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KOŠICKO
Novootvorený predaj
štrkopieskov

Spoločnosť B & T servis, s.r.o.Vám ponúka:

• štrkopiesky 0/4, 4/8, 8/16, 0/16, 16/22
• špeciálne piesky - šaštín a kopaný piesok
• dunajský ozdobný štrk
• drvené kamenivo (makadam)
4/8, 8/16, 0/32, 16/32, 32/64
- od 1.5. už aj čierna ornica na predaj
• doprava nákladným autom IVECO, AVIA,
veľké nákladné autá MAN - 8 kolové

v priestoroch bývalého B.A.S.K.
Palackého 27
v Košiciach,
za ČS Slovnaft

OTVORENÉ:

-odvoz-dovoz
-sťahovanie

e-mail: bf-trade@stonline.sk

5-komorový profil:

vypratávanie
pivníc, záhrad

vých striech, stavebného a iného odpadu

Južná trieda 97

AKCIA

(pred ČS OMV)
tel.:

055/728 87 80 - 1
0905 89 89 81
0911 89 89 87
66-0005-4

66-0009-1

Hutnícka 22, Košice

Brugmann
SALAMANDER

KOŠICE

-likvidácia
azbestu-eternito-

Už 22 rokov sme tu pre Vás!

460€

055/728 87 82

329€
REHAU

555€
377€

fax:

Brugmann
SALAMANDER

REHAU

Brugmann
SALAMANDER

414€
Brugmann
SALAMANDER

REHAU

465€

400€
REHAU

518€

AKCIA

V cene je zahrnuté okno vrátane dopravy, demontáže, montáže,
úpravy ostenia, vonkajších a vnútorných parapiet,
retiazkových žalúzií ISSO a DPH, likvidácie starých okien.

66-0110

čistí čalúnený nábytok a koberce u Vás aj u nás

www.jarekcistikoberce.sk ¦ 0915 937 226

www.bf-trade.sk

66-0087

OBJEDNÁVKY | DISPEČING:
tel: 055/678 26 65 | mobil: 0904 585 361
e-mail: strkopiesky@btservis.sk

Po-Pia: 7:00-17:00
So: 7:00-13:00

AKCIA

GARSÓNKA, EXNÁROVA č. 4 /FURČA/ - OV, 2.p.,
24m2, loggia, v byte moment. prebieha kompl. rekon.
CENA:
59.000 €
mobil: 0917 969 909
2 izb. Kpt. JAROŠA č. 2 /FURČA/ - OV, 4.p., 59m2,
loggia, v byte moment. prebieha kompl. rekonštrukcia
CENA:
89.900 €
mobil: 0917 969 909
3 izb. VIEDENSKÁ č. 36 /SÍDLISKO ŤAHANOVCE/
- OV, 2.p., 76m2, loggia, kompletná nová rekonštrukcia
CENA:
99.000 €
mobil: 0915 864 533
3 izb. PALÁRIKOVÁ č. 14 /JUH/ - OV, pražský typ,
vyvýšené posch., 72,90m2, loggia, kom. rekonštrukcia
CENA:
119.800 €
mobil: 0905 261 117
OBCHODNÉ PRIESTORY - TRAŤOVÁ ul. /KOŠICE KRÁSNA/ - výmera 395m2, parkovacie miesta
CENA:
239.000 €
mobil: 0915 864 533
POZEMOK - NIŽNÝ KLÁTOV /KOŠICE - OKOLIE/
- výmera 506m2, šírka pozemku 12x42m, IS: v dosahu
CENA:
12.000 €
mobil: 0905 877 722

ZÁRUKA na okná

akcie sa nekombinujú

Možnosť nákupu na splátky aj bez navýšenia

Okamžitý výkup nehnuteľností,
aj zadlžených, v hotovosti

0918 18 11 11, 055/303 11 11
www.realplus.sk

Týždenne do 82 750 domácností

5 rokov

34-0008-1

Najčítanejšie regionálne noviny

Dobré ceny
Krátka čakacia doba

66-0007-2

SKLADOVANIE

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

BIELE
vzor

AKCIA 270€
kovanie ZDARMA
zameranie ZDARMA
v ponuke aj

27-0006-1

0917 56 36 12
0911 60 20 40
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• Sídlisko Terasa, Sokolovská 5 | Po-Pia: 8-17
• Sídlisko Ťahanovce, Americká trieda | Po-Pia: 9-18
obchodný dom KLAS (bývalá MILA) 1. posch.

66-0002-1

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

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

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

34-0019-7

34-0004-1

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

Siete proti hmyzu
Zhŕňovacie dvere
0905 644 448
055/729 8838

www.stkbidovce.sk (12 km od KE)

BEZPEČNOSTNÉ DVERE

ŽALÚZIE
MARKÍZY
ROLETY

27-0069

NEREZOVÉ VLOŽKY • 0905 682 445

66-0011-3

ZAMERANIE a ukážka vzoriek u Vás doma ZDARMA

KOMINÁRSTVO MRÁZKO Košice Krásna
Revízie, kontrola a čistenie špeciálnou kamerou

šatníkové a policové zostavy
vešiakové steny
komody a iné...
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REDAKČNÉ SLOVO / SLUŽBY, BÝVANIE, RELAX

InzercIa

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

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

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

DISTrIBúcIa (82.750 domácností)
Každý týždeň:
Sídliská a mestské časti:
Ťahanovce, Dargovských hrdinov - Furča, Sever, Staré mesto,
Juh, Železníky, Nad jazerom, KVP,
Terasa.
Vyšné Opátske, Krásna nad Hornádom, Pereš, Barca, Myslava,
Košická Nová Ves,

Sawabona je zas pozdrav používaný v južnej Afrike a v preklade znamePodľa storočného Valašského ka- ná: „Ja si ťa vážim, som tu pre teba. Si
lendára je jún mesiacom ruží. Vraj pre mňa dôležitý.“ Niet šťastia a radosti
nádherne kvitnú a tešia nás. Dokážete sociálne normálneho jednotlivca, keď
sa ešte potešiť z kvitnúcich ruží? Z ich niekto iný je nešťastný. Keď urobíme
vône? Alebo už len z nákupu, zo suse- aj my denne radosť niekoľkým ľuďom,
dovej škody a neúspechu tých, ktorým náš život sa bude napĺňať radosťou.
často iba hlúpo závidíme? O vnútornú
Nenávisti je u nás už akosi priveľa.
radosť sa treba starať. Práve tak, ako o
tie ruže, ktoré bránime pred škodcami. Spolu s ňou závisti. Pritom – recept je
asi naozaj jednoduchý – nájsť si niečo,
Istý africký kmeň má zvláštny čo poteší. Hoci aj tie ruže.
zvyk. Keď niekto robí zlé veci, vezmú
V júni sa začína leto. Všimli ste
členovia kmeňa túto osobu do centra dediny a všetci sa postavia okolo si, že keď slnko príjemne hreje, ľudia
nešťastníka. Niekoľko hodín mu roz- sa viacej usmievajú? Je to spôsobené
právajú o všetkých dobrých veciach, tým, že slnečné svetlo výrazne zvyšuktoré kedy urobil. Tento kmeň totiž žije je úroveň endorfínov a a produkcia viv presvedčení, že každý človek prichá- tamínu D sa nám stará o ich
dza na svet ako dobrá bytosť a tiež, že dostatok. Výborným riekaždý chce cítiť ochranu, lásku, mier šením je fyzická aktivita
a šťastie. Niekedy to však človek necíti na čerstvom vzduchu podostatočne silne. A potom koná aj zlo. čas slnečného dňa.
Spoločenstvo toho kmeňa všetky zlé
Užívajte si jún
skutky vidí ako nedostatok lásky, mieru a ochrany. A tak robia všetko preto, naplno, ako sa
aby ten, ktorý zablúdil, toto všetko len dá!
opäť pocítil a aby pochopil, že on je
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

