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Najčítanejšie regionálne noviny

Týždenne do 22 250 domácností

STK

JAZERO

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

STK + EK

,KE

www.stkkosice.sk

37-0009

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

0907 946 256

Slovenčina naša
Nie boty,
botník, ale topánkovník.

INZERCIA
kosicko@regionpress.sk

www.hilfe-in-wuerde.at
office@hilfe-in-wuerde.at
0908 868 643 | +43 699 190 48 723

SERVIS
OKIEN
rýchlo a lacno

0918 217 665

27-0017-32

10-ročné skúsenosti

66-0066-1

www.cisteniehrobov .sk

práce v Rakúsku už 15 rokov

Ak máte záujem o dlhodobú spoluprácu a finančnú istotu, kontaktujte nás

Lacné AUTODIELY
lykosice.eu

lacneautodie

0905 720 08

Strojárenská 3, Košice, Nám. Maratónu mieru
tel.: 055/ 623 45 76 ¦ mob.: 0918 626 193
web: www.arow.sk ¦ e-mail: arow@arow.sk
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66-0084

37-0001-2

Sprostredkovanie opatrovateľskej

PLASTOVÉ, HLINÍKOVÉ OKNÁ
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GARÁŽOVÉ BRÁNY
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27-0001-2

EXTERIÉROVÉ ŽALÚZIE
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KOŠICKO okolie Neobyčajne obyčajné dni

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.

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

HMYZU

Oprava
Dodanie
Montáž
Servis

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

0919 204 754
OBCHODNÉ PRIESTORY NA PREDAJ

v centre mesta Trebišov, ul.M.R.Štefánika 1515
Predmetom predaja sú posledné 2 priestory,
v ktorých sú zabehnuté prevádzky.
Priestor o výmere 66,62 m� je využívaný
nájomníkom s platnou nájomnou zmluvou.
V priestoroch o výmere 67,98 m� sa nachádza
predajňa s darčekovým tovarom, ktorú pravidelne
navštevujú verní zákazníci. Vďaka svojej vynikajúcej
polohe priestory neprehliadnu ani náhodní
okoloidúci. V zadnej časti sa nachádzajú rampy pre
jednoduchšiu manipuláciu s tovarom.
Bližšie informácie: 0917

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

DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

BIELE
vzor

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

v ponuke aj
hladké dvere
a odtieň Wenge

Západné Slovensko

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

odborná montáž s licenciou technickej služby od polície SR

0917 56 36 12 | 0911 60 20 40

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

STROJOVÉ KOPANIE

STUDNÍ do 13 m
VŔTANIE STUDNÍ

HĽADANIE VODY

0905 186 889, www.kopaniestudni.com

Zemné výkopové práce

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

AKCIA 270€
kovanie ZDARMA

NOVÉ ŽALÚZIE
NOVÉ SIETE
proti hmyzu

zameranie ZDARMA
v ponuke aj

INTERIÉROVÉ DVERE

www.ocelovedvere.sk
ocelovedvere@ocelovedvere.sk

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

zameranie ¦ dovoz ¦ montáž

PRETESNENIE
okien a dverí

0950 41 41 82

www.ZaluzieKosice .sk

INZERCIA

85-0052

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

Zemné výkopové práce

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

všetky dvere
SKLADOM

66-0002-1

ČEREŠŇA
MATNÁ

kosicko@regionpress.sk

KOVOVÝROBA

-odvoz-dovoz
-sťahovanie

BRÁNY
PLOTY
ZÁBRADLIA
SCHODISKÁ

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

0949 26 11 77
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vypratávanie
pivníc, záhrad

-likvidácia
azbestu-eternito-

vých striech, stavebného a iného odpadu

34-0109

DUB
MATNÝ

813 503

OPRAVA
ŽALÚZIÍ

BEZPEČNOSTNÉ DVERE
Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

66-0033

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

SIETE PROTI

62-0045

Vydavateľ:
REGIONPRESS s.r.o.

žeme ovplyvniť my sami.
Čo tak potešiť sa z vlčích makov, letného dažďa, úprimného susedského pozdravu, alebo „iba“ z toho, že nateraz nemusíme brať lieky, pichať si injekcie, ležať na
tvrdom lôžku v nemocnici. Alebo na zemi
pod mostom. Každý z našich dní, ktoré sú
nám dopriate, je totiž neobyčajný. Aj ten,
ktorý sa končí únavou, veď predsa človek
bol stvorený na to, aby tvoril a nie iba
trovil. A tak som tentoraz naozaj nevybral
žiaden v kalendári polotučným písmom
vytlačený významný medzinárodný deň.
Ale pripomínam, dovolím si, prepáčte mi,
že každý deň stojí za to. Nikto z nás ani
len netuší, na ktorý z nami
prežitých dní budeme raz
o veľa rokov spomínať ako
na deň výnimočný. Krásny, úžasný...
Za pokus to stojí, takéto pocity z budúcnosti
skúsiť prežívať v
prítomnosti. Veľa
šťastia!

27-0005-1

Masarykova 2
KOŠICE
kosicko@regionpress.sk

Opäť po týždni všetko dobré vám, milí
čitatelia! V predstihu som sa pozeral do
kalendára, aké významné dni nás v nasledujúcom týždni čakajú a zrazu mi to
došlo. Často hľadáme obsah v nepodstatnom a nevidíme či dokonca sme
zabudli vidieť to podstatné v našich
životoch.
No skúste, len tak – spontánne – čo je
pre vás naozaj dôležité? Čo je pre človeka
dôležité? Čo treba na to, aby sme pocítili kúsok šťastia, ako majster Jan Werich
raz povedal „ten malilinký kousek pokakanýho štěstíčka“?
Slovensko je zvláštna krajina. Patríme medzi najviac zadlžené spoločenstvá
občanov v Európskej únii. Klesá naša
spotreba, začíname šetriť na nákupoch,
mnohí to robia už roky. Na druhej strane – sme krajinou, kde sa najviac predá
osobných áut. Kde sa pomerne veľmi veľa
lieta na dovolenky, kúpené na pôžičku.
Kde je najvyšší počet exekúcií. Kde je jeden z najvyšších počtov samovrážd.
Naše psychické zdravie upadá, to fyzické chátra a pritom by stačilo to, čo mô-

66-0005-4

Redakcia:
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SLUŽBY, BÝVANIE
6 komorové okná
za CENU 5 komorových
STREŠNÉ KRYTINY - PREDAJ A MONTÁŽ
ODKVAPOVÝ SYSTÉM - SKLADOM

155 €

120 €

175 €

27-0013-1

VÝHODNÉ ZĽAVY!

