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AKCIA

Južná trieda 97
(pred ČS OMV)
tel.:

AKCIA

055/728 87 80 - 1
0905 89 89 81
0911 89 89 87

460€

REHAU

555€
377€

055/728 87 82

329€

REHAU

Brugmann
SALAMANDER

fax:

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.

akcie sa nekombinujú

ZÁRUKA na okná

5 rokov

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

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

0917 56 36 12
0911 60 20 40
www.regionpress.sk

Okamžitý výkup nehnuteľností,
aj zadlžených, v hotovosti

66-0007-2

ŽALÚZIE
a SIETE

VEKOSTAV
VÝROBA A MONTÁŽ OKIEN

SERVIS OKIEN

LETNÁ

UPRATOVANIE

upratko@upratko.sk ¦ 0907 946 256

AKCIA
-40%

Hutnícka 22, Košice

bezpečnostné dvere, plastové okná

3%26)3¬/+)%.
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RODINNÝ DOM, ROZHANOVCE - obytná pl. 240m2,
5 izieb, 2x kuchyňa, samostatná garáž, pôvodný stav
CENA:
140.000 €
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
3 izb. BIELOCERKEVSKÁ /FURČA/ - OV, 2.p., 66m2,
loggia 3m2, po staršej rekonštrukcii, kúpou ihned voľ.
CENA:
85.000 €
mobil: 0915 864 533
4 izb. SOFIJSKÁ /ŤAHANOVCE/ - OV, 1.p., 82m2 +
loggia 3m2, pivnica, kompletná rekonštrukcia
CENA:
123.000 €
mobil: 0905 877 722
2 izb. POPRADSKÁ /TERASA/ - OV, 2.p, 65m2 + terasa 11,58m2, kompl. rekonšt., predaj aj so zariadením
CENA:
145.000 €
mobil: 0905 261 117
3 izb. WURMOVA /KVP/ - OV, 12.p., 65m2, bez
balkóna, kumbál + pivnica, kompletná rekonštrukcia
CENA:
96.000 €
mobil: 0917 969 909

Už 22 rokov sme tu pre Vás!

¬¬

WWW.EUROFAL.SK | EUROFAL@GMAIL.COM
66-0083

www.vekostav.sk

37-0158

0911 671 234

66-0066-1

66-0011-4

ZAMERANIE a ukážka vzoriek u Vás doma ZDARMA

AKCIA 270€
kovanie ZDARMA
v ponuke aj

SKLADOVANIE

šatníkové a policové zostavy
vešiakové steny
komody a iné...

BIELE
vzor

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

34-0004-1

/&3&;07²7-0Ç,:t0905 682 445

ČEREŠŇA
vzor

zameranie ZDARMA

KOMINÁRSTVO MRÁZKO Košice Krásna
Revízie, kontrola a čistenie špeciálnou kamerou

DUB
vzor

66-0002-1

Brugmann
SALAMANDER

KOŠICE

DUB
MATNÝ

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

66-0009-1

5-komorový profil:

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

Možnosť nákupu na splátky aj bez navýšenia

www.bf-trade.sk

BEZPEČNOSTNÉ DVERE

34-0008-1

e-mail: bf-trade@stonline.sk

66-0142

AUGUSTA o 10:00

2
redakčné slovo / SLUŽBY, bývanie

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

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,

Všade okolo nás však počuť aj večne
vyrušujúcich krikľúňov, ich bezobsažné výkriky, hádky, ich nenávisť voči nepoznanému a hlavne – inému. Vidíme
zo všetkých strán a mocenských pozícií ich arogantné tváre s blazeovaným
úsmevom (pre neznalých tohto dosť
nepoužívaného slova – blazeovaný je
ten človek, ktorého nič neteší, nezaujíma, ktorý pociťuje nudu, je presýtený
dostatkom, znudený z neho a neraz aj
zhýralý – veď aj hárem už u nás možno legálne a najmä „so cťou a uznaním“ mať). Majú desiatky žien a detí
a vykrikujú o rodine, majú nepoctivo
nahrabané majetky a kážu o poctivej
práci, topia sa v bohatstve a občanov
presviedčajú o potrebe skromnosti.
Médiá ich majú v mimoriadnej obľube,
veď bez týchto „hercov“ by sa nepredali. Nebola by šou.
Urobme tento náš malý, päť a
pol miliónový slovenský svet lepším!
Netreba na to veľa. Ani revolúcie, ani
státisícové demonštrácie, zas v záujme
niekoho v pozadí, presne tak, ako to
bolo pred tridsiatimi rokmi. Potrebuje-

