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Najpredávanejšie
BETÓNOVÉ PLOTY

na Slovensku
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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
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e-mail: bf-trade@stonline.sk      www.bf-trade.ske-mail: bf-trade@stonline.sk      www.bf-trade.sk
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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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Certifikované bezpečnostné dvere
za najnižšie ceny v Košiciach!!!
Certifikované bezpečnostné dvere
za najnižšie ceny v Košiciach!!!

BEZPEČNOSTNÉ DVEREBEZPEČNOSTNÉ DVERE

430 €430 €
s montážou

450 €450 €
s montážou

560 €
od

560 €
s montážou

Vhodné aj do

PÔVODNEJ

zárubne!!!

Vhodné aj do

PÔVODNEJ

zárubne!!!
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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

OBCH.,KANCEL.,SKLAD.,PRIESTORY, /KE-ZÁPAD/  
prenájom od 20m2 do 300m2, kompletne zrekonštru.
CENA:           dohodou               mobil: 0917 969 909
2 izb. JAKOBYHO /JUH/  - OV, 6.p., 42m2,  pražský 
typ, čiastočná rekonštr., bez balkóna, jadro pôvodné
CENA:             76.500 €               mobil: 0905 877 722
CHATA, KOŠICKÉ OLŠANY, /KOŠICE - OKOLIE/   
podl.plocha 40m2, 2izby, El. Studňa, udržiava. záhrada
CENA:             27.000 €               mobil: 0905 877 722
3 izb. BIELOCERKEVSKÁ /FURČA/  - OV, 2.p., 66m2, 
loggia 3m2, byt po staršej rekonštr. Kúpou ihneď voľný
CENA:             85.000 €               mobil: 0915 864 533
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
POLYFUNKČNÝ OBJEKT ul. TRAŤOVÁ /KOŠICE - 
KRÁSNA/  - podl. pl. 400m2, par. miesta, IS: komplet.
CENA:          239.000 €               mobil: 0915 864 533

V Ý R O B A  A  M O N T Á Ž  O K I E N
VEKOSTAV
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0911 671 234
SERVIS OKIEN
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ŽALÚZIE
a SIETE
LETNÁ
AKCIA
-40%

. .  | @ .

bezpečnostné dvere, plastové okná
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KOŠICKO

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 0905 338 873
Ing. Renáta Sakslová  0907 779 017
Ing. Eva Jůzová  0907 877 863
Radovan Bezecný  0907 779 011

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

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

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 51.100 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 35.500 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 31.000 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 13.100 Ľubovniansko
MI 30.500 Michalovsko+TV+SO
PP 40.000 Popradsko+KK
PO 40.000 Prešovsko+SB
SN 30.000 Spišsko+LE+GL

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
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Škodlivá slepota

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Nevidiaci ľudia, ktorým osud vzal 
zrak, sú často požehnaním spoloč-
nosti. 

Dávajú jej aj iné „pohľady“ na život, 
ako tie bežné, ktoré poznáme z médií či 
z osobných životov. Umožňujú jej vidieť 
to, čo je pre ňu bežne neviditeľné a často 
preto ňou obchádzané. A hlavne z toho 
dôvodu by ľudia bez funkčného zraku 
mali pútať viac pozornosti Vidiacich, 
najmä vidiacich politikov, ale aj majite-
ľov a prevádzkovateľov budov, doprav-
cov, architektov, samosprávy. To je však 
problém celej spoločnosti, spoločenstva 
ľudí, ašpirujúceho na civilizáciu.

Iným problémom je slepota vidia-
cich. Veľmi vážnym problémom, stavom, 
priamo ohrozujúcim demokraciu, princí-
py právneho štátu a ideály slobody. Sle-
pota, ktorá ich zaviedla do ich vnútornej 
tmy, neschopnosti vidieť realitu a žiť do-
životne už len v nejakých predstavách. 
Slepota, veľmi intenzívne podporovaná 
dezinformačnými webmi, hlúposťami, 
vydávanými za pravdu, dávno prežitými 
dogmami a fanatizmom. A, samozrejme, 
mnohými inými „...izmami“, ktorých, 
veľmi sme v to dúfali, sme sa chceli zba-
viť už v období politicko-spoločenských 
zmien v bývalom Česko-Slovensku. Aj 
keď dnes táto charakteristika začiatku 

deväťdesiatych rokov znie už iba ako 
prehnaný eufemizmus. Práve vďaka 
tým neochotným vidieť. Tým slepým fa-
natikom. Všetkým tým, ktorí odmietajú 
kritizovať to, čo je podložené faktami, 
volajúcimi po kritike, dokonca aj faktami 
takých inštitúcií ako je Národná banka 
Slovenska, Štatistický úrad SR či európ-
sky štatistický úrad Eurostat.iba pre to, 
že „je to hanobením Slovenska“.

Slovensko sa s týmito slepcami 
vpred nikdy nepohne, naopak, zdá sa, 
akoby najmä ich pričinením a neschop-
nosťou vidieť pravdu začalo cúvať. Mo-
rálne, hodnotovo, eticky, civilizačne. 
Život a jeho realitu treba vidieť, nemožno 
žiť s obráteným zrakom a v nostalgii za 
čímsi, čo už všetky civilizácie v Európe 
dávno odmietli. Nemožno si klamať, že 
všetko je v poriadku, keď jednoducho – v 
poriadku je iba máločo. Nemožno milo-
vať Slovensko tak, že odmie-
tame vidieť chyby jeho po-
litikov a ekonómov. To je, 
akoby sme milovali dieťa 
a odmietali ho vychovávať. 
Krkavčia láska, duchov-
ná slepota.
Veľa šťastia vám!
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najmodernejšími profi strojmi

0911 60 20 40

•panelu
•železobetónu
•jadrové vŕtanie

Najlacnejšie
REZANIE
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Diamond cut s.r.o.

www.diamantoverezanie.sk

BIELE
vzor

BIELE
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

ČEREŠŇA
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

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

kovanie
ZDARMA

zameranie
ZDARMA

v ponuke aj
INTERIÉROVÉ

DVERE

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

0917 56 36 12
0911 60 20 40

DUB
vzor
DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

odborná montáž s licenciou
technickej služby od polície SR

AKCIA 270€

v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge        všetky dvere SKLADOM

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

   obchodný dom KLAS (bývalá MILA) 1. posch.

