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Najčítanejšie regionálne noviny

33-0008

KOŠICKO okolie
Týždenne do 22 250 domácností
34-0043-2

www.regionpress.sk
37-0046

knihapreteba.sk

VÝKUP STARŠÍCH VOZIDIEL
EKOLOGICKÁ LIKVIDÁCIA
od roku výroby 1998

0944 414 457

• aj POŠKODENÝCH
• aj NEPOJAZDNÝCH

• odhlásenie vozidla
vybavíme za Vás

BLACK SPORT

www.ZLANA.sk

0911 150 447

POSEZÓNNE ZĽAVY

• STRECHY, ŽĽABY, ODKVAPY

na SERVIS LYŽÍ
a SNOWBOARDOV

• KOMÍNY, FASÁDY, HROMOZVODY
• VÝZDOBA FASÁD, MONTÁŽ REKLAMY

Valaliky

Pôžičky od 18 do 75 rokov

724

34-0006-1

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

ŠETOK
V
A
N
Y
V
A
Ľ
Z
AR
ZIMNÝ TOV
lyže, lyžiarky,
...
snowboardy,

055/699 77 58
www.blacksport.sk
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34-0028-2

37-0040

• KOVOVÉ KONŠTRUKCIE
(montáž, demontáž, oprava)

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

PENIAZE NA RUKU!
66-0025-1

ODVOZ ZDARMA

2
SLUŽBY, BÝVANIE, RELAX
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Západné Slovensko
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

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

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

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

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

Občianska
riadková
inzercia

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

02 AUTO-MOTO / iné
»Kúpim Jawu 90,175,250,
350 a CZ 125,150,175,250 aj
nepojazdné. 0949 505 827

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

BIELE
vzor

v ponuke aj
hladké dvere
a odtieň Wenge

07 REALITY / iné
»Prenajmem garáž pri Novej nemocnici, 0905 906451
»Hľadám garáž na prenájom v okolí Slobody alebo
aspoň Lunik 1,2,3. Mobil
0909 110 537

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

08 STAVBA
»Čistenie hrobov a obnova
písma, serióznosť, korektnosť a spoľahlivosť. T.Č.
0919 205 521

14 RÔZNE / iné
»Kúpim staré odznaky, vyznamenania, dohoda, 0907
910 755
»Nepotrebné odznaky nevyhadzujte radšej darujte
alebo predajte za symbolickú cenu. 0915 124 924

ČÍSLA RUBRÍK
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

všetky dvere
SKLADOM

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

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RP medzera KS medzera
Číslo rubriky medzera Text
inzerátu
Príklad:
RP KS 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.
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.
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AKCIA 250€
kovanie ZDARMA
zameranie ZDARMA
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.

66-0002-1

KOŠICKO okolie

3
REDAKČNÉ SLOVO / SLUŽBY

O pár dní sa začnú zapĺňať bocianie
hniezda. Všimli ste si, že je bežné, ak o
týždeň dva skôr priletí samček a až potom
samička? Tá už má hniezdo z väčšej časti pripravené, poopravované, všetko už
čaká iba na to, aby sa založila nová generácia. Dokonca aj na vchodových dverách
bytových domov sa (v lepšom prípade)
objavujú oznamy o tom, že v tom a v tom
byte sa začína rekonštrukcia, že sa bude
robiť denné od-do a že potrvá mesiac,
dva, tri. Aj preto u nás v našom týždenníku dáme pravidelnejší priestor téme stavba. Nielen tej však.
„Keď sa obyvateľstvo nechá rozptyľovať trivialitami, keď sa kultúrny život vymedzí ako nekonečný kolobeh zábavy, keď
seriózna verejná komunikácia dostáva podobu detského bľabotania, keď sa – stručne povedané – z ľudí stane iba obecenstvo
a z verejných záležitostí estráda, potom sa
národ ocitol v nebezpečenstve a jeho kultúrna smrť sa stáva reálnou možnosťou.“
To kedysi povedal Neil Postman (8. marec
1931, New York, New York, USA – 5. október 2003, New York), americký odborník
na masmédiá, mediálny teoretik, kultúrny
kritik, pedagóg, profesor a redaktor.
Preto sa na našich stránkach bude-

