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KOŠICKO okolie
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šatníkové a policové zostavy

komody a iné...
vešiakové steny
komody a iné...

šatníkové a policové zostavy
vešiakové steny

ZAMERANIE a ukážka vzoriek u Vás doma ZDARMAZAMERANIE a ukážka vzoriek u Vás doma ZDARMA
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rýchlo a lacno
0918 217 665
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Na zákaznícku

kartu

ZĽAVA 5%
Na zákaznícku

kartu

ZĽAVA 5%

Budimír | www.majsterdom.sk

FARBY/LAKY

ZÁHRADA

++
STAVBA

www.majsterdom.sk

majsterdom2@gmail.com

Budimír 4

0903 723 720
0905 723 720
0910 173 121
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-odvoz-dovoz
-sťahovanie
vypratávanie
pivníc, záhrad
-likvidácia 
azbestu-eternito-
vých striech, staveb-
ného a iného odpadu

66
-0

06
6-

1

www.cisteniehrobov.sk
0907 946 25610-ročné skúsenosti
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KVETY - ZÁHRADNÍCTVO
(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
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NEREZOVÉ VLOŽKY  •  0905 682 445

KOMINÁRSTVO  MRÁZKO Košice Krásna
Revízie, kontrola a čistenie   špeciálnou kamerou
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• Hydroizolácie a zatepľovanie striech
• Klampiarske práce
• Asfaltové ochranné
   nátery plochých striech
• PVC bazény
• Zemné izolácie

• Hydroizolácie a zatepľovanie striech
• Klampiarske práce
• Asfaltové ochranné
   nátery plochých striech
• PVC bazény
• Zemné izolácie

• Hydroizolácie a zatepľovanie striech
• Klampiarske práce
• Asfaltové ochranné
   nátery plochých striech
• PVC bazény
• Zemné izolácie

0905 186 889, www.kopaniestudni.comZe
m

né
 v

ýk
op

ov
é 

pr
ác

e

Ze
m

né
 v

ýk
op

ov
é 

pr
ác

e

HĽADANIE VODY
VŔTANIE STUDNÍ

STROJOVÉ KOPANIE 
STUDNÍ do 13 m

85
-0
05

2



KS19-18 strana- 2

2
REDAKČNÉ SLOVO / SLUŽBY, BÝVANIE

InzercIa

 

KOŠICKO okolie

Mgr. Alžbeta Hadariová 0905 338 873
Ing. Renáta Sakslová  0907 779 017
Ing. Eva Jůzová  0907 877 863
Radovan Bezecný  0907 779 011

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

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, Benia-
kovce, Vajkovce, Vyšná a Nižná 
Kamenica, Košické Olšany, Jasov, 
Novačany, Nižná Myšľa, Boliarov, 
Bačkovík, Čižatice, Kokšov, Bakša, 
Drienovec, Ďurďošík, Bukovec, 
Kechnec, Seňa, Drienovec, Budu-
lov a Baška.

kosicko@regionpress.sk

redakcia: Masarykova 2 
KOŠIce

západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV 57.000 Bratislavsko Východ
Bz 67.000 Bratislavsko Západ
DS 26.000 Dunajskostredsko
Ga 30.000 Galantsko+Šaliansko
Hc 24.000 Hlohovecko+Sereďsko
KM 15.000 Komárňansko
LV 30.000 Levicko
Ma 25.500 Malacko
nr 48.000 nitriansko
nz 35.000 novozámocko
PK 21.000 Pezinsko
Pn 32.500 Piešťansko+NM+MY
Sc 25.000 Senecko
Se 31.000 Senicko+Skalicko
TO 38.000 Topoľčiansko+PE+BN
Tn 52.000 Trenčiansko+DCA+IL
TT 45.500 Trnavsko
zM 18.000 zlatomoravsko

BB 51.100 Banskobystricko+BR
KY 30.000 Kysucko=CA+KM
LI 35.500 Liptovsko=LM+RK
Lc 30.000 Lučenecko+VK+PT
MT 39.250 Martinsko+TR
Or 38.600 Oravsko=DK+NO+TS
PB 35.500 Považsko=PB+PU
PD 35.000 Prievidsko
zV 36.500 zvolensko+DT+KA
zH 26.500 Žiarsko+ZC+BS
za 52.000 Žilinsko+BY

BJ 31.000 Bardejovsko+SK+SP
Ge 25.000 Gemersko = RV+RS+RA
HU 25.000 Humensko=VT+SV+ML
Ke 82.750 Košicko
KS 22.250 Košicko okolie
SL 13.100 Ľubovniansko
MI 30.500 Michalovsko+TV+SO
PP 40.000 Popradsko+KK
PO 40.000 Prešovsko+SB
Sn 30.000 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

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

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

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Alebo naopak. Ale postupne. Sociálne sie-
te nám zaplavili hlupáci, ktorí si myslia, 
že majú vplyv. Zistili, že parazitovať sa dá 
aj exhibicionizmom. Ukazujú sa v luxus-
ných autách, na luxusných dovolenkách, 
v luxusnom odeve. S umelými úsmevmi a 
umelým chrupom. A dali si meno influen-
ceri. Akože majú vplyv, ovplyvňujú. Naši 
podnikatelia im na to letia, veď prečo nie 
reklama zadarmo, tí zahraniční ich vy-
hadzujú z dverí s odkazom, nech si svoje 
zábavky láskavo hradia z vlastného. Naši 
asociáli – od slovného významu „nemajú-
ci ohľad na sociálne záujmy iných“, zapla-
vujú naše sociálne siete iba z tých najego-
istickejších pohnútok. A hlupáci im na to 
letia. Sledujem niektoré tieto komunikač-
né kanály. Zbieram a triedim informácie.
Minule mi prišla správa s otázkami – 
čo robiť, ak pisateľka má obavu, že si 
na sociálnej sieti prečítala čosi, čo znelo 
ako volanie o pomoc. Výkrik zúfalého 
človeka, ktorý už nevidí žiadne riešenie. 
Nuž čo robiť – kontaktovať políciu a zá-
chranárov. Po chvíli prišiel povzdych v 
zmysle - „záchranári ma informovali, že 
neopodstatnený výjazd ma môže vyjsť až 
na 1700 eur.“ No môže. Neoprávnených 
požiadaviek na výjazd je naozaj veľa. Tak 
– informovať políciu, má prostriedky a 
spôsoby, ako overiť IP adresu, podľa GPS 

mobilu aj polohu. Pisateľka sa nevzdala, 
ako dôchodkyňa akceptovala riziko aj 
mastnej ponuky, lebo ten ľudský výkrik 
ju nenechal ľahostajnou.
Ako sa príbeh skončil? Dobre. Polícia aj 
záchranári zúfalého človeka na konci síl 
našli. Prebrali ho lekári do svojej odbor-
nej starostlivosti.
A sociálne siete si žijú ďalej svojim živo-
tom. „Influenceri“ na nich parazitujú ďa-
lej, ďalej zneužívajú závisť a snahu mno-
hých biednych ľudí podobať sa životným 
štýlom smotánke a ich blahobytu.
Lenže, po sociálnych sieťach lietajú aj 
volania o pomoc. Vďaka tým ľuďom, kto-
rých zaujíma v dnešnej dobe aj toto. Osud 
iných a nie iba vlastný profit, hoci pod 
akými krásnymi názvami a rečičkami.
Zdá sa mi naozaj málo zaujímať sa iba 
o to, kto v čom jazdí, kde býva, s kým 
chodí, kde je práve na dovolenke a kde 
práve merajú policajti. Cítim 
vďačnosť voči tým ľuďom, 
ktorí si všimnú aj čosi viac. 
Ktorým ide o viac ako iba 
o seba. Určite sú aj oko-
lo vás, len si ich treba 
všimnúť! Hoci aj na 
tých sociálnych sie-
ťach...