34
-0

02
3-

12TERAZ AKCIA 
BEZPEČNOSTNÉ DVERE ZDARMA

vodoinštalačné práce, murovanie, betónovanie,
betónové ploty a oporné múry, sadrokartónové podhľady

a priečky, obklady, dlažby, rekonštrukcie na kľúč

REKONŠTRUKCIE
BYTOVÝCH JADIER a STAVIEB

REKONŠTRUKCIE
BYTOVÝCH JADIER a STAVIEB

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
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www.cisteniehrobov.sk
0907 946 25610-ročné skúsenosti

www.jarekcistikoberce.sk ¦  0915 937 226
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čistí čalúnený nábytok a koberce u Vás aj u nás
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maľby, nátery
nástrek variopaint

na umakartové jadrá

HODINOVÝ MANŽEL - ÚDRŽBÁR
Výmena batérií, dlažby, obklady, výmena WC,
menšie stavebné práce, maliar  Kontakt: 0910 265 473

UPRATOVANIE BYTOVÝCH A NEBYTOVÝCH
PRIESTOROV A KANCELÁRIÍ   Kontakt: 0940 167 464
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ALÚZIE
MARKÍZY
ROLETY

Siete proti hmyzu
Zhŕňovacie dvere

Široký sortiment, rýchle dodávky,
atypické riešenia, 18 - ro rax

0905 644 448 
055/729 8838

FACH, Jantárová 30, Košice
www.fach.sk, fach@stonline.sk
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Nie hledí 
na puške, ale cieľnik.

Slovenčina naša
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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

mobil:  0905 245 995
Košice, Priemyselná 4
www.safiroll.sk
e-mail:
safiroll@safiroll.sk
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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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265€

165€

39€ 69€

99€99€

69€

49€

19€
69€

99€

59€
25€

65€

75€ 85€

139€
339€ 115€

115€
155€

119€

179€

115€
125€

435€

135€

125€

149€
125€

115€

179€

299€

199€

199€299€

299€ 299€

299€

335€

339€

249€

335€

235€349€

499€ 499€

225€
650€

229€

215€
259€

1399€

365€
765€

500€

225€ 325€

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

Nie je v omeškaní, ale mešká.
Nie je jednanie, ale rokovanie.
Nie je jednička, ale jednotka.

Slovenčina naša

�������������������������������������������������������
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 KAM S DREVENÝM ODPADOM ?

www.bucina-ddd.sk
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VYHOVUJÚCI DREVNÝ ODPAD

ZBERNÝ DVOR ODPADOVÉHO DREVA 
�������������������������������������������������
������������������������������
�������������������������
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KE19-27 strana- 4

4
NA ROVINU / SLUŽBY, BýVANIe

...s Ing. Michalom Kravčíkom, CSc., 
zakladateľom MVO Ľudia a voda, nosi-
teľom Goldmanovej environmentálnej 
ceny, členom medzinárodnej siete ino-
vátorov pre verejné blaho ASHOKA . Je 
autorom a spoluautorom mnohých, vo 
svetových odborných kruhoch uznáva-
ných publikácií. 

Médiá sú plné tém o zlate, rope, 
plyne, ale vode sa nevenuje okrem po-
vodní pozornosť takmer vôbec. Kedy 
ju konečne akceptujeme ako základ-
nú životnú a strategickú komoditu? 

Žijeme v ilúzii, že sme strechou Euró-
py a že do našej krajiny zneba padá vody 
dosť. Neuvedomili sme si, čo môže urobiť 
s hydrologickým cyklom premena kraji-
ny. Lenže sme rozorali medze, odstránili 
remízky, mokrade a odvodnili poľnohos-
podársku krajinu, v mestách aobciach 
sme kanalizovali čo ani nebolo potrebné 
a tak sa nám každoročne zo Slovenska 
sa začala voda strácať. Každým rokom v 
priemere 250 mil. m3 opustí Slovensko, 
je to tá voda, ktorá v minulosti ostáva-
la v ekosystémoch, doplňovala zásoby 
podzemných vôd, vyparovala sa cez ve-
getáciu a udržiavala primeranú teplotu 
krajiny. Aj preto sa predlžujú periódy bez 
dažďa. 

Zavodňovanie krajiny v období kli-
matických zmien – nemalo by sa stať 
stabilnou súčasťou vládnych progra-
mov?

Základnou filozofiou politík by mala 
byť zodpovednosť za ochranu podstaty 

toho, z čoho žijeme. Tou je voda. Zatiaľ sú 
verejné politiky v oblasti vodného hospo-
dárstva orientované do využívania vod-
ných zdrojov. V tejto oblasti nie len Slo-
venská vodná politika, ale aj v ostatných 
štátoch Európy ťahá za kratší koniec a to 
treba zmeniť. Od súčasnej vládnej gar-
nitúry je ťažko očakávať orientáciu na 
novú generáciu legislatívnych nástrojov. 
Potrebujú sa tam dostať ľudia, ktorí vedia 
kde je problém i ako ho riešiť.  

Vláda dotuje nezmyselnú ťažbu 
uhlia, ktorá aj tak nemá perspektívu. 
Nepriniesli by dotácie do ozdravenia 
vodného cyklu viac pracovných príle-
žitostí?

