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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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0905 489 069 | 0907 954 380
www.drevsting.sk
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DREVENÉ OKNÁ | DVERE | INTERIÉR | BRÁNY | PODLAHY | SCHODY

DOMOV S ČAROM DREVA

Južná tr. 78
KOŠICE

055/685 57 87

Slovenský
výrobca

-20%-20%
AKCIA

www.jarekcistikoberce.sk ¦  0915 937 226
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čistí čalúnený nábytok a koberce u Vás aj u nás

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

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

odborná montáž s licenciou
technickej služby od polície SR

AKCIA 270€

v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge   všetky dvere SKLADOM
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Okamžitý výkup nehnuteľností,
aj zadlžených, v hotovosti

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

3 izb. ŽELEZIARENSKÁ  /ŠACA/  - OV, 3.p., 63m2, 
bez balkóna, v byte prebieha komplet. rekonštrukcia

3 izb. KYSUCKÁ /TERASA/  - OV, 7.pos., 57m2 + 6m2 
balkón, pivnica, moderná nadštandartná rekonštruk.
CENA:          126.500 €               mobil: 0917 969 909
1,5 izb. HRONSKÁ /TERASA/  - OV, 6.pos., 42m2bez 
loggie, kompletná rekonštrukcia, kumbál na chodbe

1 izb. VAŽECKÁ /NAD JAZEROM/  - OV, 1.pos., 
42m2 + 6m loggia, pivnica, čiastočná rekonštrukcia
CENA:             72.000 €               mobil: 0917 969 909
3 izb. BERLÍNSKA /ŤAHANOVCE/  - OV, 8.pos., 63m2 
+ loggia, pivnica, byt v pôvod. stave vhodný na rekošt. 

1 izb. BUKUREŠTSKÁ /ŤAHANOVCE/  - OV, 6.p., 39 
m2 + loggia, pivnica, komp.rekon. kuch.linka na mieru
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SKLADOVANIE
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ŠOFRANKO
Cintorínska 1, 040 01 Košice /pri zastávke električky/ 

e-mail: kamenárstvo@stonline.sk
Tel.: 055/62 509 79, 0903 907 115, 0907 333 191

 Vypracujeme Vám rozpočet pri osobnom pohovore

 a navrhneme to najlepšie riešenie  Príďte sa pozrieť

na výstavku hotových pomníkov  Možnosť predaja

aj na splátky   Prevádzame aj výkopy hrobiek

 Krátke dodacie lehoty   Pri u nás zakúpenej hrobke

 do dvoch rokov otváranie pri pohrebe zdarma

 Vypracujeme Vám rozpočet pri osobnom pohovore

 a navrhneme to najlepšie riešenie  Príďte sa pozrieť

na výstavku hotových pomníkov  Možnosť predaja

aj na splátky   Prevádzame aj výkopy hrobiek

 Krátke dodacie lehoty   Pri u nás zakúpenej hrobke

 do dvoch rokov otváranie pri pohrebe zdarma

POZOR VEĽKÁ AKCIA NA ŽULOVÉ POMNÍKY A HROBY
Panelové hrobky, žulové zakrytia hrobov, rôzne pomníky zo žuly, rôzne doplnky
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InzercIa

 

KOŠICKO

kosicko@regionpress.sk

redakcia: Masarykova 2 
KOŠIce

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

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

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

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

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

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

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
Ge     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
Ke    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO      45.115 Prešovsko+SB
Sn    32.750 Spišsko+LE+GL

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

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

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

DISTrIBúcIa (83.740 domácností)

Golgota našej doby

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Tak nazval svojho času milovaný 
slovanský pápež, dnes už svätý Ján 
Pavol II. miesto, na ktorom leží areál 
bývalého fašistického koncentrač-
ného tábora v Osvienčime.

Moderný súčasný pápež František 
minulú nedeľu v modlitbe Anjel Pána 
vyzval 1,3 miliardy katolíkov na celom 
svete, aby si modlitbou a zamyslením 
pripomenuli 75. výročie oslobodenia 
nacistického vyhladzovacieho tábora v 
Osvienčime a povedali „Už nikdy viac“ 
holokaustu. 

„Vzhľadom na túto nevýslovnú tra-
gédiu, túto krutosť, nie je ľahostajnosť 
prípustná. Spomínanie je našou povin-
nosťou. Všetci sme vyzvaní, aby sme 
sa pri tomto výročí modlili a rozjímali. 
Každý by si mal vo svojom srdci pove-
dať: Už nikdy viac! Už nikdy viac.“

Bol som pokrstený ako kresťan a 
vychovaný ako kresťan. Snažím sa žiť, 
myslieť a konať tak, ako sa od kresťana 
očakáva. Prijímam s pokorou a s úctou 
výzvu biskupa z Ríma - „už nikdy viac“. 
Už nikdy viac ideológiu, ktorá vyhladi-
la milióny nevinných ľudí z povrchu 
zemského. Už nikdy viac fašizmus. Ve-
rím a dúfam, dokonca, chcem byť pre-
svedčený, že kresťania na Slovensku 

počúvajú svojho pápeža. I toho, dnes 
už svätého. Verím, že ho počuli aj tí, 
ktorých heslom je „za Boha“. Ak si ctia 
kresťanskú cirkev. Verím v to aj napriek 
tomu, že práve táto pápežova modlitba 
Anjel pána z minulej nedele z Vatikánu 
u nás akoby ani nezaznela. Nespomína 
sa,  necituje sa, nerozširuje sa. Až to 
budí podozrenie, že zámerne.

Golgota (tiež hora Kalvárie) je 
miesto, kde bol podľa Biblie ukrižo-
vaný v 1. storočí Ježiš Kristus. „Golgo-
ta našej doby“ podľa Jána Pavla II. je 
koncentračný tábor Osvienčim - počas 
druhej svetovej vojny nemecký fašistic-
ký vyhladzovací tábor. Väčšina z jeho 
väzňov našla svoju smrť v plynových 
komorách. V Osvienčime zahynulo 
približne 1,5 milióna nevinných ľudí v 
plynových komorách, v dôsledku vy-
hladovania alebo ťažkých prác. Konali 
sa tu aj nehumánne experi-
menty. Najväčšiu vinu za 
ne nesie Josef Mengele.

Tak – už fakt naozaj 
„nikdy viac“ - ako nás 
kresťanov  dôrazne žia-
da náš pápež!

4. febrára 1867  
zomrel Janko Čajak, slovenský básnik 
(* 1830).

