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Certifikované bezpečnostné dvere
za najnižšie ceny v Košiciach!!!
Certifikované bezpečnostné dvere
za najnižšie ceny v Košiciach!!!

BEZPEČNOSTNÉ DVEREBEZPEČNOSTNÉ DVERE

400 €400 €
s montážou

420 €420 €
s montážou

540 €
od

540 €
s montážou

Vhodné aj do

PÔVODNEJ

zárubne!!!

Vhodné aj do

PÔVODNEJ

zárubne!!!
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Dobré ceny
Krátka čakacia doba

www.stkbidovce.sk (12 km od KE)
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Okamžitý výkup nehnuteľností,
aj zadlžených, v hotovosti

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

RD MEDZEV /KOŠICE - OKOLIE/  - poz. 812m2, úžit. 
pl. 96m2, IS: komplet, dom je v pôvodnom zach. stave.
CENA:             38.000,-€             mobil: 0905 877 722
3 izb. VIEDENSKÁ č. 36 /SÍDLISKO ŤAHANOVCE/  
- OV, 2.p, 76m2, loggia, v byte prebehla kompl. rekon.
CENA:             99.990,-€             mobil: 0915 864 533
3 izb. PALÁRIKOVA č. 3 /JUH/  - OV, 3.p., 65m2, 2x 
loggia, moment. prebieha komplet. vkusná rekonštr.
CENA:          127.000,-€             mobil: 0905 261 117
2 izb. PANELOVÁ /JUŽNÉ MESTO/  - OV, 4.p., 53m2, 
bez balkónu, bez výťahu, čiastočná rekonštrukcia
CENA:             78.500,-€             mobil: 0918 181 111
1,5 izb. KROSNIANSKA č. 17 /FURČA/  - OV, 1.p., 
40m2, loggia, v byte moment. prebieha kom. rekon.
CENA:             78.000,-€             mobil: 0915 864 533
GARSÓNKA, OBCHODNÁ č. 10 /TERASA/  - OV, 
prízemie, 21,66m2, bez balkónu, byt je po kom. rekon.
CENA:             48.500,-€             mobil: 0905 877 722
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| DREVENÉ OKNÁ | DVERE | lNTERlÉR |
| BRÁNY | PODLAHY | SCHODY |

Naše okná vietor nezdolá

Južná tr. 78, Košice   055/685 57 87

0905 489 069 | 0907 954 380

DO 31.01.2019

LEN DO 31.01.2019
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Pracovisko
emisnej kontroly

prijme kolegu

Podmienka:
3-ročná prax, SŠ vzdel.

600€ + odmeny
0902 722 593

SKLADOVANIE
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 odhlásenie vozidla
   vybavíme za Vás

PENIAZE NA RUKU!
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 aj POŠKODENÝCH
 aj NEPOJAZDNÝCH

ODVOZ ZDARMA

VÝKUP STARŠÍCH VOZIDIEL
EKOLOGICKÁ LIKVIDÁCIA

VÝKUP STARŠÍCH VOZIDIEL
EKOLOGICKÁ LIKVIDÁCIA

0944 414 4570944 414 457
od roku výroby 1998

Po-Pia: 9��-17��
Sobota: len objednávkyAMI

pracovné odevy
obuv ¦ rukavice

Rooseveltova 24, Košice
0904 296 595

aneta.dugasova@gmail.com

výšivky už od 1 ks

tričká ¦ košele ¦ mikiny
uteráky ¦ krstné košieľky
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redakčné slovo / slUŽBY, Bývanie

BV 57.000 Bratislavsko Východ
BZ 67.000 Bratislavsko Západ
DS 26.000 Dunajskostredsko
GA 30.000 Galantsko+Šaliansko
HC 24.000 Hlohovecko+Sereďsko
KM 15.000 Komárňansko
LV 30.000 Levicko
MA 25.500 Malacko
NR 48.000 Nitriansko
NZ 35.000 Novozámocko
PK 21.000 Pezinsko
PN 32.500 Piešťansko+NM+MY
SC 25.000 Senecko
SE 31.000 Senicko+Skalicko
TO 38.000 Topoľčiansko+PE+BN
TN 52.000 Trenčiansko+DCA+IL
TT 45.500 Trnavsko
ZM 18.000 Zlatomoravsko

