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AKCIA
DOMOV S ČAROM DREVA

PREČÍTAJTE SI

Južná tr. 78
KOŠICE
055/685 57 87

0905 489 069 | 0907 954 380

www.drevsting.sk

čistí čalúnený nábytok a koberce u Vás aj u nás

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

www.jarekcistikoberce.sk ¦ 0915 937 226

66-0010-1

37-0001-1

DREVENÉ OKNÁ | DVERE | INTERIÉR | BRÁNY | PODLAHY | SCHODY

30

rokohvu Maľby - nátery schodísk a nebytových priestorov.
tr

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

0905 625 433

37-0003-1

na

37-0002-5

0911 150 447

66-0003-1

SKLADOVANIE

BEZPEČNOSTNÉ DVERE

Certifikované bezpečnostné dvere
za najnižšie ceny v Košiciach!!!
Vhodné aj do
PÔVODNEJ
zárubne!!!

430 €

PRACOVNÉ PRÍLEŽITOSTI
POČAS CELÉHO ROKA

s montážou

BYT - BYTOVÉ JADRO
REKONŠTRUKCIE BYTOVÝCH JADIER
KUCHYNSKÉ LINKY OBKLADY DLAŽBY
OMIETKY MAĽBY ELEKTRO REVÍZNE
SPRÁVY VODA KÚRENIE PLYN 4 dní
SADROKARTÓN KAZETY za 8 až 1 ľúč

0905 744 995

www.studentservis.sk

34-0031-3

vieme, že sa dohodneme ...
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na k

Tel.: 055/636 28 43, 0903 613 035

www.facebook.com/V.Skrivanek

27-0008-1

Jedlíkova 5, Košice
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Polóniová chce takto ľudí motivovať,
aby dobrovoľne prispeli k lepšej kvalite
života v obci. Konečne niekto, komu to
myslí. Verejnoprospešné práce predsa nemajú podobu iba metly v ruke a
oranžovej vesty na sebe. Sú to práce,
prospešné všetkým. Pokosenie trávnika pred mojou predzáhradkou. Vyčistenie priekopy pred mojim pozemkom.
Očistenie chodníka od štrku zo zimnej
údržby pred mojim domom. Brigáda na
skrášlení námestia, oprave zastávky
autobusov, vybudovaní bezbariérového prístupu do miestneho obchodu
a mnoho mnoho ďalších možností.
Trúfam si tvrdiť, že ak by nášmu spoločenstvu vlastníkov bytov mestská časť
odpustila dane z nehnuteľností, „dokázali“ by sme v čistote a kráse udržať
veľké a široké okolie nášho bytového
domu.
Rimavská Baňa dala
príklad Slovensku. A tak
trošku aj morálnu výzvu.
Ešte sa tak nad ňou zamyslieť a pochopiť ju.

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

Nedávno som si spomenul, ako
raz, dnes už dávno, istá samospráva
na obecných pozemkoch pred domami obyvateľov obcí urobila poriadok,
rekultivovala ich, vysadila tam kvety a
nízke okrasné porasty a... A nič. Čo je
cudzie, na to kašlem, majitelia priľahlých rodinných domov o toľkú krásu
ani nezakopli. Svoje trávniky a záhony
kosia pravidelne, ale že by skrášlili či
poliali aj meter „cudzieho“ pozemku
pred svojim domom, to nie. Iba ak –
ho používajú na parkovisko. Veď na
priestranstve vo vlastníctve obce je
dobré parkovať, aspoň si neuberám z
vlastnej záhrady. Že ide o záber verejného pozemku a že je možné takýto
záber napríklad spoplatniť vo forme
nájomného, to už obce asi netušia, hoci
stále kričia, že nemajú peniaze.
Pekný predvoStarostka Rimavskej Bane navrhla obyvateľom odpustenie dane z lebný týždeň, vánehnuteľnosti. Stačí, ak sa zapoja do žení čitatelia verejnoprospešných prác. Pani Elena
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

TERAZ AKCIA
BEZPEČNOSTNÉ DVERE ZDARMA

VODONEPRIEPUSTNÁ A
PAROPRIEPUSTNÁ OMIETKA
S VYSÚŠACÍM EFEKTOM

100%

Na úplnú hydroizoláciu pivníc, šácht
a podzemných stavieb od podzemných vôd.
Rekonštrukcia omietok starých budov a navlhnutých stavieb
(odoláva nielen vode, ale aj liadkovým
soliam - výkvetom)
Izolácia soklových častí novostavieb proti podzemnej vode
Hydroizolácia kúpeľní, sprchovacích kútov
Zabránenie zatekania vody medzi poschodiami
Hydroizolácia betónových vaní nadrozmerných veľkostí,
bazénov a pivníc

KVALITA

EKOLÓGIA

IZONIL ZAKÚPITE U NÁŠHO PARTNERA ASUAN a.s.,
MAGNEZITÁRSKA 5 (AREÁL STAVIMAX), KOŠICE.
Viac na asuan.sk

ORECH
MATNÝ

DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

BIELE
vzor

kovanie
ZDARMA

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

zameranie
ZDARMA

západné Slovensko
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

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

-likvidácia
azbestu-eternito-

vých striech, stavebného a iného odpadu

v ponuke aj
v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge

odborná montáž s licenciou
technickej služby od polície SR

0917 56 36 12
0911 60 20 40

všetky dvere SKLADOM

INTERIÉROVÉ
DVERE

ŽALÚZIE
MARKÍZY
ROLETY

www.ocelovedvere.sk
ocelovedvere@ocelovedvere.sk

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

Siete proti hmyzu
Zhŕňovacie dvere
Široký sortiment, rýchle dodávky,
atypické riešenia, 18 - ročná prax

0905 644 448
055/729 8838

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
Lc
MT
Or
PB
PD
zV
zH
za

vypratávanie
pivníc, záhrad

AKCIA 270€

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

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

-odvoz-dovoz
-sťahovanie

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

REFERENCIE

www.rbl-trade.com

BEZPEČNOSTNÉ DVERE
DUB
MATNÝ

FACH, Jantárová 30, Košice
www.fach.sk, fach@stonline.sk

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

34-0001-7

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

„Nemáme peniaze“ - kričia oprávnene samosprávy. „Nemáme na
tak výrazne zvýšené dane„ - kričia
tiež oprávnene ich obyvatelia. A tak
všetci kričia a takýmto krikom sa aj
tak nič nevyrieši.