Výročia a udalosti

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

Rastislavova 68, Košice www.abtex.sk
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Izolovanie pivníc
0910 433 877
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maľby, nátery
nástrek variopaint

na umakartové jadrá
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-odvoz-dovoz
-sťahovanie
vypratávanie
pivníc, záhrad
-likvidácia 
azbestu-eternito-
vých striech, staveb-
ného a iného odpadu

Kúpim obrazy, známky, knihy
0907 225 216
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HODINOVÝ MANŽEL - ÚDRŽBÁR
VÝMENA BATÉRIÍ, VÝMENA WC,
MENŠIE BYTOVÉ PRÁCE, MALIAR  34
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0910 265 473
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PRÁCA 
PRE KAŽDÉHO 
VÝHODNÉ PLATOVÉ PODMIENKY  

CALL CENTRUM: 

0905 552 537
0915 971 823

UBYTOVANIE a DOPRAVA hradené
 VHODNÉ PRE MUŽOV,  ŽENY aj PÁRY 85
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Pracovník vo výrobe / ČR 
Montážny pracovník/ ČR
Vodiča sk B /šoféra na vývoz 
do Nemecka 

Balenie čokolády
a kozmetiky / ČR 
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PLASTOVÉ OKNÁ, 
DVERE

 KOMPLETNÁ STAVEBNÁ ČINNOSŤ
 PREDAJ PARAPETOVÝCH DOSÁK
 ŽALÚZIE A SIETE PROTI HMYZU

 GARÁŽOVÉ BRÁNY
možnosť predaja 

aj na splátky

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

Kontaktná adresa Košice:
Kováčska 63
Mobil: 0944 047 008

www.dachmann.sk
maxidachmann@gmail.com
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3. februára 1922  
sa narodil Andrej Lettrich, slovenský reži-
sér, scenárista a herec († 1993).

Výročia a udalosti
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Príjmeme
do zamestnania

VODÁR - KÚRENÁR
od 700-1000€ / mes.

0903 905 802
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STAJAN Slovakia, s.r.o. 
prijme pracovníkov na pozíciu 

MONTÁŽNY PRACOVNÍK:
  - montovanie a skladanie plechových skríň

- skrutkovanie, nitovanie - práca v montážnej hale
- práca len na DVE ZMENY

Mzda: 696€ základ + 0,20€/hod. (poobedná) 
+ 50€ (dochádzka) + 50€ (výkon)  

+ príplatky + stravné lístky
Miesto práce: Nové Mesto nad Váhom

UBYTOVANIE ZDARMA
Kontakt: 0918 493 960 Mail: stajanslovakia@azet.sk
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UČITEĽA � LEKTORA (animátora) do TPP/ živnosť
Radi privítame v našom kolektíve flexibilného človeka,
ktorý vie komunikovať s deťmi a dospelými. Dôležitá je pre
nás dochvíľnosť, samostatnosť a radosť z práce s deťmi. 
Výhodou: VP sk. B, pedagogické, umelecké alebo športové
vzdelanie. Možnosť ubytovania v mieste výkonu práce. 
Životopis posielajte na e-mail: 1animateam@gmail.com
                                       Bližšie info: 0908 288 288

h ľ a d á :

Spoločnosť z PO
prijme ľudí na rozvoz

a distribúciu kníh. 
Požadujeme vlastné auto, 

ponúkame zárobok
200-250 € týždenne.

0904 996 772
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VŠETKO OKOLO ZVÁRANIA A NÁRADIAVŠETKO OKOLO ZVÁRANIA A NÁRADIA
Holubyho 12, 043 27 Košice
e-mail: gobako@gobako.sk

Tel./fax: 055/677 03 19
055/72 74 07 - predajňa

www.gobako.sk

zváracie stroje
zváracie roboty

ochranné pomôcky
elektródy

náradie a brusivo
lepidlá a tmely
zváracie drôty

kompresory
elektrocentrály
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BEZPEČNOSTNÉ DVERE ZDARMA

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

a priečky, obklady, dlažby, rekonštrukcie na kľúč

REKONŠTRUKCIE BYTOVÝCH JADIER
a BYTOVÝCH DOMOV

REKONŠTRUKCIE BYTOVÝCH JADIER
a BYTOVÝCH DOMOV
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Maľby - nátery schodísk a nebytových priestorov.
Obnova bytov, fasád a nátery striech.

Naša profesionalita - Vaša spokojnosť

30
rokov
na trhu

30
rokov
na trhu

0905 625 4330905 625 433-10% zľava v
 zime
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0908 984 147
0948 152 149

- oddĺženie úverov
- zastavíme dražby

- konzultácia bez poplatku
- zastavíme zrážky zo mzdy

Bauerova 17
Košice KVP
prízemie

• opravíme
• vymeníme baterky
• urobíme nové
   aj s diaľkovým
   ovládaním

KĽÚČE & AUTOKĽÚČE
Národná trieda 58, Košice

www.kluce.flox.sk
0949 174 071
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»Predám prívesný vozík 
ako nový, 0907 059 122

»Predám záhradu s mu-
rovanou chatou. Ľudvikov 
dvor. 0910 652 053

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682

Občianska
riadková
inzercia

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

Príklad:
RP KE 12 Predám kočík,
0987 654 321

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mobil-
ný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za kaž-
dých začatých 30 znakov textu 
vášho inzerátu vrátane me-
dzier. Nič iné neúčtujeme.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uve-
rejniť v ľubovoľných iných na-
šich novinách, KE zameňte za 
skratku novín, ktorú nájdete 
na 2. strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

05 DOMY / predaj   

08 STAVBA                    

02 AUTO-MOTO / iné 

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    

Dispečing SK - 0950 333 222
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Do školy

Žiaci nastupujú do I. ročníka vo veku 
6 rokov. Spravidla z materskej školy 
(MŠ), v ktorej mali získať sociálne ná-
vyky, ale aj návyky súvisiace s výcho-
vou a predprimárnym vzdelávaním. 

