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KOŠICKO okolie
Najčítanejšie regionálne noviny

Týždenne do 22 250 domácností

17 rokov
vyrábame okná
pre Slovensko

šatníkové a policové zostavy
vešiakové steny
komody a iné...

66-0011-2

ZAMERANIE a ukážka vzoriek u Vás doma ZDARMA

PALIVOVÉ
DREVO

výkup a predaj

Pri areáli David Ï Košice Ï Jazerná 1
0907 617 268 Ï ondrej.bartok@gmail.com
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66-0078

EUROPALIET

27-0041

66-0081-1

na predaj

NEREZOVÉ VL0Ç,:t 0905 682 445

www. cisteniehrobov .sk
10-ročné skúsenosti

0907 946 256

66-0066-1

Revízie, kontrola a čistenie špeciálnou kamerou

34-0004-1

KOMINÁRSTVO MRÁZKO Nižná Hutka

STREŠNÉ KRYTINY - PREDAJ A MONTÁŽ
ODKVAPOVÝ SYSTÉM - SKLADOM

|

34-0039-5

www.odb-injektaz.sk

27-0013-1

VÝHODNÉ ZĽAVY!
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INZERCIA

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

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

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík

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.

ČEREŠŇA
MATNÁ

DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

BIELE
vzor

všetky dvere
SKLADOM
v ponuke aj
hladké dvere
a odtieň Wenge

0917 56 36 12 | 0911 60 20 40

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

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

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

možnosť predaja
aj na splátky

Kontaktná adresa Prešov:
Levočská 2
Tel./fax: 051/7718 607
Mobil: 0903 634 202
Predajné miesta:
Moldava nad Bodvou, Hviezdoslavova 18, 0918 509
Košice, Fejova ulica 1, 0918 709 028

724

Kontaktná adresa Košice:
Kováčska 63
Mobil: 0944 047 008

www.dachmann.sk
maxidachmann@gmail.com

SERVIS
OKIEN

»Predám buxus v=60cm
1.30€, 0910 487 455

13 RôZNE / predaj

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
PD
ZV
ZH
ZA

51.100
30.000
35.500
30.000
39.250
38.600
35.500
35.000
36.500
26.500
52.000

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

31.000
25.000
25.000
82.750
22.250
13.100
30.500
40.000
40.000
30.000

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

Východné Slovensko

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

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

Najvyššia
rada okien

KOŠICE

Južná trieda 97
(pred ČS OMV)
tel.:

Materiály používané pri výrobe:

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

055/728 87 82
- s celoobvodovým
kovaním

ZÁRUKA na okná

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.

5 rokov

Vchodové dvere
do rodinných domov
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rýchlo a lacno

0918 217 665
-odvoz-dovoz
-sťahovanie
vypratávanie
pivníc, záhrad

-likvidácia
azbestu-eternito-

vých striech, stavebného a iného odpadu

68-06

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

tradícia
15 rokov

14 RôZNE / iné

Chcete si
podať
inzerát?

www.bf-trade.sk

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA
34-0008-1

Západné Slovensko

e-mail: bf-trade@stonline.sk

Možnosť nákupu na splátky aj bez navýšenia AKCIA

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

v ponuke aj

INTERIÉROVÉ DVERE

PLASTOVÉ OKNÁ,
DVERE

10 ZÁHRADA A ZVERINEC

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

kovanie ZDARMA
zameranie ZDARMA

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

Pôžičky od 18 do 75 rokov

»Kúpim staré odznaky,
vyznamenania, mince,
0907910755
Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

AKCIA 270€

www.ocelovedvere.sk
ocelovedvere@ocelovedvere.sk

odborná montáž s licenciou technickej služby od polície SR

08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie
0908 532 682
»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

ORECH
MATNÝ

66-0002-1

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

»Ponúkame na prenájom
1,5 izbový byt - Raketova
ul., 4. posch. zo 7, KOŠICE
- sídl. Nad jazerom v OV
o rozlohe 42 m2, vhodný
pre jednu max. dve osoby. Byt je po kompletnej
rekonštrukcii, čiastočne
zariadený. V okolí dobrá
občianska vybavenosť.
BYT JE VOĽNÝ OD 1. MÁJA.
Cena 370 €/mesiac vrátane energií, internetu
(ANTIK) + DEPOZIT. Kontakt 0904 117 088
»PREDÁM CHATU NA DOMAŠI, 0902 431 198

DUB
MATNÝ

83-0005

Vydavateľ:
REGIONPRESS s.r.o.

07 REALITY / iné

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

27-0017-17

Masarykova 2
KOŠICE
kosicko@regionpress.sk

BEZPEČNOSTNÉ DVERE

66-0005-3

Redakcia:

Občianska
riadková
inzercia

34-0006-1

KOŠICKO okolie

kosicko@regionpress.sk
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STK

JAZERO

dávajú najavo, že zlo, podlosť a dobrota
je to isté. „Byť ušľachtilý alebo podlý nie
je, nemôže, nesmie byť to isté.“ A zároveň sa veľmi nástojčivo pýta - „... Alebo
vari áno?!“
Preto aj dnes pripomínam rok starú
výzvu arcibiskupa Cyrila Vasiľa: „Cirkev
v liturgii vyznáva vieru v Krista, teda to,
že Kristus „tretieho dňa vstal z mŕtvych
podľa Svätého písma. A vstúpil do neba,
sedí po pravici Otca. A zasa príde v sláve
súdiť živých i mŕtvych a jeho kráľovstvu
nebude konca a že ... očakávame vzkriesenie mŕtvych a život budúceho veku. Vyslovme aj dnes tieto slová s vedomím ich
nesmiernej, životnej dôležitosti a potvrďme to celým naším životom a konaním.“
Človek si naozaj nesmie dovoliť všetko, čo sa jemu zažiada. Ale môže a musí
urobiť koľko vládze a je v jeho silách, aby
náš spoločný život bol spravodlivejší,
krajší.
Vážení čitatelia, milostiplné a požehnané Veľkonočné sviatky, dostatok
zdravia, šťastia a lásky
vám želá vydavateľstvo
a všetky redakcie
pod značkou
REGIONPRESS.

