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KOŠICKO
e-mail: bf-trade@stonline.sk

37-0015-1

RODINNÝ DOM, SEŇA - obyt.plo.110m2, kompletná
rekonštruk.,3izby, kuch. s komor.,WC+kúpelka, altánok
CENA:
86.900 €
mobil: 0905 877 722
CHATA, KOSTOĽANY n/H - už.p.346m2,murov.,čiast.
podpi., nová kúpelka, 1izba+kuchyňa,IS: el.,žum.,stud.
CENA:
37.000 €
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
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. TURGENEVOVA /JUH/ - OV, 2.p., 72m2, prážs.
typ, loggia zaskl., po staršej rekonštr., kumbál + pivnica
CENA:
119.000 €
mobil: 0915 864 533
2 izb. POPRADSKÁ /TERASA/ - OV, 2.p, 65m2 + terasa 11,58m2, kompl. rekonšt., predaj aj so zariadením
CENA:

Južná trieda 97

AKCIA

(pred ČS OMV)
tel.:

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

ŽALÚZIE
a SIETE

470€

340€
REHAU

555€
390€

055/728 87 82

Brugmann
SALAMANDER

REHAU

Brugmann
SALAMANDER

fax:

414€
Brugmann
SALAMANDER

410€

REHAU

REHAU

465€

LETNÁ

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.

AKCIA
-40%

akcie sa nekombinujú

0905 611 093

www.eurofal.sk | eurofal@gmail.com

ZÁRUKA na okná

5 rokov

www.regionpress.sk

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

SKLADOVANIE
66-0007-2

66-0009-1

Hutnícka 22, Košice

66-0141

SERVIS OKIEN

66-0083

bezpečnostné dvere, plastové okná

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

Brugmann
SALAMANDER

KOŠICE

www.bf-trade.sk

Možnosť nákupu na splátky aj bez navýšenia

Okamžitý výkup nehnuteľností,
aj zadlžených, v hotovosti

AKCIA

Týždenne do 82 750 domácností

34-0008-1

Najčítanejšie regionálne noviny

BEZPEČNOSTNÉ DVERE

Certifikované bezpečnostné dvere
za najnižšie ceny v Košiciach!!!
Vhodné aj do
PÔVODNEJ
zárubne!!!
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37-0001-2
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66-0142

s montážou

450 €

0%
3
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66-0011-4

430 €

do
len 1.8.
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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,

Zvláštne slovo – folklór. Vyvoláva
predstavu ľudových odevov, tancov,
letných festivalov, radosti a povznesenia sa nad rutinu všedných dní. Folklór
je definovaný ako súbor kultúrnych
javov, ktoré sa prakticky prejavujú
formami ústnej, hernej, tanečnej, dramatickej a hudobnospevnej komunikácie. Jeho nositeľom a rozširovateľom je
kolektív, aj keď prvotným tvorcom bol
jeden človek. Folklór podlieha kolektívnym normám.
Žiaľ, u nás už aj amorálnosti,
nemravnosti a falši. Stáva sa folklórom
okrádať – ako inak – vždy tých slabších
a dobrosrdečnejších. Kultúrnym javom
našej spoločnosti sa stáva hrdosť na
nakradnuté. Nepoctivo získané, nečestne nadobudnuté. Ide o kolektívne
šialenstvo, mnohí sa vzhliadajú v zlodejoch, kriminálnikoch, v podvodníkoch s bielymi goliermi a v morálne a
hodnotovo vyprázdnených bytostiach,
tváriacich sa ako elita národa.
Podnikateľ pokojne okradne subdodávateľa živnostníka, veď je to iba
živnostník a takých čaká v rade na to,
aby sa dali ochotne okradnúť. Faktúry
platiť netreba, exekúcie sa báť netreba,
veď patrím medzi „našich“ a kto mi dokáže úmysel? A ak by sa aj nejaký súd

našiel, ktorý uvalí exekúciu, majetok
prevediem na biele kone, nič nevlastním, nič nemám, čo mi môžu? A hor sa
na sezónnu dovolenku do Dubaja.
Priateľ navrhne kamarátom spoločnú dovolenku, nadšene súhlasia,
on zariadi pobyt, cestovnú kanceláriu,
letenky. Po dvoch týždňoch sa vrátia a
zistí, že kamaráti nie sú kamaráti a že z
investície neuvidí ani euro.
Folklórna bezcharakternosť. Čoraz prítomnejší jav našej novodobej
„kultúry“ žitia i spolužitia. Kto nám ho
sem zavial, rozosial po Slovensku, medzi kedysi čestných a pracovitých ľudí?
Je načase to rázne odsúdiť a odmietnuť. Vás ešte neokradli? V obchode, na faktúrach, o kus zeme v záhrade? Na ilúziách o cti a morálke? Či o
priateľstve a láske? Tak sa pripravte,
čoskoro ste na rade.
Ak nepoviete rázne nie.
Ak sa tomu spolu nepostavíme.
Aspoň trošku šťastia
v tomto, dnes, netradične, od bežného želania
– veľa šťastia.

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

TERAZ AKCIA
BEZPEČNOSTNÉ DVERE ZDARMA

34-0023-17

Masarykova 2
KOŠIce
kosicko@regionpress.sk

REKONŠTRUKCIE BYTOVÝCH JADIER
a BYTOVÝCH DOMOV

Najpredávanejšie
BETÓNOVÉ PLOTY
na Slovensku
0918 217 665

27-0017-40

redakcia:

Nová folklórna tradícia

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

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

34-0023-18

KOŠICKO
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BEZPEČNOSTNÉ DVERE
DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

BIELE
vzor

kovanie
ZDARMA

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

zameranie
ZDARMA

západné Slovensko

Stredné Slovensko
BB
KY
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MT
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PB
PD
zV
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51.100
30.000
35.500
30.000
39.250
38.600
35.500
35.000
36.500
26.500
52.000

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

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

v ponuke aj

odborná montáž s licenciou
technickej služby od polície SR

0917 56 36 12
0911 60 20 40

všetky dvere SKLADOM

www.ocelovedvere.sk
ocelovedvere@ocelovedvere.sk

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

OPRAVA
ŽALÚZIÍ

PROFI GATE ŠIROKÝ SORTIMENT BRÁN
• Krídlové
• Samonosné
• Vstupné
bráničky ...