výkup a predaj
EUROPALIET 

Pri areáli David  •  Košice  •  Jazerná 1
0907 617 268  •  ondrej.bartok@gmail.com

  PALIVOVÉ
 DREVO
na predaj
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VEĽKÁ IDA 682
055/ 699 26 19
0907 931 597
WWW.KEMAX.SK

DELENIE ZVITKOV
VÝROBA A PREDAJ
TRAPÉZOVÉ PLECHY, VLNITÉ PLECHY, 
HLADKÉ PLECHY, PLOTOVKY, HREBENÁČE, 
PARAPETY

OTVORENÉ: PO - PIA 7:00 - 15:00     VÝROBA MOŽNÁ AJ DO 24 HOD.    PREDAJ AJ MALOODBERATEĽOM
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PREDAJ
JAKLE, RÚRY, UHOLNÍKY

BIELE
vzor

BIELE
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

ČEREŠŇA
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ
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www.ocelovedvere.sk
ocelovedvere@ocelovedvere.sk

kovanie ZDARMA

zameranie ZDARMA
v ponuke aj

INTERIÉROVÉ DVERE

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

DUB
vzor
DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

0917 56 36 12 | 0911 60 20 40

odborná montáž s licenciou technickej služby od polície SR

AKCIA 270€všetky dvere
SKLADOM

v ponuke aj
hladké dvere

a odtieň Wenge

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

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

0950 41 41 82
www.ZaluzieKosice.sk

PRETESNENIE
okien a dverí

OPRAVA
ŽALÚZIÍ
NOVÉ ŽALÚZIE

NOVÉ SIETE
proti hmyzu
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zameranie ¦ dovoz ¦ montáž

Ahoj, som nová, 

 

lepšia pôžička.

 

Plať za mňa 
 

koľko chceš.

Ahoj, som nová, 

 

lepšia pôžička.

 

Plať za mňa, 
 

koľko chceš.

  

Predajné miesta:
Moldava nad Bodvou, Hviezdoslavova 18, 0918 509 724

Košice, Fejova ulica 1, 0918 709 028
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Pôžičky od 18 do 75 rokov

Po-Pia: 900-1700
Sobota: len objednávkyAMI

pracovné odevy
obuv ¦ rukavice

Rooseveltova 24, Košice
0904 296 595

aneta.dugasova@gmail.com

výšivky už od 1 ks

tričká ¦ košele ¦ mikiny
uteráky ¦ krstné košieľky
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zlaté šperky, strieborné 
príbory, tácky
zlaté mince, bankovky 
a filatelistické zbierky

Tel: 0903 704 242

Kúpim 
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 Návratnosť
2-3 roky!!!

0915 927 993
0940 707 621

FÚKANÁ
IZOLÁCIA

Odpudzuje hmyz
a hlodavce
Vysoká požiarna
odolnosť
Úplne bez rizika plesní

MASTER GROUP s.r.o.
www.mgroupsro.sk
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STK
JAZERO

STK + EK
pre objednaných klientov bez čakania

Napajadlá 7, Košice
www.stkkosice.sk

Po - Pia: 
7.00 - 17.00

So: 
8.00 - 13.00

Objednávky 055-304 57 27
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KOŠICE
Južná trieda 97
(pred ČS OMV)

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

fax:
055/728 87 82

e-mail: bf-trade@stonline.sk      www.bf-trade.ske-mail: bf-trade@stonline.sk      www.bf-trade.sk

ZÁRUKA na okná

5 rokov

Najvyššia
rada okien

Vchodové dvere
do rodinných domov

tradícia
15 rokov
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Materiály používané pri výrobe:
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Prvotriedne žulové pomníky z kvalitného prírodného materiálu za bezkonkurenčné ceny

ZASTÚPENIE NA CELOM VÝCHODNOM SLOVENSKU

680€
Kompletné práce - aj výkopy

Seriózny prístup ku každému zákazníkovi
Obojstranná impregnácia pomníka proti vode ZADARMO

Bezplatná obhliadka a nacenenie
Poctivo prevedená práca

Z a vo l a j t e  n á m  n a  b e z p l a t n ú  l i n k u  0800  500  535
Teraz DOPRAVA A PÍSMO ZDARMA

Vaše kamenárstvo OKNO, s.r.o.  |  www.oknosro.sk
Jazerná 1 (areál Dávid), 040 12 Košice

JARNÁ AKCIA
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-nátery striech
-nátery kostolov
-oprava komínov

0908 337 893

ŠUMNÁ 
STRECHA

MICHAL
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Stavebný trh ponúka široký výber 
strešných krytín. Pri výbere sme v 
prvom rade ovplyvnení estetickými 
požiadavkami, cenou a hmotnosťou 
krytiny, a to už vo fáze projektovania. 
Zaujíma nás však aj životnosť. 

Pálená keramická krytina 
Má vysokú mechanickú pevnosť, 

ohňovzdornosť, mrazuvzdornosť, dob-
ré akumulačné schopnosti a tiež dob-
rú zvukovú izoláciu.  Dobre odoláva 
kyslým dažďom. Použitie prírodných 
materiálov zabezpečuje 100-percentnú 
zdravotnú neškodnosť. Krytina sa vy-
značuje farebnou stálosťou prírodných 
i povrchovo upravených pálených škri-
diel. Životnosť má minimálne 80 až 100 
rokov bez akejkoľvek údržby.

Betónová krytina
Vzhľadom pripomína keramickú 

krytinu. Má vysokú pevnosť, odolnosť 
proti veľmi zlým poveternostným pod-
mienkam, nízku nasiakavosť a vysokú 
mrazuvzdornosť. Kvalitná povrchová 
úprava prispieva k životnosti, ktorá 
je 100 rokov. Povrch škridiel môže byť 
hladký, s granulovaným povrchom 
alebo s akrylátovým nástrekom.

Asfaltové šindle
Vyznačujú sa presnosťou, nízkou 

hmotnosťou a univerzálnym využitím. 
Kvalitu výrobku zabezpečuje sklená 
rohož, ktorá je vysoko stabilná a neme-

ní sa ani vplyvom zmien teplôt, asfalt 
zabezpečuje vodovzdornosť a granulo-
vý posyp chráni povrch šindľa. Zaují-
mavosťou je, že pri rekonštrukciách sa 
nové šindle môžu ukladať na existujú-
ce staršie šindle, ale závisí to, samozrej-
me, od stavu strechy. 

Bitumenová vlnitá krytina
Vyrába sa z organických vlákien, 

ktoré sú nasýtené bitúmenom (asfal-
tom). Na trhu je v ponuke vlnitá kryti-
na a krytina v tvare škridle. Výhodou 
použitia je jej nízka hmotnosť, ľahká a 
rýchla montáž, zdravotná neškodnosť, 
nízka cena. Životnosť na jednotlivé 
krytiny je 40 až 50 rokov.