85_0097

Masarykova 2
KOŠIce
kosicko@regionpress.sk

REKONŠTRUKCIE BYTOVÝCH JADIER
a BYTOVÝCH DOMOV

66-0004-1

redakcia:

Konečne niekto, kto myslí!

66-0006-1

KOŠICKO
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27-0009-1
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Východné Slovensko

09-40

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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0907 225 216

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

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

„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.,

uspokojenie svojich
pohľadávok znejúcich voči tejto spoločnosti.

STK

JAZERO

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

STK + EK

www.stkkosice.sk

- stavby domov na kľúč
- bytové jadrá
- sadrokartonárske práce
- maliarske práce
Dodá
- PVC podlahy
okien a vateľ
dverí
- búracie práce
- obklady a dlažby
- vnútorné omietky
- montáž plastových okien a dverí

JBV servis s.r.o. | 0910 214 488

66-0002-1

37-0010

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

Kompletné rekonštrukcie:

57-0003-1

66-0008-1

Kontakt: luccass@luccass.sk

34-0027

aby spoločnými silami dosiahli

maľby, nátery

nástrek variopaint
na umakartové jadrá

0910 265 473

34-0001-6

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

66-0029

KOMPLEXNÉ REKONŠTRUKCIE

37-0034

www.qualident.sk

Kúpim obrazy, známky, knihy

Milí dôchodcovia,
voľte číslo 10
Demokratickú stranu.
My Vám zabezpečíme
13. aj 14. dôchodok.

Objednávateľ: Demokratická strana, Račianska 152269B, 831 02 Bratislava, IČO: 30866880
Vydávateľ: REGIONPRESS, s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

Denne sa vo svojej praxi zaoberám
záchranou viac či menej poškodených
zubov. Často sú tieto stavy sprevádzané akútnou bolesťou a práve tá
doženie pacienta do ambulancie na
ošetrenie. Avšak ani pri masívnejšej
deštrukcii zuba a pri vzniku akútneho
alebo chronického zápalu zďaleka
nebýva extrakcia (vytrhnutie zuba)
jedinou alternatívou liečby, ako tomu
bolo kedysi. Viackrát už bolo uvedené
v predchádzajúcich príspevkoch, že
počet a stav vlastných zubov zohráva
dôležitú úlohu pri následnej protetickej terapii a býva rozhodujúcim faktorom medzi zhotovením fixnej alebo
snímateľnej zubnej náhrady. K extrakcii pristupujem len v nevyhnutných
prípadoch, najčastejšie sa jedná o
hlboké fraktúry zuba v koreňovej časti
alebo o pokročilé štádium parodontitídy. Nevyhneme sa jej aj v prípade,
keď je zápalový proces natoľko pokročilý, že hnisavé ložisko nereaguje dostatočne na zvolenú terapiu. Väčšina
aj na prvý pohľad „nezachrániteľných“
zubov je ale pomerne efektívne liečiteľná a rovnako tak aj estetický výsledok býva pre samotného pacienta
príjemným prekvapením. Odstránenie
akútnej bolesti je väčšinou možné už
pri prvom sedení metódou ošetrenia
koreňových kanálikov (endodoncia),
keďže bolesť je spôsobená dráždením
nervových zakončení umiestnených
v dreňovej dutine zuba. Následne
je potláčaný zápalový proces. Po
zvládnutí zápalu musí byť zub v závislosti od rozsahu poškodenia spevnený
špeciálnou vnútornou výstužou, aby
neskôr nedošlo k jeho zlomeniu.
Vo finále je dostavaný pomocou
špeciálnych výplňových materiálov
a z hľadiska prognózy by naň mala byť
osadená fixná korunka.

3

66-0037

bytov, domov, 0910 433 877

Park Angelinum 2, Košice
055 799 41 03, 0904 299 130

66-0033

Rekonštrukcie

MDDr. Lenka Budziňáková
Zubná ambulancia a dentálna hygiena

66-0216

SLUŽBY, BÝVANIE, ZDRAVIE

KOŠICKO

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

PRETESNENIE
66-0016-1

0950 41 41 82

www.ZaluzieKosice .sk

27-0010-1

okien a dverí
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NEDAJTE SA KÚPIŤ

najprijateľnejšiu alternatívu. Kapitalizmus je
vyčerpaný a ťahá ľudí u nás i na celom svete
ku dnu. Preto zvoľme jediné hnutie, ktoré nechce
v jeho rámci pokračovať, ale chce zmeniť systém
na spravodlivejší a demokratickejší systém.
Hnutie, ktoré nebude podporovať biznis

Práve teraz to má zmysel, priatelia. Tieto voľby
sú ešte slobodné, ale už nemôžu byť spravodlivé.
Kúpili si ich oligarchovia. Kúpili si politikov, médiá,
prieskumy i priazeň mnohých voličov. Rebríčky
preferencií viac-menej kopírujú veľkosť
straníckych pokladníc a odborníci už teraz hlásia:
budú to najdrahšie voľby v histórii. Rovnosť
kandidujúcich strán v možnosti osloviť voličov
v predvolebných diskusiách nie je zaručená.
Komerčné televízie si zaplatili zmanipulované
prieskumy a vyradili viac ako polovicu
kandidujúcich strán z predvolebných diskusií.
Je to donebavolajúca nespravodlivosť. Kde je
teraz prezidentka Čaputová, ktorá sa tak horlivo
angažovala v snahe zastaviť moratórium
na prieskumy? Kde sú jej patetické reči o ľudských
právach, ak sa v tomto prípade očividne porušuje
volebné právo a rovnosť prístupu k voľbám?
Všetko si kúpili. Práve preto by si nemali
kúpiť vás. Odovzdáte svoj hlas veľkej strane
s vedomím, že má väčšie šance len preto, lebo je
skorumpovaná? Veď oligarchovia presne toto chcú
- aby ste hrali ich hru podľa ich pravidiel. Chceme
v takejto hre pokračovať? Nie! Môžeme sa tomu
spoločne vzoprieť a nahradiť moc peňazí
mocou ľudí. Preto by sme chceli povzbudiť
všetkých ľudí, ktorým chýba čistá ľavica
na Slovensku, všetkých voličov a voličky, ktorí
zvažujú, že dajú svoj hlas hnutiu Socialisti.sk.
Nedajte sa odradiť predvolebnými
prieskumami a voľte podľa svojho
presvedčenia, váš hlas určite nezanikne.
Pokiaľ sú hodnoty hnutia – solidarita, ekológia,
mier – aj vašimi hodnotami, upevnite ich voľbou
Socialistov.sk, aby ich vyznávala celá spoločnosť.
V čase, keď konzervatívci aj liberáli prešľapujú
na mieste a zo sociálnej demokracie zostal len
tieň, treba urobiť odvážne rozhodnutie a zvoliť tú
najdôslednejšiu a morálne aj ekonomicky

