č. 26 / 28. jún 2019 / 23. ROČNÍK

KOŠICKO okolie
Najčítanejšie regionálne noviny

Týždenne do 22 250 domácností
Revízie, kontrola a čistenie špeciálnou kamerou

/&3&;07²7-0Ç,:t0905 682 445

34-0004-1

KOMINÁRSTVO MRÁZKO Košice Krásna

w w w.stk bidovce.sk

10-ročné skúsenosti

0907 946 256

VEKOSTAV

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

VÝROBA A MONTÁŽ OKIEN

SERVIS OKIEN

ZAMERANIE a ukážka vzoriek u Vás doma ZDARMA

www.vekostav.sk

37-0134

0911 671 234

66-0011-3

www.cisteniehrobov .sk

66-0066-1

34-0044

12 km od KE

34-0019-8

Dobré ceny
Krátka čakacia doba

rýchlo a lacno

0918 217 665

VYPÁLIME KVALITNÉ DESTILÁTY
za BABKU z PÁLENICE od BABKU

0905 425 988
055/6771 004
Abovská 81, Košice - Barca

( ženu )

ovocných výpestkov

vypratávanie
pivníc, záhrad

z okolia Moldavy nad Bodvou

-likvidácia
azbestu-eternito-

Hlavný pracovný pomer,
mzda od 600 € a viac

vých striech, stavebného a iného odpadu
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Informácie: 0905 221 683

34-0118

otvorenia

-odvoz-dovoz
-sťahovanie

každý
10. zákazník
dostane
darček

66-0005-4

10. výročie

Hľadám pracovnú silu
na predaj a pestovanie

34-0115-1

3x

destilovaná

27-0017-33

SERVIS
OKIEN
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KOŠICKO okolie Smutný slnovrat

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.

Tentoraz sa na slnovrat u nás
umieralo. Na zábave. To je veľmi
zvláštna súvislosť – musieť umrieť na
zábave. Len preto, že niekto s veľkými komplexmi nosieva so sebou tajne
a bez povolenia malú zbraň. Sebavedomí muži ju nepotrebujú, chráni ich
ich česť a zmysel pre spravodlivosť.
Slabosi sa ňou oháňajú čoraz častejšie.
Lebo ich život riadia iné ako základné ľudské hodnoty. Ale – asi je v tom
naozaj nejaký symbol - počas letného
slnovratu vraj bývali extrémne aktívni
práve démoni a bosorky.
Je mi ľúto, nesmierne ľúto mladého
človeka, podľa priateľov správneho
chlapca a smútim s nimi i s jeho rodinnými blízkymi. Tak isto si želám
uzdravenie zranených. A spravodlivý
trest pre strelca. Ale, slnovrat tento rok

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

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

57.000
67.000
26.000
30.000
24.000
15.000
30.000
25.500
48.000
35.000
21.000
32.500
25.000
31.000
38.000
52.000
45.500
18.000

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

Južná trieda 97
(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

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

51.100
30.000
35.500
30.000
39.250
38.600
35.500
35.000
36.500
26.500
52.000

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

31.000
25.000
25.000
82.750
22.250
13.100
30.500
40.000
40.000
30.000

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

Východné Slovensko

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

604
0903 350
lavova 88
Rastis

Košice

PALIVOVÉ
DREVO

na predaj

výkup a predaj

EUROPALIET

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

www.bf-trade.sk
tradícia
15 rokov

KOŠICE

info@op

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

e-mail: bf-trade@stonline.sk

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

h.sk
www.oplotoc
lotoch.sk

66-0119

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

montáž

66-0078

INZERCIA

Ak sa teda radšej ako do minulosti pozrieme do budúcnosti – čaká nás
Deň slovanských vierozvestcov Cyrila
a Metoda. Piaty júl je štátnym sviatkom aj v Českej republike. Pod názvom
Deň slovanskej písomnosti a kultúry
ho poznajú v mnohých krajinách. A ak
ho vnímame aj z tejto stránky, určite to
nie je iba sviatok veriacich či kresťanov. Dvojica C+M tak či onak ovplyvnila aj to, že dnes môžeme hovoriť o našej
kultúre a kultúrnosti. Aj keď často viac
so smútkom, skepsou, ako s hrdosťou.
Ale na tom svätci vinu nenesú. To spôsobili iní a a najmä samozvaní „svätí“ našich čias. Možno práve v rámci
kultúrnosti, v jej mene a v zmysle jej
zachovania by nám nadchádzajúci veľký sviatok
mal vnuknúť silu povedať týmto svojvoľne „nanebovzatým“ dosť. Ale
to už sviatočne neznie,
najvyšší čas zaželať
pokojný a skrátený
pracovný týždeň.

Vchodové dvere
do rodinných domov

KS19-26 strana-

OBNOVA KOMÍNOV
PRÁ
TESÁRSKE PRÁCE
OBHLIADKA ZDARMA

2

ka
Reálna záru

12 rokov

CIA
LETNÁ AK
27-0033-8

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

na Slovensku zostane v pamäti zlý. Medzitým už bola aj Jánska noc, dúfam,
že krajšia, veselšia.

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

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

66-0063-1

Vydavateľ:
REGIONPRESS s.r.o.