BB 50.000 Banskobystricko+BR
KY 30.000 Kysucko=CA+KM
LI 35.500 Liptovsko=LM+RK
LC 30.000 Lučenecko+VK+PT
MT 39.250 Martinsko+TR
OR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS
PB 30.000 Považsko=PB+PU
OR 38.000 Oravsko=DK+NO+TS
PB 30.000 Považsko=PB+PU
PD 35.000 Prievidsko
ZV 36.500 Zvolensko+DT+KA
ZH 26.500 Žiarsko+ZC+BS
ZA 52.000 Žilinsko+BY

BJ 29.000 Bardejovsko+SK+SP
GE 25.000 Gemersko = RV+RS+RA
HU 25.000 Humensko=VT+SV+ML
KE 82.750 Košicko
KS 22.250 Košicko okolie
SL 12.000 Ľubovniansko
MI 30.500 Michalovsko+TV+SO
PP 35.000 Popradsko+KK
PO 40.000 Prešovsko+SB
SN 30.000 Spišsko+LE+GL
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NENAŽRANCI

» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO

Najprv mi do-
voľte popriať - 
všetko najsamlep-
šie v novom roku, 
všetkým ľuďom 
dobrej vôle. A teraz 
mi dovoľte napísať 
niečo o sviniach 

nenažraných. Áno, bohužiaľ, takto tvr-
do musím nazvať vraj “pánov” poslan-
cov, ktorí si bez hanby zvýšili od nové-
ho roku platy o nehoráznych 1514 eur!

Áno aj ja som poslanec, ale na 
rozdiel od mojich kolegov ja osobne a 
poslanci nášho hnutia Obyčajní ľudia 
a nezávislé osobnosti (OĽANO), sme 
jediní predložili do parlamentu ešte v 
októbri návrh, aby sa platy politikom 
nezvyšovali. Samozrejme, nepodporil 
nás ani jeden jediný koaličný poslanec 
a tým zabezpečili, aby sa platy poslan-
com skokovo takto nehorázne zvýšili.

Už rok predtým predseda SNS po-
vedal predsedom klubov, že keď mi 
nebudeme otvárať tému zmrazenia 
platov, tak oni - rozumej SNS, SMER a 
Bugárovci, budú ticho a platy sa zvýšia. 
Vtedy som im to, našťastie, na posled-
nú chvíľu prekazil a tak utreli zobáky.

Tentokrát si Danko spiknutie proti 
ľuďom poistil dokonalejšie a vyšlo im 

to. Bohužiaľ aj za prispenia niektorých 
opozičných strán. A čo ma najviac 
mrzí, Pellegrini sa zahral na slepú 
babu a nepovedal proti nemorálnemu 
zvýšeniu platov ani ťuk. Keď sa pýtate 
prečo, tak zrejme aj preto, lebo si aj on 
takto sám sebe prilepšil o 2 tisíc eur 
mesačne!

Čo s tým? Predložil som do parla-
mentu na najbližšiu schôdzu návrh 
novely, ktorá by zvýšenie platov zruši-
la a zaviedla by pravidlo, aby sa platy 
poslancom zvyšovali vždy len presne 
o toľko, o čo narastú v priemere platy 
zamestnancom na celom Slovensku. 
A teraz uvidíme, kto využije šancu na 
opravu svojho zlyhania. Budem veľ-
mi rád, ak si kolegovia z iných strán 
uvedomia, že zvýšiť 
si samým sebe plat 
o 1514 eur, kým 
ľuďom Pellegrini 
zvýšil ceny tepla, 
elektriny a plynu 
v priemere o 7% a 
dôchodky o tráp-
nych 7 eur, nie je ani 
správne a ani mo-
rálne.

„Patriotizmus tak, nacionalizmus ne!“

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Nie, nejde o  jazykový subštandard v 
titulku, je to presný a korektný citát. Kon-
krétne, tieto slová adresoval Slovákom Ján 
Pavol II. počas návštevy našej krajiny v 
roku 1995. V preklade - „patriotizmus, áno! 
Nacionalizmus, nie!“ Tieto dve vety niekoľ-
kokrát zopakoval a poslucháči nemohli byť 
na pochybách, čo nimi myslí a na čo pou-
kazuje. Prečo pripomínať myšlienku, ktorá 
je takmer štvrťstoročie stará a jej autor už 
ani nežije? Lebo je príležitosť a je aj najvyšší 
čas. Tou príležitosťou je blížiaci sa Medziná-
rodný deň patriotizmu (23. januára) a vý-
zvou sú mnohé a čoraz častejšie javy, ktoré 
do našej spoločnosti vnášajú viacerí politici 
a ich vlastnou hlúposťou výrazne obme-
dzení adoranti. Patriotizmus alebo vlas-
tenectvo je láska a oddanosť vlasti, hrdosť 
na jej minulosť a prítomnosť, úsilie chrániť 
záujmy vlasti. Vlastenec je človek, ktorý cíti 
národnú hrdosť. Na rozdiel od nacionaliz-
mu sa patriotizmus neviaže na národ, ale 
na územie či krajinu, prípadne politický 
národ, teda obyvateľov danej krajiny.