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

KVETY - ZÁHRADNÍCTVO
PONÚKAME:
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(OTVÁRAME) - začiatok predaja 14.4.2019
KOVÁCSNÉ MOLNÁR JULIANNA | Po-Ne: 1000-1800, So: zatvorené
Fürdő U.15 | TELKIBÁNYA | 22 km za maďarskou hranicou
+36 30 568 1655 | juliakerteszet@gmail.com

INZERCIA

Realizujeme
STROJOVÉ
POTERY
A OMIETKY

kosicko@regionpress.sk

Lacné AUTODIELY

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

0905 720 08

STK + EK

Dovoz zdarma
PIESOK - ŠTRK
KAMENIVO - ZEMINU
PLOTY A MÚRY
Z GABIÓNOV

Mobil: 0948 300 988

lykosice.eu
ie
d
to
u
a
e
n
c
la

66-0080

Aj keď si niektorí myslia, že im áno a
vždy. Žiadna moc a žiaden spoločenský status nedovoľuje človeku všetko.
Neexistuje nijaký kánon, zákon, nijaká
spoločenská norma, ktorá by to umožňovala.
Vážení čitatelia, do dnešného redakčného slova, ktoré s k vám dostáva
v čase významných sviatkov, som si pre
vás dovolil vybrať pár myšlienok z príhovoru arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ, sekretára Kongregácie pre východné cirkvi,
ktorý odvysielal vlani na Veľkú noc Vatikánsky rozhlas.
„Čím je bez Boha svedomie? Ak
Boha niet, ak Kristus nevstal z mŕtvych,
ak duša nie je nesmrteľná, ak človek nenesie na večnosť zodpovednosť za svoje
konanie, ak večnosť neexistuje – tak potom niet nijakej spravodlivosti, mimo tej
ľudskej, ktorej je možné ľahko uniknúť a
ktorá je v našich rukách aj s jej kritériami
a hodnotovým systémom, ktorý si upravíme podľa našej chuti, potom vari môžeme žiť ako zvery, ba horšie ako zvery,
potom je naša sloboda nástrojom záhuby
pre všetkých okolo nás, ktorí nám nejakým spôsobom môžu zavadzať a prekážať pri uskutočňovaní našich chúťok.“
Pán arcibiskup nám pripomína, že
mnohí mocní tohto i nášho sveta nám

61-0067

Naozaj nie je dovolené všetko

6

37-0010

www.stkkosice.sk

37-0009

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

Prvotriedne žulové pomníky z kvalitného prírodného materiálu za bezkonkurenčné ceny

680€
ZASTÚPENIE NA CELOM VÝCHODNOM SLOVENSKU
Kompletné práce - aj výkopy
Seriózny prístup ku každému zákazníkovi
Obojstranná impregnácia pomníka proti vode ZADARMO
Bezplatná obhliadka a nacenenie
Poctivo prevedená práca

R

JA

Zavolajte nám na bezplatnú linku 0 8 0 0 5 0 0 5 3 5

A
IA

C
K

Vaše kamenárstvo OKNO, s.r.o. | www.oknosro.sk
Jazerná 1 (areál Dávid), 040 12 Košice
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Teraz DOPRAVA A PÍSMO ZDARMA
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Pomoc výnimočným ženám

Zrušenie a vyporiadanie
podielového spoluvlastníctva
hodnúť tak, ako žalujúci spoluvlastník
navrhuje. Okrem toho sú so súdnym konaním spojené zvýšené náklady, ako aj
časová náročnosť tohto spôsobu ZaVPS.
Rozdielom medzi dohodou a súdnym ZaVPS je aj to, že súd môže postupovať len
na základe zákonných zásad.
Pri rozhodovaní o ZaVPS musí súd
najprv skúmať, či vec, ktorá je predmetom podielového spoluvlastníctva, možno dobre rozdeliť medzi spoluvlastníkov. Otázka možnosti rozdelenia veci je
závislá nielen od možnosti technického
rozdelenia veci, ale aj od iných subjektívnych alebo objektívnych skutočností.
Ak nie je vec možné dobre rozdeliť, súd
ju prikáže za primeranú náhradu niektorému zo spoluvlastníkov, prípadne
viacerým z nich. Súd v takomto prípade prihliada na účelné využitie veci
a na násilné správanie podielového
spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. V prípade, že vec žiadny z
podielových spoluvlastníkov nechce,
súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí
medzi spoluvlastníkov podľa veľkosti
spoluvlastníckych podielov.

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

HĽADANIE VODY

0905 186 889, www.kopaniestudni.com

» P. Martin Mária Barta

duchovný asistent ACN





Kontakty
0910 831 653 – prenájom, jazdené vozíky
0903 264 331 – predaj nové vozíky
Linde Material Handling s.r.o.