Pretláčanie - krtkovanie

montáž
h.sk
www.oplotoc
lotoch.sk

Rastis

pracovné odevy
obuv ¦ rukavice

VEĽKÁ IDA 682
055/ 699 26 19
0907 931 597
WWW.KEMAX.SK

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

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

61-0419

e mail: oknaradek@pobox.sk, oknaradek1@gmail.com

Garážové brány t Automatické brány a závory
BRANAMI, Rázusova 12, Košice t pauer@netkosice.sk t 0903 600 573

výšivky už od 1 ks
tričká ¦ košele ¦ mikiny
y
uteráky ¦ krstné košieľk

AMI

Košice

66-0119

info@op

$FO>IQLS@B à"RHBIPHȚà à1BI àͽàà àͽͽààͽ

34-0040

0902 348 974

jednotná cena 13 €/m2

-OBȆLS àMLA@ELAàȇBI àPQ>KF@B à1BI àͽàͽà
85-0234

Popod cesty, chodníky,
zatrávnené plochy
pre inžinierske siete,
elektrika-voda-plyn

245 €

STAVEBNÉ PRÁCE • REKONŠTRUKCIE BYTOV
35,-0(0(6(.5(7È5.8
1È678P,+1(Ć
• ZATEPĽOVANIEGR.UDþ~QRYLHF
• GARÁŽOVÉ
BRÁNY

KRT - VRT

GABIÓNOVÉ PLOTY A KOŠE
BRÁNY• PLOTY
vé
Drevoplasto
dosky
na terasy
a ploty

604
0903 350
vo
la va 88

190 €

Po-Pia: 9��-17��
y
Sobota: len objednávk

27-0053

0904 296 595

aneta.dugasova@gmail.com

66-0016-1

Rooseveltova 24, Košice

Prvotriedne žulové pomníky z kvalitného prírodného materiálu za bezkonkurenčné ceny
Kompletné práce
Využite zľavy až do výšky
ZASTÚPENIE NA CELOM
- aj výkopy
VÝCHODNOM SLOVENSKU
Seriózny prístup
ku každému zákazníkovi
Obojstranná impregnácia

Á

TN
IA

C

K
A

Vaše kamenárstvo OKNO, s.r.o. | www.oknosro.sk

Jazerná 1 (Areál Dávid), 040 12 Košice
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27-0004-1

LE

-35%

Bezplatná obhliadka
pomníka proti vode
pri
celom
žulovom
komplete
ZDARMA
a nacenenie
Zavolajte nám na bezplatnú linku 0800 500 535
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Mediteriánska diéta
Keď sa hovorí o mediteriánskej diéte
(MD), mnohým napadne pizza, gyros,
falafel, cestoviny lasagne, prípadne
dlhý biely chlieb. Je to však úplne inak.
Táto diéta obsahuje vo veľkej miere čerstvé ovocie a zeleninu, orechoviny, rybu,
ako aj olivový olej.
Typické pre MD:
ɧ2EVDKXMHYHĀD]HOHQLQ\RYRFLDRUHFKRY
strukovín, ktoré sú prirodzenou súčasťou
väčšiny receptov.
ɧ 2UHFK\ D RULHģN\ V¼ SRUXNH DNR ]GURM
rýchleho občerstvenia, namiesto sladkostí. Stačí 5-10 kusov denne, podľa veľkosti.
ɧ &HOR]UQQ« SRWUDYLQ\ QDPLHVWR W¿FK ]
bielej múky.
ɧ %\OLQN\ VD SRXŀ¯YDM¼ QD RFKXWHQLH
WDNPHUNDŀG«KRMHGOD
ɧ5\E\YVWUDYHV¼DVSRĊNU£WW¿ŀGHQQH
– tuniak, losos, pstruh, makrela, sumec,
sleď; morské plody.
ɧ=ULHGNDY£NRQ]XP£FLDÏHUYHQ«KRP¦VD
Porcia červeného mäsa by mala mať veľkosť asi balíčka kariet, nie viac.
ɧ1DKUDGHQLHPDVOD]GUDYģ¯PLWXNPLSUHdovšetkým olivovým olejom. Vyhýbanie
sa margarínom.
ɧ 5R]XPQ« SULM¯PDQLH V\URY MRJXUWRY
YDM¯ÏRNK\GLQ\-HG¶OHŀLW«QH]DPLHĊDħVL

KAMENÁRSTVO

tvrdé syry s hlavným jedlom.
ɧ 3UHIHUXMH FHOR]UQQ¼ U\ŀX D FHOR]UQQ«
cestoviny.
ɧVyhýba sa slanine, klobásam a mäsovým
výrobkom s vysokým podielom tukov.
ɧ8SUHGQRVWĊXMHVH]µQQHSRWUDYLQ\
ɧ 3RK£U Y¯QD DOH SR]RU W\SLFN£ VWUHGRmorská diéta neobsahuje viac ako pohár
vína denne.
=GUDYLX SURVSLHYD YHĀD DQWLR[LGDQWRY
a vlákniny z ovocia a zeleniny, z celozrnných výrobkov a orechov, n-3 mastné
kyseliny v olivovom oleji a rybách, polyIHQRO\YRY¯QHRYRF¯]HOHQLQHWULHVORYLQ\
v bylinkách. Suma – sumárum: Stredomorská strava dokázateľne predlžuje
život a chráni pred vznikom chronických ochorení.
1HVPLHPH ]DE¼GDħ ŀH PHGLWHUL£QVN\ÏORYHNVLYŀG\PXV¯Q£MVħGRVWDWRÏQ¿
čas na jedlo, a preto nie je
zhltnuté v náhlivosti, sediac pri televízii alebo
pri počítači. Pokojné a
pohodlné stravovanie
MH URYQDNR G¶OHŀLW« DNR
to, čo sa dostane na
tanier.

Čistenie hrobov
Doseky dátumov
Obnova písmen
predaj@urnovehroby.sk

0944 032 810

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH

Košice, Rastislavova 81

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

(oproti KOSITu a zastávky MHD)
Po -Pia: 8 -16
e-mail: bf-trade@stonline.sk

27-0083

(dokončenie)

www.bf-trade.sk

(pred ČS OMV)
tel.:

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

Najvyššia
rada okien
Materiály používané pri výrobe:

fax:

055/728 87 82
- s celoobvodovým
kovaním

ZÁRUKA na okná
5 rokov

Vchodové dvere
do rodinných domov

- oddĺženie úverov
- zastavíme dražby
- zastavíme zrážky zo mzdy

0905 742 924
0908 984 147
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27-0079