Najdôležitejšie je, aby žiak vedel zo-
stať v budove školy bez rodičov, vedel 
sa v nej pohybovať a orientovať. Často 
sa stáva, že škola má adaptačný týždeň, 
keď majú prváci skrátené vyučovanie, 
keď sa pozvoľna zavádza učebný re-
žim, keď si učitelia so žiakmi opakujú 
základné kompetencie, zručnosti, pra-
vidlá správania. V prvý školský deň sú 
spravidla prítomní rodičia. Ak to je ne-
vyhnutné, mala by byť ich prítomnosť 
umožnená aj v iné dni. Najmä ak sa 
dieťa správa hystericky a nepomáhajú 
bežné výchovné metódy. Určite sa neo-
bávajte, ak sa to stane. Je to prirodzená 
reakcia. Prechod do školy je náročný pre 
vás, nieto pre deti, čo sa zrazu ocitnú v 
obrovských priestoroch v interakcii s 
mnohými cudzími deťmi a dospelými. 
Okrem toho už nemajú pri sebe učiteľku, 
ktorá im vždy pomôže. Stávajú sa sa-
mostatnejšími. Tomuto náročnému pre-
chodu pomáha, ak dáte dieťaťu do školy 
obľúbenú (vyučovanie nerušiacu) hrač-
ku. Ale veľmi dôležitá je komunikácia s 
učiteľmi I. ročníkov a s vychovávateľmi 
školského klubu detí. Je preto potrebné 
vedieť, ako škola rieši tento prechod (o 
tom nabudúce).

Rodič má možnosť odložiť nástup 
na ZŠ o rok. Ešte v škôlkach sa robia 
testy školskej zrelosti, ktoré sa vyhod-
nocujú s rodičmi. Upozorňujem, že 
odporúčanie odborníka nemôže byť 
jediným kritériom na odloženie do-
chádzky. Najzávažnejším musí byť vaše 
poznanie dieťaťa, jeho pozorovanie, 
porovnávanie jeho správania s odbor-
nou literatúrou (nie len s internetom). 
Pomôžu aj rozhovory s učiteľkami z MŠ. 
Dozaista orientačné body poskytnú aj 
učitelia zo ZŠ pri zápise, najmä ak je pri 
ňom prítomný aj školský odborník. To je 
komplex poznatkov, na základe ktorého 
sa rodičia majú sami definitívne rozhod-
núť. Isto, je to dôležité, lebo ak sa neskôr 
dospeje k tomu, že dieťa nezvláda školu, 
musí sa vrátiť do škôlky, čo môže byť 
traumatizujúce. Tento krok sa však má-
lokedy realizuje, keďže MŠ nemajú ka-
pacity na návrat žiakov. Vtedy sa môže 
stať, že si dieťa zopakuje ročník, čo môže 
byť tiež traumou. 

Každý z nás sme prežili ZŠ, zápis, 
nástup a prvé školské dni. Dnešné deti 
sú iné, môžu sa líšiť v zvládaní školy. 
Aj preto treba hľadať ZŠ, ktoré poznajú 
nové trendy a pomôžu deťom adaptovať 
sa. Ak by sa aj vyskytli problémy, je to 
očakávané a ich zvládnutie závisí aj od 
toho, ako sa prispôsobí škola či školský 
systém novým podmienkam vzdeláva-
nia.

Trojuholník škola – rodič - žiak IV

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
učiteľ ZŠ s MŠ
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„Volím v každých voľbách. Beriem to ako 
zodpovednosť za budúcnosť tejto krajiny.“

Eva Polakovičová, Bratislava  

Vox populi
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„Čo je to metabolický syndróm? 
Mám ho? Asi nie, keď lekár hovo-
ril „iba“ o vysokom krvnom tlaku, 
zvýšenej hladine cukru, vysokom 
cholesterole a „ľahkej“ nadváhe 10 
– 20 kg...

Kritériá na diagnostiku metabolic-
kého syndrómu sa postupne vyvíjali. 
Najviac rozšírené sú tie, ktoré vypra-
covala Svetová zdravotnícka organi-
zácia, Európska skupina na štúdium 
inzulínovej rezistencie či Národný cho-
lesterolový edukačný program.Všetky 
pracovné skupiny sa zhodujú na zák-
ladných črtách metabolického syndró-
mu – obezita, inzulínová rezistencia, 
porucha metabolizmu tukov a vysoký 
krvný tlak.

Výskyt metabolického syndrómu 
na Slovensku V uplynulom období na 
Slovensku v  rámci projektu „Preva-
lencia diabetes mellitus na Slovensku“ 
organizovaného Slovenskou diabetolo-
gickou spoločnosťou bolo vyšetrených 
1517 respondentov, zodpovedajúcich 
štruktúre dospelého obyvateľstva pod-
ľa veku, pohlavia a krajov. Výskyt me-
tabolického syndrómu podľa bol 20,1 
percenta, pričom bol významne vyššií 
u žien (23,9) oproti mužom (15,9). 

Dominantnou príčinou metabo-
lického syndrómu je inzulínová rezis-
tencia. Je to vlastne zmena fyziologic-
kej regulácie, kedy rovnaké množstvo 
inzulínu má na metabolizmus menší 
účinok ako u zdravých ľudí bez inzulí-
novej rezistencie. Objaví sa, keď sa pe-
čeňové, svalové a tukové bunky stanú 
menej senzitívne alebo sú rezistentné 
na inzulín. 

Ku vzniku a  rozvoju metabolické-
ho syndrómu môžu prispievať aj nie-
ktoré podávané lieky.

Zvláštnu pozornosť treba venovať 
napríklad kortikoidom, antipsychoti-
kám, niektorým liekom na vysoký krv-
ný tlak. Preto u rizikových pacientov v 
súčasnosti už dokážeme „ušiť“ liečbu 
na mieru, iba s minimálnych rizikom 
zhoršovania metabolických paramet-
rov. Najväčšie ovplyvne-
nie majú ale v rukách 
samotní pacienti v po-
dobe dostatku pohy-
bu a vhodnej skladby 
stravy.

Máte metabolický syndróm?

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

metabolizmu a výživy

Od 1. januára 2020 sa začala aplikovať 
nová právna úprava týkajúca sa exe-
kúcií, a  to zákon o  ukončení niekto-
rých exekučných konaní. 

