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KOŠICKO
Najčítanejšie regionálne noviny

555€
Brugmann
SALAMANDER

390€

fax:

055/728 87 82

REHAU

465€

AKCIA

340€

REHAU

414€

Brugmann
SALAMANDER

410€

AKCIA

REHAU

518€

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

do
len 1.8.
3

0918 217 665

,KE

BEZPEČNOSTNÉ DVERE

0%
3
A

Certifikované bezpečnostné dvere
za najnižšie ceny v Košiciach!!!
Vhodné aj do
PÔVODNEJ
zárubne!!!

37-0001-2

AV
ď
Z

430 €

www.ZLANA.sk

0911 150 447

66-0007-2

SKLADOVANIE

s montážou

Nie obloha (ze- Slovenčina naša
leninová), ale príloha, obloženie.

www.cisteniehrobov .sk

ē STRECHY, ŽĽABY, ODKVAPY

10-ročné skúsenosti

ē KOMÍNY, FASÁDY, HROMOZVODY

0907 946 256

-likvidácia
azbestu-eternito-

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

37-0163

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

0905 625 433

KE19-35 strana-

-odvoz-dovoz
-sťahovanie
vypratávanie
pivníc, záhrad

30ov

ē VÝZDOBA FASÁD, MONTÁŽ REKLAMY
ē KOVOVÉ KONŠTRUKCIE
(montáž, demontáž, oprava)

s montážou

od

560 €
66-0011-4

s montážou

450 €

1

vých striech, stavebného a iného odpadu

66-0005-5/6

REHAU

66-0066-1

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

470€

37-0003-1

AKCIA

rýchlo a lacno

27-0017-47

(pred ČS OMV)
tel.:

Brugmann
SALAMANDER

37-0167

Južná trieda 97

SERVIS
OKIEN

Možnosť nákupu na splátky aj bez navýšenia

Brugmann
SALAMANDER

KOŠICE

www.bf-trade.sk

34-0008-1

e-mail: bf-trade@stonline.sk

Týždenne do 90 130 domácností

33-00031

2
politická inzercia
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služby

RODINNÝ DOM v Nyiri-HU, cena DOHODOU
Krásny dom
po rekonštrukcii

30 km od Košíc

0950 504 832

66-0153

100m², poz. 2120m²

viac na www.bazos.sk

KAM S DREVENÝM ODPADOM ?
ZBERNÝ DVOR ODPADOVÉHO DREVA
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www.bucina-ddd.sk

83-0319

STAVBY A REVÍZIE

37-0079
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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,

Deň, na ktorý sa všetci pamätáme

SIETE PROTI

HMYZU

Polícia Českej republiky nedávno
zverejnila video, na ktorom je zachytený trinásťročný chlapec, ako pozerajúc sa na obrazovku mobilného telefónu vkročil rovno pod prichádzajúcu
električku. Mal šťastie – prežil, hoci s
Boli časy, keď sme sa ako deti tešili útrapami. Je najvyšší čas, milí rodičia,
po prázdninách na spolužiakov, ale aj nájsť si aspoň zopár minút, sadnúť si so
na mnohé naše vtedajšie učiteľky či do- svojimi deťmi a vysvetliť im, čo všetkonca celú školu. Na pár rokov sa nám ko sa im cestou do či zo školy v tomto
stala druhým domovom, aj keď, prizná- bláznivom uponáhľanom a nepozornom svete môže stať. Bolo by tiež dobré
vame si to až s odstupom rokov.
Učitelia mojej generácie už väčši- zmieriť sa aj s tým, že škola nie je iba
nou pomreli a ak ešte žijú, tak už na- priestor na odloženie detí, o ktoré sa
ozaj v úctyhodnom veku. Pamätám si nemáte čas starať. Škola nie je jediná,
ich tváre, prísne a láskavé zároveň a ktorá vám ich má vychovať a naučiť ich
ich pohoršenie nad mojimi občasnými byť ľuďmi. To je vaše poslanie.
Všetci vieme, že učitelia to nemajú
nevedomosťami či výmyslami. Jedna z
mojich učiteliek mi v štvrtej triede zá- ľahké, vieme, s čím neustále bojujú,
kladnej školy povedala, že raz budem ako sú spoločensky oceňovaní a štánovinár. Iným vďačím za úžasné vše- tom hodnotení. A ako sa k nim neraz
obecné vzdelanie, z ktorého som ešte práve vaše deti správajú.
Takže po roku je tu
dlho neskôr „profitoval“ na gymnáziu.
A vlastne – celý život. Lebo základ je opäť prvý deň školského
čosi, na čom stojí hotová stavba. Ak je spolužitia. Nech sa vydarí
slabý, každé úsilie dohnať to vznešený- a nech prinesie tie naozaj
mi fasádami je márne. Dať výchovu a krásne celoživotné spovšetkým
vzdelanie – to je vznešený dar. Nedá sa mienky
zabudnúť a tak – moje panie a páni uči- jeho účastníkom!
telia – veľká vďaka vám, aj tým, hore,
kdesi nado mnou.
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
Prvý september – symbolicky, v reále plus mínus – je hlavne deň začiatku školského roku. V mnohých podobách a s krásnymi spomienkami
sme ho zažili všetci.

