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KOŠICKO okolie
Týždenne do 22 250 domácností

66-0142

Najčítanejšie regionálne noviny

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

BIELE
vzor

všetky dvere
SKLADOM
v ponuke aj
hladké dvere
a odtieň Wenge

0917 56 36 12 | 0911 60 20 40

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

66-0066-1

novootvo�ená

CUKRÁREŇ
STELA

KOMINÁRSTVO MRÁZKO Košice Krásna
Revízie, kontrola a čistenie špeciálnou kamerou

NEREZOVÉ VLOŽKY • 0905 682 445

Slovenčina naša

27-0017-42

0918 217 665

ZAMERANIE a ukážka vzoriek u Vás doma ZDARMA

www.regionpress.sk

0907 946 256

SERVIS
OKIEN
rýchlo a lacno

v ponuke aj

INTERIÉROVÉ DVERE

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

www.cisteniehrobov .sk
10-ročné skúsenosti

kovanie ZDARMA
zameranie ZDARMA

www.ocelovedvere.sk
ocelovedvere@ocelovedvere.sk

odborná montáž s licenciou technickej služby od polície SR

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

AKCIA 270€

Nie
prísť tu, ale prísť sem.

Družstevná pri Hornáde, Hlavná 4

Špecializované zariadenie a
Rehabilitačné centrum

www.DrienoveckeKupele.sk

PATRIA n.o. Drienovec 497
Tel.: 055/48 98 710, 460 21 15
Reh. centrum: 055/48 98 711
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Po.-So. 9:30-18:00, Nedeľa 9:00-18:00

27-0010-7 / 0056-1

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

široký výber z vždy čerstvých zákuskov

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

Zariadenie pre seniorov

Tel.: 0911 047 213

66-0011-4

DUB
vzor

66-0126

ORECH
MATNÝ

66-0002-1

ČEREŠŇA
MATNÁ

34-0004-1

DUB
MATNÝ
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KOŠICKO okolie Kierkegaardov dodatok
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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.

Johann Paul Friedrich Richter bol
nemecký humorista a spisovateľ, romantik, priateľ filozofa Herdera. Veselý
človek, ktorý o vážnych témach hovoril
jasne a výstižne. „Na cti si najčastejšie
zakladajú tí ľudia, ktorí žiadnu nemajú.“ Tak znie jeden z jeho nie až tak
známych výrokov, no v dnešnej dobe na
Slovensku je dobré ho oprášiť.
Keď Jean Paul opúšťal tento svet, ďalším skvelým výrokom ho obohatil Søren
Kierkegaard, tentoraz dánsky filozof a
teológ: „Zdá sa, že ľuďom bola daná
reč nie preto, aby vyslovili svoje myšlienky, ale aby zastierali, že žiadne nemajú.“ Oba výroky sa stali bezvýhradne
nadčasové a nadpriestorové. A priam sa
ponúkajú u nás v čase, keď médiá prinášajú informácie o stále nových a nových
politických stranách, v pozadí ktorých
sú starí a ešte starší politici. A bezočivo
sa nazývajú politikmi novými, či politikmi novej generácie politiky. Jean Paul
vedel, čo hovorí. Konkrétne, čo povedal
aj o nich. S Kierkegaardovým „dodatkom“ je ich charakteristika dokonalá.
Túžba po moci a hlavne veľa rečí,
ako ju zdôvodniť tak, aby naletelo čo
najviac „dobrákov“. Veľa zbytočných a
prázdnych rečí. Žiaľ, často aj nepravdivých. Lebo ľuďom bez cti a bez myšlie-

nok na pravde nezáleží, nepovažujú ju
za nejak mimoriadne dôležitú pre vlastný „úspešný“ život. Napokon, počuli
sme, mladým má slúžiť na povzbudenie
a na cestu k úspechu ani nie tak česť a
myšlienka, ako skôr „nejaký ten joint“,
je to predsa v mladom veku normálne.
Zrejme je ale nenormálne, ak mladý človek pracuje, maká na tri zmeny, po práci
pomáha manželke s deťmi a po večeroch ešte aj obci, v ktorej žije.
Takéhoto človeka nazvali tí bez cti
a myšlienok „pobúrenou pokryteckou
slovenskou krčmou“. Zapamätajte si
tie slová, zapamätajte si, za čo vás považujú, ak o pár týždňov vyrazia zas aj
za vami a budú od vás s lacným úsmevom a ešte lacnejším predstavením pýtať vaše hlasy výmenou za ich moc nad
vami.
Pobúrilo ich, že „ľud je pobúrený“.
Ľud má podľa nich držať ústa.
Lenže – nemali sme práve to u nás do roku 1989?
Kierkegaardov dodatok je
naozaj možno v čase starý
– veď má už viac ako 150
rokov. Napriek tomu
sa zas stáva aktuálny. Všetko dobré -

