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KOŠICKO
5-komorový profil:
Brugmann
SALAMANDER

KOŠICE

Južná trieda 97
(pred ČS OMV)
tel.:

AKCIA

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

470€

REHAU

570€
390€

055/728 87 82

340€

REHAU

Brugmann
SALAMANDER

fax:

Brugmann
SALAMANDER

435€

Brugmann
SALAMANDER

REHAU

482€

410€

REHAU

546€

AKCIA

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

ZÁRUKA na okná

akcie sa nekombinujú

Možnosť nákupu na splátky aj bez navýšenia

www.bf-trade.sk

5 rokov

34-0008-1

e-mail: bf-trade@stonline.sk

Týždenne do 83 740 domácností
AKCIA

Najčítanejšie regionálne noviny

BEZPEČNOSTNÉ DVERE

Certifikované bezpečnostné dvere
za najnižšie ceny v Košiciach!!!

s montážou

od

560 €
s montážou

www.regionpress.sk
66-0011-4

SERVIS
OKIEN
0918 217 665

37-0167

rýchlo a lacno

SKLADOVANIE

Okamžitý výkup nehnuteľností,
aj zadlžených, v hotovosti
27-0017-50
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3 izb. TAJOVSKÉHO /ST. MESTO/ - OV, prízemie,
128m2, komplet. rekonštr., veľká pivnica, výborná lok.
CENA:
193.000 €
mobil: 0905 261 117
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
3 izb. TURGENEVOVA /JUH/ - OV, 2.p., 72m2, pražs.
typ, loggia zaskl., po staršej rekonštr., kumbál + pivnica
CENA:
117.000 €
mobil: 0915 864 533
RODINNÝ DOM, RASTISLAVOVA /JUH/ - obyt. pl.
220m2, 6 izieb, IS:komplet, pôvod. stav, záhrada, garáž
CENA:
293.000 €
mobil: 0917 969 909
RODINNÝ DOM, VALALIKY - obyt. plocha 270m2, 5
izieb, IS:komplet, garáž, terasa, bazén, kompl. rekonštr.
CENA:
230.000 €
mobil: 0905 877 722

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

66-0009-1

Hutnícka 22, Košice
37-0001-2

s montážou

450 €

66-0007-2

430 €

nástrek variopaint
na umakartové jadrá

66-0001-1

maľby, nátery

Vhodné aj do
PÔVODNEJ
zárubne!!!

služby, bývanie

Najčítanejšie regionálne noviny

BEZPEČNOSTNÉ DVERE

REKONŠTRUKCIE BYTOVÝCH JADIER
a BYTOVÝCH DOMOV

ČEREŠŇA
vzor

BIELE
vzor

AKCIA 270€

TERAZ AKCIA
BEZPEČNOSTNÉ DVERE ZDARMA

kovanie
ZDARMA

v ponuke aj

všetky dvere SKLADOM

odborná montáž s licenciou
technickej služby od polície SR

STK

JAZERO

KOVOVÝROBA

STK + EK

37-0127

www.stkkosice.sk

UƢÐMB 800€/m2

WWW.VASASTAVBA.SK

www.regionpress.sk

0949 26 11 77

OPRAVA
ŽALÚZIÍ

ŽALÚZIE
a SIETE

-odvoz-dovoz
-sťahovanie

BRÁNY
PLOTY
ZÁBRADLIA
SCHODISKÁ

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

ēƠ'2)-4#(Ð.*-!&7ÐDOMU

66-0002-1

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

0911 123 453

www.ocelovedvere.sk
ocelovedvere@ocelovedvere.sk

NOVÉ ŽALÚZIE
NOVÉ SIETE
proti hmyzu

LETNÁ

vypratávanie
pivníc, záhrad

AKCIA
-40%

-likvidácia
azbestu-eternito-

vých striech, stavebného a iného odpadu

34-0109

0917 56 36 12
0911 60 20 40

013 6à+à(ɥȗȴ

INTERIÉROVÉ
DVERE

zameranie ¦ dovoz ¦ montáž

PRETESNENIE

¬¬

okien a dverí

WWW.EUROFAL.SK | EUROFAL@GMAIL.COM
66-0005-5/6

v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge

KOMPLETNÉ REKONŠTRUKCIE

DOMOV, BYTOV

zameranie
ZDARMA

bezpečnostné dvere, plastové okná

3%26)3¬/+)%.

