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STRANU

Týždenne do 83 740 domácností

BEZPEČNOSTNÉ DVERE

Okamžitý výkup nehnuteľností,
aj zadlžených, v hotovosti

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

BIELE
vzor

33-0023

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

3 izb. BIELOCERKEVSKÁ /FURČA/ - OV, 2.p., 66m2+
loggia+pivnica, v byte prebieha komplet. rekonštruk.
CENA:
119.900 €
mobil: 0915 864 533
3 izb. ŽELEZIARENSKÁ /ŠACA/ - OV, 3.pos., 63m2,
bez balkóna, v byte prebieha komplet. rekonštrukcia
CENA:
82.000 €
mobil: 0905 261 117
3 izb. KYSUCKÁ /TERASA/ - OV, 7.pos., 57m2 + 6m2
balkón, pivnica, moderná nadštandartná rekonštruk.
CENA:
126.500 €
mobil: 0917 969 909
2 izb. MLÁDEŽNÍCKA /ŠACA/ - OV, 3.pos., 54m2 +
franc.balkón, komplet. rekonštrukcia, výborná lokalita
CENA:
85.000 €
mobil: 0918 181 111
1,5 izb. HRONSKÁ /TERASA/ - OV, 6.pos., 42m2 bez
loggie, kompletná rekonštrukcia, kumbál na chodbe
CENA:
92.000 €
mobil: 0905 261 117
KANCELÁRSKE PRIESTORY, NÁM.OSLOB.,KOŠICE
- prenájom DUETT II. 300m2, 5 park. miest, holopriest.
CENA:
dohodou
mobil: 0905 261 117

AKCIA 270€
kovanie ZDARMA
zameranie ZDARMA
v ponuke aj

Kúpim obrazy, známky, knihy
0907 225 216

66-0022

Hutnícka 22, Košice

66-0005-1

66-0003-1

66-0015-3

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

ZAMERANIE a ukážka vzoriek u Vás doma ZDARMA

SKLADOVANIE

Štefániková 3794, BJ

0944 954 155

PRACOVNÉ
PRÍLEŽITOSTI

PLNEFUNKČNÝCH
JAZDENÝCH
A ZÁNOVNÝCH
VOZIDIEL

vypratávanie
pivníc, záhrad

ZA NAJLEPŠIE CENY

VÝKUP

SERIÓZNE A DISKRÉTNE JEDNANIE - RÝCHLA DOHODA
PENIAZE IHNEĎ V HOTOVOSTI - PRÍDEME AŽ K VÁM DOMOV

-likvidácia
azbestu-eternito-

vých striech, stavebného a iného odpadu

85_0004

37-0002-4

www.avvauto.sk

-odvoz-dovoz
-sťahovanie

info@avvauto.sk

66-0004-1

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

30ov

rok hu Maľby - nátery schodísk a nebytových priestorov.
tr
na

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

POČAS CELÉHO ROKA

0905 625 433

37-0003-1

0911 150 447

66-0006-1

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

0917 56 36 12
0911 60 20 40

37-0004-1

INTERIÉROVÉ
DVERE
v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge všetky dvere SKLADOM
www.ocelovedvere.sk
odborná montáž s licenciou
ocelovedvere@ocelovedvere.sk
technickej služby od polície SR

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

PREČÍTAJTE SI

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

www.studentservis.sk

34-0031-2

0905 744 995
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57-0019

OD ROZVOJ 0903 855 350 Ponúkame na prenájom lukratívne ob-

REDAKČNÉ SLOVO / SLUŽBY, BÝVANIE

0905 338 873
0907 779 017
0907 877 863
0907 779 011

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

DISTrIBúcIa (83.740 domácností)
Každý týždeň:
Košice I, Džungľa, Košice I, Sever,
Košice I, Sídlisko Ťahanovce, Košice I, Staré Mesto, Košice I, Ťahanovce, Košice II, Myslava, Košice II,
Pereš, Košice II, Sídlisko KVP, Košice II, Šaca, Košice II, Západ, Košice
III, Dargovských hrdinov, Košice III,
Košická Nová Ves, Košice IV, Barca, Košice IV, Juh, Košice IV, Nad
jazerom, Košice IV, Vyšné Opátske

lll

KOŠICE

0910 433 877

domy | byty | jadrá
0907 268 305 | www.samkovci.sk

HODINOVÝ
MANŽEL - ÚDRŽBÁR
VÝMENA BATÉRIÍ, VÝMENA WC,
MENŠIE BYTOVÉ PRÁCE, MALIAR

Rastislavova 68, Košice

www.jarekcistikoberce.sk ¦ 0915 937 226

nástrek variopaint
na umakartové jadrá

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

„Obytný súbor Košice, Lorinčík – Háje“,
ktorá je dlhodobým veriteľom spoločnosti CERE Invest s.r.o.,
ako investora predmetnej stavby,

hľadá spoločnosť alebo fyzickú osobu ,
ktorá je rovnako veriteľom spoločnosti CERE Invest s.r.o.,

aby spoločnými silami dosiahli

Košice

uspokojenie svojich

pohľadávok znejúcich voči tejto spoločnosti.

Dispečing SK - 0950 333 222
34-0027

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

www.abtex.sk

maľby, nátery

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

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

0910 265 473

PRACOVNÉ ODEVY
a OOPP

lV
ll

34-0001-5

KOMPLEXNÉ REKONŠTRUKCIE

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

čistí čalúnený nábytok a koberce u Vás aj u nás

l

Izolovanie pivníc
66-0216

Mgr. Alžbeta Hadariová
Ing. Renáta Sakslová
Ing. Eva Jůzová
Radovan Bezecný

TERAZ AKCIA
BEZPEČNOSTNÉ DVERE ZDARMA

66-0029

InzercIa

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

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

34-0001-6

Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09

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

34-0015

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

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.

