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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

,KE

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

UPRATOVANIE

upratko@upratko.sk ¦ 0907 946 256

BETÓNOVÉ PLOTY

SERVIS
OKIEN

OBNOVA STRIECH

0918 217 665

37-0129

CIA
0949 765 613 LETNÁ AK

rýchlo a lacno

27-0033-10

OBNOVA
ETERNITOVÝCH, PLECHOVÝCH A PLOCHÝCH STRIECH
VÝMENA ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV
OBNOVA KOMÍNOV
ka
Reálna záru
TESÁRSKE PRÁCE
12 rokov
OBHLIADKA ZDARMA

27-0017-35
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37-0149

viac na
strane

66-0066-1

37-0001-2

66-0011-4

ZAMERANIE a ukážka vzoriek u Vás doma ZDARMA

novootvo�ená

výšivky už od 1 ks

široký výber z vždy čerstvých zákuskov

AMI

destilovaná

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

66-0016-1

0904 296 595

aneta.dugasova@gmail.com

10. výročie
otvorenia

každý
10. zákazník
dostane
darček

0905 425 988
055/6771 004

Rooseveltova 24, Košice
66-0126

Po.-So. 9:30-18:00, Nedeľa 9:00-18:00

3x

tričká ¦ košele ¦ mikiny
y
uteráky ¦ krstné košieľk

aj na objednávku 0919 454 327
Príjemné posedenie,
ovocné a zmrzlinové poháre, káva,
cukrovinky, nanuky, zmrzlina, ...
Družstevná pri Hornáde, Hlavná 4

VYPÁLIME KVALITNÉ DESTILÁTY
za BABKU z PÁLENICE od BABKU

pracovné odevy
obuv ¦ rukavice
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Abovská 81, Košice - Barca

1

34-0115-1

CUKRÁREŇ
STELA
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KOŠICKO okolie O úcte i neúcte

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.

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

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

Rastis

STK

JAZERO

Košice

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

www.stkkosice.sk

Najlacnejšie

tradícia
15 rokov

KOŠICE

Južná trieda 97
(pred ČS OMV)
tel.:

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

REZANIE

www.bf-trade.sk

Najvyššia
rada okien
Materiály používané pri výrobe:

fax:

055/728 87 82
- s celoobvodovým
kovaním

ZÁRUKA na okná

5 rokov

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

Diamond cut s.r.o.

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

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

37-0127

INZERCIA

Vchodové dvere
do rodinných domov
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•panelu
•železobetónu
•jadrové vŕtanie
najmodernejšími profi strojmi
www.diamantoverezanie.sk
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0911 60 20 40

66-0034-2

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

Naopak, neúcta je iba tak nanajvýš
prejavom samoudelenej si nadradenosti, povýšenectva, neochoty zaoberať sa
nejakými inými záujmami a hodnotami, ako tými vlastnými. Okrem iného
„biznisu“, samozrejme.
V našej spoločnosti nám chýba
schopnosť úcty, úctivosti. Ťažko ju čakať od politikov egoistov a kariéristov,
tí majú tak akurát vzťah k peniazom a
k moci, ani tu vlastne nemožno vravieť
o úcte, skôr o znásilnení systému, ktorý
im moc iba prepožičal, určite nie však
bez výhrad daroval. To je totiž princíp
demokracie, u nás roky ignorovaný. Ak
by politici mali úctu k občanom, plnili
by a splnili by svoje predvolebné sľuby
a neobmedzili by sa iba na ľúbivé lži a
rozdávanie úplatkov zo štátneho rozpočtu, teda, z nášho spoločného majetku. Ale to by museli mať najskôr úctu
aj sami k sebe. Zatiaľ nám predvádzajú
iba neúctu – k sebe samým, k sebe navzájom medzi politickými stranami, k
sebe ako opozícia a koalícia a k nám,
občanom štátu, ktorý majú zverený do
rúk – nami, tými spomínanými no pre

nich zjavne nepodstatnými občanmi
štátu.
Jeden z vás, vážení čitatelia, nedávno okrem iného do redakcie napísal, citujem: „Úctu alebo neúctu k slovenskej
reči je poznať na každom z nás denne,
podľa ochoty naučiť sa správne spisovne rozprávať, je možné aj povedaťvtáka poznáš po perí a človeka po reči.
Ľahúčko sa vykrikuje som preslovenský, ale ťažko môže byť niekto preslovenský, ak neovláda alebo si nechráni
spisovnú slovenčinu (samozrejme ak
študoval na slovenských školách) - k
tomu je potrebné viac námahy ako len
slovná pretvárka!“ Nuž a platí to nielen
o úrovni poznania jazyka. Platí to o
spoločenskej úrovni ako takej, je to o
úcte a neúcte.
Účet by mal vystaviť volič, lenže
mnohí z voličov už tiež stratili úctu k
sebe samým. Takže, ako z
toho von? Jednoducho –
uznávať vážnosť, niekoho prirodzenú autoritu a
hodnoty čohokoľvek čo
hodnoty má.
Nech sa vám
darí – s úctou

Najpredávanejšie
BETÓNOVÉ PLOTY
na Slovensku
0918 217 665

27-0017-36

Vydavateľ:
REGIONPRESS s.r.o.