0950 41 41 82

www.ZaluzieKosice .sk

www.cisteniehrobov .sk

30ov

rok hu Maľby - nátery schodísk a nebytových priestorov.
tr

10-ročné skúsenosti

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

37-0003-1

na

0905 625 433

85_0437

DUB
vzor

0907 946 256

čistí čalúnený nábytok a koberce u Vás aj u nás

www.jarekcistikoberce.sk ¦ 0915 937 226

27-0005-1

ORECH
MATNÝ

66-0066-1

ČEREŠŇA
MATNÁ

66-0110-1

DUB
MATNÝ

34-0023-19

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

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

66-0083

2

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
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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

KOŠICKO

služby, bývanie
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KOŠICE

Sedem bolestí
Sedem je v biblickej reči symbolické
číslo a znamená plnosť. Mariánski
ctitelia vymenúvajú často sedem
najznámejších bolestí Božej Matky.
Prvou z nich je proroctvo Simeona,
ktorý jej na 40. deň po narodení Ježiša predpovedal ťažkú budúcnosť
Božieho Syna a aj to, že „jej vlastnú
dušu prenikne meč“.

+0)51Ė#-18#ê'8+ê18
žiša v jeruzalemskom chráme. Koľko
slovenských detí sa už stratilo navždy
v zahraničí? Koľko sa ich už nikdy nevráti k matkám či otcom, ešte živým,
alebo už na cintorínoch?

Biblické podobenstvá sú stále aktuálne. Predstavujú nám trpezlivosť
a dôveru, ktoré pramenia z múdrosti.
Zároveň nám dokazujú, že tí, čo žijú v
Aby však táto úvaha dávala čita- múdrosti a v láske, môžu hovoriť s moteľovi zmysel, treba sa vrátiť ešte viac cou a istotou. Keď sú ich slová vyjadredo histórie. Kratšia a staršia správa o né s pokornou vierou, majú veľkú moc
stvorení (Gn 2,4b-25) píše, že (stvoriteľ) osloviť srdcia ľudí.
„vdýchol do jeho nozdier (Adamových)
Tak si zopakujme – s pokorou a viedych života. Tak sa stal človek živou
bytosťou. Z človeka robí odvtedy živú rou. A vieru môžeme pokojne vnímať
bytosť dych života. Nie kultúra nená- ako nádej, nielen ako slovo zo slovnívisti. Nenávisť je totiž nezlučiteľná so ka veriacich kresťanov. Alebo nebodaj
tých, ktorí nám hrajú divadlo, že nimi
životom.
sú.
Duše, preniknuté mečom. Mečom
„Oroduj za nás, Matzloby, mečom nadradenosti, mečom
pohŕdania, mečom lživých slov. A do- ka sedembolestná Panna
stávame sa k ďalšej Máriinej bolesti. Mária, aby sme sa stali
Trpela, keď musela s dieťaťom utekať hodní...“
do Egypta pred Herodesom, ktorý dal v
Krásny sviatočstrachu pred novým kráľom vyvraždiť
v Betleheme a na okolí všetkých chlap- ný víkend, milí
cov mladších ako dvojročných. Trpela čitatelia!
bolesťou, lebo stratila 12- ročného Je» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

REALITNÁ MAKLÉRKA,
-614',/§Ŀ'6'

&§8'418#İ

RTGF¶XCVGPGJPWVGďPQUı
- radi by ste vedeli trhovú cenu?
-QPVCMVWLVGOCTCFC8¶ORQTCFÈO

0908 177 563

www.sonakovacevicova.sk

37-0132

KOŠICKO

Najčítanejšie regionálne noviny

BETÓNOVÉ PLOTY

AKCIA 1/2 DPH
Dodatočná zľava -10%
Platí do odvolania

0918 217 665

27-0017-51
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Nie realizovať práce, ale konať, Slovenčina naša
robiť, pracovať. Nie bednička, ale debnička.

lV

KAM S DREVENÝM ODPADOM ?