2
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

váži každého človeka a chce mu pomôcť získať
moc a kontrolu nad vlastným životom. Máme dosť
konzervatívneho útlaku i liberálneho vyznávania
sebectva, máme dosť spojenia sociálnej
demokracie s oligarchiou. Volím spoluprácu,
zdravý rozum a ľudskosť. Nie konkurenciu,
manipuláciu a odcudzený život. Volím
Socialistov.sk.
Vážte si svoj hlas. Voľbou Socialistov.sk
ho nestratíte, ale znásobíte jeho váhu.
Len vy rozhodnete o tom, kto má šancu,
nenechajte, aby to za vás robili prieskumné
agentúry pracujúce pre oligarchov. Slovensko
čakajú tie najťažšie zápasy o základné hodnoty,
o slobodu, spravodlivosť a život v mieri. Čakajú
nás pravdepodobne aj predčasné voľby.
Socialisti.sk nemôžu tieto voľby ešte vyhrať,
môžu však zapustiť korene a zosilnieť.
Potrebujeme dostať túto šancu. Iba čistá
ľavica je zárukou, že záujmy pracujúceho
človeka nebudú zradené a obetované.
V čase, keď sa budú pred vašimi očami rúcať
skorumpované subjekty a budú nahradzované
ešte dravejšími, v čase, keď čoraz viac ľudí nevie
rozlíšiť, odkiaľ prichádza nebezpečenstvo
a temnota, sme pevným prístavom
v rozbúrených vodách. Nedajte sa zasa
oklamať. Socialisti.sk sú zárukou, že vaša voľba
má po dlhšom čase zmysel. Voľbou Socialistov.
sk nevolíte oligarchov, nevolíte
skorumpovaných politikov, nevolíte populistov,
hlasujete za vlastné záujmy. My sme nevznikli
preto, aby sme sa vzdali hneď po prvej prehre,
aby sme sa nechali kúpiť, aby sme niekomu
poslúžili. Slovensko má na viac. A budovanie
silnej čistej ľavice, ktorá zmení Slovensko,
je beh na dlhú trať. Nečakajte na zmenu,
staňte sa zmenou! Voľte podľa presvedčenia
a nie zo strachu. Podporujme sa navzájom!

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

61
Jaroslav Šiňanský
referent
Košice

25
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

Hoci účasť na našich stretnutiach rastie zo dňa na
deň a ľudia na naše vystúpenia reagujú veľmi
pozitívne, najčastejšie sa stretávame s otázkou:
Má to ešte zmysel? Od začiatku som vás chcel
voliť, ale teraz váham - neprepadne môj hlas?
Nechcem ho stratiť...

POLITICKÁ INZERCIA

MUDr. Bore
JANESKI

EKONÓM. Viem ako
znížiť dane pre Vás

DETSKÝ CHIRURG
Liečim Vaše deti

37-0024

Ing. Stanislav
LÁBAJ
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KOŠICKO

Starostovia z vášho regiónu kandidujú za KDH.
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SERBIN

KOKARDA

Ján

Starosta obce Baška

Starosta obce Ždaňa

Objednávateľ: Kresťanskodemokratické hnutie, Šafárikovo námestie 4, Bratislava 81102, IČ0: 00586846 Dodávateľ: REGIONPRESS, s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava IČO: 36 252 417
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33-0021

Ján

TÉMA TÝŽDŇA / POLITICKÁ INZERCIA

Základná škola
Základná škola (ZŠ) poskytuje všeobecné vzdelanie, vychováva žiakov k pravidlám správania sa v spoločnosti a pripravuje ich na ďalšie
štúdium na stredných školách.
Je pomerne prísne limitovaná štátnym vzdelávacím programom a desiatkami iných výchovno-vzdelávacích
dokumentov. Preto ak škola pôsobí
dogmaticky alebo sa zdá, že učí zbytočnosti, neraz to nie je jej vinou. Isto,
je dôležité, ako sa k „dogmám“ postaví
pedagogický zbor. No ich obchádzanie
či nedodržiavanie môže mať pre školu
dôsledky v podobe kontrol. Rodičia by
sa pri probléme na ZŠ mali pýtať, či je
jeho dôsledkom škola alebo školský
systém. Ako príklad uvediem šikanovanie. Ak však dôjde k naplneniu definície tohto javu, škola má veľmi málo
možností riešiť ho. Zápis či znížená
známka neraz nepomáhajú. Šikanovaný zväčša zostáva so šikanujúcim v
škole. Samozrejme, je dôležité, či má
škola vôľu v rámci minimálnych možností šikanovanie riešiť.
Profilácie škôl na určité predmety
boli zrušené. Avšak, ZŠ má k dispozícii
disponibilné hodiny, ktoré môže využiť
na rozšírené vyučovanie niektorých
predmetov. Najčastejšie sa posilňujú
cudzie jazyky. Ale jestvujú aj školy,
ktoré posilňujú telesnú výchovu, umeleckovýchovné predmety, matematiku

