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STRANU

Týždenne do 20 730 domácností

www.jarekcistikoberce.sk ¦ 0915 937 226

57-0019

JAZERO

NONSTOP

Po - Pia:
7.00 - 17.00
So:
8.00 - 13.00

STK + EK

PRETESNENIE
okien a dverí

0950 41 41 82

s možnosťou
využitia
kamerového
systému

STK

zameranie ¦ dovoz ¦ montáž

www.ZaluzieKosice .sk

WC - UMÝVADIEL
DAŽĎOVÝCH ZVODOV
PISOÁROV
GULIČIEK

0908 580 291

27-0010-1

čistí čalúnený nábytok a koberce u Vás aj u nás

www.regionpress.sk

NOVÉ ŽALÚZIE
NOVÉ SIETE
proti hmyzu

66-0010-1

lokalite Stará Ľubovňa, Obchodná
ulica, nachádzajúce sa na prízemí
obchodného domu Rozvoj, vstup
priamo z ulice - z pešej zóny, s úžit
kovou plochou 225 m2, ktorá sa
skladá z predajne plochy, kancelárie,
skladu, sociálne zariadenie. Mesač
ný nájom je 79 €/m2/rok + energie +
DPH, pri podpise sa skladá 2-mesač
ná kaucia. VOĽNÉ od 01.04.2020.

OPRAVA
ŽALÚZIÍ

ODPADOVÝCH POTRUBÍ

87-0008

66-0005-1

PONÚKAME NA
PRENÁJOM
lukratívne obchodné priestory v

PREBÍJANIE
a PREČISTENIE

37-0002-4

0911 150 447

ZAMERANIE a ukážka vzoriek u Vás doma ZDARMA

33-0023

ZREZ RIZIKOVÝCH STROMOV,
STRECHY NA KĽÚČ,
ŽĽABY, ODKVAPY,
OPRAVA STARÉ KROVY,
NOVÉ KROVY, KOMÍNY,
FASÁDY, HROMOZVODY

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

0903 855 350

ZADNÚ

pre objednaných klientov bez čakania
Objednávky 055-304 57 27
Napajadlá 7, Košice

www.stkkosice.sk

37-0010

Najčítanejšie regionálne noviny

PREČÍTAJTE SI

ŠOFRANKO

PRACOVNÉ ODEVY
a OOPP
Rastislavova 68, Košice

Cintorínska 1, 040 01 Košice /pri zastávke električky/
e-mail: kamenárstvo@stonline.sk

www.abtex.sk

34-0015

0910 433 877

66-0216

Izolovanie pivníc

Tel.: 055/62 509 79, 0903 907 115, 0907 333 191

POZOR VEĽKÁ AKCIA NA ŽULOVÉ POMNÍKY A HROBY
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 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
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66-0008-1

Panelové hrobky, žulové zakrytia hrobov, rôzne pomníky zo žuly, rôzne doplnky

REDAKČNÉ SLOVO / BÝVANIE, ZDRAVIE, ZAMESTNANIE
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Milionár opúšťa milionársky byt.
Nezostanú v ňom ani parkety, ani
obklady, ani vodovodné batérie,
nič. Byt je „vybývaný“. Ako sa „vybývali“ byty napríklad na známom
sídlisku v mesačnej krajine v Košiciach.
Iný milionár si objednáva súkromné lietadlo na večerný let k moru na
svoju súkromnú jachtu. Večer však
už sedí vo vyšetrovacej cele. Tiež súkromnej. To je jeden, ten odporný
amorálny svet zlodejín a absencie človečenstva.
V Dubline v Írsku balí Slovenka
Zuzka balíček pre Slovenku Janku,
ktorá žije v Česku. Pre jej dve dcéry,
na ktoré vlastný otec akosi popri
svojom „bytí“ pozabudol. Slovenka
Janka, ktorá žije v Česku však v tých
istých dňoch balí balíček pre Mariana na východnom Slovensku, ktorý
žije sám a z invalidného dôchodku.
Niečo na seba, nejaký drobný darček.
Asi neviete, aké je to v živote nedostať
darček a zrazu si ho vybrať z balíčka.
To iba málokto vie. Majka v Írsku tiež
poslala balíček na Slovensko.
Dva svety. Jeden plný sebectva,
lakomstva, zloby a nenávisti, utopený
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BIO DIAGNOSTIKA

v peniazoch, ktoré boli získané – no
– nazvime to eufemicky – v rozpore so zákonom. Druhý, poctivý, svet
každodenného boja s nedostatkom o
prežitie. Ale plný porozumenia, účasti, snahy pomôcť tým, ktorí sú na tom
ešte horšie.
Po svete dobra lietajú balíčky, po
svete zla urážky, nenávisť a žaloby.
Je smutné, že o tom svete zla vieme takmer všetci takmer všetko, ale
o dobro sa zaujímame tak málo. To
by tých balíčkov od niekoho niekomu muselo byť viac. Nie tak zvučne
nazvaných – vraj „sociálnych“, ale
úprimne ľudských.
Viem o troch balíčkoch, ktoré sú
momentálne na ceste k adresátovi. A
viem aj to, koľko šťastia majú v sebe
zabaleného. Naozaj ma nezaujímajú
milionári s ich vybývanými bytmi. Im
to raz „spočíta“ ktosi iný.
Ozaj, milí čitatelia,
spomeniete si, kedy ste
naposledy posielali niekomu balíček s radosťou,
šťastím a pomocou?
Pekný týždeň
vám želá

VYŠETRENIE CELÉHO TELA

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

0917 682 729

AKCIA 10€

BEŽNÁ CENA 30 €

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

99-0030
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Výročia a udalosti
si Thomas Alva Edison dal patentovať fonograf.

19. februára 1878

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Výročia a udalosti
bol v Prešove vysvätený na biskupa Ján Hirka a ustanovený za sídelného biskupa Prešovskej gréckokatolíckej eparchie.

17. februára 1990

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

ORECH
MATNÝ

DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

BIELE
vzor

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

v ponuke aj
hladké dvere
a odtieň Wenge

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

všetky dvere
SKLADOM

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

Košice

INTERIÉROVÉ DVERE

www.ocelovedvere.sk
ocelovedvere@ocelovedvere.sk

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

Dispečing SK - 0950 333 222

781200009

DUB
MATNÝ

66-0006-1

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

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

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

66-0016-1

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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POLITICKÁ INZERCIA