me nájsť sami seba. Nájsť svoje ja, svoju
občiansku hrdosť a statočnosť každého
z nás. Najskôr sa osloboďme sami v
sebe od propagandy, masového, každodenného a všadeprítomného šírenia
lží, od nenávisti voči nepoznanému a
cudziemu, ako aj od závisti čohokoľvek
komukoľvek.
Jediné, čoho sa obávajú mocní,
dočasne mocní, je vnútorná sloboda
každého z nás. Sloboda je ich nočnou
morou. Slobodné myslenie, slobodné
vyjadrovanie a slobodné rozhodovanie
sa. Dokonca – absolútne nepredstaviteľná pre mnohých našich samozvaných
„prvých medzi prvými“ je predstava, že
by ľudia aj slobodne konali.
Viem, je leto, dovolenky, hry. Zarobiť si na chlieb príde zas až po ňom. Ale
čo tak využiť ten voľný čas aj na premýšľanie? Politici sa od septembra chystajú
na predvolebné kampane.
Teda na to, ako nás a čím
zas oblafnúť. Je teda čas
už teraz túto schému trochu vylepšiť. Nikto iný ako
my to za nás nespraví.
S pozdravom –
užitočné trávenie
dovoleniek

vodoinštalačné práce, murovanie, betónovanie,
betónové ploty a oporné múry, sadrokartónové podhľady
a priečky, obklady, dlažby, rekonštrukcie na kľúč

TERAZ AKCIA
BEZPEČNOSTNÉ DVERE ZDARMA

34-0023-15

Vydavateľ:
REGIONPRESS s.r.o.

Toto leto je akési hlučné. A nielen na
kúpaliskách, to napokon k letu patrí
a je to tak správne.

maľby, nátery

nástrek variopaint
na umakartové jadrá

VÝROBA
PREDAJ
pozinkovaného
a
poplastovaného

PLETIVA
na MIERU

0944 133 774

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

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

34-0022-1

Masarykova 2
KOŠICE
kosicko@regionpress.sk

REKONŠTRUKCIE
BYTOVÝCH JADIER a STAVIEB

66-0001-1

Redakcia:

Robme svet lepším!

85-0491

KOŠICKO

l

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

UPRATOVANIE BYTOVÝCH A NEBYTOVÝCH
PRIESTOROV A KANCELÁRIÍ Kontakt: 0940 167 464

Interiérové
dvere

Západné Slovensko
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

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

51.100
30.000
35.500
30.000
39.250
38.600
35.500
35.000
36.500
26.500
52.000

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

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

31.000
25.000
25.000
82.750
22.250
13.100
30.500
40.000
40.000
30.000

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

Zľava -20%

vypratávanie
pivníc, záhrad

-likvidácia
azbestu-eternito-

LUNA Optik s.r.o., Nám. Oceliarov 23
Košice - Šaca, Pon - Pia: 9.00 - 17.00
0907 349 835, lunaoptik@lunaoptik.sk
www.lunaoptik.sk

vých striech, stavebného a iného odpadu

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

055/799 91 53 | 0905 694 993
drevoplast@drevoplast.eu | www.drevoplast.eu
Diamond cut s.r.o.

REZANIE

�������������������������������������������������������
�������������������������������

•panelu
•železobetónu
•jadrové vŕtanie

VYHOVUJÚCI DREVNÝ ODPAD
����������������������
�����������
�������������������
�����������������

najmodernejšími profi strojmi

������������������������������������������
���������������������������

www.diamantoverezanie.sk

www.bucina-ddd.sk
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Študentská 1
Košice

Najlacnejšie

ZBERNÝ DVOR ODPADOVÉHO DREVA
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v ponuke aj posuvné
a dvojkrídlové

-odvoz-dovoz
-sťahovanie

66-0005-6

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

37-0026

BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

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

66-0019-1

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

Ponúkame na predaj RD a krásny rovinatý veľký pozemok
v intraviláne obce Kokšov-Bakša (Košice-okolie). RD súp. č. 10,
cena: 25000€. Pozemok 4208 m, LV č. 39, cena: 50€/m.
Celková cena: 235400€. T: 0940 905 033, E: AVedlova@seznam.cz

66-0141

ll

HODINOVÝ MANŽEL - ÚDRŽBÁR

34-0023-16

www.jarekcistikoberce.sk ¦ 0915 937 226

66-0110

čistí čalúnený nábytok a koberce u Vás aj u nás

lV

2

0911 60 20 40

66-0034-2

lll

KOŠICE
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SLUŽBY, BÝVANIE

na k

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

www.facebook.com/V.Skrivanek

rok hu Maľby - nátery schodísk a nebytových priestorov.
tr
na

rýchlo a lacno

37-0003-1

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

0918 217 665

OC IDEA ¦ NAPÁJADLÁ 18
NAD JAZEROM (;7k-$ ")

OBNOVA STRIECH

SERVIS
OKIEN

30ov

PRACÍ GÉL, ((ܬķ
MYDLO, "( (ݭ
VZDUCHU, -|8ĺĺĺ

OBNOVA
ETERNITOVÝCH, PLECHOVÝCH A PLOCHÝCH STRIECH
VÝMENA ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV
OBNOVA KOMÍNOV
ka
Reálna záru
TESÁRSKE PRÁCE
12 rokov
OBHLIADKA ZDARMA

CIA
0949 765 613 LETNÁ AK

27-0033-11

66-0078

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

vieme, že sa dohodneme ...