Je pekné, ak je človek hrdý na svoj ná-
rod, ak sa za tú hrdosť nehanbí. Je tolerova-
teľné, ak si z toho spraví politický program. 
No rovnako si musí vážiť všetky ostatné 
normy. Zákon, morálku, etiku, spoločen-
sky uznávané pravidlá. Toto je patriotiz-
mus ku ktorému nás vyzval Ján Pavol II. 

Nechajme sa viesť skutočnými osobnosťa-
mi a nie jedincami, ktorí nechápu či dokon-
ca odmietajú tieto hodnoty, ak sú v rozpore 
s ich osobným vnímaním „práva“. 

Nepodľahnime trendu už takmer ži-
velnej politickej zbabelosti, na silnejúcu 
prítomnosť ktorého sa spoliehajú ľudia bez 
charakteru, no s plnými ústami o národe. 
Lebo iba taká zbabelosť umožňuje bez 
adekvátnych dôsledkov – hoci aj v podobe 
politickej či zjavne zákonnej zodpoved-
nosti tvrdiť, že biele je čierne a že čierne 
nie je až tak čierne, podľa toho, ako sa to 
mocensky a majetnícky komu hodí. A to v 
priamom a zjavnom rozpore so zákonmi, 
morálkou a etikou.

O niekoľko dní tu teda máme Medzi-
národný deň patriotizmu. Vlastenectva. 
Toho, čo je základom ochrany záujmov 
štátu. A štát sme my, občania. Nie politic-
ké strany a nie ich protagonisti. Hoci si to 
myslia a sú o tom zjavne – aj 
na príkladoch ich konania – 
presvedčení. Je čas vyviesť 
ich z ich omylu.

Pekný týždeň, milí či-
tatelia, i s pripomienkou 
na vlastenectvo také, 
akým by malo byť.

0950 41 41 82
www.ZaluzieKosice.sk

PRETESNENIE
okien a dverí

OPRAVA
ŽALÚZIÍ
NOVÉ ŽALÚZIE

NOVÉ SIETE
proti hmyzu
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zameranie ¦ dovoz ¦ montáž

PÔŽIČKY - ÚVERY
REFINANCOVANIE

NEVÝHODNÝCH
ÚVEROV

0918 267 757

PÔŽIČKY - ÚVERY
REFINANCOVANIE

NEVÝHODNÝCH
ÚVEROV

0918 267 757
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maľby, nátery
nástrek variopaint

na umakartové jadrá
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Maľby - nátery schodísk a nebytových priestorov.
Obnova bytov, fasád a nátery striech.

Naša profesionalita - Vaša spokojnosť

30
rokov
na trhu

30
rokov
na trhu

0905 625 4330905 625 433
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-odvoz-dovoz
-sťahovanie
vypratávanie
pivníc, záhrad
-likvidácia 
azbestu-eternito-
vých striech, staveb-
ného a iného odpadu

»ČZ-JAWA Kúpim takéto 
motorky aj diely. 0949 
505 827

»Kúpim garsónku - 2iz 
byt. Súrne. Hotovosť. 
0910 652 053

»Predám 100 kusov pod-
pivníky za 20€ 0902 828 
424

»Darujem veci pre bábät-
ko dievčatko, 0902 288 
608

»Predám tekvicu na 
peč. 0.60kg fazuľu 
2.80kg lup. orech 7.00kg 
tel.0915124924
»Predám prvorepubliko-
vý nábytok z masívu vo 
výnimočnom stave. Kon-
takt: alena.ulicnikova@
gmail.com

»Nepotrebné odznaky 
nevyhadzujte radšej da-
rujte alebo predajte za 
symbolickú cenu. 0915 
124 924

»SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ 
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE 
0944 724 181
»72 ROČNÁ DÔCHOD. RADA 
SPOZNÁ DOBRÚ KAMARÁT-
KU. 0944 380 090

Občianska
riadková
inzercia

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

Príklad:
RP KE 12 Predám kočík,
0987 654 321

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

16 ZOZNAMKA    

02 AUTO-MOTO / iné 

07 REALITY / iné       

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

kosicko@regionpress.sk
Masarykova 2, Košice

1. poschodie
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SLUŽBY, Bývanie, zdravie

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

CHCETE ZMENIŤ
STRAVOVAVANE VO SVOJOM
ŽIVOTE?
Donáška 28 dňového programu 
podľa Antónie Mačingovej

Sme certifikovaná firma

Sme certifikovaná firma

Nezabúdajte, nie dieta,
ale zdravé dlhodobé 
stravovanie je kľúčom 
k úspechu.