Je za nami. Leto so smutným začiatkom. Pritom to bol kedysi pradávno
sviatok, sprevádzaný tými najbujarejšími oslavami. A zrodom nového života. Za starých čias sa veľa detí rodilo
práve deväť mesiacov po slnovrate.
Dieťa, počaté v tento deň, malo veľmi
vysokú pravdepodobnosť, že prežije,
keďže sa narodilo už do jari.

34-0008-1

Masarykova 2
KOŠICE
kosicko@regionpress.sk

Možnosť nákupu na splátky aj bez navýšenia AKCIA

Redakcia:

GABIÓNOVÉ PLOTY A KOŠE
BRÁNY• PLOTY
vé
Drevoplasto
dosky
na terasy
a ploty
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Diéta DASH – 8 rokov číslo 1
STREŠNÉ KRYTINY - PREDAJ A MONTÁŽ
ODKVAPOVÝ SYSTÉM - SKLADOM

VÝHODNÉ ZĽAVY!
27-0013-1

nápojov obsahujúcich cukor a sladkostí.
Dôležité je sledovať počet porcií za
deň, ktoré sa skladajú z presne stanovených zložiek a nevynechávať porcie.
Okrem pravidelnosti v jedení, samozrejmosťou je dostatok spánku, aspoň 7 hodín denne, dostatok tekutín a vyhýbanie
sa nadmernému prijímaniu kofeínu. Diéta má tri fázy:
Prvá fáza trvá dva týždne a je zameraná na zníženie príjmu sacharidov. Organizmus sa tak naštartuje k rýchlejšiemu
spaľovaniu. V tejto fáze sú vylúčené cukry, aj tie v ovocí, obilniny. Príjem bielkovín je zvýšený. Okrem regulácie krvného
tlaku, dochádza k zníženiu hmotnosti a
aj psychicky je pozorovať prísun energie.
Druhá fáza trvá dva mesiace a je už
voľnejšia na prísun sacharidov, vrátane
ovocia a výrobkov z celozrnnej múky.
Sladkosti, sladké pečivo a biely cukor je
naďalej obmedzený. Okrem úbytku kilogramov, poklesu krvného tlaku, laboratórne vidieť zlepšenie hladiny krvného
cukru a cholesterolu.
Tretia fáza vlastne predstavuje zdravý životný štýl. Je predpokladom, že výsledky z
predchádzajúcich fáz a
novovytvorené
stravovacie návyky vyústia do
zdravého životného štýlu.

PREDAJ
5(&<./29$1e+2
.$0(Ě$
D.$0(1,9$
=(0,1<
D35(26,$7(-=(0,1<
.RPSOHWQpULHåHQLHYiåKRSUREOpPX
VRVSUDFRYDQtPVWDYHEQpKRRGSDGX
9ìNRSRYpSUiFHWHUpQQH~SUDY\SR]HPNRY
E~UDFLHSUiFH]DNODGDQLHVWDYLHE
QiNODGQiDXWRGRSUDYD
www.odpadkosice.sk

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

37-0087

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

BEZPEČNOSTNÉ DVERE

novootvo�ená

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

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

BIELE
vzor

v ponuke aj
hladké dvere
a odtieň Wenge

široký výber z vždy čerstvých zákuskov

aj na objednávku 0919 454 327
Príjemné posedenie,
ovocné a zmrzlinové poháre, káva,
cukrovinky, nanuky, zmrzlina, ...

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

Po.-So. 9:30-18:00, Nedeľa 9:00-18:00

kovanie ZDARMA
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.