27-0008-1

EUROPALIET

27-0017-39

výkup a predaj

"&ڇ

$! & ݢ

37-0156

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

na predaj

0905 625 433

-fѴ-1m;fb- BIO
DROGÉRIA v meste

BYT - BYTOVÉ JADRO

PALIVOVÉ
DREVO

Prvotriedne žulové pomníky z kvalitného prírodného materiálu za bezkonkurenčné ceny
Kompletné práce
Využite zľavy až do výšky
ZASTÚPENIE NA CELOM
- aj výkopy
VÝCHODNOM SLOVENSKU
Seriózny prístup
ku každému zákazníkovi
Obojstranná impregnácia

Á
IA

C

K
A

Vaše kamenárstvo OKNO, s.r.o. | www.oknosro.sk

Jazerná 1 (Areál Dávid), 040 12 Košice

KE19-30 strana-
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27-0004-1

TN

LE

-35%

Bezplatná obhliadka
pomníka proti vode
pri
celom
žulovom
komplete
ZDARMA
a nacenenie
Zavolajte nám na bezplatnú linku 0800 500 535

4
zdravie / SLUŽBY, bývanie

OPRAVA
ŽALÚZIÍ

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

0919 204 754

NOVÉ ŽALÚZIE
NOVÉ SIETE
proti hmyzu

Nie jednať Slovenčina naša
o spolupráci, ale rokovať.

zameranie ¦ dovoz ¦ montáž

ZÁHRADNÍCTVO

PRETESNENIE

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

okien a dverí

0950 41 41 82

www.ZaluzieKosice .sk

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

0940 234 800

GARANCIA

66-0033

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

www.zahradnictvo-uhrin.sk

'RQÂ{NRYÂVOXìED

VYSOKEJ KVALITY
a NAJNIŽŠEJ CENY
na Slovensku

.<7,&(9(1&(%2;<58ë®

www.exprHVNYHty.sk

www.vekostav.sk
info@vekostav.sk


3UÎMPHPHSUHGDYDðNX
NYHWRY, NYHWLQÂUNX

RGD)

(HXUEUXWWRGRK
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KVETY

6UGL

Mier
.R{LFe


HðNR

&
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27-0095

KVETY
37-0157

0911 671 234

0905 644 448
055/729 8838

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH

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

Oprava
Dodanie
Montáž
Servis

Široký sortiment, rýchle dodávky,
atypické riešenia, 18 - roŘOÈQrax

Príklad dennej stravy:
Raňajky: sladký alebo slaný variant
- nízkotučný jogurt s ananásom alebo
nízkotučný jogurt s uhorkou a bylinkami, prípadne aj s cesnakom
Desiata: melón
Obed: grilovaná alebo na pare robená
ryba so zeleným šalátom
Olovrant: uhorka a paradajka
Večera: pestrý šalát
s vajíčkom alebo nízkotučným syrom

VÝROBA A MONTÁŽ OKIEN

Dunajská 10, Košice

Siete proti hmyzu
Zhŕňovacie dvere

Základ stravy sú potraviny z prvej
a druhej kategórie. Čím viac ich bude,
tým bude efekt výraznejší.
Výhodou diéty je , že obsahuje veľa
vitamínov, vlákniny, dostatočne hydratuje, ale vzhľadom na to, že je nízkoenergetická, je určená na krátkodobé
použitie, niekedy na „schudnutie do
plaviek alebo šiat“.

VEKOSTAV

HMYZU

27-0006-1

Je menej známa u nás, o to viac je
vyhľadávaná hollywoodskymi celebritami. Vypracovala ju univerzitná profesorka Barbara Rolls. Je to krátkodobá
diéta, pri ktorej rýchlo dosiahnete cieľ.
Jej podstata je v objeme potravín.
Pocit sýtosti je dosiahnutý pri naplnení žalúdka objemom s nízkou energetickou hodnotou. Medzi potravinami
sa vyberajú tie, ktoré majú väčší podiel
vody v rovnakom množstve – zelenina
a ovocie a súčasne aj málo kalórií a dostatok bielkovín - napríklad biele mäso.
Jedlá a potraviny s vysokým podielom
vody sú polievky 80-95 percent, ovocie
a zelenina 80 – 95 percent, jogurty 75 percent, cestoviny 65 percent - tu je dobré ich
pripravovať „al dente“, aby boli cítiť pri
kúsaní a neboli príliš mäkké. V skladbe
stravy chýbajú tučné výrobky – tučné
mäso a syry, cukor, výrobky z cukru,
sladké a energetické nápoje. Vhodné sú
všetky druhy melónov, ananás, citrusové
plody a biele mäso, paradajky, uhorky,
cukiny a nízkotučné mliečne výrobky.
Potraviny sú rozdelené do štyroch
kategórií podľa energetickej hodnoty:
1. s veľmi nízkou – tieto možno jesť
kedykoľvek a v akomkoľvek množstve,
do dosiahnutia pocitu sýtosti: ovocie
a zelenina s nízkym obsahom škrobov,
nízkotučné mlieko a polievkový vývar

SIETE PROTI

ÇALÚZIE
MARKÍZY
ROLETY

2. s nízkou - ovocie a zelenina s obsahom škrobov, celozrnné obilniny a cereálie, nízkotučné mäso
3. so strednou – mäso, syry, hranolky, polevy na šaláty, chlieb, praclíky,
zmrzlina a koláče
4. s vysokou – čipsy, cukríky, maslo,
olej, koláče

27-0005-1

Volumetrická diéta má 6. miesto v poradí najlepších diét a 2. miesto medzi
redukčnými.