me snažiť aj naďalej nezaoberať sa iba
spomínanými banálnosťami práve tak,
ako sa naďalej budeme usilovať odvracať
vyššie naznačenú „kultúrnu smrť“ národa. Hoci aj informáciami, ktoré inde iba
ťažko nájdete. Lebo – ako napísal v minulom storočí mladý francúzsky prozaik
a všestranný umelec Boris Vian - „utekáme, čo nám nohy stačia do budúcnosti,
bežíme tak rýchlo, že nám uniká prítomnosť a minulosť sa nám stráca v prachu,
ktorý sme pri tom behu rozvírili.“ Je to
škoda. Pretože prítomnosť, najmä teraz,
na prahu jari, je predsa prekrásna.
Stačí, aby ste sa častejšie ako v uplynulých mesiacoch vybrali do prírody, alebo si
našli čas chvíľku posedieť na záhrade. Zastaviť ten nadiktovaný rytmus a pár okamihov byť pánmi svojho času. Stačí, aby
sme sa všetci venovali menej
tomu nepodstatnému, čo je
takmer bez hodnôt a zamerali sme sa na niečo oveľa
dôležitejšie. Život nás, náš,
a našich najbližších a jeho
kvalitu. Preto ešte raz
- pekný týždeň vám
všetkým.

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Všetko v jednom autoservise
bez niekoľkodňového čakania.

AKCiA oD 135 eUr
Prečo čistiť DPF filtre u nás

Vieme, že potrebujete ušetriť čas a finančné prostriedky. Preto sme vybrali
špičkovú technológiu čistenia a efektívne nastavili všetky služby.

Všetko na jednom mieste

Odmontujeme - vyčistíme - namontujeme. Žiadne niekoľkodňové čakanie
kôli zasielaniu DPF filtra do iného servisu.

Záruka kvality

Po čistení dostanete originálny protokol, kde budú uvedené informácie
o výsledku čistenia. Žiadne hodnoty „od oka“.

Až 95% účinnosť čistenia

Pre vás úspora. Dobre vyčistený filter pevných častíc pomáha spaľovaciemu
systému, spotreba je nižšia, motor spokojný a vaša peňaženka tiež.

Rbpp trading s.r.o.,
Duklianskych hrdinov 1682, 093 01 Vranov nad Topľou
+ 421 915 864 547 I +421 915 890 813 I rbpptradingsro@gmail.com

37-0043

www.regionpress.sk

čistenie
DPF Filtrov

83-0058

Pekný a už čiastočne aj kalendárne
jarný týždeň vážení čitatelia!
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ZARIADENIE PRE SENIOROV

RD v Nyiri - MAĎARSKO 59.500 €

Š P E C I A L I ZO VA N É Z A R I A D E N I E A R E H A B I L I TAČ N É C E N T R U M

vrátane garáže
v rekonštrukcii
30 km od Košíc

DRIENOVECKÉ KÚPELE

27-0010-2

PATRIA n. o., Drie novecké kúpele 497, Drien ovec
Tel.: 055/48 98 710, 055/460 21 15
Rehabilitačné centrum: 055/48 98 711
w w w.drien oveckekupel e.sk

0950 504 832

66-0053

100m², poz. 2120m²

viac na www.bazos.sk

Realizujeme
STROJOVÉ
POTERY
A OMIETKY

Dovoz zdarma

PIESOK - ŠTRK
KAMENIVO
PLOTY A MÚRY
Z GABIÓNOV

Mobil: 0948 300 988

61-0067

plastové a drevené eurookná, dvere a garážové brány

Alžbetina 30
Košice

NA SPLÁTKY BEZ NAVÝŠENIA
410€

520€
ka
Reálna záru

380 €

na zateplenie rodinných domov
| uhlíkový polystyrén
v cene obyčajného |
Pri objednávke do konca marca
elektrická nerezová trúba Elektrolux

Profesionálni, školení pracovníci

elektronika podľa ponuky

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

pri nákupe nad 900€

ŽELEZIARSTVO
Špičkové 5 - komorové proﬁly

SALAMANDER
STREAMLINE

KS19-11 strana-
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Spojovací materiál
Stavebná chémia
Ručné náradie
Pletivá rôzneho druhu
Odkapové systémy
Hutný materiál + delenie
Stavebná oceľ + kari rohože

66-0063-1

AKCIA

DARČEK

34-0015-2

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

Rakúske kovania
MACO a WINKHAUS

469€

27-0033-1

12 rokov

5
SLUŽBY, BÝVANIE

rýchlo a lacno

0918 217 665

27-0017-10

SERVIS
OKIEN

-odvoz-dovoz
-sťahovanie
vypratávanie
pivníc, záhrad

vých striech, stavebného a iného odpadu

66-0005-1

66-0031-1

-likvidácia
azbestu-eternito-

STREŠNÉ KRYTINY - PREDAJ A MONTÁŽ
ODKVAPOVÝ SYSTÉM - SKLADOM

27-0013-1

VÝHODNÉ ZĽAVY!

partner ﬁrmy OKNOPLAST

 
 
    


Žižkova 12, Košice
055/7290 787
0911 338 500
famiplus@mail.t-com.sk

  
"# 
       
   
 
  

  
!    