Viac ako 40 druhov BRÁN a PLOTOVÝCH VÝPLNÍ
Povrchová úprava žiarovým zinkovaním
a rôzne farebné prevedenia

NOVÉ ŽALÚZIE
NOVÉ SIETE
proti hmyzu

KOMPLETNÝ SERVIS:
• Bezplatné a nezáväzné zameranie
• Materiál
PREVEDENIE:
• Vyloženie materiálu
• štandardné
• Doprava
• na mieru
• Montáž na kľúč

zameranie ¦ dovoz ¦ montáž

PRETESNENIE
okien a dverí

Bezplatné a nezáväzné zameranie a poradenstvo priamo u Vás

www.profilinvest.sk 0918 217 665
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66-0002-1

v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge

INTERIÉROVÉ
DVERE

2

0950 41 41 82

www.ZaluzieKosice .sk

27-0005-1

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

27-0017-41

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

nástrek variopaint
na umakartové jadrá

AKCIA 270€

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
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maľby, nátery

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

66-0001-1

lV

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

34-0022-1

lll

KOŠICE
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ZDRAVIE / SLUŽBY, BÝVANIE
0911 123 453

ÚŽITKOVEJ PLOCHY DOMU

Už od 800€/m2

WWW.VASASTAVBA.SK

Diéta na zníženie hladiny cholesterolu

UPRATOVANIE

upratko@upratko.sk ¦ 0907 946 256

(1. časť)

66-0066-1

STAVBY NA KĽÚČ

DOMOV, BYTOV

85_0437

KOMPLETNÉ REKONŠTRUKCIE

www.jarekcistikoberce.sk ¦ 0915 937 226

66-0110

čistí čalúnený nábytok a koberce u Vás aj u nás

30

rokohvu Maľby - nátery schodísk a nebytových priestorov.
tr

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

0905 625 433
JAZERO

KOVOVÝROBA

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

STK + EK

BRÁNY
PLOTY
ZÁBRADLIA
SCHODISKÁ

www.stkkosice.sk

0949 26 11 77

37-0127

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

34-0109

STK

37-0003-1

na

2 500 kilokalórií (kcal), čo je 10 500
kilojoulov (kJ) a ženy 1 800 kcal, teda
TLC diéta rieši vysoký cholesterol, učí 7 560 kJ
vymeniť nezdravé tuky za zdravé, po- • úprava cholesterolu a hmotnosti:
muži 1600 kcal teda 6720 kJ, ženy 1 200
máha chudnúť.
TLC diéta je určená nielen ľuďom kcal, čo predstavuje 5040 kJ
s vysokou hladinou cholesterolu, ale je
Pri diéte treba sledovať prijatú
vhodná aj na úpravu hmotnosti. Skratka pochádza z anglického Therapeutic energiu potravou, prepočítavať kaloLifestyle Changes, znamená liečebné rické tabuľky, zloženie potravín. Je to
zmeny životného štýlu. Bola vyvinutá síce náročnejšie, ale aj nevyhnutne
americkým Národným ústavom zdra- potrebné, ak si niekto chce upraviť
via v roku 2001 v rámci Národného cholesterol, či hmotnosť. Jednoducho
cholesterolového edukačného progra- to bez znalostí o výžive nejde. Dobrou
mu a vyvolala ohlas u kardiológov aj správou je, že takto získané vedomosdiabetológov. V roku 2019 má 8. miesto ti spôsobia, že nebude človek tápať či
medzi všetkými posudzovanými diéta- a prečo je dané jedlo povolené, alebo
mi podľa odborníkov, v roku 2014 do- nie. Naučí sa každý, ktoré sú zdravé
konca obsadila druhú priečku.
a ktorí nezdravé tuku, ktoré cukry sú
prospešné a ktoré nie. Tí, ktorí nechcú
3 hlavné zásady o zložení tukov v stra- rátať, môžu si skladbu
stravy vyskladať podľa
ve na zníženie hladiny cholesterolu:
odporučených porcií
• maximálne 7 percent nasýtených
a ich veľkosti.
tukov
• maximálne 200 mg cholesterolu
• nenasýtené tuky predstavujú 25 – 35
O základných prinpercent energie
cípoch diéty si povieme nabudúce.
Celkový denný príjem energie » MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
podľa požadovaného cieľa:
Diabetologička, odborníčka na poruchy
• úprava hladiny cholesterolu: muži
metabolizmu a výživy

ZĽAVY až do 30%

Najlepšie investícia je do zdravia
Jedzte zdravo. Žite dlhšie

KOŠICE ¦ 0905 313 968
zepterke@icloud.com

MIXUJE

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

HNETIE
MIEŠA
MIESI

OHRIEVA

MELIE

ARTMIX

B y Zepter Group

34-0073

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.

Dohodnite si termín a získate milé prekvapenie

SIETE PROTI

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

Oprava
Dodanie
Montáž
Servis

pracovné odevy
obuv ¦ rukavice
výšivky už od 1 ks
tričká ¦ košele ¦ mikiny
y
uteráky ¦ krstné košieľk
Po-Pia: 900-1700
y
Sobota: len objednávk

SAMOplus

Rooseveltova 24, Košice
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66-0016-1

0904 296 595

aneta.dugasova@gmail.com

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

0919 204 754

66-0033

AMI
66-0063-1

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

HMYZU

4
PRÁVNIK RADÍ / SLUŽBY, BÝVANIE

REZANIE

03 BYTY / predaj
»Predám 3 izb. byt Turgenevova ul. 2 p., 72 m. LOGGIA,
122900€. 0910 652 053

•panelu
•železobetónu
•jadrové vŕtanie

06 POZEMKY / predaj

najmodernejšími profi strojmi

0911 60 20 40

www.diamantoverezanie.sk

VÝROBA
PREDAJ
pozinkovaného

-odvoz-dovoz
-sťahovanie
vypratávanie
pivníc, záhrad

a
poplastovaného

-likvidácia
azbestu-eternito-

vých striech, stavebného a iného odpadu

66-0034-2

na pomenovanie sa vždy jedná o pracovnú
zmluvu. Podľa ZP sa pracovný pomer zakladá zmluvou medzi zamestnávateľom
a zamestnancom.
Pracovnou zmluvou je možné založiť
pracovný pomer ešte pred jeho vznikom.
Pracovné zmluvy uzatvorené s určitým časovým predstihom pred vznikom pracovného pomeru v aplikačnej praxi nahrádzajú predzmluvné typy, akým je napríklad
aj zmluva o budúcej pracovnej zmluve.
ZP výslovne upravuje uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve, iba v prípade žiaka
strednej odbornej školy alebo odborného
učilišťa. Je to možné najskôr v deň, keď
žiak dovŕši 15 rokov veku. Zamestnávateľ
a žiak môžu uzatvoriť zmluvu o budúcej
pracovnej zmluve, predmetom ktorej bude
záväzok zamestnávateľa, že žiaka po vykonaní záverečnej skúšky, maturitnej skúšky
alebo absolventskej skúšky prijme do
pracovného pomeru, a záväzok žiaka, že
sa stane zamestnávateľovým zamestnancom. Zmluvu o budúcej zmluve je možné
uzatvoriť, iba so súhlasom zákonného zástupcu žiaka, inak by bola neplatná.