Oprava
Dodanie
Montáž
Servis

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

0919 204 754

66-0033

KOŠICKO

Slovenčina naša

Nie prevádzať, ale robiť,
uskutočňovať, vykonávať.
Nie riadiť auto,
ale viesť auto, šoférovať.

l

OPRAVA
ŽALÚZIÍ

ll

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

Ahoj, som nová,
lepšia pôžička.
Plať za mňa,
mňa
koľko chceš.

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

www.stkkosice.sk

okien a dverí

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

028

0950 41 41 82

www.ZaluzieKosice .sk

Slovenčina naša
Nie
preplatiť (cestovné), ale uhradiť.

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

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

STK + EK

PRETESNENIE
66-0003-1

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

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

BIELE
vzor

AKCIA 270€
kovanie
ZDARMA

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

zameranie
ZDARMA
v ponuke aj

Východné Slovensko

v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge

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

odborná montáž s licenciou
technickej služby od polície SR
34-0022-1

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

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

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

zameranie ¦ dovoz ¦ montáž

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

JAZERO

NOVÉ ŽALÚZIE
NOVÉ SIETE
proti hmyzu

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

STK

37-0127

Pôžičky od 18 do 75 rokov

0917 56 36 12
0911 60 20 40

všetky dvere SKLADOM

INTERIÉROVÉ
DVERE

www.ocelovedvere.sk
ocelovedvere@ocelovedvere.sk

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.
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66-0002-1

lV

27-0005-1

lll

KOŠICE

5
za život / bývanie

O priateľstvách na život a na smrť

22
JESENNÁ AKCIA
VONKAJŠIE ŽALÚZIE

-32%

VONKAJŠIE ROLETY

-30%

83-0019

Ide o romány našej mladosti či známu dobrodružnú literatúru. Vždy si
zaspomínam, ako som v detstve čítavala do neskorej noci, ba pokračovala
aj s baterkou pod perinou. Odvíjali
sa predo mnou nádherné príbehy a ja
som odhadovala ich šťastné či menej
šťastné konce. To, čo ma najviac fascinovalo, boli nerozlučné priateľstvá.
Samozrejme, priťahovali ma v literatúre aj ľúbostné vzťahy, ale priateľstvo
bolo pre mňa zvláštnou „nadčasovou“
hodnotou. Priateľstvá vždy pretrvávali, kým vášne a emócie vzbĺkli a zotleli.
Priateľstvo vedelo prekonať aj partnerskú lásku. Vernému priateľovi sa dalo
vyliať svoje srdce bez strachu, že bude
pohŕdať či podozrievať. Priateľ bol vždy
na mieste činu, kde bolo treba pomôcť,
potešiť, no aj povedať pravdu do očí.
Myslím, že svet, aby sa postavil na
nohy, potrebuje znovu obnoviť priateľstvá. Tie jednoduché priame vzťahy,
plné dôvery a pochopenia. Pripravené vypočuť bez toho, aby sme hneď
súdili, deliť sa o život, hovoriť spolu
bez vypínania sa, porovnávania, plné
dobroprajnosti a starostlivosti o druhé-

