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NEREZOVÉ VLOŽKY  •  0905 682 445

KOMINÁRSTVO  MRÁZKO Nižná Hutka
Revízie, kontrola  a čistenie   špeciálnou kamerou
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www.cisteniehrobov.sk
0907 946 25610-ročné skúsenosti

SERVIS
OKIEN

rýchlo a lacno
0918 217 665

27
-0

01
7-

12

• 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
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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

DUB
vzor
DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

0917 56 36 12
0911 60 20 40

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

odborná montáž s licenciou
technickej služby od polície SR

AKCIA 250€

v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge   všetky dvere SKLADOM
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V cene je zahrnuté okno vrátane dopravy, demontáže, montáže,
úpravy ostenia, vonkajších a vnútorných parapiet,

retiazkových žalúzií ISSO a DPH,  likvidácie starých okien.

KOŠICE
Južná trieda 97
(pred ČS OMV)
tel.:
055/728 87 80 - 1
0905 89 89 81
0911 89 89 87
fax:
055/728 87 82

ZÁRUKA na okná 5 rokovakcie   sa nekombinujú

Brugmann
SALAMANDER

400€
REHAU

518€

Brugmann
SALAMANDER

329€
REHAU

414€

Brugmann
SALAMANDER

460€
REHAU

555€
Brugmann
SALAMANDER

377€
REHAU

465€ AKCIAAKCIA

AKCIA

5-komorový pro�l:
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e-mail: bf-trade@stonline.sk      www.bf-trade.ske-mail: bf-trade@stonline.sk      www.bf-trade.sk

27
-0

01
6

Donáška
KYTICE, VENCE

www.expreskvety.sk ¦ 0905 778 904
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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

GARSÓNKA, AMURSKÁ č. 9 /NAD JAZEROM/  
- OV, 11.p., 24m2, loggia, pôvodný stav, krásny výhľad
CENA:             49.900 €               mobil: 0917 969 909
GARSÓNKA, STROJÁRENSKA /STARÉ MESTO/  
- novostavba, OV, 26,50m2, veľká loggia, kompl. rekon.
CENA:             72.900 €               mobil: 0905 261 117
3 izb. PALÁRIKOVÁ č. 14 /JUH/  - OV, pražský typ, 
vyvýšené posch. 72,90m2, loggia, kom. rekonštrukcia
CENA:          119.800 €               mobil: 0905 261 117
3 izb. VIEDENSKÁ č. 36 /SÍDLISKO ŤAHANOVCE/ 
- OV, 2.p., 76m2, loggia, v byte prebehla nová kom. rek.
CENA:             99.990 €               mobil: 0915 864 533
STAVEBNÝ POZEMOK /KOŠICE - BARCA/  - výmera 
910m2, roz. 30x30m, IS: v dosahu, pozemok rovinatý
CENA:          200 € / m2               mobil: 0905 261 117
OBCHODNÝ PRIESTOR, HLAVNÁ ul. /ST. MESTO/ 
- výmera 100m2, IS: komplet, vlastná kuchynka a WC
CENA: 2.500 € bez DPH a bez médií  mobil: 0915 864 533

šatníkové a policové zostavy

komody a iné...
vešiakové steny
komody a iné...

šatníkové a policové zostavy
vešiakové steny

ZAMERANIE a ukážka vzoriek u Vás doma ZDARMAZAMERANIE a ukážka vzoriek u Vás doma ZDARMA
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maľby, nátery
nástrek variopaint

na umakartové jadrá

SKLADOVANIE
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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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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

INZERCIA

DISTRIBÚCIA (82 750 domácností)

KOŠICKO

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

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

Vydavateľ: 
REGIONPRESS s.r.o.
Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

kosicko@regionpress.sk

Redakcia: Masarykova 2
KOŠICE

Každý týždeň: 
Sídliská a mestské časti:
Ťahanovce, Dargovských hrdi-
nov - Furča, Sever, Staré mesto, 
Juh, Železníky, Nad jazerom, KVP, 
Terasa.
Vyšné Opátske, Krásna nad Hor-
nádom, Pereš, Barca, Myslava, 
Košická Nová Ves, 

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

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

 

 
 

 Distribúcia:
Radovan Bezecný        0905 203 406
distribucia.ke@regionpress.sk

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
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Lož nemá až tak krátke nohy

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Niekedy lož ubehne hodne dlhý čas a 
trasu, kým ju spravodlivosť zastaví. Lož 
je akési perpetuum mobile. Hypotetické 
periodicky pracujúce čosi, ktoré všetku 
lož už raz použitú, premieňa na lži stále 
nové a nové.

Lži sú aj milosrdné. Tie necháme 
bokom, dostávajú od nás milosť. Prá-
ve preto, že sú milosrdné. Potom sú lži 
účelové. Ich produkcia slúži na získanie 
nejakej výhody, majetku, postavenia, 
moci. To sú lži, ktoré negujú všetky zá-
kladné princípy ľudskosti a civilizova-
nosti. Najodsúdenejšie by mali byť lži 
zákerné, tie, ktoré slúžia na poškodenie 
dobrého mena iného človeka, iného ná-
zorového prúdu, inej voľby.

Všimli ste si, že v životopisoch je 
tak málo života? Životopisy bez života. 
Ale zato s kariérou. S funkciami, s po-
zíciami, s úspechmi. Môže za to úradný 
žáner, ktorý z osobností vylisuje všetku 
šťavu a ponechá len zopár stručných 
faktov. Nemali by sa v životopisoch opi-
sovať ich predkladatelia, aj a či najmä 
ich lásky a nelásky, ich priateľov i od-
porcov, ich záľuby a náruživosti, túžby a 
sny, zvyky a zlozvyky, šťastné náhody i 
trápne omyly? Nemali by byť životopisy 
o živote ako takom? 

Uchádzať sa o úspech, raziť si cestu 

k nemu na základe lží je nielen bezcha-
rakterné, ale aj smutné. A ešte smutnej-
šie je, že v mnohých prípadoch padá lož 
na úrodnú pôdu. Že lož je obdivovaná, 
oceňovaná, glorifikovaná a žiadaná. 
Pritom lož v ľudských osudoch má na 
svedomí všetko zlo, s ktorým sa museli 
a musia stále ľudia pasovať. Boj so lžou 
odoberá tvorivú energiu, lož nemilo-
srdne dekapituje nádeje a prirodzenú 
potrebu žiť v slušnom svete.

Katechismus katolíckej cirkvi nepo-
zná pojem dovoleného klamstva. V pät-
nástich paragrafoch píše o klamstve, 
zakaždým ho jednoznačne odsudzujúc. 
To znamená, že lož je hriechom a nielen 
hanebnosťou. Okolnosti nemôžu zme-
niť mravnú akosť samotných skutkov. 
Nemôžu nejaké samo o sebe zlé správa-
nie učiniť ani dobrým, ani správnym.

Vážení čitatelia, občania, neverte 
lžiam, ak túžite po lepšom 
živote. Nech už klame 
ktokoľvek. Luhári spoloč-
nosti nikdy neponúkli nič 
dobré. Iba sami sebe.