Úcta je uznanie vážnosti, autority
niekoho, hodnoty niečoho. Úcta je
teda do istej miery aj akceptácia.

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

3
SLUŽBY, BÝVANIE

BEZPEČNOSTNÉ DVERE

PALIVOVÉ
DREVO

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

ORECH
MATNÝ

DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

BIELE
vzor

v ponuke aj
hladké dvere
a odtieň Wenge

výkup a predaj

EUROPALIET

odborná montáž s licenciou technickej služby od polície SR

STUDNÍ do 13 m
VŔTANIE STUDNÍ

HĽADANIE VODY

0905 186 889, www.kopaniestudni.com

66-0078

Zemné výkopové práce

STROJOVÉ KOPANIE

0917 56 36 12 | 0911 60 20 40

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

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.

85-0052

Zemné výkopové práce

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

AKCIA 270€

všetky dvere
SKLADOM

66-0002-1

DUB
MATNÝ

na predaj

A.P.R.

- zateplenie fasád
- úprava fasád bez zateplenia
- stavebné práce
- zhotovenie a úpráva /štablónov/

0917 393 957

37-0148

aprbardejov.x@gmail.com

85-0446

ZATEPLENIE A ÚPRAZATEPLENIE A ÚPRAVA FASÁD VRÁTANE
VA FASÁD VRÁTANE
MATERIÁLU A LEŠENIA
MATERIÁLU A LEŠENIA

Nie otáčky, ale obrátky. Slovenčina naša
Nie omluvenka, ale ospravedlnenka.

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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MIND diéta
5 skupín potravín,
ktoré treba obmedziť:
Pečivo a sladkosti - menej ako 5 porcií
týždenne
Červené mäso - menej ako 4 porcie týždenne
Syr - menej ako 1 porcia týždenne ( u
ľudí s osteoporózou treba konzultovať
u lekára)
V rebríčku najzdravších a najlepších
diét má MIND 4. miesto, aj napriek
tomu, že jej princípy boli spísané iba v
roku 2015. Ale trojročné vedecké skúsenosti na veľkom počte potenciálne
rizikových pacientov a pokračovanie
klinického skúšania na renomovaných
pracoviskách sú dôkazom významu takejto stravy. Riziko Alzheimerovej choroby dokáže znížiť o tretinu až polovicu.
Príklad rozpisu stravy
na jeden deň:
Raňajky: grécky jogurt s ovsenými
vločkami, čučoriedkami a orechmi
Obed: na pare robený plátok
lososa, veľká porcia zelenej listovej zeleniny
Večera: zelená fazuľka
s olivovým olejom, hnedá ryža, pohár bieleho
vína

partner ﬁrmy OKNOPLAST
Najvyššiu kvalitu okien
považujeme za štandard

Už aj v Košiciach

viditeľných
po otvorení krídla

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

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

Interiérové

Garážové
brány

®

Vonkajšie žalúzie

Vonkajšie

Nie čumák, ale Slovenčina naša
ňufák.Nie náčelník, ale veliteľ.

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

27-0010-7 / 0056-1

Špecializované zariadenie a
Rehabilitačné centrum

www.DrienoveckeKupele.sk

imitujúca fólia
na vnútorných

OKNÁ SÚ INDIVIDUÁLNE
A JEDINEČNÉ

Zariadenie pre seniorov

Tel.: 0911 047 213

ColorFull
Drevo

proﬁlového
systému “VEKA”

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

Zlatý páv, s.r.o.
Drienovecké kúpele, Drienovec

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

66-0039-5

10 skupín potravín, ktoré sú dôležité pre správne fungovanie mozgu a
treba ich zaradiť do jedálneho lístka
pravidelne:
Celozrnné obiloviny - 3 a viac porcií
denne
Zelená listová zelenina - 6 porcií týždenne
Ostatná zelenina - 1 porcia denne, pridaná k pravidelným porciám zelenej
listovej zeleniny
Orechy - 5 porcií týždenne
Bobuľoviny - 2 alebo viac porcií týždenne
Fazuľa alebo strukoviny - 3 a viac porcií týždenne
Ryby - 1 a viac porcií týždenne
Hydina - 2 a viac porcií týždenne
Víno - 1 porcia denne, ale nie je podmienkou
Olivový olej - používaný ako hlavný olej

na varenie

SIETE PROTI

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

HMYZU

ŽELEZIARSTVO

SAMOplus

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

Oprava
Dodanie
Montáž
Servis

66-0033

0919 204 754

27-0001-1

w w w. s a m o p l u s . s k
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66-0063-1