Najlacnejšie

PLETIVA
na MIERU

0944 133 774

85-0491

Zmluva o budúcej zmluve je primárne
upravená vo všeobecnej časti Občianskeho zákonníka (ďalej len „OZ“).
Zmluvou o budúcej zmluve sa zmluvné
strany písomne zaviažu, že do dohodnutej doby uzatvoria zmluvu, pričom sa už
v zmluve o budúcej zmluve dohodnú na jej
podstatných náležitostiach. Podstatnými
náležitosťami zmluvy o budúcej zmluve sú
písomná forma (inak by to spôsobilo absolútnu neplatnosť takejto zmluvy), doba,
do ktorej sa musí takáto zmluva uzatvoriť
(účastníci zmluvy si môžu dobu dohodnúť,
avšak musí byť určitá a zrozumiteľná, aby
to nespôsobilo neplatnosť zmluvy o budúcej zmluve) a podstatné náležitosti zmluvy,
ktorú chcú v budúcnosti uzatvoriť.
Zákonník práce (ďalej len „ZP“) vo
svojich úvodných ustanoveniach zakotvuje, že ak vo svojej prvej časti neustanovuje inak, vzťahujú sa na pracovnoprávne
vzťahy ním neupravené všeobecné ustanovenia OZ. V tomto prípade hovoríme
o subsidiárnej alebo podpornej pôsobnosti
OZ. Avšak bez ohľadu na OZ, v zmysle ZP
pracovná zmluva je uzatvorená, len čo sa
zmluvné strany dohodli na jej obsahu. Na
to aby došlo k platnému založeniu pracovného pomeru, obsahom takejto dohody
musia byť podstatné obsahové náležitosti
pracovnej zmluvy podľa ZP. Z toho vyplýva, že každá zmluva, ktorá má zakladať
pracovný pomer, musí obsahovať podstatné obsahové náležitosti, a teda bez ohľadu

Občianska
riadková
inzercia

Diamond cut s.r.o.

66-0005-6

Uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve
v pracovnom práve

07 REALITY / iné
»Predám letný trojizbový byt
na Domaši-Holčíkovce v šesťbytovke zariadený v OV za 20
tis. 0907 179 223
»Kúpim 2- 3 izb. byt v Košiciach. Súrne. Hotovosť. 0910
652 053
»Predám malú bytovku v
Tatranskej Štrbe len 140.000
€. Tel. 0918 544 736
»Prenajmem dvoj-garáž na
Vodárenskej ulici v Košiciach
s montážnou jamou a studňou. Cena 200 € mesačne +
depozit 2 mes. 0911 664 654
»V Topoľčanoch dám do dlhodobého prenájmu záhradu 20x20m pre veterinárne
účely. Možnosť ubytovania
tiež tu. tel: 0950 523 515

08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie 0908
532 682

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

14 RÔZNE / iné

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

»Kúpim staré odznaky, vyznamenania, mince, 0907
910 755
»KTO DARUJE ALEBO PREDÁ
GRAMOPLATNE - ZBERATEĽ,
STAČÍ PREZVONIŤ - 0914 136
879
»Čistenie hrobov a obnova
písma, serióznosť, korektnosť a spoľahlivosť. T.Č. 0919
205 521

KAM S DREVENÝM ODPADOM ?
ZBERNÝ DVOR ODPADOVÉHO DREVA

 
  

 
     

VYHOVUJÚCI DREVNÝ ODPAD

 
      
      

»Predám dohodou pozemky
vo Svidníku, t. 0903 535 536

    
  
  
  

27-0001-3

      
 

www.bucina-ddd.sk

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
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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.

5
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ŠANCA PRE KAŽDÉHO
Nezamestnanosť. Slovo, ktoré by malo byť vymazané zo slovníka.
Jedným zo základných ľudských práv, ukotvených v ústave
Slovenskej republiky, je právo na prácu. Mnohí si to neuvedomujú,
no zamestnanie, ktoré jedni berú ako prirodzenú súčasť ich života,
môže byť pre iných nedosiahnuteľný cieľ. O tom, ako správne
využiť svoj potenciál a zabezpečiť pre seba a svoju rodinu životný
štandard aký si zaslúžite, sa rozprávame s Ing. Kamilom Timurom
z Prvej stavebnej sporiteľne.

Na Úrady práce na celom Slovensku
denne prichádzajú uchádzači o prácu.
„Podávajú si kľučky“ aj u vás?
Situácia je iná ako v minulosti. Niet
sa čo čudovať, veď na trhu práce dnes
nájdete pracovné činnosti o akých sa
vám prednedávnom ani nesnívalo.
Navyše, ľudia majú veľakrát o práci
v banke alebo pre banku skreslenú
predstavu. Netušia, že možno práve
oni budú pre ňu prínosom. Banka
predsa nie sú len čísla. Pracovník
tejto ﬁnančnej inštitúcie využije
okrem ekonomických znalostí aj
komunikatívnosť,
organizačné
schopnosti, analytické i strategické myslenie a v neposlednom rade
svoju kreativitu.

ti, je vytrvalý a má
vízie do budúcnosti, je
na najlepšej
ceste stať sa
naším koleg o m . To , a k ý
potenciál v sebe skrýva a ako
by ho mohol
najlepšie využiť,
zistíme pri osobnom rozhovore
s uchádzačom
o prácu.

Nemyslíte si, že dôvodom je ich viacnásobné
odmietnutie inými zamestnávateľmi? Viete,
nie každý má to šťastie, že je zdravý a má spokojnú, zdravú a šťastnú rodinu.
Iste. Pri našej práci sa stretávame s rôznymi
osudmi. Mnohé sú veľmi inšpiratívne. Je preto pre nás veľkým zadosťučinením, keď práve
ľuďom s trpkým osudom môžeme pomôcť.
Stačí im dodať viac odvahy. Rozumiem aj
tomu, že sa cítia nepotrební a sklamaní. Môžu
mať však talent, ktorý zatiaľ v sebe neobjavili.
PSS im dá šancu a nádej na lepší život.
Aký talent máte na mysli? A kto sa teda
môže uchádzať o prácu v Prvej stavebnej sporiteľni?
Talent počúvať. Ostatné ich naučíme. Nebudeme sa pýtať na známky v škole, na sociálne pomery ani na pôvod. Šance majú všetci rovnaké.
Každý, kto rád spoznáva nových ľudí, pozorne počúva, chce rozšíriť svoje vedomos-