KOŠICKO okolie
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...ABY SLOVENSKO
NEBOLO BOJISKOM,
ALE DOMOVOM
Slovensko je rozdelené tak ako nikdy vo svojich moderných
dejinách. Je rozdelené na mestá a vidiek, na Bratislavu
a zvyšok Slovenska, na západ a východ, sever a juh,
je rozdelené politicky, ekonomicky, civilizačne, kultúrne.
A politici z vládnej koalície i opozície túto polarizáciu ešte
viac prehlbujú. Uplynulé obdobie neprinieslo novú generáciu,
ale nové rozdelenie. Bolo to súperenie elít, ktoré vďaka
kapitálu ovládajú médiá, ale väčšine ľudí sú tieto zápasy
cudzie. Sú z nich vylúčení, zúčastňujú sa na nich len ako
pasívni diváci, ktorým dáva masívna reklama ilúziu spoluúčasti
na demokracii. Vďaka narastajúcim sociálnym rozdielom
ľudia cítia, že toto nie je ich boj, že toto nie je ich demokracia,
odcudzujú sa od tohto systému, ktorý od nich žiada čoraz
viac a dáva im čoraz menej.

v lži. Vrátiť spoločnosti zmysel a životu človeka váhu.
Nemôžeme pripustiť, aby bolo Slovensko naďalej takto
manipulované, zneužívané a trhané, aby sa strácala vzájomná
úcta a jedna skupina sa v mene vlastných záujmov usilovala
zničiť tú druhú. Som presvedčený, že pod zástavami našich
národných farieb je dosť miesta pre všetkých obyvateľov našej
vlasti, že nikoho z tejto spoločnosti nemožno vylučovať, špiniť,
znevažovať a spochybňovať. Odmietnime spoločne studenú
občiansku vojnu. Nenechajme sa zlákať falošnou ľahkosťou
jedinej pravdy. Pomôžte mi zmeniť Slovensko bojujúce
na Slovensko tvoriace, vedomie rozdielov na vedomie
spoločných cieľov. Naša kultúra, náš um, naše najlepšie
dedičstvo o tom podáva svedectvo, ktoré až kričí:
My predsa máme na viac. Tak si nepotápajme vlastnú loď.

Žijeme v spoločnosti, ktorú opustila nádej. Ovládajú ju ľudia,
ktorí sa usilujú, aby sa lož nedala rozoznať od pravdy,
aby sa čo najviac na ňu ponášala. Zavrávajú naše
znepokojenia, neodpovedajú na naše otázky, zbabelosť
vyhlasujú za odvahu a slepotu za predvídavosť. Táto
spoločnosť už neuznáva skutočnosť, iba jej ideologický výklad.
Apatia rozhlodala celý náš verejný život. V takejto atmosfére
sa bežný človek cíti opustený. Opustila ho predstava
o hodnotnejšom živote. Opustila ho chuť niečo s týmto stavom
robiť. Prepadáva sa sám do seba a má pocit, že to nikoho
ani nezaujíma. Ak sa aj nájde nejaký donkichot našich dní,
ktorý na tieto pomery upozorní, mienkotvornej vrstve
spoločnosti je skôr na smiech ako na zamyslenie.
Ľudia sa neradi stotožňujú s neúspešnými.

Začnime vytvárať svoju významnejšiu budúcnosť. Začnime
tým, čím začínal ľud vo Francúzsku či v Spojených štátoch,
čím sa začínali tvoriť veľké demokratické spoločnosti.
Vytvorme ústavný konvent, v ktorom by zástupcovia politických
strán, ale aj mimovládnych organizácií, občianskych iniciatív
a cirkví, významní ústavní právnici, sociológovia, myslitelia,
vedci, mienkotvorní odborníci z celého spektra slovenskej
spoločnosti diskutovali na princípe rovnosti, vzájomného
rešpektu a hľadania spoločných cieľov o najdôležitejších
otázkach reformy štátu. Vytvorme platformu pre novú
spoločenskú zmluvu, z ktorej by vzišla nová predstava o novej
podobe nášho štátu – predovšetkým o vytvorení systému váh
a bŕzd, ktorými by sa obmedzil vplyv rôznych záujmových
skupín. Zreformujme politický a najmä volebný systém,

Mali by sme sa tomuto začarovanému kruhu spoločnými silami
brániť. Chcem každému človeku, ktorý žije svoj obyčajný život,
nahlas povedať, že nie je neúspešný; že v jeho samom živote
je zmysel – nie v okolnostiach, za ktorých sa uskutočňuje;
že aj po ňom zostane na tomto svete stopa.
Som presvedčený, že každý človek si svoj význam buduje
aj na tom, do akej miery ho zaujíma osud toho druhého.
Som presvedčený, že nie sme iba zhluk jednotlivcov
s individuálnymi potrebami, ale aj spoločnosť, ktorá má
spoločné zážitky, spoločné starosti a spoločné ciele.
Som presvedčený, že solidarita nie je delením z nadbytku,
ale z podstaty. Aj preto je našou povinnosťou podporovať
každého človeka, ktorý sa otvorene zasadzuje za svoju
dôstojnosť. Vedome tvoriť spoločnosť a nedopustiť,
aby ju ničili súkromné záujmy. Pomáhať vyjadriť svoje pocity

Zuzana Cingeľová
dôchodkyňa
Streda nad Bodrogom

38

6
Ing. Beáta Janočková
manažérka
Blažice

43

MUDr. Ahmad Gharaibeh MPH.PhD. Ing. Štefan Bereš
lekár, vysokoškolský
ekonóm
odborný asistent, Košice
Košice

základný zákon štátu v referende. Tento štát stratí zmysel,
ak bude len bojiskom, ak sa nestane skutočným domovom
pre spoločenstvo formované úlohami, ktoré ho presahujú.
Naučme sa to, čo nás doterajšie republiky nenaučili:
byť nielen správcami, ale aj tvorcami štátu. Verte vo vlastné
sny. Šancu má vždy každý, komu ju dáte a my sa o tú vašu
uchádzame s najväčšou pokorou, lebo vieme
pred čím stojíme a vieme, ako na to. V sobotu,
29. februára 2020, si na to od vás vypýtame mandát.

11
prof. Ing. Dušan Kocur CSc.
vysokoškolský pedagóg
Košice

61
Jaroslav Šiňanský
referent
Košice

1
Doc. Mgr.

PhD.

historik, predseda hnutia Socialisti.sk

21
Doc. Ing. Juraj Ďurove PhD.
dôchodca
Košice

83
Ing. Mária Bujňáková
vychovávateľka
Košice

Objednávateľ: Socialisti.sk, Bajzova 234/12, 82108 Bratislava-Ružinov, IČO: 52659071. Dodávateľ: REGIONPRESS,s.r.o., Študentska 2, 917 01, Trnava, IČO: 36252417
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Socialisti.SK

37-0029

2

a inštitúcií, posilnime moc občana, zvýšme stabilitu
demokratických mechanizmov, prijmime novú ústavu a ako

BÝVANIE

4
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Trojuholník škola – rodič - žiak VI

37-0024

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
učiteľ ZŠ s MŠ

Ing. Stanislav
LÁBAJ

MUDr. Bore
JANESKI

EKONÓM. Viem ako
znížiť dane pre Vás

DETSKÝ CHIRURG
Liečim Vaše deti

Výročia a udalosti
sa v obci Polomka zrazil autobus s osobným vlakom, zahynulo 12
ľudí; následne bol vyhlásený štátny smútok.