TERAZ AKCIA
BEZPEČNOSTNÉ DVERE ZDARMA

BYTOVÉ JADRÁ

•DEMONTÁŽ BETÓNOVÝCH ZÁRUBNÍ V PANELÁKOCH
•VÝMENA BATÉRIÍ, VANÍ A WC
Kontakt: 0910 265 473

UPRATOVANIE VCHODOV A BYTOV
Kontakt: 0940 167 464

VÁHY

obchodné, plošinové,
s tlačou na etikety,
na váženie pivných sudov,
na váženie alkoholu
a euromincí, ...

l
lll

KOŠICE
lV

maľby, nátery

83-0189

nástrek variopaint
na umakartové jadrá
Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
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39.250
38.600
35.500
35.000
36.500
26.500
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31.000
25.000
25.000
82.750
22.250
13.100
30.500
40.000
40.000
30.000

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

Východné Slovensko

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

27-0044

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

vieme, že sa dohodneme ...

30

na k

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

rokohvu Maľby - nátery schodísk a nebytových priestorov.
tr

www.facebook.com/V.Skrivanek

na

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

0905 625 433

37-0003-1

Stredné Slovensko

cena: 49.500€ kontakt: 0944 959 609
viac na www.nehnuteľnosti.sk a www.bazos.sk

Pôžičky od 18 do 75 rokov
Ahoj, som nová,
lepšia pôžička.
Plať za mňa,
mňa
koľko chceš.

STREŠNÉ KRYTINY - PREDAJ A MONTÁŽ
ODKVAPOVÝ SYSTÉM - SKLADOM

VÝHODNÉ ZĽAVY!
27-0013-1

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

www.pasketik.sk | 055/625 72 74

BYT - BYTOVÉ JADRO

v katastri obce Veľký Folkmar
28km od Košíc + 1,8km prístupová lesná cesta.
Chata je 3-podlažná: 3 izby, malá kuchyňa, komora,
kúpeľňa, kanalizácia-žumpa, elektr.:3x230/400V,
kúrenie kachľovými pecami a elektr. radiátormi,

západné Slovensko
57.000
67.000
26.000
30.000
24.000
15.000
30.000
25.500
48.000
35.000
21.000
32.500
25.000
31.000
38.000
52.000
45.500
18.000

eKasa

Predám chatu

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

66-0001-1

ll

34-0023-11

vodoinštalačné práce, murovanie, betónovanie,
sadrokartónové podhľady a priečky,
obklady, dlažby, rekonštrukcie na kľúč

34-0037-2

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

dobrý človek.

34-0094

Vydavateľ:
REGIONPRESS s.r.o.

Vstupujeme do posledného mesiaca prvého polroka. Privítame leto a
dni sa začnú nebadane skracovať.

66-0079

Masarykova 2
KOŠIce
kosicko@regionpress.sk

REKONŠTRUKCIE
BYTOVÝCH JADIER a STAVIEB

27-0008-1

redakcia:

Vraj mesiac ruží
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Predajné miesto:
Košice, Fejova ulica 1, 0918 709
(pri reštaurácii Stará sýpka)

028

66-0003-1

KOŠICKO

3
SLUŽBY, BÝVANIE, RELAX
u

zníck
Na záka
kar tu

Výroba
ého
stavebn
reziva

ZĽAVA

u
na mier
0903 723 720
0905 723 720
0910 173 121

0907 946 256

majsterdom2@gmail.com

FARBY/LA

34-0055

Budimír 4

1-dňový zájazd autobusom

na Levanduľový festival
v Tihany z východu Slovenska
za cenu

!!! SÚŤAŽ !!!

len 39 € na osobu!

V autobuse bude žrebovanie, do ktorého budú zaradení všetci
účastníci zájazdu, štastnému výhercovi vrátime 39 € - celú cenu lístka,
ktorú zapatil za zájazd :) + pribalíme aj darček od našej CK.

Možnosť zakúpenia obojsmernej miestenky na autobuse 5 €/osoba,
cestovné poistenie 1,60 €/osoba/deň.

Hviezdoslavova ul. 32

Moldava nad Bodvou

0908 699 252

34-0024

avel.sk
www.ckdelfintr

STK

JAZERO

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

STK + EK

www.stkkosice.sk

37-0009

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

PALIVOVÉ
DREVO

KE19-22 strana-
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na predaj

výkup a predaj

EUROPALIET

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

66-0078

34-0022-1

mobil: 0905 245 995
Košice, Priemyselná 4
www.safiroll.sk
e-mail:
safiroll@safiroll.sk
15-0136

10-ročné skúsenosti

KY

A
ZÁHRAD

sk
jsterdom.
| www.ma
Budimír

STAVBA

66-0066-1

www.cisteniehrobov .sk

+

+

www.majsterdom.sk

5%

4
SPRAVODAJSTVO / SLUŽBY

Je čas na glajchu
ku, psa alebo žobráka. Pred sťahovaním do nového domu kotúľala gazdiná
smerom od dverí do stredu izby bochník chleba v snahe zabezpečiť dostatok
a blahobyt, odriekajúc pritom prosbu k
Bohu o požehnanie domu a jeho obyvateľov. Dôležitú úlohu pri stavbe domu
tradične zohrávala vzájomná susedská
výpomoc.
Jedno slovo si však vyžaduje viac
vysvetliť. Ide o slovo glajcha. Je to
pojem, ktorý sa používa pre označenie
najvyššieho bodu stavby vo chvíli, keď
je budova postavená až po strešnú úroveň. Glajcha však môže byť aj výraz pre
stromček či veniec, ktorý sa pripevňuje
na krov alebo na komín. V prenesenom
význame však môže glajcha označovať
tiež dokončenie hrubej stavby.
Ale nielen to. Glajcha je symbol
úspešného ukončenia stavby. Okrem
slávnostne ozdobeného stromčeka je to
aj slávnostná reč, ktorú prednesie na
hostine pri príležitosti ukončenia stavby hlavný tesár. Na hostine by mali
byť prítomní všetci, ktorí sa na stavbe zúčastnili. Súčasťou pocty domu po
jeho dostavaní tiež býva jeho posvätenie miestnym duchovným otcom.
Nech sa vám dobre býva!