To znie naozaj zaujímavo. Spomenuli ste, že
banka nie je len o číslach. Predstavte nám
teda bližšie prácu, ktorú ponúkate.
Na začiatku vám položím niekoľko otázok.
Plní ľuďom sny, ale nie je Ježiško? Vďaka
nemu ste doma rýchlejšie, ale nie je taxikár?
Mení bývanie na domov, ale nie je architekt? Kto je to? Nemusíte si lámať hlavu. Je
to obchodný zástupca PSS. Jeho poslaním je
pomáhať ľuďom nájsť cestu k vysnívanému
bývaniu. Nepredáva. Ponúka riešenie.
Prečo by sa mal niekto rozhodnúť pracovať
ako obchodný zástupca Prvej stavebnej sporiteľne?
Poznáte vo svojom okolí rodiny s malými
deťmi, ľudí ktorým ich zdravotný stav neumožňuje pracovať 8 hodín denne alebo sedmospáčov, ktorým robí ranné vstávanie tak
trochu ťažkosti? Ja ich mám vo svojom okolí
veľa. Obchodný zástupca PSS je pánom svojho času. Pracovnú dobu si môže prispôsobiť
svojim potrebám i potrebám svojej rodiny.
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Rozumiem tomu správne, že v kancelárii nemusia sedieť celý čas?
Kancelária, vrátane moderného technického
vybavenia, je k dispozícii viacerým obchodným zástupcom a je to len jedno z miest, kde
môžu svoju prácu vykonávať. Pracovať môžu
doma, v parku, v kaviarni, vlastne kdekoľvek,
kde im to bude vyhovovať. Odporúčame
však, aby bol v kancelárii vždy aspoň jeden
pracovník PSS. Kancelária je stále najlepšie
miesto pre potenciálnych klientov, ktorí sa
v nej môže zastaviť aj bez predchádzajúceho
dohovoru.
Každého bude zaujímať aj ﬁnančné ohodnotenie. Čo im odpoviete, keď sa vás opýtajú
na odmenu za prácu?
Presne ako ste povedali. Dostanú odmenu
za prácu. Takže ten, kto chce a bude pracovať, bude podľa toho aj odmenený. O tom,
koľko zarobí rozhodne len on sám. Finančné
ohodnotenie je nepochybne nastavené motivačne. To však zďaleka nie je všetko. Nových
kolegov podrobne uvedieme do problematiky
a tí skúsenejší sa s nimi radi podelia o svoje
poznatky. Majú možnosť získať výhodné účelové pôžičky na vytváranie vhodného pracovného prostredia, stavebné sporenie a úvery so
zvýhodnenými podmienkami a iné exkluzívne motivačné aktivity, spoločenské a športové
akcie celoslovenského i regionálneho charakteru.
Fantastické. Tak už len posledná otázka. Ako
sa môžu uchádzači o prácu obchodného zástupcu PSS na vás nakontaktovať?
Stačí, keď navštívia stránku:
www.pracapss.sk
alebo www.pss.sk/kariera
a dozvedia sa viac.
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Zo Stalinovho „Nežné“...

Prezident Trump a Slovensko

Na historické udalosti našej krajiny
máme rôzne pohľady. Jedni sú vyznávačmi protifašistického odboja,
iní bránia opodstatnenosť existencie
samostatného Slovenského štátu,
ďalší velebia Masarykovu prvú republiku, niektorí ešte so sentimentom hľadia na socialistický režim.
Aj na Nežnú revolúciu môžeme mať
rozdielne názory. Ako na konšpiratívne zosnovanú akciu, alebo ako na improvizovanú revoltu voči dlhodobému
útlaku neslobody. Žiaľ, tieto opačné postoje si odnášajú naše námestia a ulice.
Sú to nemí svedkovia, ktorých zapájame do našej názorovej vojny.
V Bratislave momentálne vznikol
návrh premenovať časť Námestia SNP
na „Námestie Nežnej revolúcie“.
Z môjho pohľadu atraktívny názov.
Sama som sa zúčastňovala tohto nežného revolučného hnutia. S kľúčmi a s
dieťaťom na pleciach sme s manželom
každý podvečer vyrážali na námestie
s tlčúcim srdcom a veľkou nádejou
na zmenu. Nikdy nebudem môcť dosť
ďakovať, že som mohla byť priamym
účastníkom tohto významného boja za
slobodu. Keď o tom rozprávame našim
deťom, počúvajú so zatajeným dychom
a ticho nám závidia našu „najprv tajnú,
potom verejnú vzburu“.
Napriek tomu by sme námestia len
tak nemali premenovávať. Ak sme na
námestí ponechali sochy „rozhnevaných žien“ – dedičstvo socializmu –

Donald Trump je si najnebezpečnejší prezident v histórii USA. Keď
sa stane v našej „globálnej dedine“
niečo kľúčové, následky nesieme
všetci.

môžeme tolerovať aj pôvodný názov.
Koniec-koncov na význame SNP pre
Slovensko a Európu sa naši politickí
predstavitelia demokraticky dohodli.
Premenovanie samo osebe ešte nezmení vnútorné postoje. Tie mnohokrát vyrastajú z rodinného prostredia,
z osobných príbehov blízkych, z ich
víťazstiev a porážok, zranení, osudov
a rozhodnutí v konkrétnych životných
situáciách.
Ako rodená Bratislavčanka som si
pomerne dlho zvykala na nové názvy.
Ešte aj dnes si pomýlim Krížnu so Steinerovou a Malinovského so Šancovou.
Alebo „Staliňák“ s „Esenpéčkom“.
Nová generácia už nerozumie, o ktorej
hovorím. Nie, nechcem tým hájiť zašlú slávu socializmu a spornú úlohu
hrdinov. Mám od toho ďaleko. Len to
premenovanie mi veľmi pripomína
ešte iný stret – generačný – potrebu
mladšej generácie zviditeľniť sa svojou
kreatívnosťou a všetko predošlé meniť
a poznačiť svojimi nápadmi. Uznávam
inovatívnosť, no predsa treba nájsť
zdravú mieru. Každá zmena a výmena
nesie svoje dôsledky, otvorí diskusie a
rozjatrí postoje. Ani rozdelenie jedného námestia na dve časti nevidím ako
vhodný kompromis. No možno sa mýlim, možno sa názvy námestí a ulíc už
stanú pravidelným symbolom nášho
pluralizmu.