Najvyššiu kvalitu okien
považujeme za štandard

Už aj v Košiciach

ColorFull
Drevo

imitujúca fólia
na vnútorných
častiach okna,
viditeľných
po otvorení krídla

proﬁlového
systému “VEKA”

Vzorková predajňa - Staničná 1, Košice

OKNÁ SÚ INDIVIDUÁLNE
A JEDINEČNÉ

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

22

Izolačné trojsklo 4 Xglass Ug=0,5, len v oknách OKNOPLAST
Interiérové
tienenie

Garážové
brány

JARNÁ AKCIA
Markízy

-28%

®

Pergoly, Mediterány

Vonkajšie žalúzie

Záručná doba 4 roky. Akcia platí do 31.3. 2019

KS19-11 strana-
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83-0019

-25%

66-0038-2

Vonkajšie
tienenie

6
SLUŽBY, BÝVANIE

BETÓNOVÉ PLOTY

VO VÝHODNÝCH CENÁCH

AJ V ROKU 2019

0918 217 665

27-0017-9

cenu
obojstranné za
jednostranných

od firmy PRIBULA-MIX, s.r.o.
rekonštrukcie bytov a bytových jadier, sadrokartóny, obklady
a maľovanie spoločných priestorov pre bytové družstvá
27-0009-4

Košice 0905 642 837 www.pribulamix.sk

Dopravná 6, Košice, 0948 634 443
AUTOMOWER EXPERT, 0905 105 793

www.e-zahrada.sk

62-0028

Najväčší výber výrobkovv
zn. GARDENA v meste

SIETE PROTI

Oprava
Dodanie
Montáž
Servis
0919 204 754

66-0033

HMYZU

Nemusíte h¾adaś 2 alebo 3 firmy, MY PONÚKAME VŠETKO, ÈO POTREBUJETE!

TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY PRÍSTREŠKY ZASKLENIE TIENIACA TECHNIKA

Materiály: HLINÍK, DREVO
STAVEBNÉ PRÁCE RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ/OTOÈNÉ ZASKLENIE TIENENIE NA STRECHY SKLENENÉ STRECHY DREVENÉ PODLAHY

montter@montter.sk

www.montter.sk

KS19-11 strana-

Zameranie a doprava ZDARMA
0919 370 730 0919 383 363

6

87-0026

7- roèné skúsenosti v oblasti zimných záhrad
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SLUŽBY, BÝVANIE

Lacné AUTODIELY

Strojárenská 3, Košice, Nám. Maratónu mieru
tel.: 055/ 623 45 76 ¦ mob.: 0918 626 193
web: www.arow.sk ¦ e-mail: arow@arow.sk

sice.eu
eautodielyko

lacn

6

.2019

30.4
A KC I A d o R O V É
EXTERIÉ -27%
Ž A LÚ Z I E

37-0010

0905 720 08

Inzerát, ktorý predáva
kosicko@regionpress.sk
Po - Pia:
7.00 - 17.00
So:
8.00 - 13.00

JAZERO

PLASTOVÉ, HLINÍKOVÉ
OKNÁ
Hesta

STK + EK

EXTERIÉROVÉ
ŽALÚZIE
Climax
GARÁŽOVÉ
BRÁNY
Krispol

člen aliancie
EN
T

2 – 201

e

9

sm

27
rokov

i

99

m

ČLE
N-

1

AJÚCI
AD
KL

.
.r.o
Es

tu s va

®

www.ente.sk

66-0056

ZA

www.stkkosice.sk

37-0009

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

37-0041

STK
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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

PREPICHY
POD CESTY

www.dachmann.sk
maxidachmann@gmail.com

83-0005

Kontaktná adresa Košice:
Kováčska 63
Mobil: 0944 047 008

62-0008

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

Presťahovali sme sa do budovy Východoslov. tlačiarní
www.oksro.sk

PLASTOVÉ, HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE, PARAPETY, ŽALÚZIE A SITÁ
Akcia platí
DEMONTÁŽ - MONTÁŽ - VYSPRÁVKY do vypredania zásob