Kontakt: luccass@luccass.sk

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

34-0004-1

Masarykova 2
KOŠIce
kosicko@regionpress.sk

REKONŠTRUKCIE BYTOVÝCH JADIER
a BYTOVÝCH DOMOV

66-0002-1

redakcia:

Dva svety v tom jednom našom

Najčítanejšie regionálne noviny

781200009

KOŠICKO

66-0010-1

2

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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...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
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Podpíšte sa pod NIČ

Trojuholník škola – rodič - žiak VI
Školské alternatívy

Máš rád naše lesy? Nepáči sa Ti, čo
sa s nimi deje? Zapoj sa a pomôž pri
zbere podpisov v kampani za NIČ!

štátnych vzdelávacích programov, no
poskytujú odlišné spôsoby vyučovaŽijeme v dobe, keď chceme v dob- nia, práce s deťmi, výchovy či hodrom úmysle našim deťom vtlačiť to notenia. Máme tu waldorfskú školu,
najlepšie vzdelanie, aby boli úspeš- montessori, školy pre nadpriemerné
né. Už pri zápise do 1. ročníka zák- deti. Vždy pred zápisom treba poznať
ladného vzdelávania sa otvárajú ich profil. Určite si netreba myslieť, že
rôzne alternatívy:
zapísať dieťa na ne je garanciou úspeRodičia môžu svoje dieťa zapísať do chu. Môže sa stať, že alternatíva dieťaťu
súkromnej základnej školy (ZŠ). Ceny nebude vyhovovať. Naopak, sú deti,
školného majú rôznu výšku. Otázkou ktoré alternatívu potrebujú (napr. nadje, či súkromná škola vyššiu kvalitu priemerné). Preto treba komunikovať
poskytuje, či ponúka alternatívu, či sa s predstaviteľmi týchto škôl, ale nie
oplatí takto investovať. Súkromná ško- tak, že budete nekriticky trvať na zála nemusí tlačiť na vysoký počet žiakov pise dieťaťa. Treba dôkladne analyzov triedach, čo by malo mať pozitívny vať objektívne predpoklady dieťaťa na
dopad na vyučovanie. Učitelia týchto takéto štúdium, aby ste neboli neskôr
škôl by mali byť finančne motivova- nútení meniť školu. Myslite však aj na
nejší ku kvalitnejšiemu vyučovania, to, že alternatívne ZŠ málokedy majú
no nie je to pravidlom. Keďže súkrom- nástupcov - alternatívne stredné školy
né školy poberajú aj štátny normatív, - čo môže spôsobiť problémy žiaka pri
bývajú lepšie vybavené. Nevýhodou prechode na klasickú výučbu.
je, že neraz sú v prenajatých budovách
Pre I. stupeň ZŠ existuje aj možnosť
a predĺženie ich nájmu nemusí byť isté. domáceho vzdelávania, ku ktorému
Nie je ani isté, či rodič dokáže platiť 9 potrebujete garanta s pedagogickým
rokov školné. Súkromná ZŠ nemusí byť vzdelaním, ktorý dieťa učí a polročne
zárukou kvality.
pripravuje na komisionálne skúšky na
Žiaci môžu navštevovať aj cirkev- kmeňovej škole. Je to však alternatíva
nú školu. Kedysi sa cirkevné školstvo pre uvedomelé rodiny, ktoré sú naplno
považovalo za centrum slušných žia- pripravené a spôsobilé cieľavedome
kov. Dnes to tak nie je, aj na cirkevných vzdelávať deti podľa svojich predstáv,
školách sa neraz riešia zložité svetské dodržujúc však štátne osnovy.
prehrešky. Pre veriacich sú však vhodnou voľbou.
Slovenské školstvo má aj alterna» PhDr. Ján Papuga, PhD.
učiteľ ZŠ s MŠ
tívne školy, ktoré síce postupujú podľa

EKONÓM. Viem ako
znížiť dane pre Vás

DETSKÝ CHIRURG
Liečim Vaše deti

» spracovala: red

• opravíme
• vymeníme baterky
• urobíme nové
aj s diaľkovým
ovládaním
KĽÚČE & AUTOKĽÚČE
Národná trieda 58, Košice
www.kluce.flox.sk

66-0024-1

MUDr. Bore
JANESKI
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Ing. Stanislav
LÁBAJ

Lesoochranárske
zoskupenie
VLK spustilo v októbri 2018 zber podpisov pod petíciu Za lepšiu ochranu
prírody. Dôvodom je zlý stav v ochrane prírody na Slovensku. Napriek rozsiahlej sieti chránených území súčasné
právne predpisy umožňujú skutočnú
ochranu iba v územiach, na ktorých
platí 5. stupeň ochrany prírody. Takéto
územia v súčasnosti tvoria iba 1,75 percent rozlohy Slovenskej republiky. VLK
preto začal rozsiahlu kampaň za zabezpečenie lepšej ochrany prírody, ktorej
súčasťou je aj petícia s cieľom, aby sa
prísna ochrana prírody zaviedla na 10
percent územia Slovenska, aby sa aspoň na časti našej krajiny nerobilo NIČ.
Prvých viac ako 50 000 podpisov
je vyzbieraných. Métou je minimálne
100 000 platných podpisov, čím by
sa petícia stala najsilnejšou petíciou
v histórii SR. Tiež by sa pri tomto počte
požiadavkou musela zaoberať Národná
rada Slovenskej republiky.
Hľadajú sa preto dobrovoľníci,
ktorí chcú pomôcť so zberom podpisov.
Má to zmysel a každá, aj malá pomoc sa