Želám vám pekný 
jarný týždeň.

najmodernejšími profi strojmi

0911 60 20 40

•panelu
•železobetónu
•jadrové vŕtanie

Najlacnejšie
REZANIE
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Diamond cut s.r.o.

0905 694 993  |  www.drevoplast.eu
drevoplast@drevoplast.eu
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interiérové
vchodové

Študentská 1, Košice (bývalá práčovňa)

garážové
brány

sieťky žalúzie

dvere
okná

Ahoj, som nová, 

 

lepšia pôžička.

 

Plať za mňa 
 

koľko chceš.

Ahoj, som nová, 

 

lepšia pôžička.

 

Plať za mňa, 
 

koľko chceš.

  

Predajné miesta:
Moldava nad Bodvou, Hviezdoslavova 18, 0918 509 724

Košice, Fejova ulica 1, 0918 709 028
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Pôžičky od 18 do 75 rokov

za 8 až 14 dní 

na kľúč

BYT - BYTOVÉ JADRO
 REKONŠTRUKCIE BYTOVÝCH JADIER
 KUCHYNSKÉ LINKY  OBKLADY  DLAŽBY 
 OMIETKY  MAĽBY  ELEKTRO REVÍZNE 

SPRÁVY  VODA  KÚRENIE  PLYN
 SADROKARTÓN  KAZETY

vieme, že sa dohodneme ...
Tel.: 055/636 28 43, 0903 613 035
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www.facebook.com/V.Skrivanek
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BETÓNOVÉ PLOTY
obojstranné za cenu

jednostranných

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

Siete proti hmyzu
Zhŕňovacie dvere

Široký sortiment, rýchle dodávky,
atypické riešenia, 18 - ročná prax

0905 644 448 
055/729 8838

FACH, Jantárová 30, Košice
www.fach.sk, fach@stonline.sk
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INZERCIA
kosicko@regionpress.sk

• STRECHY, ŽĽABY, ODKVAPY

• KOMÍNY, FASÁDY, HROMOZVODY

• VÝZDOBA FASÁD, MONTÁŽ REKLAMY

• KOVOVÉ KONŠTRUKCIE
   (montáž, demontáž, oprava)

www.ZLANA.sk

0911 150 447
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055/799 91 53  |  0905 694 993
drevoplast@drevoplast.eu  |  www.drevoplast.eu
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Interiérové
dvere

Študentská 1
Košice

v ponuke aj posuvné
a dvojkrídlové
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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

 www.odb-injektaz.sk
|
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www.domaciservis.sk  •  domaciservis@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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-odvoz-dovoz
-sťahovanie
vypratávanie
pivníc, záhrad
-likvidácia 
azbestu-eternito-
vých striech, staveb-
ného a iného odpadu
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vrátane garáže
v rekonštrukcii
30 km od Košíc
100m², poz. 2120m²

0950 504 832

RD v Nyiri - MAĎARSKO  59.500 €

viac na www.bazos.sk
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BEZPEČNOSTNÉ DVERE ZDARMA

vodoinštalačné práce, murovanie, betónovanie,
sadrokartónové podhľady a priečky,

obklady, dlažby, rekonštrukcie na kľúč

REKONŠTRUKCIE
BYTOVÝCH JADIER a STAVIEB

REKONŠTRUKCIE
BYTOVÝCH JADIER a STAVIEB
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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

výkup a predaj
EUROPALIET 

Pri areáli David  •  Košice  •  Jazerná 1
0907 617 268  •  ondrej.bartok@gmail.com

  PALIVOVÉ
 DREVO
na predaj
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MEDZINÁRODNÁ PREDAJNÁ VÝSTAVA EXOTICKÝCH ZVIERAT

PARTNERI

SPOLOČENSKÝ PAVILÓN,  TR.SNP 61, KOŠICE   OD 9:00-15:00 | NEDEĽA 

07.04.2019

DIVOČINA V MESTE

K O Š I C E

AQUACANIS
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elektroprojek�

www.regionpress.sk
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Veľmi dôležitý je charakter pozem-
ku. Najmä to, aby na stavenisku nebo-
la voda. Stavebník by to už mal mať v 
tejto etape stavby vyriešené. Zemina 
nesmie byť z pozemku vyplavovaná, 
okolité komunikácie nemožno zanášať 
bahnom zo staveniska, lebo za to hrozí 
vysoká pokuta. Ďalšou nevyhnutnos-
ťou sú inžinierske siete, každá stavba 
potrebuje zdroj energie a prívod vody. 
Ak ešte nemáte na pozemku prívod 
vody a elektrickej energie, tieto siete sa 
zriaďujú na hranici staveniska. Umiest-
nenie pripojenia je však nutné najskôr 
dohodnúť s miestnymi dodávateľmi 
elektrickej energie, či vody. Pri výstav-
be domu určite potrebujete trojfázový 
prúd. A nie, nie je to na smiech – každá 
stavba sa začína zriadením sociálneho 
zariadenia – teda wc a priestoru, kde sa 
možno umyť. Na zabezpečenie toaliet 
dnes už mnohí využívajú možnosť pre-
najať si celú „búdku“, ktoré je ekologic-
ká a aj estetická a hygienická.

A pozor na doklady - Samozrejmé 
je, že sprievodnú dokumentáciu si sta-
vebník svedomite odkladá. Zhotovova-
teľ si napríklad preberie stavenisko pro-
stredníctvom preberacieho protokolu a 
získava povinnosť začať viesť stavebný 
denník, udržiavať na danom pozemku 
poriadok a vykonávať stavebné práce 
súvisiace len s projektom stavby.

Ide sa na základy - Samozrejme, 
žiadne „krokovanie“ neprichádza do 
úvahy. Stavba musí byť precízne zame-

raná, to je úloha pre geodeta. Až potom 
sa možno venovať samotnému pôdory-
su. Už pri vyberaní pozemku je dôleži-
tý vzťah k svetovým stranám. Slnečné 
svetlo ovplyvňuje nielen náladu, ale 
aj výkonnosť človeka počas dňa. Ale o 
tom niekedy v ďalších pokračovaniach 
nášho cyklu. Vytýčenie pôdorysu sa 
realizuje pomocou orientačných bo-
dov, ktoré si môžete stanoviť na príklad 
pomocou drevených kolov. Následne 
pozdĺž ich spojníc nanesiete vapenný 
pás, ktorý určí hranice domu.

Začíname kopať - Hĺbka základov 
závisí od výšky osadenia stavby. Tak-
tiež však závisí na sklone kanalizácie, 
počte schodov, ktoré budú viesť do 
domu a podobne. Už pri výkope zák-
ladov sa umiestňujú do výkopov časti 
bleskozvodu. Do výkopov sa umiestňu-
jú aj inžinierske siete. To znamená po-
trubia, ktoré budú zabezpečovať pre-
nos vody, plynu, či elektriny do domu. 
Je teda nutné myslieť na ne ešte pred 
zaliatím výkopov betónom.