MIND v angličtine znamená myseľ,
myslenie, rozum, intelekt. MIND
je ale aj skratka pre stravu, ktorá
ochraňuje kognitívne funkcie mozgu, chráni pred vznikom Alzheimerovej choroby a pomáha navrátiť činnosť mozgu po mozgovej príhode.
Ide o spojenie výhod stredomorskej a
DASH diéty, ktorá dokáže spomaliť degeneratívne procesy mozgu. Spája najzdravšie diéty.
Potraviny sú rozdelené do dvoch
skupín - na tie, ktoré sú prínosom a na
tie, ktorým sa treba obmedziť, alebo sa
im vyhnúť:
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Bohaté prázdniny
nie? Pozorujte poľné ľalie, ako rastú:
nenamáhajú sa a nepradú. No hovorím
vám: Ani Šalamún sa v celej svojej sláve
neobliekal tak ako hociktorá z nich. Keď
teda Boh takto oblieka trávu na poli,
ktorá dnes je a zajtra ju hodia do pece,
či neoblečie oveľa skôr vás, vy maloverní?“ (Mt 6,28-30).
Letné prázdniny sú v plnom prúde. Nezabúdajme ani v zaslúžených časoch voľna
na ľudí, ktorí si ich z rôznych dôvodov užiť
nemôžu či nedokážu. Myslím najmä na
zdravotne trpiacich ľudí. Tiež na tých, prenasledovaných pre svoju vieru.
Pomoc druhým nepozná voľný čas.
Som plný viery, že ľuďom trpiacim či odkázaným budeme každý v rámci našich možností naďalej pomáhať aj cez prázdniny.
Nielen dary, ale tiež modlitba je synonymom pomoci a dobra človeka. A v dobro
ľudí veril aj páter Werenfried van Straaten, zakladateľ pápežskej nadácie ACN.
„Ľudia sú oveľa lepší, ako si myslíme. Aj
Boh je oveľa lepší, ako si myslíme.“
Slovenská národná kancelária ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi ďakuje všetkým čitateľom, ktorí vo svojich modlitbách
myslia na našich prenasledovaných a núdznych bratov a sestry. Ďakujeme tiež všetkým, ktorí štedrým srdcom a finančnými
darmi pomáhajú zmierňovať ich utrpenie.
Prajeme všetkým leto bohaté nielen na
skutočné zážitky, ale aj hĺbku srdca a pomoc druhým.

155 €

120 €

175 €

245 €

190 €

STAVEBNÉ PRÁCE • REKONŠTRUKCIE BYTOV
35,-0(0(6(.5(7È5.8
1È678P,+1(Ć
• ZATEPĽOVANIEGR.UDþ~QRYLHF
• GARÁŽOVÉ
BRÁNY
jednotná cena 13 €/m2

$FO>IQLS@B à"RHBIPHȚà à1BI àͽàà àͽͽààͽ
e mail: oknaradek@pobox.sk, oknaradek1@gmail.com

61-0419

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

OBNOVA eternitových a plechových STRIECH
bez odstránenia krytiny

0902 685 259

ACN Slovensko

055/674 90 74 po 1800 hod.
info@uni-dach.sk www.uni-dach.sk
STREŠNÉ KRYTINY - PREDAJ A MONTÁŽ
ODKVAPOVÝ SYSTÉM - SKLADOM

OPRAVA
ŽALÚZIÍ
27-0013-1

VÝHODNÉ ZĽAVY!

PREDAJ

NOVÉ VZORY
LEPENIEK
ICOPAL 3D
VILLAS

66-0129

» Jozef Bednár

Pôžičky od 18 do 75 rokov
Ahoj, som nová,
lepšia pôžička.
Plať za mňa,
mňa
koľko chceš.

NOVÉ ŽALÚZIE
NOVÉ SIETE
proti hmyzu
zameranie ¦ dovoz ¦ montáž

PRETESNENIE

5(&<./29$1e+2
.$0(Ě$
D.$0(1,9$

0950 41 41 82

www.ZaluzieKosice .sk

=(0,1<
D35(26,$7(-=(0,1<

27-0005-1

okien a dverí

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

724

KAM S DREVENÝM ODPADOM ?
ZBERNÝ DVOR ODPADOVÉHO DREVA
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.RPSOHWQpULHåHQLHYiåKRSUREOpPX
VRVSUDFRYDQtPVWDYHEQpKRRGSDGX
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E~UDFLHSUiFH]DNODGDQLHVWDYLHE
QiNODGQiDXWRGRSUDYD
www.odpadkosice.sk