21. februára 2009

Vzorková predajňa - Staničná 1, Košice

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

22
ZIMNÁ AKCIA
vonkajšie žalúzie -36%
vonkajšie al rolety -38%
int. žalúzie iDS -52%
Záručná doba 4 roky. Akcia platí do 25.02. 2020

KS20-07 strana-

5

83-0039

Žijeme v dobe, keď chceme v dobrom úmysle našim deťom vtlačiť to
najlepšie vzdelanie, aby boli úspešné. Už pri zápise do 1. ročníka základného vzdelávania sa otvárajú
rôzne alternatívy:
Rodičia môžu svoje dieťa zapísať do
súkromnej základnej školy (ZŠ). Ceny
školného majú rôznu výšku. Otázkou
je, či súkromná škola vyššiu kvalitu
poskytuje, či ponúka alternatívu, či sa
oplatí takto investovať. Súkromná škola nemusí tlačiť na vysoký počet žiakov
v triedach, čo by malo mať pozitívny
dopad na vyučovanie. Učitelia týchto
škôl by mali byť finančne motivovanejší ku kvalitnejšiemu vyučovania,
no nie je to pravidlom. Keďže súkromné školy poberajú aj štátny normatív,
bývajú lepšie vybavené. Nevýhodou
je, že neraz sú v prenajatých budovách
a predĺženie ich nájmu nemusí byť isté.
Nie je ani isté, či rodič dokáže platiť 9
rokov školné. Súkromná ZŠ nemusí byť
zárukou kvality.
Žiaci môžu navštevovať aj cirkevnú školu. Kedysi sa cirkevné školstvo
považovalo za centrum slušných žiakov. Dnes to tak nie je, aj na cirkevných
školách sa neraz riešia zložité svetské
prehrešky. Pre veriacich sú však vhodnou voľbou.
Slovenské školstvo má aj alternatívne školy, ktoré síce postupujú podľa

štátnych vzdelávacích programov, no
poskytujú odlišné spôsoby vyučovania, práce s deťmi, výchovy či hodnotenia. Máme tu waldorfskú školu,
montessori, školy pre nadpriemerné
deti. Vždy pred zápisom treba poznať
ich profil. Určite si netreba myslieť, že
zapísať dieťa na ne je garanciou úspechu. Môže sa stať, že alternatíva dieťaťu
nebude vyhovovať. Naopak, sú deti,
ktoré alternatívu potrebujú (napr. nadpriemerné). Preto treba komunikovať
s predstaviteľmi týchto škôl, ale nie
tak, že budete nekriticky trvať na zápise dieťaťa. Treba dôkladne analyzovať objektívne predpoklady dieťaťa na
takéto štúdium, aby ste neboli neskôr
nútení meniť školu. Myslite však aj na
to, že alternatívne ZŠ málokedy majú
nástupcov - alternatívne stredné školy
- čo môže spôsobiť problémy žiaka pri
prechode na klasickú výučbu.
Pre I. stupeň ZŠ existuje aj možnosť
domáceho vzdelávania, ku ktorému
potrebujete garanta s pedagogickým
vzdelaním, ktorý dieťa učí a polročne
pripravuje na komisionálne skúšky na
kmeňovej škole. Je to však alternatíva
pre uvedomelé rodiny, ktoré sú naplno
pripravené a spôsobilé cieľavedome
vzdelávať deti podľa svojich predstáv,
dodržujúc však štátne osnovy.
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Školské alternatívy

SPRAVODAJSTVO / SLUŽBY, POLITICKÁ INZERCIA

Nevydierajte
predčasnými voľbami
Keby sme pred rokom s Mišom
dƌƵďĂŶŽŵƉŽĚŵŝĞŸŽǀĂůŝǀǌŶŝŬŬŽĂůşĐŝĞ
W^ͬ^WK>hŝŶƚĞƌŶĞƚŽǀǉŵŝĂŶŬĞƚĂŵŝ͕
ŶŝŬĚǇďǇŶĞǀǌŶŝŬůĂĂŶĞǀǇŚƌĂůŝďǇƐŵĞ
ĞƵƌſƉƐŬĞǀŽűďǇ͘<ĞďǇZŽďĞƌƚDŝƐƚƌşŬ
ƐǀŽũƵƉŽĚƉŽƌƵǀƉƌĞǌŝĚĞŶƚƐŬǉĐŚǀŽűďĄĐŚ
ƉŽĚŵŝĞŶŝůŝŶƚĞƌŶĞƚŽǀŽƵĂŶŬĞƚŽƵ͕ĚŶĞƐ
ďǇƵǌĂŶĂĂƉƵƚŽǀĄŶĞŵƵƐĞůĂďǇƛŶĂƓŽƵ
ƉƌĞǌŝĚĞŶƚŬŽƵ͘
<ĂǎĚǉŵĄƉůŶĠƉƌĄǀŽƌŽďŝƛƚĂŬƷŬĂŵƉĂŸ͕
ĂŬƷĐŚĐĞ͘ůĞĂŬƐĂǀǇŚƌĄǎĂƉƌĞĚēĂƐŶǉŵŝ
ǀŽűďĂŵŝ͕ŚĂǌĂƌĚƵũĞƐďƵĚƷĐŶŽƐƛŽƵ
^ůŽǀĞŶƐŬĂ͘sďŽũŝƉƌŽƟ^ŵĞƌƵŽĚǀŝĞĚŽů
/ŐŽƌDĂƚŽǀŝēǀĞűĂƉƌĄĐĞĂũĂƚŽƌĞƓƉĞŬƚƵũĞŵ͘:ĞǀƓĂŬŶĞƉŽĐŚŽƉŝƚĞűŶĠ͕ǎĞƐĂ
ƚĞƌĂǌ ĐŚĐĞ ƐƉƌĄǀĂƛ ŶĞǌŽĚƉŽǀĞĚŶĞ͘
ŽŚƌŽǌŽǀĂƛƐĐŚŽƉŶŽƐƛŽƉŽǌşĐŝĞǀǇŵĞŶŝƛ
^ŵĞƌĂǌĂďƌĄŶŝƛŶĄƐƚƵƉƵĨĂƓŝƐƚŽǀŬŵŽĐŝ͘
  &ŝĐŽƚŽƵǎǀǇƵǎŝůĂƉǉƚĂƐĂŝĐŚ͕ēŝ
ĐŚĐƷŬƌĂũŝŶƵŽĚŽǀǌĚĂƛďůĄǌŶŽŵ͘>ĞďŽ
ŬĂǎĚĠŵƵũĞũĂƐŶĠ͕ǎĞƓƚĄƚƐĂŶĞĚĄƐƉƌĂǀŽǀĂƛŶĂǌĄŬůĂĚĞŝŶƚĞƌŶĞƚŽǀǉĐŚĂŶŬŝĞƚ͘
:ĞŶĞǌŽĚƉŽǀĞĚŶĠƐƚƌĞƐŽǀĂƛűƵĚşƉƌĞĚēĂƐŶǉŵŝǀŽűďĂŵŝ͘