a pod. Nie vždy je takáto „profilácia“
školy víťazstvom. Dieťa trávi v škole 9
rokov, mení sa a dospieva. Môže sa stať,
že na 2. stupni stratí záujem o šport a
napr. posilnená telesná výchova ho
bude trápiť. Ideálne je hľadať ZŠ, ktorá
poskytuje voliteľné predmety či posilňuje predmety v závislosti od ročníkov,
teda mení svoje zameranie. Aby ste si
toto všetko mohli overiť, stačí si pozrieť
správu o výsledkoch a podmienkach
výchovno-vzdelávacej činnosti, ktorú
musia školy povinne zverejňovať každý rok, a rovnako povinne zverejnený
školský vzdelávací program.
Netreba zabúdať na to, že bežná
ZŠ nie je výberová, musí vziať každého
žiaka, ktorý je spádový. Preto sa stretávame s tým, že máme v triedach aj
slabších, aj šikovnejších, bohatých aj
sociálne slabších žiakov. Často sa škole
vyčíta, že nezvláda žiakov, že nerozvíja ich potenciál, že nemá individuálny
prístup. Aj toto patrí k systémovým
problémom, ktoré sa dlhodobo neriešia
a je len veľmi málo škôl, príp. učiteľov,
čo vedia čeliť vyhroteným situáciám.
Škola potrebuje aktívnych rodičov,
ktorí spoločne budú tlačiť na zodpovedné orgány, aby sa problémy riešili.
Inak je odkázaná sama na seba, čo sa
prejaví častou fluktuáciou učiteľov a
odhlasovaním žiakov, čo nepomôže
nikomu z nás.

» PhDr. Ján Papuga, PhD.

učiteľ ZŠ s MŠ

Do každej dediny,
do každého mesta
sǇŵĞŶŝƛǀůĄĚƵŵĂĮĞĂŽůŝŐĂƌĐŚŽǀĂǌĂƐƚĂǀŝƛ
ŶŽǀƷŬŽĂůşĐŝƵŵĂĮĞƐĨĂƓŝƐƚĂŵŝũĞƉƌĞŶĄƐ
ǎŝǀŽƚŶĄǀǉǌǀĂ͘hǎŽƚǉǎĚĞŸďƵĚƷŵƀĐƛűƵĚŝĂ
ŶĂ^ůŽǀĞŶƐŬƵƌŽǌŚŽĚŶƷƛ͕ēŝ^ůŽǀĞŶƐŬŽēĂŬĄ
ǌŵĞŶĂ͕ĂůĞďŽŶĂŽƉĂŬǌŚŽƌƓĞŶŝĞǀƉŽĚŽďĞ
ƐƉŽũĞŶŝĂ&ŝĐĂĂ<ŽƚůĞďƵ͘/ĚĞŽǀĞűĂ͘
  EĂũĚƀůĞǎŝƚĞũƓŝĞďƵĚĞ͕ĂďǇƉƌŝƓůŝ
űƵĚŝĂǀŽůŝƛ͘ĄǀĞƌŶĂƓĞũŬĂŵƉĂŶĞƉƌĞƚŽ
ǀĞŶƵũĞŵĞŵŽďŝůŝǌĄĐŝŝǀŽůŝēŽǀǌĐĞůĠŚŽ
^ůŽǀĞŶƐŬĂ͘ Presnejšie, rozhodli sme
sa navštíviť každú jednu obec na
Slovensku. <ĂǎĚĠŵĞƐƚŽ͕ŬĂǎĚƷĚĞĚŝŶƵ͘

  KĚǌĂēŝĂƚŬƵƐŵĞŬĂŵƉĂŸƐƚĂǀĂůŝ
ŶĂ ƐŝůŶĞũ ƌĞŐŝŽŶĄůŶĞũ ƉƌşƚŽŵŶŽƐƚŝ͘
EĞƐƚƌĞƚĄǀĂŵĞűƵĚşůĞŶŶĂĚŝƐŬƵƐŝĄĐŚ͕
ĐŚŽĚşŵĞƚĂŵ͕ŬĚĞǎŝũĞƚĞͲĚŽƵůşĐ͕ŶĂ
ŶĄŵĞƐƟĂ͕ĚŽŬŽŶĐĂĂũŬůŽƉĂƛĚŽŵŽǀŶĂ
ĚǀĞƌĞ͘ŽŵŝŶƵůĞũƐŽďŽƚǇƐŵĞƉƌĞƓůŝϭϱϲϬ
ŽďĐş͘ĚĂůŝƐŵĞƐŝǌĄǀćǌŽŬƉƌĞũƐƛĚŽŬŽŶĐĂ
ŬĂŵƉĂŶĞĂũǌǀǇƓŽŬͲǀƓĞƚŬǉĐŚϮϴϵϬŵŝĞƐƚ
ĂŽďĐşŶĂ^ůŽǀĞŶƐŬƵ͘
  EŝĞēŽƚĂŬĠƐĂǌĂƟĂűŶŝŬŽŵƵŶĞƉŽͲ
ĚĂƌŝůŽ͘WŽƉƌĂǀĚĞ͕ŶŝŬƚŽƐĂĂŶŝŶĞƉŽŬƷƐŝů͘
My veríme, že ak chceme na Slovensku
zmenu, musíme si ju odpracovať.