VÝROBA A MONTÁŽ OKIEN

• PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ okná a dvere
• žalúzie a siete proti hmyzu
• vonkajšie žalúzie
• vonkajšie a vnútorné parapety
• komplet tieniaca technika
• servis okien a dverí
• predaj, dodanie, montáž,
murárske výspravky

Dunajská 10, Košice

0905 571 754

VYSOKEJ KVALITY
a NAJNIŽŠEJ CENY
na Slovensku

www.vekostav.sk
info@vekostav.sk

okná ihneď k odberu!

WWW.VEKOSTAV.SK
Sklopné 500×500

900×1200

55€

93€

600×900

73€

1200×1200

103€

600×1200

39€

dvojkrídlové O-OS
1200×1200
bez stĺpika

79€

1200×1500

900×900

113€

79€

OPRAVA
ŽALÚZIÍ

(OTVÁRAME) - začiatok predaja
14.4.2019

27-0005-1

okien a dverí

www.ZaluzieKosice .sk

37-0102

KVETY - ZÁHRADNÍCTVO

PRETESNENIE
0950 41 41 82

153€

Zabezpečujeme
zber, prepravu a recykláciu
odpadu z elektrických
a elektronických zariadení.
Elektrozariadenia nepatria
do komunálneho odpadu.
e-mail: zeo@zeo.sk
web: www.zeo.sk

zameranie ¦ dovoz ¦ montáž

Kavečianska cesta 8, Košice
tel.: 055/633 16 56
mob.: 0902 372 880 | 0911 627 180
mail: zelezorivi@centrum.sk

1500×1500

Organizácia odpovednosti výrobcov

NOVÉ ŽALÚZIE
NOVÉ SIETE
proti hmyzu

» red

137€

37-0103 / 0104

šírka×výška
jednokrídlové OS:
600×600

KOVÁCSNÉ MOLNÁR JULIANNA | Po-Ne: 1000-1800, So: zatvorené
Fürdő U.15 | TELKIBÁNYA | 22 km za maďarskou hranicou
+36 30 568 1655 | juliakerteszet@gmail.com

66-0080

Stavbu rodinného domu by mali
sprevádzať aj určité zvyky, ktoré sú
na jednej strane vyjadrením úcty k
pracovitosti a zručnosti predkov –
remeselníkov a na druhej strane sú
tiež prejavom úcty k minulosti a ku
všetkému dobrému, čo nás naučila.
Tak skúsme.
Na zabezpečenie ochrany budúceho ľudského príbytku sa do základov
prvého rohu (v ktorom mal stáť stôl,
sošky a obrazy svätcov) alebo do základov všeobecne vkladali ochranné
predmety: nádobka so svätenou vodou,
posvätené byliny a mince. Na Orave a
Horehroní sa do začiatku 20. storočia
zachoval aj zvyk vkladať tam na ochranu konskú lebku, na Liptove sklo, na
východe Slovenska chlieb, na mnohých
miestach tiež listinu s údajmi o začatí
stavby.
Pred zastrešením stavby sa na
krokvu pribil stuhami ozdobený zelený máj, niekde sa dohotovenie obvodových múrov, hrubej stavby či krovu
osobitne oslávilo a označilo zväzkom
konárov alebo stromčekom so stuhami
nazývaným glajcha.
Po dokončení domu sa zvyklo nechať v ňom prvú noc prenocovať mač-

GARANCIA

VEKOSTAV

- 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

KE19-22 strana-

4

57-0035-1

Spojovací materiál + stavebná chémia
Ručné náradie
Pletivá rôzneho druhu
Odkapové systémy
Hutný materiál + delenie
Stavebná oceľ + kari rohože

66-0063-1

Kompletné rekonštrukcie:

5
ACN / SLUŽBY, BÝVANIE

Túto skúsenosť má za svoje vyše
70-ročné pôsobenie aj pápežská
nadácia ACN – Pomoc trpiacej
Cirkvi. Hoci pre svoje prísľuby pomoci je stále „v deficite“, účty boli doteraz
vždy vyrovnané. Vďaka tisícom dobrodincov, pre ktorých je evanjelium
neustálym prameňom novosti a mladosti.
Vo svete je najmä obrovský deficit viery, nádeje a lásky. Boh ho chce
pokryť naším misionárskym zápalom
a vkladom. Naše šance a devízy nikdy
neboli väčšie, ako sú teraz, len potrebujeme nabrať odvahu a v dôvere v Ježišovo slovo „vykročiť na vodu“.

» www.acn-slovensko.sk

čistenie
DPF Filtrov
Všetko v jednom autoservise
bez niekoľkodňového čakania.

AKCiA oD 135 eUr
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

Zariadenie pre seniorov

Najpredávanejšie
BETÓNOVÉ PLOTY
na Slovensku

www.DrienoveckeKupele.sk

SIETE PROTI

HMYZU

PLASTOVÉ OKNÁ,
DVERE
 KOMPLETNÁ STAVEBNÁ ČINNOSŤ
 PREDAJ PARAPETOVÝCH DOSÁK
 ŽALÚZIE A SIETE PROTI HMYZU
 GARÁŽOVÉ BRÁNY

www.dachmann.sk
maxidachmann@gmail.com

83-0005

Kontaktná adresa Prešov:
Levočská 2
Tel./fax: 051/7718 607
Mobil: 0903 634 202
Kontaktná adresa Košice:
Kováčska 63
Mobil: 0944 047 008

0911 150 447

Oprava
Dodanie
Montáž
Servis

možnosť predaja
aj na splátky

• STRECHY, ŽĽABY, ODKVAPY
• KOMÍNY, FASÁDY, HROMOZVODY
• VÝZDOBA FASÁD, MONTÁŽ REKLAMY

SAMOplus
w w w. s a m o p l u s . s k

0919 204 754
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66-0033

Tel.: 0911 047 213

PATRIA n.o. Drienovec 497
Tel.: 055/48 98 710, 460 21 15
Reh. centrum: 055/48 98 711

27-0010-6 / 0056

Špecializované zariadenie a
Rehabilitačné centrum

Zlatý páv, s.r.o.
Drienovecké kúpele, Drienovec

83-0080

Aj v krajinách s kresťanskou kultúrou sa neraz vytráca skutočné poznanie, prečo a v koho vlastne veríme.
Evanjelizácia je preto potrebná
vždy a všade. Marcello Candia (1916
–1983), bohatý taliansky podnikateľ, ktorý ako 50-ročný všetko predal a odišiel do Brazílie ako laický
misionár, rozpráva o svojej misijnej
skúsenosti s výstavbou nemocnice
v amazonskom pralese: „Môj spôsob
myslenia sa celkom zmenil. Ako podnikateľ v priemysle som si vždy najprv

robil prognózy, plány, projekty. Uvažoval som o peniazoch a bankách,
ako financovať moje podnikanie,
všetko podľa presnej matematickej logiky. Postupne som si ale začal uvedomovať: ak sa niekto vydá na cestu s
Bohom, účty sa vyrovnávajú inak.
V misijnej nemocnici si mohlo zaplatiť
liečenie len 10 percent ľudí, 40 percent bolo tých, ktorí mali zdravotné
poistenie, a všetci ostatní nemohli dať
za ošetrenie a liečbu nič iné ako seba
samých. A tak som pochopil: ak má
nemocnica pre chudobných fungovať
dobre, musí byť stále v deficite.“