ráta. Tak, ako sa pri petícii proti dotáciám na drevnú štiepku s 38.000 podpismi podarilo dosiahnuť zmenu zákona,
aj pri tejto petícii je veľká šanca veci
zmeniť. Momentálne smerujú, okrem
iného, dobrovoľnícke aktivity na deň
volieb do Národnej rady SR a zbieranie
podpisov v blízkosti volebných obvodov. Prihlásiť sa ako dobrovoľník môžeš vyplnením krátkeho dotazníka na
https://www.wolf.sk/sk/nic a obratom
budú na Tvoju emailovú adresu odoslané potrebné informácie.
Veľká vďaka všetkým, ktorí už
pomáhajú a aj tým, ktorí sa k nám radi
pridajú.
Dobrovoľníci zo Žiliny – Lucia,
Marek

0949 174 071

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
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ZIMNÁ AKCIA
vonkajšie žalúzie -36%
vonkajšie al rolety -38%
int. žalúzie iDS -52%
Záručná doba 4 roky. Akcia platí do 25.02. 2020
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O prehnanej láske k zvieratám...
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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
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Volič, ktorý zo závažných, najmä
zdravotných dôvodov nemôže prísť
voliť do volebnej miestnosti, môže
požiadať svoju obec o prenosnú hlasovaciu schránku. Prinesú ju k voličovi aj domov.
O volebnú urnu môže požiadať aj
priamo v deň volieb, a to okrskovú volebnú komisiu vo svojom volebnom
okrsku. Vyplýva to zo zákona o podmienkach výkonu volebného práva.
„Okrsková volebná komisia vyšle k
voličovi dvoch svojich členov s prenosnou volebnou schránkou, hlasovacími
lístkami, obálkou a so zoznamom tých
voličov, ktorí požiadali o hlasovanie
mimo volebnej miestnosti,“ píše sa v zákone. Prenosná volebná urna umožňuje
hlasovať napríklad aj v nemocniciach.
Hlasovať môžu všetci občania SR, ktorí
budú mať v deň hlasovania ( 29.februára) aspoň 18 rokov. Oprávnených voličov máme viac ako 4,4 milióna.
Pre možnosť voľby mimo volebnej
miestosti teda všeobecne stačí, ak v deň
volieb požiada volič (so zníženou alebo
obmedzenou schopnosťou prísť sám do
volebnej miestnosti) svojho príbuzného, známeho či suseda, aby vo volebnej
miestnosti požiadal okrskovú volebnú

Nevydierajte
predčasnými voľbami

komisiu o to, aby k nemu vyslala svojich
členov s prenosnou volebnou schránkou. Požiadať o to treba tú okrskovú
volebnú komisiu, pod ktorú volič patrí
podľa miesta svojho trvalého bydliska.
Vyslaní členovia okrskovej volebnej
komisie zabezpečia tajnosť hlasovania. Okrsková volebná komisia vyznačí
účasť týchto voličov na hlasovaní hneď
po návrate svojich členov s prenosnou
volebnou schránkou do volebnej miestnosti. Ak volič nemôže pre svoje zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do
volebnej schránky alebo nemôže sám
upraviť hlasovací lístok, môže to na
jeho požiadanie a v jeho prítomnosti za
neho urobiť iný volič, nemôže to však
byť člen okrskovej volebnej komisie.
Voliť môžu aj voliči v zdravotníckych, sociálnych a obdobných zariadeniach ako aj v celách policajného zaistenia alebo vo väzbe. Podmienkou je,
aby boli buď v okrsku, do ktorého patria
podľa svojho trvalého bydliska alebo
aby mali voličský preukaz. Možnosť
voliť im zabezpečí v spolupráci s vedúcim príslušného zariadenia okrsková
volebná komisia, v ktorej obvode je toto
zariadenie.

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

programový líder koalície PS/SPOLU
predseda SPOLU – občianska demokracia

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

33-0001

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.
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Dobro musí zvíťaziť

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.

<ĂǎĚǉƐŝŵƀǎĞƌŽďŝƛƉƌŽŐƌĂŵĂũĂŶŬĞƚǇ͕
ĂŬĠĐŚĐĞ͘ůĞƐŶŽǎŽŵŶĂŬƌŬƵ
ƐĂŬŽĂůşĐŝĞŶĞďƵĚƵũƷ͘

Miroslav Beblavý

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

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

WĂƌůĂŵĞŶƚŶĠǀŽűďǇƐƷŽƚŽŵ͕ǎĞƐŝ
űƵĚŝĂǀǇďĞƌƷ͘>ĞƉƓĞũĂŶŬĞƚǇŶĂƐǀĞƚĞ
ŶŝĞƚ͘^ƷƉŽƐǀćƚŶǉŵĚŸŽŵĚĞŵŽŬƌĂĐŝĞ͕
ŬĚĞűƵĚŝĂƌŽǌŚŽĚŶƷ͕ŬƚŽƌǉƉƌŽŐƌĂŵƐĂ
ŝŵƉĄēŝ͘

  @ƵĚŝĂƚŽĚŽďƌĞǀĞĚŝĂĂƉƌĄǀŽŵƐĂ
ďŽũĂ͕ēŝƐĂĚŽŬĄǎĞŵĞĚŽŚŽĚŶƷƛ͕ĂŬƐĂ
ũĞĚĞŶƉĂƌƚŶĞƌďƵĚĞŶĞƵƐƚĄůĞǀǇŚƌĄǎĂƛ͘