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

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

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
26.700
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

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

ZBERNÝ DVOR ODPADOVÉHO DREVA
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VYHOVUJÚCI DREVNÝ ODPAD
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27-0001-1
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www.bucina-ddd.sk

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

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
42.845
32.750

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

66-0031-1

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
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Špecifiká diét pre cukrovkárov
Je rozdiel, ak sa rozhodneme korigovať našu telesnú hmotnosť z estetických dôvodov a iné je, ak by sme to
mali spraviť na radu lekára. Oboje je
však pre nás zdravotne prospešné.
Podstatou diét pre diabetikov je, že
pri ich dodržiavaní zásad je dosiahnutá
regulácia príjmu cukrov – či už zložených alebo jednoduchých, tak potrebných na pozitívne ovplyvnenie stravy a
metabolizmu diabetikov.
Množstvo cukrov spolu (jednoduchých aj zložených) je vtedy 225 gramov
na deň. Na porovnanie: bežná racionálna strava obsahuje 320 g cukrov. Z
toho vidieť, že diabetik si musí naozaj
strážiť príjem cukrov v ich najrôznejších
podobách – nejde iba o sladidlá. Denné zníženie tohto príjmu u diabetikov
predstavuje približne 22 sacharidových
jednotiek (SJ).

predstavuje stravu s obsahom 10 gramov
cukrov, glykemický index je číslo na
stupnici od 0 do 100 a jeho hodnota závisí od toho, ako rýchlo sa rovnaké množstvo v potrave vstrebáva a ako rýchlo
ovplyvňuje hladinu krvného cukru v
krvi. Čím je nižší GI, tým sa hladina cukru zvyšuje pomalšie, čo je veľmi dôležité
práve u ľudí s poruchou metabolizmu
cukrov. Naopak potraviny v vysokým GI
veľmi rýchlo a významne zvyšujú hladinu cukru v krvi. Kým u zdravých ľudí dokáže podžalúdková žľaza vyprodukovať
dostatočné množstvo inzulínu na zvládnutie takejto situácie, u diabetikov to tak
nie je a hladina cukru v krvi sa zvyšuje.

87-0012

Cukrovka je ideálnym príkladom, kedy dodržiavanie režimových
opatrení dokáže priaznivo ovplyvniť
hladinu krvného cukru,
metabolickú kompenzáciu, dokonca až na
úroveň až na 80 perCelkové množstvo sa ale môže me- cent. Takže diabetici
niť podľa mnohých faktorov - hmotnosti môžu mať svoje ochodiabetika, fyzickej aktivity, pohlavia, renie vo svojich ruale hlavne aj podľa metabolických vý- kách.
sledkov. U diabetikov je dôležité si vy- » MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
berať potraviny aj podľa glykemického
Diabetologička, odborníčka na poruchy
indexu (GI). Jedna sacharidová jednotka
metabolizmu a výživy

Nie odparkovať (vozidlo), ale Slovenčina naša
zaparkovať. Nie (liter) burčiaku, ale burčiaka.

VEKOSTAV

|

0905 571 754
0911 671 234

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

na Slovensku

www.vekostav.sk
info @vekostav.sk
Dunajská 10, Košice

66-0063-1

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

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

VYSOKEJ KVALITY
a NAJNIŽŠEJ CENY

XX19-37 strana-
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www.odb-injektaz.sk

34-0039-9

VÝROBA A MONTÁŽ OKIEN

GARANCIA
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Úprava výkonu rodičovských práv
a povinností k maloletému dieťaťu

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

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

STAVBY A REVÍZIE

37-0079

nu týchto práv a povinností je zverenie dieťaťa
do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch
rodičov za podmienok, že rodičia spolupracujú a je to v najlepšom záujme dieťaťa, na ktorý
sa vždy prvorado prihliada, alebo do osobnej
starostlivosti jednému z rodičov, a zároveň sa
určí rozsah vyživovacej povinnosti, prípadne
aj úprava styku rodiča s dieťaťom. Podmienkou, aby rodičia mohli vôbec vykonávať svoje
rodičovské práva a povinnosti je, že musia mať
spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.
Nakoľko rodičia maloletého dieťaťa nemôžu
zastupovať toto dieťaťa v súdnom konaní,
v ktorom sú účastníkmi rodičia a zároveň taktiež dieťa, tak súd po preskúmaní podmienok
konania ustanoví maloletému dieťaťu kolízneho opatrovníka, ktorý následne toto dieťa
zastupuje pred súdom. Súd by pri rozhodovaní
o výkone rodičovských práv a povinností alebo
pri schvaľovaní dohody rodičov mal rešpektovať právo maloletého dieťaťa na zachovanie
jeho vzťahu k obidvom rodičom a vždy by mal
prihliadnuť na záujem maloletého dieťaťa,
najmä na jeho citové väzby, vývinové potreby,
stabilitu budúceho výchovného prostredia a
ku schopnosti rodiča dohodnúť sa na výchove
a starostlivosti o dieťa s druhým rodičom.