E”
CERTIFIKÁT “C

JARNÁ AKCIA za BEZKONKURENČNÉ CENY
59,-€
1500

66,-€

79,-€

78,-€

89,-€

129,-€

2400

145,-€

159,-€

209,-€

650

850

STROJOVÉ KOPANIE

STUDNÍ do 13 m
VŔTANIE STUDNÍ

HĽADANIE VODY

0905 186 889, www.kopaniestudni.com

865
2210

2100
1600

1800

1500

1200
1500

900
1500

1200
1200

900

27-0001-1

49,-€

Zemné výkopové práce

50,-€

85-0052

31,-€

Zemné výkopové práce

600
1200

900
900

1200
600

500

1500

1500

1200

500

OKNÁ BEZ ČAKANIA - SKLADOM viac ako 1000ks

97,-€

Uvedené rozmery sú rozmery stavebných otvorov. Ceny bez DPH.

6-8 komorový profil s troma tesneniami ALUPLAST, DECCO, SALAMANDER
ZADARMO žalúzie pri montáži
ZADARMO mikroventilácia
okien našou firmou
okien
ZADARMO blokáda kľučky
ZADARMO zameranie,
proti chybnej manipulácii
demontáž, odvoz odpadu
Špičkové kovanie zn. “MACO” rakúskej výroby
VRANOV n./T, Čemerianska 192
Tel./fax: 057/ 44 22 066
E-mail: ok.okno@azet.sk
T-MOBILE: 0904 121 157

KS19-11 strana-

66-0062

Zároveň montujeme a prenajímame fasádne lešenie zn. GRAF
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62-00012

KOŠICE, Letná 47
Tel./fax: 055/ 64 44 446
E-mail: ok.kosice@gmail.com
O2: 0948 622 266
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SUDOKU / SLUŽBY, ZAMESTNANIE
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SBS
LAMA SK

400€

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

príjme strážnikov
na obchodné prevádzky

v Košiciach

Miesto: KOŠICE

POS nutný! Nástup IHNEĎ!
800 € brutto/ mesiac
+ variabilná zložka

• výkonnostný bonus

Kontakt:
0948 378 553

• dochádzkový bonus

36-0006

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

Spoločnosť Pfeiffer SK s.r.o.
prijme do svojho tímu
montéra vodovodov a kanalizácií - 6 € / hod. ( brutto)
pomocného montéra - 5 € / hod. ( brutto)

• bonusy za odpracované soboty

Hľadáme manuálne zručného človeka s chuťou učiť sa novým veciam
( + ubytovanie, cestovné a diéty) Výkon práce: územie SR.

• príspevok na dopravu

V prípade záujmu nás kontaktujte na:

0908 234 961, filipovicova@pfeiffersk.sk

a ubytovanie

HĽADÁME

• 13. a 14. plat

KOLPORTÉROV

0905 744 996

na roznos novín počas víkendov na dohodu

www.studentservis.sk
34-0016-7

kosice@studentservis.sk

VOĽNÉ lokality:
Rajón roznosu / Minimálna suma brutto za jeden roznos

OBNOVA STRIECH

NAJLEPŠIA
t ETERNITOVÝCH t PLECHOVÝCH t
CENA
NA TRHU
t PLOCHÝCH t KANADSKÝ ŠINDEĽ t
už 10 rokov
RODINNÝCH DOMOV, PANELÁKOV A BYTOVIEK

BEZ DEMONTÁŽE!

SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY
BITÚMENOVOU LEPENKOU
t zameranie t odborné poradenstvo
t cenová kalkulácia na mieste ZADARMO !!!

Slovenská firma

NON STOP lin

0944 720 9ka
32
t 20 ROČNÁ ZÁRUKA
t NAJLEPŠIA CENA
t ŽIADNA ZÁLOHA
t PRVOTRIEDNA
KVALITA

obnova plochých striech technológiou COPERNIT
min. záruka 20 rokov

VYKONÁVAME OPRAVY: KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV
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Šaca / 12,64 Eur

Kysák / 4,00 Eur

Turňa nad Bodvou / 7,55 Eur

Ďurkov / 4,00 Eur

Baška / 2,20 Eur

Ruskov / 2,28 Eur

Blažice / 2,20 Eur

Nižný Klátov / 2,20 Eur

Slanské N. Mesto / 1,96 Eur

Vyšný Klátov / 2,20 Eur
Slančík / 1,48 Eur

+ PRÍPLATKY: vačší počet strán novín,
roznos letákov, náročnosť rajónov

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

32-0024-2

+ bonusy a odmeny
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PRÁVNIK, FÓRUM ŽIVOTA / ZAMESTNANIE