» red

KĽÚČOVÉ VOĽBY

:ĞŶĂ/ŐŽƌŽǀŝDĂƚŽǀŝēŽǀŝ͕ĂďǇǌƚŽŚŽ
ǀǇĚŝĞƌĂŶŝĂƵƐƚƷƉŝů͘ũƉƌĞƚŽŚŽDŝƓŽ
dƌƵďĂŶǀĞƌĞũŶĞƉŽǎŝĂĚĂů͕ĂďǇŽĚǀŽůĂů
ƐǀŽũǀǉƌŽŬŽƉƌĞĚēĂƐŶǉĐŚǀŽűďĄĐŚ͘
  DǇǀW^ͬ^WK>hƐŵĞƉƌŝƉƌĂǀĞŶş
ƉƌĞƐĂĚǌŽǀĂƛŶĄƓƉƌŽŐƌĂŵĂƉŽĚƉŽƌŽǀĂƛĂũĚŽďƌĠŶĄƉĂĚǇŶĂƓŝĐŚƉĂƌƚŶĞƌŽǀ͘
ĞǌŬƌŝŬƵĂǀǇŚƌĄǎĂŶŝĂƐĂƉƌĞĚēĂƐŶǉŵŝ
ǀŽűďĂŵŝ͘ŚĐĞŵĞƌŝĞƓĞŶŝĂ͕ŶŝĞĚŝǀĂĚůŽ͘
WƌĞƚŽƐŵĞǀůĞƚĞŵĞƐŝĂĐĞƐĞĚĞůŝ͕ƐƚƌĞƚĄǀĂůŝƐĂƐŽĚďŽƌŶşŬŵŝĂĚŝƐŬƵƚŽǀĂůŝ͕ĂďǇ
ƐŵĞŶĂƉşƐĂůŝƉƌŽŐƌĂŵ͕ŬƚŽƌǉũĞƉƌĞŶĄƐ
ƉůĄŶŽŵĂŬŽƉŽƐƵŶƷƛŬƌĂũŝŶƵĚŽƉƌĞĚƵ͘
EĞŵƵƐşŽƐůŽǀŝƛŬĂǎĚĠŚŽ͘

ZMENA VLÁDY
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ZDRAVIE, PRÁVNIK RADÍ / POLITICKÁ INZERCIA

Chrípka a prechladnutia u diabetikov I
Vážení čitatelia, otvárame tému, ktorej neznalosť môže spôsobiť aj väčšie
komplikácie. Budeme sa jej venovať v
tejto a niekoľkých ďalších častiach nášho cyklu Zdravie.

72 hodín.
Očkovanie proti chrípke u diabetika, ale aj členov jeho rodiny a blízkych
ako prevencia je dôležitou súčasťou starostlivosti o zdravotný stav. Najlepší čas na
očkovanie je september – október, preto je
Tak, ako sledujeme už nielen v Číne odporúčané si ho na budúci rok naplánoboj s vírusovým ochorením, tak je jasné, vať. Dôležité je aj predchádzať vyčerpaniu
že horšiu prognózu majú pacienti so sprie- z prepracovania, preto v období chrípok si
vodnými ochoreniami, medzi ktoré patrí aj doprajte dostatočný oddych a dlhý spánok.
cukrovka. Infekčné ochorenie môže hladiny krvného cukru u diabetika nepriaznivo Kedy konzultovať u lekára
ovplyvňovať.
- keď si diabetik nameria vyššie hladiny
Preto je dôležité chrípke a iným in- krvného cukru,
fekčným ochoreniam dýchacích ciest pred- - keď má prítomné ketolátky v moči alebo
chádzať. V období, kedy je výskyt ochorení krvi,
dýchacích ciest najvyšší, je potrebné vyhý- - keď sa príznaky ochorenia sa nezmierbať sa miestam, kde je viac ľudí pokope. ňujú,
Ak ste pri chorom, požiadajte ho, aby nosil - keď ochorenie trvá dlhšie ako je obvyklé,
rúško, čo by malo byť samozrejmé. Ak si - keď symptómy a ťažkosti sa zhoršujú naneporadíte, noste ho radšej vy. Samozrej- miesto ich zlepšovania,
mé by malo byť držať ruku, vreckovku - keď sú vysoké teploty,
pred ústami pri kašli, pri kýchnutí. Ak to - keď zacítite bolesti prítak vo vašom okolí nerobia, nehanbite sa nosových dutín, uší, boa požiadajte ich o to. Vaše zdravie musí byť lesti zubov,
prvoradé. Ruky si udržujte čisté. Dôkladné - keď potrebujete skona časté umývanie rúk v období chrípok je zultovať lieky, ktoré
veľmi významným prostriedkom ako pre- užívate.
dísť nákaze. Inkubačná doba vírusu bež- » MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
nej chrípky je od vniknutia do organizmu
Diabetologička, odborníčka na poruchy
a objavenia sa prvých príznakov trvá 18 až
metabolizmu a výživy

