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KOŠICKO okolie
Najčítanejšie regionálne noviny

Týždenne do 22 250 domácností

VÝKUP STARŠÍCH VOZIDIEL
EKOLOGICKÁ LIKVIDÁCIA

• aj POŠKODENÝCH
• aj NEPOJAZDNÝCH

od roku výroby 1998

0944 414 457

PENIAZE NA RUKU!
• odhlásenie vozidla
vybavíme za Vás

66-0025-1

ODVOZ ZDARMA

Naše okná vietor nezdolá
šatníkové a policové zostavy
vešiakové steny
komody a iné...

ZAMERANIE a ukážka vzoriek u Vás doma ZDARMA
66-0011-1

Južná tr. 78, Košice 055/685 57 87

0905 489 069 | 0907 954 380

Kamenárstvo & Pohrebníctvo
POSOL, s.r.o. 0903 285 582

27-0020

37-0001-2

| DREVENÉ OKNÁ | DVERE | lNTERlÉR | BRÁNY | PODLAHY | SCHODY |

PÔŽIČKY - ÚVERY

sieť 39
regionálnych
novín

REFINANCOVANIE
NEVÝHODNÝCH
ÚVEROV

0918 267 757

66-0004

www.regionpress.sk
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Predajné miesta:
Moldava nad Bodvou, Hviezdoslavova 18, 0918 509
Košice, Fejova ulica 1, 0918 709 028

724

34-0006-1

34-0031

Ahoj, som nová,
lepšia pôžička.
Plať za mňa,
mňa
koľko chceš.
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REDAKČNÉ SLOVO / SLUŽBY, BÝVANIE

KOŠICKO okolie Srdečný pozdrav z redakcie,
milí naši čitatelia!
Redakcia:
Masarykova 2

DISTRIBÚCIA (22 250 domácností)
každý týždeň: Nižná Hutka,
Bidovce, Poproč, Rudník, Šaca,
Budimír, Čaňa, Malá Ida, Šemša,
Hodkovce, Valaliky, Moldava nad
Bodvou, Rozhanovce, Haniska pri
Košiciach, Slanec, Bohdanovce,
Rákoš, Slánska Huta, Nový Salaš,
Blažice, Družstevná pri Hornáde,
Trebejov, Poľov, Geča, Beniakovce, Vajkovce, Vyšná a Nižná
Kamenica, Košické Olšany, Jasov,
Novačany, Nižná Myšľa, Boliarov,
Bačkovík, Čižatice, Kokšov, Bakša,
Drienovec, Ďurďošík, Bukovec,
Kechnec, Seňa, Drienovec, Budulov a Baška.

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.
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

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

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

BIELE
vzor

50.000
30.000
35.500
30.000
39.250
38.600
30.000
38.000
30.000
35.000
36.500
26.500
52.000

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

Východné Slovensko
BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

29.000
25.000
25.000
82.750
22.250
12.000
30.500
35.000
40.000
30.000

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL

všetky dvere
SKLADOM
v ponuke aj
hladké dvere
a odtieň Wenge

odborná montáž s licenciou technickej služby od polície SR

0917 56 36 12 | 0911 60 20 40

• Sídlisko Terasa, Sokolovská 5
Po-Pia: 8-17

34-0004-1

výšivky už od 1 ks

AKCIA 250€

tričká ¦ košele ¦ mikiny
y
uteráky ¦ krstné košieľk

kovanie ZDARMA
zameranie ZDARMA

AMI

v ponuke aj

INTERIÉROVÉ DVERE

www.ocelovedvere.sk
ocelovedvere@ocelovedvere.sk

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

Po-Pia: 900-1700
y
Sobota: len objednávk

Rooseveltova 24, Košice

0904 296 595

aneta.dugasova@gmail.com

Vzorková predajňa - Staničná 1, Košice

PLASTOVÉ OKNÁ,
DVERE

0915 479 711 - 055/729 08 68 - dason.ke@dason.sk
Otváracie hodiny: PO až PIA, rozpis na www.dason.sk
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 KOMPLETNÁ STAVEBNÁ ČINNOSŤ
 PREDAJ PARAPETOVÝCH DOSÁK
 ŽALÚZIE A SIETE PROTI HMYZU
 GARÁŽOVÉ BRÁNY