Táto nová právna úprava sa týka exe-
kúcií, ktoré začali pred 01. aprílom 2017 
a boli (resp. sú) vedené podľa právnych 
predpisov aplikovaných do konca mar-
ca 2017.  Do prvej skupiny spadajú staré 
exekúcie, ktoré sa zastavujú priamo 
dňa 01. januára 2020. Ide o  staré exe-
kúcie, ktoré k  tomuto dátumu trvajú 
tzv. rozhodnú dobu, resp. dlhšie ako 
5 rokov. Táto rozhodná doba začala 
plynúť odo dňa doručenia prvotného 
poverenia na vykonanie exekúcie súd-
nemu exekútorovi, v  danom prípade 
sa  na zmenu exekútora neprihliada. 
Taktiež je potrebné prihliadnuť na sku-
točnosť, či v období od 01. júna 2018 do 
31. decembra 2019 nebol dosiahnutý 
výťažok spolu aspoň vo výške 15 eur. 
Táto právna úprava obsahuje taktiež 
výnimky, v prípade ktorých k zastave-
niu takejto exekúcie nedôjde. Ak má 
byť dôvodom zastavenia starej exekú-
cie rozhodná doba a súčasne ide o sta-
rú exekúciu, ktorá je uvedená v  tzv. 
absolútnych výnimkách. Absolútnymi 
výnimkami v zmysle uvedenej právnej 
úpravy, kedy sa exekúcia nezastavuje, 
je vymáhanie pohľadávky na výživ-
nom, vymáhanie práva na nepeňažné 
plnenie, resp. peňažné plnenie, ak 
sú vymáhané v  jednom konaní, fon-

dy EÚ, rozhodnutia EÚ, hospodárska 
súťaž, ak ide o tzv. majetnú exekúciu, 
teda ak bol v posledných 18 mesiacoch 
predo dňom, kedy má byť stará exe-
kúcia zastavená, dosiahnutý výťažok 
spolu aspoň vo výške 15 eur alebo má 
povinný konkurznú imunitu. Okrem 
absolútnych výnimiek, treba zohľadniť 
ešte relatívne výnimky upravené týmto 
zákonom, a to rozhodnutie, že rozhod-
ná doba sa predlžuje za zákonom usta-
novených podmienok o  12 mesiacov. 
Druhou skupinou starých exekúcií, 
ktoré budú zastavené zo zákona, sú 
tie v  prípade, ktorých po 01. januári 
2020, uplynie rozhodná doba piatich 
rokov, a  v  ktorých po tomto dátume 
oprávnený alebo povinný zanikne bez 
právneho nástupcu, oprávnený podá 
návrh na zastavenie starej exekúcie, 
alebo v prípade ak dôjde k vyhláseniu 
konkurzu, reštrukturalizácie alebo 
oddlženia, okrem prípadu ak by išlo 
o výnimku zo zastavenia starých exe-
kúcií. Nová právna úprava ukladá súd-
nemu exekútorovi povinnosť oznámiť 
oprávnenému ukončenie exekučného 
konania, ale nedefinuje presne lehotu 
a spôsob tohto oznámenia.

Zastavenie starých exekúcií

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

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

1. februára 2003 
sa pri návrate z misie nad americkým Texasom rozpadol raketo-
plán Columbia pričom zahynuli všetci siedmi astronauti na palube.

Výročia a udalosti
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Ľudia sa ma často pýtajú, prečo som išiel do politiky. Úprimne priznávam, že som dlho odolával vstúpiť 
do akejkoľvek strany. Slovenskú poštu ako aj ministerstvo zdravotníctva som viedol ako nestranník, 
ktorého  na tieto pozície menovali ako odborníka. Videl som, že keď človek chce a vytvorí si okolo seba 
tím odborníkov, ktorým sa chce pracovať, tak sa dá urobiť veľa dobrých vecí. Počas mojich návštev v 
rôznych kútoch Slovenska som od mnohých ľudí počúval sťažnosti, že na Slovensku im v politike chýba 
najmä normálnosť a politici, ktorí namiesto hádok prinášajú občanom reálne riešenia. Výzvu vstúpiť do 
rozbúreného mora politiky som sa so všetkou pokorou a veľkou podporou mojej rodiny rozhodol prijať 
a osloviť ľudí, s ktorými máme veľa spoločného, ktorí majú za sebou silné osobnostné aj profesionálne 
príbehy. Ľudí, ktorí toho v živote mnoho dokázali a väčšina ktorých nikdy nebola v žiadnej politickej strane. 
Práve tak vznikla strana DOBRÁ VOĽBA. Mojím osobným cieľom je pozdvihnúť zdravotníctvo na úroveň 
21. storočia a pokračovať v projektoch, ktoré som ako minister zdravotníctva úspešne naštartoval. 
Hlavnou prioritou je vybudovať, prípadne komplexne zrekonštruovať, aspoň jednu veľkú nemocnicu 
v každom kraji, znížiť počet odvrátiteľných úmrtí, či zabezpečiť lieky pre seniorov a malé deti bez 
doplatkov. Rovnako považujem za dôležité podať pomocnú ruku mladým rodinám a našim seniorom. 
Pre mladých zabezpečiť nájomné bývanie, či škôlku pre každé dieťa tak, aby chceli ostať žiť na 
Slovensku a neodchádzali do zahraničia. Seniorom vytvoriť dôstojné životné podmienky, reálne 
vyplácať 13.dôchodok a pridať aj letný dôchodok.

RASTIEME!
4,0

3,8
2,9

?

NOVEMBER DECEMBER JANUÁR FEBRUÁR

zdroj: prieskum Focus

Lucia Kurilovská 
Podpredsedkyňa strany

Som právnička, profesorka trestného práva na Právnickej fakulte 
Univerzity Komenského, rektorka Akadémie Policajného zboru, vedúca 
vedecká pracovníčka Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied. 
Na začiatku ma veľa ľudí od politiky odrádzalo.  Keby sa však každý 
na to pozeral so strachom, nič k lepšiemu sa nikdy nezmení. Som 
čestný človek s pevnými morálnymi hodnotami a táto krajina viac ako 
kedykoľvek predtým potrebuje vo vláde, ale aj na všetkých úrovniach 
štátnej i verejnej správy, charakterných ľudí bez korupčného pozadia. 
Chcem robiť politiku z presvedčenia za správne veci. Aj preto ma 
oslovil program DOBREJ VOĽBY, s ktorým som sa stotožnila. Ponúka 
riešenia, ako meniť a zmeniť veci, ktoré spoločnosť zaťažujú, ktoré v 
nej negatívne rezonujú a rovnako negatívne ovplyvňujú kvalitu života 
občanov tejto krajiny. Nedokážem sa len tak bez slov prizerať na to, 
kam spravodlivosť na Slovensku smeruje. Na Slovensku je v poslednej 
dobe každý expert na spravodlivosť – 30 ročný mladík, žena umeleckého 
vzdelania, dokonca aj 80 ročná dôchodkyňa, ktorá ma včera zastavila 

na ulici. A je to tak správne, všetci chceme mať spravodlivé Slovensko. Avšak riadiť rezort vnútra a 
rezort spravodlivosti nemôže každý. Mojím cieľom je nastoliť elementárny poriadok v rámci politiky, 
súdnictva, prokuratúry a polície, a zastaviť korupciu, rodinkárstvo a klientelizmus.