JAZERO

Pôžičky od 18 do 75 rokov

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

STK + EK

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

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

KS19-26 strana-

3

STROJOVÉ KOPANIE

STUDNÍ do 13 m
VŔTANIE STUDNÍ

HĽADANIE VODY

0905 186 889, www.kopaniestudni.com

37-0009

Zemné výkopové práce

27-0001-1

724

Zemné výkopové práce

www.stkkosice.sk

34-0006-1

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

AKCIA 270€

STK

66-0126

Družstevná pri Hornáde, Hlavná 4

všetky dvere
SKLADOM

66-0002-1

CUKRÁREŇ
STELA

85-0052

Diétu DASH zostavili lekári a vedci z
amerického Národného ústavu pre
srdce, pľúca a krv, čo je jeden z Národných ústavov zdravia patriacich pod
Ministerstvo zdravotníctva a sociálnych služieb USA.
Osem rokov vyhrávala rebríček diét,
uznaných odborníkmi. Skratka DASH z
anglického Dietary Approaches to Stop
Hypertension, znamená vo voľnom preklade „diétne odporúčania na zastavenie
vysokého krvného tlaku“. Ale prax ukázala, že efekt je oveľa pestrejší a znižuje
krvný tlak, riziko srdcového zlyhávania,
hladinu cholesterolu, výskyt srdcového infarktu a mozgovej porážky, výskyt
cukrovky a zlepšuje jej kompenzáciu,
progresiu obličkových ochorení a ýskyt
obličkových kameňov, výskyt depresií a
hmotnosť.
Práve zníženie hmotnosti o 5 - 15
kilogramov spravilo diétu tak populárnu. Základom DASH diéty je konzumovať potraviny, ktoré zasýtia bez toho,
aby vám dodávali nadbytočnú energiu.
Dôležitý je dostatočný príjem bielkovín,
staviť na „zdravé tuky“ a potraviny s prirodzene nízkym výskytom soli. V praxi
to znamená dostatok zeleniny, ovocia a
celozrnných výrobkov, nízkotukové potraviny, ryby, hydina, strukoviny, orechy,
rastlinný olej, obmedzenie vysokotukových potravín – mastné mäsá a výrobky
z nich, plnotučné mliečne výrobky, kokosový a palmový olej, denne dostatok bielkovín - ryby, hydina, tvaroh, obmedzenie
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Modlitba je nenahraditeľná
nášho srdca, aby nás mohol inšpirovať
a viesť po ceste života. Potom aj všetky
naše skutky a práca sa stanú modlitbou.
Keď sa v modlitbe približujeme k
Bohu a hľadáme spoločenstvo s Ním,
nájdeme stále viac aj cestu jeden
k druhému. Naučíme sa žiť jeden pre
druhého. Svätá Matka Tereza, ktorá
sa takmer bez prestania modlila ruženec, sa raz opýtala jedného bohoslovca:
„Koľko hodín denne sa modlíš?“ Seminarista bol prekvapený: „Matka, ja
som od Vás očakával, že sa ma spýtate,
čo robím pre chudobných. Prečo sa ma
pýtate, koľko hodín sa modlím? “ V tom
Matka Tereza vzala jeho ruky do svojich
a povedala: „Syn môj, bez Boha sme
vždy príliš chudobní na to, aby sme
mohli pomôcť chudobným! Pamätaj
si: Ja som len úbohá žena, ktorá sa
modlí. Keď sa modlím, Boh vkladá
svoju lásku do môjho srdca a len tak
dokážem milovať chudobných - pretože sa modlím!“
Ten, kto sa modlí, nikdy neprehliadne blížneho v núdzi. Nech nám preto
žiadny čas nie je vzácnejší ako ten strávený
v modlitbe. Keď vyhráme zápas o modlitbu,
vyhráme všetky ďalšie
boje.

»KÚPIM MOTO JAWA ČZ+ND
0908 517 300
»Kúpim motocykel: JAWA,CZ1 2 5 ,1 7 5 , 2 5 0 , 3 5 0 , M A N E T,
STADION,PIONIER-MUSTANG,BABETU aj nepojazdnénekompletné,aj ND.PENIAZE
HNEĎ NA RUKU, volať, alebo
sms 0905 450 533

08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie 0908
532 682

09 DOMÁCNOSŤ

14 RôZNE / iné

duchovný asistent ACN

16 ZOZNAMKA

KAM S DREVENÝM ODPADOM ?

»Sympatický muž 59/180,
pracujúci hľadá priateľku
50-56r. z Košíc a okolia. Maďarčina vítaná. Reagujem
len na sms 0949 671 263
»HĽADÁM VYSOKÉHO INTELIGENTNÉHO NEFAJČIARA DO 66
ROKOV 0907 641 083

ZBERNÝ DVOR ODPADOVÉHO DREVA
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VYHOVUJÚCI DREVNÝ ODPAD

27-0017-34
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»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
»Čistenie hrobov a obnova
písma, serióznosť, korektnosť a spoľahlivosť. T.Č. 0919
205 521

» P. Martin Mária Barta

Najpredávanejšie
BETÓNOVÉ PLOTY
na Slovensku

Chcete si
podať
inzerát?
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�������������������
�����������������

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

www.bucina-ddd.sk

Príklad:
RP KS 12 Predám kočík,
0987 654 321

66-0031-1

0918 217 665

02 AUTO-MOTO / iné

62-00012

Všetko sa dá niečím nahradiť. Len
modlitba sa nedá nahradiť ničím.
Hoci modlitba nie je všetkým, všetko
bez modlitby je ničím.
Modlitba je to najväčšie, najdôležitejšie a najsilnejšie, čoho je človek schopný. Je to prvé prikázanie. A zároveň prvé
povolanie človeka: stáť v modlitbe pred
Bohom, klaňať sa mu. Ako stvorenia
sme vyšli z Božieho srdca, preto aj naše
srdce túži po Bohu, aby prebývalo v
Ňom. Tak ako nás dýchanie udržuje pri
živote, tak modlitba napĺňa našu dušu
Božím životom. Bez modlitby človek
vnútorne zomrie.
Ako však docieliť, aby sa tak inštinktívne, ako dýchame, aj modlitba stala
tou najprirodzenejšou pohnútkou nášho
srdca? Začnime ako apoštoli prosbou:
„Pane, nauč nás modliť sa“ (Lk 11,
1). Pre modlitbu sa musíme vždy nanovo rozhodnúť, otvoriť svoje srdce Bohu.
Modlitba mení človeka, jeho cítenie,
jeho myslenie, jeho rozhodnutia a činy.
Nemecký básnik Angelus Silesius napísal: „Ten, kto sa skutočne modlí, sa
premení na toho, ku komu sa modlí.“
Aj keď niekedy cítime, že naše srdce je
chladné a akoby mŕtve, nie je pokrytectvo pokľaknúť, priznať si svoju neschopnosť modliť sa a jednoducho túžiť
po Bohu. Ak napriek všetkým ťažkostiam, vnútornej suchopárnosti a roztržitosti vytrváme v modlitbe, Boh
nám neodmietne svoju milosť. On
sám túži po tom, aby bol stredobodom