Všetko je vybavené, začíname stavať

» red

Už aj v Košiciach

profilového
systému “VEKA”

Najvyššiu kvalitu okien
                  považujeme za štandard

partner firmy OKNOPLAST

Izolačné trojsklo 4 Xglass Ug=0,5, len v oknách OKNOPLAST

OKNÁ SÚ INDIVIDUÁLNE
A JEDINEČNÉ

ColorFull
Drevo

imitujúca fólia
na vnútorných

viditeľných
po otvorení krídla

Vonkajšie žalúzie

®

Žižkova 12, Košice
055/7290 787
0911 338 500
famiplus@mail.t-com.sk

Garážové
brányInteriérové

Vonkajšie
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člen aliancie

®

ENTE s.r.o.
Popradská 56, Košice

055/642 5028

Montáž strešných krytín
Montáž drevených krovov
Montáž strešných okien
Doprava 0905 518 303
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27
rokovsme tu s vam

i

19
92 – 2019

www.ente.sk

ČLEN - ENTE s.r.o.ZAKLADAJÚC
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VÝZNAM 
STAVEBNÉHO 
SPORENIA 
STÚPA

Od začiatku tohto roka platia v stavebnom sporení nové 
podmienky. Aj napriek tomu, záujem ľudí oň neklesá. 
Práve naopak, dnes nadobúda oveľa väčší význam. 
O najzásadnejších zmenách, ale aj vízii do ďalších rokov 
hovoríme s Marekom Daridom.



KE19-12 strana- 6

6
SUDOKU / SLUŽBY, BÝVANIE

89

4
73

5

3
2

8

45
5
21

7
7
4

8
3
72

42
5

S

U

D

O

K

U

66
-0

03
30919 204 754

SIETE PROTI
HMYZU

Servis
Montáž
Dodanie
Oprava
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ZADARMO mikroventilácia
okien
ZADARMO zameranie,
demontáž, odvoz odpadu

JARNÁ AKCIA za BEZKONKURENČNÉ CENY
OKNÁ BEZ ČAKANIA - SKLADOM viac ako 1000ks

JARNÁ AKCIA za BEZKONKURENČNÉ CENY
OKNÁ BEZ ČAKANIA - SKLADOM viac ako 1000ks

JARNÁ AKCIA za BEZKONKURENČNÉ CENY
OKNÁ BEZ ČAKANIA - SKLADOM viac ako 1000ks

JARNÁ AKCIA za BEZKONKURENČNÉ CENY
OKNÁ BEZ ČAKANIA - SKLADOM viac ako 1000ks

Zároveň montujeme a prenajímame fasádne lešenie zn. GRAF
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1200

59,-€49,-€50,-€31,-€ 59,-€49,-€50,-€31,-€

6-8 komorový profil s troma tesneniami ALUPLAST, DECCO, SALAMANDER

CERTIFIKÁT “CE”
CERTIFIKÁT “CE”

www.oksro.sk

Akcia platí
do vypredania zásob

PLASTOVÉ, HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE, PARAPETY, ŽALÚZIE A SITÁ

DEMONTÁŽ - MONTÁŽ - VYSPRÁVKY

ZADARMO žalúzie pri montáži
okien našou firmou
ZADARMO blokáda kľučky
proti chybnej manipulácii
Špičkové kovanie zn. “MACO” rakúskej výroby

VRANOV n./T, Čemerianska 192
Tel./fax: 057/ 44 22 066
E-mail: ok.okno@azet.sk
T-MOBILE: 0904 121 157

KOŠICE, Letná 47
Tel./fax: 055/ 64 44 446

E-mail: ok.kosice@gmail.com
O2: 0948 622 266

Uvedené rozmery sú rozmery stavebných otvorov. Ceny bez DPH.

Presťahovali sme sa do budovy Východoslov. tlačiarníPresťahovali sme sa do budovy Východoslov. tlačiarníPresťahovali sme sa do budovy Východoslov. tlačiarní
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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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ZÁHRADNÍCTVO

www.zahradnictvo-uhrin.sk0940  234  800

Realizácia okrasných záhrad

Strihanie okrasných drevín
Budovanie jazierok, potokov, fontán
Automatické zavlažovacie systémy zn. Gardena

Realizácia okrasných záhrad
Montáž robotických kosačiek
Strihanie okrasných drevín
Budovanie jazierok, potokov, fontán
Automatické zavlažovacie systémy zn. Gardena
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Redakcia Košicko
Masarykova 2
KOŠICE
1. poschodie

na novej
adrese

»Kúpim 2- 3 izb byt v Ko-
šiciach. Súrne. Hotovosť. 
0910 652 053
»Hľadám garáž na pre-
nájom v okolí Slobody 
alebo aspoň Lunik 1,2,3. 
Mobil 0909 110 537

»Čistenie hrobov a obno-
va písma, serióznosť, ko-
rektnosť a spoľahlivosť. 
T.Č. 0919 205 521
» Predám sklolaminá-
tové žumpy o objeme 
5.000, 8.000 a 10.000 lit-
rov a vodomerné plasto-
vé šachty. Cena od 650 €. 
Doveziem, osadím, vyko-
nám aj tlakovú skúšku. 
T.č.: 0905 925 991

auto-moto/predaj 1
auto-moto/iné 2
byty/predaj 3
byty/prenájom 4
domy/predaj 5
pozemky/predaj 6
reality/iné 7
stavba 8
domácnosť 9
záhrada a zverinec 10
hobby a šport 11
deťom 12
rôzne/predaj 13
rôzne/iné 14
hľadám prácu 15
zoznamka 16

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.

ČÍSLA RUBRÍK    

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

kosicko@regionpress.sk
Masarykova 2, Košice

1. poschodie
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PATRIA n. o. ,  Drienovecké kúpele  497,  Dr ienovec
Tel. :  055/48 98 710,  055/460 21 15

Rehabil itačné centrum: 055/48 98 711 
w w w.dr ienoveckekupele.sk

ZARIADENIE PRE SENIOROV
Š P E C I A L I ZO VA N É  Z A R I A D E N I E  A  R E H A B I L I TAČ N É  C E N T R U M 

D R I E N O V E C K É  K Ú P E L E
66
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Kavečianska cesta 8, Košice
tel.:      055/633 16 56
mob.:  0902 372 880 | 0911 627 180
mail:   zelezorivi@centrum.sk

Spojovací materiál + stavebná chémia
Ručné náradie

Pletivá rôzneho druhu
Odkapové systémy

Hutný materiál + delenie
Stavebná oceľ + kari rohože
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Nie zriedkavo sa stáva, že v praxi si 
ľudia zamieňajú zmluvu a  pôžičke so 
zmluvou o  výpožičke, prípadne tieto 
zmluvy považujú za vzájomné ekviva-
lenty. Z tohto dôvodu si v tomto článku 
v  stručnosti vysvetlíme základné roz-
diely medzi týmito dvoma osobitnými 
typmi zmlúv. V prvom rade je potrebné 
uviesť, že zmluvou o pôžičke prenechá-
va veriteľ dlžníkovi veci určené podľa 
druhu a  dlžník sa zaväzuje vrátiť po 
uplynutí dohodnutej doby veci rovna-
kého druhu. 