www.linde-mh.sk
66-0052

STUDNÍ do 13 m
VŔTANIE STUDNÍ

Zemné výkopové práce

STROJOVÉ KOPANIE

alebo postihnuté prírodnými katastrofami. Zvlášť na misiách, kde panujú
najťažšie podmienky, žijú sestry
i napriek permanentnému ohrozeniu života, námahám, chudobe,
vojne a prenasledovaniu obetavo
svoje povolanie. Spomeňme si len na
našu slovenskú misionárku a lekárku
Veroniku Teréziu Ráckovú, ktorá bola
zastrelená 16. mája 2016 v Južnom Sudáne.
Heslom pôstnej a veľkonočnej
kampane ACN je: „Výnimočné ženy.
Vďaka Bohu. Vďaka vám.“ Kampaň
ACN predstavuje výnimočné poslanie
rehoľných sestier z celého sveta a svedectvá o ich povolaní, živote modlitby
a živote v spoločenstve, ako aj o ich
službe najmenším a najbiednejším.
Tieto sestry nám predkladajú hrdinské
svedectvo autentickej viery a lásky.
Ukazujú radostnú cestu života darovaného Bohu i blížnemu. Ich zasvätenie a modlitba nesie aj nás. Cez naše
modlitby, obety a dary môže- me byť
súčasťou ich misie, a tak
sami rásť v duchovnej
slobode ľudí patriacich
celkom Bohu. Viac informácií o našej kampani na pomoc sestrám:
www.vynimocnezeny.sk

85-0052

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

62-00012

Zemné výkopové práce

Vec, či už hnuteľná alebo nehnuteľná
môže byť v spoluvlastníctve viacerých
vlastníkov. V prípade, ak spoluvlastník
už nemá ďalej záujem zotrvať v spoluvlastníckom vzťahu, je potrebné podielové spoluvlastníctvo k veci zrušiť a
vyporiadať. V tomto článku sa zameriame výlučne na zrušenie a vyporiadanie
podielového spoluvlastníctva (ďalej len
„ZaVPS“). Zákon pozná dva spôsoby ZaVPS, a to dohodou všetkých spoluvlastníkov o ZaVPS alebo rozhodnutím súdu
na návrh niektorého zo spoluvlastníkov.
Uzatvorenie dohody o ZaVPS prichádza
do úvahy vtedy, keď majú o ZaVPS záujem všetci podieloví spoluvlastníci.
V prípade ZaVPS, ktorého predmetom je hnuteľná vec, zákon neustanovuje formu dohody o ZaVPS. Naopak
ak ide o ZaVPS, ktorého predmetom je
nehnuteľná vec, zákon pre dohodu výslovne ustanovuje písomnú formu, a to
pod sankciou absolútnej neplatnosti.
V záujme právnej istoty zákon v prípade
ústne uzatvorenej dohody o ZaVPS (teda
pre hnuteľnú vec) ukladá povinnosť každému z podielových spoluvlastníkov
vydať ostatným na požiadanie písomné
potvrdenie o tom, ako sa vyporiadali.
Druhým možným spôsobom ZaVPS je
ZaVPS súdnou cestou. Pred podaním
návrhu na súd je vhodné pokúsiť sa
o dohodu s ostatnými podielovými spoluvlastníkmi, nakoľko súd nemusí roz-

Medzi prvé projekty, ktoré po druhej
svetovej vojne realizoval a podporoval
zakladateľ Kirche in Not (ACN) P. Werenfried van Straaten, patrili tzv. „Božie pevnosti“ – ženské kontemplatívne
kláštory postavené pozdĺž železnej
opony. Poslaním týchto kláštorov bolo
modliť sa najmä za prenasledovanú
Cirkev v komunistických krajinách
východného bloku a byť duchovnou
záštitou v boji proti rozmáhajúcemu sa
militantnému ateizmu. Najmä vďaka
tisícom skrytých modliacich sa duší a
vernosti prenasledovanej Cirkvi môžeme dnes slobodne žiť svoju vieru aj
v našej krajine. Osobitná vďaka patrí
práve rehoľným sestrám, ktorých život
dáva svetu akoby duchovnú rovnováhu. Preto podpora rehoľných sestier
je jednou z priorít pápežskej nadácie ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi,
a venuje im aj svoju tohtoročnú
celosvetovú pôstnu a veľkonočnú
kampaň.
ACN ročne podporuje približne 11
000 rehoľných sestier prostredníctvom
viac ako 800 projektov v 85 krajinách
sveta. Okrem podpory ich formácie,
pastoračnej a charitatívnej činnosti
poskytuje ACN napríklad aj existenčnú
finančnú pomoc najmä kontemplatívnym kláštorom, starým a chorým sestrám či sestrám bez akýchkoľvek príjmov. Nadácia podporuje tiež projekty
na výstavbu a obnovu kláštorov zvlášť
v krajinách, ktoré boli zničené vojnou
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Aké okná a dvere
– plastové či drevené

ZBERNÝ DVOR ODPADOVÉHO DREVA

a farieb. Často spomínanou nevýhodou
je, že biele plastové okná časom ožltnú.
Väčšinou sa to však stáva len pri nekvalitných plastových oknách, preto
je dobré vybrať si spoľahlivého predajcu, ktorý ručí za kvalitu predávaných
okien. Niektorí ľudia považujú plastové
okná za menej estetické, ide však len
o vec názoru. Plastové okná si v modernej architektúre našli svoje miesto
ako dostupný a dobre vyzerajúci prvok
mnohých stavieb.
Drevohliníkové okná, to znamená drevené okná z vonkajšej strany,
opláštené hliníkovým krytom, znižujú citlivosť drevených okien na poveternostné vplyvy, aj nároky na ich
údržbu. Kým vonkajšiu stranu rámu
chráni kov, zvnútra si užívate pohľad
na plnohodnotné drevo. Hliníkový
kryt mierne zvyšuje aj tvarovú pevnosť drevohliníkového okna. Pre svoj
jedinečný moderný vzhľad a výborné
tepelno-izolačné vlastnosti, sa hodí pre
pasívne a energeticky úsporné domy,
rezidencie, vily či penzióny so zvýšenými nárokmi na design.