Južná trieda 97

34-0008-1

KOŠICE

Možnosť nákupu na splátky aj bez navýšenia AKCIA

tradícia

15 rokov

5
BÝVANIE
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Nástup na rodičovskú dovolenku
Rodičovskú dovolenku možno chápať
dvoma spôsobmi. V prvom prípade nasleduje po uplynutí materskej dovolenky a bez
rozdielu na ňu môže nastúpiť matka alebo
otec dieťaťa. V druhom prípade je to obdobie považované za materskú dovolenku, ale
v zastúpení otcom, čiže prípad, keď starostlivosť o novonarodené dieťa vykonáva otec.
V nasledujúcom texte sa zameriame na
prvý prípad. Na prehĺbenie starostlivosti o
dieťa môže matka aj otec dieťaťa požiadať
zamestnávateľa o rodičovskú dovolenku.
Nakoľko nemusí nástup na rodičovskú
dovolenku nasledovať bezprostredne po
materskej dovolenke, začína rodičovská
dovolenka vtedy, keď o ňu zamestnanec požiada svojho zamestnávateľa. Je potrebné
mať na mysli, že nárok na rodičovskú dovolenku platí najviac do dosiahnutia 3 rokov
života dieťaťa. Táto dovolenka sa poskytuje
v rozsahu, o aký rodič žiada, spravidla však
najmenej na jeden mesiac, avšak nie dlhšie
ako do dňa, v ktorom dieťa dosiahne 3 roky
veku. Rozdielna situácia nastane v prípade
dieťaťa, ktorého zdravotný stav si vyžaduje dlhšiu osobitnú starostlivosť. V prípade
dieťaťa, ktorého zdravotný stav si vyžaduje
osobitnú starostlivosť, je zamestnávateľ povinný umožniť zamestnancovi, ktorý o to
riadne požiada, rodičovskú dovolenku až
do dňa, kedy dieťa dosiahne 6 rokov veku.
Rodičovská dovolenka môže byť čerpaná aj opakovane, resp. prerušovane
(po prerušení je možné opätovne požiadať

o ďalšie čerpanie). Zamestnávateľ sa môže
so zamestnancom dohodnúť aj tak, že rodičovskú dovolenku možno poskytnúť najdlhšie do dňa, v ktorom dieťa dovŕši 5 rokov
veku, a ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom vyžadujúcim osobitnú starostlivosť, najdlhšie do dňa, v ktorom dieťa dovŕši 8 rokov veku, a to najviac
v rozsahu, v ktorom sa táto dovolenka nečerpala. Zamestnanec teda môže posunúť,
resp. odložiť čerpanie rodičovskej dovolenky o dva roky. Jej rozsah však ostáva nezmenený. To znamená, že ak si zamestnanec
vyčerpal túto dovolenku v plnom rozsahu,
logicky už nemá možnosť ju posunúť alebo odložiť. Zamestnanec musí písomne
oznámiť zamestnávateľovi najmenej
jeden mesiac vopred predpokladaný
deň nástupu na rodičovskú dovolenku, predpokladaný deň jej prerušenia,
skončenia a tiež akékoľvek zmeny týkajúce sa týchto údajov. Na záver možno
konštatovať, že zamestnanec (žena či muž)
môže, ale nemusí čerpať rodičovskú dovolenku a zamestnávateľ je naopak povinný
poskytnúť rodičovskú dovolenku zamestnancovi, ktorý o ňu požiadal a spĺňa zákonom stanovené podmienky.

ČISTENIE
DPF FILTROV
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.

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

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

83-0080

(práva a povinnosti zamestnanca)

30
plastové
plastovéaadrevené
drevenéeurookná,
eurookná,dvere
dvereaagarážové
garážovébrány
brány

520€

NA SPLÁTKY
BEZ NAVÝŠENIA

Profesionálni, školení pracovníci
Špičkové 5 - komorové
proﬁly
WINKHAUS

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

380 €

DARČEK

elektronika podľa ponuky
pri nákupe nad 900€

AKCIA

Rakúske kovania
V cene okien je zahrnuté:

469€

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

elektrická nerezová rúra Elektrolux

KS19-25 strana-
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34-0015-15

410€

7
SLUŽBY, BÝVANIE

ˇ
TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY PRÍSTRESKY
ALTÁNKY BALKÓNY
DREVO - HLINÍK - OCEĽ - SKLO - PLECH - BRAMAC

ZÁHRADNÉ DOMČEKY

Od zákl ado v až po stre chu ...

promontglass@promontglass.sk

0915 135 811

Slovenčina naša
Nie bezo
zbytku, ale bez zvyšku.

www.promontglass.sk

0918 623 064

37-0125

34-0006-1

66-0081-1

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

724

PRÍSTREŠKY PRE AUTÁ

17 rokov
vyrábame okná
pre Slovensko

Pôžičky od 18 do 75 rokov

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

22
rokov

RÁMOVÉ ZASKLENIE

BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE

87-0009

PROMONT GLASS s.r.o.

KS19-25 strana-
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8
zdravie

PARK ANIČKA
(OC FRESH)
PRI AREÁLI RYBA ANIČKA

až

8€
€

80

55%
(OC MIER)

OCUVITE LUTEIN FORTE
60tbl.

MOBIVENAL MICRO
100+20tbl.

2067

8€
€

80

Akcia platí do 15.07.2019 alebo do vypredania zásob.
34-0114

1956

U SPASITEĽA

KS19-25 strana-
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9
služby, bývanie, relax

07 REALITY / iné
»Kúpim garsonku - 2iz
byt. Súrne. Hotovosť.
0910 652 053
»ODKÚPIM CHATKU OPATSKE 0950 865 824

08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie
0908 532 682
»Čistenie hrobov a obnova písma, serióznosť, korektnosť a spoľahlivosť.
T.Č. 0919 205 521

09 DOMÁCNOSŤ
»Predám lúpané orechy
0908 040 682
»Predám vyššiu man.
posteľ 180, Dub bardolino, Decodom. Má vyklá.
rošty s úlož. priestorom.
V cene aj 2 nočné stolíky
z rovnakej rady so šuflíkmi. Pôvodne 450€, teraz
250€. Predám aj stredne
tvrdé kvalitné matrace zn. Gold Dreamzone,
90x200, používané 2ks,
pamäť. pena, záruka
25r. na matrac. Matrace
kupované v roku 2013.
Pôvodne 1ks 369€, teraz
1ks 100€, predávam iba
spolu za 200€, 0904 117
088

Máte teplo na terase ?

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

7

ˇ
rocné
skúsenosti

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.

Vyriešte to v správnom čase.

Materiály: HLINÍK, DREVO

montter@montter.sk

www.montter.sk

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

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

Zabezpeèíme demontáž, betonáž, pokládku dlažby...

0919 370 730 0919 383 363
PRÍSTREŠKY - TERASY
RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE
TIENENIE NA STRECHY
SKLENENÉ STRECHY
STAVEBNÉ PRÁCE

87-0058

»Kúpim motocykel: JAWA,
CZ-125,175,250,350, MANET, STADION, PIONIERMUSTANG, BABETU aj nepojazdné -nekompletné,
aj ND. PENIAZE HNEĎ NA
RUKU, volať, alebo sms
0905 450 533

ZIMNÉ ZÁHRADY s tienením

Zariadenie pre seniorov

Špecializované zariadenie a
Rehabilitačné centrum

Zlatý páv, s.r.o.
Drienovecké kúpele, Drienovec
Tel.: 0911 047 213

www.DrienoveckeKupele.sk

PATRIA n.o. Drienovec 497
Tel.: 055/48 98 710, 460 21 15
Reh. centrum: 055/48 98 711

27-0010-6 / 0056

02 AUTO-MOTO / iné

Chcete si
podať
inzerát?