Na druhej strane zmluvou o výpo-
žičke prenecháva požičiavateľ vypoži-
čiavateľovi vec počas dohodnutej doby 
na bezplatné užívanie. Už z týchto defi-
nícií možno badať, že dispozičné právo 
je pri zmluve o  pôžičke konštruované 
širšie ako pri zmluve o  výpožičke. K 
jednotlivým rozdielom medzi týmito 
dvoma zmluvnými typmi možno dôjsť 
komparáciou ich podstatných znakov. 
Podstatnými znakmi zmluvy o  pô-
žičke sú prenechanie veci na voľnú 
dispozíciu (t. j. prichádza k  prevodu 
vlastníctva k  veci, ktorá sa prenechá-
va), predmet zmluvy o pôžičke, ktorým 
môžu byť jedine druhovo určené veci, 
dočasnosť právneho vzťahu, ktorý na 
základe zmluvy o pôžičke vzniká, po-
vinnosť dlžníka vrátiť vec rovnakého 
druhu, ako aj doba splatnosti vrátenia 
prenechanej veci. 

Podstatnými znakmi zmluvy o vý-
požičke sú prenechanie veci určenej in-
dividuálnymi znakmi (ktoré ju odlišujú 
od iných vecí) do užívania, bezplatnosť 
a dočasnosť užívania. Je potrebné upo-
zorniť na skutočnosť, že predmetom 
zmluvy o  pôžičke môžu byť len hnu-
teľné veci, čo však neplatí pri zmluve 
o výpožičke, kedy predmetom zmluvy 
môžu byť aj nehnuteľné veci. 

Pri zmluve o  pôžičke si zmluvné 
strany môžu dojednať úroky, pri zmlu-
ve o  výpožičke však zmluvné strany 
takúto možnosť nemajú, keďže ako 
sme si už vyššie uviedli, ide o zmluvu 
bezodplatnú. Predmetom zmluvy o pô-
žičke sú najčastejšie peniaze, pričom 
však predmetom môžu byť aj iné dru-
hovo určené veci. Z  toho vyplýva, že 
pri zmluve o pôžičke sa zvyčajne vracia 
iná vec, ako tá ktorá bola prenechaná, 
keďže pri tomto type zmluvy sa pripúš-
ťa aj spotrebovanie prenechanej veci. 

Na druhej strane pri zmluve o vý-
požičke sa vracia totožná vec, t. j. tá 
ktorá bola požičaná.

Základné rozdiely zmluvy o pôžičke 
a zmluvy o výpožičke

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

Prečo čistiť DPF filtre u nás
Vieme, že potrebujete ušetriť čas a finančné prostriedky. Preto sme vybrali  
špičkovú technológiu čistenia a efektívne nastavili všetky služby.

Všetko na jednom mieste
Odmontujeme - vyčistíme - namontujeme. Žiadne niekoľkodňové čakanie  
kôli zasielaniu DPF filtra do iného servisu.

Záruka kvality
Po čistení dostanete originálny protokol, kde budú uvedené informácie  
o výsledku čistenia. Žiadne hodnoty „od oka“.

Až 95% účinnosť čistenia
Pre vás úspora. Dobre vyčistený filter pevných častíc pomáha spaľovaciemu 
systému, spotreba je nižšia, motor spokojný a vaša peňaženka tiež.

Rbpp trading s.r.o., 
Duklianskych hrdinov 1682, 093 01 Vranov nad Topľou

+ 421 915 864 547    I    +421 915 890 813    I    rbpptradingsro@gmail.com

čistenie 
DPF Filtrov
Všetko v jednom autoservise
bez niekoľkodňového čakania.

AKCiA oD 135 eUr
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napriek výsledku volieb by som sa 
Vám chcel poďakovať za všetku Vašu 
snahu a podporu, za hlasy všetkých 
Vás, pre ktoré ste možno mnohí do-
konca precestovali kus sveta. Ne-
smierne si to vážim, vážim si vašu 
priazeň a podporu, ktorú stále cítim. 
Celý život bojujem za pravdu, právo 
a spravodlivosť. Začal som od seba a 
cez rodinnú podporu sa to prenieslo 
aj k Vám. Bolo a naďalej je mi cťou 
bojovať aj s Vašou podporou, za Slo-
vensko, tradície a právny štát.

Možno máte pocit, že Vaša snaha 
vyšla nazmar, že nemalo žiaden zmy-
sel bojovať. Chcem Vás povzbudiť a 
uistiť Vás, že všetko, čo sa udialo a 
na čom sme pracovali, má zmysel. 
Treba mať tiež na pamäti, že sme stá-
li proti obrovskej presile. Sila nášho 
súpera je nesmierna. Ovláda médiá, 
známe osobnosti, vplyvové skupiny, 
má neobmedzený rozpočet a využíva 
najpodlejšie techniky propagandy a 
manipulovania. 

Niekedy víťazstvá neprichádzajú 
v skokoch, ale prichádzajú pomaly, 
postupne. Túto bitku sa nám síce ne-
podarilo vyhrať, ale podarilo sa nám 
vytvoriť pevné základy pre ďalší po-
stup, vytvorili sme silné informačné 
pole a zasiali myšlienky. Aj s pomo-
cou Vás sa darilo ich rozšíriť a ony 
časom vyklíčia. Veľmi dobre viem, že 
kde neplatí právo, trpia nevinní. 

Viem, že vieru vo víťazstvo a zme-
nu máme v našich rukách.

Ja sa nevzdávam, ideme ďalej!

Vážení fanúšikovia, 
podporovatelia, priatelia,

JUDr. Štefan Harabin

O
bj

ed
ná

va
te

ľ: 
JU

D
r. 

Št
ef

an
 H

ar
ab

in
, B

ra
tis

la
va

   
   

   
 3

3-
00

03
 

63 000,-

113 000,-

87 000,-

115 000,-

167 000,-128 000,-

37
-0

04
9



KE19-12 strana- 9

9
SLUŽBY, BÝVANIE
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Najväèšia distribúcia

Vydávané každý týždeò

Grafika v cene inzerátu
kosicko@regionpress.sk

od BRATISLAVY po HUMENNÉ
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Nemusíte h¾adaś 2 alebo 3 firmy, MY PONÚKAME VŠETKO, ÈO POTREBUJETE!

montter@montter.sk                 www.montter.sk                0919 370 730   0919 383 363

Zameranie a doprava ZDARMA7- roèné skúsenosti v oblasti zimných záhrad

STAVEBNÉ PRÁCE    RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ/OTOÈNÉ ZASKLENIE    TIENENIE NA STRECHY    SKLENENÉ STRECHY    DREVENÉ PODLAHY