RegionPress_3_KE.indd   2 29. 1. 2020   0:39:20
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Moje dlhoročné skúsenosti starostu obce 
Štrba potvrdzujú, že aj v najvyššej politike je 
nevyhnutná priama osobná zodpovednosť 
politika voči občanom konkrétneho regiónu. Je 
nevyhnutné zmeniť spôsob voľby poslancov do 
Národnej rady SR tak, aby poslanci kandidovali 
za daný región, v ktorom majú trvalý pobyt a 
aby si voliči mohli vybrať za svojho poslanca 
prave osobnosť zo svojho regiónu, ktorú poznajú 
a na ktorú sa budú môcť obrátiť so svojimi 
problémami priamo v danom regióne. Slovensko má osem krajov, a preto 
presadíme osem volebných obvodov. Chceme, aby aj v týchto voľbách platilo:  
„KANDIDUJEM, KDE ŽIJEM - VOLÍM, KOHO POZNÁM“.

Zodpovední politici nemôžu rozhodovať bez znalosti veci a poznania 
problémov priamo v regiónoch. Dôležité rozhodnutia sa musia prijímať na 

centrálnej úrovni tak, aby sme poznali dopady týchto rozhodnutí na každodenný život ľudí.  Ako dlhoročný 
predseda Združenia miest a obcí som pochopil, že mestá a obce už nedokážu účinne brániť záujmy a potreby 
svojich občanov len prostredníctvom ZMOS. Preto som sa rozhodol kandidovať, aby sme  presadili reálne 
a zodpovedné riešenia a aby naše regióny, mestá a obce mali silnejšie zastúpenie v parlamente i vo 
vláde.  Je potrebné, aby sa do našej politiky dostalo viac slušnosti, korektnosti, vzájomného rešpektu ale 
najmä osobnej zodpovednosti.

DOBRÁ VOĽBA PRE VÝCHOD SÚ URČITE NIŽŠIE UVEDENÍ KANDIDÁTI, KTORÍ NIE SÚ NA VÝCHODE LEN 
JEDEN TÝŽDEŇ PRED VOĽBAMI, ALE AKTÍVNE TU ŽIJÚ A BUDÚ VÝCHODU POMÁHAŤ STÁLE.

Objednávateľ: DOBRÁ VOĽBA, Jarošova 2961/1, 831 03 Bratislava, IČO: 52659631 Dodávateľ: REGIONPRESS, s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

VÝCHOD NA 1. MIESTE

Michal Sýkora 
Podpredseda strany

PODPORUJEME DOBRÚ VOĽBU 
SME HRDÍ VÝCHODNIARI
KRÚŽKUJEME NAŠICH

RegionPress_3_KE.indd   3 29. 1. 2020   0:39:31
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Férové Slovensko 
od východu na západ
Minulý týždeň by ste nás v bratislavskej 
centrále hľadali márne. Kancelárie zívali 
prázdnotou, kvety skoro uschli. Náš štáb, 
kandidáti aj my s Mišom Trubanom sme 
sa na týždeň presťahovali na východ. 
V Košiciach sme zriadili dočasnú kance-
láriu a za týždeň sme obehli väčšiu časť 
východu.
  Ak má byť Slovensko férovou krajinou, 
na ktorú budeme všetci hrdí, musí byť 
spravodlivosť aj v regiónoch. Na východ 
sme prišli aj s Plánom pre východ - s rie-
šeniami ako rozhýbať ekonomiku tak, aby 
sa v nej točilo viac peňazí. Lebo viac pe-
ňazí znamená vyššie platy a vyššiu kvalitu 
života a služieb.

Spravovanie štátu však nie je len o plá-
noch a zákonoch. Je najmä o porozu-
mení ľuďom a podmienkam, v ktorých 
žijú. Preto väčšinu času trávime medzi 
ľuďmi. Na východe sme na 37 miestach 
- od Košíc, cez Michalovce, Rožňavu, 
Bardejov po Cígeľku či Čiernu nad Tisou, 
urobili 73 akcií. Boli to diskusie na od-
borné témy, ale aj stretnutia v uliciach či 
podomová kampaň. 
  Boli sme v nemocniciach, v kto-
rých ľudia dostávajú zlú starostlivosť aj 

v mestách, na ktoré politici zabudli, ako 
sú Snina a Gelnica. Počúvali sme, keď 
nám hovorili o problémoch spolunaží-
vania v blízkosti osád, ale aj o tom, že ani 
tam neveria všetci fašistom. S mnohými 
sme sa postavili na námestia v Levoči či 
v Sobranciach, aby sme odmietli kotle-
bovskú politiku nenávisti bez riešení. 
  Podľa našich odhadov sme za týždeň 
priamo oslovili 10 tisíc ľudí. A pokraču-
jeme. Tento týždeň sa sťahujeme do 
srdca Slovenska - na stred a potom ďa-
lej. Robíme kampaň, aká tu ešte nebola 
- výnimočnú úprimnosťou, energiou aj 
nasadením. Darí sa nám to najmä vďaka 
tomu, že naše strany PS a SPOLU stoja na 
podpore stoviek bežných ľudí. 
  Som hrdý, že sa nám na pomoc s kam-
paňou prihlásilo takmer tisíc dobrovoľní-
kov. Spolu so 150 kandidátmi a kandidát-
kami denne stoja v uliciach. Vyše tisícka 
ľudí nám na kampaň prispela finančne. 
To je pre nás obrovský záväzok, aby sme 
zabojovali za férové Slovensko.

programový líder koalície PS/SPOLU 
predseda SPOLU – občianska demokracia

Miroslav Beblavý
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Volič je povinný po príchode do 
volebnej miestnosti preukázať 
okrskovej volebnej komisii svoju 
totožnosť predložením občian-
skeho preukazu. Ak bol voličovi 
na jeho žiadosť vydaný hlasovací 
preukaz, predloží spolu s občian-
skym preukazom hlasovací preu-
kaz.

Potom okrsková volebná komi-
sia zakrúžkuje poradové číslo voliča 
v zozname voličov a vydá voličovi 
hlasovacie lístky a prázdnu obálku 
opatrenú odtlačkom úradnej pečiat-
ky obce.