27-0017-28

Evanjelizácia neznamená robiť
členský nábor alebo reklamnú kampaň. A nie je to ani zákaznícky servis
založený na premyslených plánoch.
Jedinou jej podstatou je nasmerovať
pohľad a srdce človeka na Ježiša,
pretože len v ňom nám Boh definitívne
zjavuje, kým skutočnosti je, že je láska. Spoznať ho znamená stať sa jeho
učeníkom, ktorý mu dôveruje, kráča
po jeho cestách a riadi sa jeho slovami
ako svojím životným kompasom. „On
vždy svojou novosťou dokáže obnoviť
náš život a naše spoločenstvo, a aj keď
sa ho dotkli temné obdobia a slabosti
Cirkvi, kresťanské posolstvo nemôže
nikdy zostarnúť. Ježiš Kristus dokáže
tiež prelomiť nudné schémy, v ktorých
sa ho niekedy pokúšame uväzniť, a
vie nás prekvapiť svojou neustálou
Božou tvorivosťou,“ píše pápež František v Evangelii gaudium.

• KOVOVÉ KONŠTRUKCIE
(montáž, demontáž, oprava)

37-0040

Deficit viery, nádeje a lásky

6
SLUŽBY, BÝVANIE, RELAX
Občianska
riadková
inzercia

poldenný

Výhodné
NÉ
KONFERENČ
b al íč k y

od 20 osôb 16€ / osoba
od 100 osôb 9 € / osoba

02 AUTO-MOTO / iné

celodenný

»Predám 4ks nové letné
pneu BRIDGESTONE 185/65
R15 88T Tel. 055 642 11 74

od 20 osôb 21€ / osoba
od 100 osôb 13 € / osoba

07 REALITY / iné

( vrátane coffee breaku )

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

Bližšie info: lucia.deptova@hotel-yasmin.sk

ŠPECIÁLNA letná ponuka Yasmin 2019
www.hotel-yasmin.sk
+421 /55/795 11 00

08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie 0908
532 682
»Čistenie hrobov a obnova písma, serióznosť, korektnosť a spoľahlivosť.
T.Č. 0919 205 521

grátis
prenájom sály
( platí pre vybrané termíny )

SVADBA

Tel: 0903 704 242

»Predám nové polohovateľné kreslo cena dohodou. 0908 642 018
»Predám lacnejšie: Biela
vaňa s dĺžkou 150cm, 2x
záhradné hadice A 25cm
Fi 2cm. Dlaždice priem.
20x9, šamot. tehly cca
220ks -KE Slnečná 13
6870335
»Predám vyššiu man.
posteľ 180, Dub bardolino,
Decodom. Má vyklá. rošty
s úlož. priestorom. V cene
aj 2 nočné stolíky z rovnakej rady so šuflíkmi. Pôvodne 450€, teraz 250€.
Predám aj stredne tvrdé
kvalitné matrace zn. Gold
Dreamzone, 90x200, používané 2ks, pamäť. pena,
záruka 25r. na matrac.
Matrace kupované v roku
2013. Pôvodne 1ks 369€,
teraz 1ks 100€, predávam
iba spolu za 200€, 0904
117 088

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

66-0031-1

Rímskokatolícka farnosť sv. Ondreja, Košice

Kúpim

zlaté šperky, strieborné
príbory, tácky
zlaté mince, bankovky
a filatelistické zbierky
52-0062

V kaplnke na cintoríne 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 2.6.2019.

34-0098

v exkluzívnych
priestoroch hotela
Bližšie info: jana.hojnosova@hotel-yasmin.sk

Sv. omše za zosnulých

09 DOMÁCNOSŤ

grátis fotenie
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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.
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.

7
SUDOKU / SLUŽBY, BÝVANIE, ZDRAVIE

BIO DIAGNOSTIKA

VYŠETRENIE CELÉHO TELA

ŠPECIÁLNE DIAGNOSTICKÉ ZARIADENIE VYUŽÍVAJÚCE
NAJNOVŠIE POZNATKY Z KVANTOVEJ FYZIKY.
DIAGNOSTIKA SNÍMA INFORMÁCIE Z TELA, TAK AKO PRI
SPEKTRÁLNEJ ANALÝZE MAGNET. REZONANCIE.

DIAGNOSTIKA VŠETKÝCH ORGÁNOV TRVÁ CCA 60 - 90 MIN.
KLIENT JE IHNEĎ OBOZNÁMENÝ S VÝSLEDKAMI.
V PRÍPADE ZÁUJMU - MOŽNOSŤ PRÍR. LIEČBY

0917 682 729
AKCIA 10 €

09-85

www.diagnostika.estranky.sk

99-0005-12

REZONANČNÉ TERAPIE - ZADARMO
ZISTÍME VŠETKY PRÍČINY VAŠICH ZDRAVOTNÝCH
PROBLÉMOV A RIEŠIME ICH !

ZÁHRADNÍCTVO

0940 234 800
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www.zahradnictvo-uhrin.sk
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37-0105
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62-0022

Realizácia okrasných záhrad
Montáž robotických kosačiek
Strihanie okrasných drevín
Budovanie jazierok, potokov, fontán
Automatické zavlažovacie systémy zn. Gardena

Ďakujeme

Keď sme oznamovali
koalíciu
SPOLU a Progresívne Slovensko do
eurovolieb, trúfali
sme si na dvojciferný výsledok. Pamätám si, že aj z toho čísla sme boli
poriadne nervózni. Že tieto voľby vyhráme a získame vyše 20% by som vo
februári nikomu neuveril. O to silnejšia bola naša radosť, ale aj vďaka ľuďom, ktorí nám dali dôveru. Výsledky
volieb sú pre nás povzbudením, ale
najmä záväzkom do ešte tvrdšej práce.
Sú to už štvrté voľby v poradí, v
ktorých ľudia jasne ukázali, že chcú
zmenu. A my počúvame. Za SPOLU
budú Slovensko v europarlamente zastupovať Vlado Bilčík a Michal Wiezik.
Dvaja ľudia, ktorí sa na túto prácu pripravovali celý život.