Vláknocementová krytina 
Nahradila krytinu, ktorá obsahovala 

azbest. Vyrába sa zo zdravotne bezchyb-
ného materiálu na báze cementu a ume-
lých vlákien. Má nízku hmotnosť, odol-
nosť proti poveternostným vplyvom, 
vysokú variabilitu, pôsobivý vzhľad. 

Plechová strešná krytina
Použitie plechovej strechy má dlhú 

tradíciu. Známe a cenovo prístupné sú 
pásy z pozinkovaného plechu, ktoré sa 
musia na streche klampiarsky spraco-
vať. Ich nevýhodou je, že po čase ich 
treba pravidelne chrániť náterom pred 
koróziou. Výrobcovia uvádzajú záruku 
na prehrdzavenie 30 až 50 rokov.

Čím prikryť dom

» Zdroj: internet                                 red
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VÝHODNÉ ZĽAVY!

S T R E Š N É  K R Y T I N Y  -  P R E D A J  A  M O N T ÁŽ
O D K V A P O V Ý  S Y S T É M  -  S K L A D O M

VÝHODNÉ ZĽAVY!

S T R E Š N É  K R Y T I N Y  -  P R E D A J  A  M O N T ÁŽ
O D K V A P O V Ý  S Y S T É M  -  S K L A D O M
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plastové a drevené eurookná, dvere a garážové brány
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plastové a drevené eurookná, dvere a garážové brány

410€ 380 €520€ 469€

V cene okien je zahrnuté:
demontáž, montáž, vysprávky, vonkajšie

a vnútorné parapety, mikroventilácia,
retiazkové celotieniace žalúzie,

zdvíhač krídla, DPH, odvoz zdarma

DARČEK
elektronika podľa ponuky

pri nákupe nad 900€

Profesionálni, školení pracovníci

Špičkové 5 - komorové
profily

Rakúske kovania
WINKHAUS

NA SPLÁTKY
BEZ NAVÝŠENIA

AKCIA
na zateplenie rodinných domov

| uhlíkový polystyrén
 v cene obyčajného |

Pri objednávke do konca apríla

elektrická nerezová rúra Elektrolux

3030
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 KAM S DREVENÝM ODPADOM ?

www.bucina-ddd.sk
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VYHOVUJÚCI DREVNÝ ODPAD

ZBERNÝ DVOR ODPADOVÉHO DREVA 
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V súvislosti so vznikom bezpodielo-
vého spoluvlastníctva manželov (ďalej 
len „BSM“) a jeho existencie za trvania 
manželstva sa vynára otázka spôso-
bu uspokojovania dlhov oboch alebo 
len jedného z  manželov. O  spoločné 
záväzky oboch manželov pôjde vtedy, 
ak obaja manželia vystupujú vo vzťahu 
k veriteľovi v pozícii dlžníkov. V zmysle 
zákona platí, že manželia zodpovedajú 
za spoločné záväzky spoločne a neroz-
dielne. Vzhľadom na to, sa môže veriteľ 
domáhať uspokojenia svojej pohľa-
dávky z  majetku patriaceho do BSM. 
Vyvstáva otázka, čo ak vystupuje ako 
dlžník len jeden z manželov. 

Môže sa stať, že jeden z  manželov 
uzavrie napr. zmluvu o pôžičke, a to bez 
vedomia druhého manžela. V  zmysle 
zákona môže byť pohľadávka veriteľa 
len jedného z manželov, ktorá vznikla 
za trvania manželstva, pri výkone roz-
hodnutia uspokojená i  z  majetku pat-
riaceho do BSM. Z uvedeného vyplýva, 
že na to, aby mohlo dôjsť k uspokojeniu 
pohľadávky veriteľa, ktorú ma tento len 
voči jednému z manželov, zo spoločné-
ho majetku oboch manželov, musí byť 
splnená jediná podmienka. Touto pod-
mienkou je, že daná pohľadávka vznik-
la za trvania manželstva. Pritom nie je 
podstatné, či o tomto záväzku manžela 
druhý manžel aj vedel. Toto zákonné 
ustanovenie nie je možné vylúčiť alebo 

obmedziť dohodou manželov. Preven-
tívnym riešením však môže byť zúže-
nie alebo zrušenie BSM. 

Zúžením alebo zrušením BSM do-
chádza k vylúčeniu alebo obmedzeniu 
majetku, z  ktorého by mohli byť bu-
dúce pohľadávky veriteľa len jedného 
z manželov uspokojené. Zúžením BSM 
je určenie vecí, ktoré v prípade ich na-
dobudnutia nebudú spadať do BSM, 
ale do výlučného vlastníctva jedné-
ho z  manželov alebo do podielového 
spoluvlastníctva. Dohoda, ktorou si 
takto manželia zúžia BSM musí mať 
formu notárskej zápisnice. Manželia 
si však nemôžu zúžiť rozsah BSM tak, 
že vylúčia z BSM veci, ktoré nadobudli 
za trvania manželstva a zároveň pred 
zúžením BSM. Pri uzatváraní dohody 
o zúžení BSM je potrebné myslieť na to, 
že takáto dohoda je voči tretím osobám 
a veriteľom účinná len vtedy, ak im je 
známa. Na druhej strane zrušenie BSM 
možno dosiahnuť výlučne rozhodnu-
tím súdu, pričom zrušením zaniká 
BSM dňom nadobudnutia právoplat-
nosti súdneho rozhodnutia.

Dlhy a bezpodielové spoluvlastníctvo 
manželov

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

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

Sv. omše za zosnulých
V kaplnke na cintoríne sv. Rozálie sa každú prvú nedeľu v mesiaci o 15:15 slúži 
sv. omša za pochovaných na tomto cintoríne. Najbližšia sv. omša, pri ktorej si 
môžete spomenúť aj na Vašich drahých zosnulých bude 5.5.2019.

Rímskokatolícka farnosť sv. Ondreja, Košice
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BETÓNOVÝ PLOT,
37
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•najkvalitnejší a NAJLACNEJŠÍ betónový
   plot vyrobený na Slovensku
•široký sortiment výrobkov,
   možnosť výberu až 100 vzorov
•ukážka vzoriek, zameranie a cenová
   kalkulácia u Vás doma ZDARMA!
•dopravu zabezpečíme až k Vám
•zbezpečujeme kvalitnú a rýchlu montáž

SME TU PRE VÁS

VÉO  PN LÓ OT TE YB

o ktorý sa netreba starať

0948 648 748  0905 528 960  0905 794 044  0948 548 648

www.betam.sk

NAJLEPŠIE CENY na trhu

JARNÁ AKCIA

0948 648 748 • 0905 528 960 • 0905 794 044 • 0948 548 648

www.betam.sk

NAJLEPŠIE CENY na trhu

JARNÁ AKCIA

83
-0

00
5

PLASTOVÉ OKNÁ, 
DVERE

 KOMPLETNÁ STAVEBNÁ ČINNOSŤ
 PREDAJ PARAPETOVÝCH DOSÁK
 ŽALÚZIE A SIETE PROTI HMYZU

 GARÁŽOVÉ BRÁNY
možnosť predaja 

aj na splátky

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

Kontaktná adresa Košice:
Kováčska 63
Mobil: 0944 047 008

www.dachmann.sk
maxidachmann@gmail.com

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

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

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

Kvalitný materiál pre nerozbitné
zasklievanie a prestrešovanie 

polykarbonát
plexisklo
hliník

Frost 2/10 bronz
10,42 €/m2 s DPH

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

Makrolon Ultralight 

Frost 2/10 bronz
s DPH

Makrolon Ultralight 

72
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Nemusíte h¾adaś 2 alebo 3 firmy,