 

Sme certifikovaná firma predavajúca  krabičkovú formu stravy podľa
Antónie Mačingovej (28 dňový stravovací program).  Rozvoz stravy zabezpečujeme 
našími kuriérmi, ktorí vam stravu donesú v dňoch UTOROK, ŠVRTOK, 
NEDEĽA medzi 16:00 - 21:00. Po 1. donáškovom cykle sa nastaví čas a miesto 
doručenia stravy podľa klienta. Stravu vyrábame z čerstvých surovín, následne
ju šokujeme, vákuju šokujeme, vákuovo zabalíme a skladujeme v chlade.

Roznos STRAVY: Bardejov, Prešov, Košice, Poprad, 
Snina, Michalovce, Humenné, Stará Ľubovňa, 
Levoča a podľa dopytu

Viac informácii tu
www.donaska28.sk alebo na našom FB: donáška28
alebo na horúcej Infolinke: 0948 090 383

ZAČINAME
4. 2. 2019
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BIELE
vzor

BIELE
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

ČEREŠŇA
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ
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www.ocelovedvere.sk
ocelovedvere@ocelovedvere.sk

kovanie
ZDARMA

zameranie
ZDARMA

v ponuke aj
INTERIÉROVÉ

DVERE

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

0917 56 36 12
0911 60 20 40

DUB
vzor
DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

odborná montáž s licenciou
technickej služby od polície SR

AKCIA 250€

v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge        všetky dvere SKLADOM

 Sídlisko Terasa, Sokolovská 5   |   Po-Pia: 8-17
 Sídlisko Ťahanovce, Americká trieda   |   Po-Pia: 9-18

   obchodný dom KLAS (bývalá MILA) 1. posch.

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

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

www.gobako.sk

zváracie stroje
zváracie roboty

ochranné pomôcky
elektródy

náradie a brusivo
lepidlá a tmely
zváracie drôty

kompresory
elektrocentrály
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STK
JAZERO

STK + EK
pre objednaných klientov bez čakania

Napajadlá 7, Košice
www.stkkosice.sk

Po - Pia: 
7.00 - 17.00

So: 
8.00 - 13.00

Objednávky 055-304 57 27

Ahoj, som nová,  
lepšia pôžička. 
Plať za mňa,  
koľko chceš.

Predajné miesto:
Košice, Fejova ulica 1, 0918 709 028

(pri reštaurácii Stará sýpka)
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PLASTOVÉ OKNÁ, 
DVERE

 KOMPLETNÁ STAVEBNÁ ČINNOSŤ
 PREDAJ PARAPETOVÝCH DOSÁK
 ŽALÚZIE A SIETE PROTI HMYZU

 GARÁŽOVÉ BRÁNY
možnosť predaja 

aj na splátky

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

Kontaktná adresa Košice:
Kováčska 63
Mobil: 0944 047 008

www.dachmann.sk
maxidachmann@gmail.com
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zamestnanie, relax
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Preukaz obsluhy stavebných strojov sk.1C
Miesto výkonu práce: Areál U.S.Steel, Košice
Základná zložka mzdy (brutto): 6-8 €/hod.
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www.tennisclub.sk
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EDITORIÁL / SLUŽBY, RELax
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0915 135 811   0918 623 064

TERASY− ZIMNÉ ZÁHRADY

PRÍSTREŠKY    ALTÁNKY    BALKÓNY a iné

BEZRÁMOVÉ ZASKLENIERÁMOVÉ ZASKLENIE

promontglass@promontglass.sk www.promontglass.sk

Od základov až po strechu...
POZOR!     ZIMNÁ AKCIA     30% ZĽAVY

PROMONT GLASS s.r.o. DREVO - HLINÍK - OCEĽ - SKLO - PLECH - BRAMAC

22
rokov

Rodičia urobili pri mojej výchove 
jednu zlú a jednu dobrú vec. Zlou ve-
cou je, že ma prísne vychovávali, aby 
som hovoril stále pravdu a hlasno kričal 
keď vidím neprávo. Táto vlastnosť mi 
narobila veľa silných nepriateľov. Tou 
dobrou vecou bolo v podstate to isté, 
lebo pravdovravnosť a boj za spravodli-
vosť ma ženú každý deň dopredu.