Dobrý úmysel
sa podaril. Peter
Pollák sa stal prvým
rómskym europoslancom, a ja som
patrične hrdý na našich voličov. Chceli
sme ukázať, že naši voliči sú iní, že sú nad
vecou, a že dokážu do Európy za nás všetkých poslať signál, že nie sme rasistická ani
fašistická krajina.
Peter Pollák vyrastal v osade. Veľakrát
mu bolo dávané najavo, že je z menejcennej
rasy. Peter sa tomuto osudu vzoprel, vyštudoval vysokú školu, má doktorát a dnes on
sám učí na vysokej škole. Je to človek, na
ktorého môže byť naša krajina právom hrdá.
Voľba Peťa je však zároveň aj voľba
naslovovzatého odborníka, ktorý dokázal
Európsku komisiu prehovoriť, aby nám poskytla 380 miliónov eur na riešenie rómskeho problému - t.j. aby sme nemuseli platiť nič
z nášho štátneho rozpočtu.
Voľba Peťa Polláka je o odvahe postaviť sa čelom predsudkom. Je to najlepšia
odpoveď slovenským náckom, ktorí opäť hovoria o menejcenných ľuďoch. Voľba Peťa je
šancou vymazať hanbu z úspechu fašistov.
Zároveň platí, že promovať dobrého
Róma na Slovensku body neprináša. Áno,
boli ľudia, ktorí nás kvôli tomu nedokázali

voliť. Nevadí. Jednoducho opäť sme sa rozhodli urobiť správnu vec, ľudia nás podržali
a dokázali sme to. Môžeme byť na nás hrdí.
Politika nemôže byť len o populárnych riešeniach, krokoch a rozhodnutiach. Politik musí byť schopný urobiť aj rozhodnutie, ktoré bude ťažké vysvetliť svojim
voličom. My sme ho týmto krokom urobili.
Napriek tomu, že nás mnohí odsúdili, že mi
mnohí napísali nenávistné maily, som na
nás všetkých úprimne hrdý.
Petra som spoznal na jednej debate
na vysokej škole. Ani som na neho dobre nevidel, ale počul som z druhej strany
auly človeka, ktorému veľmi veľmi záleží
na tom, aby deti v osadách mali iný osud.
Hovoril o tom, že ani jedno z nich nemôže
za to, kde sa narodili. Hovoril o tom, že dostať tieto deti do škôlky
je základ, lebo len
tak sa z nich nestanú ďalší poberatelia
sociálnych dávok.
Lebo len tak nebudeme na nich doplácať,
ale budú rovnako ako
my ostatní do štátneho
rozpočtu odvádzať
dane a odvody.

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

www.regionpress.sk

33-0017

vzduch a lesy bude chrániť aj z europarlamentu.
V SPOLU veríme, že šťastie praje
pripraveným. Preto sa poctivo pripravujeme – ľuďmi, programom, aj tým,
že hľadáme spojencov. Slovensko
nemá čas na hádky a spory. Musíme
opraviť nemocnice, zlepšiť školy, zabezpečiť skutočnú podporu pre rodiny či umožniť ľuďom zarábať vyššie
mzdy. Niektorí vravia, že sme príliš
ambiciózni. Áno, sme. V tom, čo všetko chceme zlepšiť. Veríme, že o tom
má byť politika. Nie o výhovorkách,
nie o kriku, nie o egách politikov. Má
byť o hľadaní spôsobu, ako problémy
ľudí vyriešiť.
Vieme, že to najťažšie nás ešte len
čaká. Ak chceme zmeniť pomery na
Slovensku, potrebujeme pripravených
ľudí, kvalitný plán a pevné spojenectvá. Preto pokračujeme v koalícii s
Vlado sa Európskej únii venuje Progresívnym Slovenskom do parlavyše dvadsať rokov. Napísal dokonca mentných volieb. A k rokovaciemu
prvú učebnicu o EÚ, z ktorej sa učili stolu opäť pozývame Andreja Kisku.
slovenskí študenti. V Európe je doma Tí, ktorým záleží na Slovensku, musia
a vie, ako využiť príležitosti, ktoré pre držať spolu. Ako vidieť na výsledku
eurovolieb, má to zmysel.
zmy
ysel
ysel.
lepší život na Slovensku ponúka.
Michal Wiezik je ochranár telom
aj dušou. Do europarlamentu ide, lebo
rozumie, že príroda nepozná ľudské
hranice a musíme ju chrániť spoločne.
Beblavýý
V dnešných dňoch úspešne bojuje za » Miroslav Bebl
zastavenie nebezpečných leteckých predseda strany
postrekov lesov. Slovenskú vodu, SPOLU - Občianska demokracia

SPOLU - občianska demokracia, Koperníkova 47, 82104 Bratislava, IČO: 51313901

Vyhrali sme! Čo ďalej?

031180217 Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511 Dodávateľ: regionPRESS s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417
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POLITICKÁ INZERCIA / BÝVANIE

30
plastové
plastovéaadrevené
drevenéeurookná,
eurookná,dvere
dvereaagarážové
garážovébrány
brány

520€

NA SPLÁTKY
BEZ NAVÝŠENIA

Profesionálni, školení pracovníci
Špičkové 5 - komorové
proﬁly
WINKHAUS

demontáž, montáž, vysprávky, vonkajšie
a vnútorné parapety, mikroventilácia,
retiazkové celotieniace žalúzie,
zdvíhač krídla, DPH, odvoz zdarma

380 €

DARČEK

elektronika podľa ponuky
pri nákupe nad 900€

AKCIA

Rakúske kovania
V cene okien je zahrnuté:

469€

na zateplenie rodinných domov
| uhlíkový polystyrén
v cene obyčajného |
Pri objednávke do konca júna

elektrická nerezová rúra Elektrolux

KE19-22 strana-
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34-0015-13

410€
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POZOR LIEK / SLUŽBY, BÝVANIE, RELAX
Podľa údajov Národného centra
zdravotníckych informácií sa v
Slovenskej republike na lekársky
predpis vlani vydalo takmer milión balení individuálne pripravovaných liekov.
V poslednej dobe možno badať
úspešné využitie individuálnej prípravy niektorých liekov pri čoraz
častejších výpadkoch ich hromadne
vyrábaných verzií. Pri výpadku lokálnych liekových foriem (masti, krémy,
gély, roztoky) je príprava pomerne
rýchlo zvládnuteľná a všeobecne
známa – a dermatológovia sú lekári,
ktorí predpisujú individuálne pripravované lieky asi najčastejšie. Avšak
každá lekáreň zvládne aj náročnejšie formy ako sú prášky, kapsuly, či
čapíky – dokonca viaceré nemocničné
lekárne pripravujú aj náročné sterilné
formy ako infúzie, či očné lieky. Práve
nedostupnosť očných liekov jedného
výrobcu v súčasnosti v jednotlivých
regiónoch zachraňujú práve tieto lekárne.
Avšak individuálne pripravované
lieky nepredstavujú zdroj neočakávaného zbohatnutia, dokonca možno konštatovať, že pri požiadavkách
kladených na prevádzku laboratória
v lekárni ide o stratovú činnosť, ktorej cena je prísne regulovaná cenovým predpisom ešte z roku 2007.
„Vďaka“ už spomínaným výpadkom

mnohých hromadne vyrábaných liekov sa do lekárenských laboratórií
výrazne vrátila príprava viacerých liekových foriem. Napríklad dlhodobo
nedostupné hromadne vyrábané čapíky s obsahom prednisonu, ktoré sa
užívajú pri život ohrozujúcich stavoch
(alergia, laryngitída) sú dnes výhradne pripravované v lekárňach, pričom
ide o pomerne náročný druh liekovej
formy s dôrazom na presné dávkovanie silne účinnej látky. Regulátor si
túto prácu cení na 3,75 €. Príprava 200
ml tzv. umelej žalúdočnej šťavy, ktorá
pri dodržaní všetkých technologických postupov zaberie niekoľko hodín práce je ocenená na 1,33 €. Masti,
krémy, gély a podobné liekové formy,
s ktorými snáď prišiel do kontaktu
každý, kto niekedy navštívil dermatológa majú pri dvestogramovom balení cenu práce 1,56 €. Tridsať kusov
práškov pre novorodenca s vrodenou
srdcovou vadou, pri ktorých banálny
„omyl“ môže viesť k fatálnym následkom, lekárnik pripravuje približne hodinu za 3,68 €... Toto nie je sťažovanie
sa – to je suchý popis reality.
Napriek všetkým trhovým zákonitostiam však stále existuje dosť veľká
skupina lekárnikov, ktorí vedia, že
zmyslom ich existencie je pacient.
Raz si to možno uvedomia aj tí, čo tomuto zmyslu vymýšľajú (nezmyselné)
ceny.