MY PONÚKAME VŠETKO, ÈO POTREBUJETE!

montter@montter.sk         www.montter.sk        0919 370 730   0919 383 363

STAVEBNÉ PRÁCE    RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE    TIENENIE NA STRECHY    SKLENENÉ STRECHY    DREVENÉ PODLAHY

TERASY   ZIMNÉ ZÁHRADY   PRÍSTREŠKY   ZASKLENIE   TIENIACA TECHNIKA

Materiály:
HLINÍK, DREVO
Materiály:
HLINÍK, DREVO
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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

čistenie 
DPF Filtrov
Všetko v jednom autoservise
bez niekoľkodňového čakania.

AKCiA oD 135 eUr
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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

Záručná doba 4 roky. Akcia platí do 31.5. 2019

JARNÁ AKCIA
Markízy -23%

Siete okenné a dverové 

proti hMyzu -28%
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Lexanové prístrešky - oceľ, hliník, nerez,
vchodové strechy, zasklievanie balkónov,
zimné záhrady, exteriérové plastové rolety

www.mdrolex.sk
rolex.montaze@gmail.com

0908  320  642
0944  442  668

bezkonkurenčné ceny !!!

DREVENÉ  PRÍSTREŠKY  A  ALTÁNKY

Už aj v Košiciach

profilového
systému “VEKA”

Najvyššiu kvalitu okien
                  považujeme za štandard

partner firmy OKNOPLAST

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

OKNÁ SÚ INDIVIDUÁLNE
A JEDINEČNÉ

ColorFull
Drevo

imitujúca fólia
na vnútorných

viditeľných
po otvorení krídla

Vonkajšie žalúzie

®

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

Garážové
brányInteriérové

Vonkajšie

66
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STAVBY A REVÍZIE 37
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9



KS19-18 strana- 7

7
SLUŽBY, BÝVANIE

66
-0

08
1-

1

17 rokov
vyrábame okná

pre Slovensko

66
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_0
03
1

VÝROBA V BARDEJOVE
ZAMERANÁ NA VYSOKÚ KVALITU, 

PRESNOSŤ A MODERNÝ DIZAJN VÁM PONÚKA:

to všetko s najnovšími technológiami.

Prídeme k Vám pomerať, vyrobíme  
a namontujeme v čo najkratšom čase. 

5 ročná záruka, záručný a pozáručný servis.

 HLINIKOVÉ OKNÁ A DVERE

 PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE

 HLINIKOVÉ FASÁDY

 ZIMNÉ ZÁHRADY
 CELOSKLÁ A ZÁBRADLIA

 OFFICE SYSTÉMY

SME TU 
PRE VÁS !
máme 22 ročné skúsenosti 

s výrobou a montážou výrobkov

Stačí nám zavolať 
na číslo: 0915 788 487

plasttime@plasttime.sk
www.plasttime.sk
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0948 300 988  

Realizujeme

Mobil:

STROJOVÉ
 POTERY 

A OMIETKY

PIESOK - ŠTRK
 KAMENIVO - ZEMINU

Dovoz zdarma

PLOTY A MÚRY 
Z GABIÓNOV

27
-0

01
7-

210918 217 665

Najpredávanejšie
BETÓNOVÉ PLOTY

na Slovensku
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EURÓPSKE PENIAZE MAJÚ SLÚŽIŤ 
ĽUĎOM A NIE OLIGARCHOM
Žije v Starej Ľubovni, no napriek tomu sa mu podarilo zorganizovať 
desaťtisícové protesty v Bratislave. Aj vďaka nim dnes sedí Ladislav 
Bašternák vo väzení, kde si odpykáva trest za daňové podvody.
Na začiatku bola pre mňa snaha zmeniť život a pomery 
v rodnom meste k lepšiemu. Po štúdiu na Prešovskej 
univerzite som sa vrátil do Starej Ľubovne a založil 
som občianske združenie, s ktorým sa nám podarilo 
naštartovať opravu ciest či výstavbu detských ihrísk. 
Od aktivizmu som postupne vstúpil aj do regionálnej 
politiky, pretože len tak môže človek zlepšovať vecí 
ešte viac. Za svoj najväčší úspech v pozícii mestského 
poslanca považujem zákaz hazardu. Denne totiž vidíme 
následky závislostí: rozpadnuté manželstvá, rodiny bez 
strechy nad hlavou, ale aj násilie a krádeže. Príležitosti, 
ktoré vedú ku gamblerstvu, sa nám podarilo obmedziť. 
Takto sme pomohli mnohým rodinám. Moje aktivity 
som postupne zameral aj za hranice regiónu, z ktorého 
pochádzam. V lete 2016 som bol hlavný organizátor 
mnohotisícových protestov pred komplexom 
BONAPARTE, v ktorom býva Robert Fico. Ešte donedávna 
bol Bašternákov komplex symbolom arogancie moci a 
výsmechu privilegovaných podvodníkov obyčajným 
ľuďom. Vďaka našej neúnavnej snahe a odhodlaniu 
desiatok tisíc ľudí, ktorí chodili na protesty celé leto, 

spravodlivosť zvíťazila a Ladislav Bašternák si už spravodlivosť zvíťazila a Ladislav Bašternák si už 
odpykáva svoj trest. Za posledných 7 rokov sa mi spolu odpykáva svoj trest. Za posledných 7 rokov sa mi spolu 
s Igorom Matovičom a Veronikou Remišovou podarilo s Igorom Matovičom a Veronikou Remišovou podarilo 
odhaliť niekoľko veľkých korupčných káuz. Aj prácu v odhaliť niekoľko veľkých korupčných káuz. Aj prácu v 
Európskom parlamente vidím ako príležitosť pomôcť Európskom parlamente vidím ako príležitosť pomôcť 
Slovensku a jeho obyvateľom. Európske peniaze sú Slovensku a jeho obyvateľom. Európske peniaze sú 
aj naše. Ak skončia vo vreckách oligarchov, ľudia z aj naše. Ak skončia vo vreckách oligarchov, ľudia z 
nich nebudú mať žiadny úžitok. Žiadne nové cesty, nich nebudú mať žiadny úžitok. Žiadne nové cesty, 
vlaky, opravené nemocnice či školy. Tak ako doteraz,  vlaky, opravené nemocnice či školy. Tak ako doteraz,  
aj po zvolení za europoslanca budem dôsledne strážiť aj po zvolení za europoslanca budem dôsledne strážiť 
čerpanie a najmä zmysluplnosť využívania európskych čerpanie a najmä zmysluplnosť využívania európskych 
peňazí.  Prospech z nich musia mať všetci ľudia. Len peňazí.  Prospech z nich musia mať všetci ľudia. Len 
ak budú platiť jasné pravidlá pre všetkých rovnako, ak budú platiť jasné pravidlá pre všetkých rovnako, 
dokážeme u ľudí zvýšiť dôveru v Európsku úniu.dokážeme u ľudí zvýšiť dôveru v Európsku úniu.