KAM S DREVENÝM ODPADOM ?
ZBERNÝ DVOR ODPADOVÉHO DREVA

�������������������������������������������������
������������������������������
�������������������������
�������������������������������������������������������
�������������������������������

VYHOVUJÚCI DREVNÝ ODPAD
�������������������������
������������������������������
��������������������������������
�������������������������������

PREPICHY
POD CESTY

����������������������
�����������
�������������������
�����������������

������������������������������������������
���������������������������

62-0008

Občianska
riadková
inzercia

www.bucina-ddd.sk

13 RôZNE / predaj
»PREDÁM SIEŤKY NA
OKNÁ PROTI HMYZU.
ROZMERY 54X142 -3 ks
, 75X142 CM JEDEN KUS.
0905 741 827

14 RôZNE / iné
»HĽADÁM ŽENU NA
UPRATOVANIE 3-IZBOVÉHO BYTU NA TERASE 2X V
MESIACI OD 1.júla. VOLAŤ
0949 651 479

16 ZOZNAMKA

66-0031-1

»Čerstvá dôchodkyňa
má rada cestovanie,
prírodu, divadlo. Pridáte
sa? 0944 325 983

KS19-25 strana-
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na rovinu, škola

eKASA

K eKase sa všetci nedostanú, výrobcovia nestíhajú

Pokutovať zatiaľ nebudú, ak...

Hoci sa termín spustenia eKasy
1.júl blíži, nie všetci podnikatelia
sa k nej aj reálne dostanú. Objednávku síce zrealizovali, no výrobcovia ich požiadavku nie sú schopní naplniť.
V minulom týždni evidovala finančná správa takmer 185 000 pokladníc
aktívnych v systéme eKasa. Je to 77% zo
všetkých dnes používaných pokladníc.
Všetkým, ktorí si splnili svoju povinnosť
a požiadali o pridelenie kódu a objednaTermín sa nemení
Pri kontrolách nebude finančná správa do 30.septembra pokutovať podnikateľov, ktorí splnia uvedené podmienky, teda:
-požiadajú o kód eKasa do 30. júna,
-stiahnu si inicializačný balíček,
-preukážu sa záväznou objednávkou
na certifikovanú eKasu od výrobcu a
evidujú tržbu v pôvodnej kase.
Zároveň však platí, že okamžite po
dodaní cerfitikovaného riešenia musia prejsť na systém eKasa.

li si pokladničné riešenie, ale aj napriek
tomu nemajú eKasu, vyjde finančná
správa a ministerstvo financií v ústrety tým, že nebudú pokutovaní. Termín
spustenia úplnej prevádzky systému

eKasa však zostáva zachovaný a je ním
1.júl 2019.

Ministerstvo prichádza
s návrhom riešenia problému

Vedenie ministerstva a finančnej
správy prišlo s návrhom ako ochrániť
podnikateľov pred tým, aby doplatili
na skutočnosť, že výrobcovia pokladničných riešení nie sú schopní pokryť
všetky objednávky na dodanie pokladníc. Finančná správa preto v spolupráci
s ministerstvom prijala opatrenie, ktoré
je v prospech podnikateľov. „Podnikatelia, ktorí splnia tri základné podmienky,
sa nemusia báť v prechodnom období
pokutovania, ak nebudú evidovať tržby
v systéme eKasa. Ale to iba za predpokladu, že požiadajú o kód eKasa do 30.
júna a stiahnu si inicializačný balíček,
preukážu sa záväznou nevybavenou
objednávkou na certifikovanú eKasu
od výrobcu a evidujú tržby v pôvodnej
kase,“ vysvetlil podrobnosti o navrhovanom riešení minister financií Ladislav
Kamenický. Finančná správa uvádza, že
spravila všetko pre to, aby sa podnikatelia na systém eKasa mohli pripojiť.
Nemá však žiadny dosah na nepripravenosť niektorých výrobcov a ich technické a ľudské kapacity, zároveň tiež nechce, aby situácia postihla samotných
podnikateľov, ktorí za výrobcov pok-

zdroj stevepb pixabay

ilustračné foto
ladníc nenesú žiadnu vinu. „Vidíme, že
podnikatelia mali snahu splniť si svoje
zákonné povinnosti, čoho dôkazom je
vysoký počet podaných žiadostí o kód
eKasa. Chceme im poskytnúť riešenie,
pri ktorom nedoplatia na nepripravenosť výrobcov. Pozorne totiž sledujeme
vývoj na trhu a aj my vnímame odkazy,
že niektorí výrobcovia nie sú schopní
dodať požadované množstvo eKás,“ informovala prezidentka finančnej správy
Lenka Wittenbergerová. Vedenie ministerstva a finančnej správy sa tiež zhodlo,
že mnohí výrobcovia si prípravu pokladničného riešenia nechali na poslednú chvíľu a poniektorí sa k daňovým

subjektom nesprávali transparentne a
zavádzali ich. Finančná správa eviduje
aj oneskorenie dodávok u softvérových
domov, ktorým výrobcovia nedodali
podklady v dostatočnom predstihu, prípadne čakali na výrobcov, ktorí nemajú
certifikát.„Keďže nám na našich klientoch záleží a v žiadnom prípade nechceme ohroziť ich podnikanie, vychádzame
v ústrety požiadavkám, aby si aj naďalej
mohli plniť svoje povinnosti vyplývajúce zo zákona,“ povedala prezidentka
finančnej správy Wittenbergerová.
Informácie poskytla Finančná správa
Slovenskej republiky
Redakčne spracovala Renáta Kopáčová

Nemožno odpísať štyri pätiny
Slovenska I

Skutočné problémy používania
národného jazyka

Na rovinu dnes s pani Jelou Tvrdoňovou, dlhoročnou odborníčkou pre rozvoj vidieka na Slovensku aj v EU.