OBNOVA STRIECH

» red

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 !!!
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VYHOVUJÚCI DREVNÝ ODPAD
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www.bucina-ddd.sk

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
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JARNÁ AKCIA
MARKÍZY

-28%

PERGOLY, MEDITERÁNY

-25%

83-0019

Okná a dvere sú mimoriadne dôležitým prvkom každej stavby. Pri výbere
sa núka viacero možností a rozhodnúť
sa pre tie správne nebýva najľahšie. O
kúpe rozhodujú viaceré faktory ako
charakter stavby, finančné možnosti,
požadovaná kvalita a pod.
Drevo je prírodný obnoviteľný materiál, ktorý ,,dýcha“. Drevené okná
sú nadčasové, hodia sa na historické
budovy, koliby, drevenice, ale aj na
moderné obydlia. Drevené okná sú
vyhľadávané vďaka prírodnému charakteru, variabilite farieb, prirodzenej
kresbe a priaznivým tepelnoizolačným
vlastnostiach. Drevené okná sú veľmi estetické, príjemné na pohľad i na
dotyk. Na druhej strane drevené okná
vyžadujú väčšiu starostlivosť ako plastové okná. Pri zlej alebo nedostatočnej
starostlivosti hrozí riziko výskytu húb,
plesní a červotočov.
Plastové okná sú najlacnejšie a
najpoužívanejšie. Moderný vzhľad a
skvelé izolačné vlastnosti z nich urobili najvyhľadávanejšie a najpoužívanejšie okná pre rodinné domy a byty,
kancelárske i priemyselné budovy. Sú
dostupné v širokom prevedení tvarov

KAM S DREVENÝM ODPADOM ?

Záručná doba 4 roky. Akcia platí do 22.4. 2019

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

Chcete si podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RP medzera KS medzera
Číslo rubriky medzera Text
inzerátu
Cena je 0,60 € s DPH za každých začatých 30 znakov textu
vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme.

66-0031-1

ČÍSLA RUBRÍK

KS19-16 strana-
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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
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SLUŽBY, BÝVANIE
u

zníck
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sk
jsterdom.
| www.ma
Budimír

67$9%$

Budimír 4

SK-Fores profi s.r.o.

BETÓNOVÉ PLOTY
cenu
obojstranné za
jednostranných

Pražská 2, 040 01 Košice
27-0017-18

0918 217 665

majsterdom2@gmail.com

+

+

www.majsterdom.sk

34-0055

0903 723 720
0905 723 720
0910 173 121

5%

E-mail: sk.fores@mail.t-com.sk
www.sk-fores.sk

Mob.: 0948 020 669
Tel.: 055/ 78 98 772
Fax: 055/ 78 98 774

Kvalitné okná s dvojsklami i trojsklami za veľmi rozumné ceny
Sme na trhu už 14 rokov a jedna z našich dnešných, zaujímavých ponúk:

Okná zo 7 komorového proﬁlu, s tromi tesneniami
a nízkoemisnými trojsklami 48 mm, stavebná hĺbka 81 mm

 Hrúbka stien 3 mm
 Silná oceľová výstuž
 Trojsklo s nízkym prestupom
tepla (U=0,5 W/m²K)
 OKNO DO NÍZKOENERGETICKÝCH
A TEPELNE PASÍVNYCH STAVIEB
 Vhodné do rodinných domov
i panelákov

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

OKNÁ A J SO
M
Í
N
A
V
O
K
M
Ý
SKRYT

ŽELEZIARSTVO

ALUPLAST, SCHUCO,SALAMANDER, GEALAN, drevené EUROOKNÁ,
hliníkové okná a dvere so zasklením a výbavou podľa priania zákazníka,
, žalúzie, siete) a kompletnými prácami.
s príslušenstvom (par
Montáž kvaliﬁkovanými pracovníkmi.
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34-0075

Ďalej ponákame okná a dvere:

66-0063-1

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

7
SLUŽBY, bývanie

Rozhanovce
Školská 2
/ Záhradníctvo KaK
Ponúkame:

Zabezpečujeme:

tokrasné rastliny
tovocné rastliny
ttrvalky, skalničky
t
tzáhradnú keramiku
t
ochranu rastlín

t

t
t výsadbu vzrastlých stromov
t výzdobu interiérov
t služby záhradného
architekta

Tel.: 055-695 02 29
Email:
Predajňa: 0910 905 293
projekt@zahradnictvokak.sk
Cenové ponuky: 0903 241 660 zahradnictvo@zahradnictvokak.sk

34-0074

Otváracie hodiny:
26. Marec - 28. Október 29. Október - 25. Marec
Po.-Pia.: 8 -17
Po.-Pia.: 8 -16
So.:
8 - 14
So.:
8 -14

30
plastové a drevené eurookná, dvere a garážové brány

410€

520€

469€

380 €

AKCIA

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

DARČEK
elektronika podľa ponuky
pri nákupe nad 900€

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

KS19-16 strana-
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Špičkové 5 - komorové proﬁly

SALAMANDER
STREAMLINE

34-0015-7

Profesionálni, školení pracovníci

Rakúske kovania
MACO a WINKHAUS

NA SPLÁTKY BEZ NAVÝŠENIA
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INZERUJTE U NÁS
Najèítanejšie regionálne noviny
ress.sk
Najväèšia distribúcia
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Grafika v cene inzerátu
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FIATPROFESSIONAL.SK

AMATÉR BEZ KLIMATIZÁCIE

PROFESIONÁL S KLIMATIZÁCIOU ZADARMO

AKCIOVÁ PONUKA KLIMATIZÁCIA ZDARMA PLATÍ NA VYBRANÉ SKLADOVÉ VOZIDLÁ.
Kombinovaná spotreba 3,8 – 8,9 l/100 km, emisie CO2: 100 – 234 g/km. Obrázky majú ilustračný charakter.