Je dôkazom toho, že na vrchol sa dá dostať, aj keď väčšina nad vami 
už zlomila palicu. Pôsobí v medzinárodných tímoch a učí na vysokej 
škole. Sú za ním výsledky, ktorými sa nemôže pochváliť väčšina jeho 
predchodcov.
Pochádzam z Levoče a napriek tomu, že som vyrastal v 
prostredí najnižších sociálnych vrstiev, dnes pomáham 
tým, čo to najviac potrebujú. Počas pôsobenia vo vysokej 
politike sa mi podarilo presadiť niekoľko kľúčových 
projektov. Zaviedol som programy predškolského 
vzdelávania, obmedzili sme hazard pre ľudí, ktorí 
poberajú sociálne dávky a som autorom projektu 
rómskych občianskych hliadok. V súčasnosti pôsobím 
ako vysokoškolský pedagóg a projektový manažér. Som 
členom národných a medzinárodných tímov, ktorých 
cieľom je zvýšiť zamestnanosť a zlepšiť vzdelávanie 
sociálne slabších a dlhodobo nezamestnaných. 

Rozhodnutie kandidovať v májových eurovoľbách 
má pre mňa ešte hlbší zmysel. Už nemôžem 
byť ticho. Extrémisti dlhodobo tehličku po 
tehličke rozoberajú náš spoločný európsky 

dom. Európsku úniu musíme zachrániť 
a postupne odstraňovať jej nedostatky. 
Radikáli a extrémisti využívajú nálady 

ľudí a klamstvá, aby získali moc a 

rozbili rokmi budovaný úspešný projekt. Nebojím sa 
im postaviť zoči-voči. Namiesto ich nenávisti, ktorú šíria 
a podnecujú, potrebuje Európa spoluprácu a vzájomný 
rešpekt. Hnutie Obyčajných ľudí je od svojho vzniku 
postavené na antikorupčnom pilieri a túto zásadu 
budem presadzovať aj v Bruseli. Eurofondy nemôžu byť 
prostriedkom korupcie, ale rozvoja európskych regiónov. 
Chcem chrániť záujmy Slovenska, pretože všetci sa tu 
musíme cítiť bezpečne, žiť v pokoji a prosperite.

NEMÔŽEM MLČAŤ, KEĎ EXTRÉMISTI
POCHODUJÚ EURÓPOU

www.obycajniludia.sk

PETER POLLÁK

MICHAL ŠIPOŠ
krúžkujte č.2 

krúžkujte č.3
OLANO INZERCIA MISO PETER.indd   1 30.04.19   15:17
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 Vážení čitatelia,  dovoľte nám predstaviť politickú 
stranu NÁRODNÁ KOALÍCIA. Nie sme novou stranou. 
Vznikli sme v roku 2015 s cieľom vytvoriť priestor pre 
spojenie roztrieštených národných síl.  Po výraznom 
omladení v priebehu rokov 2018 – 2019 NÁRODNÁ 
KOALÍCIA programovo reagovala na vývoj vo svete i v 
Európe, ale aj na zmeny nálad a postojov občianskej 
verejnosti v Slovenskej republike.
 Nie sme zástancovia zrušenia Európskej únie, 
ani odchodu jednotlivých krajín z EÚ. Britský brexit 
pokladáme za hraničnú a nešťastnú situáciu, ktorá 
však naznačila, že Európska únia v súčasnej podobe 
stratila dôveru značnej časti obyvateľstva krajín EÚ a 
mala by prejsť reformou. Pokladáme za dôležité ne-
zakrývať problémy, reálne hodnotiť a riešiť stav Eu-
rópskej únie.
 Napriek existencii podporných kohéznych 
fondov rozdiely medzi slabšími a silnejšími regiónmi 
EÚ ďalej narastajú. Množstvo kvalifi kovanej pracov-
nej sily odchádza z ekonomicky menej rozvinutých 
krajín do tých vyspelejších, vyľudňujú sa celé úze-
mia. Len zo Slovenska odišlo za lepšie platenou prá-
cou do vyspelejších západných krajín 300 tisíc ľudí, 
čo je viac než 20% práceschopného obyvateľstva. 
To je exodus, ktorý je príznačný aj pre ďalšie nové 
členské krajiny EÚ. Kapitál prichádzajúci z vyspelých 
krajín do tých menej rozvinutých prináša najčastejšie 
len manuálnu prácu pri montážnych linkách, za níz-
ke mzdy, s nízkou pridanou hodnotou.
 Vplyvom nevyváženej agrárnej politiky 
vo väčšine nových členských krajín došlo  
k masívnej redukcii poľnohospodárskej 
výroby, keď podiel domácej produkcie na 
vnútornom trhu klesol na 40 – 50 %, sa-
mozrejme v spojení s výrazným poklesom 
pracovných miest. Tento stav nesmieme 
ďalej pripustiť. Odliv kvalifi kovanej pra-

covnej sily v Európe nie je možné nahradiť prílevom 
nekvalifi kovaných migrantov z Afriky či arabských 
krajín. Predstava povinných kvót na prijímanie mi-
grantov prirodzene vzbudzuje odpor a nedôveru ob-
čanov Slovenska a ďalších krajín v politiku EÚ. Je to 
absolútne neprijateľné, požadujeme lepšiu ochranu 
vonkajších hraníc EÚ a riešenie problémov migrácie 
v krajinách, kde vzniká. Uchovanie kresťanských 
tradícií ako základu kultúrnej identity v našej spo-
ločnosti pokladáme za principiálny prvok domácej 
politiky.
 Program našej strany plne refl ektuje to, že zákla-
dom spoločnosti má byť tradičná rodina postavená 
na manželskom zväzku muža a ženy, ako to zakot-
vuje aj Ústava Slovenskej republiky. Absolútna väč-
šina slovenského obyvateľstva odmieta uplatňovanie 
rôznych liberálnych rodových ideológií a liberálnych 
rodových experimentov, ktoré pripúšťajú napr. man-
želstvá homosexuálnych párov, resp. adopciu detí 
týmito pármi, čím rozkladajú tradičnú rodinu.
 E u ró p - ska únia musí vo väčšej miere 
rešpek- tovať tradície a verejnú 

m i e n k u 

v jednotlivých národných členských štátoch, musí 
sa vrátiť k pôvodnej predstave EÚ ako spoločenstva 
suverénnych národných štátov, ktoré z dôvodu najmä 
efektívnej hospodárskej spolupráce spájajú svoje sily 
a účelne a uvážlivo presúvajú časť svojich kompeten-
cií do Bruselu. Pokladáme za neprípustné, keď bru-
selské elity začínajú suverénnym zvrchovaným štá-
tov vnucovať vlastné videnie sveta a vlastné riešenia, 
ktoré však značnej časti krajín nevyhovujú.
 To sa týka aj sankcií proti Rusku, ktoré doposiaľ 
nič nevyriešili, ale oslabujú hospodárstvo krajín EÚ. 
Týka sa to najmä východoeurópskych krajín, ktoré 
s Ruskom tradične obchodovali vo väčšom rozsahu 
než tie západné. Podobne namietame aj závery bru-
selských inštitúcií, v tom aj Európskeho parlamentu, 
ktorý pravidelne  prezentuje svoju rusofóbne postoje, 
že Rusko je pre Európu nepriateľ. Rusko treba vnímať 
kriticky tam, kde je to opodstatnené, ale pre Európu 
je Rusko predovšetkým partner, s ktorým je treba aj 
partnersky rokovať. Nesmieme zabudnúť, že to bolo 
práve Rusko, kto zachránil počas 2. svetovej vojny 
východoeurópske slovanské národy, ale aj ďalšie ná-
rody, pred hrozbou genocídy.
 V Európskom parlamente sa chce NÁRODNÁ  
KOALÍCIA zaradiť do politickej skupiny reprezentuj-
úcej vyššie uvedenú konštrukciu Európskej únie ako 
spoločenstva suverénnych národných štátov.