Každý volič sa musí pred hlasova-
ním odobrať do osobitného priestoru 
určeného na úpravu hlasovacích líst-
kov. 

V osobitnom priestore určenom 
na úpravu hlasovacích lístkov volič 
vyberie jeden hlasovací lístok toho 
kandidujúceho subjektu, ktorému 
sa rozhodol odovzdať svoj hlas. Ten-
to hlasovací lístok môže bez ďalšej 
úpravy vložiť do obálky   alebo   na 
vybranom hlasovacom lístku môže 
volič zakrúžkovaním poradového 
čísla kandidáta vyznačiť, ktorému 
kandidátovi dáva prednosť. Volič 
môže zakrúžkovať poradové číslo 
najviac štyroch kandidátov. Ak volič 
odovzdá prednostný hlas viac ako 
štyrom kandidátom, taký hlasovací 
lístok sa bude počítať v prospech kan-

didujúceho subjektu a na prednostné 
hlasy sa nebude prihliadať.

Na požiadanie voliča mu okrsko-
vá volebná komisia vydá za nespráv-
ne upravené hlasovacie lístky iné. 
Nesprávne upravené hlasovacie 
lístky vloží volič do schránky na od-
loženie nepoužitých alebo nespráv-
ne upravených hlasovacích lístkov. 
Inak sa dopustí priestupku, za ktorý 
mu bude uložená pokuta 33 eur. V 
prípade hlasovania mimo volebnej 
miestnosti, volič nepoužité alebo ne-
správne upravené hlasovacie lístky 
znehodnotí pred členmi okrskovej 
volebnej komisie.

Volič, ktorý nemôže sám upra-
viť hlasovací lístok pre zdravotné 
postihnutie alebo preto, že nemôže 
čítať alebo písať a oznámi pred hla-
sovaním túto skutočnosť okrskovej 
volebnej komisii, má právo vziať so 
sebou do priestoru určeného na úpra-
vu hlasovacích lístkov inú spôsobilú 
osobu, aby podľa jeho pokynov upra-
vila hlasovací lístok a vložila do obál-
ky, takouto osobou nemôže byť člen 
okrskovej volebnej komisie. Obidve 
osoby pred vstupom do osobitného 
priestoru na úpravu hlasovacích líst-
kov člen okrskovej volebnej komisie 
poučí o spôsobe hlasovania a o skut-
kovej podstate trestného činu mare-
nia prípravy a priebehu volieb.

Spôsob vykonania voľby

» Ivan Brožík
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Billboardy Mariana Kotlebu sľubujú zoštátnenie 
strategických podnikov a že potom bude lacnejšia 
elektrina, teplo, aj voda. Ak sa pozrieme čo len na 
základné fakty, zistíme, že to nie je pravda.

V roku 1948 znárodnili komunisti prakticky všet-
ky fabriky a nazvali to Víťazný február. Pointa bola 
v tom, že komunisti tie fabriky ukradli. Len tak. Bez 
náhrady.

Dnes však sme členmi EÚ a platí Ústava SR, kto-
rá v článku 20 odsek 1 hovorí, že „Každý má právo 
vlastniť majetok.“. O zoštátnení ani znárodnení nie 
je v Ústave ani slovo, avšak odsek 4 hovorí o vy-
vlastnení nasledovné: „Vyvlastnenie alebo nútené 
obmedzenie vlastníckeho práva je možné iba v nevy-
hnutnej miere a vo verejnom záujme, a to na základe 
zákona a za primeranú náhradu.“

Takže fajn, je možné vyvlastniť, ale len za prime-
ranú náhradu a tá bude minimálne vo výške ceny, 
ktorú investori zaplatili. Takže môžeme chystať mi-
liardy eur.

Povedzme, že Kotlebovi by sa naozaj podarilo 
niečo vyvlastniť a zadlžiť naše deti, to však zďaleka 
neznamená, že energie budú lacnejšie. Napríklad 
teplo: štátu patrí 6 teplárni (v Bratislave, Žiline,                         
Trnave, Košiciach, Martine a vo Zvolene). Teplo lac-
nejšie nie je, lebo sa jedná o regulo-
vanú cenu, avšak podľa Kotlebu by 
tieto teplárne mali dosahovať vyšší 
zisk. Je to tak? Ani omylom. Je to 
práve naopak. Prečo? Lebo štát je 
ten najhorší vlastník.

Kotlebovo zoštátnenie nie je ako 
znárodnenie v 48-om

Richard Sulík
predseda SaS

Menej štátu,
nižšie dane

Objednávateľ: strana Sloboda a Solidarita, Priemyselná 8, 821 09 Bratislava, IČO: 421 39333 
Dodávateľ: REGIONPRESS, s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36 252 417 

Autogramiáda 

kuchárskej knihy 

Sulíka & Ihnačáka

Poď na pivo 

a pokecajme 

o všetkom, 

čo ťa zaujíma

ak ju ešte 

nemáš, tak 

ju dostaneš

RICHARD SULÍK
v Košiciach
14. 2. 2020

FaxCopy, Atrium Optima

Moldavská cesta 32

o 15.00 hod. 

Radničná sála – Miestny úrad mestskej 

časti Košice, Hviezdoslavova 7 

o 18.00 hod.

7
1

3
85

69

87
2

35
2
9

75

3
6

8
2

3

1

27
91

8
S

U

D

O

K

U
4

1
78

9
4

91
4
6

6
812

4
86

2
57

5
7

1

27
1

64
S

U

D

O

K

U

www.fiat.sk

37
-0

01
9

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

0%* ÚROK PRI SPLáCANÍzIMNÉ PNEUMATIKY
ZADARMO

uz od 10 990 ¢ˇ

Použité fotografie sú len ilustračné. Akciová ponuka sa vzťahuje iba na skladové automobily a platí pre odber jedného
automobilu na jedného zákazníka do vypredania zásob. Fiat Tipo Sedan ITALIA 1.4 95 k, kombinovaná spotreba
6,3 - 6,4 l/100 km, emisie CO

