinárnych inšpektorov. Pritom
proti kontaktu hydiny s voľne žijúcim kontroly sa uskutočňujú v celom dodávtáctvom. Počas dňa bola hydina voľne vateľskom reťazci, od prvovýrobcu, cez
pustená a na noc zatváraná do kurína. spracovateľa, dopravcu až po obchod.
Počet nosníc v chove: 19 ks. Zvieratá sa
v chove už nenachádzajú, všetky zvie- Vtáčia chrípka
ratá boli usmrtené. Predbežné čistenie
Ide o infekčné ochorenie vyskytujúa dezinfekcia chovného priestoru hydi- ce sa hlavne u kury domácej, moriek,
ny 20.1.2020.
kačiek, husí, perličiek, prepelíc, ho-

mapa ŠVPS
lubov, bažantov, jarabíc, labutí, kormoránov, čajok, hrdličiek, škorcov,
drozdov, lastovičiek, vrabcov, ale aj u
pštrosov či emu. Ochorenie sa môže
preniesť aj na iné cicavce, hlavne ošípané. Hlavnými klinickými príznakmi
je strata plachosti, znížená aktivita a
príjem krmiva, postihnuté jedince sa
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zhlukujú pod tepelným zdrojom, majú
našuchorené perie, nosnice častejšie
kvokajú, klesá znáška. Objavujú sa aj
respiračné príznaky ako sú kašeľ, kýchanie, chrapot, nadmerné slzenie,
opuchy hlavy, viečok, výtok z nosových otvorov, ale aj poruchy tráviaceho
a nervového systému.
red
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Alternatíva existuje

Najväčšou prioritou
je spravodlivosť

2

Po voľbách 2020 bude najdôležitejšou témou
intenzívny boj proti korupcii, ktorá Slovensko rozožiera ako rakovina už 12 rokov, naprieč celého
obdobia Ficových vlád. Hochštaplerské vedenie
krajiny nás navyše doviedlo do stavu, keď pravá
ruka nevie, čo robí ľavá a občania sú buzerovaní
štátnymi úradmi, ktoré ich posielajú s jedným papierom od jedného okienka k druhému.

5 1
4
4
2
6 7

Udalosti posledných mesiacov ukázali v celej
nahote, čo korupčné vlády narobili s našim súdnictvom. Výpovede svedkov v kauze vraždy Jána
a Martiny skúšajú naše žalúdky, keď odhaľujú
vzťahy dookola tých istých grázlov, z prepisov
ich správ naskakuje husia koža. Slušní sudcovia
nemajú šancu, v prehnitom systéme vyhrávajú tí,
ktorí dovolenkujú s tými „správnymi“ mafiánmi.
Preto si nedokážem vybaviť nič prioritnejšie,
ako pomocou jasných a odborne vypracovaných
riešení napraviť tieto oblasti. Očistiť súdnictvo
od korupcie a nastaviť pravidlá skutočne pre
všetkých. Presne to sú piliere nášho Návodu na
lepšie Slovensku – 1144 riešení, aby sa tu oplatilo
pracovať, podnikať a žiť. Pretože mudrovať o tom
môže hocikto, ale konkrétne riešenia máme pripravené iba my.
Môže si ich pozrieť na www.sas.
sk/navod. Za stranu SaS zodpovedne vyhlasujem, že sme pripravení.

PROFÍCI SÚ TU!
A BEZ DLHÉHO ČAKANIA!

Richard Sulík
predseda SaS

Školstvo

Učitelia si zaslúžia vyšší plat.
A nielen to.

Koľko by podľa vás mal zarábať niekto, kto má
v rukách budúcnosť našej krajiny? Nie, nepýtam
sa na zárobky politikov. Reč je o učiteľoch, ktorí
vychovávajú našich mladých, našu budúcnosť.
Priemerný mesačný plat začínajúceho učiteľa je
dnes asi 900 eur. Od začiatku septembra začal platiť zákon, ktorý upravuje zárobky učiteľom smerom
hore. Žiaľ, tí s mnohoročnou praxou si prilepšili iba
o pár eur. Plat ale nie je to jediné, čo učiteľov trápi. Ide aj o psychicky náročnú prácu či nedostatok
uznania v spoločnosti. My v strane SaS sa neustále
pýtame, ako to zmeniť, ako učiteľom pomôcť?

NAVYŠE KU SKLADOVÝM VOZIDLÁM
ZÍSKATE ZIMNÉ PNEUMATIKY ZADARMO

Postupne. V bratislavskej župe, kde pracujem ako poradca pre školstvo, sa nám to už darí.
Umožnili sme učiteľom bezplatne študovať cudzí
jazyk, začínajúcim priplácame 100 eur k platu,
končiacim sme navýšili odchodné. A v neposlednom rade sme začali učiteľom preplácať čas, ktorý
venujú našim deťom navyše. Či už ide o krúžkovú
činnosť, alebo prípravu na rôzne súťaže. Aplikovať
to chceme na celé Slovensko.

PODROBNÉ INFORMÁCIE NÁJDETE NA
WWW.FIATPROFESSIONAL.SK

Ak teraz namietate a hovoríte,
že nie každý učiteľ si zaslúži vyšší
plat, súhlasím. Ale preto, aby sme
prilákali kvalitných ľudí do školstva, musíme niekde začať.

Všetky modely spĺňajú novú emisnú normu E6D-Temp. Obrázky majú ilustračný charakter.

Auto PALAZZO Košice, s.r.o., Vozárova 1, 040 17 Košice-Barca
tel.: 055/678 67 43, 055/678 08 68, www.auto-palazzo.sk
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AIW - Práca - Opatrovanie
seniorov v Rakúsku!

prijme do pracovného
pomeru:
Vodič LKW od 810 € brutto + 160 €

t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
tmámestále dostatok ponúk aj pre mužov
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku

variabilná zložka + ďalšie prémie

Vodič VZV / retrak / ťahač od 810 € brutto

+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie

Honorár 1 100 až 1 400 € brutto / 15 dní

Pracovník montáže od 810 € brutto
+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Skladový pracovník od 765 € brutto
+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie

AIW má zástupcov
Kritériá
v rôznych mestách Slovenska!
pre spoluprácu s AIW:
Zavolajte na bezplatné číslo
· opatrovateľský kurz a prax
0800 24 24 44
· dobrá znalosť nemeckého jazyka a dohodnite si osobné stretnutie.
· vek 25 až 60 rokov
Pracovať môžete už o pár dní!

85-0008
33-0008

e-mail: praca@schnellecke.com
tel.: 0800 144 140

32-0002

Facebook: aiwsk

32-0001-1

www.aiw.sk

Miesto výkonu práce:
Devínska Nová Ves (BA)

KS20-04 strana-

11

ZDRAVIE / SLUŽBY

Najčítanejšie regionálne noviny

031190175

12

KS20-04 strana-

12