Posledných 15 rokov tvrdo kritizu-
jem rozkrádanie, tunelovanie štátu, 
zlé politické rozhodnutia a prešľa-
py v súdnictve a za to som trestaný 
mediálnym lynčom na moju osobu, 
kde ma rôznymi vymyslenými kauzami 
politici a oligarchovia chcú zdiskredi-
tovať. Aj keď tieto útoky moja rodina 
znáša veľmi ťažko, mňa stále utvrdzujú 
v to, že robím správnu vec.

Pre mnohých politikov som nepo-
hodlnou osobou. Nevlastním média, 
tak ako niektorí slovenskí oligarchovia 
a preto brániť sa vymysleným útokom 
na moju adresu je často nemožné. Vždy 
som sa bránil súdnou cestou. Za po-
sledných 15 rokov som bol účastníkom 
viac ako 10 súdnych sporov. Napadol 
som napríklad i vyjadrenie Lipšica, 
ktorý tvrdil, že má prepis nahrávky 
medzi mnou a Sadikim. Zažaloval som 
generálnu prokuratúru a na súde žiadal 
o zverejnenie telefonátu. Samozrejme 
žiadnu nahrávku nemajú, lebo takýto 
telefonický rozhovor sa nikdy neusku-
točnil a súd som vyhral. Podobných 

súdov vrátane disciplinárnych bolo 
viacero. Zakaždým som vyhral, lebo 
bojujem za pravdu a spravodlivosť a 
moje hodnotové nastavenie je také, že 
sa mi priečia nezákonné veci a preto ich 
jednoducho nerobím.

Bohužiaľ občania nesledujú roz-
hodnutia súdov tak ako sledujú oligar-
chami vlastnené média, ktoré o mne z 
pochopiteľných dôvodov hovoria len a 
len lži.

Drahí občania, neprosím týmto tex-
tom o podporu, ale prosím, aby ste sa 
zamysleli, či je možné vyhrať všetky 
súdne spory ak by nebola pravda na 
mojej strane. Tiež prosím zvážte, či 
chcete mať prezidenta vedca (ktorý o 
riadení štátu nevie nič), právničku (kto-
rá bojovala 10 rokov za akúsi skládku 
v Pezinku), politikov (ktorí napáchali 
veľa škôd v našej vlasti), alebo človeka, 
ktorý celý život bojuje iba za spravodli-
vosť, bol predsedom Najvyššieho súdu, 
ministrom spravodlivosti, nebojí sa oli-
garchov a sľubujem, že budem vždy 
hovoriť len pravdu, odkrývať korup-
ciu a bojovať za Vás všetkých.

HARABIN: Otvorme oči.

tefan Harabin
anský kandidát 
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Čo to je metabolizmus?
Metabolizmus je súbor všetkých bio-

chemických dejov v  tele človeka, pri  
ktorých sa nepretržite spracúvajú všetky 
látky do tela prijaté, alebo v tele vytvore-
né tak, aby bola zabezpečená správna 
funkcia ľudského tela. Predstavuje kom-
plexné a zväčša aj komplikované deje:

ako anabolická úloha. 

úlohou. 
Metabolické deje sú riadené zväčša 

rôznymi enzýmami. Dochádza pri nich 

-
-

dochádza k narušeniu rovnováhy a obja-
vujú sa rôzne ochorenia. 

Aj keď v  humánnej -

prebiehajú vo všetkých živých organiz-

a život všetkého živého.
Aký je to bazálny metabolizmus?

Bazálny, teda základný metabolizmus 

je taký, ktorý je potrebný na udržanie 
-

málnej fyzickej a  psychickej aktivite, 

Nazýva sa aj kľudový energetický výdaj. 
Je to minimálne množstvo energie po-
trebnej  na  udržanie všetkých výlučne 

srdca, ciev, na dýchanie, trávenie, obno-
vu buniek, udržanie telesnej teploty. Je 
stanovené pre  organizmus  v  pôstnom 
a pokojnom stave. Predstavuje asi 40-70 
percent potrebnej celkovej dennej ener-
gie, v závislosti od veku, životného štýlu, 
hmotnosti, pohlavia, fyzickej aktivity.