Už v roku 2011 som s kolegami na úrade 
Vlády pripravil pre Nórsky finančný me-
chanizmus plán odštartovania konverzie 
banského na vodný priemysel na Hornej 
Nitre. Vnímali sme konflikt medzi baník-
mi a kúpeľmi v boji o využívanie termál-
nych vôd ako príležitosť. Prvá investícia 
v rozsahu 3 mil. eur mala pripraviť dl-
hodobý plán konverzie ekonomických 
činností z pohľadu sociál-
nych, environmentálnych 
i ekonomických tém na 
Hornej Nitre. Nevedno 
na čo sa minuli peniaze 
z Nórskeho finančného 
mechanizmu. Moderná 
ekonomika sa 
však volá Modrá 
ekonomika.

Na rovinu

» Ing. Michal Kravčík Csc.

plastové a drevené eurookná, dvere a garážové brány
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plastové a drevené eurookná, dvere a garážové brány

410€ 380 €520€ 469€

V cene okien je zahrnuté:
demontáž, montáž, vysprávky, vonkajšie

a vnútorné parapety, mikroventilácia,
retiazkové celotieniace žalúzie,

zdvíhač krídla, DPH, odvoz zdarma

DARČEK
elektronika podľa ponuky

pri nákupe nad 900€

Profesionálni, školení pracovníci

Špičkové 5 - komorové
profily

Rakúske kovania
WINKHAUS

NA SPLÁTKY
BEZ NAVÝŠENIA

AKCIA
na zateplenie rodinných domov

| uhlíkový polystyrén
 v cene obyčajného |

Pri objednávke do konca júla

ická nerezová rúra Elektrolutrelek x

3030

www.vekostav.sk
info@vekostav.sk

Dunajská 10, Košice

0905 571 754

GARANCIA

VYSOKEJ KVALITY
a NAJNIŽŠEJ CENY

na Slovensku

V Ý R O B A  A  M O N T Á Ž  O K I E N
VEKOSTAV

 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
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Každý sa v  lete teší na dovolenku. 
Mnohí si ju vyberajú už mesiace vo-
pred. Zavedením nového zákona 
o  zájazdoch boli značne rozšírené 
práva cestujúcich.

Cieľom bolo odstrániť nejasnosti a 
medzery v  dovtedajšej právnej úprave 
a zabezpečiť vysokú úroveň ochrany 
cestujúcich pri kúpe zájazdov. Zákon sa 
týka iba zájazdov na dlhší čas a teda nie 
krátkodobých ciest, pri ktorých nie je po-
trebné poskytnúť tak výraznú ochranu. 
Taktiež sa nová úprava netýka zájazdov, 
ktoré sú poskytované na čas kratší ako 
24 hodín, ak ich súčasťou nie je ubyto-
vanie, ani na zájazdy, ktoré sa poskytujú 
príležitostne, len obmedzenej skupine 
cestujúcich a  bez záujmu dosiahnutia 
zisku. Ide napríklad o  cesty, ktoré naj-
viac niekoľko ráz ročne zabezpečujú 
športové kluby alebo školy pre svojich 
členov alebo žiakov, pričom sa neponú-
kajú širokej verejnosti. Rovnako sa nový 
zákon neuplatňuje na služby cestovné-
ho ruchu spojené so zabezpečením pra-
covnej cesty, zakúpené na základe rám-
covej zmluvy. Ak si cestujúci zakúpi na 
účel tej istej cesty dva alebo viac rôznych 
druhov služieb cestovného ruchu spoje-
ných tým istým obchodníkom, v takom 
prípade je táto kombinácia považovaná 
za zájazd. Taktiež ide o  zájazd v  zmys-
le nového zákona, ak tieto služby boli 
skombinované predtým, ako cestujúci 
zaplatil, sú predávané za súhrnnú cenu, 
sú označené ako „zájazd“ alebo „balík“, 

ale môžu byť zakúpené od viacerých 
obchodníkov, ak majú prepojené online 
systémy. Nový zákon upravuje aj rozsah 
informácií, s ktorými musia byť cestujúci 
oboznámení a je upravený v tzv. formu-
lári štandardných informácií. Ide najmä 
o informácie o základných znakoch po-
núkaného zájazdu (napr. miesto, trasa, 
druh a kategória dopravného prostried-
ku ,termín zájazdu, dĺžka pobytu, počet 
nocí ubytovania, stravovanie, atď.), o 
celkovej cene či platobných podmien-
kach. Tieto informácie musia byť poskyt-
nuté cestujúcemu ešte pred uzatvorením 
samotnej zmluvy o zájazde, čo dáva 
cestujúcemu možnosť porovnať rozsah a 
podmienky služieb rôznych cestovných 
kancelárii. V novom zákone sú upravené 
aj jednotlivé možnosti zmien v  zmluve 
pred začiatkom poskytovania zájazdu, 
možnosť zníženia ceny, ako aj ďalšie po-
vinnosti cestovnej kancelárie pri posky-
tovaní služieb. Novou právnou úpravou 
je teda cestujúcim poskytnutá zvýšená 
ochrana, a  to najmä prostredníctvom 
rozšírenia ich práv. Týchto práv sa cestu-
júci nemôže vzdať, a preto dojednania, 
ktorými by sa ich vzdal alebo obmedzil 
sú neplatné. 

Zájazdy a služby cestovného ruchu

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

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

V  Česku chcú riešiť nedostatok 
učiteľov tak, že pripravili zámer 
umožniť vyučovať aj odborníkom s 
vysokoškolským titulom, no bez pe-
dagogickej profilácie. 