2
 144 - 146 g/km. Ponuka zimných pneumatík zadarmo platí pre vybrané skladové

automobily. Na všetky automobily sa vzťahuje základná 2-ročná záruka a navyše 3 roky rozšírenej záruky s limitom
100 000 km. ECA Central and Eastern Europe Kit si vyhradzuje právo všetky tu uvedené údaje kedykoľvek zmeniť 
bez predchádzajúceho upozornenia. * Pri financovaní vozidla Fiat Tipo Italia sedan 1.4 s obstarávacou cenou
10 990 EUR prostredníctvom finančného lízingu s úrokom 0% p.a. na 30 mesiacov a pri financovanej hodnote
3 846,50 EUR zaplatíte 30 mesačných splátok s havarijným poistením vo výške 155,24 EUR, resp. aj s povinným
zmluvným poistením vo výške 167,74 EUR. Poplatok za spracovanie obchodného prípadu je 0 EUR, predajná cena 
je 1,20 EUR, poplatok pri ukončení lízingovej zmluvy je 60 EUR a RPMN je 17,97%. Celková suma s havarijným poistením, 
ktorú 30 splátkami zaplatíte je vo výške 4 718,30 EUR, resp. aj s povinným zmluvným poistením vo výške 5 093,30 EUR.
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2. februára 1943 
sa  skončila Bitka o Stalingrad, po tom čo sa vzdali poslední ne-
meckí vojaci v Stalingradskom traktorovom závode.

Výročia a udalosti

Poznáte dve zábavné postavičky Pat 
a Mat? Dvaja babráci, ktorí riešia 
rôzne problémy - neefektívne a zle. 

Je zábavné pozerať sa na nich v 
televízii. Pracovať s nimi pod jednou 
strechou veselé nie je. Tragédiou je mať 
takúto dvojicu za šéfov. Okrem toho, 
že sú nekompetentní, nevedia prijímať 
spätné väzby. Najskôr sa obhajujú a po-
tom útočia. Ostatní po čase rezignujú, 
prestanú im oponovať a myslia si svoje. 
Majú radi tituly a funkcie, potrpia si na 
svoje postavenie. Nevedia si vytvoriť 
prirodzenú autoritu a tak si ju vynucu-
jú silou. Oponentov potláčajú - niekedy 
priamo, inokedy rôznymi intrigami a 
manipuláciami. Vydržia s nimi tí, kto-
rí ich ignorujú a robia si svoje, alebo tí, 
ktorí prijali ich pravidlá hry - hovoria 
im, čo chcú počuť a prispôsobia sa.

Pat a Mat si myslia, že všetkému ro-
zumejú a pritom ani nevedia, čo neve-
dia. Sú ako slony v porceláne. Často sa 
o nich rozprávajú historky. Väčšinou, 
keď tam nie sú. Ak sa im niekto snaží 
vysvetliť, že by mali zmeniť svoje sprá-
vanie, tak to nedopadne dobre. Občas 
poľutujú sami seba ako sa narobia. 
Majú pravdu. Najviac sa narobia neši-
kovní. 

Pat a Mat majú niekoľko znakov - 
majú sami o sebe vyššiu mienku, ako 
sú ich reálne schopnosti a výsledky, 
podceňujú a podozrievajú druhých 
ľudí a radi ich kriticky posudzujú. 
Nepriznajú si vlastnú chybu, ale s ob-
ľubou hľadajú nedostatky na iných. 
Sú dosť zameraní na svoje potreby a 
ostatní ľudia pre nich predstavujú len 
zdroje na dosiahnutie ich plánov. Radi 
poúčajú druhých a zdôrazňujú svoje 
postavenie. Dokážu sa aj pretvarovať 
a správať priateľsky, lebo pochopili, 
že svoje ciele dosiahnu ľahšie. A vedia 
byť aj dobrí pätolízači, keď potrebujú 
získať pre seba výhody od silnejšieho.

Čo s Patom a Matom? Funkcie si dr-
žia a chyby nepripúšťajú. Môžete sa im 
vyhýbať, ale ak sú vašimi šéfmi, tak len 
obmedzene. Bojovať s nimi sa tiež veľ-
mi nevypláca - bývajú 
pomstychtiví. Mô-
žete ich ignorovať 
a baviť sa na nich, 
pokiaľ vám nerozo-
berajú vo firme stre-
chu nad hlavou. 
Najlepšie je 
utekať od 
nich preč.

Pat a Mat

» Ján Košturiak

Fazuľa je prastarou kultúrnou rast-
linou juhoamerických indiánov. 
Stále je neobyčajne zdravou zeleni-
nou. 

Fazuľa obsahuje arginín, aspa-
ragín, tyrozín, leucín, tryptofan, ďalej 
hemicelulózy, vitamín C, flavonoidy, 
inozit a cukry, kyselinu kremičitú, soli 
draslíka, fosfáty, stopy kobaltu, medi 
a niklu.  Medzi ľuďmi je rozšírené po-
užívanie fazuľovej múky na zasýpanie 
rôznych mokvavých ekzémov, kožných 
vyrážok. Semená v prášku slúžia na 
horúce obklady pri mokvavých a svrbi-
vých ekzémoch.

Ak máte predispozíciu na vznik 
diabetu alebo ste už diabetici, poteší 
vás fakt, že fazuľa má nízky glykemic-
ký index. Fazuľa obsahuje vlákninu - 
konštantnú dodávku energie. Pomáha 
minimalizovať riziko srdcových ocho-
rení a vysokého krvného tlaku. Fazuľa 
je bohatá na železo, kde pol pohára 
varenej fazule obsahuje 3,3 mg železa. 
Chráni telo pred voľnými radikálmi, 
ktoré by mohli poškodiť bunky a mať 
za následok rakovinu. 

Pokiaľ ide o prínosy pre zdravie 
očí, fazuľa obsahuje veľa zinku, vita-
mínu A a bioflavonoidov. Zinok je pod-
porujúca výživa, ktorá má prospech 
pre zdravie našich očí. Jeho hlavnou 
úlohou je previesť betakarotén na vi-
tamín A vo forme, ktorá je použiteľná 
vizuálnym systémom a telom.

Každodenná dávka kyseliny listo-
vej vám môže pomôcť vyrovnať sa aj s 
depresiou. 

Vďaka vysokému obsahu vlákniny 
má blahodarné účinky na črevá (vlák-
nina upravuje trávenie, viaže jedovaté 
látky a tuky). Zelená fazuľka lieči ocho-
renia pečene. V Ázii používajú fazuľu 
tradične ako účinný preventívny i lie-
čivý prostriedok na črevné a obehové 
problémy ako aj na nedostatočnú funk-
ciu sleziny a podžalúdkovej žľazy.