62-0022

Volumetrická diéta

5
SLUŽBY, BÝVANIE
PLASTOVÉ OKNÁ,
DVERE

Študentská 1, Košice (bývalá práčovňa)

 KOMPLETNÁ STAVEBNÁ ČINNOSŤ
 PREDAJ PARAPETOVÝCH DOSÁK
 ŽALÚZIE A SIETE PROTI HMYZU
 GARÁŽOVÉ BRÁNY

okná

možnosť predaja
aj na splátky

maxidachmann@gmail.com

83-0005

www.dachmann.sk

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

66-0019-1

sieťky žalúzie
garážové
brány

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

DREVENÉ OBKLADY

27-0001-1

 Tatranský proﬁl
 Dlážkovica
 Zrubový proﬁl
 Terasové dosky
 Ukončovacie a spojovacie lišty

Slovenčina naša

Dovezieme celý
Prešovský a Košický kraj

0908 180 589

WWW.D ROBN E D R E VO STAVBY. S K

47-088

68-06

Nie prevádzať práce, ale robiť.

83-0255

Kontaktná adresa Košice:
Kováčska 63
Mobil: 0944 047 008

dvere

interiérové
vchodové
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Prázdniny aj s Máriou

Výživné na dieťa
Medzi členmi rodiny vznikajú
manželstvom, rodičovstvom a príbuzenstvom vzťahy, ktorých úlohou je navzájom si pomáhať.

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

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

Priznám sa, že mám slabosť na
prázdninové výlety a dovolenky
s mojou rodinou. Vážiť si toto bohatstvo a investovať do zážitkov srdca ma
naučili už v detstve moji rodičia. Treba
ale poznamenať, že to nie je o luxuse
destinácií, ale predovšetkým o spoločne strávenom čase v kruhu láskyplnej
rodiny.
Všetko prežité si uchovávame
v spomienkach. Mne ako otcovi veriacej rodiny zostávajú špeciálne v pamäti
duchovné zážitky spojené s návštevou miest, viažúcich sa k Panne Márii. Najmä po tom, ako bol nášmu najstaršiemu dieťaťu, synovi Marekovi (26.
júla oslavujúcemu dvadsať rokov), diagnostikovaný autizmus. Až prijatie tohto
ťažšieho kríža znamenalo v živote mňa
i mojej manželky prehĺbenie viery. Viera
spolu s láskou a nádejou nám a postupne aj našim dvom ďalším deťom, Marekovým sestrám, pomáha niesť rodinný
kríž. Pomáha nám prekonávať utrpenie.
A práve za dar viery a ochranu nezabúdame ďakovať Panne Márii, Pomocnici
kresťanov, Tešiteľke trpiacich.
Takmer každý rok sa preto prvý júlový
víkend z úcty k Márii vyberáme s manželkou na Mariánsku horu do Levoče,
kde na polnočnej svätej omši zo soboty
na nedeľu nielen za všetko Márii ďakujeme, ale najmä ju prosíme o ďalšiu silu,
ochranu a lásku. Pred dvomi rokmi sme
sa v rámci dovolenky v Chorvátsku vybrali s deťmi aj do Medžugoria. Nikdy

KUCHYNE
za najlepšie ceny

Napájadlá 18, Košice, Nad Jazerom (OC IDEA pri TESCU)

0948 59 59 32 I www.desin.sk

83-0282

500€

Kupón na zľavu

V rámci týchto vzťahov majú členovia povinnosť poskytovať výživu ostatným členom, t. j. majú vyživovaciu
povinnosť. Najčastejšie spomínanou
vyživovacou povinnosťou je vyživovacia povinnosť rodičov k deťom. Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov
k deťom je ich zákonná povinnosť,
ktorá vzniká narodením dieťaťa a trvá
do času, kým dieťa nie je schopné
samé sa živiť. Vyživovacou povinnosťou je zabezpečovanie a úhrada všetkých osobných potrieb dieťaťa. Dieťa
má nárok na rovnakú životnú úroveň
akú majú obaja jeho rodičia, a to nie
len v prípade, keď obaja žijú spolu s
dieťaťom, ale aj ak spolu nežijú v spoločnej domácnosti. V danom prípade
súd prihliada pri určení výživného na
skutočnosť, s ktorým rodičom dieťa
žije v spoločnej domácnosti, pretože
aj naturálne plnenie sa zohľadňuje a
je postavené na rovnakú úroveň ako
plnenie v peniazoch.
Vyživovacia povinnosť k deťom
vzniká priamo zo zákona, ale výšku
výživného je možné dohodou rodičov
alebo súdnym rozhodnutím upraviť.
Dohoda medzi rodičmi o výške výživného podlieha schváleniu súdom,
inak je nevykonateľná. Pri určovaní