Deň počatého dieťaťa
ponúka argumenty

Zmluva o dielo a zodpovednosť
za vyhotovenie diela
V dnešnom článku naviažeme na ten
predchádzajúci a budeme sa venovať
ďalšej z podstatných náležitostí zmluvy
o dielo, ktorou je vykonanie diela zhotoviteľom na vlastné nebezpečenstvo. Vykonanie diela na vlastné nebezpečenstvo
zhotoviteľa znamená, že zhotoviteľ zodpovedá za zmarenie, resp. zničenie diela,
a to najmä počas jeho realizácie. Vo všeobecnosti teda za uskutočňovanie diela
nesie zodpovednosť samotný zhotoviteľ,
pričom predmetom tejto zodpovednosti
je plnenie, resp. zhotovované dielo.
V zmysle uvedeného tak zhotoviteľ
nesie zodpovednosť za to, že dielo bude
jednak zhotovené riadne a včas, a to
v súlade s podmienkami upravenými v
zmluve o dielo, a zároveň za to, že dôjde
aj k samotnému odovzdaniu takto zhotoveného diela. Ako sme si už vysvetlili
v predchádzajúcich článkoch, predmetom zmluvy o dielo nie je pracovná činnosť, ktorú zhotoviteľ vykonáva za účelom zhotovenia diela, ale výsledok tejto
pracovnej činnosti, t.j. dielo samotné.
Z tohto dôvodu zmarenie, resp. zničenie
diela nemá za následok zánik záväzku
zhotoviteľa vykonať dielo, ale naopak,
tento je povinný dielo vykonať opätovne,
a to na vlastné náklady.
Napriek uvedenému však môže nastať situácia, kedy zmarením, resp. zničením diela, zaniká aj záväzok zhotoviteľa dielo zhotoviť. Ide o prípad objektívnej

Občianske združenie Fórum života organizuje verejnú informačnú
kampaň ku Dňu počatého dieťaťa.
Každoročne si 25. marca pripomína
práva nenarodených.
„Pre kampaň sme podobne ako po iné
roky hľadali vhodný spôsob, ako osloviť
ľudí. Cieľom nie je ísť do konfliktu. Chceme ponúknuť argumenty na zamyslenie,“ zverejnila hlavná koordinátorka
kampane Lucia Mihoková. Kampaň
bude prebiehať v uliciach slovenských
miest. Biela stužka symbolizuje, že na
nenarodenom ľudskom živote záleží.
Poukazuje však aj na konkrétnu a systémovú pomoc pre tehotné ženy a prevenciu. S činnosťou Fóra života sa spájajú
projekty konkrétnej pomoci. Poradňa
Alexis sprevádza ženy, ktoré v dôsledku
tehotenstva zvažujú potrat. Cez projekt
Zachráňme životy ďalšie pomáhajúce
organizácie kontaktujú matku v zložitej
situácii. Projekt je postavený na „adopcii“ ženy a jej dieťaťa. Počas jedného
roka žena dostáva finančnú podporu na
ubytovanie, stravu, lieky a na odborné
sprevádzanie. V Leviciach, mieste s najvyššou mierou potratov a rozvodov,
Fórum života prevádzkuje Centrum
konkrétnej pomoci Femina, ktoré hľadá
riešenia pre ženy v ťažkej situácii. Ďalšie
centrá vznikajú v Prešove a Snine. Projekt Tlakový hrniec ponúka študentom
stredných škôl netradičné debaty o in-

alebo subjektívnej nemožnosti plnenia.
Na to, aby došlo k zániku záväzku zhotoviteľa z dôvodu subjektívnej nemožnosti
plnenia sa vyžaduje, aby bolo zmluvne
dojednané osobné zhotovenie diela zhotoviteľom, prípadne to z povahy diela
vyplývalo.
V prípade nemožnosti plnenia je možné riešiť otázku náhrady škody, prípadne
bezdôvodného obohatenia. K zmareniu,
resp. zničeniu diela môže dôjsť v dôsledku ľudského konania (napr. stratou materiálu poskytnutého objednávateľom
zhotoviteľovi na zhotovenie diela), alebo z dôvodu objektívnych príčin (napr.
ak povodňou došlo k znehodnoteniu či
zničeniu zhotovovaného diela). V prípade, ak zhotoviteľ vykoná dielo prostredníctvom tretej osoby, zodpovedá za
jeho zhotovenie rovnako, ako keby ho
zhotovoval on sám. Čo sa týka časovej
dĺžky tejto zodpovednosti zhotoviteľa, vo všeobecnosti platí, že zhotoviteľ
zodpovedá za zhotovenie diela v štádiu
vyhotovovania diela, ako aj po jeho vyhotovení, resp. dokončení, ak dielo ešte
neodovzdal objednávateľovi.