Auto PALAZZO Košice, s.r.o. | Vozárova 1, Košice-Barca | tel.: 055/678 67 43, 055/678 08 68 | www.auto-palazzo.sk
37-0065

S
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BÝVANIE
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JEDINEČNÉ VLAKY
S PARNÝM RUŠŇOM
431.032
„VENTILOVKA“

Prešovčania do Košíc
odchod z Prešova 11:10

Košičania do Prešova a Veľkého Šariša
odchod z Košíc 8:25
OBJAVOVANIE
PREŠOVA
s Andreou
Sivaničovou

POTULKY
MESTOM KOŠICE
s Milanom
Kolcunom
Redakcia
Košicko

kosicko@regionpress.sk

I nfor má ci e a pre d pre d a j c e st ovných lí stkov

• w w w.de t s ka ze lezni ca .sk •

37-0069

4

7
9

LEZNIČNÁ
KOMPÁNIA
S LO V
ENSKA

16 ROKOV NA TRHU

SCHODOLEZY, STOLIČKOVÉ VÝŤAHY, PLOŠINY
A STROPNÉ ZDVIHÁKY PRE IMOBILNÉ OSOBY
Príspevok od štátu pre ŤZP osoby.
Pomôžeme vám s jeho vybavením.

OZVITE SA
NÁM NA:

U nás máte bezplatnú návštevu, zameranie a návrh
bezbariérového riešenia v rámci celej Slovenskej
republiky úplne zadarmo.

bezplatnú infolinku: 0800 199 060
e-mail: velcon@velcon.sk

KS19-16 strana-
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ALEBO NAVŠTÍVTE:
www.velcon.sk

32-0025-4
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37-0070

11
služby, zdravie

Zubná klinika prijíma nových pacientov
HAPPYDENT, s.r.o.

Nájdete nás v Medicínskom centre na 4. poschodí AUPARK Košice
• moderne vybavená klinika má uzatvorené zmluvy
so všetkými zdravotnými poisťovňami

informácie: 0940 123 555 | info@stomatologiaaupark.sk
www.stomatologiaaupark.sk

KS19-16 strana-

11

66-0006-1

• ošetrenie a diagnostika pomocou najnovších
technológií vrátane panoramatického röntgenu
• bezplatná vstupná preventívna prehliadka vrátane
konzultácie a stanovenia liečebného plánu
• bezplatné parkovanie v OC AUPARK Košice
pre našich pacientov
• možnosť bezbolestného ošetrenia v úplnej narkóze
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POLITICKÁ INZERCIA

Verím v dôveru ľudí
Lenže potom ste vaše rodinné vydavateľstvo museli predať. Prečo?
V deň tretích narodením našej Rebeky, 21. augusta 2008 a na výročie augusta 1968 som si
uvedomil, že síce sme sa jedných okupantov zbavili, ale nahradili ich okupanti noví. Vybojovali
sme si síce na Novembrových námestiach slobodu, ale akosi sme ju neuniesli. Veľmi rýchlo
sme zverili dôveru do rúk nehodných skorumpovaných politikov a tí, zväčša bývalí komunisti a
eštébáci, našu naivnú dôveru zneužili. Ľuďom sľubovali nové Rakúsko, ale urobili si ho len pre
seba. Za pár korún si rozdelili naše fabriky a z ľudí si urobili novodobých otrokov. Uvedomil som
si, že sa nedokážem na to viac už nezaujato pozerať a rozhodol som sa začať zápas za očistu
slovenskej politiky od ľudí ako Mečiar, Slota či Fico. Začal som písať stĺpčeky do našich novín a
búšiť do mocných, otvárať ľuďom okále. Na tú dobu dosť odvážne a tvrdo.
Reakcia mocných nenechala dlho na seba čakať. Poslali policajné komando, aby
vtrhlo do vašej rodinnej ﬁrmy.
Nevedeli si rady, ako ma pokoriť. Ficovi som maximálne liezol na nervy, lebo som mu odvážne a
tvrdo nastavoval zrkadlo a ľudia začínali dôveru v neho strácať a mne veriť. Dával som dole rad
radom jeho ľudí a najradšej by ma utopil v lyžičke vody. Lenže nič na mňa nemali, tak si vymysleli
obyčajnú podlú lož. Priamo jeho policajný prezident hovoril vo všetkých médiách, že naša ﬁrma
podvádzala, lebo sme faktúry účtovali v inej výške ľuďom a v inej do účtovníctva. Na základe
takéhoto anonymného výmyslu poslali policajné komando, zhabali nám hlavný počítač, čím úplne
zastavili chod celej ﬁrmy. Zobrali kompletné účtovníctvo, rok sa v ňom desať ľudí hrabalo horedole a nenašli ani jednu jedinú zle zaúčtovanú faktúru. Myslíte si, že sa potom ospravedlnili? Ani
jedným jediným slovíčkom. Len nám potichu účtovníctvo vrátili.
Zrejme išlo len o očiernenie pred voľbami.
Samozrejme. Fico sa spoliehal, že keď nás falošne obvinia, ľudia to neprekúknu a budú voliť jeho.
Lenže moji voliči pri nás stáli, a ešte vo väčšom počte. Veľmi rýchlo pochopili, že Fico hral falošnú
hru. Prepadovka policajného komanda, kedy jeden Bödörov(blízky človek objednávateľa vraždy
Jána a Martiny - Kočnera)človek zastrašoval našu zamestnankyňu s položenou zbraňou na jej
pracovnom stole, však bola už len vyvrcholenie šikany. Nekonečná buzerácia cez najrozličnejšie
kontroly roky celej ﬁrme brala veľmi energiu. Smer mnohým podnikateľom tiež zakázal v našich
novinách inzerovať, lebo vraj ak neprestanú, zoberú im štátne zákazky. Chceli nás vyhladovať.