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

pracovné odevy
obuv ¦ rukavice

BEZPEČNOSTNÉ DVERE

možnosť predaja
aj na splátky

ZIMNÁ AKCIA

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

Markízy

30%

Pergoly, Mediterány

www.dachmann.sk
maxidachmann@gmail.com

-25%

83-0005

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

HĽADANIE VODY

0905 186 889, www.kopaniestudni.com

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

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

STUDNÍ do 13 m
VŔTANIE STUDNÍ

Zemné výkopové práce

Distribúcia:
Radovan Bezecný 0905 203 406
distribucia.ke@regionpress.sk
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík

STROJOVÉ KOPANIE

85-0052

0905 338 873
0907 779 017
0907 877 863
0907 779 011

66-0016-1

INZERCIA

Mgr. Alžbeta Hadariová
Ing. Renáta Sakslová
Ing. Eva Jůzová
Radovan Bezecný

politika tendenciu zahrnovať riešenie hospodárskych, sociálnych a
kultúrnych problémov a emancipáciu spoločnosti. Vyvíja sa teda opäť
smerom k akejsi novej komplexnosti
života spoločnosti, ktorý jednoznačne ovplyvňuje. Rastie i zodpovednosť jedinca za vývoj mnohých otázok ľudského spolužitia, prehlbuje
sa rôznorodosť názorov. Aj opozičné
názory a činnosti sú normálnou súčasťou politického spektra. Politika
je – v demokracii - všade okolo nás
a dokonca, je prítomná aj v demokratoch samotných. Konštatovanie
„toto je politika, to sem nepatrí“ je
iba prejavom strachu, autocenzúry
či dokonca alibizmu. Politika patrí
všade. Je súčasťou našich životov,
ovplyvňuje kvalitu našich životov,
sprevádza naše problémy i radosti.
Nebojme sa jej. Nebojme sa definovať a pomenovať javy, o ktorých sa
vraj „nemá písať či hovoriť“. Máme sa
dobrovoľne vzdať vlastnej
zodpovednosti?
To by bolo neprezieravé. A už som na sľúbenom konci, úspešný
a zdravo a príjemne
prežitý týždeň vám
želám.

Záručná doba 4 roky. Akcia platí do 8.3. 2019

www.regionpress.sk
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83-0019

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

NEREZOVÉ VLOŽKY • 0905 682 445

66-0002-1

Vydavateľ:
REGIONPRESS s.r.o.

Aj keď to niekto nemá rád, začnem
politikou. Ale skúste vydržať až do
konca. Verím, že vás to „nezabije“.
Definícií politiky je mnoho. Viacerí
inšpiratívni politici a teoretici prízvukujú známu myšlienku nemeckého
vojvodcu z 19. storočia Otta Eduarda
Leopolda von Bismarck-Schönhausen, vojvodu z Lauenburgu. Bol jedným z najvýznamnejších politikov 19.
storočia a zakladateľ Nemecka. Stal
sa prvým kancelárom Nemeckej ríše.
Jeho nekompromisný prístup a autoritatívne vystupovanie mu vynieslo
prezývku železný kancelár. Bismarck
vraj tvrdil, že „politika nie je exaktná
veda... je to umenie možného“. Mnohí považujú politiku za plánovité, organizované a cieľavedomé sociálne
konanie, ktoré je zamerané na vybudovanie, udržiavanie alebo zmenu
spoločenského poriadku. Iní chápu
politiku ako umenie spravovať veci
verejné, respektíve riadiť štát a realizovať jeho ciele.
Slovo politika sa u nás stalo pejoratívnym výrazom, stalo sa čímsi,
čoho sa niektorí boja a iní priam štítia. Z dôvodu akejsi falošnej čistoty
zrazu politika nesmie byť tam a tam,
nepatrí onam. To je však iba alibizmus, navyše dosť prízemný, ak nie
až krátkozraký. Politika patrí všade.
Lebo - už od 18. storočia má pojem

Revízie, kontrola a čistenie špeciálnou kamerou

Zemné výkopové práce

KOŠICE
kosicko@regionpress.sk

KOMINÁRSTVO MRÁZKO Nižná Hutka

3
MYSLÍM SI / SLUŽBY, BÝVANIE
100 rokov za opicami. Slovenská pošta konečne umožnila platiť
ľuďom s bankovými kartami. Mohli
by sme pochváliť, ale skôr je to na
hanbu, že im to toľko trvalo. Čo ma
však veľmi teší, Pošta to urobila len
na základe výzvy nášho poslanca
Eda Hegera.
1500 eur navyše. Celý týždeň
deptám tých poslancov z parlamentu, ktorí odmietli môj návrh na nezvyšovanie platov poslancov. Vždy
pred hlasovaním sa pred nich postavím s plagátom, kde je napísané, že
sebe si zvýšili plat o 1500 eur a sirotám pridali 2,70 eura - a či sa nehanbia. Sú z toho maximálne nervózni,
ale tak im treba, je to len ich zrkadlo.
Zbabelec Danko. Vyhráža sa, že
mi za moju živnosť,
kde som mal 0
faktúr, tržieb a
zisku, zoberie
mandát.
Plus
mi dal pokutu
13 tisíc eur. Ale
odvahu dokonať
zvrátené
dielo
evidentne nemá.