0915 479 711 - 055/729 08 68 - dason.ke@dason.sk
Otváracie hodiny: PO až PIA, rozpis na www.dason.sk

ho. Priateľstvá z románov, ktoré z nás
urobia lepších ľudí. Nerozlučné spojenectvá, ktoré nás naučia obetovať sa až
„po krv“ a zároveň tešiť sa z prostého
vzájomného pohľadu a podania ruky.
Čo všetko však stojí za tým...
Spomínam na románové priateľstvá červeného a bieleho brata, cudzinca s domorodcom, na plodné priateľstvá filozofov, svätcov, na uzavreté
priateľstva v detstve, ktoré sme si sľubovali „na život a na smrť“. Zostali len
v spomienkach, a pri tom nás v živote
asi najviac inšpirovali. Vzbudzovali
v nás túžbu po vernosti, trvaní, obetovaní a odriekaní – všetky tie najvzácnejšie hodnoty.
Vášne, hormóny a sexuálne potešenia sa zmnožujú, ale skutočné priateľstvá upadajú. A s nimi aj úprimné
a čisté vzťahy. Spoločenstvo ľudí bez
pretvárky, kompromis bez pocitu ujmy,
pripravenosť slúžiť, nie rozkazovať. Bez
týchto hodnôt nepôjde život, ani „veci
verejné“. Spomeňme si, koľko nám zostalo z priateľstiev. Kto nás opustil a kto
zostal pri nás stáť, keď sme už nemali
nič a keď sme to najviac potrebovali?
A ak ešte nie je neskoro, obnovme staré
dobré priateľstvá, alebo aspoň túžme
ich znovu nadväzovať. Ono sa to na nás
skôr či neskôr prejaví, ono sa nám to
v živote odmení.

Záručná doba 4 roky. Akcia platí do 30.9. 2019

Slovenčina naša

Nie vada (čes.), ale chyba
(rečová, srdcová, telesná), kaz
(materiálu), porucha (motora),
nedostatok.

maľby, nátery

nástrek variopaint
na umakartové jadrá

66-0001-1

V čase prázdnin ľudia o niečo častejšie navštevujú miestne knižnice.
Pribúdajú aj tzv. výpožičné búdky
s knihami. Neraz som na zastávke
autobusu zbadala, ako ktosi siahol
po takej knihe a sadol si s ňou na
lavičku.

Vzorková predajňa - Staničná 1, Košice

» Mária Raučinová, Fórum života

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

79€
39€

235€
69€

169€

79€

139€
249€

135€

75€ 25€
9€
65€ 17

299€
319€

115€
119€

65€

279€

59€

229€

539€

269€

189€

299€

539€

299€
349€

289€

279€

85€
55€

135€

139€
599€

89€

79€
175€
599€
189€

259€
839€

335€

699€
799€
27-0045-11

265€
165€
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krása, móda
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7
krása, móda
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zdravie, služby
spôsobujú menšie a aj pomalšie zvýšenie
hladiny cukru v krvi v porovnaní s potravinami s vyšším GI. Raž je v severskej
strave celozrnným základom. Potraviny
bohaté na bielkoviny skôr zabezpečia
pocit sýtosti a bránia pred pocitom hladu. Namiesto sladkostí je vhodné ovocie,
orechy, celozrnný toast alebo chrumkavý
chlieb s nízkym GI s nátierkou z tmavej
čokolády.
Svetová zdravotnícka organizácia
(WHO) zistila, že stredomorská aj severská strava znižuje riziko rakoviny,
cukrovky a kardiovaskulárnych chorôb.
Diéta môže pomôcť s redukciou váhy.
Jesť viac rastlinnej stravy je dobré aj pre
životné prostredie. Vďaka sústredeniu sa
na ovocie, zeleninu a celozrnné výrobky je strava bohatá na vlákninu, ktorá
Pri výbere rýb sa možno oriento- pomáha udržiavať zdravý a normálny
vať na všetky – morské aj sladkovodné, pohyb čriev.
mastné – losos, sleď, makrela, alebo
Že účinky zdravej výživy severanov
chudé – treska, halibut. Ideálne jedlo má sú iné ako u nás, potvrdzujú čísla - vo
pomer sacharidov k bielkovinám 2: 1.
Švédsku je úroveň podiel len 10 percent,
v ostatných škandinávskych krajinách je
Typický tanier :
to podobné. A ako je to u nás? Na Slovenpolovica - zelenina, šaláty, ovocie, sku trpí nadváhou viac ako
36 percent a obezitou viac
strukoviny
štvrtina - sacharidy s nízkym glyke- ako 25 percent populácie,
čiže spolu takmer dve tremickým indexom
štvrtina - potraviny bohaté na bielko- tiny Slovákov má hmotviny
nosť, ktorá už ohrozuje
ich zdravie.
Rastlinné alebo živočíšne bielkovi- » MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
ny by mali byť pri každom jedle. PotraviDiabetologička, odborníčka na poruchy
ny s nízkym glykemickým indexom (GI)
metabolizmu a výživy