Opozičná parlamentná strana predkladá zmenu zákona o štátnom jazyku, ktorý liberalizuje jeho prvotné
postavenie.
Domnievam sa, že takýto krok je zbytočný najmä v súvislosti s tým, že súčasné postavenie jazyka neprináša problémy medzi používateľmi. Nepáči sa mi
tento spôsob politikárčenia, keď chcú politici zaujať voliča menšinovej národnosti
a hľadajú neexistujúce problémy.
Riešenie národného jazyka je citlivé. Ak je však potrebné, treba pristúpiť aj
k takejto téme. Len nie prizmou politiky!
Ale ani nie prizmou konzervatívneho
náhľadu na jazyk, ktorý nezodpovedá súčasnej komunikácii. Aj napriek tomu, že
sa tu nezaznamenávajú nejaké zásadné
problémy, sú tu aspekty, ktoré by sa mali
otvoriť:
Prvým aspektom je kodifikácia, ktorá v rukách ministerstva kultúry nebola
dlhé roky aktualizovaná. Kodifikačné
príručky sú staré desiatky rokov. Nie sú
zapracované nové slová, nové lexikálne
významy, nová výslovnosť či slová, ktoré
sa masovo používajú, hoci sú „nespisovné“. Konzervatívna lingvistika sa obáva
deštrukcie jazyka, ak by sa kodifikácia
otvorila. Fungovanie slovenčiny je však
dôkazom, že je pevne ukotvená u používateľov a dokáže kreovať rôznorodé texty.
Druhý aspekt lavíruje na hranici
konfliktu. Národnostné menšiny by si

Slovensko bolo oddávna charakterizované ako vidiecka krajina. Lenže vidiek
vymiera. Nie je to ľahkovážna politika?
Podľa názvu vašej rubriky teda na rovinu: nie je toto náhodou pohľad niektorých
Bratislavčanov, ktorí celý rok tvrdo pracujú
pre nadnárodnú korporáciu, v zime idú do
Álp lyžovať, v lete k moru a slovenský vidiek
poznajú maximálne iba cez malokarpatské
vínne pivnice? Prepáčte tú ostrosť, ale už vidím ako by zareagovali na túto otázku moji
priatelia z Liptova, Turca, Horného Považia
a Spiša, ale – áno aj z Gemeru, Malohontu,
Zemplína a Šariša.

mestá. To je totiž náš veľmi pestrý a rôznorodý slovenský vidiek – všetko okrem Bratislavy a Košíc, vrátane ich okolia.

Sú však regióny, kde vidiek žije iba
vďaka tomu, že ho pri živote drží staršia generácia.
Je to najmä východ krajiny alebo juh
stredného Slovenska. Tam vidiek naozaj
predstavuje iba stredná a staršia generácia.
Mladí sú preč – väčšinou tam, kde sa dá len
trochu lepšie zarobiť. Krátkodobo si situáciu
vyriešili a stali sa – okrem výnimiek – kdesi
vo svete druhoradými ľuďmi. Prečo sa toto
deje? No jednoducho preto, že my (alebo tí,
čo preberajú politickú zodpovednosť?) nevieme nič lepšie, iba dovoliť iným, alebo aj
svojim, drancovať práve vidiecke regióny a
vyvážať surovinu namiesto tvorby pridanej
Otázka mala teda asi znieť správne ľah- hodnoty, ktorá by priniesla prácu a príjem,
napríklad aj týmto mladým.
kovážna centrálna politika...
(Dokončenie nabudúce.)
Ľudia, ktorí napriek tomu, aká je politika
nepriaznivá pre vidiek, tieto regióny držia
» Ivan Brožík
vitálne, a robia z neho priestor pre kvalitný
život. Otázkou je, ako toto úsilie podporuje politika. Teda tá skôr blokuje aktívnych
ľudí, a naopak aktívne podporuje tých, čo
sú už bohatí dosť, ako napríklad nadnárodné automobilové spoločnosti a ich subdodávateľov. A vravia tomu podpora rozvoja zamestnanosti. Nedá sa totiž len tak odpísať
80 percent krajiny a takmer polovicu ľudí,
ktorí žijú v obciach do 5000 obyvateľov a
» Jela Tvrdoňová
ďalšie státisíce obývajúce početné malé
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mali osvojovať slovenčinu intenzívnejšie,
najmä v škole, aby sa štátnym jazykom
mohli dohovoriť v prípade, že by v budúcnosti opustili územia, kde sa hovorí menšinovým jazykom. Žiaci národnostných
menšín stále menej ovládajú slovenčinu,
čím sa zužuje ich miera uplatniteľnosti
na ostatnom území Slovenska. K dôraznej reforme nedochádza. Aj z dôvodu,
že nacionálni politici okamžite vytiahnu
diskrimináciu, ak by sa čo len o hodinu
posilnilo vyučovanie slovenčiny.
Tretím javom je aj stav ovládania materinského jazyka väčšinovým obyvateľstvom. Denne sledujeme v školách, ako
sa zhoršuje pravopis, tvorenie viet, štylistika textu a pod. Má to rôzne príčiny, no
najsilnejšou je vplyv masmédií a verejných činiteľov či osobností, ktorí jazyku
veľa nedávajú. Vážnou príčinou je aj veľmi zlý školský štátny vzdelávací program
zo slovenčiny, ktorý nedovoľuje venovať
sa problémovým oblastiam slovenčiny
intenzívnejšie a pravidelnejšie. Problém
sa dlhodobo nerieši.Zákon, ktorý predkladá opozícia, považujem za zbytočný,
politický a neriešiaci načrtnuté problémy.
Chápem, že ide aj o politické body. Lež
stále si naivne myslím, že legislatívci by
mali riešiť skutočné problémy, ktoré majú
skutočný dosah na ľudí, v tomto prípade
na používateľov slovenčiny.

» PhDr. Ján Papuga, PhD.

riaditeľ ZŠ s MŠ, Riazanská 75, Bratislava
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sudoku / SLUŽBY, BÝVANIE

Najlepšia obnova strechy v najlepšej cene

NAJ - STRECHA s.r.o.

obnova: eternitových
plechových
plochých

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

BEZ DEMONTÁŽE

0940 776 203
Materiál - prvotriedna kvalita

Pre dôchodcov špeciálna zľava!

Našou vizitkou je spokojnosť
zákazníkov po celom Slovensku.

Zameranie, odborné poradenstvo
a cenová kalkulácia ZADARMO!

PLASTOVÉ OKNÁ,
DVERE

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

možnosť predaja
aj na splátky

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

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

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

Kontaktná adresa Košice:
Kováčska 63
Mobil: 0944 047 008

Okná zo 7 komorového proﬁlu, s tromi tesneniami
a nízkoemisnými trojsklami 48 mm, stavebná hĺbka 81 mm
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maxidachmann@gmail.com
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 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

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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83-0005