Žiadne „kríza sa nás nedotkne!“ sa
nekoná, je to zbožné prianie a je úplne
mimo realitu. Trump spustil takýchto
katastrofických scenárov hneď niekoľko naraz.
Prvým je jeho zrušenie dohody o
boji proti klimatickým zmenám (Parížska dohoda), demonštrované odstránením solárnych panelov z Bieleho domu.
Spomeňte si na to pri každej bleskovej
búrke, nasledovanej záplavami, hlavne keď ich bude búdať, čo sa už vlastne deje. Húfy klimatických utečencov
nám čoskoro budú búšiť na dvere tak,
že príchod tých dvoch miliónov vojnových utečencov budeme raz pokladať
za tréning pre nováčikov. Týchto sme
zvládli a civilizáciu nám tu nikto nerozvrátil. Káčer Donald nám tu však
zarába na oveľa väčší problém.
Hneď druhým, čo do dôsledkov
akútnejším, je jeho ekonomická vojna s
Čínou. Nemám za mak sympatie ku komunizmu, ale Čína je komunistická asi
tak, ako bol Berija (šéf NKVD za Stalina) čisto pragmatický. Ilustruje to slávny výrok Teng Siao-Pchinga, keď mu
nejaký soviet vyčítal, že veď tam budujú kapitalizmus: „Nezaujíma má, či je
mačka čierna alebo biela, ale či chytá

» Mária Raučinová, Fórum života

ntážou
Okenné sušiaky s mo
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okna alebo
šiak + šnúra
Lodžiový su lenie
a
b
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Zľavy
pre bytové
domy
a zatepľovacie
my

Sv. omše za zosnulých

záruka 5 rokov
SU
• OKENNÉ É SUŠIAKY
V
O
N
Ó
• BALK
É SUŠIAKY
• LODŽIOV

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 4.8.2019.

KOMPLETNÁ
PONUKA NA

www.eurosusiak.sk 0918 219 828

37-0161

E:
PONÚKAM ŠIAKY

myši!“ Nejeden laureát Nobelovej ceny
za ekonómiu už pred vyše dekádou
predpovedal, že Čína bude najväčšou
ekonomikou sveta. No a pán prezident
USA sa rozhodne s touto ekonomikou
viesť colnú vojnu. Viesť sa dá, iba keď
ste Trump. Vtedy ste na dôchodok zabezpečení dostatočne.
Dôsledky pre Slovensko? Ekonomická (colná) vojna spôsobí pokles globálneho obchodu. Ekonomika, ktorá je
tak závislá na exporte ako Slovensko,
to pocíti extrémne. Výkyvy na finančných trhoch sú pre našu ekonomiku
ťažko vyrovnateľné.
A ďalej, keďže Trump, so svojim
podnikateľským prístupom si vidí iba
po špičku nosa, ignoruje fakt, že sa
nám mení klíma pôsobením ľudskej
činnosti. Do Európy sa nám za pitnou
vodou pohrnú stámilióny ľudí a Slovensko určite nebude už len tranzitnou
krajinou. Aj vďaka pánovi prezidentovi
Trumpovi.
Jedinou cestou, ako sa z tohto
marazmu dostať, je presviedčanie a
osobná angažovanosť. Presviedčať neznamená napísať status na sociálnej
sieti, ale zavolať rodičom, priateľom,
známym, ak sme v zahraničí, navštíviť
ich, ak máme tú možnosť, a vysvetliť
im prečo je ignorovanie pripustenia takýchto ľudí k moci (aj u nás na Slovensku) nebezpečné pre nás všetkých.
» Pre REGIONPRESS Ondrej Putra
Veľká Británia

Rímskokatolícka farnosť sv. Ondreja, Košice
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Kukučínova 25 /500m za STEEL ARÉNOU/, KOŠICE, Tel.: 055/677 15 63
265€
165€
299€

79€

69€

115€

139€
249€

135€

119€

55€

139€

65€

75€
65€
179€
115€
135€

99€

25€

85€
89€

259€

175€

335€
500€
199€

27-0045-9

39€

235€

79€

765€
79€

229€
299€

125€
169€

279€

59€

299€
539€

299€
349€

289€

279€
499€

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 augusta

elektrická nerezová rúra Elektrolux
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34-0015-19

410€
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Kriticky o kritickom myslení

Mor ošípaných už j u nás

(1. časť)

Štátni veterinárni inšpektori usmrtili všetky štyri ošípané v domácom
chove v obci Strážne v okrese Trebišov, v ktorom bol potvrdený prvý
prípad afrického moru ošípaných
(AMO) na Slovensku.

Na prieskumy o školstve sa pozerám
negatívne: nikdy ničomu nepomohli,
no sú traumatizujúce, keďže na základe
nich sa robia necitlivé zásahy do vyučovania, len aby sme neboli na nižších
stupienkoch mnohých rebríčkov. Médiá
nekriticky naletia štatistikám a máme
senzáciu dehonestujúcu školy.
Už skôr som upozornil na dôležitosť
KM (nielen u žiakov!). Je to téma, ktorú
niektorí učitelia spoznávajú na ojedinelých kurzoch alebo si ju študujú v literatúre, ktorej nie je dostatok. Napriek
tomu, že sa o KM hovorí roky a medzitým vznikli učebnice, ani tie neobsahujú didakticky spracovanú batériu úloh
na rozvíjanie KM. Opäť to zostáva v rukách (tých kritizovaných) učiteľov. Bez
centrálnej metodickej pomoci.
Predstavme si, že nejaký nadšený
učiteľ odsunie svoje povinnosti, málokedy súvisiace s vyučovaním, vyškolí
sa a chce žiakov vyučovať KM. Narazí
na dlhodobo neodstrániteľný problém: štátny vzdelávací program a
testovania. Učitelia sú povinní naplniť obsah vyučovania často zbytočnými a prežitými témami, inak porušia
osnovy. Učitelia musia dbať o najlepší

» PhDr. Ján Papuga, PhD.

Do troch dní veterinári ohnisko identifikovali a zlikvidovali. Ako sa ukázalo, išlo o nelegálny domáci chov, zatiaľ
pritom nie je známe, ako došlo k nakazeniu chovanej ošípanej.
Regionálna veterinárna a potravinová správa Trebišov vytýčila ochranné pásmo tri kilometre od ohniska
nákazy, ktoré zahŕňa len obec Strážne
a pásmo dohľadu desať kilometrov od
ohniska, v ktorom je zhruba desiatka obcí. V obci Strážne pri hraniciach
s Maďarskom sa aktuálne nachádza
približne 30 ošípaných u 13 farmárov
a drobnochovateľov. V prípade registrovaných chovov dostanú chovatelia
za usmrtenie zvierat od štátu kompenzácie.
Agrorezort upozorňuje na príznaky, ktoré sa objavili na infikovanej ošípanej. Tie dokážu spozorovať relatívne
rýchlo aj drobnochovatelia. Je to zvýšená teplota zvieraťa, krvou podliate
štípance po muchách, krvné podlia-

tiny na koži, hnačka a znížený príjem
krmiva. Ich nahlásenie, či už štátnemu
alebo súkromnému veterinárnemu lekárovi, tak ako v tomto prípade, kedy
došlo k likvidácii ohniska nákazy do
troch dní, je mimoriadne dôležité na
zamedzenie šírenia AMO do ďalších
oblastí Slovenska.
Aj predseda Zväzu chovateľov ošípaných na Slovensku Andrej Imrich
považuje za najdôležitejšie, aby sa nákaza nepreniesla do iných regiónov,
najmä na západné Slovensko, kde je až
80 percent všetkých chovaných ošípaných. Chovatelia sa podľa neho najviac
obávajú možných dôsledkov na vývoz
do zahraničia.
AMO sa nedá liečiť a neexistuje
naň vakcína. Konzumácia takéhoto
mäsa neohrozuje zdravie človeka, lebo
choroba nie je prenosná, ale na druhej
strane, ak by sa potvrdilo, že to mäso
je kontaminované, tak, samozrejme,
je určené pre kafilerické spracovanie,
pretože majiteľ, aj keď si ho dá zamraziť, ale bude s ním manipulovať, povedzme, o pol roka, znovu tú nákazu
môže rozšíriť.