» Ondrej Sukeľ, prezident SLeK

Pobyt pre nepracujúcich dôchodcov
" LETNÁ DOVOLENKA v Oravskej horárni "
so štátnou dotáciou iba za 178€ ( pôvodne 228€ )
1 osoba a pobyt na 7 dní/ 6 nocí !!
Cena zahŕňa:

6 x pohodlné ubytovanie, plnú penziu, čaj o piatej s domácimi
koláčikmi, folklórne vystúpenie, táborák a tanečný večierok,
100 % zľava z dopravy k Oravskému hradu, Múzeum kočov, plte,
30 % zľava na vstup do sauny a ochladzovacieho bazéna,
50 % zľava na dopravu celodenného výletu na návštevu Múzea
Oravskej dediny v Zuberci a prehliadku Oravskej priehrady
Voľné termíny:

7.7. - 13.7. | 28.7. - 3.8. | 4.8. - 10.8. | 11.8. - 17.8. |
18.8. - 24.8. | 25.8. - 31.8. | 1.9. - 7.9. | 8.9. - 14.9.2019

NOVINKA Dovolenkujte s celou rodinou

s príspevkom 55% z ceny pobytu od zamestnávateľa !!

Rezervácie na: recepcia@oravskahoraren.sk | 0918 591 942

www.oravskahoraren.sk

Teší sa na Vás Penzión *** Oravská horáreň
Oravský Podzámok č. 396
lokalita Hruštín-Zábava

O

ZD

VA

VIE Z PRÍRODY ROZDÁVA !!

27-0071 /72 /73 /74

Príprava liekov v lekárni

Kukučínova 25 /500m za STEEL ARÉNOU/, KOŠICE, Tel.: 055/677 15 63

27-0045-5

€
€
€
49€
39€ 285€
325
3
349
265
5€ 375€
€
3
€
€
9
3
5
5
9
4
22
16
€
0€
9€
€
5
0
8
9
€
8
4
€
€
9
5
1
2
11
599
215
99€
3
€
€
€
85€
€
9
1
9
2
9
245
325 5€
2
2
9€
5€
9
2
2
2
€
1
1
99
99€
5
1
€
9
€
9€
5€ 11
35€
99€
3
3
3
1
€
299 33
1
€
9
€
49
13
1
€
225
9
25
00€
€ 50€
€
5
9
€
9
€
6
9
7
€
€
9
6
1
1
18
179
65€ 39 24
9€
€
9
5
3
3
1
€
500 469€

KE19-22 strana-

9

33-0024

10
SPRAVODAJSTVO / SLUŽBY

KE19-22 strana-

10648 11240 - Lidl Zihadielko Pozvanka INZERCIA_Kosice a Svit_Regionpress_207x296.indd 1

10

27.5.19 16:53

11
PRÁVNIK RADÍ / SLUŽBY, BÝVANIE
Vrátenie daru

Dôvodom pre takéto konanie nemusí byť výlučne zhoršenie vzájomného
vzťahu medzi darcom a obdarovaným,
ale môže to byť spôsobené aj zhoršenou finančnou situáciou darcu po darovaní hodnotného daru. V takomto
prípade sa naskytujú dve možnosti.
Jednou z nich je možnosť od darovacej
zmluvy odstúpiť. Táto možnosť však
nemusí byť dostupná, keďže v zmysle Občianskeho zákonníka môže od
zmluvy účastník odstúpiť, len ak to
umožňuje zákon alebo samotná zmluva. V prípade, že to darovacia zmluva
neumožňuje možno za zákonom stanovených podmienok uplatniť možnosť darcu domáhať sa vrátenia
daru alebo možnosť obdarovaného
dar vrátiť.
Podľa zákona sa darca môže domáhať vrátenia daru v prípade, že sa obdarovaný správa k nemu alebo členom
jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje
dobré mravy. V tejto súvislosti si je potrebné uvedomiť, že pod hrubým porušením dobrých mravov nemožno rozumieť akékoľvek neetické správanie,

ktoré odporuje základným pravidlám
slušného správania, ale toto konanie
musí predstavovať porušenie dobrých
mravov značnej intenzity alebo ich sústavne porušovanie. Hrubým porušením teda môže byť napr. fyzické násilie
obdarovaného voči darcovi, neposkytnutie potrebnej pomoci, hrubé urážky
na adresu darcu a pod.
Naopak hrubým porušením dobrých mravov nie je, ak obdarovaný
zabudne na darcove narodeniny, či
darcu pri osobnom stretnutí nepozdraví. Napriek uvedenému je potrebné každý prípad posudzovať osobitne,
keďže pri hodnotení správania môže
zavážiť aj dôvod, ktorý obdarovaného viedol k takémuto správaniu. Ak
by napr. darca vyprovokoval hádku
s obdarovaným a tento by ho v rámci
hádky urazil, nemožno bez ďalšieho
povedať, či by takéto konanie obdarovaného bolo kvalifikované ako hrubé
porušenie dobrých mravov. Obdarovaný má na druhej strane možnosť dar
vrátiť, a to v prípade, že dar má vady,
na ktoré darca obdarovaného neupozornil.

VIDEOTELEFÓNY

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

66-0109

Obdarovanie je medzi ľuďmi bežné a nikto sa zvyčajne nezamýšľa
nad otázkou vrátenia daru, kým
sú vzťahy medzi darcom a obdarovaným korektné. Ak sa však tieto
vzťahy zhoršia nie je v praxi vylúčený prípad, že bude darca žiadať, aby
obdarovaný prijatý dar vrátil.

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

CITROËN C3 AIRCROSS CELEBRATION
UŽ ZA

13 390 €

KLIMATIZÁCIA
PARKOVACÍ ASISTENT
DOTYKOVÝ 7” DISPLEJ
VYHRIEVANÉ SEDADLÁ

oslavujeme 100 rokov

LIMITOVANÁ EDÍCIA

Akcia platí od 28. 5. do 31. 8. 2019 alebo do vypredania zásob. Uvedená cena platí pre Citroën C3 Aircross v limitovanej edícii Celebration. Obrázok vozidla je ilustračný.
Viac informácií vám poskytne predajca. Mix spotreba a emisie CO2 NEDC: 5,0 – 5,1 l/100 km a 116 – 118 g/km (WLTP: 6,3 – 7,0 l/100 km a 142 – 158 g/km).