Občianska
riadková
inzercia

V prípade, ak spoločnosť nedosahuje
zisk, je možné ju zlikvidovať. Novela Obchodného zákonníka s účinnosťou od
01. októbra 2020 zásadným spôsobom
mení, predlžuje a predražuje likvidáciu.
Nová právna úprava vyžaduje, aby
spoločnosť zároveň s rozhodnutím o zrušení spoločnosti rozhodla aj o ustanovení
likvidátora, a to najneskôr do 60 dní odo
dňa zrušenia spoločnosti. Pred samotným
zápisom likvidátora sa bude taktiež podľa
novej právnej úpravy vyžadovať, aby spoločnosť zložila do notárskej úschovy preddavok na vykonanie likvidácie, ktorého
výška bude určená vyhláškou, ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka. Na základe predbežného
návrhu tejto vyhlášky by sa malo jednať
o sumu vo výške 1 500 eur. Návrh samotnej vyhlášky, taktiež taxatívne vymedzuje
paušálne odmeny likvidátora. Napríklad
odmenu vo výške 300 eur, a to za zverejnenie oznámenia o vstupe spoločnosti do likvidácie a výzvy na prihlásenie pohľadávok
alebo taktiež odmenu vo výške 300 eur za
zverejnenie prvého vyhotovenia konečnej
správy o priebehu likvidácie a návrhu na
rozdelenie likvidačného zostatku. V prípade, ak by si spoločnosť nezvolila v zákonom
stanovenej 60 dňovej lehote likvidátora
a bude zložený preddavok na likvidáciu,
ustanoví likvidátora súd, a to náhodným
výberom zo zoznamu správcov konkurznej
podstaty. Súdom ustanovenému likvidáto-

rovi patrí odmena, a taktiež náhrada výdavkov v zmysle už spomenutej vyhlášky.
V prípade, ak likvidátora vymenovala samotná spoločnosť, tak mu patrí odmena
a náhrada výdavkov v zmysle individuálne
dojednanej zmluvy. Nová právna úprava
obmedzila možnosti výberu osoby likvidátora. Likvidátorom môže byť správca alebo
iná osoba zapísaná v registri fyzických
osôb a súčasne by mohla byť ustanovená
za člena štatutárneho orgánu. Týmto krokom boli vylúčené právnické osoby a fyzické osoby, ktoré nie sú zapísané v predmetnom registri. Podľa novelizovanej právnej
úpravy bude jedným z účinkov vstupu do
likvidácie, že týmto momentom zanikajú
jednostranné úkony spoločnosti, najmä
príkazy, poverenia a prokúry s výnimkou
splnomocnení na zastupovanie v súdnych
konaniach. Taktiež bude obmedzené nakladanie s majetkom spoločnosti v medziobdobí od zrušenia spoločnosti do vstupu
spoločnosti do likvidácie. Nakladanie
s majetkom prevyšujúcim 10 percent základného imania bude podliehať vypracovaniu znaleckého posudku a schváleniu
najvyšším orgánom spoločnosti.

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

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

Diaľnica do Košíc by mohla stáť
v roku 2026

»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

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

Vstup spoločnosti do likvidácie podľa
novely Obchodného zákonníka

Zdravý rozum
je najlepší recept

03 BYTY / predaj

17. februára 1990

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 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 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, KE 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

Alternatíva existuje

Aby sa oplatilo zostať
na Slovensku

Raz za čas na našej ulici zastaví auto a prebehne
rýchle striedanie žien v strednom veku na zadnom
sedadle. Niektoré vytiahnu z auta ťažké kufre a unavené kráčajú do vchodu, iné nasadnú na ich miesta a
odfrčia preč. Vždy ma to zamrzí – viem si predstaviť,
ako veľmi budú svojim rodinám tie dva týždne chýbať.
Niektoré z nich majú deti, ktoré ešte potrebujú mamu,
avšak oveľa viac týchto dám, ktorých dočasným domovom je rakúska domácnosť, má ešte aj rodičov, ktorí
by si častokrát ich pomoc zaslúžili viac ako cudzí ľudia
kdesi za hranicami.
V Rakúsku v súčasnosti pôsobí viac ako 40 tisíc
opatrovateliek. Už dávno to nie je možnosť dobre si
zarobiť, je to skôr únik pred bezmocnosťou nad slovenským pracovným trhom. Trpia manželia, deti, rodičia
a napokon i samotné ženy. Nech je ich práca akokoľvek
pokojná a možno aj zaplatená trochu lepšie ako mnohé
zamestnania najmä na východe krajiny, stále to neospravedlňuje fakt, že mnohé rodiny sú pravidelným
odchádzaním maminy rozvrátené.
Na vine je ekonomický stav Slovenska. Kolotoč,
ktorý zhrdzavel, zaškrípal a zastal, a doplácajú na to
najmä tí najzraniteľnejší – naši seniori, ktorí potrebujú, aby im ich deti mohli vrátiť všetko,
čo im dali.
Bohužiaľ, bez politiky to nejde.
Nenechajme našu krajinu ďalej
hrdzavieť. Len konkrétne ekonomické riešenia dokážu kolotoč
opäť rozkrútiť. Bez planých sľubov
a prázdnych rečí, ktoré počúvame už
dlhé roky.

Ladislav Matejka
krajský predseda SaS
v Trenčíne, kandidát č. 27

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
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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
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Neznáma a predsa známa portulaka

OBLEKY od 29,00 €
KOŠELE od 19,90 €
NOHAVICE od 4,90 €
nájdete v predajni OZETA

na Hlavnej 19 v Košiciach
52-0029

6ÝJUÏOB4MPWFOTLVQSF7BÝVSBEPT̈

» red

Martin Kasarda

37.

SPISOVATEĽ A VŠ PEDAGÓG

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.
Ďakujem za Vašu podporu.

INZERUJTE U NÁS
gionpress.sk
bezecny@re
gionpress.sk
hadariova@re

onpress.sk
juzova@regi
gionpress.sk
sakslova@re
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architektúra

0905 870 352
statika stavieb

0907 942 496

projektovanie stavieb
Gorkého 11, Michalovce

OPRAVA
ŽALÚZIÍ
NOVÉ ŽALÚZIE
NOVÉ SIETE
proti hmyzu
zameranie ¦ dovoz ¦ montáž

PRETESNENIE
okien a dverí

0950 41 41 82

www.ZaluzieKosice .sk

62-0005

Aj Vy môžete
písať príbeh
tejto krajiny.

a

27-0010-1

Voľme kultúrne Slovensko!