Ako riaditeľ som sa pri „lovení“ uči-
teľov neraz zamýšľal nad tým, prečo 
by to nemohlo byť tak, že vyučovať by 
mohli aj neučitelia, najmä ak je v nie-
ktorých regiónoch ťažké nájsť pedagó-
gov. Dokonca tvrdím, že v niektorých 
prípadoch by stačilo na vyučovanie 
stredoškolské vzdelanie. Zámer našich 
susedov preto považujem za užitočný, 
hoci sa v diskusii stretáva s konštato-
vaním neodbornosti, s degradáciou 
učiteľského povolania. I  keď ide len 
o zámer, privítal by som aj u nás, aby 
mal riaditeľ možnosť siahnuť po tomto 
riešení. Najmä ak má presvedčenie, že 
by záujemca učenie zvládol na úrovni 
a  zároveň mal predpoklady viesť deti. 
Normálny riaditeľ, ktorému záleží na 
kvalite vyučovania, to vie posúdiť. 
Kvalita pedagóga nezávisí od toho, či 
absolvuje na fakulte pár psychologic-
ko-pedagogických predmetov a niekoľ-
kohodinovú prax.  

Základné otázky: Je možné kva-
litne učiť bez pedagogického vzdela-
nia? Spraví pedagogické vzdelanie zo 
študenta kvalitného učiteľa? Stane sa 
odborník učiteľom po absolvovaní pe-
dagogického minima? Som presved-
čený, že máme ľudí, ktorí dokážu učiť 
kvalitne aj bez štúdia pedagogiky. Veď 

samy školy si často pozývajú do školy 
rôznych  odborných rečníkov. Aj bez 
pedagogického vzdelania dokážu za-
ujať žiakov do takej miery, že vznikajú 
nezabudnuteľné interaktívne hodiny. 
Okrem iného je známy projekt Teach for 
Slovakia, v ktorom prejavili svoje peda-
gogické schopnosti ľudia z  nepedago-
gickej sféry.

Aj keď je takéto riešenie nedostatku 
učiteľov zo strany štátu nekoncepčné, 
ide o  dobrú, minimálne dočasnú mož-
nosť, ktorá by pomohla aj situácii u nás. 
Pretože snaha prilákať kvalitných učite-
ľov do školstva je v jeho súčasnom ma-
razme nemožná či je otázkou veľmi dl-
hého času. A chýba k tomu aj vôľa štátu.

Nech je plne v kompetencii riaditeľa, 
zvážiťzamestnanie neučiteľa. Prestaň-
me sa už strachovať, že každý návrh má 
za cieľ degradovať učiteľský stav a pri-
praviť ho o  zamestnanie. Okrem toho 
takáto konkurencia iba prospieva kva-
lite učiteľa a jeho sebazdokonaľovaniu. 
Nechajme riaditeľom pole pôsobnosti 
pri budovaní kvalitného pedagogic-
kého zboru. Ak tú možnosť nevyužijú, 
bude úplne jedno, kto im bude učiť.

Často je nekvalita dôsledkom poli-
tickej degradácie školstva, ktorú sa my 
učitelia snažíme zvyšovať aj bez po-
moci kompetentných. A stačí vôľa učiť, 
niekedy aj bez dostatočnej finančnej 
odmeny. 

Stačí vôľa učiť?

» PhDr. Ján Papuga, PhD. 
riaditeľ ZŠ s MŠ, Riazanská 75, Bratislava 
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PROMONT GLASS s.r.o. D R E V O  -  H L I N Í K  -  O C E Ľ  -  S K L O  -  P L E C H  -  B R A M A C

Od základov až po strechu... 0918 623 064     0915 135 811   

RÁMOVÉ ZASKLENIE

ZÁHRADNÉ DOMČEKY PRÍSTREŠKY PRE AUTÁ

22
rokov

D R E V O H L I N Í K O C E Ľ S K L O P L E C H B R A M A CL I N Í K O C E Ľ S K L O P L E C HD R E V O H L I N Í K O C E Ľ S K L O P L E C H B R A M A CÍ
TERASY   ZIMNÉ ZÁHRADY   PRÍSTRESKY   ALTÁNKY   BALKÓNYˇ

BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE

www.promontglass.skpromontglass@promontglass.sk
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Chcete si
podať
inzerát?

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

ČÍSLA RUBRÍK    
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Téma mojej diplomovej práce je epi-
lepsia. Toto ochorenie má množstvo 
podôb a je veľmi nepríjemné. Člo-
veka zastihne neočakávane. Náhle 
v plnom zdraví ho zrazí k zemi, vy-
straší ho a prehodnotí mu životné 
priority.

Ak by ste boli svedkom takejto uda-
losti, zľaknete sa. Zasiahnutý človek 
sa trasie v kŕčoch na zemi a má fialovú 
tvár, neuvedomuje si, čo sa deje okolo 
neho. V prípade záchvatu ide o čas a ur-
čite okamžite volajte číslo 112 alebo 155. 
V žiadnom prípade s chorým nehýbte. 
Nepokúšajte sa záchvat zastaviť. Nevy-
ťahujte mu jazyk. Neoblievajte ho vo-
dou, nekričte, ani pacienta neudierajte. 
Nesnažte sa vystierať jeho končatiny, 
ktoré sú v kŕčoch. Tieto vonkajšie pod-
nety môžu mozog chorého vyprovoko-
vať k ešte dramatickejšiemu priebehu 
záchvatu. Uvoľnite mu tesné oblečenie. 
Odstráňte z bezprostredného okolia 
všetky predmety, ktoré môžu postih-
nutého zraniť.

Epiletická záchvat a jeho okolnos-
ti, či už z pozície postihnutého, alebo 
svedkov, je pre mňa veľkou paralelou 
pre obyčajný život. Ak zažijete tvrdý 
pád na zem, stratíte istotu a ovládne 
vás strach. Môžete spraviť dve veci. Za-

čnete si vyčítať kroky, ktoré vás k tomu 
pádu viedli. Vytvoríte si bludný kruh 
a zostanete vystrašení stáť. Alebo sa 
pokúsite aj napriek bolesti postaviť a 
kráčať. Prijať neistotu a ísť odhodlane 
vpred. Posuniete sa ďalej. Možno opäť 
na nejakú kľukatú, neistú a náročnú 
časť vašej cesty. Ale vedúcu ďalej a ďa-
lej. 