Ale teraz prídu noví spasitelia a povedia, že už by si mal končiť aj ty. Že oni sú
lepší.
A slušnejší. Slovíčko slušnosť majú veľmi radi. Lenže, čo je slušné na tom, že oni roky, keď ja
som s holými rukami zápasil so zlom, mlčali? Nič. Viem, prídu teraz mnohí. Budú rečniť, ako to
teraz oni budú robiť lepšie, ako oni vyhrali ten boj. Ako sa namakali. Prídu v slušivých oblečikoch,
kravatkách, s ľúbivými úsmevmi. Vyhlásia sa za nových, lepších, neskazených, nezašpinených.
Taká je politika.
Ale nie je to fér. Čo je fér na tom, že tí, čo teraz zakladajú svoje nové strany, chodia za našimi
poslancami a lákajú ich na lepšie miesta na ich kandidátkach? Nič. Je to podlé. V televízii hovoria,
ako chcú s nami spolupracovať, ale v skutočnosti nás chcú pokoriť. Ich cieľom je naše hnutie
vymazať z politickej mapy.
Prečo si to myslíš?
Nerobím si o nich ilúzie. Politika je špinavá hra a mnohí majú svoje nie práve najčistejšie úmysly.
Zároveň však vedia, že ak my raz budeme súčasťou vládnej koalície, nikdy nikomu z nich nedovolíme zobrať z našich spoločných peňazí ani jeden cent. Vedia, že neumožníme, aby tu vznikli
nejaké cudzie vojenské základne, vedia, že nedovolíme adopcie detí homosexuálmi. A to im
vadí. Preto sa síce budú do televízií tváriť, že s nami počítajú, ale v skutočnosti budú lákať našich
poslancov na medové motúzy, lebo vedia, že ja ich dám všetkých na koniec kandidátky a budú
musieť takto skladať účty svojim voličom. Budú sa nás snažiť takto rozložiť zvnútra.
Rozhodol si sa kandidovať do eurovolieb, to vážne chceš zo Slovenska utiecť?
Jasné, že nikam neutekám. Neboj. Inak, presne toto, čo hovoríš, mi napísali mnohí. Vraj nemám
nikam ísť do europarlamentu, ale ma potrebujú tu na Slovensku.
Tak prečo vlastne kandiduješ?
Z dvoch dôvodov. Prvý je, že chcem aj svojou účasťou v kampani maximálne spopularizovať
eurovoľby, aby bola čo najväčšia účasť. Minule sme totiž ako Slovensko urobili veľkú hanbu, keď
s účasťou 13% sme trhli historický rekord v nezáujme.
A druhý?
Zásadne som zmenil názor na úlohu USA pre bezpečnosť vo svete, v Európe a u nás. Odmietam
ďalej mlčať, keď vidím obrovské zlyhanie USA v Iraku, ktoré de-facto spôsobilo milióny utečencov
v Európe. USA si totiž vymysleli, že v Iraku sú chemické zbrane hromadného ničenia. Na základe
toho udreli na Irak, rozvrátili celý štát, ktorý horko-ťažko držal pokope a funkčný (áno) diktátor
Sadám Husajn. To spôsobilo vznik Islamského štátu, následný rozvrat Sýrie a milióny utečencov
v Európe ... no a následky teraz znášame my všetci. Vystrašení Briti radšej z EÚ odchádzajú,
podpora extrémistických, populistických a fašistických strán dramaticky vzrástla v celej Európe,
ale Veľký Brat si v pokoji hovie za veľkou mlákou. To nie je fér a nemali by sme o tom mlčať.