 NÁRODNÁ KOALÍCIA ponúka kvalitnú kandidát-
ku, zastúpenú odborníkmi zo všetkých oblastí 

verejného života. Volebnými lídrami NÁROD-
NEJ KOALÍCIE sú Peter TOMEČEK,  skúse-
ný regionalista, predtým poslanec NR SR a 
župan Trnavského samosprávneho kraja, 
Anton MARTVOŇ, právnik a vysokoškolský 
pedagóg, predtým poslanec NR SR a Slavomír 
HARABIN, stredoškolský pedagóg, synovec 
prezidentského kandidáta Štefana Harabina.

Predstavujeme stranu NÁRODNÁ KOALÍCIA31
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Príbeh o prútoch 
kráľa Svätopluka 
pozná každý. Deťom 
o nich rozprávame 
už v školských lavi-

ciach s ponaučením, že spájať sa oplatí. 
Synovia neposlúchli,  každý z nich chcel 
byť panovníkom a ríša sa rozpadla. V 
dnešnej slovenskej politike sa tiež každý 
malý prútik tvári, že je veľký strom a ne-
potrebuje spolupracovať. Podľa toho to 
aj vyzerá.  Ani tisíc rokov nestačilo, aby 
sa politici poučili.

Pritom nás viac spája než rozdeľuje. 
Keď sa na cestách po Slovensku rozprá-
vam s ľuďmi a potom diskutujem s poli-
tikmi, zo stretnutí si prinášame podobné 
príbehy. Ľudí trápi, že sa nevedia dostať 
k lekárom. Mladé rodiny bojujú o vlastné 
bývanie a miesta pre deti v škôlke. Prácu 
majú, ale často za mzdu, ktorá neumož-
ňuje dôstojný život. Obchádzanie pravi-
diel poznajú dôverne. Často sú nútení 
za seba platiť zamestnávateľovi odvody, 
alebo časť platu dostávať rovno na ruku. 
Bez istoty, že s peniazmi môžu rátať aj o 
mesiac.

Naše riešenia sa môžu líšiť, ale musí 
nás spájať vôľa pomôcť ľuďom na Slo-
vensku žiť dobrý a pokojný život.  V kra-
jine, ktorá odmeňuje poctivosť a prácu. S 
touto myšlienkou sme zakladali stranu 
SPOLU - občianska demokracia. Koalícia 
s Progresívnym Slovenskom do európ-
skych volieb 25. mája bola preto pre nás 

logickou voľbou. Hoci sme každý trochu 
iný, záleží nám na Slovensku ako pevnej 
súčasti Európy. A najmä chceme Sloven-
sko, ktoré bude skutočne európske, s 
európskou životnou úrovňou, nemocni-
cami, potravinami aj cestami. 

Vážime si, že ľudia oceňujú spájanie. 
Naša koalícia sa v prieskumoch umiest-
nila ako najsilnejšia opozičná sila. Na-
šou cestou je sústrediť sa miesto hádok 
na to, čo je pre ľudí užitočné. Prinášame 
program, riešenia a špičkových ľudí, 
ktorí nám umožnia od prvého dňa vo 
vláde poctivo pracovať a sľubované zme-
ny naozaj urobiť.

Zlodeji vo vládnych limuzínach sa 
radi po voľbách dohodnú, ako si opäť 
rozdeliť funkcie a naše spoločné pe-
niaze. Rovnako veľkou hrozbou sú aj 
extrémisti, ktorí majú silné reči, ale v 
skutočnosti ničomu nerozumejú a nepo-
núkajú žiadne riešenia. Práve preto mu-
síme držať spolu. V SPOLU dobre vieme, 
že úspech vo voľbách nestačí.  Ako nás 
učí povesť o Svätoplukovi, byť priprave-
ný vládnuť znamená vedieť spolupraco-
vať a spojiť sa.

Musíme sa spojiť pre Slovensko

» Miroslav Bebl
predseda strany 
SPOLU - Občianska demokracia

lavý

Kotleba, fašisti a dobrý Róm

» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO

„Cigáni do ply-
nu“. „Šesť miliónov 
zabitých Židov v 
koncentračných 
táboroch je len roz-
právka.“ „Cigáni sú 
menejcenná rasa.“ 

To je pár výrokov kotlebovcov, ktoré v po-
sledných rokoch vypustili zo svojich úst. 
Mnohí z nás si povedali, že takú stranu 
treba bez milosti zrušiť. Súd však rozho-
dol inak ... a mnohí sa nazdávajú, že pre-
to, lebo Kotleba Ficovi vo veľa veciach veľ-
mi poslúžil, a preto mu Fico nezrušenie na 
súde za odmenu vybavil.

Nebol som zástanca ich zrušenia, 
lebo by ich to len a len posilnilo. Myslím 
si, že Kotlebu a jeho nebezpečné myš-
lienky musíme poraziť v čestnom boji vo 
voľbách, nie nejakými súdnymi skratka-
mi. To však neznamená, že máme pred 
očividným fašizmom rezignovať. To zna-
mená, že každý politik, ktorému úprim-
ne záleží na tom, aby fašizmus plíživo 
nerozťahoval svoje nebezpečné chápadlá 
po Slovensku, by mal oddnes vyhrnúť ru-
kávy, vyliezť zo svojej bubliny či kaviarne 
a začať konečne riešiť skutočné problémy, 
ktoré ľudí na Slovensku trápia.

Ak ľudia uvidia reálny záujem svo-
jich politikov o ich život, nebudú ZO ZÚ-

FALSTVA hľadať spásu vo fašistických 
politikoch. To je celé. Stačí robiť úprimnú 
politiku s ľuďmi a pre ľudí. 

Na záver. Potom, ako Najvyšší súd 
dal de-facto Kotlebovi okrúhlu pečiatku 
na to, že môžu ďalej bez strachu šíriť po 
Slovensku fašistické myšlienky a hlásať 
nenávisť voči všetkým Rómom, som sa 
rozhodol pre svoj osobný protest - odd-
nes budem robiť intenzívnu kampaň pre 
dobrého Róma na našej kandidátke - Pet-
ra Polláka. Budem vyzývať ľudí, aby na 
protest voči slovenskému fašizmu volili 
človeka z osady. Ktorý sa nevzdal, vyštu-
doval a dnes je deťom v osadách pozitív-
nym vzorom.