:ĞŶĂ/ŐŽƌŽǀŝDĂƚŽǀŝēŽǀŝ͕ĂďǇǌƚŽŚŽ
ǀǇĚŝĞƌĂŶŝĂƵƐƚƷƉŝů͘ũƉƌĞƚŽŚŽDŝƓŽ
dƌƵďĂŶǀĞƌĞũŶĞƉŽǎŝĂĚĂů͕ĂďǇŽĚǀŽůĂů
ƐǀŽũǀǉƌŽŬŽƉƌĞĚēĂƐŶǉĐŚǀŽűďĄĐŚ͘
  DǇǀW^ͬ^WK>hƐŵĞƉƌŝƉƌĂǀĞŶş
ƉƌĞƐĂĚǌŽǀĂƛŶĄƓƉƌŽŐƌĂŵĂƉŽĚƉŽƌŽǀĂƛĂũĚŽďƌĠŶĄƉĂĚǇŶĂƓŝĐŚƉĂƌƚŶĞƌŽǀ͘
ĞǌŬƌŝŬƵĂǀǇŚƌĄǎĂŶŝĂƐĂƉƌĞĚēĂƐŶǉŵŝ
ǀŽűďĂŵŝ͘ŚĐĞŵĞƌŝĞƓĞŶŝĂ͕ŶŝĞĚŝǀĂĚůŽ͘
WƌĞƚŽƐŵĞǀůĞƚĞŵĞƐŝĂĐĞƐĞĚĞůŝ͕ƐƚƌĞƚĄǀĂůŝƐĂƐŽĚďŽƌŶşŬŵŝĂĚŝƐŬƵƚŽǀĂůŝ͕ĂďǇ
ƐŵĞŶĂƉşƐĂůŝƉƌŽŐƌĂŵ͕ŬƚŽƌǉũĞƉƌĞŶĄƐ
ƉůĄŶŽŵĂŬŽƉŽƐƵŶƷƛŬƌĂũŝŶƵĚŽƉƌĞĚƵ͘
EĞŵƵƐşŽƐůŽǀŝƛŬĂǎĚĠŚŽ͘
WĂƌůĂŵĞŶƚŶĠǀŽűďǇƐƷŽƚŽŵ͕ǎĞƐŝ
űƵĚŝĂǀǇďĞƌƷ͘>ĞƉƓĞũĂŶŬĞƚǇŶĂƐǀĞƚĞ
ŶŝĞƚ͘^ƷƉŽƐǀćƚŶǉŵĚŸŽŵĚĞŵŽŬƌĂĐŝĞ͕
ŬĚĞűƵĚŝĂƌŽǌŚŽĚŶƷ͕ŬƚŽƌǉƉƌŽŐƌĂŵƐĂ
ŝŵƉĄēŝ͘
<ĂǎĚǉƐŝŵƀǎĞƌŽďŝƛƉƌŽŐƌĂŵĂũĂŶŬĞƚǇ͕
ĂŬĠĐŚĐĞ͘ůĞƐŶŽǎŽŵŶĂŬƌŬƵ
ƐĂŬŽĂůşĐŝĞŶĞďƵĚƵũƷ͘

  @ƵĚŝĂƚŽĚŽďƌĞǀĞĚŝĂĂƉƌĄǀŽŵƐĂ
ďŽũĂ͕ēŝƐĂĚŽŬĄǎĞŵĞĚŽŚŽĚŶƷƛ͕ĂŬƐĂ
ũĞĚĞŶƉĂƌƚŶĞƌďƵĚĞŶĞƵƐƚĄůĞǀǇŚƌĄǎĂƛ͘

Miroslav Beblavý

programový líder koalície PS/SPOLU
predseda SPOLU – občianska demokracia

33-0022

Všimol som si, že určitá skupina k bytostiam, ktoré lásku vždy opätujú a
ľudí v súčasnosti svoju energiu a lás- nekalkulujú. Lenže ak sme sa narodili
ako ľudia, mali by sme dať na poriadok
ku prehnane investuje do zvierat.
naše pošramotené vzťahy s inými ľuďÚcta k prírode, stromom, rastlin- mi, hlavne však prístup voči sebe.
Predošlé generácie vnímali a chostvu a všetkým druhom zvierat je pre
mňa na vysokom a prepotrebnom vali zvieratá hlavne z dôvodu úžitosobnostnom stupni. Všetko živé si za- ku, no teraz mám dojem, že dnešný
slúži úctu, lásku, ochranu a podporu, „človek moderný a civilizovaný“ sa
prehupol do módu, aby si cez zvieraale...
... ale všetko tu na Zemi podlieha tá dotankovával svoju emocionálnu
určitej hierarchii a ak viac zachraňuje- vyprahnutosť. Kto číta moje Šlabikáre
te zvieratá, no seba, či ľudí dávate niž- šťastia vie, že tvrdím stále to isté: Nech
šie, niečo o vás táto skutočnosť hovorí. našim zdrojom je naše vnútro a nie
Nie málokrát za to môže ťažké detstvo, vonkajšie okolnosti. Keď ste raz šťastzrada zo strany ľudí alebo od partnera, ný, prijímate a milujete sa, vylieva sa to
ktorá človeka dovedie k nedôvere voči z vás do všetkého s čím sa stretnete. Tok
ľuďom či opačného pohlavia, až do- je obojstranný, vracia sa vám. No prekonca k odporu voči mužom, ženám, piate konanie vedie k strachom a tak sa
ľuďom... Nie je to harmonický postoj.
ľudia boja o majetok, vzťahy, zdravie,
Všetok prehnaný prístup k niečo- zvieratá... Nemáme sa báť, máme žiť.
mu najviac hovorí o samotnej osobe - o Nemáme bojovať, máme dávať extrémy
prázdnom vnútre, vyhorení, neviere v na poriadok bez toho, aby sme sa stali
seba, neláske voči sebe... Vtedy sa daná extrémistami.
bytosť vo svojej osobnej vyprahnutosti
Kto číta srdcom, vie, kam mierim:
začne čoraz viac upínať na zdroj, ktorý Zlatá stredná cesta. Pravá miera. Áno,
jej poskytne uspokojenie, lásku, nehu, máme zachraňovať a pomáhať slabpochopenie, realizáciu... Tak predi- ším, chrániť prírodu a zvieratá, svojim
menzovaný prístup k práci (workoho- osobným postojom a konaním mať
lizmus), premrštená charita, prehnaná všetko cítiace na Zemi v úcte. Nech mi
citová väzba na dieťa, partnera, rodiča, je odpustené, ak som sa kohosi dotkol.
ako aj zaslepené extrémne zachraňo- Ale som za zdravý rozum a zlatý stred.
vanie a starostlivosť o zvieratá, kedy Milujme, no nie ako nevedomé pokrasú tieto nemé a úžasné bytosti dané na čovania vlastného nemilovania sa.
najvyšší piedestál, môžu signalizovať
precitlivelosť, ktorá sa hojí smerovaním
» Ing. Pavel „Hirax“ Baričák

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

O prehnanej láske k zvieratám...