  WƌĞēŽǀĞƌşŵĞ͕ǎĞƐĂŶĄŵƚŽƉŽĚĂƌş͍
>ĞďŽW^Ăũ^WK>hƐƚŽũĂŶĂƐŝůŶĞũƉŽĚƉŽƌĞ
űƵĚş͘ŽŚƌŽŵĂĚǇŵĄŵĞǀǇƓĞϭϲϬϬēůĞŶŽǀ
ĂēůĞŶŝĞŬĂƉŽŵĄŚĂŶĄŵϭϮϱϬĚŽďƌŽǀŽűͲ
ŶşŬŽǀ͘ŬŽŶŽǀĠƐƚƌĂŶǇŶĞŵĄŵĞŶĄƌŽŬŶĂ
ĮŶĂŶĐŽǀĂŶŝĞŽĚƓƚĄƚƵ͘EĂŚƌĄĚǌĂŵĞŚŽ
ŶĂĚƓĞŶşŵĂŽĚŚŽĚůĂŶşŵűƵĚş͕ŬƚŽƌşŶĄŵ
ǀĞƌŝĂ͘WƌŝƐƉĞůŽŶĄŵϮϯϱϰŵĂůǉĐŚĚĂƌĐŽǀ
ͲŶĂũǀŝĂĐƐƉŽŵĞĚǌŝǀƓĞƚŬǉĐŚƐƚƌĄŶ͘dƷƚŽ
ƉŽĚƉŽƌƵƐŝǀĄǎŝŵĞĂũĞƉƌĞŶĄƐǌĄǀćǌŬŽŵ͘
  dŽƚŽũĞŶĂƓĂĐĞƐƚĂ͕ĂŬŽĐŚĐĞŵĞǀŽ
ǀŽűďĄĐŚƵƐƉŝĞƛĂƉƌĞƐǀĞĚēŝƛűƵĚş͘EŝĞ
ƉŽƉƵůŝǌŵƵƐĂůĂĐŶĠŵĂƌŬĞƟŶŐŽǀĠĮŶƚǇ͕
ĂůĞƚǀƌĚĄƉƌĄĐĂĂĚƌŝŶĂĂǎŶĂŚƌĂŶŝĐƵ
ĨǇǌŝĐŬǉĐŚŵŽǎŶŽƐơ͘ Je nás veľa, máme
energiu, silu a odhodlanie a budete nás
vidieť doslova všade po Slovensku.

KƐŽďŶĞƉƌĞƐǀĞĚēşŵĞűƵĚş͕ǎĞƚƌĞďĂşƐƛĚŽ
ŶŝĐŚ͘dƌĞďĂşƐƛĚŽǀŽůŝĞďĂŵĂĮƵ͕ŽůŝŐĂƌͲ
ĐŚŽǀ͕ƐŵĞƌĄŬŽǀĂĨĂƓŝƐƚŽǀǀŶŝĐŚƉŽƌĂǌŝƛ
ŶĂŚůĂǀƵ͘DǇƐĂŝĚĞŵĞǌŽĚƌĂƛ͕ĂďǇƚŽƚĂŬ
ŶĂŽǌĂũĚŽƉĂĚůŽ͘
POĎME DO NICH! Do každého mesta,
do každej dediny.

ŚĐĞŵĞűƵěŽŵƵŬĄǌĂƛ͕ǎĞƐŵĞŶĂŽǌĂũ
ŵůĂĚĄƐŝůĂ͕ŬƚŽƌĄŵĄŶŝĞůĞŶƌŝĞƓĞŶŝĂ͕ĂůĞ
ĂũĞŶĞƌŐŝƵ͘sŬĂŵƉĂŶŝ͕ĂũƉŽǀŽűďĄĐŚ͕ŬĞĚǇ
ŶĄƐēĂŬĄŽďƌŽǀƐŬĠŵŶŽǎƐƚǀŽƉƌĄĐĞ͘

Miroslav Beblavý

programový líder koalície PS/SPOLU
predseda SPOLU – občianska demokracia

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

3.

1.

2.

Budeme
najstabilnejším
prvkom vládnej
koalície.

Sme najlepší tím
Tvrdo
odborníkov,
zakročíme
ktorí majú za sebou proti korupcii
konkrétne výsledky. Veronika Remišová

Výsledky pre ľudí môže
zabezpečiť len stabilná
vláda, kde partneri budú
vedieť konštruktívne komunikovať. Strana Za ľudí
nevyvoláva nezmyselné
spory a konﬂikty.
Sme tmelom, ktorý
dokáže spojiť všetkých
partnerov.

Nestačí len kričať prázdne
heslá. Slovensko pomôže
zlepšiť len tím schopných a
čestných ľudí, ktorí majú plán,
ako zlepšiť fungovanie štátu
vo všetkých oblastiach.
Strana Za ľudí má na kandidátke odborníkov, ktorí majú za
sebou výsledky a budú vedieť
riadiť jednotlivé rezorty
profesionálne a čestne.

odhalila desiatky
káuz a ušetrila
občanom stovky
miliónov eur spoločných peňazí.
Gaunerom a maﬁánom stopercentne
zdaníme nakradnuté
majetky a zavedieme
hmotnú zodpovednosť.

5.

4.
Máme najlepší
sociálny program
Andrej Kiska založil najúspešnejšiu charitu Dobrý anjel, na ktorej
rozbeh dal milión eur z vlastných
peňazí. Celý svoj prezidentský
plat za 5 rokov v celkovej výške
300 000 eur rozdával rodinám
v núdzi. Sociálnu spravodlivosť
však treba preniesť na celoslovenskú úroveň. Strana Za ľudí
má sociálny program, ktorý bol
vyhodnotený ako najlepší, aby
Slovensko bolo skutočným sociálnym a spravodlivým štátom.

KOLÍKOVÁ

KISKA

KE20-08 strana-
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KOLLÁR

Sme stredová
strana bez
extrémov
Sme rozumnou
alternatívou a zlatou
strednou cestou bez
extrémov napravo
alebo naľavo.
Chceme znížiť
daňovo odvodové
zaťaženie práce, aby
ľuďom na Slovensku
ostalo viac peňazí na
starostlivosť o svoje
rodiny.

HATTAS

33-0001

PREČO VOLIŤ STRANU ZA ĽUDÍ?

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

DOBRO, NÁDEJ A ROZVAHA MUSIA ZVÍŤAZIŤ

SUDOKU / SLUŽBY, BÝVANIE, POLITICKÁ INZERCIA

KOŠICKO

POSLEDNÁ ŠANCA
PRE POŠKODENÝCH OBČANOV
NEBANKOVÝMI SUBJEKTAMI

Občianska
riadková
inzercia
03 BYTY / predaj
»Predám letný trojizbový
kompletne zariadený byt
ov na Domaši Holčíkovce v
šesťbytovke za devätnásť a
pol tis tel 0907 179 223

NR SR zákon o čiastočnom odškodnení
poškodených občanov nebankovými
subjektami, a to 4-krát! Avšak strany
vládnej koalície ho ani raz nepodporili. Po 18-tich rokoch máme jednu z posledných možností, aby aj s podporou
Ing. Martina Fecka (OĽANO) bolo naše
úsilie dotiahnuté do úspešného konca.