Občianska
riadková
inzercia
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Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za každých začatých 30 znakov textu
vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac
týždňov, pošlite rovnakú sms
toľkokrát, v koľkých týždňoch
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich novinách, KS zameňte za
skratku novín, ktorú nájdete
na 2. strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.
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ˇ
TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY PRÍSTRESKY
ALTÁNKY BALKÓNY
DREVO - HLINÍK - OCEĽ - SKLO - PLECH - BRAMAC

PRÍSTREŠKY PRE AUTÁ

ZÁHRADNÉ DOMČEKY

Napriek tomu, že o kríze demografie vieme už najmenej niekoľko desaťročí, doterajšie „opatrenia na centrálZanedbanie reálneho demografic- nej, regionálnej i lokálnej úrovni sú
kého stavu nás totiž vženie do trendu nedostatočné, v niektorých oblastiach
veľmi nelichotivého pre ochranu živo- v podstate žiadne, a niektoré idú proti
ta a ľudskej dôstojnosti: starí ľudia sa reálnej adaptácii na nezvratné demostanú pre nás bremenom, ktorého sa grafické zmeny“. Tieto slová sa vzťabudeme chcieť zbaviť. Pri dnešných hujú na všetky politické reprezentácie
chýbajúcich etických a morálnych zá- – koaličné či opozičné.
sadách a pri stratégiách ekonomickej
efektívnosti nebude ľahké argumenSpolu s politickými stratégiami je
tovať proti eutanázii na želanie (či bez totiž dôležitá aj výchova k úcte k starneho). Už dnes prebiehajú diskusie ším ľuďom. Etika medzigeneračných
spochybňujúce právo na život (nie iba vzťahov – teda ústup od dôrazu na
nenarodeného ale i toho žijúceho) člo- ekonomické a majetkové záujmy, od
veka. Opatrenia na záchranu demogra- individualistických túžob k spoluúfie preto musia byť alternatívou.
časti a zodpovednosti, od osobných
výhod k naplneniu altruistických stráSpráva konštatuje, že populačné nok človeka. Intenzívne šírme lásku
starnutie tu je a bude výraznou črtou k rodičom, starým rodičom, dávajme
budúceho demografického vývoja. príklad starostlivosti. Nehanbime sa
Podľa nej je „nezvratné a nastane s prechádzať po meste s invalidným vopravdepodobnosťou
hraničiacou zíkom, vezmime starkých na kultúrne
s istotou.“ Vieme pritom, že slovo podujatia, do spoločnosti, aby si mladí
„istota“ sa pri štatistických hodnote- zvykli na tvár staroby. Veď raz budú oni
niach vyskytuje zriedkavo. Závery jed- jej nositeľmi.
noznačne hovoria, že začať s populačnou politikou treba hneď, a to aspoň na
» Mária Raučinová, Fórum života

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

BIO DIAGNOSTIKA

VYŠETRENIE CELÉHO TELA

â3(&,È/1(',$*1267,&.e=$5,$'(1,(9<8äË9$-Ò&(
1$-129â,(32=1$7.<=.9$1729(-)<=,.<
DIAGNOSTIKA SNÍMA INFORMÁCIE Z TELA, TAK AKO PRI
SPEKTRÁLNEJ ANALÝZE MAGNET. REZONANCIE.

DIAGNOSTIKA VŠETKÝCH ORGÁNOV TRVÁ CCA 60 - 90 MIN.
./,(17-(,+1(Ć2%2=1È0(1é69é6/('.$0,
935Ë3$'(=È8-0802ä126ġ35Ë5/,(ý%<

5(=21$1ý1e7(5$3,( ZADARMO
=,67Ë0(9â(7.<35Ëý,1<9$â,&+='5$9271é&+
PROBLÉMOV A RIEŠIME ICH !

0917 682 729
AKCIA 10 €

www.diagnostika.estranky.sk

99-0005-12

Sú to vážne slová. Citát je zo záverov
Slovenskej štatistickej a demografickej
spoločnosti, ktoré vydala teraz v júni.

zmiernenie demografického prepadu.
Riešenia sa týkajú celého systémového
prístupu naprieč všetkými oblasťami:
od podpory pôrodnosti cez sociálnu,
rodinnú, migračnú, bytovú i zdravotnú
politiku.

0918 623 064

Lexanové prístrešky - oceľ, hliník, nerez,
vchodové strechy, zasklievanie balkónov,
zimné záhrady, exteriérové plastové rolety
DREVENÉ PRÍSTREŠKY A ALTÁNKY

bezkonkurenčné ceny !!!

www.mdrolex.sk 0908 320 642
rolex.montaze@gmail.com 0944 442 668

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

87-0060

Kampaň za krásu staroby

0915 135 811

www.promontglass.sk
87-0009

promontglass@promontglass.sk

Slovenčina naša

Nie cezčas, ale nadčas.
34-0040

Od zákl ado v až po stre chu ...

„Ani výrazný prílev migrantov, ani
výrazne vyššia ako predpokladaná
úhrnná plodnosť nezabráni populačnému starnutiu našej spoločnosti.“

22
rokov

RÁMOVÉ ZASKLENIE

BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE

INZERCIA

OPRAVA
ŽALÚZIÍ

kosicko@regionpress.sk

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

NOVÉ ŽALÚZIE
NOVÉ SIETE
proti hmyzu
zameranie ¦ dovoz ¦ montáž

PRETESNENIE
27-0053

okien a dverí
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0950 41 41 82

www.ZaluzieKosice .sk

27-0005-1

PROMONT GLASS s.r.o.