» red

Nie vidíme sa, ale dovidenia! Slovenčina naša
Nie poslanci jednali, ale poslanci rokovali.
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 mobilný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za každých začatých 30 znakov textu
vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme.

ČÍSLA RUBRÍK

66-0113-1

V spravodajstve RTVS som si vypočul, že sa nevenujeme kritickému
mysleniu (ďalej KM). Konštatovalo
sa to na základe prieskumu.

výsledok v testovaniach, aby nemali
problémy s vedením školy alebo so zriaďovateľom. (Testy neobsahujú položky
o KM!) Nemajú čas na tie iné, často pre
život dôležitejšie témy. Ak si aj vyhradia
priestor, nemôžu tak pracovať pravidelne. Lebo by museli vynechať štátom
predpísané témy, nehovoriac o povinnosti skúšania, práce s integrovanými
žiakmi a o tom, koľko dní vyučovania
odpadáva, aj preto, že sa musia venovať
činnostiam, ktoré sú neraz nariadené.
Iba laik neznalý školstva a nekriticky mysliaci môže konštatovať, že učitelia ignorujú vyučovanie KM. Pravda,
nevenujú sa mu v takej miere, ako si
doba vyžaduje. Nie však z dôvodu nevôle alebo nevedomosti. Napokon ku
KM netreba ani špeciálny kurz, vysoká
škola je o vede, študenti sú vycvičení
kritickými rozbormi prameňov. Problém je v štátnych vzdelávacích programoch, ktoré dlhodobo vracajú školy k
diktovaniu poznámok, k presviedčaniu
žiakov, že všetko budú potrebovať, ku
klasickému monologickému vyučovaniu, ku konvergentnému mysleniu vyžadovanému testami.
Ak nepríde v tejto oblasti k rýchlej
a skúsenostne podloženej zmene, nájdu sa opäť dôvody zhadzovania viny na
učiteľský stav, prípadne na „hlúposť“
žiakov, ktorí si čoraz viac uvedomujú
archaickosť učebných tém.
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hobby a šport
deťom
rôzne/predaj
rôzne/iné
hľadám prácu
zoznamka
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SUDOKU / SLUŽBY, BÝVANIE
Makrolon
7/16 bronz
16,20 €/m2 s DPH

Kvalitný materiál pre
nerozbitné zasklievanie
a prestrešovanie

Najlepšie ceny a doprava po celej SR!
Ďalšie akciové ponuky na: www.polykarbonat.sk/akcia

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

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

S
U2
D

028

66-0003-1

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

8
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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 Košice:
Kováčska 63
Mobil: 0944 047 008

www.dachmann.sk
maxidachmann@gmail.com

83-0005

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

KE19-31 strana
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721190215

Makrolon Ultralight
2/10 číra
9,07 €/m2 s DPH

polykarbonát
plexisklo
hliník
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RADÍME / ZAMESTNANIE

Antibiotiká v lete

Dovoľte, aby sa
som najprv vrátil
ku kauze „Námestie
SNP“. V nej ma ľudia zo Za slušné Slovensko“ obvinili,
že som im odmietol
vydať námestie na
oslavy 30. výročia Novembra 1989. Keďže
to bola lož, respektíve neslušný výmysel,
lebo ma nikto od nich a ani nikto iný v tej
veci nekontaktoval, ohradil som sa voči
tomu. Čo asi nečakali.
Po týždni útokov od nich a novinárov hlavne z médií, ktoré vlastní Penta, či
Týždňa, ktorý Penta štedro dotuje, však
nastal zásadný obrat. Keďže som sa nevzdával, nakoniec Za slušné Slovensko
kapitulovalo a muselo priznať, že si to na
mňa vymysleli. Aspoň, že tak.
Tesne predtým ich klamstvo obhajoval Michal Truban a zastal si ich. Keď priznali klamstvo, myslel som, že Truban sa
mi ospravedlní, ale nie, miesto toho vyšiel
ešte viac do útoku voči mne a nášmu hnutiu OĽANO, že si s nami nedokáže predstaviť spoluprácu.
Nuž, história sa opakuje. Presne tak
isto ako Gazda pravice Procházka pred voľbami v roku 2016 v košeli s vyhrnutými rukávmi, tak isto aj dnes samozvaný „budúci
premiér“ Michal Truban, vopred kádruje
ľudí na hodných a nehodných byť v „jeho
vláde“. Na ľudí slušných a tých ostatných.

» Miško Scheibenreif

Nie idem pri Slovenčina naša
bránku, ale idem k bránke.

Hľadáš prácu

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

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

vnou vo
Sme pre teba tou sprá

Technik kontroly kvality - vizuálna a magnetická kontrola zvaru,
znalosť výkresov;
Zámočník - základný kurz zvárania v ochrannej atmosfére (ZM1–CO2),

Operátor Call Centra

Mzda:
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

ľbou!

Obsadzovaná profesia:

znalosť výkresov, rovnanie plameňom;

Pracovník s odbornou praxou

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

Nie neni, ale nie Slovenčina naša
je. Nie zvyknúť robiť, ale robievať.

Kuenz-SK s.r.o.
je výrobcom
žeriavov

Pracovník

Nerozumiem tomu. Pán Trubana sa
zrejme tiež dotklo, že som sa ohradil voči
tomu, že neustále prezentuje ľudí z PS/
SPOLU ako nových politikov, hoci jeho
najbližší kolegovia Štefunko či Beblavý sú
v skutočnosti v politike 20, respektíve 17
rokov a prestriedali kopu strán.
Lenže aj pri kauze „Námestie SNP“
ako aj pri Beblavom a Štefunkovi som
hovoril len a len pravdu, ale pán Truban
tvrdí, že práve takáto politika - hovorenie
pravdy, je prekážkou našej spolupráce.
Myslím, že sa mýli. Ak má prísť ku skutočnej zmene, musí skončiť systém, kde
existujú dve pravdy - jedna pre „našich
ľudí“ a druhá pre ostatných. Kde zákony a
pravidlá platia podľa sympatii a známostí.
Ak chce pán Truban byť raz lídrom, ktorý prinesie skutočnú zmenu na Slovensku k
lepšiemu, mohol by používať menej slov o
slušnosti a spolupráci, ale o to viac takých
činov. A hlavne menej nemiestnej pýchy a viac
pokory. Nabobtnané
ego a povýšenecký
prístup k prípadným
partnerom sú vlastnosti, ktoré sú presným opakom toho, čo
človek, ktorý sa chce raz
stať dobrým premiérom potrebuje.