Pražská 2, 040 01 Košice

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

Krehkáči

Zlatica Kušnírová pozýva

Neslovníkové slovo krehkáč ozna- sa nevyrába v mliekarni, podnikatelia
čuje ľudí, ktorí si myslia, že rozu- nevyrastajú v inkubátoroch, život sa nemejú veciam, prečo sa dejú a vedia žije za pecou, ale naostro.
všetko vedecky zdôvodniť a sú slepí
Lekár a kňaz, Marek Orko Vácha, vo
voči tomu, čo je záhadné a tajomné. svojej knihe píše: „Ako je niekto spokojKrehkáči politici chcú riadiť spoločnosť ný v zázemí, ako je možné premrhať žia pritom ju ničia, krehkáči ekonómovia vot, premrhať čas, premrhať svoje pesnaprávajú ekonomiku, ktorú sami na- trofarebné nadanie, talent, charizmy,
rušili. Krehkáči lekári liečia to, čo sa vie hrivny, ako je možné zasypať svetlo v
vyliečiť samo a dávajú deťom chemikálie duši odpadkami preflákaného času,
na utlmenie hravosti a energie. Živé sys- ako ľahko je možné odhodiť život do
témy, ktoré nás presahujú, sú komplexné koša, ako moc málo žijeme život, ako
a antikrehké – prirodzené stresory, krízy moc málo venujeme pozornosť životu,
a problémy ich posilňujú, systémy, ktoré napriek tomu, že nič nie je také dôleživytvára človek sú však krehké. Kedysi té ako život. Toto je hriech a je to jediný
chceli ľudia rozkazovať vetru a dažďu a hriech na svete, nežiť život, nevyplávať
aj dnes nám rôzni „vizionári“ rozprávajú na oceán, tárať, potĺkať sa v prístave,
o ďalších revolúciách 4.0.
večne kritizovať kde čo a kde koho, nič
Ochraňujeme svoje deti od nepohody a nevytvoriť, zhadzovať, ohovárať a zhápádov, izolujeme ich od reálneho života, ňať novinky.”
prekonávania prekážok a riešenia probléKrehkáči
teoretimov a ich riešení, dávame im antibiotiká zujú, plánujú a pri
na soplík a zametáme pred nimi cestičky. probléme zmiznú.
Niektorí krehkáči sa psychicky zosypú Antikrehkí
ľudia
po kritike na internete. Kedysi mali mladí sa objavia v čase
namiesto psychológa motyku a namiesto kríz a urobia, čo treinternetu roľu. Netvrdím, že ťažká práca ba. Tí prví sú silní
na poli je to, čo ľudí povznáša a internet v rečiach, tí
je zlo, ktoré škodí. Iba si myslím, že stále druhí v čiviac ľudí žije v akomsi virtuálnom svete. noch.
Ovocie nerastie v supermarkete, mlieko
» Ján Košturiak

V utorok som celý
šťastný prišiel na
tlačovú konferenciu
spoločne so Zlaticou
Kušnírovou, matkou
zavraždenej Martiny.
Ešte na jeseň oslovila
naše hnutie OĽANO, že by za nás veľmi rada
kandidovala za obecnú poslankyňu. Preto,
lebo nám verí a dôveruje. Kandidovala a
obecnou poslankyňou sa aj stala.
Na tlačovej konferencii som pani Kušnírovú predstavil ako našu novú posilu pre
naše nové hnutie ODVÁŽNE (hnutie obyčajných kresťanov), ktorého cieľom je robiť kresťansko-sociálnu politiku s dôrazom na pomoc
chudobným, chorým a slabým. Presne takú,
aká by skutočná kresťanská politika mala
byť. Takú, aká tu bohužiaľ doteraz nebola.
Veľmi si vážime, že sa pani Kušnírová rozhodla túto našu iniciatívu podporiť. Po tom,
čo sa jej stalo, mohla zostať zúfalá a rezignovaná. Nezostala a odvážne a vytrvalo bojuje
za všetkých nás. Už jej zďaleka nejde len o to,
aby vražda Jána a Martiny bola spravodlivo
vyšetrená, ale odvážne bojuje za to, aby sme
korupciu dokázali úplne vykynožiť. Korupciu,
ktorá bola príčinou samotných vrážd. Korupciu, voči ktorej Ján bojoval svojimi článkami.
Dnes je zo Zlatice Kušnírovej ten najsilnejší maják boja voči korupcii. Maják,

ktorý neustále pripomína, že sa nemôžeme
zastaviť. Maják, ktorý nás vyzýva k činu a
neustále nám pripomína, že ľudia sa budú
mať lepšie len vtedy, keď politici prestanú
rozkrádať to, čo patrí nám všetkým.
Na tlačovej konferencii pani Kušnírová
zároveň pozvala šesť predsedov opozičných
demokratických strán k spoločnému obedu.
Túto iniciatívu zdôvodnila tak, že chce dosiahnuť to, aby sa lídri strán takto stretali
pravidelne a ukázali tak ľuďom, že vedia
spolupracovať. Ukázať ľuďom, že reálna alternatíva existuje.
Je to mimoriadne užitočná iniciatíva, ktorá nemá na Slovensku obdobu. Ešte nikdy sa
nestalo, aby sa takto stretli lídri strán, ktoré
chcú vytvoriť alternatívu. Ešte nikdy sa nestalo, aby také stretnutie zorganizovala obyčajná
odvážna žena, ktorej pozvánka sa neodmieta.
Som veľmi rád, že
tak silná a od srdca
dobrá žena sa rozhodla k nám pridať.
Som veľmi rád, že zároveň prišla s iniciatívou,
o ktorej sa bude možno
ešte písať v knižkách
dejepisu.

» 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
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hlavu hore, politická inzercia / služby

Slovenčina naša
Nie
barabizňa, ale chatrč.

62-00012

Nie bažina, Slovenčina naša
ale barina, močarina.
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sudoku / SLUŽBY, relax, zamestnanie
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åHULDYRY

OPERÁTOR VÝROBY
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6WDELOQiDDWUDNWtYQDSUiFDYVWURMiUVNHMVSRORþQRVWL
Pracuj v priemyselnom parku Kechnec pri Košiciach!
Obsadzované profesie:

(PRÍJEM TOVARU, ŠTÍTKOVANIE)

Technik kontroly kvalityYL]XiOQDDPDJQHWLFNiNRQWUROD]YDUX
85_0430

͠͠ßß͠ - ͠͠ßß
nabor@konstrukter.sk - www.konstrukter.sk

]QDORVĢYêNUHVRY
=iPRþQtN]iNODGQêNXU]]YiUDQLDYRFKUDQQHMDWPRVIpUH =0±&2 
]QDORVĢYêNUHVRYURYQDQLHSODPHĖRP
Mzda:
Pracovník

Pracovník s odbornou praxou

QD]DXþHQLH

Ynašom odbore:

+RGP]GDEH]SUtSODWNX3,50 eur

+RGP]GDEH]SUtSODWNX5,50 eur

+RGP]GDVSUtSODWNRP5,33 eur

+RGP]GDVSUtSODWNRP7,50 eur

0HVDþQH¼

0HVDþQH¼

VQDGþDVPLDSUtSODWNDPL

VQDGþDVPLDSUtSODWNDPL

.XHQ]±6.SDWUtPHG]L723ILULHPUHJLyQX
]RGSRYHGQêSUtVWXSN]DPHVWQDQFRPP]G\YåG\QDþDV
SUtVSHYRNQDGRSUDYXDOHERBEZPLATNÉ UBYTOVANIESUH
]DPHVWQDQFRYPLPR.RãtF]DPHVWQDQHFNpS{åLþN\
Kontaktujte nás:

WHOþ
www.kuenz.skæwww.topzvarac.sk

37-0008-1

HPDLOludmila.revesova@kuenz.comæmichaela.sopkova@kuenz.com

Slovenčina naša
Nie báječná
napr. žena, ale nádherná, znamenitá.