6
sudoku / SLUŽBY, bývanie
PLASTOVÉ OKNÁ,
DVERE

17 rokov
vyrábame okná
pre Slovensko

 KOMPLETNÁ STAVEBNÁ ČINNOSŤ
 PREDAJ PARAPETOVÝCH DOSÁK
 ŽALÚZIE A SIETE PROTI HMYZU
 GARÁŽOVÉ BRÁNY
možnosť predaja
aj na splátky

Kontaktná adresa Košice:
Kováčska 63
Mobil: 0944 047 008

www.dachmann.sk
maxidachmann@gmail.com

83-0005

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

Slovenčina naša
Nie celer, ale zeler.
Nie čidlo, ale snímač. Nie Češi, ale Česi.

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

813 503

62-0045

66-0081-1

OBCHODNÉ PRIESTORY NA PREDAJ

v centre mesta Trebišov, ul.M.R.Štefánika 1515

OCHRANA PROTI PREHRIEVANIU DOMU

FÚKANÁ
IZOLÁCIA

Odpudzuje hmyz
a hlodavce
Vysoká požiarna
odolnosť
Úplne bez rizika plesní

0915 927 993 MASTER GROUP s.r.o.
0940 707 621 www.mgroupsro.sk

Slovenčina naša
Nie
cucať, ale cmúľať, cicať.

ZIMNÉ ZÁHRADY s tienením
Máte teplo na terase ?

Vyriešte to v správnom čase.

7
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ˇ
rocné
skúsenosti
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U
www.montter.sk

Zabezpeèíme demontáž, betonáž, pokládku dlažby...

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

KS19-26 strana-
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montter@montter.sk
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Materiály: HLINÍK, DREVO
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87-0008

Návratnosť
2-3 roky!!!

7
SLUŽBY, BÝVANIE

VEKOSTAV

Kamenárstvo
& Pohrebníctvo

VÝROBA A MONTÁŽ OKIEN

Ű PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ okná a dvere
Ű žalúzie a siete proti hmyzu
Ű vonkajšie žalúzie
Ű vonkajšie a vnútorné parapety
Ű komplet tieniaca technika
Ű servis okien a dverí
Ű predaj, dodanie, montáž,
murárske výspravky

POSOL , s.r.o.

Dunajská 10, Košice

Ploské 149

0905 571 754

VYSOKEJ KVALITY
a NAJNIŽŠEJ CENY
na Slovensku

www.vekostav.sk
info@vekostav.sk

37-0133

27-0085

0903 285 582

GARANCIA

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 júla

elektrická nerezová rúra Elektrolux

KS19-26 strana-
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410€
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právnik radí / SLUŽBY, bývanie, relax
Uzavretie manželstva osobou mladšou ako 18 rokov
Zákon o rodine umožňuje uzavrieť
manželstvo aj osobe mladšej ako 18 rokov, musí však byť staršia ako 16 rokov.
Uzavretie manželstva takejto osoby musí
súčasne povoliť súd. Nedostatok veku snúbencov je okolnosťou, ktorá vylučuje vznik
platného manželstva. Manželstvo nemôže
uzatvoriť maloletý. Pokiaľ by nastala situácia, že by manželstvo uzatvoril maloletý,
ktorý ani nedovŕšil 16. rok veku, vôbec
nemožno uvažovať o platnom alebo neplatnom uzatvorení manželstva, ale pôjde
o zdanlivé, putatívne manželstvo, t. j. neexistujúce. Manželstvo od začiatku vôbec
nevzniklo, a teda nevyvoláva žiadne právne následky. Zdanlivé manželstvo nemôže
súd vyhlásiť za neplatné, pretože nevzniklo
a neprichádza do úvahy jeho konvalidácia,
t. j. odstránenie okolnosti, ktorá vylučuje
uzatvorenie manželstva, aby bolo považované za platne uzatvorené. Výnimočne,
ak je to v súlade s účelom manželstva,
môže súd povoliť uzavretie manželstva aj
maloletému. Podmienkou je, že maloletý
snúbenec je starší ako 16 rokov. V prípade
dodržania presne stanovených zákonných
podmienok je možné povoliť uzavretie
manželstva, aj keby obaja snúbenci boli
maloletí, ale staršie ako 16 rokov. Snúbenci
sú povinní k žiadosti o uzatvorenie manželstva okrem iného doložiť aj rozhodnutie
súdu o povolenie uzatvoriť manželstvo. Ak
by snúbenci, z ktorých jeden alebo obaja
sú maloletí, ale starší ako 16 rokov uzatvorili manželstvo bez súhlasu súdu, bolo by
neplatné. V takom prípade súd zo svojej

úradnej povinnosti rozhodne (aj bez podaného návrhu), že takéto manželstvo nebolo
platne uzatvorené. Manželstvo sa potom
považuje za neuzavreté. Nebude sa rozhodovať o neplatnosti manželstva a stane sa
platným, aj keď neboli splnené zákonné
podmienky pre jeho platnosť, ak do vyhlásenia manželstva za neplatné bude odstránená okolnosť, ktorá mala za následok
neplatnosť uzatvoreného manželstva. Na
okolnosť, ktorá má za následok neplatnosť
uzatvoreného manželstva sa nebude prihliadať, ak manžel alebo manželka, ktorí
boli v čase uzatvorenia manželstva maloletí starší ako 16 rokov, už dovŕšili 18. rok
veku, alebo ak manželka otehotnela. Takéto manželstvo sa bude považovať za platne
uzatvorené. Uzavretie manželstva maloletým starším ako 16 rokov, s ktorým vyjadril
súhlas súd, je veľmi dôležité aj z hľadiska
spôsobilosti tejto maloletej osoby na právne
úkony. Uzavretím manželstva takýto maloletý snúbenec alebo obaja maloletí snúbenci nadobúdajú plnoletosť, a teda aj spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu. Ak
už raz takýmto spôsobom bola plnoletosť
nadobudnutá, nestráca sa ani v prípade
zániku manželstva, a ani v prípade vyhlásenia manželstva za neplatné.