66-0152

Rodičovské práva a povinnosti, ich dodržiavanie a výkon patria medzi dôležité
faktory, ktoré priamo ovplyvňujú výchovu
a vývin dieťaťa.
Zákon o rodine zaraďuje do obsahu rodičovských práv a povinností najmä sústavnú a dôslednú starostlivosť o výchovu, zdravie, výživu
a všestranný vývoj maloletého dieťaťa, zastupovanie maloletého dieťaťa a správu majetku
maloletého dieťaťa. Rodičia sa stávajú nositeľmi rodičovských práv a povinností narodením
ich dieťaťa. Potreba úpravy výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu
nastáva v prípade, ak sa rodičia dieťaťa rozvedú, alebo ak sa dieťa narodí mimo manželstva.
Úprava výkonu týchto práv je v kompetencii
súdu, ktorý ich na návrh jedného z rodičov,
resp. osoby, ktorá zabezpečuje starostlivosť
o dieťa rozhodnutím upraví. Pred samotným
rozhodnutím súdu sa rodičia maloletého dieťaťa, ktorí spolu nežijú, môžu kedykoľvek dohodnúť na úprave výkonu ich rodičovských práv a
povinností. Rodičovská dohoda však musí
byť schválená súdom. Dohoda rodičov nie je
vykonateľná, pokiaľ s ňou nevysloví súhlas
súd. Nakoľko ide o veľmi významný zásah do
práv a povinností rodičov, súd uprednostňuje
rodičovskú dohodu predpokladajúc, že rodičia
dokážu najlepšie posúdiť potreby ich maloletého dieťaťa. Rozdielna situácia nastáva, ak
rodičia nedospejú v zásadných otázkach týkajúcich sa ich maloletého dieťaťa k vzájomnej
dohode, v takom prípade rozhodne na návrh
niektorého z nich súd. Súčasťou úpravy výko-
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Predsudky a blahobyt verzus chudoba
Ďalšou skupinou sú nezamestnaní, ktorí
tvrdia, že im inoverci a príslušníci iných
národnosti nadávajú, že im kradnú prácu,
pritom sú len konfrontovaní s normálnou
trhovou súťažou.
Aký má prístup s predsudkami vplyv
na ekonomiku? Zásadný! Ľudí s „iným“
pôvodom posiela automaticky na manuálne práce. Nie, že by neboli užitočné,
ale nevyužíva sa potenciál tých, ktorí by
mohli dať spoločnosti viac. Ak musia dnes
a denne dokazovať, že nie sú „podluďmi“, dvihnú radšej kotvy a ponúknu svoj
rozum tam, kde voči ním tieto predsudky
mať nebudú. No a na našej rodnej hrude
zostanú naozaj iba tí kopáči kanálov.
Najhoršie je to, čo sa deje s ich deťmi.
Rómske dieťa v osade je neraz odsúdené
do špeciálnej školy. Doktor to formálne podpíše, rodičia sú radi, že si splnili
povinnosť a ak zaváhajú, povie sa im
„Myslíte, že by to tam zvládol? Máte na dochádzku? Viete, čo ho tam čaká?“ Málokto
sa vzoprie. Týmto sejeme, hnojíme a zalievame semená, z ktorých vyklíčia a dozrejú
výsledky našich predsudkov.
Ekonomickým výsledkom týchto
predsudkov sú státisíce poberateľov dávok a spoločenským prehlbujúca sa priepasť medzi „nami“ a „nimi“. Ak nezmeníme prístup a nebudeme pozerať len po
ďalšie voľby, na dne tej priepasti skončí
väčšina i menšina. Začať sa musí tým, že
nebudeme podávať ruku zovretú v päsť.
» Pre REGIONPRESS Ondrej Putra
Veľká Británia