Na výpočet bazálneho aj celkového 
metabolizmu sú rôzne spôsoby, viaceré 

-
nedicta, Jamesa, Cun-
ninghama alebo podľa 

organizácie. Všetky 
-

cienty, ktoré zosúlaďu-
jú s  vekom a  hmot-

Metabolizmus, bazálny 
metabolizmus, potreba energie

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

metabolizmu a výživy

REDAKCIA

V SPOLUPRÁCI SPOPRADSKO
KEŽMARSKO

Súťažná otázka: Do koľkých domácností sa distribuujú noviny Košicko?
Odpovede posielajte mailom na kosicko@regionpress.sk

Losovanie výhercov bude 24.1.2019 o 12:00. Výhercov budeme informovať mailom.
Ceny do súťaže venuje agentúra Čviro

vyhlasuje súťaž o lístky na koncert

KOŠICKO

INZERÁT, KTORÝ PREDÁVA

www.regionpress.sksieť 39 regionálnych novín
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Redakcia Košicko
Masarykova 2, KOŠICE
1. poschodie

na novej
adrese

Sú ľudia, ktorí skončili na ulici. Dô-
vody boli rôzne, ale nenarodili sa tam. 
Nemám na mysli iba bezdomovcov pred 
obchodným centrom, ale aj deti bez ro-
dičov a seniorov bez úspor.

Títo ľudia nepotrebujú iba jedlo 
a strechu nad hlavou, ale aj prácu, pocit 
užitočnosti a šancu na návrat do života 
– tak ako to robia páni Vladimír Mas-
lák, Marián Kuffa, Peter Gombita, Ma-
rián Vivodík, Norbert Ďurdík, Roman 
Gažúr, Peter Valíček, Humbert Virdzek 
a ďalší.  Vianočné kapustnice nasýtia 
iba jeden deň v roku. Ľudia z ulice však 
potrebujú pomoc každý deň. Mnohí 
nemajú v poriadku doklady, financie, 
zdravie. Potrebujú telesnú aj duševnú 
očistu a niektorých čaká dlhá cesta.

Niektorí ľudia, ktorí prichádzajú do 
Dobrého pastiera v Kláštore pod Znie-
vom, majú diagnózu staroba a opuste-
nosť. Nemajú nikoho, ani našetrené pe-
niaze, ani poriadny dôchodok a strechu 
nad hlavou. Je pekné vidieť postupné 
zmeny na tých, ktorí prichádzajú. Naj-
skôr očista tela, potom ducha. Pomá-
hajú tieto pravidlá – prijatie (nechajte 
svoju minulosť za dverami a staňte sa 
novým človekom), pokoj, práca, pomoc 
druhému (z nemocného sa stáva zdra-
vý, až keď začne pomáhať druhému 

- ľudia z  Dobrého pastiera pomáhajú 
aj ľuďom vonku, niektorí si robia kur-
zy opatrovateľov), žitie v  prítomnosti, 
peniaze nepoužívame (nikto ich nemá 
pri seba, aby ho nepokúšali, najskôr sa 
splácajú dlhy a potom sa šetrí na bu-
dúcnosť), pitie alkoholu, vulgárne slo-
va a agresivita nie sú tolerované.

V Dobrom Pastierovi pribúdajú sta-
rí a chorí, ktorí potrebujú zdravotnú 
starostlivosť aj podmienky na dôstoj-
ný odchod z tohto sveta. Pripravujeme 
stavbu Domu sociálnych služieb Sv. 
Margity Uhorskej. Chceli by sme začať 
už na jar. Máme skúsenosti s viacerými 
budovami, ktoré sme kúpili a prerobili 
vlastnými silami. Dnes sú v nich chorí 
a starí ľudia. Prosíme o modlitby a po-
moc, podľa možností. Viac informácii – 
www.ozdobrypastier.eu, alebo ozdob-
r y past ier@g ma il.
com.

Naša spoloč-
nosť bude zdravá, 
keď prijmeme všet-
kých – chudobných, 
starých, chorých, 
siroty, aj ľudí 
z ulice a z vä-
zenia. 

Nemocnica chudobných

» Ján Košturiak

Nedávno som na sociálnej sieti videl 
sken riešenia úlohy žiakom I. stupňa. 
Mal v nej vysvetliť podľa mapy cestu 
z jedného miesta na druhé. Ako prvý 
krok uviedol: Zapni si navigáciu! Milá, 
no logická odpoveď, ktorá ma motivo-
vala k zamysleniu sa. 