Ukážme spoločne krúžkom pre Pet-
ra Polláka (číslo 3 na našej kandidátke), 
že sme hrdí na svojich 
predkov, ktorí sa v 
SNP odvážne po-
stavili fašistickému 
zlu. Ukážme krúž-
kom pre Peťa, že 
netrpíme predsud-
kami a vieme oceniť 
dobrých a pracovitých 
Rómov. Spojme sa 
za dobrú vec!
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INZERCIA
kosicko@regionpress.sk

www.regionpress.sk
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www.extranaradie.sk

Záhradná technika - Extra ceny !

Skladná 6, (roh Skladná–Rastislavova) Košice, tel.: 0917 828 883

37
-0

08
0



KS19-18 strana- 11

11
BÝVANIE

27
-0

04
5-

3

700€

299€

229€
179€

119€ 279€

279€

189€

249€

349€

49€

75€

65€79€

89€

35€

65€

55€

45€

39€ 89€

225€

199€

189€
325€

185€

179€

215€
215€

349€

469€

249€

225€235€

185€

269€
269€

299€ 299€

285€
275€

465€

199€

125€
145€
169€

299€

299€

299€

299€
169€

299€

299€
279€

239€

500€

335€

399€

165€

335€

125€

189€

115€

135€

339€

1399€



KS19-18 strana- 12

12
SLUŽBY, BÝVANIE, ZDRAVIE

 www.odb-injektaz.sk
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ZADARMO mikroventilácia
okien
ZADARMO zameranie,
demontáž, odvoz odpadu

JARNÁ AKCIA za BEZKONKURENČNÉ CENY
OKNÁ BEZ ČAKANIA - SKLADOM viac ako 1000ks

JARNÁ AKCIA za BEZKONKURENČNÉ CENY
OKNÁ BEZ ČAKANIA - SKLADOM viac ako 1000ks

JARNÁ AKCIA za BEZKONKURENČNÉ CENY
OKNÁ BEZ ČAKANIA - SKLADOM viac ako 1000ks

JARNÁ AKCIA za BEZKONKURENČNÉ CENY
OKNÁ BEZ ČAKANIA - SKLADOM viac ako 1000ks

Zároveň montujeme a prenajímame fasádne lešenie zn. GRAF

86524001800 2100

22
10

16
00

15
00

15
00

850650

209,-€159,-€145,-€
97,-€

209,-€159,-€145,-€
97,-€

1200

15
00 89,-€89,-€

1500
15

00 129,-€129,-€

900

12
00 66,-€66,-€

9001200

15
00

12
00 78,-€79,-€ 78,-€79,-€

600900500

12
00

90
0

60
0

50
0

1200

59,-€49,-€50,-€31,-€ 59,-€49,-€50,-€31,-€

6-8 komorový profil s troma tesneniami ALUPLAST, DECCO, SALAMANDER

CERTIFIKÁT “CE”
CERTIFIKÁT “CE”

www.oksro.sk

Akcia platí
do vypredania zásob

PLASTOVÉ, HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE, PARAPETY, ŽALÚZIE A SITÁ

DEMONTÁŽ - MONTÁŽ - VYSPRÁVKY

ZADARMO žalúzie pri montáži
okien našou firmou
ZADARMO blokáda kľučky
proti chybnej manipulácii
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

KOŠICE, Letná 47
Tel./fax: 055/ 64 44 446

E-mail: ok.kosice@gmail.com
O2: 0948 622 266

Uvedené rozmery sú rozmery stavebných otvorov. Ceny bez DPH.

Presťahovali sme sa do budovy Východoslov. tlačiarníPresťahovali sme sa do budovy Východoslov. tlačiarníPresťahovali sme sa do budovy Východoslov. tlačiarní
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30919 204 754

SIETE PROTI
HMYZU

Servis
Montáž
Dodanie
Oprava

INZERCIA
kosicko@regionpress.sk
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399€

PLECHOVÉ
GARÁŽE

Dovoz a montáž
 ZDARMA

Dovoz a montáž
 ZDARMA

3x5m10
rokov

na trhu

V ponuke GARÁŽOVÉ BRÁNY na mieru !

Plat:
od 630€
do 980€
brutto

Požiadavky:
• prax v obchode
• komunikatívnosť
• serióznosť

P R I J M E M E
ASISTENTA predaja
do rybárskych potrieb

Viac info:  055/677 16 66  ( od 10:00 do 16:00h )
Námestie L. Novomeského 9, Košice
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VO VÝHODNÝCH CENÁCH

AJ V ROKU 2019

Firma PRIBULA-MIX, s.r.o.

Košice      0905 642 837      www.pribulamix.sk
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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 Pracovník s odbornou praxou  
na zaučenie: v našom odbore:
Hod. mzda bez príplatku: 3,50 eur Hod. mzda bez príplatku: 5,50 eur
Hod. mzda s príplatkom: 5,33 eur Hod. mzda s príplatkom: 7,50 eur
Mesačne 1.100,-€ Mesačne 1.660,-€
s nadčasmi a príplatkami s nadčasmi a príplatkami

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

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

Kontaktujte nás:
tel.č.: 055/72 61 503

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

34
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2Kancelária v Košiciach, Strojárenská 13, 1.posch.

Informácie ohľadom umiestnenia

055/622 00 11 | 0905 962 161

Už od svojich počiatkov poskytovala 
Cirkev pomoc ľuďom v núdzi. Charita 
je pre Cirkev nielen istým druhom dob-
ročinnosti, ale patrí k jej prirodzenosti. 
Spolu s  ohlasovaním Božieho slova 
a  vysluhovaním sviatostí, je pomoc 
núdznym prejavom jej podstaty. Cirkev 
však takisto sama často naliehavo po-
trebuje pomoc, predovšetkým v krízo-
vých oblastiach, kde je prenasledova-
ná, utláčaná, trpí vojnou, prírodnými 
katastrofami alebo hmotnou núdzou. 
V  21. storočí nemôže stále asi 200 
miliónov ľudí na svete slobodne 
praktizovať svoju vieru. Základné 
právo na náboženskú slobodu nie je 
zaručené vo viac ako 80 krajinách sve-
ta. V týchto krajinách praktizovanie 
viery a  vydávanie evanjeliového sve-
dectva o ľudskej slobode a dôstojnosti 
často hraničí s mučeníctvom.

Dobročinnosť, ktorá pramení z vie-
ry a  pomáha rásť človeku na ceste k 
Bohu, je najhlbším poslaním pápež-
skej nadácie ACN - Aid to the Church in 
Need (Pomoc trpiacej Cirkvi). Korene 
ACN siahajú do obdobia konca druhej 
svetovej vojny, kedy milióny ľudí bolo 
vysídlených a národy tak veľmi potre-
bovali odpustenie a  zmierenie. Vtedy 
holandský kňaz, premonštrát P. We-
renfried van Straaten cez konkrétnu 
pomoc utečencom a  duchovnú služ-
bu zmierenia poukázal na silu žitého 
evanjelia. Jeho činorodosť a nápaditosť 
boli počiatkom „Kirche in Not“, dnes 

celosvetovej organizácie ACN. Už viac 
ako 70 rokov ACN pokračuje v tejto 
duchovno-charitatívnej činnosti a 
prostredníctvom osvety, modlitby 
a konkrétnych projektov podporu-
je v súčasnosti vyše 5300 projektov 
ročne v  takmer 150 krajinách sve-
ta. Túto pomoc po páde komunizmu 
zakúsilo vo veľkej miere aj Slovensko, 
pri obnove svojich cirkevných štruktúr 
a rozvoji pastoračnej činnosti. 