TERASY   ZIMNÉ ZÁHRADY   PRÍSTREŠKY   ZASKLENIE   TIENIACA TECHNIKA

Materiály: HLINÍK, DREVOMateriály: HLINÍK, DREVO

83
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22

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

Záručná doba 4 roky. Akcia platí do 31.3. 2019

JARNÁ AKCIA
Markízy
-28%

Pergoly, Mediterány
-25%

57
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Východné Slovensko
BJ - Bardejovsko-Svidnícko-Stropkovsko
GE - Gemersko-Rožňavsko-RimavskoSobotsko-Revúcko
HU - Humensko-Vranovsko-Sninsko-Medzilaborecko
KE - Košicko
KS - Košicko-okolie
SL - Ľubovniansko
MI - Michalovsko-Trebišovsko-Sobranecko
PP - Popradsko-Kežmarsko
PO - Prešovsko-Sabinovsko
SN - SpišskoNovoVesko-Levočsko-Gelnicko

-
- 
-
-
-
-
-
-
-
-

Stredné Slovensko
BB BanskoBystricko-Brezniansko
KY Kysucko-Čadčiansko-Kysuckonovomestsko
LI Liptovsko-Mikulášsko-Ružombersko
LC Lučenecko-Veľkokrtíšsko-Poltársko
MT Martinsko-Turčianskoteplicko
OR Oravsko-D.Kubínsko-Námestovsko-Tvrdošínsko
PB PovažskoBystricko-Púchovsko
PD Prievidzsko
ZV Zvolensko-Detviansko-Krupinsko
ZH Žiarsko-Banskoštiavnicko-Žarnovicko
ZA - Žilinsko-Bytčiansko

-
- 
-
-
-
-
-
-
-
-
- 

Západné Slovensko
BV Bratislavsko-východ
BZ Bratislavsko-západ
DS DunajskoStredsko
GA Galantsko-Šaliansko
HC Hlohovecko-Sereďsko
KM Komárňansko
LV Levicko
MA Malacko
NR Nitriansko
NZ Novozámocko
PK Pezinsko
PN - Piešťansko-Novomestsko-Myjavsko
SC - Senecko
SE - Senicko-Skalicko
TO - Topoľčiansko-Partizánsko-Bánovecko
TN - Trenčiansko-Dubnicko-Ilavsko
TT - Trnavsko
ZM - ZlatoMoravsko

PP

SL BJ

PO HU

MIKS

SN

LC

BB

LI

OR

ZV

KY

ZAPB

MTTN

ZH

PD
PN

TO

NR
ZM

NZ

KM

LV

MA

SE

HC
PK

TT

GA

DS

SCBZ
BV

GE
KE

sieť 39 regionálnych novín

súvislé pokrytie Slovenska
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Auto PALAZZO Košice, s.r.o., Vozárova 1, 040 17 Košice-Barca
tel.: 055/678 67 43, 055/678 08 68, www.auto-palazzo.sk

Limitovaná edícia
TIPO ITALIA a ITALIA EXTRA
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Certifikované bezpečnostné dvereza najnižšie ceny v Košiciach!!!

Certifikované bezpečnostné dvereza najnižšie ceny v Košiciach!!!

BEZPEČNOSTNÉ DVERE
BEZPEČNOSTNÉ DVERE

400 €400 €
s montážou

420 €420 €
s montážou

540 €
od

540 €
s montážou

Vhodné aj do
PÔVODNEJ
zárubne!!!

Vhodné aj do
PÔVODNEJ
zárubne!!!

34
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Dobré cenyKrátka 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 11www.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 7223 izb. VIEDENSKÁ č. 36 /SÍDLISKO ŤAHANOVCE/  

- OV, 2.p, 76m2, loggia, v byte prebehla kompl. rekon.CENA:             99.990,-€             mobil: 0915 864 5333 izb. PALÁRIKOVA č. 3 /JUH/  - OV, 3.p., 65m2, 2x loggia, moment. prebieha komplet. vkusná rekonštr.CENA:          127.000,-€             mobil: 0905 261 1172 izb. PANELOVÁ /JUŽNÉ MESTO/  - OV, 4.p., 53m2, 
bez balkónu, bez výťahu, čiastočná rekonštrukciaCENA:             78.500,-€             mobil: 0918 181 1111,5 izb. KROSNIANSKA č. 17 /FURČA/  - OV, 1.p., 40m2, loggia, v byte moment. prebieha kom. rekon.CENA:             78.000,-€             mobil: 0915 864 533GARSÓNKA, 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 870905 489 069 | 0907 954 380

DO 31.01.2019

LEN DO 31.01.2019

37
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Pracovisko
emisnej kontrolyprijme kolegu

Podmienka:3-ročná prax, SŠ vzdel.
600€ + odmeny
0902 722 593

SKLADOVANIE
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2

 odhlásenie vozidla   vybavíme za Vás

PENIAZE NA RUKU!
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 aj POŠKODENÝCH aj NEPOJAZDNÝCH

ODVOZ ZDARMA

VÝKUP STARŠÍCH VOZIDIELEKOLOGICKÁ LIKVIDÁCIA

VÝKUP STARŠÍCH VOZIDIELEKOLOGICKÁ LIKVIDÁCIA
0944 414 4570944 414 457

od roku výroby 1998
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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
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emisnej kontroly
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Podmienka:
3-ročná prax, SŠ vzdel.

600€ + odmeny
0902 722 593
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Naše okná vietor nezdolá

| DREVENÉ OKNÁ | DVERE | lNTERlÉR |
| BRÁNY | PODLAHY | SCHODY |

DO 31.01.2019

LEN DO 31.01.2019

Južná tr. 78, Košice   055/685 57 87
0905 489 069 | 0907 954 380

Lacné AUTODIELY
Lacné AUTODIELYlacneautodielykosice.eu0905 720 086
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VYHLASUJE
SÚŤAŽ O LÍSTKYNA KONCERT

Najčítanejšie regionálne noviny

KOŠICKO

Regionálne zastúpenie

Redakcia

Masarykova 2
Košice
1. poschodie, č.d. 134

kosicko@regionpress.sk

www.regionpress.sk
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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!

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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týždenník

Najlepšie ceny a doprava po celej SR!
Ďalšie akciové ponuky na www.zenitsk.sk

Prievidza – obec Koš – 046 / 5430 771, zenit@zenitsk.sk
Košice – 055 / 6254 006, kosice@zenitsk.sk

Frost 2/10 číra
9,91 €/m2 s DPH

Kvalitný materiál pre nerozbitné
zasklievanie a prestrešovanie 

polykarbonát
plexisklo
hliník

Macrolux 7/16 bronz
17,35 €/m2 s DPH

72
119

01
01

plastové a drevené eurookná, dvere a garážové brány

410€

380 €

Špičkové 5 - komorové profily

NA SPLÁTKY BEZ NAVÝŠENIA

demontáž, montáž, vysprávky, vonkajšie 
a vnútorné parapety, mikroventilácia, 

retiazkové celotieniace žalúzie, 
zdvíhač krídla, DPH, odvoz zdarma
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SALAMANDER
STREAMLINE

AKCIA

Profesionálni, školení pracovníci

DARČEK
elektronika podľa ponuky

pri nákupe nad 900€

34
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3

Alžbetina 30
KošiceKošice

Alžbetina 30

520€

469€

AKCIA
na zateplenie rodinných domov

| uhlíkový polystyrén
 v cene obyčajného |

Pri objednávke do konca marca
elektrická nerezová trúba Elektrolux
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Slovensko pre rodiny

» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO

Rodina je zák-
ladnou bunkou 
spoločnosti. Hnu-
tie OĽANO jej preto 
od svojho vzniku 
venuje osobitnú 
pozornosť. Nepre-

behla snáď ani jedna schôdza parlamen-
tu, na ktorú by naše hnutie nepredloži-
lo aspoň jeden návrh zákona s cieľom 
pomôcť slovenským rodinám (a nie len 
úplných).