Vzorková predajňa - Staničná 1, Košice

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

22
JESENNÁ AKCIA
VONKAJŠIE ŽALÚZIE

-32%

VONKAJŠIE ROLETY

-30%

83-0019

Diskrimináciu a predsudky si väčšina z nás vysvetľuje ako prítomný spoločenský jav.
Tým isto je, ale majú aj veľmi nepriaznivý efekt. Nemálo (diskriminovaných, vylúčených) ľudí totiž dokáže za tri hodiny
vytvoriť hodnoty, ktoré by iní nevytvorili
za celý rok. Otázkou však je, či dostanú
príležitosť.
V Británii zaujíma zodpovedných, či
ste schopní svoju prácu vykonávať a je im
ukradnuté, či máte na hlave fez, turban alebo šiltovku. Áno, zriedkavo sa
vyskytnú prípady, keď je na voľnú pozíciu
prijatá žena v hijabe (zahaľuje vlasy, nie
burka, ktorá zahaľuje celú tvar), miesto
rovnako kvalifikovanej Britky, aby nedajbože nedošlo k obvineniu z intolerancie.
Vždy je to vec šéfa, či sa vie k veci postaviť
rozumne a stáť si za svojim výberom. Rasu
či národnosť nezmeníte, náboženstvo v
ktorom ste boli vychovaní, môžete, ale
prečo by ste to mali robiť?
A ak už, urobíte to ako svoje slobodné
rozhodnutie. Cassius Clay, najslávnejší
boxer histórie, si zmenil meno na Muhammad Ali pri prestupe na islam a povedal
vetu, za ktorú si ho veľmi vážim: „Nijaký
nátlak v otázkach viery!“ Úplne rovnaké je
to s rasizmom. Istá madam skritizovala v
Českej republike obchodný reťazec slovami „prečo sa vo vašich letákoch pre Českú
republiku objavujú modeli negroidného
typu?“ Tieto skvosty výrečnosti plodia
spravidla ľudia, ktorí sú natoľko hlúpi,
že si nevedia nájsť užitočnejšiu činnosť.

Záručná doba 4 roky. Akcia platí do 30.9. 2019

Slovenčina naša
Nie mať za to, ale byť toho
názoru. Nie cestou súdu, ale súdnou cestou.

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

269€
169€

539€

239€

135€

319€

115€

65€

65€

259€
139€

225€
225€ 89€

179€

89€

69€
199€ 2

199€

199€
299€
499€

599€
999€
699€

75€
175€
189€
149€
499€
839€
799€
27-0045-12

39€

69€

79€

199€
399€

299€

229€

49€ 245€
79€ 2

79€

399€
299€

199€
269€

265€
165€
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Pôžičky od 18 do 75 rokov

AKCIA -30%

Rozvoz po celej SR!

AKCIA -20%

Koš: 046/5430 771
zenit@zenitsk.sk

Frost
2/10mm číra
9,91 €/m2 s DPH

Košice: 055/6254 006
kosice@zenitsk.sk

721190232

028

66-0003-1

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

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

Makrolon
7/16mm bronz
16,20 €/m2 s DPH

Materiál na nerozbitné
prestrešovanie vrátane
príslušenstva - profilov,
tesnenia, skrutiek...

INŠTITÚT VZDELÁVANIA

Mlynská č. 27, II. posch., Košice

0905 902 728, anezkama@centrum.sk

Ovárame rekvalifikačné kurzy

Potvrdzujeme aj REPAS - úrad práce - šanca pre novú kvalifikáciu zdarma.
Samoplatiaci účastníci možnosť platby na trikrát bez navýšenia.
Prihlášky pre ÚP do 17.9.2019, samoplatiaci do 25.9.2019,
telefonicky, osobne, e-mailom.

37-0175

Kuchár, Cukrár, Čašník,
Manikúra, Pedikúra, Kozmetička

PLASTOVÉ OKNÁ,
DVERE
 KOMPLETNÁ STAVEBNÁ ČINNOSŤ
 PREDAJ PARAPETOVÝCH DOSÁK
 ŽALÚZIE A SIETE PROTI HMYZU
 GARÁŽOVÉ BRÁNY
možnosť predaja
aj na splátky

www.dachmann.sk
maxidachmann@gmail.com

83-0005

Kontaktná adresa Košice:
Kováčska 63
Mobil: 0944 047 008

85_0232

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

XX19-37 strana-
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30
plastové
plastovéaadrevené
drevenéeurookná,
eurookná,dvere
dvereaagarážové
garážovébrány
brány

520€

NA SPLÁTKY
BEZ NAVÝŠENIA

Profesionálni, školení pracovníci
Špičkové 5 - komorové
proﬁly
WINKHAUS

DARČEK

elektronika podľa ponuky

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

elektrická nerezová rúra Elektrolux

24-0091
51-0341

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

380 €
pri nákupe nad 900€

AKCIA

Rakúske kovania
V cene okien je zahrnuté:

469€

34-0015-21

410€

XX19-37 strana-
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EXKLUZÍVNA KINOPREMIÉRA NOVEJ ČIERNEJ KOMÉDIE
I B A V O VA Š O M M E S T E !

ROZPRÁVKA PRE DOSPELÝCH
Nie je mŕtvy ako mŕtvy...