08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682

» Štefan Šipoš, predseda ZPO
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, 03 401 RUŽOMBEROK,
IČO: 47016671

011200060

Združenie poškodených občanov
(ZPO) vyzýva svoju veľkú členskú základňu, a tiež ďalších občanov poškodených nebankovými subjektami, aby
v parlamentných voľbách 29.2. 2020
dali svoj hlas Ing. Martinovi Feckovi, kandidátovi za hnutie OĽANO
s číslom 149. Strana Smer – SD v minulosti sľubovala poškodeným občanom odškodnenie, žiaľ, ostalo len pri
sľuboch. Poslanec za hnutie OĽANO
Martin Fecko ako jediný predložil v

7

Vzorková predajňa - Staničná 1, Košice

14 RÔZNE / iné
»Kúpim staré odznaky,
mince, hodinky. 0907 910
755

16 ZOZNAMKA

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

»CHCEM SA ZOZNÁMIŤ S KAMARÁTKOU NA SMSKOVANIE.
PODMIENKA JE MAĎARČINA.
ABY BOLA FANÚŠIČKOU ZAMBO JIMMYHO. ODPÍŠEM KAŽDEJ. LEN SMS. 0907 524 913

22
ZIMNÁ AKCIA

83-0039

vonkajšie žalúzie -36%
vonkajšie al rolety -38%
int. žalúzie iDS -52%
Záručná doba 4 roky. Akcia platí do 29.02. 2020

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

Košice

Dispečing SK - 0950 333 222

možnosť predaja
aj na splátky

Sv. omše

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

www.dachmann.sk
maxidachmann@gmail.com
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V kaplnke na cintoríne
83-0011

Kontaktná adresa Košice:
Kováčska 63
Mobil: 0944 047 008

za zosnulých
sv. Rozálie sa každú
prvú nedeľu v mesiaci
o 15:15 slúži sv. omša za
pochovaných na tomto
cintoríne.
Najbližšia sv. omša, pri
ktorej si môžete spomenúť aj na Vašich drahých zosnulých bude
1.3.2020.

Rímskokatolícka
farnosť sv. Ondreja,
Košice

781200009

PLASTOVÉ OKNÁ,
DVERE

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.

KE20-08 strana-
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Alternatíva existuje

Zvrátiť cestu,
po ktorej Slovensko kráča

NaSMERovanie krajiny na tŕnistú cestu plnú
výmoľov prinieslo Slovensku roztrieštenú spoločnosť, rozkrádanie, korupciu, nefungujúce zdravotníctvo a školstvo, nevymožiteľnosť práva, vzostup
extrémizmu, nedostavané diaľnice, zneužívanie
právomoci, „našich ľudí„ a v neposlednom rade
už aj vraždu. V poslednom období človek dennodenne zhnusene prijíma nové a nové, horšie a horšie informácie o svinstvách, ktoré postupne vyplávajú na povrch.
Som otcom troch dcér a prajem si, aby žili v slobodnej, slušnej a tolerantnej spoločnosti. V spoločnosti, kde sa nepodvádza, nekradne, neklame a
nevraždí. V tomto duchu ich vychovávam a chcem
pomôcť takúto spoločnosť vybudovať.
Už sa nedokážem mlčky pozerať na to všetko,
čo sa tu deje. Rozhodol som sa prevziať svoj diel
zodpovednosti. Zodpovednosti za seba, za svoju
rodinu, za Košice, nádherné mesto, v ktorom som
sa narodil a v ktorom žijem a za Slovensko, krajinu,
ktorú treba priviesť na správnu cestu.
Preto budem kandidovať v nastávajúcich parlamentných voľbách v
zelených farbách strany Sloboda a
Solidarita. Strany, ktorá má najlepší
recept na to, ako zmeniť Slovensko. Tým najlepším receptom je
- ZDRAVÝ ROZUM.

Peter Čech

člen SaS a kandidát číslo 39

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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Pre všetkých voličov, ktorí sú sklamaní a znechutení, ponúkam Dobrú Voľbu,
profesionalitu a odbornosť bez zbytočného divadla. Poďte voliť, máte koho.
TOMÁŠ DRUCKER, predseda strany DOBRÁ VOĽBA
Slovenskom sa ako mor tiahne pocit zúfalstva, beznádeje a krízy dôvery v politikov a štátne úrady. Nedôvera v
štát naberá obludné rozmery. Nechcem a nemôžem byť negatívny. Som šťastne ženatý, mám 3 malé deti, prežil
som 17 rokov v 10 krajinách po celom svete a milujem Slovensko, tu som doma, tu žijem a chcem žiť, tu chcem
budovať lepšiu spoločnosť. Chýba veľmi málo, aby sme mohli byť rovnako vyspelá krajina ako je Rakúsko.
Chýba nám vôľa presadiť dobré veci pre našu krajinu, náš región a chýbajú nám dobrí ľudia, ktorí majú skúsenosti a
ochotu pohnúť Slovensko dopredu. Sedliacky rozum a reálne riešenia v prospech spoločnosti musia nahradiť politické sľuby. Štát
má peňazí viac než dosť. Ročne nám uniká 1,7 miliardy EUR na DPH únikoch (t.j.330 eur na osobu), 12 miliárd EUR sme nevyužili
z EU dotácií a 5,000 slovenských firiem daní svoje zisky v zahraničí. Ak dáme tieto 3 oblasti do poriadku, budeme mať zdroje na
nové nemocnice, dostavanie diaľnic až na východ, nájomné byty pre mladých a aj vyššie dôchodky pre našich starých rodičov.
Treba len chcieť a robiť tie správne rozhodnutia. Riešenia, NIE hádky.

Radomír Šalitroš

Podpredseda strany

Lucia Kurilovská

Podpredsedkyňa strany

Branislav Becík

Podpredseda strany

Podpredseda strany

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“.

Náš agrárny
sektor stagnuje.
Poľnohospodárstvo, to
nie je len oblasť pôdy. Zahŕňa v sebe
rastlinnú výrobu, živočíšnu výrobu
ale aj lesníctvo. Ak sa však pozrieme
na súčasnú realitu, celý rozvoj bol
zacielený na ekonomické posilnenie
veľkých fariem a malých začínajúcich
poľnohospodárov.
Je však na čase zmeniť to a
zamerať sa na stredné podniky
s predpokladom vlastníckej
perspektívy a na mladých už
existujúcich poľnohospodárov,
ktorí budú realizovať nové dlhodobé
zámery.
33-0025

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.