VYHOVUJÚCI DREVNÝ ODPAD

37-0087
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34-0006-1

Letné prázdniny sú už v plnom prúde.
Každý z nás, špeciálne to platí u detí,
túži po tom, aby prežil prázdniny bohaté na zážitky.
Čo to ale znamená, prežiť na zážitky
bohaté leto? Určite to môže byť aj o navštívených miestach, a tým nemyslím len na
tie v zahraničí. Naše Slovensko je rovnako
krásna krajina. Možno trošku neznáma, ale
o to viac fascinujúca pre každého, kto sa ju
podujme spoznávať. Bohaté leto môže priniesť aj nové priateľstvá, nové lásky. A má
určite mnoho ďalších podôb.
Jedno však má bohaté leto spoločné s bohatým životom. Ide o najdôležitejšiu prísadu, bez ktorej môžeme mať koľko chceme
peňazí či majetku, ale pravé bohatstvo do
hĺbky nespoznáme. Ide o najdôležitejšiu
prísadu, bez ktorej môžeme navštíviť všetky
štáty sveta či sa hrdiť množstvom priateľov,
ale to pravé bohatstvo života nám napriek
tomu uniká.
Bohatý = Boh a Ty. Naozajstné bohatstvo nám neprinášajú len samotné svetské
peniaze či sláva. Ani zbieranie vlajok z navštívených krajín sveta. Ozajstné bohatstvo nachádzame a spoznávame vtedy,
keď žijeme život naplnený Bohom. Ak sa
o to, aby sme boli úspešní v škole či v profesionálnom živote (lebo aj toto sú dôležité
veci), alebo aby sme prežili naplnený voľný
čas, snažíme ruka v ruke s Ním.
„Pomôž si človeče, aj Boh Ti pomôže.“ On
nám pomáha aj vtedy, keď si to neuvedomujeme. Napríklad keď sa bojíme o budúcnosť.
„A prečo ste takí ustarostení o obleče-

6 komorové okná
za CENU 5 komorových
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SLUŽBY, bývanie
Občianska
riadková
inzercia

17 rokov
vyrábame okná
pre Slovensko

02 AUTO-MOTO / iné
»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

07 REALITY / iné

66-0081-1

»Kúpim garsónku - 2 izb. byt.
Súrne. Hotovosť. 0910 652053
»Predám rod. dom Kechnec.
0911 641 915
»Predám záhradu, Košické
Olšany. 0915 038 447
»Ponúkam ubytovanie Kechnec 0911 641 915

08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie 0908
532 682

11 HOBBY A ŠPORT
»KÚPIM VOJENSKÉ VECI DO
1945 BODÁKY ŠABLE VYZNAMENANIA A INÉ ! 0911 711 119

14 RôZNE / iné

66-0031-1

ČÍSLA RUBRÍK

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

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RP medzera KS medzera
Číslo rubriky medzera Text
inzerátu
Príklad:
RP KS 12 Predám kočík,
0987 654 321
Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za každých začatých 30 znakov textu
vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac
týždňov, pošlite rovnakú sms
toľkokrát, v koľkých týždňoch
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich novinách, KS zameňte za
skratku novín, ktorú nájdete
na 2. strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.

KS19-28 strana-
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ZATEPLENIE

RODINNÝCH

H
C
Ý
N
D
O
H
Ý
V
VO
CENÁCH
aj v roku 2019

DOMOV

Košice | 0905 642 837
www.pribulamix.sk
KS19-28 strana-
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27-0090

Firma PRIBULA-MIX, s.r.o.

Realizácia
OPORNÝCH MÚROV

8
sudoku / služby, bývanie
Slovenčina naša

Nie obdržať, ale prijať, dostať.
Nie prehmat, ale prechmat.
Nie pauza, ale prestávka.
Nie ruksak, ale plecniak.

PLASTOVÉ OKNÁ,
DVERE
 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

Nie ochočiť, ale Slovenčina naša
skrotiť. Nie prádlo, ale bielizeň.
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83-0005

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

KUCHYNE
za najlepšie ceny

Napájadlá 18, Košice, Nad Jazerom (OC IDEA pri TESCU)

0948 59 59 32 I www.desin.sk

83-0258

500€

Kupón na zľavu

9
SLUŽBY, BÝVANIE, relax

Kancelária v Košiciach, Strojárenská 13, 1.posch.

OBNOVA STRIECH

OBCHODNÉ PRIESTORY NA PREDAJ

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

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

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.

t zameranie t odborné poradenstvo
t cenová kalkulácia na mieste ZADARMO !!!
62-0045

NAJLEPŠIA
CENA
NA TRHU
už 10 rokov

Slovenská firma

NON STOP lin

0944 720 9ka
32
t ZÁRUKA MIN. 20 ROKOV
t NAJLEPŠIA CENA
t ŽIADNA ZÁLOHA
t PRVOTRIEDNA
KVALITA

obnova plochých striech technológiou COPERNIT
záruka minimálne 20 rokov

VYKONÁVAME OPRAVY: KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV

KS19-28 strana-

83-0145

813 503

BEZ DEMONTÁŽE!

SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY
BITÚMENOVOU LEPENKOU

62-00012

Bližšie informácie: 0917

87-0012

055/622 00 11 | 0905 962 161

34-0083

Informácie ohľadom umiestnenia
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Fotosúťaž Cesta svetla 2019

Len rodné čísla

Únia nevidiacich a slabozrakých
Slovenska, pre ktorú zabezpečujeme mediálne partnerstvo, prichádza s ďalším ročníkom fotografickej
súťaže.
Radi zachytávate krásu prírody, neopakovateľné okamihy života, či dôležité
detaily, ktoré iným unikajú, prostredníctvom hľadáčika fotoaparátu? Potom
presne vám je určený už 16. ročník súťaže Cesta svetla. Vyhlasovateľom je Únia
nevidiacich a slabozrakých Slovenska
(ÚNSS), zapojiť sa môžu fotografi amatérski i profesionálni, vidiaci aj nevidiaci, na veku nezáleží. ſ

Snáď môj text nevyznie politicky,
keďže naráža na zámer vlády „reformovať“ rodné čísla. Zdanlivo neškodná téma, ktorá sa akosi vnukla
úradníkom, ktorí sú na míle vzdialení od reality Slovákov.
Fascinuje ma, že uprostred problémov, ktoré prežíva obyvateľstvo, sa rieši niečo, čo je zbytočné, byrokratické a
nemá jediný prínos pre kvalitu života.
Rovnako ma fascinuje suma za to, ktorú predstavilo ministerstvo vnútra. A to
ešte nezarátali náklady na všetky sprievodné procesy, napr. zmenu dokladov.
Viem, že to znie populisticky, ale tie
akože malé financie by sme my neúradníci použili racionálne. V tomto budem
rád populistom. Tu sa totiž peniaze doslova plytvajú. Keby sa tak raz dostali
ministerstvá do rúk skutočným odborníkom, bežným ľuďom, som presvedčený, že by sa objavili kvantá financií.
Vo funkcii riaditeľa musím robiť
veľa rozhodnutí. Riadiť školu je ako
viesť štát v malom. Pri každej zmene
zvažujem kontext. Myslím na to, ako
moje rozhodnutie ovplyvní komunitu
školy, koľko odčerpá financií a či bude
pozitívne aj z hľadiska školstva. Lebo
aj my riaditelia dávame signály na celospoločenské zmeny, i keď sú často
nevypočuté. Uvažovanie v kontexte
občanov však nie je blízke úradníkom a
väčšine politikov. Míňajú sa rodné čísla? Poďme ich rýchlo upgradovať, nech
o 30 rokov nemajú ľudia „problém“.

môže do súťaže poslať dvanásť fotografií.
Tematika fotografie musí priamo alebo nepriamo súvisieť s problematikou
zrakovo postihnutých ľudí či s fenoménom svetla. V prihláške súťažiaci vyznačí počet prihlásených fotografií i súťažnú
kategóriu pre každú z nich. Každú fotografiu musí označiť svojím menom, adresou a názvom snímky.

Fotíte o skvelé ceny
Odborná porota súťažné snímky vyhodnotí do 21. 10. 2019 a určí tri najlepšie
práce v každej kategórii. Na úspešných
autorov fotografií čakajú zaujímavé
ceny, napríklad mobilný telefón od spoNovinka 16. ročníka
ločnosti Huawei či kvalitná tlačiareň od
– mobilná fotografia
firmy REGION PRESS pre tie NAJ fotky
Súťaží sa v kategóriách: čierno-biela vytlačené aj v pohodlí domova. Žezlo
fotografia, farebná fotografia a novinkou predsedu poroty 16. ročníka Cesty svetla
aktuálneho ročníka je mobilná fotogra- prevzal úspešný módny fotograf Lukáš
fia, takže aj fanúšikovia mobilov si prídu Kimlička.
na svoje. Fantázii a kreativite sa medze
Výsledky súťaže budú zverejnené na
nekladú. Jediné, čo treba dodržať je za- stránke www.unss.sk najneskôr do 30.
chytenie problematiky zrakovo postih- 11. 2019.
nutých alebo fenoménu svetla.
Zo všetkých súťažných fotografií porota vyberie práce, z ktorých organizátor
Podmienky súťaže:
zostaví v novembri 2019 verejnú výstavu.
Súťažiť môže každá fyzická osoba, Zároveň zo zaslaných fotografií porota
ktorá sa prihlási riadne vyplnenou a vyberie snímky, ktoré budú použité v
podpísanou prihláškou. Na adresu orga- propagačnom kalendári ÚNSS na rok
nizátora ju spolu so súťažnými snímka- 2020.
mi pošle do 30. 9. 2019.
Podrobné podmienky súťaže i PriDo jednej kategórie môže autor prihlá- hlášku na stiahnutie nájdete na stránke
siť minimálne jednu, maximálne štyri www.unss.sk.
fotografie vo formáte 20 x 30 cm. Celkovo
» Zdroj: UNSS

Najlepšia obnova strechy v najlepšej cene

obnova: eternitových
plechových
plochých

NAJ - STRECHA s.r.o.