rozsahu výživného sa zásadne vychádza zo schopností, možností a majetkových pomerov oboch rodičov
a odôvodnených potrieb dieťaťa. Tieto
potreby dieťaťa je nutné posudzovať
z niekoľkých hľadísk.
Medzi tieto hľadiská sa zaraďuje
najmä vek dieťaťa (potreby dieťaťa
rastú s jeho vekom), formy jeho prípravy na budúce povolanie a stupeň
vzdelania (s čím súvisí právo dieťaťa
na vzdelanie), hľadisko zdravotného
stavu dieťaťa (s tým súvisí potreba
zabezpečiť dieťaťu zdravý vývin), a či
má dieťa možnosť získať svoj vlastný
príjem z pracovnej – brigádnickej činnosti. Každý z rodičov si plní svoju
povinnosť samostatne podľa svojich
možností, schopností a majetkových
pomerov. Vyživovacia povinnosť
k dieťaťu trvá do času, kedy dieťa je
schopné sa samo živiť. Vekové rozhranie nie je určené. Nadobudnutie plnoletosti je v prípade výživného bezpredmetné. Hranicou je spôsobilosť
dieťaťa uhrádzať svoje odôvodnené
potreby.
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v živote nezabudnem na okamih, keď sa
na vrchu, na ktorom sa v roku 1981 Panna Mária prvýkrát zjavila šiestim mladým ľuďom, presne pri kríži kde stála pri
zjavení Majko hodil s plačom manželke
do náručia a vzlykajúc jej opakoval do
ucha: „Mamička, ja som to nechcel.“
Tieto prázdniny sa už o pár dní tešíme,
verím, že nám Najvyšší v našich plánoch pomôže, na návštevu tureckého Selçuku. Tu v maličkom tajuplnom
domčeku žila podľa legendy Panna Mária a odtiaľto bola vzatá do neba.
Svätý František Saleský povedal:
„Nik sa nedostal k svätosti bez toho,
že by neprešiel cestou utrpenia. Nech
je vám to v utrpení veľkou potechou.“
Trpela, a to veľmi, aj Panna Mária. Ale
nikdy sa neprestala modliť. Zostaňme jej
verní aj my.
Modlitba za trpiacich kresťanov
je spolu s informáciou a akciou jedným z troch pilierov činnosti pápežskej nadácie ACN – Pomoc trpiacej
Cirkvi. Zverme Panne Márii osobitným
spôsobom trpiacu Cirkev po celom svete a prosme ju o pokoj vo svete. Nech aj
naše malé obety sú pre nás cestou svätosti a spoluúčasti na spáse sveta. Viac
sa o nadácii ACN, aktuálnych projektoch
a možnostiach ich podpory dozviete na:
www.acn-slovensko.org
Prajem všetkým pokojný a požehnaný druhý polčas prázdnin!

» Jozef Bednár

ACN Slovensko

7
sudoku / SLUŽBY, BÝVANIE
Pôžičky od 18 do 75 rokov

Zariadenie pre seniorov

Špecializované zariadenie a
Rehabilitačné centrum

Tel.: 0911 047 213

www.DrienoveckeKupele.sk

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

Nie po vzore, ale podľa vzoru. Slovenčina naša
Nie päť rokov nazad, ale pred piatimi rokmi.

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

028

1

3
7
5 6
7 8

S
U
3

D

9
1 3
6

6

O

8

1 5
7
8 3
U
6

9

1
2

K

S

5 9

8

U4 3
D8

U

6
5
9

3

O7 4
6
K 2
8

4 6
2
3
2 4
6

1 4 2
3
4
4
7
U
2 6 5 3
D9
7
9
O
1 5
9 6
K 3

S

U

KE19-30 strana-

7

66-0003-1

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

27-0010-7 / 0056-1

Ahoj, som nová,
lepšia pôžička.
Plať za mňa,
mňa
koľko chceš.
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politická inzercia / SLUŽBY, zdravie
volal, nikto nenapísal mail, nikto neposlal správu - a oni si len tak vymysleli blud. Po druhé - minulý rok sme
prepustili ľuďom zo „Za slušné Slovensko“ tri piatky na prvé protesty po smrti Jána a Martiny. Stačil jeden telefonát,
pustili sme, bez akejkoľvek náhrady.
Po tretie - „Za slušné Slovensko“ už
dávno nie je občianska nezávislá organizácia - lebo počas protestov umožnili
vystupovať len jediným politikom, z
tých správnych strán - z PS/SPOLU a od
Kiskovým Za ľudí. Po štvrté - roky minulé sme organizovali rovnako oslavy
Novembra a akosi nikto nemal záujem
nám pomôcť - len teraz, pred voľbami,
zrazu už my právo nemáme, lebo vraj
po novom len ľudia zo „Za slušné Slovensko“ môžu rozhodovať, kto môže
robiť oslavy Novembra.
Je mi to ľúto. Nečakal som tak arogantné a povýšenecké správanie od
ľudí, ktorí vraj bojujú za slušnosť. Natrvdo klamať v dôležitej veci, nie je vôbec
slušné, ale podlé.
Nežná revolúcia
aj Námestie SNP
patrí všetkým ľuďom, bez ohľadu
na to, koho volili či
nevolili. A takú oslavu spravíme.