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

môže dôjsť k poškodeniu pečeňového
tkaniva.
Zlatým pravidlom je aj pravidelné užívanie antibiotík v presne stanovenú
hodinu. Táto pravidelnosť je kľúčová pre
udržanie správnej koncentrácie antibiotika v organizme. Tá umožňuje účinnú
elimináciu baktérií, ktoré vyvolali ochorenie. Rovnako dôležité aj využívanie
celej dávky antibiotika. Aj keď sa už
cítite zdraví, neznamená to, že všetky
baktérie boli vyhubené. Aj po niekoľkých
dňoch relatívneho zdravia sa príznaky
ochorenia môžu vrátiť.
Pri liečbe kotrimoxazolovými antibiotikami je treba si dať pozor na konzumáciu citrusových plodov či džúsov.
V priebehu terapie tetracyklínmi a flurochinolónmi je potrebné obmedziť konzumáciu mlieka a mliečnych výrobkov, ktoré znižujú vstrebávanie týchto antibiotík,
čím sa výrazne znižuje účinnosť liečby.
Najdôležitejším pravidlom pri liečbe
antibiotikami je disciplína a pravidelnosť ich užívania, tak ako vám to uviedol
lekár a lekárnik. Nedostatočná či nesprávna
liečba môžu viesť
k ťažkému priebehu
bakteriálnych ochorení,
nežiadúcim
účinkom, a koniec
koncov, ku zvýšeným
nákladom spojených
s liečbou.

Náplň práce:

Prijímanie a spracovávanie hovorov
v nemeckom jazyku
Požadovaná úroveň jazyka:

B1- B2, aktívne slovom a písmom

Kuenz – SK patrí medzi TOP 10 firiem regiónu
- zodpovedný prístup k zamestnancom, mzdy vždy načas

Mesačná mzda: 850 eur / Brutto

- príspevok na dopravu alebo BEZPLATNÉ UBYTOVANIE pre
zamestnancov mimo Košíc, zamestnanecké pôžičky

Kontaktujte nás: 0917

430 509
jobs@green-telecom.eu

Kontaktujte nás:

tel.č.: 055/72 61 503
www.kuenz.sk ¦ www.topzvarac.sk

37-0008-1

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

KE19-31 strana
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Aj uprostred horúceho leta a chvíľ
plných pohody a oddychu sa môžeme nakaziť rôznymi bakteriálnymi
ochoreniami, ktoré vyžadujú liečbu
antibiotikami.
Je dobré si pripomenúť všeobecné zásady, ktoré sú dôležité pre správny účinok
antibiotík v našom organizme, a tiež pre
čo najmenej zdravotných komplikácií vyplývajúcich z liečby.
Jednoznačným pravidlom je vyhnúť
sa pobytu na priamom slnku, najmä
v čase od 11:00 do 15:00. Vtedy je slnečné
žiarenie mimoriadne intenzívne a jeho
interakcia s kožou môže do niekoľkých
minút až hodín vyvolať nepríjemnú
fototoxickú reakciu, ktorá sa prejaví
vyrážkami, pľuzgiermi a výrazným začervenaním či svrbením. Túto reakciu
vyvolávajú najmä penicilín, sulfonamidy
či tetracyklín. Ak po slnku musíte prejsť,
určite si natrite povrch kože prípravkom
s účinným filtrom UVA/UVB a ochranným faktorom SPF 50 a viac.
Rovnako je rozumné počas užívania
antibiotík úplne sa vyhnúť konzumácii alkoholických nápojov. Niektoré
antibiotiká, najmä metronidazol, cefalosporíny či tinidazol, zvyšujú koncentráciu acetaldehydu, čo je medziprodukt
odbúravania alkoholu. Antibiotiká môžu
vyvolať závažné problémy ako zvracanie, závraty, neschopnosť sa nadýchnuť,
začervenanie tváre, bolesti hrudníka a
hlavy. Antibiotiká zaťažujú pečeň rovnako ako alkohol a preto touto kombináciou

Nie boj za pravdu, ale pýcha
je nepriateľom spolupráce

10

11
EKOOKIENKO, HLAVU HORE / ZAMESTNANIE

Živé chodníky skrášlia Slovensko

Vydržať!

Mestský park Lanice – zelený
V rámci programu Živé chodníky
podporuje Nadácia Ekopolis od priestor v širšom centre Zvolena so zachoroku 2008 zlepšovanie podmienok vanými zvyškami prírodných spoločenpre pešiu turistiku a pre spoznáva- stiev pri pôvodnom koryte rieky Hron.
nie prírody a krajiny.
Komunitná záhrada Sásová – ktoV aktuálnom ročníku podporila rú spravuje o.z. Po schodoch v Banskej
nadácia deväť atraktívnych komunit- Bystrici, verejný priestor, ktorý slúži
ných lokalít a najviac využívaných na aktívny oddych a rekreáciu, kde sa
verejných priestranstiev umiestením stretávajú ľudia všetkých generácií.
náučných interaktívnych infopanelov.
Ďurkovec v NP Slovenský raj – lúč„Každý z infopanelov je jedinečný, ne lokality smerom k Tomášovskému
prispôsobený lokalite, prírodným hod- výhľadu, územie európskeho významu
notám daného územia alebo cieľovej na ochranu lúčnych biotopov a sysľa
skupine, ktorá túto lokalitu najviac pasienkového.
navštevuje,“ uvádza Lucia Rossová,
Kalamárka v CHKO Poľana – obprogramová manažérka z Nadácie ľúbená zastávka turistov a horolezcov.
Ekopolis. Na infopaneloch sú vyobraArborétum Banisko v Brezne – hiszené rôzne kombinácie druhov – napr. torický ovocný sad na okraji mesta s
spevavcov, dravých vtákov, veľkých cennými starými krajovými odrodami
šeliem alebo rôznych druhov ovocných jabloní a hrušiek.
a iných stromov, spolu s ich charakteZázrivá – záchranná stanica a ekoristikými prvkami, pri živočíchoch aj centrum – areál pre zranené živočíchy
s pobytovými znakmi alebo potravou. a zároveň vzdelávacie ekocentrum pre
školy a rodiny.
Liptovský Mikuláš – priestor, ktoInfopanely nájdete v týchto lokalitách:
Slatinka – priestor záhrady býva- rý spravuje o.z. Tatry – zelená oáza na
lej školy v obci Slatinka – realizujú sa okraji mesta, oddychový a edukačný
tu vyučovania v prírode pre základ- priestor.
Družstevná pri Hornáde – areál
né, stredné aj vysoké školy. Infopanel
„Údolie rieky Slatina“ (pobytové znaky Ekocentra Sosna, kde sa realizujú ekoživočíchov – jeleň lesný, sviňa divá, líš- logické vzdelávacie programy pre rôzka hrdzavá, vydra riečna)
ne cieľové skupiny.