19. 9. | OC ATRIUM OPTIMA KOŠICE

17:00 | AUTOGRAMIÁDA S HERCAMI
18:00 | PREMIETANIE DVOCH ČASTÍ SERIÁLU
66-0158

KOŠICKO

XX19-37 strana-
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www.KiNEKUS.sk
kinekuskosice

KV

1790 €

Re[BǏka na
kapustu

K

KVALITNÉ BUKOVÉ DREVO
O

RÍ
E
RO
DNÝ LI

Re[BǏka na kapustu

P

drevená, rozmery 55x19
cm, 3 nože

t vitamín C
t vitamín B
t vitamín E
t draslík
t železo

tIPSǏÓk
t zinok
t selén
t vápnik

drevená, rozmery 95x25 cm, 4 nože

440 €

54 90 €

Dosky do
suda na

,SVIová re[BǏka

kovová, na kapustu,
priemer 28 cm, 5 nožov,
upínanie na stôl

kapustu,
priemer 20 cm,
3 diely

Sud na kapustu

10 l
40 l

22,90 €
39,90 €

27 l, keramický, hnedá farba, 2 ušká, veko

770 €

5550 €

35€
2990€

CENOVÝ TRHÁK

Ťažítko do suda

15€

keramické, 2-dielne,
s otvormi

10 l
17, 20, 27 l
30, 40 l
5l

SUSÞIBEMP
StSÞIBd

plastové, 3 kkovové
nože,rozmer 38x17 cm,
rôzne farby

ENÁ KAPU
AS

A
ST

999 €

Vandlík

9 90€

4,90 €
6,90 €
7,90 €
4,90 €

CENOVÝ TRHÁK
CE
Sud
plast bez veka,
plastový,
čiern
čierny, objem 75 l

smaltovaný, objem 5 l

10 l
20 l
34 l

5 90 €
Cukromer so skúmavkou
sklenený, dlžka 21 cm, na meranie
podielu cukru v mušte či kvase

sklenený, objem 5 litrov,
s patentným uzáverom
a uchom, spodná časť
chránená plastovým
obalom

11,90 €
16,90 €
19,90 €

270 €

V ponuke
aj zátky

Demižón STELLA

sklenený, s plastovým obalom, s ušami na prenášanie,
na kvasenie a skladovanie
alkoholických nápojov

0 70 €
Fľaša na víno

3 90 €

230 €

sklenená, objem 750 ml,
na korkovú zátku

220 €

Hever na víno

plastový, objem 1 l, nádoba s pípou na
dávkovanie vína zo sudov nasávaním,
vďaka materiálu veľmi odolný a
praktický

Muštomer a skúmavka
sklenený, dlžka 21 cm, udáva
obsah cukru v percentách

-JFIPNFSBTLÞNavka

sklenený, dlžka 21 cm, na presné
zistenie percenta alkoholu

Sada pre
vinárov

obsahuje liehomer, muštomer,
vínomer, merný
valec a sklenenú
kvasnú zátku

1790 €

KiNEKUS Košice Južná trieda 66, Košice  055/789 84 62
Po - PIA: 6.30 - 18.00 / So: 8.00 -16.00
KE19-37 strana-
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služby, relax, zamestnanie
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SBS
LAMA SK
príjme strážnikov
na obchodné prevádzky

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

Kontakt:
0948 378 553

36-0006

Nie budem sa Slovenčina naša
sústrediť, ale sústredím sa.

Nie nevšíma Slovenčina naša
si ničoho, ale nevšíma si nič.

37-0187

KOŠICKO

XX19-37 strana-
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Pellegrini zneuctil Ústavu

Nie aquapark,
ale akvapark (od roku 2006).
Nie bakšiš, ale sprepitné,
obslužné, prepitné, úplatok.

predseda hnutia OĽANO

HMYZU

01 AUTO-MOTO / predaj
»Predám Renault Megane
1.6benzín r.v.2003. 3dverový
cena 1400 t.č 0907 971 653

Oprava
Dodanie
Montáž
Servis

07 REALITY / iné
» Máte nevyužitú izbu v byte
alebo dome v KE? Prenajmite
nám ju za napr. 200-400€
mesačne 0944 629 969
»Predám záhradu s murovanou chatou. Ľudvikov dvor.
0910 652 053
»Kúpim garsonku - 2iz byt.
Súrne. Hotovosť 0910652053

08 STAVBA

SAMOplus

»Kúpim haki lešenie 0908
532 682

0919 204 754

66-0033

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

www.regionpress.sk

TLAČIAR - STROJMAJSTER

»HĽADÁM PRÁCU
0940 251 871

Požadujeme vlastné auto,
ponúkame zárobok
200-250 € týždenne.