Michal Sýkora
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AK NÁM DÁTE VÁŠ HLAS, BUDEME
PRIORITNE RIEŠIŤ PROBLÉMY VÝCHODU:
TI STRÁŽSKE R
M
S
ÍK
N
L
O
H
TROJU
HUMENNÉ
MICHALOVCE -

MLADÍ SA
SŤAHUJÚ NA
ZÁPAD

D
VÝCHO
E
STÁRN

ODCI

OSAMELÍ DÔCH

CESTY V
DEZOLÁTNOM STA
VE
CHÝBAJÚ DIAĽNICE

OPATROVATE
ĽKY / MANŽE
LKY
A MATKY SÚ
V RAKÚSKU
RAKOVINA HRUBÉHO ČREVA,
SRDCOVO-CIEVNE CHOROBY,
1. MIESTO NA SVETE

VÝCHOD ZAO
STÁVA
V INVESTÍCIA
CH
NEROZVINUTÝ
CH
CESTOVNÝ RU

DLHÉ ČAKACIE DOBY U LEKÁRA

RÓMSKE OSADY

ROZBITÉ
POĽNOHOSPODÁRSTVO

NELEGÁLNE
SKLÁDKY ODPADU

Radomír Šalitroš

Podpredseda strany

ŤAHÁK PRE VOĽBY - KRÚŽKUJEME NAŠICH

VOLÍM DOBRÚ VOĽBU , HLASUJEM ZA
VÝCHOD, KRÚŽKUJEM VÝCHODNIAROV!
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

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

Objednávateľ: DOBRÁ VOĽBA, Jarošova 2961/1, 831 03 Bratislava, IČO: 52659631
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Aj Vy môžete
písať príbeh
tejto krajiny.
Martin Kasarda

37.

SPISOVATEĽ A VŠ PEDAGÓG

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.
Ďakujem za Vašu podporu.

Výročia a udalosti
zomrel Svetozár Stračina, slovenský skladateľ a klavirista (* 1940).
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Iěg. Slěvěěě
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26. februára 1996

ĽĽJĽĽĽĽĽĽĽĽĽĽĽĽĽĽĽĽĽĽĽĽĽĽ––ĽĽĽĽĽĽĽĽĽĽĽĽĽĽĽĽĽĽĽĽĽĽĽĽĽĽĽĽĽĽĽĽĽĽĽĽĽĽĽĽĽĽĽĽĽĽĽĽĽĽĽĽĽĽĽĽĽĽĽĽĽĽĽĽĽĽĽĽĽČČČČČČČČČČČČ
ČČČČČČČČĽĽĽĽĽĽĽĽĽĽĽĽĽĽĽĽĽĽĽĽĽĽĽĽĽĽĽĽĽĽĽĽĽĽĽĽĽĽĽĽĽĽĽĽĽĽĽĽĽĽĽĽĽČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČČ

Výročia a udalosti
na Slovensku rozdelili skonfiškovanú
pôdu, patriaca Židom.

22. februára 1940
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Chrípka a prechladnutia u diabetikov II
Meranie hladiny cukru a ketolátok

Frekvenciu merania je vhodné
prispôsobiť
závažnosti ochorenia
dýchacích ciest – či už je to chrípka,
nádcha, zápal priedušiek alebo až
pľúc – čím je diabetik viac trápený
infekciou, tým častejšie – obyčajne
trikrát za deň, pri vážnejších stavoch
a komplikovanej liečbe, až každé 3 až
4 hodiny. Pri významných zmenách
oproti bežným hodnotám, je potrebné konzultovať svojho diabetológa.
Možno bude potrebné upraviť dávku
inzulínu, alebo tabliet. Každý diabetik by mal vedieť, ako si upraviť dávku
inzulínu, ak sa sám dobre pozná a vie
aj správne vyhodnotiť namerané glykémie, pokojne možno titrovať o 2-8
jednotiek inzulínu smerom nahor, ale
aj nadol.
U diabetikov 1. typu je vhodné
skontrolovať aj ketolátky v moči alebo
krvi, lebo pri vysokých hladinách ketolátok je riziko diabetickej ketoacidózy. Prítomnosť ketolátok je ďalším častým dôvodom zavolať svojho lekára.
Hladina cukru a úprava liečby
Aj pri nezmenenej dávke liekov či

inzulínu, alebo pri užívaní niektorých antibiotík, môže sa niekedy objaviť nižšia hladina krvného cukru
– hypoglykémie. Ale nebýva to často.
Obyčajne pozorujeme zvýšenie hladiny glykémie. Prebiehajúce infekčné
ochorenie je stresom pre organizmus.
A vtedy sa vylučujú látky - stresové hormóny, ktoré na jednej strane
obraňujú organizmus, na druhej ale
pôsobia proti účinku inzulínu, oslabujú jeho vplyv a hladina krvného
cukru sa tak zvyšuje. Pečeň uvoľňuje cukor zo svojich zásob, zvyšuje sa
inzulínová rezistencia – odolnosť
tkanív voči inzulínu. Preto je pravdepodobné, že počas infekčného ochorenia je potrebné na prechodnú dobu
zvýšiť dávku inzulínu či užívaných
antidiabetických tabliet. Je to dôležité
v situácii, keď hladina krvného cukru
je vyššia ako 10-14 mmol/l viac ako 24
hodín.
Ketolátky je potrebné merať, ak je
hladina krvého cukru vyššia ako 17 mmol/l, hlavne
u diabetikov 1. typu.

2020

12. a 13. jún 2020
prešov — delňa

SEPULTURA·AMARANTHE
THERION·ORPHANED LAND

IMT SMILE

KALI A PETER PANN·HORKÝŽE SLÍŽE

KATARÍNA KNECHTOVÁ·CHIKILIKITUA
HEĽENINE OČI·GLADIÁTOR HEX
MEDI AL B AN AN A·AKUS T IK A·ANDY C

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

83-0066

Každé infekčné ochorenie môže
spôsobiť zmeny v hladinách krvného cukru. Preto počas choroby
je potrebné si častejšie merať glykémiu glukomerom ako obyčajne.