66-0015-1

AUTOKĽÚČE a KĽÚČE
Národná trieda 58, Košice

PÍLENIE A OREZÁVANIE
RIZIKOVÝCH STROMOV

ohrozujúcich majetok a zdravie. S postupným
spúšťaním. Ponúkame orez orechov.

Kontakt: 0915 926 755

61_0010

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

opravíme
vymeníme baterky
urobíme nové aj s diaľkovým ovládaním

031180217

Slotova Lubyová.
Ministerstvo pod vedením Lubyovej z
SNS sa vydalo
Slotovými chodníčkami. V čase,
keď ďalší dvaja vagabundi z SNS
boli odsúdení za rozkrádanie nášho
spoločného majetku na 12 rokov natvrdo, naša predsedníčka poslaneckého klubu OĽANO Veronika Remišová zverejnila odhalenia, že došlo
k falšovaniu - hrubej manipulácii
hodnotení projektov a Lubyová porozdávala dotácie v miliónoch eur
rôznym pofidérnym firmám.
Farizej Fico. Pamätáte si ešte,
ako Fico po vražde snúbencov Jána
a Martiny klamal Slovensko o tom,
že to všetko zorganizoval nejaký zlý
Soros z Ameriky? Bola to podlá lož,
ale mnohí ľudia tomu, bohužiaľ,
uverili. Fico zahral na najprízemnejšiu antižidovskú strunu a dosiahol svoje. Ohlúpil ľudí a tí miesto
skorumpovanej vlády obviňovali z
vraždy 85 ročného Žida z Ameriky.
Podlé. LENŽE, karma je zdarma vypátrali sme informáciu, že pred
rokmi priamo Fico pre Sorosa robil.
Bral od neho peniaze a nejako mu
nesmrdeli.

www.regionpress.sk

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA
27-0013-1

VÝHODNÉ ZĽAVY!

STK

JAZERO

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

STK + EK

kosicko@regionpress.sk

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

www.stkkosice.sk

VO VÝHODNÝCH CENÁCH

37-0009

STREŠNÉ KRYTINY - PREDAJ A MONTÁŽ
ODKVAPOVÝ SYSTÉM - SKLADOM

AJ V ROKU 2019

od firmy PRIBULA-MIX, s.r.o.
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27-0001-1

Košice 0905 642 837 www.pribulamix.sk

27-0009-2

rekonštrukcie bytov a bytových jadier, sadrokartóny, obklady
a maľovanie spoločných priestorov pre bytové družstvá

4
POLITICKÁ INZERCIA / RELAX

AKCIA!

JUDr. Štefan Harabin
občianský kandidát
na prezidenta SR

BLACK SPORT

Lyžiarsky výcvik
(komplet výstroj)

od 35 €

LGBT (Lesbicka, Gay = homosexual,
Bisexual, Transexual) komunitu.
Ja osobne nie som proti homosexuálom. Mám niekoľko známych, ktorí
sú homosexuáli. Títo ľudia však nemajú potrebu chodiť polonahí po uliciach
na akomsi pochode homosexuálov,
provokatívne sa na verejnosti olizovať,
ani vyzývavo obliekať. Aj podľa nich je
celá LGBT komunita tlačená skôr politikmi ako nimi. Homosexuáli chcú
byť v kľude, aby ich nikto neobťažoval
a neodsudzoval. To isté chceme všetci
heterosexuáli (muž+žena). Nechodíme
na hetero pochody, neobliekame sa
sexisticky, neolizujeme sa vyzývavo s
partnerkami na uliciach. Necháme si
intímne hrátky na doma. Zhrniem to,
keď budem prezident, do troch dní
vypoviem Istanbulský dohovor a na
Slovensku ostane v občiankom preukaze iba muž alebo žena.
Milí spoluobčania, otvorme oči.