Objednávateľ: ZA ĽUDÍ, Jašíkova 4849/2, 821 03 Bratislava-Ružinov, IČO: 52 581 675 — Dodávatel: REGIONPRESS, a.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava, ICO: 36252417

Občas je tiež známa aj ako kuria noha poľná či záhradná, patrí do
čeľade Portulaceae. Je to jednoročná
rastlina s výhonkami dlhými 30 až 60
cm, obrastenými ružicami drobnejších
podlhovastých listov. Divoké druhy
portulaky majú obyčajne menšie lístky
i kvety a menší vzrast ako kultúrne pestované odrody.
Už oddávna ľudstvo využíva liečivú silu tejto skromnej rastlinky,
najmä jej antioxidačné vlastnosti a jej
regulačný vplyv na hladinu krvných
tukov, cholesterolu i cukru. Využíva
sa tiež na ochranu žíl a ciev, ako i pri
kardiovaskulárnych problémoch, na
uvoľňovanie svalových kŕčov, ako protizápalové a močopudné činidlo, pri
zápaloch močových ciest, pri cystitíde
a obličkových kameňoch, na podporu
pečene, pri bakteriálnej dyzentérii,
zápaloch mliečnej žľazy a uzlín. Portulaka je vhodná aj na použitie v podobe
kašovitých obkladov na popáleniny.
Takýmito viacnásobnými celonočnými
obkladmi sa za pár dní dokážeme zbaviť aj kuracích ôk.
Pri jej užívaní neexistujú žiadne riziká, žiadne vedľajšie účinky a nehrozí
ani predávkovanie. Najviac prospeš-

ných látok získame z čerstvej rastliny,
hoci sa z nej občas robí aj liečebný odvar. Pri liečení lišaja a dermatóz tiež
používame čerstvú šťavu alebo nálev z
2 g semien a 2 dcl vriacej vody.
Dá sa restovať s mäsom i zapekať
so syrom. Mladé lístky a výhonky však
môžeme nasekať aj do polievky, omáčky, majonézy, do tvarohových nátierok, pást i do bylinkového masla.
Vňať portulaky obsahuje až 2,2 percenta bielkovín, 0,5 percenta prospešných tukov, 6,5 percenta sacharidov,
1,2 percenta vlákniny a 2,2 percenta
minerálov (najmä draslíka, horčíka,
vápnika, železa, fosforu a stopových
prvkov). Je bohatá na vitamín C i provitamín A, ale i vitamíny B1 , B2. Obsahuje aj glykozidy, slizy, saponíny, horčiny,
silice, flavonoidy a organické kyseliny
(citrónovú, askorbovú, asparágovú,
glutámovú). Je to zelenina s najvyšším
obsahom vzácnych omega-3 mastných
kyselín (100 g listov obsahuje 300 až
400 mg kyseliny alfa-linolenovej).

61_0023,

Máme je obvykle rovno pred očami. Či vlastne pod nohami. Napriek
tomu, ako je portulaka nenápadná,
potenciál tejto drobnej rastliny si
mnohé civilizácie všimli už dávno.

KOŠICKO

POLITICKÁ INZERCIA
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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,

ZDRAVIE
zdravie
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Osvojte si správnu techniku umývania rúk

Predchádzajme chrípke hygienou rúk

Dôkladným umývaním rúk môžeme vania rúk i s následkami ich nedostatočnej
predísť šíreniu veľkej časti infekčných hygieny.
chorôb. Myslieť by sme na to mali najVedeli ste, že:
mä počas prebiehajúcej chrípkovej
-na mokré ruky nachytáte až 500sezóny. Správnu techniku umývania
krát viac baktérií ako na ruky suché?
rúk je podľa odborníkov potrebné si
-na jednom prste ľudskej ruky sa naosvojiť ako pravidelný návyk už u machádza až 12.000 baktérií?
lých detí.
Umývanie rúk je najefektívnejší a najjednoduchší spôsob, ako vo veľkej miere predísť
šíreniu respiračných infekcií, rovnako ako
hnačkových ochorení, parazitárnych ochorení, či žltačky typu A. Najmä počas chrípkovej sezóny patrí medzi základné formy
prevencie chrípky. „Až 80% percent infekcií
sa šíri špinavými rukami. Ich pôvodcovia sa
totiž môžu nachádzať na bežne používaných
predmetoch ako sú napríklad držadlá vo
verejnej hromadnej doprave a nákupných
košíkoch, tlačidlá zvončekov a výťahov či
vodovodné batérie,“ hovorí hlavný hygienik
SR Ján Mikas. „Mechanickým umývaním rúk
pomocou mydla a vody odstraňujeme choroboplodné zárodky, a tým obmedzujeme ich
šírenie. Preto je hygiena rúk prvým predpokladom zabráneniu infekčných ochorení.
Dôkladné umývanie rúk môže ochrániť vaše
zdravie,“ objasňuje Ján Mikas.

-viac ako 250.000 mikroorganizmov
môže prežívať na držadlách, kľučkách, vodovodných batériách, nákupných vozíkoch, perách, klávesnici či mobiloch?
-vírus chrípky prežíva na odeve, papieri, vreckovkách 8 až 12 hodín a na
hladkých (neporéznych) povrchoch
24 až 48 hodín?

