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www.slovenskyreporter.sk

„Mier je sloboda, založená na uznaní práv každého človeka.“  Marcus Tullius Cicero
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OBNOVA STRIECH
BITUMENOVOU LEPENKOU

eternitové strechy

plechové strechy

ploché strechy

kanadský šindeľ

NONSTOP linka        0944 720 932

záruka 25 rokov          certifikovaný materiál          žiadna záloha

rodinné domy        bytovky        paneláky

Zameranie, odborné
poradenstvo,

cenová kalkulácia
na mieste ZADARMO

Slovenská
firma

Vysoká
kvalita

za rozumnú
cenu

SLOVO REDAKTORA

Milí čitatelia, 

tolerancia je základným kameňom na ktorom sa dajú 
budovať medziľudské vzťahy. V slovníku cudzích slov 
nájdeme pod pojmom tolerancia významy znášanlivosť a 
trpezlivosť. 

Keď sa pozrieme na utrpenie ľudstva spôsobené 
náboženskou, rasovou a národnostnou netoleranciou, 
ktoré sa tiahnu celými dejinami až do súčasnosti, tak 
vidíme, že netolerancia je zameraná proti existencii a 
prežitiu človeka. 

Život chceme prežívať šťastne a radostne. Šťastie pre 
mnohých znamená žiť v bezpečí, byť zdravý, mať dobrú 
prácu, mať čo jesť, čo si obliecť, slušné bývať a dosahovať 
ďalšie túžby a ciele, ktoré nás napĺňajú. Chceme to nielen 
pre seba, ale aj pre svojich blízkych, priateľov a známych. 
Radosť a potešenie nám prichádzajú v rôznych podobách, 
je len na nás z čoho  sa dokážeme tešiť a čo nás napĺňa 
šťastím a láskou.   

Náš život sa môže vďaka zlému správaniu a 
nečestnosti druhých ľudí zmeniť na nešťastie, strach 
a zármutok. Je dôležité aby sme svojím konaním 
nespôsobovali druhým ľuďom bolesť. Staré „Zlaté 
pravidlo“ hovorí: „Nerobte druhým to, čo nechcete aby 
robili oni vám.“  

Buďme tolerantní voči iným. Snažme sa správať a 
konať k ľuďom tak, ako by sme chceli, aby sa oni správali 
a konali k nám. Neustále sa o to pokúšajme a svet bude o 
niečo lepší. Celým srdcom nám všetkým prajem, aby náš 
svet bol čo najviac radostný a šťastný. 

Ing. Michal Nemčík

„Súcit a tolerancia nie sú znakom slabosti, 

ale znakom sily.“  Dalajláma

„Základom demokratického štátu 
je sloboda.“  Aristoteles
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Bezplatne: 0800 500 954 

www.kamenarstvo-gs.sk

POMNÍKY    NÁHROBNÉ TABULE    CINTORÍNSKE DOPLNKY 

OBKLADY KRBOV    KUCHYNSKÉ DOSKY    SCHODY A SCHODISKÁ

Tel.: +421 915 873 738 

Benkovce 166, Benkovce

NAJLACNEJŠIE  
POMNÍKY VO VAŠOM REGIÓNE

NA TRHU OD ROKU 2004 MONTÁŽ NA K Ú DOPRAVA A VYLOŽENIE 
HYDRAULICKOU RUKOU

BEZPLATNÉ A NEZÁVÄZNÉ ZAMERANIE PRIAMO U VÁS

3 FAREBNÉ PREVEDENIA3 FAREBNÉ PREVEDENIA
šedášedá

pieskovecpieskovec
antracitantracit

VIAC AKO 40VIAC AKO 40
 DRUHOV BRÁN DRUHOV BRÁN

OBOJSTRANNÉ OBOJSTRANNÉ 
AJ JEDNOSTRANNÉAJ JEDNOSTRANNÉ

Cenové ponuky telefonicky na 0908 613 062 alebo emailom pro  linvest@pro  linvest.sk

✓ ✓ ✓

„Cesta mieru je cestou pravdy.“  
Mahátma Gándhí
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RÁMOVÉ ZASKLENIE

PRÍSTREŠKY, ALTÁNKY

TERASY− ZIMNÉ ZÁHRADY DREVO - HLINÍK - OCEĽ
SKLO - PLECH - BRAMAC

BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE

24
rokov

PROMONT GLASS s.r.o.

0918 623 064OBJEDNÁVKY: promontglass@promontglass.sk      www.promontglass.sk

Promont Glass sro

ZIMNÉ ZÁHRADY

„Mier je strom, ktorý rastie dlho.“  
Antoine de Saint-Exupéry
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ale znakom sily.“  Dalajláma 
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Rozvoz až pred dvereRozvoz až pred dvereRozvoz až pred dvere

SKLENÁRSTVO – VEĽKOOBCHODNÉ CENY

www.tophlinik.sk        OBJEDNAVKY@TOPHLINIK.SK        0908 042 002
SKLO SKLADOM – rýchle dodacie doby

KLASICKÉ SKLO      BEZPEČNOSTNÉ SKLÁ      LACOBEL      ZRKADLÁ      HLINÍKOVÉ PROFILY

SKLO
do domu

zábradlia

nábytku

záhrady

Zľavy pre firmy

„Spravodlivosť a mier sú priatelia, ktorí sa 
pevne objímajú.“  Aurelius Augustinus
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Vilka Košice
magazín pre bývanie, domov a lepší život
Číslo: 2022/02 – jar,  Vydané: 14.3.2022

Náklad: 36.000 výtlačkov
Ďalšie číslo vyjde v apríli 2022

Ročník XXI, vychádza mesačne, 
v roku 2022 v pláne 10 vydaní.
Zdarma pre obyvateľov rodinných domov v meste 
Košice a zároveň mestá a obce distribučnej oblasti 
SEVER. 
Vydavateľstvo, inzertné oddelenie:

Môj Východ s.r.o., Jantárová 30, Košice
IČO: 46 817 492, Registrácia: EV 3024/09
info@vilka.sk,  0907 923 374

www.vilka.sk

„Mier sa nedá udržať silou, dá sa dosiahnuť 
iba pochopením.“  Albert Einstein
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„Mier sa rodí zo spravodlivosti a spravodlivosť sa zakladá na pravde.“  Ján Pavol II