Zdanlivo jednoduchá vec tváriaca sa
ako významná štátna činnosť. No len
na školách si takáto zbytočná zmena
vyžiada ďalší čas na inováciu databáz,
dokumentov, smerníc a pod. Na rozdiel
od úradov, ktoré doslova prekvitajú
personálom, školy nemajú túto vymoženosť. So svojimi zástupcami odsunieme výchovno-vzdelávací proces
(podstatu školy) a môžeme sami týždne meniť údaje tak, ako to je pri „spackaných“ GDPR, bezplatných obedoch,
rekreačných poukazoch či e-schránkach. Všetko to zavalilo školy, ktoré
premrhajú čas i financie na opatrenia,
ktorými sa prezentujú politici, absolútne prehliadajúc dôsledky pre podriadených. Ak aj dajú nejakú podporu, jej
aplikácia si vyžiada ďalšie dokumenty.
Treba si pozrieť, aký megamanuál pre
školy je na získanie štátnych financií
na rekreačné poukazy. A popri tom riadime bežné školské procesy. Hovorím
iba za školy, nespomínajúc nemocnice,
obyčajných občanov či iné zraniteľné
inštitúcie. Stráca sa podstata činnosti
uvedených organizácií.
Kým budú vo vysokej politike
teoretici a pseudoodborníci, ktorí sa
prezentujú hurónskymi nápadmi bez
schopnosti myslieť o dopadoch, budeme naďalej sledovať nápady, ktoré slúžia iba politickej propagande a mrhajú
peniaze voličov.

» PhDr. Ján Papuga, PhD.

riaditeľ ZŠ s MŠ, Riazanská 75, Bratislava

ŠTVORKOLKY A CROSSY
www.stvorkolky-atv.sk

0915 748 518

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!

BITU FLEX s.r.o.

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

- 25 rokov záruka
a dlhoročné skúsenosti
- zameranie zdarma
- bez zálohy
- kvalitný taliansky
materiál zn. Index

0950 266 604

- štvorkolky pre deti a dospelých
NÁKUP NA SPLÁTKY
- dovoz po CELOM SLOVENSKU
- všetky štvorkolky SKLADOM
62-0055

- odstránenie nečistôt
- vynikajúca nepriepustnosť vody
- rýchla obnova žľabov a komínov
- vzhľad škridle
- nízka hmotnosť
- vysoká životnosť
Bituflexroznava@gmail.com

KS19-28 strana-
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37-0145

www.centrumbasic.sk

 

  

34-0130

MLYNSKÁ 22
KOŠICE
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Zmena mena alebo priezviska

Nechcený suvenír

Meno a priezvisko už od nepamäti
predstavujú najdôležitejšie identifikačné znaky, ktoré nás celý život
sprevádzajú. Ako uvádza zákon, každý musí mať meno a priezvisko.

Mnohí z nás sa vydávajú za vytúženým oddychom do all inclusive
rezortov k moru. Počas pobytu však
popri krásnych chvíľach s rodinou
či priateľmi myslime na svoje zdravie, ktoré je vždy tak pevné, ako sme
mi voči nemu obozretní a ostražití.
Ponuka all inclusive je mimoriadne
lákavá. Najmä v prvých dňoch túžia
naše oči, častokrát oveľa menej náš
žalúdok, vyskúšať všetky tie úžasné
jedlá, dezerty a dobroty. A, samozrejme, na oko krásne vyzerajúce alkoholické koktejly a nápoje.
Následky nášho „hrdinstva“ však
môžu byť veľmi nepríjemné. V Egypte
je tento prehrešok voči zdravej miere
známy ako faraónova pomsta či hnačka cestovateľov. Naše obžerstvo a nestriedme pitie nápojov na prudkom
slnku spôsobí nerovnováhu prospešných baktérií v našom tráviacom trakte
a prevážia v ňom tie miestne, cudzokrajné. Voči nim väčšinou nedokážeme
bojovať, keďže náš tráviaci trakt ani
imunitný systém s nimi ešte nemal dočinenia.
Príznaky takejto bakteriálnej infekcie sú mimoriadne nepríjemné. Človek
zrazu začína blúzniť, doslova sa z neho
lejú kropaje potu. To je znakom prudko zvýšenej telesnej teploty. Následne
sa pridajú urputné vodnaté hnačky
a prudké zvracanie. Človek zostáva
malátny, doslova akoby „nežil ani
nemrel.“

To však neznamená, že meno alebo priezvisko sú nezmeniteľné. V praxi
sa rozlišujú dve kategórie zmien mena
alebo priezviska, a to zmeny, na ktoré
nie je potrebné povolenie a zmeny, na
ktoré je potrebné povolenie príslušného úradu. Povolenie na zmenu mena
a priezviska sa nevyžaduje napríklad
vtedy, ak ide o zmenu cudzojazyčného
mena na jeho slovenský ekvivalent,
zmenu mena a priezviska dieťaťa po
jeho právoplatnom osvojení, zmenu
mena a priezviska z dôvodu zmeny pohlavia, zmenu priezviska po rozvode
manželstva ako aj pri ďalších situáciách uvedených v zákone. Zmena mena
alebo priezviska, na ktorú nie je potrebné povolenie, sa v matrike vykonáva na základe písomného vyhlásenia
osoby, o ktorej meno alebo priezvisko
ide, alebo jej zákonného zástupcu.