Vydržať, hovorí si ťažko pracujúci
človek a teší sa na dôchodok. Hovorí
si to aj manažér v zlatej klietke. Búri
sa v ňom svedomie, ale má to dobre
zaplatené a tak ešte potiahne.
Je iné vydržať ťahať v kopcoch na
bicykli, alebo pri dvíhaní činky. Sila
svalov a chuť víťazstiev prichádza pri
výdrži a bolesti. Kde je tá hranica, keď
má človek ešte prekonať bolesť a vydržať a kde už nastáva kolaps a ohrozenie
života? Koľkí športovci dnes zomierajú
na športoviskách? Na Tour de France
pretekali kedysi cyklisti sami za seba.
Niektorí vraj prekonávali bolesť a únavu liekmi a vínom. Boli aj takí, čo vydržali a zomreli. Podobne ako manažéri,
ktorí vydržali stres a námahu a skončili
v nemocnici, prišli o priateľstvá, vzťahy
alebo rodinu.
Ako je to teda s tou výdržou? Tí,
čo vydržali našli prelomové inovácie,
namaľovali krásne obrazy, vyhrali zlaté medaily, dosiahli úspech a slávu a
tých, ktorí to vzdali, svet nepozná.
Otázkou je, prečo to robíme. Ak
pre svoje ego, slávu alebo obdiv sveta,
tak nám to možno škodí. Ak je to naše
povolanie, služba druhým, v ktorej sa
môžu naplno uplatniť naše talenty, tak

je to niečo, čo možno požehná aj Boh.
Vydržme. Nie na ceste ega a slávy, ale
pri našom Pánovi a objavovaní toho,
čo pre nás pripravil. Je to niekedy ťažká
cesta. Nevládzeme a padáme. V takých
chvíľach si možno hovoríme toto: “Vydržíme Pane, si pri nás. Nie moja vôľa,
ale Tvoja nech sa stane Pane. Bože príď
mi na pomoc, Pane ponáhľaj sa mi pomáhať.” Prichádza pomoc a sila a my
ideme ďalej. Pri dobrých projektoch sa
často aktivuje aj zlo. Človek má niekedy pocit ako v rozprávke. Po temnom
období sa často rozjasní. Treba vydržať. Ale nie v tom, čo nám diktuje naša
pýcha a potreba sebauspokojenia.
Musíme vydržať vo viere, pri našom Dobrom Pastierovi, ktorý nás
nikdy neopustí. Vydržme, lebo často
opúšťame my Jeho. A potom sa strácame, blúdime, sme
vyčerpaní a vyhorení. Slovo vydržať je
od slova držať sa.
Držme sa toho, čo je
správne, dobré a pevné. Držme sa Toho,
Kto nás nikdy neopustí
a nesklame.

» Ján Košturiak

PRÁCA V KOŠICIACH
STAVBYVEDÚCI
MURÁR
1000 EUR
» Zdroj: Text + foto Nadácia Ekopolis - krátené

800-1000 EUR

• riadenie zamestnancov
• kontrola práce
• plnenie termínov

• strojové omietky
• obklady
• murovanie
34-0139

0902 930 930 • stavba@kontiki.sk
Slovenčina naša
Nie som rád za výhru, ale
teším sa z výhry. Nie päť euro, ale päť eur.
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TPP, 2300€/mes. netto
45-0243

ZDARMA
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Stavebná firma HĽADÁ

0907 736 115
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EDITORIÁL / SLUŽBY

AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
balkóny

ter��y

zimné záhrady
��látky od 35 €

��látky od 149 €

trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
tstále dostatok ponúk - aj pre mužov
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť

��látky od 98 €

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

rámové
bezrámové

Mo������výhry 300 €
63-0121

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

www.balkona.eu
0918 477 323

www.aiw.sk

32-0077

Z�AVY A��DO 30�

AIW má zástupcov
Kritériá
v rôznych mestách Slovenska!
pre spoluprácu s AIW:
Zavolajte na bezplatné číslo
· opatrovateľský kurz a prax
0800 24 24 44
· dobrá znalosť nemeckého jazyka a dohodnite si osobné stretnutie.
· vek 25 až 60 rokov
Pracovať môžete už o pár dní!

Facebook: aiwsk

STAJAN SLOVAKIA
PRIJME:

MUŽOV AJ ŽENY

hľadá pracovníkov
na stavbu do Nemecka

V prípade záujmu nás kontaktuje: +421 918 351 574, praca@lutogroup.com

firma

STARF

Zabudnite na kľúče

VYSKÚŠAJTE TERAZ
NA 3 MESIACE
ZADARMO*

prijme

* Platí pre prvých 20 záujemcov

SKLADNÍK /NEMECKO/
2200 EUR/BRUTTO

ELEKTRONICKÝ ZÁMOK, ONLINE SPRAVOVANIE
PRE HOTELY, APARTMÁNY, FIRMY A DOMY
49-0093

mobil: 0910 187 568, 0910 179 951
e-mail: sk@bookinglock.com
www.bookinglock.com

MÄSIAR /RAKÚSKO/
2800 EUR/BRUTTO

%    &
"  $ #'(  

facebook

0800 162 162
www.stannah.sk

KE19-31 strana
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www.trin

52-0086

600 000
Stannah

MÄSIAR - POMOCNÍK /RAKÚSKO
2400 EUR/ BRUTTO

DUBOVÉ
Y
PODLityAwH
ood.eu

"
(&$   

 

34-0136

UBYTOVANIE ZDARMA
+ STRAVNÉ LÍSTKY
KONTAKT: 0918 493 960
mail: stajanslovakia@azet.sk

Ponúkame:
stabilnú prácu v renomovanej spoločnosti na TPP
hodinová mzda od 10€ netto
nástup možný ihneď
85_0517

85-0005

(3,85€/HOD. + 150€ BONUSY
+ 130€ ZA ŠTVORZMENKU
+ 1,20€/HOD., NOČNÁ)
Miesto práce: MYJAVA

Poď k nám
pracovať
do Nemecka!

0903 431 350

(jednoduchá a fyzicky nenáročná
práca zameraná na zručnosť)

85_0518

- MONTÁŽ PODLOŽIEK,
PRUŽINIEK, GUMIČIEK...