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

15-0136

Zrejme ste postrehli - ako sa na
mňa opäť spustila
nenávistná lavína. Buchli si skoro
všetci liberálni novinári, noví spasitelia z nových
politických strán a najmä ľudia zo „Za
slušné Slovensko“. Čo sa stalo? Podľa
nich som si dovolil arogantnú nehoráznosť. Dovolil som si totiž - presne podľa
zákona - 6 mesiacov vopred - zarezervovať námestie SNP na 17. novembra
tohto roku. A to som vraj nemal.
Týždeň som to nechal tak. Nečítal
som žiadne články, na nič som nereagoval. Čakal som, naivne, že si uvedomia, ako veľmi sa mýlia. Nestalo sa,
miesto toho len naďalej perverzne útočili - najmä z týždenníka Týždeň a zo
„slušného Slovenska“. Tak som zvolal
tlačovku na námestí SNP a povedal si
svoje. Natvrdo pravdu do očí, bez príkras.
Povedal som, že je veľmi neslušné, ak ľudia, ktorí si hovoria „Za slušné Slovensko“ bezbožne klamú. Títo
ľudia totiž po tom, ako sa dozvedeli, že
17. novembra na námestí SNP budeme
organizovať spomienku my, zaslali do
médií stanovisko, že „Matovič arogantne odmieta vydať námestie SNP skutočným osobnostiam Novembra 89“ ...
a nestačil som sa čudovať.
Aká je pravda? Po prvé - nikto neza-

031190122 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

Oslavy 30. výročia Novembra

=XEQ¼NOLQLNDSULMÈPDQRYØFKSDFLHQWRY
HAPPYDENT, s.r.o.

1¼MGHWHQ¼VY{0HGLFÈQVNRPFHQWUHQDSRVFKRGÈ$83$5..RwLFH
rošetrenieD{diagnostika pomocou najnovších technológií vrátane
'SRèÈWDèRYÄKRWRPRJUDIXDVWRPDWRPLNURVNRSX
rPRGHUQHY\EDYHQ¼NOLQLNDP¼X]DWYRUHQÄ]POXY\
VRYwHWNØPL]GUDYRWQØPLSRLVĿRYĥDPL

LQIRUP¼FLH { | info@VWRPDWRORJLDDXSDUN.sk
www.VWRPDWRORJLDDXSDUNVN
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66-0006-1

rEH]SODWQ¼YVWXSQ¼SUHYHQWÈYQDSUHKOLDGNDYU¼WDQH
NRQ]XOW¼FLHD{VWDQRYHQLDOLHèHEQÄKRSO¼QX
rEH]SODWQÄSDUNRYDQLHY{2&$83$5..RwLFH
pre našich pacientov
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SLUŽBY, BÝVANIE

plastové a drevené eurookná, dvere a garážové brány

Alžbetina 30
Košice

NA SPLÁTKY
BEZ NAVÝŠENIA
410€

AKCIA

520€

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

469€

380 €

Profesionálni, školení pracovníci
Špičkové 5 - komorové
profily

elektrická nerezová rúra Elektrolux

DARČEK
elektronika podľa ponuky
pri nákupe nad 900€

Rakúske kovania
WINKHAUS

V cene okien je zahrnuté:

34-0138

demontáž, montáž, vysprávky, vonkajšie
a vnútorné parapety, mikroventilácia,
retiazkové celotieniace žalúzie,
zdvíhač krídla, DPH, odvoz zdarma
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» PhDr. Ján Papuga, PhD.

riaditeľ ZŠ s MŠ, Riazanská 75, Bratislava

HĽADÁTE

ZAMESTNANCA?

06 POZEMKY / predaj

U

Predám dohodou pozemky
vo Svidníku, t. 0903535536

07 REALITY / iné

res
s.s
k

NO IOU
VIN
ko
@r
ÁC
eg
ion
H
p

»Kúpim garsónku- 2iz byt.
Súrne. Hotovosť 0910 652
053
»Prenajmem dvoj-garáž na
Vodárenskej ulici v Košiciach
s montážnou jamou a studňou. Cena 200 € mesačne +
depozit 2 mesiace. 0911 664
654
»V Topoľčanoch dám do dlhodobého prenájmu záhradu
20x20m len pre veterinárne
účely. Je tu možnosť výstavby ubytovania, príbytkov pre
tu liečené zvieratá. Ubytovanie pre vás je možné v RD,
ku ktorému tá záhrada patrí.
Tel. 0950 523 515