Úloha smerovala k tomu, aby žiak 
preukázal, ako sa orientuje na mape, 
ako rozlišuje cesty a chodníky, ako 
rieši vzdialenosti. Očakávala sa po-
dobná odpoveď od každého žiaka. A 
v tom zasiahla tvorivosť, divergentné 
myslenie (odlišné), inakosť. Otázkou 
do diskusie však je, či je takéto riešenie 
potrebné. Ak si však spomenieme na 
rôzne osobnosti kultúrneho, vedecké-
ho či politického života, ľahko si odpo-
vieme, že práve vďaka onej tvorivosti 
pomohli sebe, svojmu okoliu, ľudstvu. 
Preto je zarážajúce, že slovenský  škol-
ský systém potláča tvorivosť, rozvíja ju 
možno tak na výtvarnej výchove. Učeb-
né osnovy, ale aj unifikované národné 
testovania vyžadujú štandardizované 
odpovede v osi správne - nesprávne, 
nič medzitým. Avšak práve tvorivosť 
je tá, čo posúva hranice poznania, ale 
aj jeho aplikáciu, keď sa tvorivý nápad 
stane užitočným

Druhá vec, ktorá mi pri spomínanej 

úlohe napadla, je klasická škola vs. 
technológie. Isto,  je veľmi dobré, keď 
sa žiaci učia niektoré zručnosti manu-
álnym, pamäťovým spôsobom. Avšak 
informácií, poznatkov a požadovaných 
schopností je v súčasnosti tak veľa, že 
často aj nás, staršiu generáciu, zachra-
ňuje technika. Ani nie preto, že by sme 
si nevedeli vypočítať, koľko litrov far-
by potrebujeme na vymaľovanie bytu 
alebo ako sa dostaneme z Bratislavy 
do Žiliny bez využitia spoplatnených 
ciest. Ale preto, že to ušetrí čas, ktorý 
môžeme venovať konceptu maľovania 
bytu alebo cestovnému plánu počas 
jazdy do Žiliny. Mobil, kalkulačka, čí-
tačka kníh síce nahrádzajú niektoré 
úkony, ktoré klasická škola vyžadova-
la, resp. vyžaduje, no zároveň otvárajú 
nové obzory, myšlienky, nápady, vedú 
k poznávaniu na inej úrovni. 

Tvorivosť a inklúzia s modernou 
dobou sa napriek zrealizovaným koz-
metickým úpravám osnov drzo nazva-
ných „reforma“ vzdelávania potláčajú. 
A to som spomenul iba dva aspekty. 
Mnohé zanedbania tvorcov kurikula 
svedčia o tom, že sme od skutočnej re-
formy na míle vzdialení.

Zapni si navigáciu!

» Ján Papuga 
riaditeľ ZŠ

www.domaciservis rvis@domaciservis.sk

SERVIS a VÝMENA
okien, žalúzií, sietí, kovania a iné ...

od 1,90 €
za bm vrátane DPH

VÝMENA TESNENIA
za jedinečnú cenu

0949 28 78 74  0948 22 05 22

Pri výmene
okenného tesnenia
je nastavenie okna
a premazanie okna

ZADARMO
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Obsadzované profesie:
Zámočník  - základný kurz zvárania v ochrannej atmosfére (ZM1–CO2), 
znalosť výkresov, rovnanie plameňom
Zvárač - základný kurz zvárania v ochrannej atmosfére (ZM1–CO2), 
certifikát zvárača pre proces 135

Mzda:
Pracovník Pracovník s odbornou praxou  
na zaučenie: v našom odbore:
Hod. mzda bez príplatku: 3,50 eur Hod. mzda bez príplatku: 5,50 eur
Hod. mzda s príplatkom: 5,33 eur Hod. mzda s príplatkom: 7,50 eur
Mesačne 1.100,-€ Mesačne 1.660,-€
s nadčasmi a príplatkami s nadčasmi a príplatkami

Kuenz – SK patrí medzi TOP 10 firiem regiónu
- zodpovedný prístup k zamestnancom, mzdy vždy načas
- príspevok na dopravu alebo bezplatné ubytovanie pre zamestnancov
  mimo Košíc, zamestnanecké pôžičky

Stabilná a atraktívna práca v strojárskej spoločnosti.
Pracuj v priemyselnom parku Kechnec pri Košiciach!