Osobitnú pozornosť venujeme rodi-
ne a rodinnej politike aj v hĺbkovom re-
ferende, ktoré pripravujeme. Až 7 otázok 
spomedzi 17, ktoré sme navrhli, sa týka 
problémov našich rodín. Dnes vám pred-
stavíme 4 z nich:

5. Príspevok od 4. mesiaca tehoten-
stva. Pracujúce a študujúce matky by 
mali mať nárok na materský príspevok 
vo výške rodičovského príspevku už od 
4. mesiaca tehotenstva. Aj vďaka tomu-
to opatreniu by pravdepodobne mnoho 
žien, ktoré podstúpia interupciu len z 
ekonomických dôvodov, prehodnotilo 
svoje rozhodnutie a dieťa by riadne do-
nosilo.

6. Hypotekárne prázdniny rodi-
nám. Rodič dieťaťa do 6 rokov by mohol 
požiadať banku o plný odklad splátok 

hypotéky. Chceme pomôcť rodičom, kto-
rí majú starosti s výchovou malých detí, 
aby si starosti so splácaním hypotéky 
mohli odložiť a posunúť na menej nároč-
né obdobie, kedy už ich deti budú samo-
statnejšie.

7. Flexibilná rodičovská dovolenka. 
3 roky „materskej“ a rodičovskej by si 
mohli obaja rodičia rozdeliť medzi seba 
podľa ľubovôle. Čerpať by ju mohli naprí-
klad aj zároveň, každý po roku a pol.

8. Miesto v škôlke pre každé dieťa. 
Každé dieťa od 3 rokov by malo mať nárok 
na bezplatné miesto v škôlke. Ak by mu 
však aj napriek tomu nebolo poskytnuté, 
získal by rodič každý mesiac odškodné 
vo výške príspevku na starostlivosť o 
dieťa. OĽANO to považuje za základnú 
spravodlivosť, ktorá 
však na Slovensku 
dlhé roky naplatí 
pre každého.

Ide nám o Slo-
vensko pre rodiny. 
Pomôžte nám ho 
presadiť.

ps: A nezabudnite 
ísť v sobotu voliť 
;o)
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• moderne vybavená klinika má uzatvorené zmluvy
   so všetkými zdravotnými poisťovňami

• ošetrenie a diagnostika pomocou najnovších
   technológií vrátane panoramatického röntgenu
• 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

• moderne vybavená klinika má uzatvorené zmluvy
   so všetkými zdravotnými poisťovňami

• ošetrenie a diagnostika pomocou najnovších
   technológií vrátane panoramatického röntgenu
• 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

Zubná klinika prijíma nových pacientov

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

Nájdete nás   v Medicínskom centre na 4. poschodí AUPARK Košice

HAPPYDENT, s.r.o.

Nie všetci majú tú možnosť na jar 
vyraziť do záhradky a začať sa tam re-
alizovať. Nič to, miniatúrne plantáže 
si možno účelne zriadiť aj na okennom 
parapete. Doma tak budete mať nielen 
viac jarnej zelene, ale aj vitamínov, kto-
ré sú vždy „poruke“.

Čerstvé zdravé bylinky po celý rok, 
príjemná vôňa – no nestojí to za trochu 
námahy aj v byte? Bylinky si môžete za-
dovážiť ako sadeničky a „iba“ sa starať 
o to, aby rástli, alebo môžete začať od 
semienok, čo je náročnejšie, ale zas, asi 
to aj viac baví. A v rodinách s deťmi je to 
aj celkom výchovný dlhodobý projekt.

Ak sa teda rozhodnite, či už na dno 
kvetináča, alebo „rantlíku“, vždy dajte 
drenážnu vrstvu, ktorá pomáha odvá-
dzať prebytočnú vodu nejakým spod-
ným otvorom do podkladovej misky. V 
opačnom prípade dávate zabrať kore-
ňovej sústave, ktorá príliš veľa vlhkos-
ti nemusí zvládnuť a začne odhnívať. 
Bylinky majú rady slnečné stanovisko, 
čiže okenný parapet je dobrá voľba. 
Ak je v byte nízka vlhkosť vzduchu, čo 
najmä v panelových stavbách býva, 
rastlinky je dobré ošetriť občas vod-
nou hmlou. Aby sa vám jedna strana 
„plantáže“ príliš neťahala za slnkom, 
občas celý kvetináč pootočte. Pravi-
delné zostrihávanie bylinkám určite 
neublíži. Treba s citom voliť iba mieru. 
Napríklad, ak striháte pažítku, nikde 
neustrihnite viac, ako zhruba tretinu 
zelenej hmoty. Inak sa výrazne spoma-

lí jej rast.
Čím viac svetla a živín rastliny 

majú, tým rýchlejšie rastú. V príjem-
nom počasí – ak nie je príliš chladno 
či príliš horúco – ich môžete aj dať otu-
žovať na balkón. V letných horúčavách 
umiestnite medzi ne a okenné sklo 
izolačnú vrstvu – hoci aj kartón, aby 
ich slnečná žiara, znásobená sklom, 
nespálila. Ak chcete prihnojovať, ideál-
ne sú tyčinky, tie vám zaručia, že kon-
zumovatelná časť rastliny s hnojivom 
neprichádza do kontaktu – zasúvate 
ich totiž do substrátu. Mnohé z týchto 
tyčiniek obsahujú aj ochranu rastliny 
pred škodcami – napríklad voškami.

O samotných bylinkách, ktoré je 
možné pestovať takto priamo v kuchy-
ni, si napíšeme nabudúce.

Záhradka na parapete

» red
www.regionpress.sk
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Oplatí sa!
je príloha najčítanejšej siete regionálnych novín
REGIONPRESS s dosahom na viac ako 1,5 mil. domácností v SR.

Prináša užitočné informácie pre čitateľov o najlepších
obchodných ponukách týždňa, ktoré sa prevažne orientujú
na zákazníkov v slovenských domácnostiach.
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Každá očistná kúra znamená 
zmenu stravovacích zvyklostí. Sa-
mozrejmosťou je uprednostňovanie 
čerstvej zeleniny a ovocia, vyhýbanie 
sa hotovým jedlám, uprednostňova-
nie celozrnných výrobkov, zníženie 
červeného mäsa, hlavne bravčového, 
uprednostnenie porcií rýb alebo chu-
dej hydiny.