sic

tom, keďže ich zviazal novelou zákona
na politickú objednávku. Ak chceme
dobrého riaditeľa, musíme sa vnucovať
zriaďovateľovi a tancovať podľa jeho
hudby. Ak by sme chceli inovovať učenie a viesť hodiny inak, potrebujeme
k tomu nekonečné byrokratické povolenia alebo riskujeme perzekúcie od
inšpekcie. Ak chceme pomôcť deťom
s individuálnym vzdelávaním alebo
poruchami učenia, prídu kontroly, čo
povedia, ako zle to robíme. Ak sa spraví
protest, tak sa nám z ministerstva vysmejú, že nás bolo iba pár nespokojencov a vôbec sa neberie do úvahy téma
protestu. Kto by v takomto stave chcel
riskovať za jeden z najmenších učiteľských platov vydať sa dráhou učiteľa,
na ktorého sa doslova poľuje a predháňa sa, kto mu a ako sťaží situáciu. Len
aby nevzpriečil štandardom.
Toto sa zákonite odráža na strachu učiteľa byť iným, ale najmä na jeho
sebaúcte. Stráca sa akákoľvek snaha
robiť veci inak napriek tomu, že to 21.
storočie vyžaduje. Niekedy si myslím,
že je zámer držať inteligenciu v takomto stave. Inak by sa rýchlo odhalilo, kto
stojí za degradáciou školstva a vôbec
za degradáciou vzdelávania. Tam by
sme však prirodzenú inteligenciu podopretú skúsenosťou hľadať nemohli.
Výsledkom toho bude politikou zničená a spoločensky ľahostajná generácia.

Občianska
riadková
inzercia

ko

V krajinách s úspešným školstvom
dávno prišli na to, že vzdelávanie sa
začína i končí učiteľom. Nielen jeho
kvalitou z hľadiska pedagogiky a
odbornosti, ale aj jeho osobnosťou,
suverenitou, slobodou v metodike,
motiváciou a dostatkom prostriedkov na vyučovanie.
Práve tieto atribúty sú dôležité na
skutočnú motiváciu absolventov učiteľstva, aby si učenie nevyberali ako
poslednú možnosť. A aby sme neboli
odkázaní na nekvalitných učiteľov,
ktorých je pre dlhodobú devastáciu
školstva tiež dosť.
Slovenské orgány však namiesto
dôkladnej personalistiky pedagogického stavu robia skôr opak, čím odrádzajú aj učiteľov, ktorí zatiaľ držia školstvo
ako barly. Požadujú od nás skokové
zmeny rovné zázraku, no riešenie výberu a odmeňovania učiteľov sa realizuje symbolickými nárastmi platov,
mysliac si, že sa mladí masovo pohrnú
do vyučovania.
Niekedy mám pocit, že sa tu
schválne systematicky ničí a demotivuje súčasný i ten budúci učiteľský stav.
Učitelia sa vykresľujú ako pedofili a iní
kriminálnici a ministerstvo to potvrdí
odobrením zákona o lustrovaní minulosti učiteľa ako jediného z povolaní
pracujúcimi s deťmi. Učitelia sú zúfalí
zo stavu školstva, ktorý si odnášajú aj
žiaci, no keby chceli vyvinúť politickú
zmenu, už budú prenasledovaní štá-

CEL S KÚ
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N
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Motivácia učiteľov po slovensky

08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie 0908
532 682

14 RôZNE / iné
»Predám starožitné šperky.
Písomne: Kancelária Malacko, Bernolákova 1/A, 901 01
Malacky
»Kúpim staré odznaky, vyznamenania, mince, 0907
910 755
»Kúpim pádla (veslá) na kanoe 0948 900 275
»Čistenie hrobov a obnova
písma, serióznosť, korektnosť a spoľahlivosť. T.Č. 0919
205 521

www.regionpress.sk

16 ZOZNAMKA
»Hľadám priateľku, nie bohatsvo ale lásku. Tel: 0944
074 558

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

66-0031-1

Príklad:
RP KE 12 Predám kočík,
0987 654 321

ČÍSLA RUBRÍK

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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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

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.

11
hlavu hore / zamestnanie

Bez srdca

Preprava sypkých materiálov.
Výkon práce - západné Slovensko. Ubytovanie ZDARMA.
info: 0903 779 101

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
37-0008-1

www.kuenz.sk ¦ www.topzvarac.sk

práce v Rakúsku už 15 rokov

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

www.hilfe-in-wuerde.at
office@hilfe-in-wuerde.at
0908 868 643 | +43 699 190 48 723

Hľadáš prácu

m kolektíve?
v mladom a dynamicko
meckom jazyku?
Rád komunikuješ v ne

vnou vo
Sme pre teba tou sprá

Prijmeme
zamestnancov

Sprostredkovanie opatrovateľskej

www.regionpress.sk
51-0017

Životopisy zasielajte na e-mail:

Obsadzované profesie:

Nie grilovať (osobnosť), Slovenčina naša
ale podrobiť napríklad paľbe otázok.

prijme do TPP aj živnostníkov

sandrock@sandrock.sk

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

» Ján Košturiak

VODIČOV na SKLÁPACIE NÁVESY

garancia platu 1000 €/mes.

Kuenz-SK s.r.o.
je výrobcom
žeriavov

ľbou!