Zubná klinika prijíma nových pacientov
HAPPYDENT, s.r.o.

Nájdete nás v Medicínskom centre na 4. poschodí AUPARK Košice
• ošetrenie a diagnostika pomocou najnovších technológií vrátane
3-D počítačového tomografu a stomatomikroskopu
• moderne vybavená klinika má uzatvorené zmluvy
so všetkými zdravotnými poisťovňami

informácie: 0940 123 555 | info@stomatologiaaupark.sk
www.stomatologiaaupark.sk

KE20-08 strana-

12
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• bezplatná vstupná preventívna prehliadka vrátane
konzultácie a stanovenia liečebného plánu
• bezplatné parkovanie v OC AUPARK Košice
pre našich pacientov
• možnosť bezbolestného ošetrenia v úplnej narkóze

KOŠICKO
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Richard
Sulík

Lucia Ďuriš
Nicholsonová

Aby sa na Slovensku oplatilo pracovať, podnikať a žiť
Priatelia,

ukradli nám štát. Pomaly, nenápadne. Odvracali našu
pozornosť, klamali, zastrašovali. A darilo sa im. Treba ich
vymeniť, nič viac a nič menej.
Alternatíva tejto vlády existuje. Už týždne sa stretávam
s lídrami demokratických opozičných strán. Hľadáme, čo nás
spája. Jedna vec je úplne zrejmá. Chuť posunúť Slovensko
konečne dopredu.

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

Už dnes je jasné, že bez SaS slušná vláda nevznikne. Sme
pripravení. Máme najlepší program, držíme slovo, ctíme
dohody a nemáme žiadne korupčné kauzy. Budeme v novej
vláde tým subjektom, ktorý bude spájať a tlmiť konflikty.
Na SaS sa môžete spoľahnúť. Sme hlasom zdravého rozumu.
Plne si uvedomujem, že populizmus má vždy navrch. My si za
svojím slovom stojíme a neklameme vás. Opäť zvádzame boj
o demokraciu. Stojíme aj pred novými hrozbami. Kotlebovci
sú jedna z nich.
Dnes sa im môžeme všetkým postaviť, navždy ich poslať
preč. Zmena je na dosah. Už o niekoľko dní môžeme mať
slušnú vládu. Takú, za ktorú sa nebudeme musieť hanbiť.
S SaS máte istotu, že nikdy nepôjdeme so Smerom,
SNS a Kotlebom do vlády.
Ak nechcete žiť v mafiánskom štáte, poďte voliť.
Poďte voliť, lebo oni pôjdu. Každý jeden z nás je súčasťou
zmeny. Ak zostanete doma, zlo zostane nepotrestané. Nič sa
nezmení. Voľte odborne zdatných ľudí, ktorí nebudú kradnúť. To je dobrý začiatok. Máme kandidátku plnú slušných
a odborne zdatných ľudí.
Verím vám, že sa rozhodnete správne. Prosím vás o dve
veci – o vašu dôveru a hlas. Nie je čas na experimenty. Voľte
tých, ktorí držia slovo. Voľte SaS. Máme číslo 3. Ďakujem.
Richard Sulík
predseda SaS
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AIW - Práca - Opatrovanie
seniorov v Rakúsku!
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
tmámestále dostatok ponúk aj pre mužov
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku

Honorár 1 100 až 1 400 € brutto / 15 dní

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

trofejeeu@gmail.com

46-0017

tel. 0940 723 073

www.aiw.sk

Facebook: aiwsk

32-0001-1

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

prijme do pracovného
pomeru:
Vodič LKW od 810 € brutto + 160 €
variabilná zložka + ďalšie prémie

Vodič VZV / retrak / ťahač od 810 € brutto
+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie
Pracovník montáže od 810 € brutto
+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie

od 850 eur do 1300 eur

NÁJDEME PRÁCU

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

KAŽDÉMU
pracovné pozície v ČR

85_0073

www.konstrukter.sk

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

32-0002

080

0 500 091

Miesto výkonu práce:
Devínska Nová Ves (BA)
 

KA

Á INFOLIN

BEZPLATN

operátor výroby
vodič vzv - zvárač
zoraďovač - kvalitár
a iné
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V sobotu 29.2.
volíme OĽANO

Kradnú milióny, žijú si v luxuse a ľudia
zbytočne zomierajú. Je čas to zmeniť!
Každý rok zomrie na Slovensku zbytočne 5000 ľudí. Dôvodom je neskorá a nedostatočná zdravotná starostlivosť. Je
to dôsledok obrovskej korupcie v zdravotníctve. Súkromné firmy spolu so skorumpovanými politikmi okrádajú pacientov a žijú si na ich úkor. Kupujú si luxusné haciendy
a smejú sa nám do očí. Ich časy sa končia!

Slovenským pacientom ukradli
400 miliónov!
Ako vyzerá okrádanie pacientov v praxi? V meste Limassol
na Cypre našiel Igor Matovič, Eduard Heger a Marek Krajčí
obyčajné schránky. Tu sídlia firmy Penty, vrátane poisťovne
Dôvera a siete nemocníc Svet zdravia. Práve tu skončilo
400 miliónov eur, ktoré v roku 2009 umožnila vláda Smeru
a SNS vytunelovať zo zdravotníctva pri spojení poisťovní
Apollo a Dôvera. Takto končia milióny určené na liečbu
chorých. Nemorálne a neľudské. Toto je 12 rokov Smeru
v zdravotníctve. Musíme to zastaviť!

Pred Úradom vlády
sme zapálili 5000
sviečok
Za každého človeka, ktorý na Slovensku v priebehu roka zbytočne zomrie, sme zapálili pred Úradom vlády sviečku. Hnutie
OĽANO takto symbolicky pripomenulo Smeru a Petrovi Pellegrinimu, v akom stave zanechávajú po 12-tich rokoch starostlivosť o pacientov. Za ten čas zomrelo na tzv. odvátiteľné úmrtia
60-tisíc ľudí. Veríme, že zmena je na dosah.

NEZRADÍME.

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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POZNÁTE NÁS, MY VÁS