ACN sa zasadzuje obzvlášť za 
kresťanov, kdekoľvek sú prenasle-
dovaní, utláčaní alebo kde sa ocitli 
v materiálnej núdzi. Aktuálne usku-
točňuje nadácia ACN prioritné projek-
ty v  ťažko skúšaných krajinách, ako 
napr. na Blízkom Východe – v  Iraku, 
Sýrii, Južnom Sudáne, Stredoafrickej 
republike, Venezuele, v ázijských kra-
jinách ako Čína, Indonézia, Mjanmar-
sko, kde Cirkev trpí ako náboženská 
menšina alebo je diskriminovaná. 
„Oni sú skúšaní vo viere, my sme skú-
šaní v  láske,“ zhrnul misiu ACN jej 
zakladateľ páter Weren-
fried.

Viac sa o  nadácii 
ACN, aktuálnych pro-
jektoch a možnostiach 
ich podpory dozviete 
na: www.acn-slovensko.
org

Pomoc skúšaným vo viere

» P. Martin Mária Barta
duchovný asistent ACN 
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Firma LEGATUS EU príjme do prace na TPP 
v Nemecku zamestnancov na pozíciu:

- SKLADNÍK (Komis, Picker), kde je prax vítaná, znalosť NJ nie je nutná. 
    Pri tejto pozícií je čistý mesačný príjem 1 500,00 € plus príplatky.
- VEDÚCI SKLADU ( Schiechtleiter) znalosť NJ nutná , ovládanie PC je 
    samozrejmosťou. V prípade ak pozná program SAP automatiky uprednostnený 
    ak nie, zaučíme na naše náklady. Pri tejto pozícii je plat netto 1 800,00 € plus 
    možnosť nadčasov.
- OPERÁTOR VÝROBY V TLAČIARNI znalosť NJ aspoň základy a všetko 
    ostatné zaučíme ak je chuť pracovať, čo je aj podmienkou. Mzda sa pohybuje 
    od 9,00€ / hodina netto záleží od pozícii.

ZAMESTNANCI MAJÚ ZABEZPEČENÉ UBYTOVANIE, 
KTORÉ HRADÍ FIRMA V PLNOM ROZSAHU. 

Všetký tieto pozície sú vhodne len pre mužov. Bližšie informácie podávame len 
vážnym záujemcom a to pri osobnom kontakte, ktorý si môžeme dohodnúť 

telefonický na tel.: 0918 398 197 alebo e.mail.: t.cejka.lager@gmail.com, 
kde môžete zaslať aj Váš životopis.
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»Kúpim garsónku - 2 izb 
byt. Súrne. Hotovosť. 
0910 652 053

»Kúpim haki lešenie 
0908 532 682
»Predám sklolaminá-
tové žumpy o objeme 
5.000, 8.000 a 10.000 
litrov a vodomerné plas-
tové šachty. Cena od 650 
€. Doveziem, osadím, 
vykonám aj tlakovú 
skúšku.  0905 925 991

»Čistenie hrobov a obno-
va písma, serióznosť, ko-
rektnosť a spoľahlivosť. 
T.Č. 0919 205 521
»HĽADÁM ML. DÔCHOD-
KYŇU NA UPRATOVANIE 
BYTU NA TERASE 2XV 
MESIACI. VOLAŤ 0949 651 
479

Občianska
riadková
inzercia

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 mobil-
ný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za kaž-
dých začatých 30 znakov textu 
vášho inzerátu vrátane me-
dzier. 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 uve-
rejniť v ľubovoľných iných na-
šich novinách, KS zameňte za 
skratku novín, ktorú nájdete 
na 2. strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

auto-moto/predaj 1
auto-moto/iné 2
byty/predaj 3
byty/prenájom 4
domy/predaj 5
pozemky/predaj 6
reality/iné 7
stavba 8
domácnosť 9
záhrada a zverinec 10
hobby a šport 11
deťom 12
rôzne/predaj 13
rôzne/iné 14
hľadám prácu 15
zoznamka 16

ČÍSLA RUBRÍK    

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

14 RÔZNE / iné    

2.5. Žigmund
3.5. Galina, 
 Timea
4.5. Florián
5.5. Lesia, 
 Lesana

6.5. Hermína
7.5. Monika
8.5. Ingrida
9.5. Roland
10.5. Viktória
11.5. Blažena
12.5. Pankrác

13.5. Servác
14.5. Bonifác
15.5. Žofia, 
 Sofia
16.5. Svetozár
17.5. Gizela, 
 Aneta
18.5. Viola
19.5. Gertrúda

20.5. Bernard
21.5. Zina
22.5. Júlia, 
 Juliana
23.5. Želmíra
24.5. Ela
25.5. Urban, 
 Vivien
26.5. Dušan

27.5. Iveta
28.5. Viliam
29.5. Vilma
30.5. Ferdinand
31.5. Petrana, 
 Petronela

MÁJ

ZÁSTUPCA
 PREVÁDZKY  FRESH PLUS KOŠICE

PREDAVAČ/KA
NA ÚSEKU OVOCIA/ZELENINY, 
MLIEČNYCH VÝROBKOV, PEČIVA

PREDAVAČ/KA
NA ÚSEKU  MÄSA A MÄSOVÝCH VÝROBKOV

€ + odmena z tržby + odmena za nárast

 €+ príplatok za nefajčenie + príplatok za prácu  

cez víkend vo sviatok a nadčas + odmena za výkon

Nástupná mzda  €+ odmena za obrat + odmena  

od nadriadeného + príplatok za prácu cez víkend a nadčas

Nástupná mzda  € + odmena za obrat + odmena 

od nadriadeného + príplatok za prácu v noci, 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

Chceš
naštartovať
svoju kariéru?
          Naša spoločnosť 
          ti v tom pomôže
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hľadá Skladníkov s VZV
do nemeckého mesta Regensburg 
Ponúkame:
   stabilnú prácu v renomovanej spoločnosti na TPP
   hodinová mzda od 9€ netto, hodinová mzda za prácu nadčas je 10€ netto
   nástup možný ihneď
Požadujeme:
   prax na VZV  
   znalosť anglického alebo nemeckého jazyka
   vlastné auto výhodou

Poď k nám 
pracovať 

do Nemecka! 

0800 162 162
www.stannah.sk 

600 000 
Stannah 
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www.konstrukter.sk
info@konstrukter.sk

Tel.: 0908 914 180 - 0905 218 177

OPERÁTOR VÝROBY 

800 - 1000 EUR/netto

���������
900 - 1100 EUR/netto

�������������� 

11 EUR/hod.

����������������� 

(príjem tovaru, štítkovanie)

 nutné stredoškolské vzdelanie

900 - 1100 EUR/netto

����������������������
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Ukrajinská 58, Košice

0905 747 979
www.conticar.sk
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ŤAŽNÉ
ZARIADENIA

predaj-montáž

ŤAŽNÉ
ZARIADENIA

predaj-montáž