Je to jednoduché. Prijať okolnosti, 
ktoré nezmeníme. Zapamätať si ich. 
Vstať a ísť. Vybrať si tú svetlejšiu a 
usmievavejšiu z možností. Pretože čím 
viac svetla zažnete, tým menšia bude 
tma. Telo aj myseľ sa poďakuje. A vy 
tú vďačnosť v sebe pocítite a posuniete 
svojmu okoliu.

Ja ďakujem všetkým ľuďom, ktorí 
mi určitým spôsobom pomohli k do-
siahnutiu terajšej kapitoly. A všetkým 
udalostiam, ktoré ma 
ovplyvnili, či už v 
dobrom alebo zlom. 
A pokračujem, pre-
tože zvyšok môjho 
príbehu je nedopí-
saný.

Krásne leto plné 
oddychu, pohody a 
človečiny.

Spadni a choď

» Váš Miško Scheibenreif.

»Kúpim motocykel: JAWA,CZ-
1 2 5 , 1 7 5 , 2 5 0 , 3 5 0 , M A N E T, 
STADION,PIONIER-MUSTAN-
G,BABETU aj nepojazdné-
nekompletné,aj ND.PENIAZE 
HNEĎ NA RUKU, volať, alebo 
sms 0905 450 533

»Kúpim haki lešenie 0908 
532 682

» Predám vyššiu manželskú 
posteľ 180x200cm. Farebne 
prevedenie Dub bardolino. 
Výrobca Decodom. Súčasťou 
postele sú vyklápacie rošty s 
úložným priestorom. V cene 
su aj dva nočné stoliky z rov-
nakej rady so šuflíkmi. Dôvo-
dom predaja je kúpa menšej 
nakoľko sa sťahujeme. Pô-
vodne: 450 € TERAZ: 199€. 
Spolu s posteľou ponúkam aj 
používané 2ks stredne tvrdé 
kvalitné matrace zn. GOLD 
DREAMZONE, 85x200cm, pa-
mäťová pena, záruka 25r. na 
matrac. Matrace kupované 
aj s postelou v roku 2013. 
Pôvodne 1ks 369€. Aktuálna 
75€. Predávam matrace iba 
spolu za 150€. 0904 117 088

»PREDÁM SIEŤKY NA OKNÁ 
PROTI HMYZU. ROZMERY 
54X142 -3 ks, 75X142 CM JE-
DEN KUS. 0905741827

»Čistenie hrobov a obnova 
písma, serióznosť, korekt-
nosť a spoľahlivosť. T.Č. 0919 
205 521

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.

02 AUTO-MOTO / iné 

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

14 RôZNE / iné    

13 RôZNE / predaj    

Nie hmoždinka, ale PVC prí-
chytka, spona, kotva. Nie hárať, ale  honcovať.

Slovenčina naša

Nie hejno, ale  stádo, kŕdeľ.
Slovenčina naša

Nie lajna, ale 
čiara. Nie ľadvina, ale oblička.

Slovenčina naša
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SIETE PROTI
HMYZU

Servis
Montáž
Dodanie
Oprava

www.samoplus.sk
SAMOplus
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(nie úplne vegetariánska strava) 
V rebríčku najzdravších a najlepších 

diét má 3. miesto, hneď po stredomorskej 
– mediteriánskej a diéte DASH. Samotný 
názov vystihuje podstatu – spojenie fle-
xibility a vegetariánstva. Ide o prevažne 
vegetariánsky spôsob stravovania, 
ale mäso nie je úplne vylúčené. Flexi-
teriáni využívajú všetky výhody zkonzu-
mácie zeleniny, strukovín a ovocia, ale, 
ak majú chuť, si doprajú steak, pečené 
mäso, chudý hamburger a samozrejme 
ryby. 

Je známe, že vegetariáni vážia menej, 
ako nevegetariáni o viac ako 15 percent a 
výskyt obezity je medzi nimi zriedkavý. 
Pre ľudí balansujúcich na hranici nadvá-
hy to u mužov znamená menej o 15 kilo-
gramov a u žien o 10-12 kilogramov. 

Pri uprednostňovaní rastlinnej po-
travy pred zmiešanou so živočíšnymi 
výrobkami, sa znižuje výskyt metabo-
lických a srdcovo-cievnych ochorení, 
rakoviny a ľahšie sa udržuje hmotnosť. V 
súčasnosti veľa moderných ľudí využíva 
túto skladbu stravy, len niekedy ani neve-
dia, že pomenovanie flexiteriánska diéta 
vystihuje práve ich spôsob stravovania. 
Výhodu je, že sa sústreďujú hlavne na 
jedlá zo zeleniny, ovocia, strukovín a 
prirodzene na domácu stravu. Niekedy 
sa používa aj názov semi-vegetarián. 

Obavy zo zmeny nie sú na mieste, nej-
de o diétu so špeciálnymi obmedzeniami. 
Ponuka jedál dokáže byť veľmi pestrá. Zo 
začiatku je vhodné vybrať si bezmäsi-

té jedlo na raňajky, obed alebo večeru, 
neskôr celý bezmäsitý deň, postupne 
niekoľkokrát do týždňa. Podstatou je 
iba zmena jedálneho lístka, jej rozsah zá-
visí od toho, či ste boli zvyknutý na kaž-
dodenné konzumovanie mäsa. Pre toho, 
kto je na mäso a  mäsové výrobky zvyk-
nutý niekoľkokrát denne, zmena môže 
byť významná, ale ten, kto mäso má na 
tanieri maximálne raz za deň, ľahko do-
siahne zmenu. A história dáva za pravdu. 
V minulosti ľudia mávali mäso iba v ne-
deľu a počas týždňa sa stravovali prevaž-
ne vegetariánsky a  výskyt civilizačných 
ochorení bol významne nižší.