Najčítanejšie regionálne noviny

33-0002
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POLITICKÁ INZERCIA

Peter Pellegrini dal z rezervy predsedu vlády, občianskemu združeniu
Slovenka 50 000 eur a časopis Slovenska ho dal na titulku časopisu.
Peniaze v rezerve premiéra sú pritom
určené na mimoriadne situácie, keď
potrebuje konkrétny človek alebo
obec pomoc napríklad pri živelných
pohromách.

Všetkých
ľudí
ubezpečujem,
že ak nám dajú dôveru, zastavíme
rozkrádanie Slovenska a spolu so
stranami z demokratickej opozície
vytvoríme silnú a stabilnú vládu.

29. FEBRUÁRA ROZHODNETE
o osude našej krásnej krajiny.

Premiér tiež urazil mnoho ľudí z celého Slovenska, ktorí chodia za prácou,
či štúdiom do Bratislavy alebo do zahraničia. Vraj žijú v bubline a nemajú
rozhodovať vo voľbách o osude krajiny. Je zodpovednosťou Smeru, ktorý
tu vládne 12 rokov, že ľudia musia od-

Andrej Kiska, predseda strany ZA ĽUDÍ

ZMENA VLÁDY



1

2

Szabolcs
Mózes

»Predám v PO-Švábska
1i.byt, 43 m2, 4 /8, čiast.
rek: podlahy, okná, stierky,
nová kuch. linka. 0949 299
381

05 DOMY / predaj
»Predám záhradu s murovanou chatou. Ľudvikov
dvor. 0910 652 053

08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682

10 ZÁHRADA A ZVERINEC
»Predám orechy lúpané.
0944 720 333

11 HOBBY A ŠPORT
»Darujem knihu, ako vyrobiť kaplnku doma, 0902
288 608

14 RÔZNE / iné
»Kúpim tkané plátno, vrecia, kroje, šatky, sukne, starožitnosti. 0909 117 320
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

22

Gyula
Bárdos

Diaľnica do Košíc by mohla stáť
v roku 2026

Príklad:
RP KS 12 Predám kočík,
0987 654 321

4

Zsolt
Simon

5

József
Menyhárt

�����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������

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. Upozornenie! Služba
nefunguje u operátora 4ka.
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.
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Najčastejšou otázkou, ktorú dostávam na svojich
cestách po Slovensku, je otázka regionálnych rozdielov. Prečo sa „tam“ v Bratislave máte tak dobre a my tu
na východe máme nízke platy?
Nuž, odpoveď nie je taká jednoduchá. Som totiž
presvedčený, že pri dobrom riadení krajiny žiadne
regionálne rozdiely vyrovnávať netreba.
Na našom programe pracovali stovky ľudí, šperkovali sme ho do dokonalosti s najlepšími odborníkmi
zo snáď všetkých oblastí života a konzultovali s ľuďmi
priamo z praxe.
Hlavným bodom na vyrovnanie regionálnych rozdielov je konečne prestať rozprávať o diaľnici do Košíc a
namiesto toho ju postaviť. Vyrátali sme, že ak by sme o
tom mohli rozhodnúť my, po diaľnici by sa jazdilo približne v roku 2026. Infraštruktúra je základ a vlády ju
doteraz trestuhodne zanedbávali. Rovnako si neviem
predstaviť dôvod, pre ktorý automobilka Jaguar išla do
Nitry, keď východ ju potrebuje ako soľ. Nie som zástanca stimulov, ale sme v situácii, keď by si ich práve ľudia
v tejto časti Slovenska zaslúžili, aby mali poriadne zamestnanie a aby sa zdvihla životná úroveň. Hnevá ma,
že pred voľbami im kandidáti z východu – Paška, Raši,
Žiga.... nasľubovali hory, doly a po voľbách sa na nich
vykašľali. Nečudujem sa, že teraz hádžu všetkých politikov do jedného vreca.
29.2. budú mať Slováci veľmi dôležitú úlohu – rozhodnúť, kadiaľ sa naša krajina uberie.
Tam, za plentou, na vás nedosiahne
žiadna politická reklama, žiaden
planý sľub. To bude chvíľa, keď bude
môcť vyhrať zdravý rozum a riešenia.

Richard Sulík
predseda SaS

Školstvo
Učebnice majú byť zadarmo
Ruku hore, kto si ešte pamätá učebnice zadarmo?
Dnes na ne doplácame dokonca trikrát. Najskôr sa
z našich daní nakúpia často nepoužiteľné knihy.
Keďže sú buď nekvalitné alebo zastarané, deti sa
z nich neučia a končia niekde na kope v školských
suterénoch. A nakoniec rodičia musia z vlastnej
peňaženky platiť za také, z ktorých žiaci získavajú
vzdelanie.
Nie, nie je to v poriadku. Najskôr preto, lebo
naša Ústava zaručuje bezplatné vzdelanie na základných a stredných školách a potom preto, lebo
systém, akým štát nakupuje a dodáva učebnice, je
zúfalý – ide o doslova vyhodené peniaze.
To, o čo sa v strane SaS snažíme, sa volá otvorený trh. Funguje v celej Európe okrem troch krajín a
Slovenska.
Ministerstvo školstva má len odporučiť viacero
vhodných učebníc na daný predmet. Z nich si riaditelia škôl sami vyberú, z ktorých budú učiť. Deti tak
získajú kvalitnejšie vzdelanie a nebude sa zbytočne
míňať za nekvalitu. Ušetrí sa aj na verejnom obstarávaní. Čo by znamenalo, že by rodičia nemuseli platiť ani
za učebnice na cudzí jazyk. Ten je
síce povinný, no bez zabezpečených materiálov. V rodinách by tak
zostalo viac peňazí na život.

Branislav Gröhling
podpredseda SaS a tímlíder strany pre školstvo,
kandidát č. 3

03-0171 Objednávateľ: Sloboda a Solidarita (SaS) s.r.o., Priemyselná 8, 82109 Bratislava, IČO42139333 Vydávateľ: REGIONPRESS, s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

Vláda schválila mesiac pred voľbami 60 miliónov na kongrescentrum,
100 miliónov na futbalový štadión,
ale nepostavila ani jednu jedinú nemocnicu. Smer už 12 rokov na ľudí
kašle. Jediné, čo dokáže je strašiť ľudí
alebo si ich kupovať zvýšením príspevku pre vybranú skupinu o 20 eur.

chádzať za prácou do hlavného mesta alebo do zahraničia. Matky, ktoré
odchádzajú do Rakúska robiť opatrovateľky. Otcovia, ktorí musia robiť
robotníkov v Česku. Mladí, ktorí študujú vo svete. Týmto všetkým má byť
vďačný a nie sa im vysmievať. Takto sa
štátnik nevyjadruje. V posledných týždňoch som denne v regiónoch medzi
ľuďmi a všetci sú z celej vlády zhrození.