Pravidlá umývania rúk

Ruky je potrebné opláchnuť teplou vodou
a použiť mydlo, následne poriadne mydliť a
nakoniec dôkladne opláchnuť. Celá procedúra má trvať 40 až 60 sekúnd. K mechanickému čisteniu rúk pristupujte zodpovedne a
nevynechajte žiadnu časť dlane, chrbát rúk,
priestor medzi prstami aj pod nechtami. Najlepšie je po umytí použiť jednorazovú utierku alebo čistý uterák. Ruky je vhodné umývať bez prsteňov, náramkov a hodiniek. Ak
nie je dostupná čistá tečúca voda a mydlo,
použite dezinfekčný prostriedok na alkoZačať treba už v detstve
Pravidelný návyk umývania rúk je podľa holovej báze a to napríklad na cestách, výhlavného hygienika dôležité budovať už v letoch, v meste pri nákupe a podobne. Celá
ranom veku dieťaťa, kedy je náchylnejšie na procedúra má pritom trvať 20 až 30 sekúnd.
ochorenia, pretože imunita sa u neho ešte
len vyvíja. Navyše, v detských kolektívoch Kedy je potrebné umývať si ruky
hrozí vyššie riziko nákazy infekčnými res- -po každom návrate domov či do práce z
piračnými ochoreniami a dieťa by malo byť vonkajšieho prostredia
oboznámené so správnym postupom umý- -pred a po návšteve nemocnice, lekára

MÁTE NAOZAJ ČISTÉ RUKY?
Hygiene rúk by ste mali venovať veľkú pozornosť
najmä pri návšteve zdravotníckych zariadení,
kde sú baktérie veľmi odolné a môžu viesť k vzniku
rôznych infekcií.
Umytím rúk teplou vodou a mydlom sa baktérií
celkom nezbavíme. Ohrozujeme seba aj svoje okolie.
Pre úplné odstránenie baktérií je preto nevyhnuté
ruky vydezinfikovať špeciálnymi prípravkami, ktoré
sú väčšinou na báze alkoholu. Zničia mikroorganizmy
účinnejšie a rýchlejšie ako umývanie rúk.

VEDELI STE, ŽE…?

-po ceste v prostriedkoch hromadnej dopravy
-pred, počas a po príprave jedla
-pred konzumáciou jedla
-po každom použití toalety
-pred manipuláciou s bábätkom a po výmene znečistenej plienky
-po manipulácii so zvieratami a ich krmivom
-po manipulácii s odpadom a odpadovým
košom
-po vyčistení nosa, kašlaní a kýchaní – pri kašli a kýchaní si ústa nezakrývajte dlaňou, dôležité je použiť jednorazovú papierovú vreckovku a ihneď po použití ju zahodiť do koša
-počas choroby
-pri akomkoľvek pocite nečistých rúk

Extrém tiež nie je dobrý

Zdravý človek s dobrou imunitou je obklopený tisíckami mikroorganizmov, s ktorými nažíva v symbióze. Vyhnite sa preto
extrému v oblasti hygieny rúk, ktorá ju môže
narušiť. „Pokožka rúk je u zdravého človeka
osídlená priateľskými nepatogénnymi baktériami, ktoré jej poskytujú ochranu pred
rozmnožením choroboplodných zárodkov.
Extrémne prehnanou hygienou rúk, či používaním agresívnych hygienických prostriedkov v bežnom živote, tie dobré baktérie
z pokožky systematicky odstraňujeme, čo
nie je zdraviu prospešné. Aj keď je umývanie
rúk v prevencii šírenia prenosných ochorení
mimoriadne dôležité, aj v tomto prípade by
malo platiť pravidlo „všetko s mierou“,“ dodáva hlavný hygienik SR Ján Mikas.

-ruky si potierajte spôsobom dlaň o dlaň,
potom pokračujte preložením dlane pravej
ruky na chrbát ľavej ruky s čistením vnútorných strán prstov a opačne
-trením si čistite spojené prsty pravej ruky
proti ľavej ruke a opačne, následne zovrite
prsty jednej ruky do dlane a potierajte si ich
oproti druhej dlani
-nasleduje čistenie ľavého palca krúživým
pohybom pravou rukou a opačne
-ľavú dlaň si čistite krúživým pohybom spojenými prstami pravej ruky a opačne
-ruky si opláchnite vodou, dôkladne si ich
utrite jednorazovou utierkou alebo čistým
uterákom
-utierkou či uterákom potom zastavte tok
vody

Ako si správne dezinfikovať ruky s
použitím dezinfekčného prostriedku
na báze alkoholu

-naberte plnú dlaň dezinfekčného prostriedku a naneste na celý povrch rúk
-pokračujte preložením dlane pravej ruky
na chrbát ľavej ruky s čistením vnútorných
strán prstov a opačne
-ďalej si čistite trením spojené prsty pravej
ruky proti ľavej ruke a opačne
-prsty jednej ruky uzavrite do druhej dlane a
potierajte oproti druhej dlani
-krúživým pohybom si čistite ľavý palec pravou rukou a opačne
-spojenými prstami pravej ruky čistite krúživým pohybom ľavú dlaň a opačne
-akonáhle ruky vyschnú, sú vydezinfikované
Ako si správne umývať ruky
pod tečúcou vodou
Informácie poskytol
Úrad verejného zdravotníctva SR
-navlhčite si ruky teplou vodou a naberte si
dostatočné množstvo mydla
STRANU PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

ZDR AVIE

KEDY DEZINFIKOVAŤ?
1. PRI PRÍCHODE DO NEMOCNICE
Každý, kto príde do nemocnice prenáša na svojich
rukách rôzne vírusy a baktérie. Dezinfekciou rúk pri
príchode pomáhate zabrániť ich šíreniu a chránite
tak seba, personál i pacientov, pre ktorých môžu byť
tieto mikroorganizmy nebezpečné.