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

terrupciách, manželstve, nevere či porne. Cieľom je, aby študenti zaujali postoj
a vedeli ho s rešpektom obhájiť.
Nedeľa 17. marec 2019 – Putovanie
za život do Rajeckej Lesnej so začiatkom
o 16:00, slávením liturgie v Bazilike Narodenia Panny Márie a chválach s kapelou Joel Worship Band.
Pondelok 18. marec 2019 – benefičný Koncert za život spojený s udeľovaním Ceny Antona Neuwirtha za ochranu
života v Zrkadlovej sieni Primaciálneho
paláca so začiatkom o 19:00. Účinkuje Komorný orchester ZOE. Koncert je
určený na podporu žien trpiacich po
spontánnom potrate.
Sobota 23. marec 2019 - Konferencia
Vyber si život s témou Ochrana života
na všetkých úrovniach politiky v kongresovej sále Úradu ŽSK so začiatkom
o 9:00. S prednáškami vystúpia odborníci a poslanci na regionálnej, národnej
a medzinárodnej úrovni.
Viac info o kampani na
www.25marec.sk.

www.regionpress.sk

sieť 39 regionálnych novín

Stabilná a atraktívna práca v strojárskej spoločnosti.
Pracuj v priemyselnom parku Kechnec pri Košiciach!
Obsadzované profesie:
Zámočník - základný kurz zvárania v ochrannej atmosfére (ZM1–CO2),
znalosť výkresov, rovnanie plameňom
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

Hod. mzda s príplatkom: 5,33 eur

Hod. mzda s príplatkom: 7,50 eur

Mesačne 1.100,-€

Mesačne 1.660,-€

s nadčasmi a príplatkami

s nadčasmi a príplatkami

Kuenz – SK patrí medzi TOP 10 firiem regiónu
- zodpovedný prístup k zamestnancom, mzdy vždy načas
- príspevok na dopravu alebo bezplatné ubytovanie pre zamestnancov
mimo Košíc, zamestnanecké pôžičky
Kontaktujte nás:

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

37-0008-1

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

Naše
hnutie
OBYČAJNÍ ĽUDIA
a nezávislé osobnosti
(OĽANO)
pred
týždňom
predstavilo návrh otázok pre
hĺbkové referendum. Navrhli sme 17
riešení problémov, ktoré doteraz politici
nemali záujem riešiť. Zároveň sme dali
ľuďom možnosť diskutovať o nich, a tiež
doplniť ďalšie problémy, ktoré podľa vás
trápia Slovensko natoľko, že by o nich
mali ľudia rozhodnúť v referende. Ľudia
za týždeň na našej FB stránke otázkam
rozdelili cca 70 tisíc hlasov, čo svedčí o
mimoriadne veľkom záujme a nás to veľmi teší.
Dovoľte, aby som Vám otázky bližšie predstavil - 1. skupinu otázok sme
nazvali Spravodlivé Slovensko:
1. Navrhujeme hmotnú zodpovednosť politikov. Chceme presadiť, aby
politici a vysokí štátni úradníci za nezákonné a zjavne nevýhodné rozhodnutia ručili svojím majetkom. Výrazne
to pomôže, aby sme zlodejov odradili od
pokušenia kradnúť z nášho spoločného,
lebo škodu by platili zo svojho.
2. Chceme, aby si každý okres mohol zvoliť svojho poslanca do NR SR.
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Až 17 okresov (zväčša najchudobnejších) nemá svojho zástupcu v NR SR,
ale z Bratislavy a okolia ich je 53! Preto
chceme, aby sa kandidát do NR SR s najvyšším počtom hlasov v každom okrese
stal automaticky poslancom. Ostatní sa
doplnia presne takým spôsobom, aký
funguje dnes ... a priblížime politiku k
ľuďom.
3. Za účasť na voľbách deň dovolenky navyše. Záleží nám na tom, aby
svoj názor vyjadrilo čo najviac ľudí. Preto navrhujeme deň dovolenky za účasť v
každých voľbách a referende.
4. Umožnime konečne voliť cez
internet. Sme v 21. storočí, ale ak ste
náhodou na dovolenke, voliť nemôžete.
Estónci už 13 rokov môžu voliť bez ohľadu na to, kde sú - v zahraničí, na horách,
v nemocnici či len
doma v záhrade.
Technicky je to riešiteľné, len treba
trochu chcieť.
Ide nám o spravodlivé Slovensko.
Pomôžte nám ho
presadiť.