33-0003

» Robert Mistrík
nezávislý kandidát na prezidenta SR

Nedávno som hovoril s mojim kamarátom lekárom, ktorý už 20 rokov žije v
USA.
Kamarát mi povedal, že USA dospeli do takého stavu, že 17-ročný chlapec
na strednej škole išiel na dievčenské
záchody a keď ho učiteľka zastavila,
tak povedal, že „dnes sa cítim ako dievča“. Učiteľka ho musela pustiť a dievčatá sa cítili zle. Takýchto prípadov je v
USA početne.
Keď som sa zamyslel ako to je na
Slovensku, tak myslím, že smerujeme
k tomu istému. V médiach bežne počúvame pojmy ako sú homosexuál (muž
s mužom), bisexuál (muž s mužom a
niekedy aj so ženou), transexuál (muž,
ktorý sa cíti byť ženou), lesbička (žena
so ženou)…
Čo to všetko znamená? Že naša
kresťanská kultúra, kde základ tvorí tradičná rodina (muž=otec + žena=matka + deti, ale nie rodič1=muž+rodič2=muž + deti alebo čokoľvek iné),
sa pomaly, ale isto vytráca z našho
života. Má to na svedomí aktuálna
politika (napr.Istanbulský dohovor,
kde namiesto muž/žena v občianskom
preukaze budeme mať na výber muž/
žena/transexuál/iné), kde politici typu
Andrej Kiska alebo strana SAS (zakladateľ je aktuálny kandidát na prezidenta Robert Mistrík), otvorene podporuju

Objednávateľ: JUDr. Štefan Harabin, Bratislava

téma jednou z priorít.
Nehovorím, že všetko na Slovensku
je zlé – naopak: Slovensko sa pohlo. Sme
ďalej ako pred desiatimi rokmi, a inde ako
pred rokom. No ak si budeme dobrovoľne
týmto tempom drancovať naše lesy a ničiť
si našu krásnu prírodu, naše deti nám to
neodpustia. A kým z našej krajiny budú
musieť utekať do sveta za prácou nielen šikovní mladí ľudia bez záväzkov, ale dokonca aj matky s deťmi, tak je to jasný signál,
že niečo veľmi dôležité u nás nefunguje.
Kandidujem na prezidenta, pretože
chcem pomôcť zlepšiť život na Slovensku.
Ako prezident budem vyžadovať, aby sa
politici prestali hádať a riešili skutočné
problémy našej krajiny. Budem tlačiť na
zodpovedných, keď svoje povinnosti
zanedbávajú - pretože ľudia chcú vidieť
výsledky.
Pre mňa budete vždy na prvom
mieste vy.

Objednávateľ: Robert Mistrík, Bratislava. Dodávateľ: Unimedia, Panónska cesta 7, Bratislava 851 04, IČO: 3138099

príbehy o Slovensku.
Príbeh prvý. Nedávno som si prečítal,
že prezidentský kandidát Smeru Maroš
Šefčovič „bol šokovaný“, keď zistil, že
rakúska vláda chce osekať rodinné prídavky pre cudzincov, ktorí v Rakúsku
pracujú, ale ich rodina tam nežije. Toto
opatrenie sa dotkne asi 30-tisíc detí zo
Slovenska - najmä matiek, ktoré tam pracujú ako opatrovateľky.
Za seba hovorím: súhlasím - je správne bojovať za práva Slovákov v Rakúsku.
Zároveň ale treba nahlas povedať, že keby
pán Šefčovič posledných 15 rokov žil na
Slovensku, bol by ešte šokovanejší, aké
nízke rodinné prídavky sú u nás. Pretože
kým v Rakúsku sú prídavky štedré (od 114
do 165 eur), na Slovensku je celá suma rodinných prídavkov na dieťa iba 24 eur! A
táto suma je vizitkou troch vlád Roberta
Fica, ktorý Šefčoviča do prezidentských
volieb nominoval. Keby to bolo viac, určite by od nás do Rakúska nemuselo za
prácou dochádzať tak veľa ľudí...
Príbeh druhý. Európska komisia pohrozila Slovensku žalobou, ak do dvoch
mesiacov neprestaneme s masívnym výrubom lesov. Je škandál, že až európske
inštitúcie musia nútiť slovenskú vládu,
aby konečne zastavila toto barbarstvo.
Ničíme si to najkrajšie, čo máme, robíme veci, ktoré sa nedajú vrátiť späť. Žiaľ,
ochrana životného prostredia je pre našich politikov okrajovou témou. V mojom

33-0001

DVA PRÍBEHY O JEDNEJ KRAJINE HARABIN: Kam to speje?
Milí priatelia, dnes vám poviem dva prezidentskom programe je táto vážna
ISTANBULSKÝ dohovor

POŽIČOVŇA a SERVIS LYŽÍ
Kavečany, Valaliky

Veľký výber
detských lyžiarskych
setov a snowboardov

NOVINKA!