Legitímny názor, ale preto kandiduješ?
Áno. Ľudia vo voľbách majú dva krúžky. A keďže naše hnutie má reálnu šancu získať miesto len
pre jedného poslanca v Európskom parlamente, tak chcem ľudí poprosiť, aby ten druhý krúžok
dali mne. Verejne som totiž sľúbil, že ak ich nedostanem aspoň 50 tisíc, tak to budem považovať
Zamestnanci to ako znášali?
za nesúhlas mojich voličov so zmenou môjho postoja
Postupne som začínal cítiť, že hoci väčšina pri mne verne napriek všetkým útokom zla stála,
začínam im ubližovať. Cítil som sa zodpovedný za to, že strácajú svojich klientov, len preto, lebo ja voči USA. Ľudia tak môžu rozhodnúť, či mi dovolia
som sa rozhodol postaviť mocným pánom zoči-voči. Čím ďalej tým viac som cítil, že ak nechám zmenený názor, alebo na pošlú z parlamentu
ﬁrmu naďalej pod paľbou a šikanou Ficovej moci, nakoniec môžeme padnúť na kolená a ľudia by preč. Mnoho ľudí mi po mojom vystúpení
písalo, že konečne niekto z demokratickej
mohli prísť o prácu. Vtedy sme sa s Pavlínkou dohodli, že musíme urobiť niečo, čo sme si nikdy
opozície nabral odvahu povedať, že USA
nedokázali ani predstaviť. Rozhodli sme sa naše rodinné vydavateľstvo predať a zveriť ho do rúk
nám neprinášajú len dobro a prosperitu.
novým majiteľom.
Samozrejme, že tým netvrdím, že sa teraz
Moc vás prinútila vzdať sa vlastného dieťaťa. To muselo bolieť.
máme hodiť okolo krku Rusku, v žiadnom
Presne tak. Ale, ak by sme to neurobili, útočili by stále až kým by nás nedorazili úplne a ľudí by
prípade nie. Len chcem mať slobodu hovoriť
sme museli prepustiť. Museli sme sa vzdať ﬁrmy, aby sme ju zachránili.
o Veľkom Bratovi, že robí chyby. Chcem, aby
Obeta k politike patrí.
sme zostali v Európskej únii, ako aj v NATO.
Neviem, nie nevyhnutne. Vidím okolo seba mnohých politikov a političky, ale obety vidím málo.
Len by sme sa mali výrazne viac spoliehať
Mnohí prišli do politiky a zrazu zarábajú desaťkrát viac ako predtým. Žijú si pohodlný život politika, na spoločnú obranu Európskych krajín, ako na
nezápasia na barikádach, kedy-tedy si dajú nejakú tlačovku a tým to končí. Ja som obetoval
nejakú akože nezištnú pomoc z Ameriky.
zápasu za očistu politiky od korupcie a za dobro obyčajných ľudí veľmi veľa. Obetoval som svoju
Myslíš, že ťa ľudia podporia
rodinu, ktorá tým veľmi trpela. Z 3-ročnej Rebeky je dnes už 13-ročná slečna a z mimino Klárka
a krúžok ti dajú?
má už desať. Miesto toho, aby som trávil čas s nimi, som búšil do Fica a usvedčoval som rad
S pokorou verím a dúfam, že áno. Ak nie,
radom zlodejov. Miesto toho, aby som im postavil vytúžený dom, som stál na barikádach v boji
čestne odídem aj zo slovenského parlamentu
za ľudí, z ktorých mnohí mi nikdy za to nepovedia ani mäkké f. Čas, ktorý som nevenoval mojim
a postavím sa v nasledujúcich voľbách
blízkym ma mrzí najviac.
opäť na posledné 150te miesto.
Stálo to za to?
A ľudia opäť rozhodnú.
Z pohľadu rodiny určite nie. Z pohľadu všetkých ostatných ľudí, verím, že áno. Pavlínka mi to však
nikdy nevyčítala. Celých desať rokov len trpezlivo pri mne stojí. Vo vnútri určite roky veľmi trpí, ale
uvedomuje si, že tú špinavú prácu niekto urobiť musí.
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Tieto noviny si ako tretiak na vysokej škole pred viac ako dvadsiatimi rokmi
zakladal. Aký to bol pocit, keď ste sa ako rodina museli vydavateľstva
regionPRESS, s.r.o. vzdať?
Veľmi smutný. Žil som pre našu ﬁrmu dnom i nocou. Veľakrát ma ráno našli naše fakturantky v
kancelárii s tým, že som akosi vynechal noc, lebo som nestíhal. Snažil som sa vybudovať ﬁrmu,
ktorej základná hodnota bola dôvera. Firmu, v ktorej budú robiť ľudia radi a s dobrým pocitom
... a myslím, že sa mi to vcelku darilo. Bol som na nás hrdý, keďže sme nikdy nešikanovali
mladé mamičky, len preto lebo majú malé deti, ako je to v mnohých ﬁrmách zvykom. Platil
som najvyššie dane zo všetkých živnostníkov na Slovensku. Dlhé roky sme chodili spolu na
celoﬁremné dovolenky do Chorvátska, boli sme jeden dobrý tím.

49-0044

13
politická inzercia

Slováci musia byť partneri, nie sluhovia za montážnymi pásmi

Slovensko je krajina s najväčším
podielom exportu na domácej produkcii. Preto strana NÁRODNÁ KOALÍCIA pokladá členstvo v Európskej
únii za dôležité. „Treba však zastaviť
úsilie európskej byrokracie o centralizáciu moci v Bruseli. Musíme ubrániť európske hodnoty kresťanstva a
tradičnej rodiny, ktorá vychádza zo
spolužitia muža a ženy. Európa musí
posilniť ochranu svojich vonkajších
hraníc a musí byť v nej počuť aj hlas
tých menších štátov,“ vysvetlila postoj
NÁRODNEJ KOALÍCIE jej predsedníčka
Slavěna Vorobelová. Zdôraznila, že sa
treba vrátiť k pôvodnej myšlienke EÚ
ako zoskupenia národných štátov, a
nie k vytvoreniu super štátu. Na svojej
kandidátke strana ponúka 14 skúsených odborníkov z rôznych oblastí.

KANDIDÁTNA LISTINA pre voľby do Európskeho
parlamentu – 25. mája 2019

Ing. Peter Tomeček, manažér • Mgr. Anton Martvoň, PhD., právnik, vysokoškolský pedagóg • Mgr. Slavomír Harabin, stredoškolský pedagóg
• Radovan Znášik, MA. MPP., manažér • JUDr. Marieta Okenková, PhD.,
právnička • RNDr. Marta Rácová, poslankyňa MsZ • Ing. Marián Rusznyák,
CEO-výkonný riaditeľ spoločnosti • Ing. Sergej Kozlík, ekonomický analytik
• PhDr. Ľubica Blašková, vysokoškolský pedagóg • Ing. Peter Švec, bezpečnostno-vojenský analytik • Ing. Juraj Srnec, manažér • prof. Ing. Ján Piľa,
PhD., univerzitný profesor • Petra Margušová, realitná maklérka • Ing. Andrej Gmitter, manažér

Otvorenie diskusie o zavedení
európskeho veku odchodu do
dôchodku v 62 rokoch.
Zlepšenie ochrany vonkajších
hraníc EÚ proti nekontrolovateľnej nelegálnej migrácii.
Investovanie miliárd eur na
boj proti chudobe v členských
krajinách, nie len v Afrike.
Aby vo všetkých krajinách boli
predávané potraviny a spotrebiče rovnakej kvality.
Obmedzenie kompetencií Eurrópskej prokuratúry voči Slovákom.
v
Rovnaké pravidlá a výšky
R
dotácií pre našich aj zahrad
ničných farmárov a podnikan
teľov.
te
Zákaz adopcie detí pármi rovZ
nakého pohlavia.
n
Ochranu prírody, lesov a živoO
ččíchov, zabrániť nelegálnemu
výrubu a lovu na našom úzev
mí.
m
Slobodu slova a zákaz cenzúS
ry na internete.
Viac
V
i na:

Predsedníčka strany Slavěna Vorobelová s kandidátmi do EP Sergej
Kozlík, Anton Martvoň, Peter Tomeček, Slavomír Harabin.
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NA PRVOM MIESTE

V Európskom parlamente
chce NÁRODNÁ KOALÍCIA
presadiť:

49-0042

ZÁUJMY SLOVENSKA
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SLUŽBY, bývanie, ZAMESTNANIE

PRÁCA V
NEMECKU

VODIČ KAMIÓNA
2500 € - 3500 € brutto

Základná znalosť nemeckého alebo anglického
jazyka. Nemecká pracovná zmluva Vybavíme
všetko potrebné pre prácu
Možnosť turnusov - Ubytovanie zabezpečené
Stabilná celoročná práca

+49/ 15145093826

85_0283

www.simon-fleisch.de
job@simon-fleisch.de

SIETE PROTI

HMYZU

Chceš
naštartovať

svoju kariéru?
Naša spoločnosť
ti v tom pomôže

ZÁSTUPCA

€ + odmena z tržby + odmena za nárast

PREDAVAČ/KA

NA ÚSEKU MÄSA A MÄSOVÝCH VÝROBKOV

€+ príplatok za nefajčenie + príplatok za prácu
cez víkend vo sviatok a nadčas + odmena za výkon

PREDAVAČ/KA

NA ÚSEKU OVOCIA/ZELENINY,
MLIEČNYCH VÝROBKOV, PEČIVA

Nástupná mzda
€+ odmena za obrat + odmena
od nadriadeného + príplatok za prácu cez víkend a nadčas

beneﬁty
 Stabilné zamestnanie v našej spoločnosti
 Kvalitné vstupné zaškolenie podľa ﬁremného štandardu
 Možnosť kariérneho rastu v rámci spoločnosti
 Podávanie teplej stravy: výber z 8 druhov jedál denne
za symbolickú cenu
 Vernostné za každý odpracovaný rok v spoločnosti
 Vianočná odmena
 Finančné odmeny pri životných udalostiach ako je svadba,
narodenie dieťaťa, životné jubileum, pracovné výročie
 Firemné akcie: ples, MDD, Mikuláš - Mikulášske balíčky,
Vianočné balíčky
 Smartphone pre každého zamestnanca s neobmedzeným paušálom
a internetom
 Príspevok zamestnávateľa na kartu MultiSport ( voľný vstup do siete
s viac ako 380 športoviskami po celom Slovensku ) - rôzne Fitness
zariadenia, bazény, kúpaliská, wellness, soľné jaskyne a ďalšie
relaxačné centrá
 Zľavy pre zamestnancov v rámci spolupráce s cestovou
kanceláriou Ferrotour
 Možnosť preplatenia výdavkov za získanie osvedčenia
o odbornej spôsobilosti pre prácu v potravinárstve
v hodnote 95 €
 Možnosť nákupu vo veľkoobchode Labaš s.r.o.
za VO ceny aj so zamestnaneckou zľavou
 Zamestnanecká karta so zľavou na nákup
v predajniach Fresh plus

VIAC INFO NA:
,
personalne@labas.sk,
LABAŠ s.r.o. Textilná 1, Košice

Nástupná mzda
€ + odmena za obrat + odmena
od nadriadeného + príplatok za prácu v noci, cez víkend
a nadčas
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66-0082

66-0033

PREVÁDZKY FRESH PLUS KOŠICE

27-0001-1

Oprava
Dodanie
Montáž
Servis
0919 204 754

15
SLUŽBY, ZAMESTNANIE

ČISTENIE
DPF FILTROV

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

Všetko v jednom autoservise
bez niekoľkodňového čakania.

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

AKCIA OD 135 EUR

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

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

Kuenz – SK patrí medzi TOP 10 firiem regiónu

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

- zodpovedný prístup k zamestnancom, mzdy vždy načas
- príspevok na dopravu alebo bezplatné ubytovanie pre zamestnancov

Záruka kvality

mimo Košíc, zamestnanecké pôžičky

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

Kontaktujte nás:

tel.č.: 055/72 61 503

Až 95% účinnosť čistenia

kosicko@regionpress.sk

www.regionpress.sk

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

Preukaz obsluhy stavebných strojov sk.1C
Miesto výkonu práce: Areál U.S.Steel, Košice
Základná zložka mzdy (brutto): 6-8 €/hod.

66-0010-4

INZERCIA

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

83-0058

www.kuenz.sk ¦ www.topzvarac.sk

37-0008-1

e-mail: ludmila.revesova@kuenz.com ¦ michaela.sopkova@kuenz.com
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dlhodobá a stabilna práca

výhodné platové podmienky

85_0286

85-0005

www.konstrukter.sk

ubytovanie a doprava hradené
sokolova@granila.eu
0950 301 301
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PRAVIDELNÝ TURNUS.
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10 - 20 €/hod. netto

Tel.: 0908 914 180
0905 218 177
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ELEKTRIKÁRI
SADROKARTONISTI

info@konstrukter.sk
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saludosro@gmail.com
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OPERÁTOR VÝROBY
800 - 1000 EUR/netto
���������
900 - 1100 EUR/netto
��������������
11 EUR/hod.

Firma ������ Vám ponúka prácu
s nástupom ���������������������

������������������������������������
413
358
82, 090
04/88
81 418,
tel: 0918/4
nfo
fo@g
@ sk
sksrro.sk
k
����� in

85_0290

PRÁCA V NEMECKU
��������������
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NEMÁTE PRÁCU

16
EDITORIÁL / SLUŽBY

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
zimné záhrady

rámové

bezrámové

AKCIA ZĽAVA DO 35%
0918 477 323 | www.balkona.eu

zasklievanie terás

bezrámové

Možnosť výhry 300 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom
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63-0077

balkóny