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

031180217 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

Spravodlivé Slovensko pre všetkých

Podpora folklóru čaká na záujemcov
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Ak chcú folklóristi získať podporu od štátu,
musia sa poponáhľať

Predseda vlády Peter Pellegrini a ministerka kultúry Ľubica Laššáková
na podujatí v Očovej.

Peter Pellegrini:

dinátorov. Všetky potrebné informácie však nájdu aj
na webovej stránke www.folklordusaslovenska.sk,“
vysvetľuje Ľubica Laššáková.
Premiér Pellegrini oceňuje, že ministerka kladie
taký dôraz práve na regionálnu kultúru a osobitne
na folklór. „Hádam niet na svete inej krajiny ako Slovensko, kde na takom malom kúsku zeme môžeme
vidieť takú rôznorodosť folklóru, ktorý tu je najkrajší
na svete. Preto sme na podporu folklóru ako autentického zdroja tradičnej slovenskej ľudovej kultúry
vyčlenili doteraz nevídanú sumu, ktorá bude odrážať všetky potreby slovenských folklóristov. A už
dnes vravím, že ak to bude potrebné, na budúci rok
túto sumu znásobíme,“ dodáva premiér Pellegrini.

Projekt „Folklór – duša Slovenska“ prináša
podporu aktivít v oblasti tradičnej slovenskej kultúry v celkovej sume 1,5 milióna eur
S podporou predsedu vlády Petra Pellegriniho projekt pripravilo ministerstvo kultúry vedené
Ľubicou Laššákovou, výzvu 26. februára vyhlásil Fond na podporu umenia
O túto podporu sa môžu do 25. marca 2019
uchádzať profesionálne i neprofesionálne folklórne telesá, ale aj individuálni ľudoví umelci
Profesionálne nekomerčné folklórne zoskupenia sa môžu uchádzať o podporu od 5000 do
60 000 eur. Povinné spolufi nancovanie predstavuje 5 percent rozpočtu

Ľubica Laššáková:

Z folklóristov žiari pozitívna Podajme ruku folklóristom
energia
Pán premiér, rozhodli ste sa osobne podpoPani ministerka, čo pre vás osobne znameriť projekt „Folklór duša Slovenska“, pretože ná folklór?
v ňom vidíte obrovský kus národného bohatNádhernú časť ľudového umenia, ktorá prežíva
stva. Aký je však váš osobný vzťah k folklóru? odovzdávaním z generácie na generáciu. Šíria ju
Veľmi úprimný, pretože som sa mu sám niekoľ- skutoční nadšenci, bez nároku na honorár či spoko rokov venoval vo folklórnom súbore v Banskej ločenské uznanie. Robia to, lebo im to vštepovali
Bystrici. Hral som na akordeón i tancoval. Okrem ich rodičia a starí rodičia, v ich dedine funguje
krásnych zážitkov s ľuďmi nadšenými pre folklór folklórny súbor či spevácka skupina a oni sa úplmi toto obdobie dalo aj väčšie sebavedomie pri ne prirodzene od detstva zapájali do ich činnosti.
vystupovaní pred ľuďmi. Dovtedy som bol mimo- Plne sa stotožňujem s tvrdením, že folklór je duša
riadne hanblivý (úsmev).
Slovenska.
Priviedli vás k tomuto krásnemu koníčku
Potrebuje folklór naozaj podporu od štátu?
rodičia?
Musí byť naším spoločným cieľom udržať si túto
Rodičia ma priviedli k hre na akordeón. Počas jedinečnú formu kultúrneho dedičstva a vytváštúdia som však hrával iba ľudové piesne, a to rať jej podmienky na to, aby bola ľuďom čo najvždy len z hlavy, nikdy nie z nôt. Neskôr som mal prístupnejšia. Ak raz máme zapálených ľudí pre
aj vlastné vystúpenie – v kroji a so sprievodom folklór, ak máme mladé talenty, ktoré vedia tento
akordeónu som na rôznych podujatiach spieval jedinečný zdroj tradícií obohatiť o súčasné inšpi„Mám sa ženiť, peniažky šporovať“. Bola to krás- rácie, podajme im ruku a pomôžme im šíriť toto
na etapa môjho detstva.
pozitívne kultúrne posolstvo.
Čo vám ešte z vášho folklórneho obdobia utČo sa vám osobne na folklóre najviac páči?
kvelo v pamäti?
Že ľudia, ktorí sa mu venujú, mnohokrát vôbec
Mimoriadne pozitívna energia, ktorá z folklo- netúžia po vavrínoch. Do každého predstaveristov vyžaruje. Títo ľudia sa vedia tešiť zo života nia dávajú kus srdca a majú nefalšovanú radosť
a túto radosť odovzdávajú ďalej. Preto dodnes vy- z toho, že si môžu spoločne zaspievať, zatancovať,
hľadávam stretnutia s folkloristami, ktorí do svo- vychutnať si predstavenie priateľov z iného regiójej záľuby vkladajú kus svojej duše.
nu a spolu hľadať zabudnuté slovenské korene.
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Neprofesionálne folklórne zoskupenia sa
môžu uchádzať o podporu od 2000 do 60 000 eur
s povinným spolufinancovaním 5 percent
Individuálni umelci, napríklad ľudoví remeselníci, môžu požiadať o štipendium v maximálnej výške 5000 eur. Pri štipendiu sa nevyžaduje
žiadna spoluúčasť umelca
Výzvy treba predložiť elektronicky do 15:00 h
25. marca 2019. Všetky projekty musia byť zrealizované od 1. júna tohto roka do 31. mája 2020.
Projekt musí zahŕňať viacero umeleckých aktivít a podujatí, napríklad uvedenie a reprízy nového predstavenia, účasť na seminároch a sústredeniach, spoluprácu so zahraničnými partnermi
a podobne. Podporu môžu žiadatelia využiť aj na
nákup krojových kostýmov, rekvizít či hudobných nástrojov, ale na prezentáciu svojej tvorby
prostredníctvom zvukových alebo multimediálnych nosičov. Takisto môžu využiť tieto financie
na cestovné náklady
Všetky potrebné informácie nájdu záujemcovia
na webovej stránke
www.folklordusaslovenska.sk

33-0008

Folklór je naším národným bohatstvom a kultúrnou dušou Slovenska. Preto ho štát musí podporiť výrazne viac ako doposiaľ, zhodujú sa predseda
vlády Peter Pellegrini a ministerka kultúry Ľubica
Laššáková.
V rámci nového projektu „Folklór duša Slovenska“ vyčlenil štát osobitnú sumu 1,5 milióna eur na
podporu folklórnych aktivít a ľudových umelcov. Ministerka však upozorňuje, že záujemcovia o príspevky z tejto sumy sa musia poponáhľať.
„Vyhlásená výzva sa končí 25. marca 2019
o 15:00, dokedy musí byť podaná elektronicky, poštou či osobne. Ak potrebujú folklóristi pomocnú
ruku, môžu sa obrátiť aj na našich krajských koor-

12
EDITORIÁL / SLUŽBY

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
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stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice
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0918 726 754

0800 162 162
www.stannah.sk

52-0026

SK.ABAINNOVATOR.COM

AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
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t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
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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!

TPP ��������������������������������

Po -Pia: 8 -16
Košice, Rastislavova 81

0905 747 979
www.conticar.sk

(oproti KOSITu a zastávky MHD)

Kamenárske práce, pomníky a hroby
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OPERÁTOR VÝROBY
800 - 1000 EUR/netto
���������
900 - 1100 EUR/netto
�����������������
1000 - 1200 EUR/netto
��������������
11 EUR/hod.

AKCIA na pomník
do konca marca!

info@konstrukter.sk

pri objednávke pomníka
mramorová váza a svietnik ZDARMA

85-0005

Tel.: 0908 914 180
www.konstrukter.sk

0944 032 810

Ukrajinská 58, Košice
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predaj@urnovehroby.sk

predaj-montáž

����������� �������������������
���������������������
32-0031

Facebook: aiwsk

ŤAŽNÉ
ZARIADENIA
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66-0060

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

www.aiw.sk

Čistenie hrobov
Doseky dátumov
Obnova písmen
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Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

34-0001-2

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

27-0035
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