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

Na Slovensku sme sa v kritických situáciách vždy vedeli správne rozhodnúť. Teraz sme opäť na križovatke.
Skorumpovaní politici s fašistami alebo slušnosť a spravodlivosť.

Zdravý rozum
je najlepší recept

03 BYTY / predaj
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Občianska
riadková
inzercia

Dobro musí zvíťaziť

ČÍSLA RUBRÍK

KOŠICKO okolie
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O ČOM SÚ TIETO VOĽBY?
To naozaj sú tieto voľby iba bojom o ministerstvo vnútra? Jedni ho chcú, aby zatvárali. Druhí chcú
ministerstvo, aby zatvorení neboli, ale ja nepočujem, že by niekto chcel prevziať zodpovednosť za
zdravotníctvo, za sociálne veci. Prichádza kríza, ľudia odchádzajú zo Slovenska a záujem o riešenia
pre každodenný život ľudí nahradili krvavé oči, nenávisť a už aj kamene. Predstierané falošné spájanie
sa a o to úprimnejšie podrazy predsa nemôžu byť alternatívou pre Slovensko. Pre všetkých voličov,
ktorí sú sklamaní, ponúkam DOBRÚ VOĽBU, profesionalitu a odbornosť bez zbytočného divadla.
Poďte voliť, máte koho.
Tomáš Drucker, predseda strany DOBRÁ VOĽBA

Podpredsedkyňa strany

Podpredseda strany

Michal Sýkora

Radomír Šalitroš

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.

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, 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“.

Asi málokto z občanov vie, že
Slovensko sa radí medzi najhoršie
krajiny vo výbere dane z pridanej
hodnoty (DPH) v rámci celej EU. Z
každej 50 eur bankovky, ktorú minieme
v obchode, tvorí DPH približne 8 eur a z
týchto 8 eur sa 2 eur stratia. Hovoríme
tomu DPH úniky. V DOBREJ VOĽBE
vieme ako s DPH únikmi skoncovať,
resp. ich dať minimálne na priemer
EU, kde by sme ušetrili pre Slovensko
približne jednu miliardu EUR ročne.
Tieto peniaze radšej dáme mladým,
seniorom a do zdravotníctva.

Podpredseda strany

33-0023

Lucia Kurilovská
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REÁLNE RIEŠENIA PRE RÓMSKY PROBLÉM

Na Slovensku žije približne 10% rómskeho obyvateľstva. Väčšina Rómov
žije na východnom Slovensku. Hlavné problémy sú 1. Neprispôsobivé
obyvateľstvo, 2. Nízka úroveň vzdelania a 3. Dlhodobá nezamestnanosť.
Na východe máme osady, ktoré by už mohli byť mestá (napríklad Jarovnice
s počtom osadníkov cca 7,000). Na východe máme niekoľko desiatok obcí,
ktoré už dnes majú väčšinu obyvateľstva Rómov.

Marek Dragula
Krajský koordinátor

Na politickej scéne sa neriešia problémy Rómov, ale zvyšuje sa
napätie, polarizuje sa spoločnosť a zmätený volič tak častokrát podporuje
extremistickú stranu, ktorá ako jediná postavila svoju kampaň na rómskej
otázke (reálne proti Rómom). Napätie však nie je správna cesta, nikto z
nás nechce mať občianske nepokoje, nie sme rasisti a všetci, aj Rómovia,
aj väčšina, chceme žiť a spolunažívať v mieri.

Osobne som navštívil niekoľko rómskych osád, rozprával sa so stovkami Rómov a 95% Rómov nechce
špeciálne výhody od štátu, chcú iba normálne platenú prácu. Ak by sme dali akékoľvek dieťa (aj vaše)
do rómskej osady, za pár rokov by z neho vyrástla tá istá osoba ako vyrastie z rómskeho dieťaťa žijúceho v
osade. V prvom rade musíme urobiť všetko pre to, aby tí Rómovia, ktorí chcú pracovať (95% Rómov), mohli
pracovať. Najlepší výchovný stimul pre rómske deti je, keď vidia rodičov každý pracovný deň chodiť do
práce. Pracovné príležitosti vidím v obnove poľnohospodárstva na východe, v štátnych lesoch, v určitých
štátnych úradoch (napr. sociálni pracovníci). Len prácou si budú môcť časom kúpiť byt a dostať sa preč
z osady. Násilie nič nerieši, spoločenské napätie a podnecovanie k nenávisti takisto nikomu nepomôže.
Reálne riešenia bez extrémizmu sú tou správnou cestou. Je to plán na min. 20 rokov, ale raz treba začať.

ŤAHÁK PRE VOĽBY - KRÚŽKUJEME NAŠICH

PRE NAŠICH KANDIDÁTOV Z VÝCHODU,
JE A VŽDY BUDE VÝCHOD NA 1. MIESTE
RADOMÍR ŠALITROŠ

Košice, ženatý, 3 deti
Finalista Košičan roka 2017

MAREK DRAGULA

Trebišov, otec 2 synov
Dlhoročný podporovateľ športu

PETER ZAVADA

Krompachy, ženatý, 1 dieťa
Zástanca investícií pre východ

MIRIAM MURGAŠOVÁ

Košice, vdova, 1 dieťa
Zástanca pracujúcich matiek

“Po 17 rokoch v zahraničí som sa vrátil domov do Košíc, kvôli
rodičom. Urobím všetko preto, aby sme na východe vytvorili také
prostredie, aby aj ďalších 200 tisíc východniarov sa chcelo vrátiť
domov a spoločne dostaneme náš kraj na vyššiu úroveň.”
“Nenávisť ešte nikdy nič nevyriešila. Extrémizmus NIE JE riešenie
rómskeho problému, ak nechceme mať občianske nepokoje.
Najlepší výchovný stimul pre rómske deti je, keď vidia rodičov každý
pracovný deň chodiť do práce.”
“Musíme v prvom rade postaviť na Východe diaľnice, aby ku nám
chceli prísť zaujímaví investori. Potom bude na východe dostatok
dobre platenej práce a východniari nebududú musieť odchádzať na
západ, v Bratislave zrazu nebudú dopravné zápchy ”
“Jedna práca nestačí. Po tom, ako som v 39 rokoch ovdovela,
viem aké je to tažké uživiť rodinu z jedného platu. Chcem pomáhať
všetkým pracujúcim matkám, aby mohli žiť dôstojný život a dopriať
svojim deťom krásne detstvo.”

DOBRÁ VOĽBA MÁ 40 VÝCHODNIAROV
NA KANDIDÁTKE DO NR SR.
Viac na www.vychodna1mieste.sk

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

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

RegionPress_5_KE.indd 5

12. 2. 2020 14:08:39

KS20-07 strana-

9

33-0023

DOBRAVOLBA.SK

SUDOKU / SLUŽBY, BÝVANIE, POLITICKÁ INZERCIA

KROVNESSA
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Voľme kultúrne Slovensko!