Ako hlavný zdroj bielkovín sa nevy-
užíva mäso, ale bielkoviny z  rastlinnej 
potravy – hlavne strukoviny – fazuľa 
a  hrach, ale aj vajíčka a tofu. Okrem 
skupiny nemäsových bielkovín, diétu 
tvoria ďalšie štyri skupiny potravín: 
ovocie a  zeleniny, celozrnné obiloviny, 
mliečne produkty, cukor a korenie. Žiad-
na zo skupín sa nevynecháva. Strava je 
v režime 300-400-500: raňajky majú 300 
kilokalórií, obed 400 a večera 500. Malé 
jedlá medzi nimi majú 150 
a  tak celkový denný prí-
jem je 1 500 kcal, čo pred-
stavuje 6  300 kilojoulov. 
Podľa dennej aktivity je 
možné samozrejme prí-
jem zvýšiť.  

Flexiteriánska diéta

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

metabolizmu a výživy
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KOŠICE  ¦  0905 313 968
zepterke@icloud.com

Dohodnite si termín a získate milé prekvapenie

Ak ste ešte nevideli piecť bábovku v pare alebo variť
mäso, kapustu a knedľu v jednej nádobe, píšte, volajte.
Varíme, pečieme v kancelárií, ale aj u vás doma.

Najlepšie investícia je do zdravia
Jedzte zdravo. Žite dlhšie
Nová revolúcia vo varení 
  Riad, ktorý získal 5x svetové ocenenie

    Zlatý Merkur za pokrok a originalitu
  Šetrí zdravie, čas, energiu - varí sám

    ( stačí nastaviť čas, teplotu )
  Zachováva vitamíny, minerálne látky,

    stopové prvky
  Bezkonkurenčný materiál a dizajn
  Doživotná záruka, riad pre viac generácií

ARTMIX
By Zepter Group

ZĽAVY až do 30%
MIXUJE

OHRIEVA

MELIE

HNETIE

MIESI

MIEŠA
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bezbolestné
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0915 740 351
@ .

27
-0

08
8

usporadúva

školenia
masérov

Osvedčenie platí na území EÚ, ale aj mimo EÚ,
ako napríklad v USA, Kanade, Dubaji, a ďalších krajinách ...

0903 605 201  |  0915 242 163
Košice  |  Hrnčiarska 3

SA ÉRM SÁ KN A M ŠO KR OK LÚ A

S

• •P ÝE KTE CIR V L E

akreditovaný Ministerstvom školstva SR

Cena kurzu:
150 hod. klasická

a športová masáž 450€

50 hod. športová masáž 200€
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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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Viac ako 160 kilogramov ešte po-
užiteľných potravín  ročne v prie-
mer vyhodí do odpadu jeden ob-
čan Slovenska.

Každá desiata slovenská domác-
nosť vyhadzuje potraviny doslova 
denne. Nakupujeme ako keby mala 
nastať vojna, často potraviny skladu-
jeme nevhodne a ešte častejšie ani ne-
vieme, čo vlastne máme v chladničke 
či v komore. Len, nebodaj, aby nezí-
vali prázdnotou! Zistenia sú výsled-
kom skúmania Občianskeho združe-
nia Free Food.

Nezaoberajme sa tým, ako by sa 
dala vyčísliť finančná hodnota takto 
nevyužitých potravín a o koľko eur 
ročne sa vyhadzovaním potravín pri-
pravujú rodiny u nás. Ide tu skôr o to, 
že sa dá tomu predísť.

Na nákup si doma napíšte lístok 
čo potrebujete. Predajne modernej 
doby sú totiž psychologicky prispô-
sobené tak, že vás nútia prejsť popri 
regáloch s najväčšími oku lahodiaci-
mi zbytočnosťami, kým sa dostanete 
napríklad k chlebu či pečivu. Potom 
nakupujú vaše oči a nie vaša potreba. 
Dnešné veľké moderné chladničky 
a najmä mrazničky sú často doslova 

smetiskom. V ich menej prístupných 
častiach skladujeme to, o čom ani ne-
vieme, kým prejde doba spotreby i tr-
vanlivosti. Preto je dobré po každom 
nákupe potravín chladničku preor-
ganizovať, čerstvé uložiť do zadnej 
časti políc a tie z minulého nákupu 
posunúť dopredu. Je dobré takto udr-
žiavať prehľad o tom, čo nám v kuchy-
ni chýba a zároveň, čoho máme ešte 
spotrebovatelný nadbytok. To sa týka 
aj úložných priestorov v mrazničke – 
veď kto tam napríklad nemá niekde 
ešte napríklad jahody z predvlaňajš-
ka a priestorov v komore. Je tiež dobré 
zvyknúť si, kde v ktorej časti chlad-
ničky máte uložené konkrétne po-
traviny a to miesto nemeniť. Vyhnete 
sa ich hľadaniu a aj zabúdaniu, že v 
chladničke ešte sú.

Veľkú rolu pri zbytočných náku-
poch zohráva aj neprimeraný odhad. 
Z výskumov vyplýva, že aj keď by sme 
o štvrtinu znížili nakupované množ-
stvá potravín, chýbať nám nebudú. 
Tak isto – pri príprave stravy sa ne-
riaďme iba momentálnou chuťou na 
to či ono, ale varme hlavne z toho, čo 
je v chladničke či v komore.

Poldruha metráka

» red

Pri výbere dovolenkovej destiná-
cie by ste mali zohľadniť viacero 
faktov. Napríklad cestovanie do 
exotiky si vyžaduje dlhšiu a ná-
ročnejšiu prípravu než návšteva 
európskych krajín. 