meno a priezvisko hanlivé alebo ak sú
na to dôvody hodné osobitného zreteľa. Príslušný úrad preskúma žiadosť
fyzickej osoby na zmenu mena alebo
priezviska z hľadiska toho, či sú splnené dôvody, ktoré sú hodné osobitného
zreteľa a či takáto zmena nie je v rozpore so zákonom.
V prípade fyzickej osoby, u ktorej
prebieha zmena pohlavia, okresný
úrad povolí používať neutrálne meno
a priezvisko, ak podá žiadosť a priloží k nej aj potvrdenie zdravotníckeho
zariadenia, v ktorom liečba prebieha.
Na zápis zmeny mena alebo zmeny
priezviska je príslušný matričný úrad,
v ktorého matrike je zapísané meno
alebo priezvisko štátneho občana Slovenskej republiky, ktorého sa zmena
mena alebo priezviska týka. Zmena
mena a priezviska podlieha poplatkovej povinnosti okrem prípadov presne
vymedzených zákonom, kedy je zápis
zmeny oslobodený od poplatku.

V prípade druhej kategórie zmien
mena alebo priezviska musí fyzická
osoba požiadať o povolenie príslušný
okresný úrad podľa svojho trvalého,
prípadne posledného trvalého pobytu
na území Slovenskej republiky. Zmenu
mena alebo zmenu priezviska môže
príslušný úrad povoliť najmä ak ide o

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

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

Veľmi ohrozenou skupinou sú najmä
ľudia s oslabeným imunitným systémom, cukrovkári či ľudia s kardiovaskulárnymi ochoreniami. Následkom
alkoholového či stravovacieho excesu
môžu byť aj závažné komplikácie ako
akútny zápal pankreasu, dehydratácia
s rozvratom vnútorného prostredia,
obličkové či pečeňové zlyhanie. Pri
prudkej dehydratácií sú koniec koncov
ohrozené všetky životne dôležité funkcie.
Prevencia takéhoto stavu je jednoznačná. Pri príchode do dovolenkového raja sa udržať na uzde a vyskúšať všetky nádherne vyzerajúce jedlá
a nápoje v zdravej miere. Je prospešné
sa vyhnúť podávanej praženici, zmrzlinám, majonéze, mlieku, rybám a morským plodom. S istotou nevieme, ako
boli tieto suroviny v kuchyniach hotelov spracované. Taktiež na umývanie
zubov a osobnú hygienu používajme
prevarenú vodu. Nikdy hotelovú či
letiskovú vodu nepime! Neoplatí sa
kupovať zeleninu a ovocie z miestnych trhov.
Stará babská rada
je „užiť“ na ráno za
pohárik
domácej
pálenky. Je úžasné
oddýchnuť si a zažiť
neopakovateľnú dovolenku so zdravým
telom aj duchom.

» Miško Scheibenreif

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

KS19-28 strana-
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34-0015-18

410€
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zdravie, SLUŽBY, BÝVANIE

=XEQ¼NOLQLNDSULMÈPDQRYØFKSDFLHQWRY
HAPPYDENT, s.r.o.

1¼MGHWHQ¼VY{0HGLFÈQVNRPFHQWUHQDSRVFKRGÈ$83$5..RwLFH
rošetrenieD{diagnostika pomocou najnovších technológií vrátane
'SRèÈWDèRYÄKRWRPRJUDIXDVWRPDWRPLNURVNRSX
rPRGHUQHY\EDYHQ¼NOLQLNDP¼X]DWYRUHQÄ]POXY\
VRYwHWNØPL]GUDYRWQØPLSRLVĿRYĥDPL

37-0146

LQIRUP¼FLH { | info@VWRPDWRORJLDDXSDUN.sk
www.VWRPDWRORJLDDXSDUNVN

66-0006-1

rEH]SODWQ¼YVWXSQ¼SUHYHQWÈYQDSUHKOLDGNDYU¼WDQH
NRQ]XOW¼FLHD{VWDQRYHQLDOLHèHEQÄKRSO¼QX
rEH]SODWQÄSDUNRYDQLHY{2&$83$5..RwLFH
pre našich pacientov
rPRŗQRVĿEH]EROHVWQÄKRRwHWUHQLDYÕSOQHMQDUNÎ]H

KS19-28 strana-
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66-0136
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sudoku / SLUŽBY, bývanie, zamestnanie

PRÁCA

Sprostredkovanie opatrovateľskej

práce v Rakúsku už 15 rokov

V KOŠICIACH

www.hilfe-in-wuerde.at
office@hilfe-in-wuerde.at
0908 868 643 | +43 699 190 48 723
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až do výšky 400€