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

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

ČISTENIE
DPF FILTROV
Všetko v jednom autoservise
bez niekoľkodňového čakania.

% veľkocoebncyhodné

%%%
%%%
%%%
%%%
%%%
%
%%%
%%%
%%%
%
%%%
%

AKCIA OD 135 EUR

www.winstyle.sk
winstyle@winstyle.sk

0940 83 84 83

Prečo čistiť DPF filtre u nás

PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE

Všetko na jednom mieste

OKNÁ A DVERE Z HLINÍKA

Záruka kvality

BEZPEČNOSTNÉ DVERE

Až 95% účinnosť čistenia

ŽALÚZIE

Vieme, že potrebujete ušetriť čas a finančné prostriedky. Preto sme vybrali
špičkovú technológiu čistenia a efektívne nastavili všetky služby.
Odmontujeme - vyčistíme - namontujeme. Žiadne niekoľkodňové čakanie
kôli zasielaniu DPF filtra do iného servisu.
Po čistení dostanete originálny protokol, kde budú uvedené informácie
o výsledku čistenia. Žiadne hodnoty „od oka“.
Pre vás úspora. Dobre vyčistený filter pevných častíc pomáha spaľovaciemu
systému, spotreba je nižšia, motor spokojný a vaša peňaženka tiež.

+ 421 915 864 547 I +421 915 890 813 I rbpptradingsro@gmail.com

83-0080

Rbpp trading s.r.o.,
Duklianskych hrdinov 1682, 093 01 Vranov nad Topľou

Cenová ponuka u Vás doma ZDARMA...

KS19-26 strana-
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škola / SLUŽBY, BÝVANIE
Preto by sa vysvedčenie, ktoré sa líši od
očakávaní, nemalo brať ako definitíva,
ale ako námet na prácu s dieťaťom. Tiež
si musíme uvedomiť, že v škole sú rozmanité predmety. Je úplne jasné, že žiak
nemôže vynikať vo všetkých. Žiaľ, náš
systém vyžaduje od žiaka vedomosti vo
všetkých odboroch. Je preto prirodzené,
že hodnotenie nemusí byť vyrovnané.
Pravdou je, že známky zo základnej školy sú čiastkovým kritériom na
prijatie na stredné školy. Aj v tomto je
systém zle nastavený. Nekladie dôraz
na predmety, na ktoré sa bude stredná
škola profilovať. Na druhej strane aj
žiak s vynikajúcimi známkami musí
robiť prijímacie pohovory.
Žiak môže na základe známok
na vysvedčení aj opakovať ročník. Je
správne, ak sa v čiastkových klasifikačných obdobiach vyčerpali všetky
možnosti pred tým, ako sa udelila nedostatočná.
Najdôležitejším v klasickom hodnotení žiakov je prístup rodičov. Najprv
si treba uvedomiť, že spoločnosti nedominujú jednotkári a zlé známky nie
sú definitívou. Druhým predpokladom
je pomôcť deťom nie iba dostať dobrú
známku, ale viesť ich k vzdelaniu, ktoré
im dá v živote oveľa viac ako vysvedčenie. Zároveň však vštepiť deťom pravdu,
ktorú ma naučila moja mama: učíš sa
pre seba.

» PhDr. Ján Papuga, PhD.

riaditeľ ZŠ s MŠ, Riazanská 75, Bratislava

SIETE PROTI

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RP medzera KS medzera
Číslo rubriky medzera Text
inzerátu
Príklad:
RP KS 12 Predám kočík,
0987 654 321
Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za každých začatých 30 znakov textu
vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme.

Oprava
Dodanie
Montáž
Servis

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

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

HMYZU

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

0919 204 754

www.centrumbasic.sk

37-0137

Máme za sebou vysvedčenia. Napriek tomu, že existujú možnosti
na modifikáciu hodnotenia žiakov,
stále sa zotrváva na modeli piatich
známok, ktorý je síce ustálený, no v
mnohých ohľadoch zastaraný.
Je v rukách učiteľov, či známka bude
adekvátnym zhodnotením žiackych
výkonov alebo sa stane prostriedkom
trestania. Objektivizácia hodnotenia sa
ťažko dosahuje.
Výsledky žiakov by mali brať rodičia iba ako čiastkový obraz ich schopností. Rozhodujúcim je ich uplatnenie v
ďalšom vzdelávaní alebo v zamestnaní
či záľuba v obľúbených predmetoch. Je
jasné, že ak žiak viacero klasifikačných
období neprospieva, čo vyplýva z dlhodobo nedostatočnej činnosti, nezáujmu,
neschopnosti porozumieť, tak známka
je upozornením, ktoré treba brať vážne a
je dôležité poznať dôvody jej udelenia. V
rukách rozumného učiteľa je zlá známka poslednou možnosťou pred vyčerpaní iných spôsobov pomoci žiakovi.
Ak sa na vysvedčení neobjavili len
jednotky, netreba robiť z toho problém,
vynášať predčasné závery či trestať. Ani
výkon dospelých nie je rovnomerný. Aj
dieťa má nárok znížiť svoj výkon, čo sa
môže odraziť na známke. Dôvody môžu
byť rôzne. Vývinovopsychologické,
záujmové, motivačné, sociálne a pod.
Nie vždy dieťa môže ovplyvniť, že sa
mu nedarilo. Často potrebuje pomoc a
hlavne záujem, motiváciu dospelých.