Hlavná 13, Valaliky

055/699 77 58 ¦ www.blacksport.sk
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34-0028-1

brúsenie hrán lyží
diamantovým
pásom

(nové aj použité)

34-0025-1

5
ZDRAVIE
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SLUŽBY, BÝVANIE, ZAMESTNANIE
Občianska
riadková
inzercia
02 AUTO-MOTO / iné
Stabilná a atraktívna práca v strojárskej spoločnosti.
Pracuj v priemyselnom parku Kechnec pri Košiciach!
Zámočník - základný kurz zvárania v ochrannej atmosfére (ZM1–CO2),
znalosť výkresov, rovnanie plameňom

62-0008

»Predám sklolaminátové
žumpy o objeme 5.000,
8.000 a 10.000 litrov a vodomerné plastové šachty.
Cena od 650 €. Doveziem,
osadím, vykonám aj tlakovú skúšku. T.č.: 0905 925
991

Zvárač - základný kurz zvárania v ochrannej atmosfére (ZM1–CO2),
certifikát zvárača pre proces 135
Mzda:
Pracovník
na zaučenie:

Pracovník s odbornou praxou
v našom odbore:

Hod. mzda bez príplatku: 3,50 eur

Hod. mzda bez príplatku: 5,50 eur

»Predám prvorepublikový
nábytok z masívu vo výnimočnom stave. Kontakt:
alena.ulicnikova@gmail.
com

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

14 RÔZNE / iné

- príspevok na dopravu alebo bezplatné ubytovanie pre zamestnancov

09 DOMÁCNOSŤ

»Kúpim staré Primky a iné
mechanické hodinky. Tel:
0905 767 777

ČÍSLA RUBRÍK

Kuenz – SK patrí medzi TOP 10 firiem regiónu
- zodpovedný prístup k zamestnancom, mzdy vždy načas
mimo Košíc, zamestnanecké pôžičky
Kontaktujte nás:

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

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

BIO DIAGNOSTIKA

OPRAVA
ŽALÚZIÍ

ŠPECIÁLNE DIAGNOSTICKÉ ZARIADENIE VYUŽÍVAJÚCE
NAJNOVŠIE POZNATKY Z KVANTOVEJ FYZIKY.
DIAGNOSTIKA SNÍMA INFORMÁCIE Z TELA, TAK AKO PRI
SPEKTRÁLNEJ ANALÝZE MAGNET. REZONANCIE.

DIAGNOSTIKA VŠETKÝCH ORGÁNOV TRVÁ CCA 60 - 90 MIN.
KLIENT JE IHNEĎ OBOZNÁMENÝ S VÝSLEDKAMI.
V PRÍPADE ZÁUJMU - MOŽNOSŤ PRÍR. LIEČBY

REZONANČNÉ TERAPIE - ZADARMO
ZISTÍME VŠETKY PRÍČINY VAŠICH ZDRAVOTNÝCH
PROBLÉMOV A RIEŠIME ICH !

zameranie ¦ dovoz ¦ montáž

PRETESNENIE
okien a dverí

www.ZaluzieKosice .sk

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

VYŠETRENIE CELÉHO TELA

NOVÉ ŽALÚZIE
NOVÉ SIETE
proti hmyzu

0950 41 41 82

37-0008-1

www.kuenz.sk ¦ www.topzvarac.sk
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27-0005-1

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

PREPICHY
POD CESTY

Obsadzované profesie:

08 STAVBA

AKCIA

0917 682 729
15€

www.diagnostika.estranky.sk

kosicko@regionpress.sk
Masarykova 2, Košice
1. poschodie

www.regionpress.sk
99-0005-2

»Kúpim Babetu, Stelu, Pionier, Jaweta, štadión.aj diely. 0949 505 827

Príklad:
RP KS 12 Predám kočík,
0987 654 321

66-0031-1

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, KS zameňte za
skratku novín, ktorú nájdete
na 2. strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.