Obsadzovaná profesia:

Operátor Call Centra
Náplň práce:

Prijímanie a spracovávanie hovorov
v nemeckom jazyku
Požadovaná úroveň jazyka:

B1- B2, aktívne slovom a písmom
Mesačná mzda: 850 eur / Brutto

430 509
jobs@green-telecom.eu
66-0137

Kontaktujte nás: 0917
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Miesto výkonu

KOŠICE

0911 636 333, 3,70€ hod/brutto

www.blackpatrol.eu

16-0002

Majú tituly veterinárnych doktorov
a robia ľuďom zle. Hlavne tým, ktorí si
to vôbec nezaslúžia. Videl som farmu,
kde pracujú rodičia s deťmi. Dávajú do
práce srdce. A po návšteve kontrolórov
premýšľajú, že to zabalia. Veľa bryndze
sa na Slovensku už vyrába z dovezeného mlieka, ovčie stáda sa likvidujú
a salaše zatvárajú. Doktori, ktorí sami
nevychovali ani jednu ovcu alebo kravu, chodia šikanovať farmárov. Som
zvedavý, koho budú chodiť o pár rokov kontrolovať. Hľadajú nedostatky v
sieťkach na oknách, dávajú pokuty za
teliatko priviazané k matke, vyžadujú
od farmárov štatistiky a geometrické
priemery. Sú arogantní a bezcitní. Tam,
kde by mali kontrolovať nekontrolujú a
trestajú tých, ktorým by mali pomáhať.
Poznám kňaza, ktorý vracia do života stovky ľudí z okraja spoločnosti.
Robí to, čo nezvláda štát. Muž s veľkým
srdcom. A štát mu posiela kontrolórov,
ktorí na jeho práci za desať rokov nenašli nič pozitívne. Len chyby a nedostat-

ky. Chov oviec a výroba syra pomáhajú
týmto ľuďom postaviť sa na nohy. Práca je pre nich terapiou a vyrobený syr
jedlom. Lenže ľuďom s pečiatkami to
nehovorí nič. Zdá sa, že sa rozhodli na
strednom Slovensku vykynožiť všetky
ovce, salaše aj bitúnky. Slovensko v
histórii často trpelo tým, že sa našlo
dosť lokajov, ktorí slúžili mocipánom
a zdierali chudobný ľud. A pokračuje
to ďalej. Poctivo pracujúcich ľudí prenasledujú a oberajú o peniaze ľudia
z rôznych agentúr a ústavov. Sedia v
kanceláriách, oháňajú sa európskymi
predpismi a sú „pápežskejší ako pápež.“ Páni kontrolóri, kde ste nechali
zdravý rozum, svedomie a srdce? To
vás v škole naučili iba predpisy a arogantné správanie? Ste platení z práce
ľudí, ktorým robíte zle. Nikto od vás
nechce, aby ste porušovali predpisy, ale
neničte diela, ktoré
vznikajú dlho a
pomáhajú ľuďom.
Veď život človeka je
viac, ako európsky
predpis a ego
pána doktora.

66-0084

Sú ľudia, ktorí rozdávajú okolo seba
srdečnú energiu. A poznám aj ľudí,
ktorí konajú bez srdca. Nahradili ho
vyhláškami smernicami, formulármi a pečiatkami.
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Týždeň yi
lan
v Tureckej Akou
n
te
le
aj s
a all-inclusive

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
balkóny

ter��y

zimné záhrady
��látky od 35 €

��látky od 149 €

��látky od 98 €

-33%
Z�AVY A��DO 30�

Ku ka�dej objednávke dar�ek
Mo��������lát���������rokom

63-0121

www.balkona.eu
0918 477 323

Mo������výhry 300 €

TEL: 0948 479 714
www.daka.sk

899 €
599 €

94-0125

rámové
bezrámové

HĽADÁM
pracovníkov na

MURÁRSKE
PRÁCE
(murovanie, sadrové omietky...).

0918 493 960

PRÁCA

Ħ$Ŀ1
=$5Ζ$'(1Ζ$

V KOŠICIACH

oby
Operátor/ka výr
00€
Základná mzda 6

SUHGDMPRQW£ŀ

27-0094

PROFI GATE ŠIROKÝ SORTIMENT BRÁN

Miesto: KOŠICE

.UtGORYp
 Samonosné
 Vstupné
EUiQLĀN\

t výkonnostný bonus
t dochádzkový bonus
t bonusy za odpracované soboty
t príspevok na dopravu
a ubytovanie
t 13. a 14. plat

Viac ako 40 druhov BRÁN a PLOTOVÝCH VÝPLNÍ
3RYUFKRYi~SUDYDçLDURYìP]LQNRYDQtP
a rôzne farebné prevedenia

KOMPLETNÝ SERVIS:
Bezplatné a nezáväzné zameranie
Materiál
9\ORçHQLHPDWHULiOX
PREVEDENIE:
Doprava
štandardné
0RQWiçQDNĺ~Ā
na mieru

0907 744 567

www.profilinvest.sk 0918 217 665

KE19-30 strana-
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27-0093

Bezplatné a nezáväzné zameranie a poradenstvo priamo u Vás
34-0137

kosice@studentservis.sk

0905 747 979
www.conticar.sk

66-0143

Ukrajinská 58, Košice

eny
+ bonusy a odm
€
až do výšky 400

www.studentservis.sk

85-0005

Kontakt:

85_0498

Dlhodobá práca v Bratislave
(byty, polyfunkčné domy,
rezidencie...).
Práca na úkol, turnusová práca.
Ubytovanie viem zabezpečiť
ZDARMA.