Neoddeliteľnou súčasťou očistnej 
kúry je vyhýbanie sa cukru a soli. Aj 
počas krátkodobej očistnej kúry pred 
jedením jedenkrát denne je účinnejšie 
rozdeliť si diétne jedlo do troch hlav-
ných porcií a prijímať aj bielkoviny v 
podobe chudého mäsa, syrov alebo 
vajíčka. 

Dostatočný príjem tekutín 2-3 litre 
denne je nevyhnutný, hlavne vody a 
bylinkových čajov. 

Vzorový jedálny lístok na 3 dni od-
ľahčujúcej kúry:

1. DEŇ
Raňajky: 1 vajce na tvrdo, 1 celozrnný 
toast, 1/2 grepu, čaj alebo káva

Obed: Polovica konzervy tuniaka vo 
vlastnej šťave, 1 toast,  čaj alebo voda
Večera: 2 plátky chudého mäsa, šálka 
zelených fazuliek, šálka mrkvy

2. DEŇ
Raňajky: 1 opečený toast,  1 avokádo, 
čierna káva alebo čaj. 
Obed:  1 šálka tvarohu alebo cotta-
ge syra, 1 paradajka 
Večera: 2-3 plátky šunky, 1 šálka bro-
kolice, ½  šálky mrkvy, ½ banánu. 

3. DEŇ
Raňajky: 1 jablko, 5 plátkov syra, by-
linkový  čaj 
Obed: 1 porcia ryby na 
pare, 1 šálka mrkvy, 1 
šálka karfiolu
Večera: dusené hydi-
nové prsia, 1 šálka ša-
látu, ½ pomaranča 

Jarné očistné kúry II.

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

metabolizmu a výživy

Veľa ľudí sa domnieva, že prírodné 
lieky či doplnky výživy len pomáha-
jú, pritom nemajú nežiaduce účinky a 
nemôžu spôsobovať liekové interak-
cie. Všeobecne sa však dá povedať, 
že ak má mať prírodný liek žiaduce 
účinky, je potrebné sa obávať aj mož-
ných nežiaducich účinkov, alebo aj 
interakcií s inými liekmi, hoci ich vý-
robcovia mnohokrát neuvádzajú. 

Rozchodnica ružová (ľudovo 
zlatý koreň, alebo Rodiola) - Roz-
chodnica nepatrí medzi veľmi známe 
rastliny, avšak extrakty z  nej sa na-
chádzajú vo výživových doplnkoch 
aj na našom trhu. Používajú sa podľa 
odporúčaní výrobcov najmä pri úz-
kostiach, napätí a  strese. Zaujímavý 
je jej neuroprotektívny účinok a efekt 
na pamäťové funkcie. U pacientov s 
tzv. kognitívnym deficitom (porucha 
poznávacích funkcií), zlepšuje Roz-
chodnica kognitívny výkon. Niektoré 
publikácie naznačujú priaznivý efekt 
u pacientov s Parkinsonovou choro-
bu.

Ľubovník bodkovaný - Obsahové 
látky ľubovníka ovplyvňujú enzýmy 
odbúravajúce liečivá v  pečeni. Ľu-
bovník je tzv. induktor – teda zvyšuje 
aktivitu pečeňových enzýmov, čím 
urýchľuje odbúravanie mnohých lie-
čiv. Dochádza k zníženiu a nezriedka 
aj k vymiznutiu účinku liečiva, čo na-
príklad pri liečbe srdcového zlyhania, 
hypertenzie, onkologických ochorení 

môže mať až fatálny následok. 
Grep a citrusy vo všeobecnosti - 

Citróny a grepy sú taktiež obľúbeným 
doplnkom bežných maródov a medzi 
širokou verejnosťou sú považované 
snáď za jediný zdroj vitamínu C. Ich 
pôsobením dochádza k zníženiu me-
tabolizmu liečiv, čo môže viesť k zvý-
šeniu ich hladín v krvi, nárastu účin-
nosti, ale aj toxických prejavov. Zvlášť 
rizikové sú napríklad lieky na liečbu 
vysokej hladiny cholesterolu, niekto-
ré analgetiká, či lieky ovplyvňujúce 
zrážanie krvi.

Informácií o  vplyve rastlín na 
lieky je veľa. Napríklad fialka intera-
guje s  preháňadlami, hloh nevhod-
nou kombináciou s  inými liečivami 
(sedatíva, antihypertenzíva), spôso-
buje únavu, nevoľnosť a  nadmerné 
potenie, ginkgo a jeho extrakty môžu 
ovplyvniť účinnosť liečiv užívaných 
pri poruchách zrážania krvi a  obľú-
bená mäta sa neodporúča pri žlčníko-
vých kameňoch a ochorení žlčníka.

Čo teraz? Máme sa báť vypiť čaj, 
či zjesť ovocie? Isto nie. Avšak pri 
súčasnom, zvlášť dlhodobom užíva-
ní liekov a  akýchkoľvek rastlinných 
prípravkov musí byť pacient opatrný. 
Vždy  je vhodné spýtať sa lekárni-
ka, prípadne lekára či v  prírodnom 
prípravku obsiahnuté látky nemôžu 
ovplyvňovať lieky, ktoré tiež užíva. 

Aj prírodné lieky môžu byť rizikové

» Ondrej Sukeľ, prezident SLeK
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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

Príďte si nakúpiť, aj zamaškrtiť na chutnom a zdravom jedle priamo k nám!

Každú stredu ZĽAVA 10% na Vami vybraný tovar

Zvonárska 1, Košice  ¦  0915 271 789  ¦  Po.-Pia.: 1000-1800
www.fitalfood.sk         kosicevitalfood
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...niečo chutné a zdravé pod zub...

•  príjemný bio nákup aj bez obalov,
    lepku, laktózy a cholesterolu
•  viac ako 25 rokov skúseností
•  odborné poradenstvo
•  lyofilizované ovocie
•  čerstvé šaláty
•  tovar na váhu
•  jedlo so sebou
•  celozrnné bagety
•  zdravé šťavy, čaje
•  prírodná kozmetika
•  kváskové chlebíky
    - špaldové, ražné, pohánkové, ...

Nová VEGAN predajňa
s rýchlym občerstvením a posedením

...byť zdravý
je radosť...  

• V
ITAL FOO

D
 •

 V

I T
A L  

Dobrý deň,
predstavujeme vám
predajňu VITAL FOOD,
s ponukou niečoho
chutného a zdravého
pod zub:) 
Zima je náročné obdobie,
zdravie si vyžaduje zvýšenú
pozornosť a starostlivosť,
to je fakt. Prevencia je super 
vec, chráni nás v predstihu. 

Byť v pohybe, jesť to,
čo pohybu nebráni, piť 
vodu a živé nápoje, tešiť sa 
zo života a rozumieť svojmu 
telu – to je dnes celkom 
umenie, ale v podstate 
normálny život.
V tomto vám chceme byť 
nápomocní aj s ostatnými 
podobnými predajničkami.

Niečo z nášho sortimentu
vám predstavíme a dúfame,
že vás inšpirujeme
ku každodenným dobrým
rozhodnutiam. 