Aj Vy môžete
písať príbeh
tejto krajiny.
Martin Kasarda

Najčítanejšie regionálne noviny

37.

SPISOVATEĽ A VŠ PEDAGÓG

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

Strechy na kľúč.
0949 111 223
KROVNESSA

krovnessa@gmail.com

s.r.o.

PLASTOVÉ OKNÁ,
DVERE

61_0023,

Som hrdý na naše kultúrne korene a som rád, že máme svetu co prezentovať.
Od začiatku profesionálnej kariéry pôsobím v kultúre a médiách, som zakladateľ
najúspešnejšieho kultúrneho mesačníka na Slovensku Magazín o knihách. Som rodený
Košičan a moje mesto mám stále v krvi. Chcem slúžiť našej krajine. Som presvedčený,
že len kultúrna a vzdelaná spoločnosť môže napredovať.

Rožňava

Ďakujem za Vašu podporu.

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

VŠETKO 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

možnosť predaja
aj na splátky

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

zváracie stroje
zváracie roboty
ochranné pomôcky
elektródy
náradie a brusivo
lepidlá a tmely
zváracie drôty
kompresory
elektrocentrály

Kontaktná adresa Košice:
Kováčska 63
Mobil: 0944 047 008

34-0023-1

www.gobako.sk

s.r.o.

maxidachmann@gmail.com

PREPICHY
POD CESTY
62-0004

TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE

www.dachmann.sk

Nám zima nevadí, objednajte si pred sezónou a vyhnite sa čakaniu.
farba
HNEDÁ

Materiály:
HLINÍK, DREVO

farba
ANTRACIT

S

D

kde po

HNEDÁ
8003

BIELA
9016

O5
K 6 4

Zvýhodnená cena na tieto farby - 1. MONTÁŽ UŽ DO 10 DNÍ !

PRÍSTREŠKY - TERASY  RÁMOVÉ - BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE
TIENENIE NA STRECHY  SKLENENÉ STRECHY  STAVEBNÉ PRÁCE

www.montter.sk

0919 370 730, 0919 383 363
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Richard

SULÍK

Aby sa tu oplatilo pracovať, podnikať a žiť
je o mne známe, že poviem pravdu, nech je akákoľvek. Ľúbivých rečí
ste sa napočúvali viac než dosť, ja
radšej vychádzam z reálnych faktov
a čísel, pretože tie nikdy neklamú
ako veľa slovenských politikov.

Verejnosti som predstavil náš vynovený program, v ktorom nenájdete
žiadne vzdušné zámky. K cieľom totiž vedie dlhá cesta riešení, zákonov
a postupnej zmeny. Strana SaS je tu
viac ako desať rokov a presne vieme,
že prázdne sľuby bez konkrétnej
predstavy, ako ich dosiahnuť, sú
cesta do pekla.
Napríklad nesľubujeme desiatky tisíc nájomných bytov ako naši
konkurenti, pretože ich nemá kto, za
čo a kde postaviť. Sľubujeme však,
že staviteľom rozviažeme ruky a
zmeníme stavebný zákon tak, aby
bol spravodlivý. Koľko bytov vyjde,
toľko vyjde, ale dnes nie je možné
povedať, koľko ich bude. Hnevá ma
takéto nebezpečné zavádzanie.
Na programe pracovali stovky
ľudí, šperkovali sme ho do dokonalosti s najlepšími odborníkmi zo
snáď všetkých oblastí života a konzultovali s ľuďmi priamo z praxe. Venujeme sa najmä spravodlivosti, aby
sme odtiaľ konečne vyprášili sudcov,
ktorí dopustili tento nehorázny stav
v justícii, rovnako zdravotníctvu,
o tom ani netreba veľa rozprávať.
Treba konať, na Slovensku kvôli roz-

kradnutému zdravotníctvu umierajú ľudia! Je strašné, ako ďaleko sa to
dostalo.
V týchto týždňoch opäť cestujem
po celom Slovensku, stretávam sa so
stovkami až tisíckami ľudí a snažím
sa im čo najlepšie vysvetliť, že len
odborné riešenia posunú Slovensko
vpred. Pomáhajú mi pri tom skvelí ľudia, naši kandidáti, z ktorých
mnohí sú pevnou súčasťou strany
už roky a niektorí sú v politike nováčikovia, avšak každý z nich je odborník vo svojej oblasti. Pochádzajú ktoré týmto vyvraciam a sľubujem,
zo všetkých regiónov Slovenska a že dôchodkov sa nijako negatívne
nedotkneme. Práve naopak – plápoznajú vaše problémy.
nujeme zaviesť tzv. Seniorcard, zľaUvedomujem si, že na to, aby sa vovú kartu pre dôchodcov. Reforma
naše riešenia stali skutočnosťou, výsluhových dôchodkov sa nebude
sa strana Sloboda a Solidarita musí nijako týkať vojakov či policajtov v
stať nielen súčasťou budúcej vlády, aktívnej službe; a tým novým plánuale musí aj spolupracovať so svojimi jeme adekvátne zvýšiť plat.
partnermi. Preto som už niekoľkoSociálne balíčky Smeru sú nesprakrát zvolal stretnutie opozičných
strán do sídla SaS, kde sme sa roz- vodlivé a nefungujú. Nič nie je zadarprávali o budúcnosti. Za všetkých si mo a napríklad nie všade chodí vlak,
dovolím povedať, že to dokážeme, tak prečo len vlaky? Rozhodli sme sa
hoci súčasné vládne strany sa vás namiesto „zadarmo“ zaviesť veľké
snažia presvedčiť o opaku. Všetci si zľavy, konkrétne lístok za 1 euro, ale
uvedomujeme, že základ je vymeniť tak, aby platil aj na autobus. Alebo
Fica a nedovoliť Kotlebovcom, aby obedy zadarmo? Dodnes mi píšu
narobili na Slovensku to, čo naro- nešťastné mamičky, že to je jeden
bili v Banskej Bystrici, keď bol žu- chaos, prihlasovanie, odhlasovanie,
panom. Tam sa krásne ukázali tie
jeho bláboly. Po voľbách budeme
spolupracovať so všetkými okrem
Smeru, pretože rozkradli kompletne
celú krajinu a všetko, čo nie je priklincované, SNS, ktorá mala nástup
ku kradnutiu dokonca rýchlejší ako
Smer a Kotlebom, lebo rozpráva úplné hlúposti, sľubuje nesplniteľné a
navyše má na kandidátke fašistov.
Nie, ďakujeme, neprosíme.
Práve predstavitelia týchto strán
často tvrdia a neustále vás klamú,
že zrušíme vlaky zadarmo, že zrušíme alebo znížime dôchodky, a ja
vám garantujem, že to sa nestane
ani omylom. Žiadne dôchodky nebudeme rušiť, zdaňovať ani znižovať. To sú reči našich konkurentov,
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a že čo keď dieťa obeduje doma... hotové patálie. Namiesto toho zvýšime
daňový bonus na dieťa, aby sa rodičia mohli sami rozhodnúť, na čo peniaze použijú.
Milí občania Slovenska,
už 29. februára budete mať šancu
rozhodnúť, či Slovensko zostane v
područí zlodejov a oligarchov, alebo
vyhrá zdravý rozum. Je to vo vašich
rukách.
Nech sa rozhodnete akokoľvek,
držím vám pri tom palce.
S úctou

Richard Sulík
predseda SaS

03-0171 Objednávateľ: Sloboda a Solidarita (SaS) s.r.o., Priemyselná 8, 82109 Bratislava, IČO: 42139333 Vydávateľ: REGIONPRESS, s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

Milí Slováci,

BÝVANIE
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66-0032

BÝVANIE, POLITICKÁ INZERCIA

37-0030

KOŠICKO okolie
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20. februára 1981 Výročia a udalosti
zomrel Imrich Karvaš, slovenský ekonóm
a politik (* 1903).