0904 996 772

»Hľadám ženu od 50-60 rokov kamarátku ktorá je sama
a chcela by posedieť pri káve
0919 368 744

Stavebná ﬁrma HĽADÁ

ŽELEZIAROV

do panelárne
v Nemecku.

Nie nepocho- Slovenčina naša
pil tomu, ale nepochopil to.

TPP, 2300€/mes. netto

ZDARMA

doprava + ubytovanie
...........................

0907 736 115

Kuenz –6.VUR

=iPRþQtN - základný kurz zvárania v ochrannej atmosfére (ZM1–CO2),
]QDORVĢYêNUHVRYURYQDQLHSODPHĖRP

Mzda:

» min. 1 rok prax v oblasti offsetovej
tlače na pozícii tlačiar

3UDFRYQtN
QD]DXþHQLH

PracovntN s odbornou praxou
Ynašom odbore:

BLIŽŠIE INFORMÁCIE:

Hod. mzda bez SríSlatku: 3,50 eur

Hod. mzda bez SríSlatku: 5,50 eur

Hod. mzda s SríSlatkom: 5,33 eur

Hod. mzda s SríSlatkom: 7,50 eur

0HVDþQH¼

0HVDþQH¼

VQDGþDVPLDSUtSODWNDPL

VQDGþDVPLDSUtSODWNDPL

PONÚKANÝ PLAT:

» základná zložka mzdy
980 € (brutto) / mesiac
» + variabilná zložka, až do výšky 2 000 €

Príklad:
RP KE 12 Predám kočík,
0987 654 321

.XHQ]±6.SDWUtPHG]L723ILULHPUHJLyQX
]RGSRYHGQêSUtVWXSN]DPHVWQDQFRPP]G\YåG\QDþDV
SUtVSHYRNQDGRSUDYXDOHER%(=3/$71e8%<729$1,(
SUH]DPHVWQDQFRYPLPR.RãtF]DPHVWQDQHFNpS{åLþN\

rado@regionpress.sk
REGIONPRESS, s.r.o.
Študentská 2,
917 01 Trnava

.RQWDNWXMWHQiV

WHOþ
e-mail: ludmila.revesova@kuenz.com ¦ PLFKDHODVRSNRYD#NXHQ]FRP
www.kuenz.sk ¦ ZZZWRS]YDUDFVN

KE19-37 strana-

14

37-0008-1

0905 555 044

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RP medzera KE medzera
Číslo rubriky medzera Text
inzerátu

Obsadzované profesie:

POŽIADAVKY:

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

Chcete si
podať inzerát?

6WDELOQiDDWUDNWtYQDSUiFDYVWURMiUVNHMVSRORþQRVWL
3UDFXMYSULHP\VHOQRPSDUNX.HFKQHFSUL.RãLFLDFK

=YiUDþ- základný kurz zvárania v ochrannej atmosfére (ZM1–CO2),
FHUWLILNiW]YiUDþDSUHSURFHV

» miesto výkonu práce - Trnava
» možnosť pracovať aj na vedľajší PP,
(živnosť, dohoda)

MURÁR

16 ZOZNAMKA

Spoločnosť z PO

PRIJME ĽUDÍ NA ROZVOZ
A DISTRIBÚCIU KNÍH.

NÁPLŇ PRÁCE:

» obsluha rotačného offsetového
tlačiarenského stroja ROTOMAN (16, 32 strán)

»Kúpim stacionárny bicykel
- zachovalý - Košice 0903
340 703

15 HĽADÁM PRÁCU

MHYêUREFRPåHULDYRY

Pre posilnenie pracovného tímu príjmeme pracovníkov
do tlačiarenskej prevádzky na pozíciu:

11 HOBBY A ŠPORT

ČÍSLA RUBRÍK

Slovenčina naša

» Igor Matovič

Občianska
riadková
inzercia

45-0273

o tom, ako Slovensko vydal napospas
mafii a prestal chrániť verejný záujem.
Ako s pojazdným cirkusom prišiel
na rokovanie so všetkými ministrami,
aj keď veľmi dobre vedel, že nám vládni
poslanci dodajú len 5 hlasov, čiže presne toľko, aby sa schôdza ani nemohla
začať. Následne Pellegrini prišiel so zbabelým „argumentom“, že ak ho chceme
odvolávať, tak my musíme zabezpečiť
aj prítomnosť všetkých Beblavého či
Kotlebových poslancov! Absurdné! Ako
my môžeme zodpovedať za prítomnosť
tých poslancov, ktorí nás pri zvolaní mimoriadnej schôdze nepodporili? Nijako.
Nuž čo už. Máme premiéra zbabelca,
ktorý sa bojí toho, že mu vykričím priamo do očí pred celým Slovenskom, že 19
rokov len poctivo slúžil mafii s názvom
Smer - SD. Poslušne kryl 19 rokov každú jednu špinavosť, ktorú Smer spáchal
proti ľuďom, poctivo kryl a obhajoval
každý jeden podvod Kaliňáka, Počiatka
či Fica. Tým sa stal spolupáchateľom, ktorý
je priamo zodpovedný za systém, ktorý
umožnil vyrásť netvorovi s menom Marián Kočner, ktorý si s
pocitom boha dovolil
rozhodovať o živote
nevinných mladých
ľudí.

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

Peter Pellegrini
zlyhal v kľúčovej
chvíli. V momente
ako sa ukázalo,
že Monike Jankovskej Národná
kriminálna agentúra (NAKA) zhabala mobil pre závažné podozrenie,
že za úplatky vybavovala Kočnerovi
rozsudky „na želanie“ - mal Pellegrini
okamžite konať a Jankovskú okamžite
odvolať z najvyššieho poschodia ministerstva spravodlivosti. Odmietol to, zrejme len preto, lebo som ho o to žiadal ja.
Uprednostnil svoje ego pred verejným
záujmom a zlyhal v priamom prenose.
Vzhľadom na to, že ani na opakované naše žiadosti a ani po siedmych
dňoch protestov, ktoré sme zorganizovali pred ministerstvom spravodlivosti,
Pellegrini konať odmietol, zozbierali
sme potrebné podpisy, ako káže Ústava
- a podali sme návrh na vyslovenie nedôvery predsedovi vlády ... a Peter Pellegrini sa rozhodol našu Ústavu v priamom prenose zneuctiť tak, ako doteraz
žiadny premiér.
Právo odvolávať premiéra je de facto jediný spôsob, ako môže opozícia vyvodiť zodpovednosť voči vládnej moci.
Na Slovensku a tak isto aj v celom demokratickom svete. Keď odvolávali Mečiara, strpel to. Keď Radičovú, strpela
to. Len Peťko pustil do gatí, lebo by mu
bolo veľmi nepríjemné počúvať hodiny

Najčítanejšie regionálne noviny
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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.

zamestnanie

Adresa spoločnos�
Potraviny KLAS - OMIDA, spol. s r.o.
Požiarnická 6, 040 01 Košice
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Kontakt
Tel.: 0905 790 983
E-mail: personalne@omida.sk
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34-0169

KOŠICKO

zdravie / služby
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PRÁCA V ČR

PRACUJ
U NÁS

MZDA
OD 850 € DO 1300€

0800 500 091

85_0005

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku - aj muži!
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
tmámestále dostatok ponúk
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku

Honorár 1 100 až 1 300 € za 15 dní

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!
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PRACOVNÍKOV:

� ELEKTROTECHNIK/
ELEKTROMONTÁŽNIK

na prácu

S VYHLÁŠKOU §21
(732€ + 50€ + 50€ + 15€
+ stravné lístky + ubytovanie )

Miesto práce: NOVÉ MESTO N. VÁHOM

� MUŽI/ŽENY DO VÝROBY
�OBSLUHA LIS. ZARIADENIA, LISOVANIE GUMY�

( 520€/mesiac + 0,12€/hod. + 1,20€/
hod. + odmeny + ubytovanie )
Miesto práce: DOLNÉ VESTENICE

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

spoločnosť pre prieskum trhu,
médií a verejnej mienky

HĽADÁ

externých spolupracovníkov

ANKETÁR/ANKETÁRKA
schopných vykonávať aj náročnejšie
projekty
(rozhovory s respondentmi)

REGRUTÁTOR/KA
(získavanie respondentov do
rôznych projektov)
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27-0117

Kremnická 6, 851 01 Bratislava V
02/208 508 14, e-mail: anketari@median.sk

33-0032

0944 113 140

STAJAN SLOVAKIA PRIJME

85_0617

Facebook: aiwsk

32-0077

www.aiw.sk

85_0026

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!
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