Počas rozhodovania o vhodnej 
dovolenke je mimoriadne dôležité 
prihliadať aj na potreby a vek detí. 
Pred plánovanou cestou do zahrani-
čia  je vhodné navštíviť praktického 
lekára – nielen v prípade detí, ale aj 
v prípade dospelých. Je dobré overiť 
si očkovací status proti tetanu. Výber 
destinácie konzultujte s doktorom v 
prípade chronických ochorení so špe-
ciálnou liečbou alebo diétou. Ošetru-
júci lekár vám vzhľadom na charakter 
dovolenkovej destinácie poskytne 
informácie o povinných alebo od-
porúčaných očkovaniach, prevencii 
niektorých ochorení, odporúčaných 
liekoch na samoliečbu počas cesty, 
dôsledkoch cesty na  zdravotný stav a 
spôsobe obmedzenia rizík ochorení v 
zahraničí.

Ak je to potrebné, ošetrujúci lekár 
odošle cestujúceho na niektoré z cen-
tier pre cudzokrajné choroby v Slo-
venskej republike, ktoré sú zároveň 
oprávnené vydať potvrdenie o očko-
vaní do medzinárodného očkovacie-
ho preukazu. Centrá pre cudzokrajné 

choroby poskytujú okrem informácií 
o epidemiologickej situácii v cieľovej 
destinácií, očkovaní a samotného 
očkovania aj komplexné služby pred 
vycestovaním.

Pri cestovaní s deťmi dodržujte 
tieto pravidlá

Deťom do dvoch rokov veku lekári 
neodporúčajú cestovať do exotických 
krajín predovšetkým pre riziko ná-
kazy infekčnými ochoreniami. Hroz-
bou pre zdravie môže byť aj kontakt 
s exotickými mikroorganizmami, 
jedovatými živočíchmi, či parazitmi. 
S malými deťmi dajte radšej prednosť 
menej náročným krajinám s časovo 
prijateľnými trasami a ubytovaniu v 
hoteloch na dobrej úrovni.

Pre deti mladšie ako dva roky 
nie je vhodná časovo náročná cesta 
lietadlom z dôvodu ešte krehkej det-
skej imunity. Pri starších deťoch by 
už nemali byť cestovné obmedzenia, 
odporúča sa však cestovať so zaoč-
kovaným dieťaťom vzhľadom na vek 
podľa očkovacieho kalendára. V prí-
pade ciest do exotických krajín by 
dieťa malo byť zaočkované aj proti 
ochoreniam, proti ktorým existuje 
odporúčané očkovanie.

Dovolenka bez zdravotných 
problémov I.

»  Zdroj: ÚVZ SR

Nie húpací, húpačka, ale hojdací, 
hojdačka. Nie chovanie ľudí, ale správanie ľudí. 

Slovenčina naša
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Auto PALAZZO Košice, s.r.o. � Vozárova 1, Košice-Barca � tel.: 055/678 67 43, 055/678 08 68 � www.auto-palazzo.sk
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PENTA PLÁN SO SLOVENSKOM

» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO

Asi ste si všimli, 
že posledné dva 
týždne noviny a 
časopisy Penty vo 
veľkom vedú špi-
navú kampaň proti 
mne, mojej rodine 

a nášmu hnutiu OĽANO. Zároveň sa až 
okato snažia zvelebovať Kisku a obhajo-
vať jeho mimoriadne neférový krok s Ve-
ronikou Remišovou. Penta má totiž veľmi 
jednoduchý, ale o to zákernejší plán na 
novú vládu národného zmierenia KISKA 
+ PS/SPOLU + SMER bez Fica + DRUCKER. 
Zmierenie, ktoré si zavrie oči nad zlom, 
ktoré sa stalo, ktoré urobí hrubú čiaru a 
bude vzhliadať už len k svetlým zajtraj-
škom „bez hádok a škriepok“.

Majiteľ Penty Haščák je dnes totiž „na 
prášky“. Veľmi sa obáva, že kvôli vyšetro-
vaniu Gorily na dlhé roky pôjde do chlá-
dečku za kámošom Kočnerom a rovnako 
ako Bašternák príde o všetok svoj majetok 
... to je dôvod, pre ktorý dnes z pozadia hrá 
Haščák najväčšiu hru svojho života. To je 
dôvod, že médiá Penty robia všetko, aby 
nás utopili a Kisku a spol. potlačili dopredu.

Vie, že s nami by sa Haščák nedoho-
dol. Vie, že by sme išli po korupčníkoch 
ako pes po údenom a v base by skončili 
mnohí. Že by sme dali úplnú slobodu všet-

kým vyšetrovateľom a tí by im išli po krku 
tiež. ... a to je ich nočná mora.

Preto robia spolu všetko, aby nás 
utopili a mohli sa tak po voľbách vyho-
voriť ako Bugár či Procházka „musíme 
sa obetovať Za ľudí“. Preto rozbíjajú náš 
poslanecký klub a lákajú na neodolateľné 
ponuky. Preto zneužívajú spriaznené mé-
diá ... a nám neostáva iné, ako urobiť všet-
ko preto, aby sa im tento perfídny plán na 
odpustky pre zločincov nevydaril.

ps. Presne toto isté skúšali na nás aj 
pred 4 rokmi. Rovnako vtedy na mne a 
OĽANO nezostala ani nitka suchá. Zverej-
ňovali prieskumy, že budeme mať 4,5%, 
5%... ale nakoniec im to nič neosožilo. 
Ľudia nás v štichu nenechali a mali sme 
presne dvojnásobok = 11% podporu od 
ľudí. Rozdiel medzi 
vtedy a dnes je len 
jediný - vtedy sme 
sa v klube zomkli, 
ale teraz niektorí po-
kušeniu neodolali a 
dezertovali na druhú 
stranu. Bude to o to 
ťažšie, ale zvládneme 
to, nebojte;o)
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Ubúdajú obyvatelia a pribúdajú prázd-
ne domy v dedine. 