Pracuj s nami

75-27

ako operátor vo výrobe
v Košiciach
Slovenčina naša
Nie
bezvadný, ale bezchybný.

8
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mzda 624€ + ďalšie príplatky
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Kontakt:
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Pačutová Lucia
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0917 104 443
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Dopravíme ťa do práce
aj z práce zadarmo!!!!

14
zamestnanie

PRACOVNÁ PONUKA:

Príjmeme na TPP dievčatá 18-40 rokov:

TANEČNICE / STRIPTÉRKY
Ubytovanie zdarma, stála klientela,
mesačný bonus 300 EUR

hľadá OPERÁTOROV VÝROBY do Košíc

0903 404 935

34-0002-5

3,83€

Slovenčina naša
Nie
bezbránkový, ale bezgólový.

Slovenčina naša
Nie
hromozvod, ale bleskozvod.

Č. 3 / 18. JANUÁR

2019 / 23. ROČNÍK



Č. 3 / 18. JANUÁR 2019 / 23. ROČNÍK

    
    

 
  
Dobré ceny

  
Krátka čakac
BEZPEČNOSTNÉ
ia doba

Okamžitý výkup nehnu
teľností,
sti

 ajzadlžen
 ých,
 v hotovo
  

DVERE

RD MEDZEV /KOŠICE
Certifikované
pl. 96m2, IS: komplet, - OKOLIE/ - poz. 812m2, úžit.
bezpečnostné
dvere
za najnižšie ceny
dom je v pôvodnom
CENA:
v Košiciach!!!
zach. stave.
38.000,-€
mobil: 0905 877
3 izb. VIEDENSK
722
Á č. 36 /SÍDLISKO
Certifikované bezpečnostné dvere
- OV, 2.p, 76m2,
Vhodné aj do
loggia, v byte prebehlaŤAHANOVCE/
za najnižšie ceny v Košiciach!!!
CENA:
kompl. rekon.
PÔVODNEJ
99.990,-€
mobil: 0915 864
3 izb. PALÁRIKO
Vhodné aj do
zárubne!!!
533
RD MEDZEV /KOŠICE - OKOLIE/
- poz.
úžit.
VA 812m2,
č. 3 /JUH/
J
- OV,
loggia, moment.
pl. 96m2, IS: komplet, dom je
v pôvodnom
zach.
stave. 3.p., 65m2, 2x
prebieha
400 € PÔVODNE
od
komplet.
420 € !
CENA:
vkusná rekonštr.
zárubne!!
s montážou
127.000,-€
CENA:
38.000,-€
mobil:
0905 877 722
540 €
s montážou
mobil: 0905 261
2 izb. PANELOVÁ
s montážou
od
117
3 izb. VIEDENSKÁ č. 36 /SÍDLISKO
ŤAHANOVCE/
/JUŽNÉ MESTO/
www.stkbid
bez balkónu, bez
- OV, 4.p., 53m2,
ovce
420 €
540 €
.sk (12 km od 400 €
- OV, 2.p, 76m2, loggia, v byte prebehla
kompl.
rekon.
výťahu,
čiastočná
CENA:
rekonštrukcia
KE)
s montážou
s montážou
s montážou
78.500,-€
CENA:
99.990,-€
mobil:
0915 864 533
mobil: 0918 181
1,5

KROSNIAN

111
3 izb. PALÁRIKOVA č.izb.
3 /JUH/
- OV, 3.p.,
2x
SKA65m2,

č. 17 /FURČA/
Pracovisko
40m2,
- OV, 1.p.,
v byte
loggia, moment. prebiehaloggia,
komplet.
vkusná
rekonštr.
  
moment.
prebieha kom.
CENA:
rekon.stkbidovce.sk (12
78.000,-€
www.
km odemisne
KE) j kontroly
CENA:
127.000,-€
mobil:
0905 261mobil:
117
GARSÓNKA, OBCHODN
0915 864 533
prijme kolegu
2 izb. PANELOVÁ /JUŽNÉ MESTO/ - OV, 4.p.,
 
Á č.53m2,
10 /TERASA/
prízemie, 21,66m2,
- OV,
Č. 3 / 18.
bez balkónu, bez výťahu, čiastočná
rekonštrukcia
bez balkónu, byt
Pracovisko Podmienka:
 rekon.

CENA:
je po kom.
JANUÁR
     
48.500,-€
CENA:
78.500,-€
mobil: 0918 181mobil:
111
3-ročná prax, SŠ
emisnej kontroly
2019
0905877
vzdel.
  
 
722
  
1,5 izb. KROSNIANSKA č. 17 /FURČA/ - OV, 1.p.,
600€ + odmeny
prijme kolegu
40m2, loggia, v byte moment. prebieha kom. rekon.
Č. 3 / 18. JANUÁR
SKLADOVANIE
0902 722 593
   
2019 / 23. ROČNÍK
CENA:
78.000,-€
mobil: 0915 864 533
  Podmienka:
 
Hutnícka
GARSÓNKA, OBCHODNÁ č. 10 /TERASA/ - OV, 22, Košice
3-ročná prax, SŠ vzdel.
 
SKLADOVANIE
0918 18 11 11, 055/303
    

prízemie, 21,66m2, bez balkónu, byt je po kom. rekon.
11    

www.realp  11
 600€ + odmeny
CENA:
48.500,-€
mobil: 0905 877 722 lus.sk

Dobré ceny
Krátka čakacia doba

BEZPEČNOSTNÉ DVERE

66-0007-2

37-0014

/ 23. ROČ

NÍK

66-0007-2

37-0014



    

66-0016-1

66-0009-1

66-0009-1

0918 18 11 11, 055/303 11 11
www.realplus.sk

Naše okná viet
or


0902 722 593



 
 

    

nezdolá
Naše 
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nezdolá
  vietor


 

   

Hutnícka 22, Košice

66-0011-1


  

pre Vás!

Už 22 rokov sme tu pre Vás!