Výročia a udalosti
sa v Prahe začali majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji na ktorých
česko-slovenskí reprezentanti po prvýkrát získali zlatú medailu.

15. februára 1947

Obchodná spoločnosť LUCCASS s.r.o. so sídlom v Košiciach,
ako pôvodný generálny dodávateľ diela

„Obytný súbor Košice, Lorinčík – Háje“,

STREŠNÉ KRYTINY - PREDAJ A MONTÁŽ
ODKVAPOVÝ SYSTÉM - SKLADOM

ktorá je dlhodobým veriteľom spoločnosti CERE Invest s.r.o.,
ako investora predmetnej stavby,

hľadá spoločnosť alebo fyzickú osobu ,
pohľadávok znejúcich voči tejto spoločnosti.

52-0018-2

Kontakt: luccass@luccass.sk

34-0027

uspokojenie svojich

27-0013-1

VÝHODNÉ ZĽAVY!

ktorá je rovnako veriteľom spoločnosti CERE Invest s.r.o.,

aby spoločnými silami dosiahli

KS20-07 strana-
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SETL SK

0903 848 030 I 0907 919 325
setlsk@centrum.sk

   





   

     

85_0073

85-0008

vargam@gmail.com

46-0017

tel. 0902 178 213

85_0117

TESÁR
STAVEBNÝ ROBOTNÍK
�������������������
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Volebný
program

PO STRETNUTÍ LÍDROV OPOZIČNÝCH STRÁN

ÚPRIMNE,
ODVÁŽNE
PRE ĽUDÍ
OĽANO spája opozíciu
Už o dva týždne chceme vymeniť vládu mafie a nespravodlivosti. Líder hnutia OĽANO Igor Matovič preto pozval predsedov strán SaS,
Za ľudí, PS/SPOLU, Sme rodina a KDH za jeden stôl, aby sa dohodli na
spoločných riešeniach, ktoré budú ľuďom garantovať. Ponúkame istotu, že zmena, po ktorej všetci túžime, bude zmenou k lepšiemu.
Už po prvých stretnutiach je jasné, že spolupráca medzi opozičnými stranami bude fungovať. Cieľom je ponúknuť ľuďom konkrétne riešenia, ktoré bude demokratická opozícia garantovať ešte pred voľbami. „V roku
1998 sme sa spojili, aby sme porazili Mečiara. Dnes sa spojme, aby sme porazili Fica. Máme 18 dní do volieb, a práve číslo 18 je spojené s dospelosťou.
V tomto momente by sme aj my mali ukázať, že sme dospeli. Nastal čas na
úprimnú spoluprácu,“ povedal Igor Matovič ešte 11. februára po prvých
stretnutiach. Lídrov opozičných strán zároveň vyzval, aby uniesli spoločnú zodpovednosť, pretože výhra nad mafiou a očista Slovenska od jej
vplyvu je len a len v našich rukách. Poďme spolu do toho už 29. februára!

Hlasovali ste
o programovom
vyhlásení vlády?

Už hlasovalo
viac ako
55 000 ľudí!

900
konkrétnych
riešení, ako
vrátiť ukradnutý
štát naspäť do
rúk občanov.

ky, máme perfektných ľudí,
a máme výborný plán. Cítime
od ľudí veľkú dôveru, ktorá až
Hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezáhraničí s eufóriou, že konečne
vislé osobnosti (OĽANO) predstabuchneme po stole a urobíme
vilo svoj volebný program.
zo Slovenska miesto, kde bu„Najlepší volebný program deme radi žiť,“ dodal.
politickej strany sú skutky,“
Chceme však vytvoriť priestor
uviedol predseda hnutia OĽAaj pre ľudí, aby boli súčasťou
NO Igor Matovič. „Desať rotvorby budúceho programokov odvážne bojujeme proti
vého vyhlásenia vlády. Práve
korupcii. V tomto volebnom
preto sme predstavili 11 priorít
období sme predložili 268 náz nášho programu, o ktorých už
vrhov zákonov, čo je viac ako
na stránke rozhodni.to , ľudia
dokopy predložil Smer, Mosthlasujú,“ pokračoval Igor MatoHíd, SNS a Kotlebovci. Opäť
vič, podľa ktorého predstavených
boli poslanci za OĽANO vy11 otázok vyjadruje „túžbu ľudí
hodnotení ako najaktívnejší,“
konečne si upratať Slovensko
pokračoval.
a urobiť niečo, čo už na SlovenProgram hnutia OĽANO má 208 sku dávno malo platiť.“
strán a viac než 900 konkrétPrioritami hnutia OĽANO sú
nych riešení. „Názov programu
čestná a spravodlivá krajina,
je v súlade s tým, ako politiku
štát, ktorý slúži a chráni, ako aj
robíme – úprimne, odvážne,
výkonná ekonomika. Celý vopre ľudí. Zároveň je to naša vílebný program hnutia OĽANO
zia, ako by malo Slovensko vynájdete na webovej stránke htzerať deň po Ficovi,“ vysvetlil
tps://www.obycajniludia.sk/
Matovič „Sme poctivo pripraprogram-2020/.
vení, máme za sebou skutPREDSTAVENIE PROGRAMU V NÁRODNEJ RADE SR

Hlasovanie je anonymné, udaním e-mailu a telefónneho čísla vylučujeme podvodníkov, ktorí by chceli ovplyvniť hlasovanie .
Politické preferencie môžete ale nemusíte uviesť - je to dobrovoľný údaj
a nie je podmienkou hlasovania.
Ochrana a spracovanie uvedených údajov je plne v súlade so Zákonom
o ochrane osobných údajov aj nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
Európskej únie.

hlasujte aj vy na www.rozhodni.to
Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA, Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511- Dodávateľ: CAMPAIGNS s.r.o., Štefana Moyzesa 1577/22, 034 01 Ružomberok, IČO: 47016671 / regionPRESS s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417
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S údajmi je narábané v zmysle zákona.