VIAM

2QVTGDWLGVGRQOȖEɼ ?
6TȄRKC8ȄU <&4#8160ǱRTQDNȌO[ ?
2QPȚMCOGX[ɶGVTGPKGɶRGEKȄNPQWOGVȕFQW

&+#)0156+%-ǱDKQTG\QPCPȬPȌX[ɶGVTGPKG
rýchle
bezbolestné
CDG\XGFɗCLɶȐEJ
ȚȬKPMQX

*ɓDMQXȄFKCIPQUVKMC
EGNȌJQQTICPK\OWFQMȄʓG\KUVKɼ

Ű GLDJQµ]XDSU¯ÏLQX9£ģKRRFKRUHQLD
Ű IXQNÏQRVħYģHWN¿FKRUJ£QRYEXQLHN

NRVW¯VYDORY
Ű ]LVħXMH]£ħDŀHYWHOHDNRV¼DOHUJLH
SOHVQHEDNW«ULHY¯UXV\DSDUD]LW\
Ű RGKDO¯VNU\W«FKRURE\HģWHSUHGY\SXNQXW¯P
Ű QDVWDYHQLHSUHVQHMOLHÏE\
DMHG£OQLÏNDQD9£ģRUJDQL]PXV

8;7ʒ+6'
/1ʒ015ɻ
#-1214+'ɵ+ɻ
581,'
<&4#8160Ǳ
241$.Ǳ/;

YLDFLQIR

2QFPKMCVGɗUMȌEGPVTWO
2TCʓUMȄ-QɶKEG

0915 740 351
\KNMQXCOCTVC@IOCKN.EQO

dražobná spoločnosť, s.r.o.

Najpredávanejšie
BETÓNOVÉ PLOTY
na Slovensku

VYHLASUJE DOBROVOĽNÚ DRAŽBU NEHNUTEĽNOSTI

Miesto konania dražby: Mestský úrad mestskej časti Košice
Západ, ul. Trieda SNP č. 39, 040 11 Košice, 3.posch., kanc. č. 320,

priebeh dražby overí Notársky úrad JUDr. Ján Prazňák,
ul. Námestie slobody č. 1735, 066 01 Humenné.

KE19-35 strana-
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0918 217 665
87-0090

Dátum a čas konania dražby: 16.septembra 2019 o 11.30 hod.
Predmet dražby: 2 izbový byt s príslušenstvom, byt č. 5.
na 1. poschodí na ul. Mikovíniho 19/18, 04 011 Košice
Najnižšie podanie: 49.200 € Minimálne prihodenie: 500€
Výška dražobnej zábezpeky: 1.000€
VIAM- dražobná spoločnosť, s.r.o., so sídlom Tr. SNP č. 39,
040 11 Košice, tel.: 0907 337 779, 0903 435 423
www.viamdrazobnaspolocnost.eu, viamdrazobna@gmail.com

RQUEJQFKGȬFXGTȐ
XQɶVXTVQMaRKCVQM

34-0100

Základom konceptu škandinávskej
stravy nie sú len odporúčania týkajúce sa jedla, ale aj udržateľného poľnohospodárstva, možno ich zhrnúť do
desiatich bodov:
- jedzte každý deň viac ovocia a zeleniny
- jedzte viac celých zŕn
- zaraďte viac potravín z morí a jazier
- vyberte si kvalitné mäso - ale jedzte ho
celkovo menej
- vyhľadajte viac potravín z voľnej prírody
- vždy, keď je to možné, používajte ekologické produkty
- vyhnite sa potravinárskym prídavným
látkam
- uprednostnite sezónne produkty
- konzumujte viac domácich jedál
-produkujte menej odpadu

27-0017-46

Severská diéta II

čistí čalúnený nábytok a koberce u Vás aj u nás

www.jarekcistikoberce.sk ¦ 0915 937 226

66-0110-1

9
služby, bývanie

SERVIS a VÝMENA

okien, žalúzií, sietí, kovania a iné ...