VO VAŠICH

RUK ÁCH

2. PRI ODCHODE Z NEMOCNICE
Napriek každodennému úsiliu personálu
je nemocnica prostredím so zvýšeným
výskytom mikróbov. Nenoste si ich domov.
Chrániť sa môžete tak, že si pri odchode
z nemocnice ruky vydezinfikujete.

Vďaka správnej hygiene rúk chránite nielen seba,
ale i druhých. U nemocničných pacientov je vyššia
pravdepodobnosť nákazy, kvôli zníženej imunite
v dôsledku ochorenia alebo invazívnym zákrokom.
Prameňom nákazy je často návšteva pacienta a prenos
infekcie na pacienta najčastejšie prebieha priamym
kontaktom kontaminovanými rukami alebo kvapôčkovou
infekciou.
Najviac ohrození sú pacienti operačných oddelení,
jednotky intenzívnej starostlivosti (JIS)
a intenzívnej medicíny.

CHRÁNIŤ
SEBA I INÝCH
JE JEDNODUCHÉ:
DODRŽIAVAJME
SPRÁVNU
HYGIENU RÚK.

NEDOSTATOČNÁ HYGIENA
RÚK MÔŽE SPÔSOBIŤ
OCHORENIA TRÁVIACEHO TRAKTU
(tzv. vírusové hnačkové ochorenia: rotavírusová
a norovírusová hnačka, žltačka typu A)
OCHORENIA KOŽE A SLIZNÍC
RESPIRAČNÉ INFEKCIE
(nádcha, chrípka)
INFEKCIE RÁN

VIETE AKO NA TO?
ZOZNÁMTE SA S TECHNIKOU SPRÁVNEHO
UMÝVANIA A DEZINFEKCIE RÚK.

zdroj ÚVZ SR

leták
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66-0008-1

Hľadáš prácu?
Práve si ju našiel!
IAN - OPATERA U VÁS DOMA

beneﬁty

6 rokov praxe, kurz ČK,
zdravotný preukaz.

 Stabilné zamestnanie v našej spoločnosti

Nástupná mzda 820€ + odmena za nárast + odmena z tržby
+ príplatok za prácu cez víkend a nadčas

PREDAVAČ/KA

NA ÚSEKU MÄSA A MÄSOVÝCH VÝROBKOV

Kontakt: 0949 249 012

 Kvalitné vstupné zaškolenie podľa ﬁremného štandardu
 Možnosť kariérneho rastu v rámci spoločnosti

Sprostredkovanie opatrovateľskej

 Podávanie teplej stravy: výber z 8 druhov jedál denne
za symbolickú cenu

práce v Rakúsku už 15 rokov

 Vernostné za každý odpracovaný rok v spoločnosti

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

 Vianočná odmena
 Finančné odmeny pri životných udalostiach ako je svadba,
narodenie dieťaťa, životné jubileum, pracovné výročie

Nástupná mzda 730€ + odmena za obrat + odmena
od nadriadeného + príplatok za prácu cez víkend a nadčas

PREDAVAČ/KA

NA ÚSEKU OVOCIA/ZELENINY,
MLIEČNYCH VÝROBKOV, PEČIVA

Nástupná mzda 720€ + odmena za obrat + odmena
od nadriadeného + príplatok za prácu cez víkend a nadčas

34-0035

PREVÁDZKY FRESH PLUS KOŠICE

www.hilfe-in-wuerde.at
office@hilfe-in-wuerde.at
0908 868 643 | +43 699 190 48 723 | +43 7672 722 51 12

 Divadelná lóža pre zamestnancov
 Firemné akcie: ples, MDD, Mikuláš - Mikulášske balíčky,
Vianočné balíčky
 Smartphone pre každého zamestnanca
s neobmedzeným paušálom a internetom

66-0023

ZÁSTUPCA

Starám sa o Vašich blízkych,
keď nemôžete Vy.

PLASTOVÉ OKNÁ,
DVERE

 Príspevok zamestnávateľa na kartu MultiSport ( voľný vstup do siete
s viac ako 380 športoviskami po celom Slovensku ) - rôzne Fitness
zariadenia, bazény, kúpaliská, wellness, soľné jaskyne a ďalšie
relaxačné centrá

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

 Možnosť preplatenia výdavkov za získanie osvedčenia
o odbornej spôsobilosti pre prácu v potravinárstve
v hodnote 95 €

možnosť predaja
aj na splátky

 Možnosť nákupu vo veľkoobchode Labaš s.r.o.
za VO ceny aj so zamestnaneckou zľavou
 Zamestnanecká karta so zľavou na nákup
v predajniach Fresh plus

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

personalne@labas.sk

Kontaktná adresa Košice:
Kováčska 63
Mobil: 0944 047 008

www.dachmann.sk
maxidachmann@gmail.com

33-0012

Objednávateľ: Strana VLASŤ, Miletičova 559/21, 821 08 Bratislava, IČO: 42257344,
Vydavateľ: REGIONPRESS, s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

LABAŠ s.r.o. Textilná 1
Košice

66-0017-1

Nástupná mzda 700€ + odmena za obrat + odmena
od nadriadeného + príplatok za prácu cez víkend a nadčas

83-0011

VIAC INFO NA:
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SETL SK

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

   





   

     

85_0073

85-0008

trofejeeu@gmail.com

46-0017

tel. 0940 723 073

85_0117

TESÁR
STAVEBNÝ ROBOTNÍK
�������������������
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Najčítanejšie regionálne noviny

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
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S údajmi je narábané v zmysle zákona.