Farmárov okrádajú mafiáni s  politic-
kou ochranou. Firma, v  ktorej pracovali 
šičky, sa presúva do lacnejšej krajiny 
a ženy sú bez práce. Vládni úradníci spí-
sali akčný plán. Občas sa tu ukážu papa-
láši z Bratislavy, založia nejakú agentúru, 
nechajú opraviť chodníky. Ľudia na vý-
chode sú bezmocní. Mladí sa sťahujú z vý-
chodu na západ, východ starne a pustne.

Pred voľbami sa na východe foto-
grafujú politici, podobne ako v  chari-
tatívnych zariadeniach. Píšu stratégie, 
veľa rozprávajú a málo robia. Lenže toto 
je práca pre východniarov. Obnoviť si 
región, v  ktorom žijú. Dať dokopy ľudí 
(dnes sa dá spolupracovať aj na diaľ-
ku) a začať vymýšľať biznis modely pre 
región a  ľudí, ktorí v  ňom žijú. Žiadne 
výjazdné zasadnutia ani predvolebné 
kortešačky nič nevyriešia. Ani zahranič-
ní „investori,“ ktorí na východe hľadajú 
lacné pracovné sily.

Bratislava si žije svojim životom – IT-
-čkári a startupisti si vystačia aj sami. Keď 
sa s  nimi bavím, tak zvyšok Slovenska 
takmer nepoznajú. Veľká časť Slovenska 
sa označuje za Detroit Európy. Keď som 
navštívil americký Detroit, predstavoval 
som si, aký osud čaká krajinu, ktorá na 

svojom území vyrába automobily pre cu-
dzie firmy a štátni úradníci ničia domá-
cich podnikateľov a farmárov. 

Ak sa nezobudíme, tak to, čo sa dnes 
deje na východe pri ukrajinských hrani-
ciach, môže byť realita pre celé Sloven-
sko. Vzdelaní mladí ľudia zostanú pra-
covať v zahraničí a ich zostarnutí rodičia 
budú bývať v opustených dedinách a na 
zničených sídliskách. Nemám zázračné 
plány. Iba viem, že sa musia ľudia dole 
zaktivizovať a začať podnikať – so svo-
jimi talentmi a zdrojmi, ktoré nám ešte 
zostali. 

Baťovci vychovali v zaostalom Zlín-
skom regióne mladých mužov a  ženy, 
s ktorými vybudovali jedno z najmoder-
nejších priemyselných miest v  Európe. 
A  vyviezli desiatky takýchto miest do 
sveta. Tí zhora nám pred voľbami na-
píšu heslá na plagáty. 
Možno prídu aj na 
návštevu, prípadne 
napíšu nejakú stra-
tégiu. Naše regióny, 
dediny a  mestá si 
však musíme dať 
do poriadku 
sami.

Na východe nič nové

» Ján Košturiak
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Pracuj v priemyselnom parku Kechnec pri Košiciach!

Kontaktujte nás:

ludmila.revesova@kuenz.com michaela.sopkova@kuenz.com
www.kuenz.sk www.topzvarac.sk

Obsadzované profesie:
Technik kontroly kvality

Mzda:
Pracovník Pracovník s odbornou praxou  

našom odbore:
3,50 eur 5,50 eur
5,33 eur 7,50 eur

BEZPLATNÉ UBYTOVANIE

je výrobcom

Nie je ješitnosť, ale samoľúbosť.
Nie je krabica, ale škatuľa.
Nie kasa, ale pokladnica.

Slovenčina naša

www.hilfe-in-wuerde.at
office@hilfe-in-wuerde.at

Ak máte záujem o dlhodobú spoluprácu a finančnú istotu, kontaktujte nás

Sprostredkovanie opatrovateľskej
práce v Rakúsku už 15 rokov

0908 868 643  |  +43 699 190 48 723
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Prijmeme
zamestnancov

Miesto výkonu

KOŠICE
www.blackpatrol.eu

0911 636 333, 3,70€ hod/brutto
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Sv. omše za zosnulých
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 7.7.2019.

Rímskokatolícka farnosť sv. Ondreja, Košice
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Preukaz obsluhy stavebných strojov sk.1C
Miesto výkonu práce: Areál U.S.Steel, Košice
Základná zložka mzdy (brutto): 6-8 €/hod.

Pôžičky od 18 do 75 rokov

Ahoj, som nová, 

 

lepšia pôžička.

 

Plať za mňa 
 

koľko chceš.

Ahoj, som nová, 

 

lepšia pôžička.

 

Plať za mňa, 
 

koľko chceš.

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

(pri reštaurácii Stará sýpka)
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INZERCIA
kosicko@regionpress.sk
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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

0918 477 323  |  www.balkona.eu Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zimné záhrady zasklievanie terásbalkóny

rámové
bezrámové

splátky od 35 € splátky od 149 € splátky od 98 €

ZĽAVY AŽ DO 30% Možnosť výhry 300 €
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AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

Kritériá 
pre spoluprácu s AIW:
· opatrovateľský kurz a prax

·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 
· vek 25 až 60 rokov

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

neustále dostatok ponúk
-dňov rnusy r kúsk živnosť

Honorár brutto 75 €,  80 €, 90 €  za 24 hod.
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

AIW má zástupcov
v rôznych mestách Slovenska!

Zavolajte na bezplatné číslo
0800 24 24 44

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

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 

 
 

Chceš
naštartovať
svoju kariéru?
          Naša spoločnosť 
          ti v tom pomôže

ZÁSTUPCA
 PREVÁDZKY  FRESH PLUS KOŠICE

€ + odmena z tržby + odmena za nárast

PREDAVAČ/KA
NA ÚSEKU  MÄSA A MÄSOVÝCH VÝROBKOV

 €+ príplatok za nefajčenie + príplatok za prácu  

cez víkend vo sviatok a nadčas + odmena za výkon

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

Nástupná mzda 6  €+ 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 
 


 podľa firemného štandardu

 Stabilné zamestnanie v našej spoločnosti
 Kvalitné vstupné zaškolenie

 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
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