VÝMENA TESNENIA od 1,90 €
za bm vrátane DPH
za jedinečnú cenu
Pri výmene
okenného tesnenia
je nastavenie okna
a premazanie okna

ZADARMO

0949 28 78 74 t 0948 22 05 22

34-0018

www.domaciservisTLtEPNBDJTFrvis@domaciservis.sk

87-0012

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

Slovenčina naša
Nie rameno, ale plece. Nie
preslov, ale predslov, prejav, príhovor, reč.
Zber paradajok v moderných skleníkoch (Morava)
Obľúbená práca v skleníkoch s nadpriemerným zárobkom. Priemerný
čistý zárobok predstavuje 23000 - 30000 Kč/mesiac A VIAC
(885-1153€ a viac). Doprava a dobré ubytovanie zdarma (TV
na každej izbe). Zálohy každý týždeň. Výplata v hotovosti. Stravovanie
individuálne, podľa dohody. Pracuje sa najmenej 9 hod/deň, 6 dní
v týždni, ale aj s možnosťou ďalších nadčasov. Pracuje sa v úkole!
Práca nie je náročná, no hľadáme prednostne ľudí zvyknutých na fyzickú
prácu. Možnosť pracovať turnusovo ale aj dlhodobo na klasickú
zmluvu so zárobkom na dôchodok. Nástup 5.9.2019 alebo
dohodou. Práca je vhodná pre ženy a páry.
Viac na 0948 762 295 (stačí prezvoniť, zavoláme naspäť). Jobbees, člen združenia AB Crop

08-0 TT34

Keď poznáte výhody prác v poľnohospodárstve,
mali by ste zbystriť!

66-0063-1

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

INZERCIA

66-0031-1

sakslova@regionpress.sk

KE19-35 strana-
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Nie role (he- Slovenčina naša
recké), ale roly, do roly, v role.

Rýchla a účinná pomoc v zdravotných ťažkostiach
KOŠICE tel.: 0905 313 968 mail: zepterke@icloud.com

Dohodnite si termín a získate milé prekvapenie

nový
výrobok

KOVOVÝROBA
BRÁNY
PLOTY
ZÁBRADLIA
SCHODISKÁ

príjme strážnikov
na obchodné prevádzky

Medolight

v Košiciach
800 € brutto/ mesiac
+ variabilná zložka
Nástup ihneď!

KE19-35 strana-
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 Lieči kĺby, svaly, kožné ochorenia, akné,
ekzémy, psoriáza, herpesy, prechladnutie
 Hojí rany, dekubity, bercové vredy
 Uľavuje od bolesti pri reume, artróze,
problémy v oblasti šije, chrbta, migrény
 Sezónne afektívne poruchy - posilňuje
imunitný systém

SBS
LAMA SK

34-0073

Švajčiarský liečebný certiﬁkovaný
medicínsky prístroj

www.bestrent.sk

08-0064 TT35

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

V NAŠEJ PONUKE:

10

Kontakt:
0948 378 553

0949 26 11 77

34-0109

Maroša Žilinku. V prípade prokurátora
Žilinku s dovetkom, že vrahom za vraždu jeho ženy priplatí navyše 10 tisíc eur
a za vraždu každého jeho dieťaťa takisto po 10 tisíc eur !!!!!
Napriek tomu ju jej priamy nadriadený Gábor Gál drží silou-mocou vo
funkcii. Napriek tomu ju odmieta odvolať aj premiér Peter Pellegrini, ktorý tak
dobrovoľne zo seba robí človeka, ktorý viac drukuje mafii ako obyčajným
C
ľuďom a spravodlivosti. Protestujeme
preto pred ministerstvom spravodliM
vosti každý deň a budeme tak robiť
Y
dovtedy, dokedy Monika Jankovská
bude podľa premiéra Pellegriniho gaCM
ranciou nezávislosti a spravodlivosti
a najvhodnejšou osobou, ktorá má MYza
SMER - SD zastávať tak významný post
CY
na ministerstve spravodlivosti.
CMY
Robíme tak aj preto, lebo si chceme aj
takto uctiť pamiatku našich starých Kotcov a mám, ktorí sa odvážne v Povstaní
postavili čelom voči najväčšiemu zlu s vedomím, že svoj boj zrejme aj tak prehrajú.
Nechceli totiž dopustiť, aby v nich vtedajšie vládne zlo úplne
potlačilo schopnosť
ozvať sa proti neprávosti a schopnosť biť sa
za spravodlivosť.