Chcete si
podať
inzerát?

66-0033

Vysvedčenia svedčiace i nesvedčiace
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eKASA

Poslanci prijali novelu zákona v oblasti kontroly

Nové podmienky pre pokuty za eKasu

Na stránkach nášho týždenníka
sme v uplynulom týždni informovali o zmenách súvisiacich s
eKasou platných od 1. júla 2019.
Parlament v stredu 19.júna prijal
novelu zákona a tak sa veci opäť
menia.
Termín spustenia eKasy 1. júl 2019
zostáva síce zachovaný aj po schválení
novely zákona o elektronickej registračnej pokladnici, ktorú v stredu prijali
poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, upravujú sa však podmienky
pre oblasť kontroly. „Pokuty za nezavedenie eKasy po 1. júli 2019 sa nebudú
podnikateľom ukladať do konca tohto
kalendárneho roka, respektíve uložené
pokuty sa zrušia, ak podnikateľ do účinnosti v stredu schválenej novely požiadal o pridelenie kódu pokladnice eKasa
klient,“ informovala Ivana Skokanová,
hovorkyňa finančnej správy.

Na certifikovanú eKasu
máte čas do konca roka, ak...

Povinnosť evidovať tržby v pokladniciach sa nemení. Rovnako sa nemení
povinnosť podnikateľa požiadať finančnú správu o pridelenie kódu pokladnice
eKasa. V platnosti zostáva aj ustanovenie, že k tomuto dátumu sa zrušia
daňové kódy súčasných elektronických

registračných pokladníc (ERP).

Majte na pamäti:

-Podnikatelia, ktorí v súčasnosti už
evidujú tržby v eKase, majú povinnosť
naďalej používať eKasu. Táto povinnosť
sa týka aj všetkých nových prevádzok,
ktoré vznikli po 1. apríli 2019 a vzniknú
po 1. júli 2019.
-Podnikatelia, ktorí doteraz evidovali
tržby v ERP a nedisponujú eKasou musia po 1. júli 2019 používať doterajšiu
pokladnicu (ERP) aj so zrušeným daňovým kódom pokladnice. Certifikované
riešenie eKasy si majú čas zaobstarať do
konca roka 2019. Uvedené však platí len
za podmienky, že do účinnosti v stredu
schválenej novely zákona požiadali o
pridelenie kódu eKasy.

Koho budú pokutovať
a koho zatiaľ nie?

V čase od 1. júla 2019 do 31. decembra 2019 platí prechodné obdobie na
nepokutovanie podnikateľov finančnou správou za nepoužívanie eKasy.
„Pokutovať však bude finančná správa
tých podnikateľov, ktorí od 1. júla 2019
nebudú používať eKasu a do dňa účinnosti v stredu schválenej novely zákona
nepožiadali finančnú správu o pridelenie kódu eKasa,“ objasnila Skokanová.

zdroj Alexas-Fotos pixabay

ilustračné foto
Podľa jej informácií eviduje v súčasnosti
finančná správa vyše 196 000 pokladníc
aktívnych v systéme eKasa. Je to 82% zo
všetkých v súčasnosti používaných pokladníc (240 000). Do konca tohto mesiaca je finančná správa pripravená vybaviť všetky žiadosti o registráciu. Systém
eKasa je pre nových podnikateľov

povinný od 1. apríla. Cieľom projektu
je zabezpečiť rozšírenie priameho elektronického prepojenia registračných
pokladníc s finančnou správou, ako aj
zefektívniť boj proti daňovým únikom.
Informácie poskytla Finančná správa
Slovenskej republiky
Redakčne spracovala Renáta Kopáčová

Kamenárske práce
pomníky a hroby

na pomník
AKCIA
júla!
do konca

Pri objednávke pomníka
MA
mramorová váza a svietnik ZDAR

Alžbetina 30
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politická inzercia / zamestnanie

Nie cop, ale vrkoč.
Slovenčina naša

Nie dielčí, ale čiastkový.

predseda hnutia OĽANO

6WDELOQiDDWUDNWtYQDSUiFDYVWURMiUVNHMVSRORþQRVWL
Pracuj v priemyselnom parku Kechnec pri Košiciach!
Obsadzované profesie:
Technik kontroly kvalityYL]XiOQDDPDJQHWLFNiNRQWUROD]YDUX
]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
HPDLOludmila.revesova@kuenz.comæmichaela.sopkova@kuenz.com
www.kuenz.skæwww.topzvarac.sk

PRACOVNÁ PONUKA:

Príjmeme na TPP dievčatá 18-40 rokov:

TANEČNICE / STRIPTÉRKY

22

do nočného klubu Afrodita v Nových Zámkoch.