Ponúkame prácu na pozíciu
„MONTÉR“
- potrebný vodičský preukaz
- odborná spôsobilosť v Elektrotechnike § 21 vítaná
- nástup ihneď

PRÁCA Prešov, Košice

t výkonnostný bonus
t dochádzkový bonus
t bonusy za odpracované soboty
t príspevok na dopravu
a ubytovanie
t 13. a 14. plat

S 6
U2

4

O

www.studentservis.sk

U

34-0016-11

K

14
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D3 8

0907 744 567
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83-0019

V prípade záujmu, životopis pošlite na: durica@dason.sk

Miesto: KOŠICE

kosice@studentservis.sk

66-0084

Ak máte záujem o dlhodobú spoluprácu a finančnú istotu, kontaktujte nás
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politická inzercia / ZAMESTNANIE
.XHQ]6.VUR
je výrobcom
åHULDYRY

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

37-0008-1

Minulý týždeň nárnej komisie, podľa ktorej sa dopussa predstaviteľom til podvodného konania a mal by byť
hnutia OBYČAJNÍ zbavený funkcie.
ĽUDIA a nezávislé
osobnosti (OĽAVďaka tlaku tieňového ministra
NO) podarili dva vnútra za OĽANO Gábora Grendela
veľké úspechy.
ministerka Saková nakoniec odvolala
šéfa piešťanských hasičov. ZodpovedPredstavte si, že by niekto pobe- nosť je však aj na pleciach prezidenta
ral státisíce eur zo štátnych dotácií hasičov Alexandra Nejedlého, preto
vďaka tomu, že sfalšuje váš podpis by svoju funkciu mal opustiť aj on. Čím
alebo zneužije vaše osobné údaje. Šéf skôr, tým lepšie.
hasičov z Piešťan založil národný zväz
bobistov len vďaka tomu, že zo 48 nič
Na 400-miliónový pochybný tennetušiacich hasičov urobil členov tohto der ministerstva obrany na vozidlá
zväzu. O ničom takom však títo hasiči 4x4 zase upozornil tieňový minister
nevedeli, a keď sa to dozvedeli, kona- obrany za OĽANO Jaroslav Naď. Podnie ich šéfa nahlásili na polícii a oboz- mienky súťaže, ktoré stanovilo minisnámili s ním aj ministerku vnútra, a terstvo pod vedením SNS, totiž spĺňalo
tiež prezidenta Hasičského a záchran- len vozidlo od jediného výrobcu, ktoré
ného zboru Alexandra Nejedlého.
navyše nebolo overené v bojových misách. Vďaka upozorneniam Jara Naďa
Po dlhých mesiacoch naťaho- Úrad pre verejné obstarávanie pozastavania prezident hasičov A. Nejedlý vil tento pochybný tender a prebieha
nepochopiteľne nepotrestal šéfa pieš- jeho vyšetrovanie.
ťanských hasičov, ale krajského šéfa
v Trnave, pretože vraj nedostatočne
Toto sú výsledky práce hnutia
oboznámil svojich podriadených o OĽANO za posledný týždeň. Strážime
ochrane osobných údajov. Šéf piešťan- vaše peniaze a nebojíme sa poukázať
ských hasičov navyše zostal vo svojej na korupciu.
funkcii napriek rozhodnutiu discipliĎakujeme, že stojíte za nami.

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

STRÁŽIME VAŠE PENIAZE

66-0010-5

Preukaz obsluhy stavebných strojov sk.1C
Miesto výkonu práce: Areál U.S.Steel, Košice
Základná zložka mzdy (brutto): 6-8 €/hod.
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EDITORIÁL / SLUŽBY
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Podlahy Light Living
a Used Novelty

 $ 
  !  

–

0800 162 162
www.stannah.sk

Light
Living

52-0086

 
 

STAJAN SLOVAKIA
PRIJME:

MUŽOV AJ ŽENY

Akciové zľavy
až do 20%
na podlahy EGGER
platia do 31.8.2019

� MONTÁŽ PODLOŽIEK,
PRUŽINIEK, GUMIČIEK...
(jednoduchá a fyzicky nenáročná
práca zameraná na zručnosť)

LETNÁ
AKCIA
%

prijme do pracovného
pomeru:

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
balkóny
splátky od 35 €

Vodič kamiónovej prepravy
(JIT prepravy)

terasy

zimné záhrady
splátky od 149 €

splátky od 98 €

- 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

rámové
bezrámové

Potrebujete ubytovanie? – zabezpečíme!

ZĽAVY AŽ DO 30%

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

Možnosť výhry 300 €

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

KS19-28 strana-

63-0106

www.balkona.eu
0918 477 323

Laminát
Korok
Design

Žriedlová 3, Košice
T 0911 57 77 99
www.tzinteriors.sk

85-0005

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

85_0475

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

Used
Novelty

66-0132

600 000
Stannah

16

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

32-0079

 