Kontaktujte nás:
tel.č.: 055/72 61 503

e-mail: ludmila.revesova@kuenz.com  ¦  michaela.sopkova@kuenz.com
www.kuenz.sk  ¦  www.topzvarac.sk

INZERCIA
kosicko@regionpress.sk

www.regionpress.sk
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Miesto: KOŠICE
výkonnostn s

kov s

r ov

v r tov
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r v k

www.studentservis.sk
kosice@studentservis.sk

Základná mzda 560€

+ bonusy a odmeny až do výšky

400€

VOĽNÉ lokality:

HĽADÁME KOLPORTÉROV
na roznos novín počas víkendov na dohodu

Pošlite sms na číslo: 0905 203 406 alebo e-mail: distribucia.ke@regionpress.sk

Slančík  /  1,48 Eur

Kysák  /  4,00 Eur

Ďurkov  /  4,00 Eur

Ruskov  /  2,28 Eur

Nižný Klátov  /  2,20 Eur

Vyšný Klátov  /  2,20 Eur

Rajón roznosu  /
minimálna suma
brutto za jeden roznos:

+ PRÍPLATKY za:
-  vačší počet strán novín
-  roznos letákov
-  náročnosť rajónov

Sever - Watsonova  /  4,99 Eur

Kavečany  /  3,10 Eur

Bakša  /  2,20 Eur

Nižný Čaj  /  1,60 Eur

Blažice  /  2,20 Eur

Slanské N. Mesto  /  1,96 Eur

Redakcia
novín Košicko
kosicko@regionpress.sk
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Firma ����� Vám ponúka prácu
s nástupom ���������������������
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PRAVIDELNÝ TURNUS.  
�������������������������������������
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��������������������������
cleissro@gmail.com
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V cene: uvítací aperitív, ubytovanie, stravovanie,
folklórne vystúpenie a zájazd do Jablonky ( PL )
Bonus: vstup do sauny - 2 hodiny s 30% zľavou!!!
Voľné termíny:  4.2. – 8.2.  |  11.2. – 15.2. 2019  

Penzión *** Oravská horáreň
Oravský Podzámok č. 396
Rezervácie: 0918 591 942
www.oravskahoraren.sk

Pobyt  „Zimná krása Oravy„
na 5 dní/ 4 noci s polpenziou
a Programom iba za
132.- EUR/ 1 osoba a pobyt !!!

Zimná krása Oravy

V ponuke aj pobyt:
Polročné a Jarné prázdniny,
Veľkonočný pobyt a dotácia pre dôchodcov.

������������������������
www.konstrukter.sk

info@konstrukter.sk

OPERÁTOR VÝROBY 
��������������������

���������
��������������������
���������������
 ��������������������
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AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

Kritériá 
pre spoluprácu s AIW:
· opatrovateľský kurz a prax

·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 
· vek 25 až 60 rokov

roko tro t k R kúsku
r r r k Č rv kríž

neustále dostatok ponúk
-dňov rnusy r kúsk živnosť

onuky r žov-o trov t ov

Honorár brutto 70 €, 80 €,90 €  za 24 hod.
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

AIW má zástupcov
v rôznych mestách Slovenska!

Zavolajte na bezplatné číslo
0800 24 24 44

a dohodnite si osobné stretnutie.
Pracovať môžete už o pár dní!

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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Obsadzujeme 

PODÁVANIE
TEPLEJ STRAVY

výber zo 6 druhov
jedál denne

ZADARMO

 

VIAC NA:
www.labas.sk

KVALITNÉ
FIREMNÉ

ZAŠKOLENIE

SMARTPHONE
PRE KAŽDÉHO

ZAMESTNANCA
s neobmedzeným

paušálom a internetom
po skúšobnej

dobe

VIAC INFO NA: 0902 998 988, personalne@labas.sk, LABAŠ s.r.o. Textilná 1, Košice

MOŽNOSŤ
KARIÉRNEHO

RASTU

PRÍPLATOK
ZA  PRÁCU
cez víkend

a nadčas

Máme pre teba super ponuku!

Hľadáš pracovnú príležitosť?

NÁSTUPNÁ
MZDA od  630€,

odmena za obrat
a od nadriadeného,
PRIEMERNÁ MZDA

od  700€

pracovné miesto predavačka/pokladníčka

ob�kluce.sk

denne 9:00-21:00denne 9:00-20:00
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