Prežite pekný týždeň:)
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ZÁSTUPCA
 PREVÁDZKY  FRESH PLUS KOŠICE

PREDAVAČ/KA
NA ÚSEKU OVOCIA/ZELENINY, 
MLIEČNYCH VÝROBKOV, PEČIVA

PREDAVAČ/KA
NA ÚSEKU  MÄSA A MÄSOVÝCH VÝROBKOV

€ + odmena z tržby + odmena za nárast

 €+ príplatok za nefajčenie + príplatok za prácu  

cez víkend vo sviatok a nadčas + odmena za výkon

Nástupná mzda  €+ odmena za obrat + odmena  

od nadriadeného + príplatok za prácu cez víkend a nadčas

Nástupná mzda  € + odmena za obrat + odmena 

od nadriadeného + príplatok za prácu v noci, cez víkend 
a nadčas

 
benefity  

 Stabilné zamestnanie v našej spoločnosti
 Kvalitné vstupné zaškolenie podľa firemného štandardu
 Možnosť kariérneho rastu v rámci spoločnosti
 Podávanie teplej stravy: výber z 8 druhov jedál denne 

za symbolickú cenu
 Vernostné za každý odpracovaný rok v spoločnosti
 Vianočná odmena
 Finančné odmeny pri životných udalostiach ako je svadba,

narodenie dieťaťa, životné jubileum, pracovné výročie
 Firemné akcie: ples, MDD, Mikuláš - Mikulášske balíčky,

Vianočné balíčky
 Smartphone pre každého zamestnanca s neobmedzeným paušálom

 

 a internetom
 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

 Zľavy pre zamestnancov v rámci spolupráce s cestovou 
kanceláriou Ferrotour

 Možnosť preplatenia výdavkov za získanie osvedčenia 

 

o odbornej spôsobilosti pre prácu v potravinárstve 

 

v hodnote 95 €
 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

 
 

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

Chceš
naštartovať
svoju kariéru?
          Naša spoločnosť 
          ti v tom pomôže
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» Redaktor hovorí autorovi:
-Hovoríte, že nemáte žiadne nové politické vtipy? Ale to je 
nezmysel! Všetky politické vtipy sú staré a nemenia sa.  
Menia sa iba mená v nich!

» Na jednej schôdzke vyhlásil komunistický minister poľ-
nohospodárstva Ďuriš v roku 1947:
-Vidiek za mnou!
-Ledva stačil dobehnúť k autu a ufujazdiť.

» Traja vojaci, Francúz, Nemec a Slovák, prišli počas prvej 
svetovej vojny k nebeskej bráne.  Peter ich vypočúval:
-Za čo si bojoval?
-Za republiku a za svoj národ! – odpovedal Francúz.
-Za cisára a za vlasť! – riekol Nemec.
-Za osem grošov denne! – dodal Slovák. 

» Viete, prečo sa čerti boja púšťať komunistov do pekla?
Boja sa, že tam začnú budovať raj.

» V socialistickom poľnohospodárskom podniku sa pýtajú 
predsedu:
- Aké výsledky ste dosiahli v pestovaní kapusty?
- Minulý rok sme zasadili päťhektárov kapusty a všetku 
nám ju zožrali húsenice.
- A aké opatrenia ste prijali tento rok?
- Tento rok sme vysadili 50 hektárov kapusty, nech sa tie 
svine zadrhnú.

» Viete, aký je rozdiel medzi súčasným zriadením a tým, čo 
tu bolo pred rokom 1989?
Vtedy to brali politici vážne a ľudia si z nich robili srandu. 
Teraz to berú ľudia vážne a srandu si robia politici.

» Viete, čo je to absolútny komunizmus?
Keď je ešte aj v banke samoobsluha.

» Príde babka na úrad a hovorí staršiemu pracovníkovi pri 
okienku:
- Česť práci, súdruh!
Úradník jej odpovedá:
- Babička, vy ste si asi poplietla dobu.
Babka odpovedá:
- Dobu možno, ale teba nie!

» Pred zelovocom je tabuľka : Dnes máme kapustu.
A nejaký dobrák tam dopísal: Ďalšia ťažká rana západ-
ným imperialistom !

» Päťdesiate roky. Ľudovodemokratické Československo. 
Opitý Mišo leží na kanáli, lomcuje mrežami a zúfalo volá: 
- Súdruhovia, prečo?

Vtipy týždňa

  » redakcia

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

Kysák  /  4,00 Eur

Ďurkov  /  4,00 Eur

Ruskov  /  2,28 Eur

Nižný Klátov  /  2,20 Eur

Vyšný Klátov  /  2,20 Eur

Slančík  /  1,48 Eur

Rajón roznosu  /
minimálna suma
brutto za jeden roznos:

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

Šaca  /  12,64 Eur

Turňa nad Bodvou  /  7,55 Eur

Baška  /  2,20 Eur

Blažice  /  2,20 Eur

Slanské N. Mesto  /  1,96 Eur
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SBS
LAMA SK
príjme strážnikov
na obchodné prevádzky
v Košiciach

Kontakt:
0948 378 553

POS nutný! Nástup IHNEĎ!
800 € brutto/ mesiac
+ variabilná zložka

Prijmem kuchára, kuchárku s Praxou
na prípravu raňajok a obedov v reštauračnej časti  

diaľničnej čerpacej stanice Slovnaft  
(diaľnica D1 Prešov Košice) s nástupom od 1.4.,  

čistá mzda vrátane príplatkov až 1000 eur,  
práca iba cez pracovné dni mimo víkendov,  

možnosť čerpania dovoleniek -zástup zabezpečený,  
možnosť osobného rastu, stabilná práca v stabilnej  

spoločnosti, info na 0905 319 073,  
profesný životopis na: shamira@shamira.sk
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INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

kosicko@regionpress.sk
Masarykova 2, Košice

1. poschodie
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Výrobca okien
VEKA

HĽADÁ
ODBERATEĽOV

0948 466 436
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info@konstrukter.sk
Tel.: 0908 914 180

OPERÁTOR VÝROBY 
800 - 1000 EUR/netto

���������
900 - 1100 EUR/netto
�������������� 

11 EUR/hod.

����������������������
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¦ náradie ¦ spojovací materiál ¦ tmely ¦ rebríky ¦ 

¦ laná ¦ reťaze ¦ zámky ¦ pletivá ¦ tesárske prvky ¦
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AKCI
A

Pletivo PVC
150cm  25m bal

50 €

Kamenárstvo
&

Pohrebníctvo

POSOL, s.r.o.
0903 285 582
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E-SHOP pre
vašu obranu
0903 450 482

www.PISTOLE.sk

27
-0

03
9

Alžbetina 30,        0908 624 593

Kamenárske práce, pomníky a hroby

AKCIA na pomník
do konca marca!

    pri objednávke pomníka
mramorová váza a svietnik ZDARMA
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do trvalého pracovného pomeru, alebo na živnosť

FRÉZAR - SÚSTRUŽNÍK
Mzda: 4.50 € + odmeny

Kontakt: 0903 646 022

MANEX spol. s r. o.

PRIJME IHNEĎ