36-0006

V týždni 75. výročia Slovenského
národného
povstania (SNP) Slovensko zažilo šok.
Dozvedeli sme sa,
že druhá najmocnejšia žena na ministerstve spravodlivosti štátna tajomníčka za SMER - SD Monika Jankovská,
celému Slovensku klamala, že nepozná
Mariána Kočnera a nikdy si s ním nevymenila ani jednu sms. Lenže, podľa informácií, ktoré zverejnila TV Markíza,
si s Kočnerom Jankovská veľmi intenzívne dopisovala až do momentu jeho
zadržania políciou.
Keď som sa to dozvedel, povedal
som si, že toto nemôžeme nechať len
tak, lebo je to najsilnejší dôkaz toho, že
strana SMER - SD je priamo prepojená
s objednávateľom vraždy Jána a Martiny a nie je teda pravdou, to, čo sa snaží
vyše roka Fico klamať, že s vraždami
SMER nemá nič spoločné. Jankovská
totiž nie je len tak hocikto - bola zvolaná za poslankyňu za stranu SMER – SD.
Inak povedané - vrcholový politik
SMERu miesto toho, aby strážil zákonnosť na najvyššom poschodí ministerstva spravodlivosti, podľa všetkého tajne vynášal informácie objednávateľovi
vraždy Jána a Martiny. Človeku, ktorý
si mal podľa vyšetrovateľov objednať
navyše aj vraždu nášho kolegu Daniela Lipšica, či špeciálneho prokurátora

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
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zamestnanie, služby
Ponúkame prácu v zabehnutej reštaurácií
v Bratislave na TPP, voľné pracovné pozície -

04 BYTY / prenájom

pomocný kuchár, grillman, kuchár .
byt,
byt,

Prax v kuchyni nutná. Nástupný plat od 950 eur.
Životopis môžete zaslať mailom
e-mail: burger@beabout.sk, tel.: 0948 301 483

»Prenajmem dvoj-garáž na
Vodárenskej ulici v Košiciach
s montážnou jamou a studňou. Cena 200 € mesačne +
depozit 2 mes. 0911 664 654

62-0059

»Prenajmem 3izb.
0944396800
»Prenajmem 3izb.
0944396800

Kuenz-SK s.r.o.
je výrobcom
žeriavov

Obsadzované profesie:

PLASTOVÉ OKNÁ,
DVERE

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

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

07 REALITY / iné
»Kúpim 2- 3 izb byt v Košiciach. Súrne. Hotovosť.
0910652053

znalosť výkresov, rovnanie plameňom;
Mzda:

možnosť predaja
aj na splátky

08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie 0908
532 682

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

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

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

www.dachmann.sk
maxidachmann@gmail.com

83-0005

»Kúpim hodinky Schaffhausen. tel. 0944137683
»Hľadám veriacich kamarátov-ky na dopisovanie,
0902288608
»Kúpim čsl. letecké a výsadkárske odznaky a i.
0907910755
»Čistenie hrobov a obnova
písma, serióznosť, korektnosť a spoľahlivosť. T.Č.
0919 205 521

zamestnancov mimo Košíc, zamestnanecké pôžičky
Kontaktujte nás:

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

prijme do TPP aj živnostníkov

VODIČOV kategórie C
na rozvoz sypkých hmôt na prevádzke v Bernolákove.
Ubytovanie ZDARMA.
info: 0903 779 101
Životopisy zasielajte na e-mail: sandrock@sandrock.sk

51-0017

14 RôZNE / iné

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

37-0008-1

Občianska
riadková
inzercia

Nie pilotný (projekt, film), ale Slovenčina naša
skúšobný, úvodný, testovací, začiatočný.

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RP medzera KE medzera
Číslo rubriky medzera Text
inzerátu
Príklad:
RP KE 12 Predám kočík,
0987 654 321

66-0113-1

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.

KE19-35 strana-

11

12
EDITORIÁL / SLUŽBY

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

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!

www.aiw.sk
STAJAN SLOVAKIA PRIJME

Facebook: aiwsk

32-0077

trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
tstále dostatok ponúk - aj pre mužov
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AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

PRACOVNÍKOV
NA POZÍCIU:
- ELEKTROTECHNIK

zimné záhrady

zasklievanie terás

splátky od 149 €

S VYHLÁŠKOU §21

splátky od 98 €

( 732€ + 50€ + 50€ + 15€ + stravné
lístky + ubytovanie ZDARMA )

- VODIČ VZV -SKLADNÍK
( 676€ + 50€ + 50€ + 15€ + stravné
lístky + ubytovanie ZDARMA )

ZĽAVY AŽ DO 25%

ZMENY

85_0586

PRÁCA LEN NA DVE

KONTAKT: 0918 493 960
mail: stajanslovakia@azet.sk

www.balkona.eu
0918 477 323

Možnosť výhry 250 €

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

PRACUJ
U NÁS

MZDA
OD 850 € DO 1300€

0800 500 091

85_0005

BEZPLATNÁ
INFOLINKA
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63-0139

Miesto práce: NOVÉ MESTO N. VÁHOM