Ubytovanie zdarma, stála klientela,
mesačný bonus 300 EUR

0903 404 935

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

Ponúkame prácu na pozíciu
„MONTÉR“
- potrebný vodičský preukaz
- odborná spôsobilosť v Elektrotechnike § 21 vítaná
- nástup ihneď
V prípade záujmu, životopis pošlite na: durica@dason.sk

PRÁCA Prešov, Košice

kosicko@regionpress.sk
Masarykova 2, Košice
1. poschodie
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47-033

Nie čiperný, ale vrtký, obratný. Slovenčina naša
Nie čípok, ale čapík. Nie dopis, ale list.
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Nie doprovod, ale sprievod. Slovenčina naša
Nie dielčí, ale čiastkový.
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83-0019

Slovenčina naša

» Igor Matovič

.XHQ]6.VUR
je výrobcom
åHULDYRY

37-0008-1

Veď to je tak absurdné, ako keď by Váš priateľ, s ktorým chodíte cez deň na pivo, Vám v
noci vykrádal úrodu v záhradke.
Nuž, čo už. O Veronike a aj Kiskovi si
ľudia urobia obraz sami. Moju dôveru Andrej Kiska týmto krokom stratil a bude si
ju veľmi ťažko získavať späť. Doteraz som
mu vždy, až slepo, veril. Dnes viem, že jeho
slová zďaleka nemusia byť vždy v súlade s
jeho skutkami. Mrzí ma to, ale zodpovednosť káže, že napriek tomu spolupracovať
musíme a ja určite nebudem tým, kto napriek dýke od chrbta povýši vlastné sklamanie nad záujem Slovenska.
Už len ako doslov - spolu s Veronikou
odišli aj štyria nenápadní naši poslanci. V
ich prípade to je vlastne „pochopiteľné“. U
nás vždy platí totiž pravidlo, že ak sa chce
poslanec znova poslancom stať, tak musí ísť
z konca kandidátky
- ale odtiaľ sa prekrúžkuje za poslanca
len ten, kto štyri roky
makal. No a to oni neboli, tak si našli iného,
po chrbte koho sa do
parlamentu opäť
prepašujú.

76-0009

Zrejme ste už
počuli, že sa Andrej
Kiska rozhodol začať
spoluprácu s našim
hnutím OĽANO tak,
že poza chrbát ľudí
v hnutí dlhodobo
lákal Veroniku Remišovú, aby prevrátila
kabát a prešla do jeho strany.
Nakoniec sa mu to aj podarilo a ľudí v
tíme hnutia OĽANO, ktorí robili roky všetko pre úspech Veroniky a častokrát na svoj
vlastný úkor, to veľmi zamrzelo. Mňa mrzí
najmä neférový prístup bývalého prezidenta Kisku. Na jednej strane všade do médií
opakovane hovorí, ako veľmi mu záleží na
spolupráci s našim protikorupčným hnutím, ale v skutočnosti mimo kamier robí
pravý opak a robí všetko, aby nášmu hnutiu
ublížil.
Podnikal som 13 rokov, zamestnával
som 2 tisíc ľudí, platil najvyššie dane so
všetkých slovenských živnostníkov, ale
nikdy som neoslovil ani jediného zamestnanca z mojej konkurencie, lebo by mi to
pripadalo veľmi nefér. A mohol som, bol to
najľahší spôsob, ako konkurencii ublížiť a
získať vlastný prospech. To ale charakterný
človek nikdy neurobí ani nepriateľovi a už
dupľom nie človeku, o ktorom verejne hovorím, že ho považujem za blízkeho partnera.

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

Kiska nezačal ako fér chlap
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prijme do pracovného
pomeru:

���������

Vodič kamiónovej prepravy
(JIT prepravy)

�����������������
IBA ZA 228€

- od 810 € brutto + 160 € variabilná zložka
+ ďalšie prémie
- požadujeme: Vodičský preukaz typu E, alebo C
- práca na 3 zmeny
- zmennosť je od pondelka do piatku

1 osoba a pobyt !!!
Pre dôchodcov iba za 178€
����������������������������103€

Potrebujete ubytovanie? – zabezpečíme!

Rezervácie: 0918 591 942
Oravský Podzámok č. 396

www.oravskahoraren.sk

Najväčší výber digitálnej televízie

Slovenská firma

NAJLEPŠIA
CENA
NA TRHU
už 10 rokov

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

TEČKO

BEZ DEMONTÁŽE !

Digitálne prijímače
paraboly, konvertory

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

Predaj - montáž a servis anténnej a satelitnej techniky

0944 720 932

85_0433

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

Stará spišská cesta 20/A, 040 01 Košice - sever
055-662 15 37, 0911 311 432, aerial@aerial.sk

https://aerial.obchodmrp.sk

66-0127

OBNOVA STRIECH

85-0005

34-0112

32-0079

e-mail: praca@schnellecke.com
tel.: 0800 144 140

27-0084

Cena zahŕňa ubytovanie,
plnú penziu, výlety, program.

Miesto výkonu práce:
Devínska Nová Ves (BA)- Lozorno

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
balkóny
splátky od 35 €

zimné záhrady

zasklievanie terás

splátky od 149 €

splátky od 98 €

rámové

0918 477 323 | www.balkona.eu

Možnosť výhry 300 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

KS19-26 strana-

12

63-0054

ZĽAVY AŽ DO 30%