Fazuľu môžeme použiť do polievok, 
prívarkov, šalátov. Sušenú je vhodné 
na noc namočiť do vody, ráno vodu 
zliať, fazuľu nechať odkvapkať a až po-
tom variť v čerstvej vode. Po konzumá-
cii sa tým zmierni nadúvanie. Mladú 
fazuľku možno dusiť nad parou, alebo 
s trochou tuku asi 10-15 minút.

Fazuľa obyčajná

» red
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • PERGOLY

oblastné zastúpenie pre východný región

0918 973 129  |  www.balkona.eu Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terászimné záhrady balkóny rámové
bezrámové hliník. prístrešky BioClimatic pergoly

ZĽAVY AŽ DO 30% Možnosť výhry 300 €NOVOROČNÁ AKCIA
splátky od 98 €splátky od 149 €splátky od 49 € splátky od 99 € splátky od 249 €
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KAŽDÝ DEŇ STRETÁVAME ĽUDÍ, 
KTORÍ CHCÚ LEPŠIE SLOVENSKO 

Sme radi, že všetci naši kandidáti veľmi aktívne prechádzajú Slovensko. 
Medzi nimi sú aj takí rekordéri, ako napríklad Jaroslav Naď, ktorý za po-
sledný rok prešiel všetkych 79 okresov Slovenska. Poslanec Martin Fecko 
urobil v obciach a mestách dovedna viac ako 40 diskusií. Na nich pomá-
hal a radil farmárom, ako zvládnuť pozemkové úpravy a čerpať dotácie. 
Južné, stredné a severné Slovensko precestoval vlakom Ján Marosz, pri-
čom robil s ľuďmi a železničiarmi diskusie o spoľahlivej doprave.

NAŠI REKORDÉRI:
 VO FEBRUÁRI SA VIDÍME:

1.2. Veľký Meder - penzión 
Stefarez o 17:00 Naď, Mikulec, Kyselica

4.2. Košice - Pereš, obchodné 
stredisko o 15:00-18:00

stretnutie s poslancami 
a kandidátmi OĽANO

5.2. Pezinok - reštaurácia Knajpa 
o 17:00

Heger, Naď, Kremský, Marosz, 
Mrva, 

6.2. Senec - hotel Nostalgia 
o 17:00

Naď, Marosz, Kremský, Mrva, 
Heger

7.2. Žilina - Taste Restaurant 
o 17:00

Marosz, Jurinová, Kyselica, 
Naď, Mikulec

8.2. Zuberec - psie záprahy stretnutie s kandidátmi OĽANO
8.2. Vitanová - Furmánsky deň stretnutie s kandidátmi OĽANO

8.2. Levice - kultúrne stredisko 
Junior o 15:00 Fecko, Hajdamárová, Naď

11.2. Bardejov - hotel Šariš  
o 17:00 Fecko, Andrejuvová, Šipoš

12.2. Stará Ľubovňa - kino Tatra 
o 16:30

Šipoš, K. Čekovský, Pleštinská, 
Andrejuvová, Šudík

13.2. Poprad - reštaurácia Fabrika 
o 17:00

Marosz, K. Čekovský, Heger, 
Šipoš, Milanová, Andrejuvová 

14.2. Kežmarok - Kežmarská 
reštaurácia o 17:00

Naď, Mikulec, Garstková, 
Milanová

14.2. Humenné - reštaurácia 
Modrý kocúr o 17:00

Šudík, Marosz, K.Čekovský, 
Mičovský, Jílek, Šipoš, Zajačik

14.2. Lučenec - divadlo B.S. 
Timravy o 17:00 Matovič, Pročko, Kyselica

15.2. Komárno - hotel Peklo 
o 17:00

Grendel, Mikulec, Heger, Naď, 
Václav

15.2. Svidník - LOKAL Vermex 
o 16:00

Andrejuvová, Sopko, Šipoš, 
Heger

17.2. Michalovce, reštaurácia 
Family o 17:00

Jílek, Potocký, Kyselica, Mikulec, 
Kaplan, Sopko

18.2. Trebišov, reštaurácia 
Amadeus o 17:00

Jílek, Kyselica, Mikulec, 
Potocký, Kaplan, Sopko

20.2. Nové Zámky - kultúrne 
centrum Csemadok o 17:00 Matovič, Kyselica, Naď

24.2. Košice - Hlavná ul., celý deň stretnutie s kandidátmi OĽANO

25.2. Banská Bystrica, Námestie 
SNP, celý deň stretnutie s kandidátmi OĽANO

26.2. Bratislava - Nám. SNP, celý deň stretnutie s kandidátmi OĽANO
Okrem toho budeme v uliciach po celom Slovensku. Aktuálny zoznam 
podujatí a prípadné zmeny nájdete na www.obycajniludia.sk

Takto sme 
spoločne 
bojovali 
za lepšie 
Slovensko!
Sme aktívni 
celé volebné 
obdobie, 
nie iba pred 
voľbami!

2019
Protesty pred 
ministerstvom 
spravodlivosti
Dôvod:
prepojenie 
M. Kočnera na 
štátnu tajomníčku 
ministerstva 
spravodlivosti 
M. Jankovskú  
(Smer-SD)

2016: Protesty pred Bonaparte 
Dôvod: Bašternák, Fico, Kaliňák

na foto: Gábor Grendel, poslanec NRSR za OĽANO

2020 - HACIENDU 
bývalého ministra financií 
a dopravy za stranu SMER 
- Jána POČIATKA vo 
francúzskom Cannes, sme 
označili ako „Majetok SR“

Chodíme za vami a dávate nám obrovské množstvo ener-
gie a chuti pokračovať v boji za lepšie Slovensko! V hnutí 
OĽANO dôverne poznáme problémy Slovenska aj ľudí, kto-
rí tu žijú. V regiónoch sa však stretávame preto, aby sme s 
vami hovorili o našich riešeniach a nápadoch, ako neblahý 
stav tejto krajiny zlepšiť. Veľa ste nás inšpirovali, ešte viac ste 
nám povedali a my na vaše rady a odporúčania dáme! Náš 

vynovený program vám predstavíme už v najbližších dňoch. 
Zároveň veríme, že už 29. februára poviete vo voľbách, kto 
sú pre vás tí, čo pracujú na lepšom Slovensku a tí, ktorí ho 
ťahajú zlým smerom. Všetci totiž chceme krajinu, kde bu-
deme radi pracovať aj žiť.

“STE ÚŽASNÍ, VERÍME VÁM!”

inzercia new januar_28_final_FINAL_2.indd   1 29/01/2020   15:56
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