CELEBRATION

3H MOBIL s.r.o., KOŠICE

KE19-22 strana-
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34-0099

Moldavská cesta 28
0918 494 662
Južná trieda 76
0948 948 997
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Presťahovali sme sa do budovy Východoslov. tlačiarní
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Dobré ceny

  
Krátka čakac
BEZPEČNOSTNÉ
ia doba

Okamžitý výkup nehnu
teľností,
sti

 ajzadlžen
 ých,
 v hotovo
  

DVERE

RD MEDZEV /KOŠICE
Certifikované
pl. 96m2, IS: komplet, - OKOLIE/ - poz. 812m2, úžit.
bezpečnostné
dvere
za najnižšie ceny
dom je v pôvodnom
CENA:
v Košiciach!!!
zach. stave.
38.000,-€
mobil: 0905 877
3 izb. VIEDENSK
722
Á č. 36 /SÍDLISKO
Certifikované bezpečnostné dvere
- OV, 2.p, 76m2,
Vhodné aj do
loggia, v byte prebehlaŤAHANOVCE/
za najnižšie ceny v Košiciach!!!
CENA:
kompl. rekon.
PÔVODNEJ
99.990,-€
mobil: 0915 864
3 izb. PALÁRIKO
Vhodné aj do
zárubne!!!
533
RD MEDZEV /KOŠICE - OKOLIE/
- poz.
úžit.
VA 812m2,
č. 3 /JUH/
J
- OV,
loggia, moment.
pl. 96m2, IS: komplet, dom je
v pôvodnom
zach.
stave. 3.p., 65m2, 2x
prebieha
400 € PÔVODNE
od
komplet.
420 € !
CENA:
vkusná rekonštr.
zárubne!!
s montážou
127.000,-€
CENA:
38.000,-€
mobil:
0905 877 722
540 €
s montážou
mobil: 0905 261
2 izb. PANELOVÁ
s montážou
od
117
3 izb. VIEDENSKÁ č. 36 /SÍDLISKO
ŤAHANOVCE/
/JUŽNÉ MESTO/
www.stkbid
bez balkónu, bez
- OV, 4.p., 53m2,
ovce
420 €
540 €
.sk (12 km od 400 €
- OV, 2.p, 76m2, loggia, v byte prebehla
kompl.
rekon.
výťahu,
čiastočná
CENA:
rekonštrukcia
KE)
s montážou
s montážou
s montážou
78.500,-€
CENA:
99.990,-€
mobil:
0915 864 533
mobil: 0918 181
1,5

KROSNIAN

111
3 izb. PALÁRIKOVA č.izb.
3 /JUH/
- OV, 3.p.,
2x
SKA65m2,

č. 17 /FURČA/
Pracovisko
40m2,
- OV, 1.p.,
v byte
loggia, moment. prebiehaloggia,
komplet.
vkusná
rekonštr.
  
moment.
prebieha kom.
CENA:
rekon.stkbidovce.sk (12
78.000,-€
www.
km odemisne
KE) j kontroly
CENA:
127.000,-€
mobil:
0905 261mobil:
117
GARSÓNKA, OBCHODN
0915 864 533
prijme kolegu
2 izb. PANELOVÁ /JUŽNÉ MESTO/ - OV, 4.p.,
 
Á č.53m2,
10 /TERASA/
prízemie, 21,66m2,
- OV,
Č. 3 / 18.
bez balkónu, bez výťahu, čiastočná
rekonštrukcia
bez balkónu, byt
Pracovisko Podmienka:
 rekon.

CENA:
je po kom.
JANUÁR
     
48.500,-€
CENA:
78.500,-€
mobil: 0918 181mobil:
111
3-ročná prax, SŠ
emisnej kontroly
2019
0905877
vzdel.
  
 
722
  
1,5 izb. KROSNIANSKA č. 17 /FURČA/ - OV, 1.p.,
600€ + odmeny
prijme kolegu
40m2, loggia, v byte moment. prebieha kom. rekon.
Č. 3 / 18. JANUÁR
SKLADOVANIE
0902 722 593
   
2019 / 23. ROČNÍK
CENA:
78.000,-€
mobil: 0915 864 533
  Podmienka:
 
Hutnícka
GARSÓNKA, OBCHODNÁ č. 10 /TERASA/ - OV, 22, Košice
3-ročná prax, SŠ vzdel.
 
SKLADOVANIE
0918 18 11 11, 055/303
    

prízemie, 21,66m2, bez balkónu, byt je po kom. rekon.
11    

www.realp  11
 600€ + odmeny
CENA:
48.500,-€
mobil: 0905 877 722 lus.sk

Dobré ceny
Krátka čakacia doba
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PLASTOVÉ, HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE, PARAPETY, ŽALÚZIE A SITÁ
Akcia platí
DEMONTÁŽ - MONTÁŽ - VYSPRÁVKY do vypredania zásob
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Už 22 rokov sme tu pre Vás!
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78,-€

89,-€

129,-€

8

8

2400

145,-€

159,-€

209,-€

650

Redakcia

KOŠICKO
Najčítanejšie regionálne noviny

Masarykova 2
Košice
1. poschodie, č.d. 134
kosicko@regionpress.sk
www.regionpre

2100

ss.sk

850

865

97,-€

Uvedené rozmery sú rozmery stavebných otvorov. Ceny bez DPH.

6-8 komorový profil s troma tesneniami ALUPLAST, DECCO, SALAMANDER
ZADARMO žalúzie pri montáži
ZADARMO mikroventilácia
okien našou firmou
okien
ZADARMO blokáda kľučky
ZADARMO zameranie,
proti chybnej manipulácii
demontáž, odvoz odpadu
Špičkové kovanie zn. “MACO” rakúskej výroby
KOŠICE, Letná 47
Tel./fax: 055/ 64 44 446
E-mail: ok.kosice@gmail.com
O2: 0948 622 266
Zľava platí do 30.6.19 po predložení kupónu,
pri montáži našou firmou

KE19-22 strana-

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

KUPÓN č.22 zľava 10 %
13

66-0106

Regionálne zastúpenie

1800

2210

1, Košice

79,-€
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na-

KE19-03 stra

66-0013

Š s.r.o. Textilná

labas.sk, LABA

, personalne@
KE19-03
strana0902 998 988

66,-€

66-0013

VIAC INFO NA: 0902 998 988

VIAC INFO NA:

1500
1500

týždenník

1200
1500

SMARTPHONE
PRE KAŽDÉHO
ZA PRÁCU
ZAMESTNANCA
HONE
SMARTP
cez víkend
s neobmedzeným
O
PRE KAŽDÉH
a nadčas
paušálom a internetom
PRÍPLATOK
ZAMESTNANCA
po skúšobnej
ZA PRÁCU
s neobmedzeným
dobe
om
cez víkend
paušálom a internet
a nadčas
po skúšobnej
NÁSTUPNÁ dobe
MZDA od 630€,
KVALITNÉ
odmena za obrat
FIREMNÉ
NÁ
É
a od nadriadeného,
ZAŠKOLENIE
NÁSTUP
KVALITN
od 630€, MZDA
PRIEMERNÁ
FIREMNÉ
PODÁVANIE MZDA
obrat
zaod
700€
ZAŠKOLENIE
TEPLEJ STRAVY odmena
ného,
výber zo 6 druhova od nadriade
NÁ MZDA
MOŽNOSŤ
jedál denne PRIEMER
KARIÉRNEHO
NIE
od 700€
PODÁVA
ZADARMO
VIAC
NA:
RASTU
Ť
TEPLEJ STRAVY
MOŽNOS
www.labas.sk
výber zo 6 druhov
KARIÉRNEHO
jedál denne
RASTU
VIAC NA:
ZADARMO
, personalne@labas.sk,
LABAŠ
s.r.o. Textilná 1, Košice
as.sk
www.lab

a/pokladníčka
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14
ZDRAVIE, ZAMESTNANIE

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

OZVITE SA NÁM
Redakcia Košicko
Masarykova 2, Košice
kosicko@regionpress.sk
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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
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Politici v školách
Kuenz-SK s.r.o.
je výrobcom
žeriavov

Stabilná a atraktívna práca v strojárskej spoločnosti.
Pracuj v priemyselnom parku Kechnec pri Košiciach!
Obsadzované profesie:
Technik kontroly kvality - vizuálna a magnetická kontrola zvaru,
znalosť výkresov;
Zámočník - základný kurz zvárania v ochrannej atmosfére (ZM1–CO2),
znalosť výkresov, rovnanie plameňom;
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
Kontaktujte nás:

tel.č.: 055/72 61 503
e-mail: ludmila.revesova@kuenz.com ¦ michaela.sopkova@kuenz.com
www.kuenz.sk ¦ www.topzvarac.sk

37-0008-1

Zaujímavé, ako rýchlo konajú. Kiež
by tak rýchlo postupovali v oveľa závažnejších témach.
Isto, pustiť do školy politika, ktorý
bude propagovať stranu, je problém.
Ide o výnimky. Avšak čo s politikmi,
ktorí navštevujú školy, otvárajú sa diskusiám o problémoch v školstve alebo
skrátka rečnia o rôznych témach, aktuálne o Európskej únii? A sú spätí s konkrétnou stranou? Máme aj medzi politikmi odborníkov, ktorí môžu dať veľa
mladým občanom. Aj expremiér realizoval diskusie na školských pôdach.
Rovnako sa producírujú ministri školstva. Na rozdiel od bežných politikov
sú ich reči diplomatické a odkláňajú
témy, ktoré súvisia s kritikou.
Kolegovia uvádzali zážitky, ako ich
poučovali pred návštevami vládnych
politikov: čo sa patrí a čo nie. Takže sa
diskusie selektovali a to je účelovejšie
ako návšteva bežného politika, ktorý
so žiakmi otvorene diskutuje bez toho,
aby propagoval svoju stranu. Zneužívateľov vstupu do školy je veľmi málo
na to, aby sa súčasná ministerka takto
aktivizovala.
Diskusie v zmysle tematizovania

problémov štátu nemožno považovať
za nežiaduce a postihovateľné. Takéto
diskusie sú dôležité pre politickú gramotnosť, ktorej nízka úroveň vedie ku
kontroverzným preferenciám. Neobával by som sa ani kritiky, aj tá sa musí
stať súčasťou vyučovania tak, ako sa
kriticky nazerá na rôzne vlády a historické obdobia v histórii. Politika je existenčnou súčasťou našich životov.
Nepriamej propagácii politickej
strany sa nevyhneme a tej priamej by
mal zabrániť riaditeľ či moderátor diskusie. To si uvedomuje väčšina z nás
a nie je potrebné, aby ministerka rozvírila v strachu o preferencie vládnej
strany zástupnú tému. Skôr by som
odporučil politikom zodpovedným za
školstvo, aby začali viac navštevovať
školy. Jednak aby zistili, o čom škola
je, jednak aby čelili svojej nečinnosti a
nekoncepčným zásahom v realite. Obávam sa však, že to by si vyžiadalo priam
návštevné turné, aby sa stihli vyhovoriť zo zlých rozhodnutí, proti ktorým sa
periodicky zjavujú vlny odporu. Chcelo
by to aj trošku odosobnenia, aby sa ministerka neurážala na stretnutiach, keď
sa niekto prejaví kriticky. Na druhej
strane sa takto nemusia namáhať, veď
po tom všetkom, čo vyviedli, idú ďalej,
odpor stíchne, všetci sú spokojní.
Nuž, nie vždy treba zájsť do školy,
aby ste boli úspešnými politikmi.

www.regionpress.sk

» PhDr. Ján Papuga, PhD.

Hľadáme kuchárov,
čašníkov a barmanov na TPP

riaditeľ ZŠ s MŠ, Riazanská 75, Bratislava

pre našu prevádzku BeAbout v Bratislave.
Platové podmienky: 800-1.000€ (závisí od pozície)
Ponúkame ubytovanie pre zamestnancov.
E-mail: patricia.velika@beabout.sk, Tel.: 0948 301 483

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

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

kosicko@regionpress.sk

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.

ČÍSLA RUBRÍK

OKNÁ A DVERE
AKÉ HĽADÁTE

kosice@hesta.sk

0940 233 677
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ŠTÚROVA 44
KOŠICE

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

62-0044

Ministerka rozoslala otvorený list,
aby pripomenula, že politická agitácia nepatrí do škôl. Nezabudla
pripomenúť to, že ak sa tak deje, ide
o porušenie zákona, veď riaditelia
majú podobných hrozieb málo.

16
EDITORIÁL / SLUŽBY

e-mail: praca@schnellecke.com
tel.: 0800 144 140
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Tak nám napiš na ������������������
nebo rovnou zavolej na �����������������

���TO, RÝCHL���������������
stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice
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0918 726 754

0800 162 162
www.stannah.sk

SK.ABAINNOVATOR.COM
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PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

52-0067
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Miesto výkonu práce:
Devínska Nová Ves (BA)- Lozorno
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600 000
Stannah
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Potrebujete ubytovanie? – zabezpečíme!

94-0078

www.facebook.com/alukogroup

Tak zvedni telefon, zavolej do HAPI
a promluv si s naší Májou o tvé ideální práci.

- od 810 € brutto + 160 € variabilná zložka
+ ďalšie prémie
- požadujeme: Vodičský preukaz typu E, alebo C
- práca na 3 zmeny
- zmennosť je od pondelka do piatku

+421 907 780 698
+421 948 672 122

85-0005

Tel.:

Vodič kamiónovej prepravy
(JIT prepravy)

ponúkame celoročnú
prácu na turnusy
plat od 13,50 - Nemecko
alebo od 15,50 - Švédsko
cesta a bývanie ZADARMO

sk
info@konstrukter. - 0905 218 177
0908 914 180

HLEDÁŠ PRÁCI, VE KTERÉ
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32-0079
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prijme do pracovného
pomeru:

85_0365

Lešenári
a stavbári pozor!
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