KS19-06 strana-
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SLUŽBY, ZAMESTNANIE
Macrolux 7/16 bronz
17,35 €/m2 s DPH

Kvalitný materiál pre nerozbitné
zasklievanie a prestrešovanie

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

Najlepšie ceny a doprava po celej SR!
Ďalšie akciové ponuky na www.zenitsk.sk

721190046

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

polykarbonát
plexisklo
hliník

MANEX spol. s r. o.

PRIJME IHNEĎ
do trvalého pracovného pomeru, alebo na živnosť

0€
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Spoločnosť Pfeiffer SK s.r.o.
prijme do svojho tímu

400€

Strojník - 7 € / hod. ( brutto)
Hľadáme manuálne zručného človeka s chuťou učiť sa novým veciam.
( + ubytovanie, cestovné a diéty)
Výkon práce: územie SR.
V prípade záujmu nás kontaktujte na:

Miesto: KOŠICE

0908 234 961, filipovicova@pfeiffersk.sk

HĽADÁME

• výkonnostný bonus
• dochádzkový bonus

KOLPORTÉROV
na roznos novín počas víkendov na dohodu

• bonusy za odpracované soboty

VOĽNÉ lokality:

• príspevok na dopravu a ubytovanie

Rajón roznosu / Minimálna suma brutto za jeden roznos
Sever - Watsonova / 4,99 Eur
Terasa - SNP, ... / 7,58 Eur
Furča / 7,57 Eur
Kavečany / 3,10 Eur
Bakša / 2,20 Eur
Blažice / 2,20 Eur
Slanské N. Mesto / 1,96 Eur

• 13. a 14. plat
• 3 alebo 4 zmenná prevádzka

Slančík / 1,48 Eur
Kysák / 4,00 Eur
Ďurkov / 4,00 Eur
Ruskov / 2,28 Eur
Nižný Klátov / 2,20 Eur
Vyšný Klátov / 2,20 Eur

+ PRÍPLATKY: vačší počet strán novín,
roznos letákov, náročnosť rajónov
34-0016-4

www.studentservis.sk
kosice@studentservis.sk

KS19-06 strana-

34-0027

Mzda: 4.50 € + odmeny
Kontakt: 0903 646 022

7

Pošlite sms na číslo: 0905 203 406
alebo mail: distribucia.ke@regionpress.sk

32-0024-1

+ bonusy a odmeny

FRÉZAR - SÚSTRUŽNÍK

8
EDITORIÁL / SLUŽBY

ELEKTRIKÁR
���������
pre dlhodobú prácu do Nemecka
���������������������������
������������������������������
���������������

0950 301 301

�������������������������������������������
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85_0098
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AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
tneustále dostatok ponúk
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
tQonukyBKQrFNVžov-oQBtrovBtFǥov

Honorár brutto 75 €, 80 €, 90 € za 24 hod.

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Facebook: aiwsk

32-0028

www.aiw.sk

85_0096

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.konstrukter.sk

info@konstrukter.sk

OPERÁTOR VÝROBY
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SKÚSTE TO

STAJAN SLOVAKIA PRIJME:
MUŽOV AJ ŽENY NA POZÍCIU
LISÁR/LISÁRKA

(OBSLUHA LISU, LISOVANIE GUMY)

(520€/MES. + 0,12€/HOD. + 0,90€/HOD.
+ 0,09€/HOD. + PRÍPLATKY)
MIESTO PRÁCE: DOLNÉ VESTENICE

- OPERÁTOR VÝROBY

(VÝROBA VZDUCHOVÝCH FILTROV)

CELOSLOVENSKOU

(680€/MES. + 0,14€/HOD. + 0,90€/HOD.
+ PRÍPLATKY)
MIESTO PRÁCE: POTVORICE

v našich
novinách

(3,76€/HOD. + 0,60€/HOD. + 0,08€/HOD.
+ 0,90€/HOD. + PRÍPLATKY)
MIESTO PRÁCE: KYSUCKÉ N. MESTO

INZERCIOU

kosicko@regionpress.sk

66-0030

0905 747 979
www.conticar.sk

- BRÚSIČ (VÝROBA LOŽÍSK)

UBYTOVANIE ZABEZPEČUJE FIRMA
Kontakt: 0918 493 960
mail: stajanslovakia@azet.sk

KS19-06 strana-

62-0017

ZAMESTNANCA?

Ukrajinská 58, Košice

85_0103

HĽADÁTE

predaj-montáž

85-0005

 ������������

ŤAŽNÉ
ZARIADENIA
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