66-0016-1

Už 22 rokov sme tu

66-0011-1

34-0019-1

34-0019-1

Okamžitý výkup nehnuteľností,
aj zadlžených, v hotovosti
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teba supe
pracovné miesto predavačka/pokladníčka
Máme pre
PRÍPLATOK

Miesto: KOŠICE

Obsadzujeme

SMARTPHONE
PRE KAŽDÉHO
ZA PRÁCU
ZAMESTNANCA
HONE
SMARTP
cez víkend
s neobmedzeným
O
PRE KAŽDÉH
a nadčas
paušálom a internetom
PRÍPLATOK
ZAMESTNANCA
po skúšobnej
ZA PRÁCU
s neobmedzeným
dobe
om
cez víkend
paušálom a internet
a nadčas
po skúšobnej
NÁSTUPNÁ dobe
MZDA od 630€,
KVALITNÉ
odmena za obrat
FIREMNÉ
NÁ
É
a od nadriadeného,
ZAŠKOLENIE
NÁSTUP
KVALITN
od 630€, MZDA
PRIEMERNÁ
FIREMNÉ
PODÁVANIE MZDA
obrat
zaod
700€
ZAŠKOLENIE
TEPLEJ STRAVY odmena
ného,
výber zo 6 druhova od nadriade
NÁ MZDA
MOŽNOSŤ
jedál denne PRIEMER
KARIÉRNEHO
NIE
od 700€
PODÁVA
ZADARMO
VIAC
NA:
RASTU
Ť
TEPLEJ STRAVY
MOŽNOS
www.labas.sk
výber zo 6 druhov
KARIÉRNEHO
jedál denne
RASTU
VIAC NA:
ZADARMO
, personalne@labas.sk,
LABAŠ
s.r.o. Textilná 1, Košice
as.sk
www.lab

a/pokladníčka

o predavačk
pracovné miest

týždenník

Š s.r.o. Textilná

labas.sk, LABA

, personalne@
KE19-03
strana0902 998 988

na-

KE19-03 stra

1, Košice

66-0013

t výkonnostný bonus

VIAC INFO NA:

66-0013

VIAC INFO NA: 0902 998 988

8

8

Regionálne zastúpenie

t dochádzkový bonus

Redakcia

t bonusy za odpracované soboty

KOŠICKO

t príspevok na dopravu

Najčítanejšie regionálne noviny

a ubytovanie

Masarykova 2
Košice

t 13. a 14. plat

1. poschodie, č.d. 134
kosicko@regionpress.sk

0907 744 567
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Obsadzujeme

www.studentservis.sk
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do nočného klubu Afrodita v Nových Zámkoch.
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SLUŽBY, ZAMESTNANIE

AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

STAJAN SLOVAKIA
PRIJME:

MUŽOV AJ ŽENY

trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
tneustále dostatok ponúk
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť

� MONTÁŽ PODLOŽIEK,
PRUŽINIEK, GUMIČIEK...

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

(jednoduchá a fyzicky nenáročná
práca zameraná na zručnosť)

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Facebook: aiwsk

32-0063

33-0025

www.aiw.sk

UBYTOVANIE ZDARMA
+ STRAVNÉ LÍSTKY
KONTAKT: 0918 493 960
mail: stajanslovakia@azet.sk

85_0410

�3,85€/HOD. + 150€ BONUSY
+ 130€ ZA ŠTVORZMENKU
+ 1,20€/HOD. NOČNÁ�
Miesto práce: MYJAVA

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!

HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?
SKÚSTE TO

CELOSLOVENSKOU

INZERCIOU

IFA – mre SK s.r.o.

HĽADÁ
ŽIVNOSTNÍKOV

pre dlhodobých zákazníkov
v Nemecku na pozície:

1SFCMJäÝJFJOGPSNÈDJF
OÈTQSPTÓNLPOUBLUVKUF
t̓
t̓̓
tKBOTVUPS!JGBNSFEF
tTUFGBOTVUPS!JGBNSFEF

Obsadzujeme

t.0/5²3TUBWFCOâDILPOÝUSVLDJÓIÈM
t.0/5²3.&$)"/*,QSFÞESäCVWZTPLP[EWJäOâDIQMPÝÓO
t.0/5²3[BSJBEFOÓLPOÝUSVLDJÓOÈLMBEOâDIBVUPNPCJMPW
t&-&,53*,«3TQMBUOâNPTWFEŘFOÓNfBäf
6CZUPWBOJFISBEFOÏTQPMPŘOPTƃPV

hľadá CNC operátorov
do Nemecka

Máme pre teba super ponuku!

pracovné miesto predavačka/pokladníčka
SMARTPHONE
PRE KAŽDÉHO
ZAMESTNANCA
s neobmedzeným
paušálom a internetom
po skúšobnej
dobe

PRÍPLATOK
ZA PRÁCU
cez víkend
a nadčas

Poď k nám
pracovať
do Nemecka!

34-0112

Ponúkame:
stabilnú prácu v renomovanej spoločnosti na TPP
hodinová mzda od 12,50€ netto
nástup možný ihneď

Hľadáš pracovnú
príležitosť?

45-0201

0ENFOBPEȽ

kosicko@regionpress.sk

PODÁVANIE
TEPLEJ STRAVY
výber zo 6 druhov
jedál denne

ZADARMO

NÁSTUPNÁ
MZDA od 630€,
odmena za obrat
a od nadriadeného,
PRIEMERNÁ MZDA
od 700€

VIAC NA:
www.labas.sk

MOŽNOSŤ
KARIÉRNEHO
RASTU

KVALITNÉ
FIREMNÉ
ZAŠKOLENIE

VIAC INFO NA: 0902 998 988, personalne@labas.sk
LABAŠ s.r.o. Textilná 1, Košice

KS19-25 strana-
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66-0124

85-0005

85_0418

v našich
novinách
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ŽULOVÝ NÁHROBNÝ KOMPLET

864 €
vzorky

1 80
055/729 7 67
6
0 9 0 5 57 0

OBNOVA STRIECH

NAJLEPŠIA
CENA
NA TRHU
už 10 rokov

66-0123

www.kastone.sk

85 0026

JARMOÈNÁ 1, 040 01 KOŠICE

Slovenská firma

t ETERNITOVÝCH t PLECHOVÝCH
t PLOCHÝCH t KANADSKÝ ŠINDEĽ
RODINNÝCH DOMOV, PANELÁKOV A BYTOVIEK

BEZ DEMONTÁŽE !

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

0944 720 932

t ZÁRUKA MINIMÁLNE
20 ROKOV
VYKONÁVAME OPRAVY:
t
NAJLEPŠIA
CENA
KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV
t ŽIADNA ZÁLOHA
obnova plochých striech technológiou COPERNIT t PRVOTRIEDNA
záruka minimálne 20 rokov
KVALITA

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
balkóny

terasy

zimné záhrady
splátky od 35 €

Týždeň na
m
Chorvátsko
Pagu aj
s dopravou

splátky od 149 €

splátky od 98 €

ZĽAVY NA JÚN 35%

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

KS19-25 strana-

63-0102

www.balkona.eu
0918 477 323

Možnosť výhry 350 €
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TEL: 0948 479 714
www.daka.sk

409 €
249 €

94-0106

-39%