JAZERO

STK + EK

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

www.stkkosice.sk

37-0127

Masarykova 2
KOŠIce
kosicko@regionpress.sk

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

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

27-0001-1

redakcia:

STK

e-mail: bf-trade@stonline.sk

www.bf-trade.sk
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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

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

ŽELEZIARSTVO

2

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

66-0063-1

západné Slovensko

KOŠICE

34-0008-1

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

15 rokov

Možnosť nákupu na splátky aj bez navýšenia AKCIA

tradícia

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
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SLUŽBY, BÝVANIE

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

-35%

ŠUMNÁ
STRECHA
MICHAL

0908 337 893

61_0092

-nátery striech
-nátery kostolov
-oprava komínov
46-04

GABIÓNY • KAMEŇ
GABIÓNOVÉ PLOTY
W W W. K A M E N O V O. S K 0 9 0 3 6 4 6 5 5 5

J U Ž N Á T R I E D A 1 2 5 , KO Š I C E
KS19-32 strana
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66-0131

Zemné výkopové práce

IA

C

0905 186 889, www.kopaniestudni.com

27-0004-1

K

STUDNÍ do 13 m
VŔTANIE STUDNÍ

Zemné výkopové práce

A

Jazerná 1 (Areál Dávid), 040 12 Košice

STROJOVÉ KOPANIE

HĽADANIE VODY

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

85-0052

Á

TN
LE

Bezplatná obhliadka
pomníka proti vode
pri
celom
žulovom
komplete
ZDARMA
a nacenenie
Zavolajte nám na bezplatnú linku 0800 500 535
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PRÁVNIK RADÍ / SLUŽBY, BÝVANIE
Rezervačná zmluva na kúpu
nehnuteľnosti
poplatok započíta do kúpnej ceny ako
časť kúpnej ceny. V rezervačnej zmluve
je možné dojednať aj prípadnú sankciu,
ak by vlastník nehnuteľnosti ponúkal
rezervovanú nehnuteľnosť aj napriek
rezervačnej zmluve ďalej resp. pre prípad, ak by bola nehnuteľnosť predaná
inému záujemcovi v čase do konca termínu rezervácie.
V rezervačnej zmluve je možné dojednať sankciu aj pre prípad, ak by záujemca svoje rozhodnutie prehodnotil
do konca termínu rezervácie a ďalej
by už nemal záujem o kúpu predmetnej nehnuteľnosti. Rezervačná zmluva
by mala obsahovať najmä popis všetkých zmluvných strán, špecifikáciu
nehnuteľnosti, výšku rezervačného
poplatku, výšku kúpnej ceny za nehnuteľnosť, výšku sankcií za porušenie
povinností zo strany zmluvných strán
a dátum, do ktorého má byť nehnuteľnosť rezervovaná. Správne sformulovaná rezervačná zmluva chráni všetky
zmluvné strany – vlastníka nehnuteľnosti, záujemcu, aj realitnú kanceláriu.

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

27-0105

Uzatvorenie rezervačnej zmluvy je čoraz častejšie jedným z prvých krokov
na ceste k vlastnému bývaniu.
Ide o postup pri kúpe nehnuteľnosti,
ktorým záujemca prejaví vážny záujem
o kúpu konkrétnej nehnuteľnosti. Rezervačnú zmluvu nemožno zamieňať
so zmluvou o budúcej zmluve. Účelom rezervačnej zmluvy je krátkodobé
rezervovanie nehnuteľnosti pre záujemcu za účelom získania finančných
prostriedkov a prípravy potrebných
podkladov a dokumentov k uzatvoreniu zmluvy o prevode nehnuteľnosti.
Rezervačná zmluva je teda typ nepomenovanej zmluvy, ktorá sa uzatvára
medzi záujemcom, vlastníkom nehnuteľnosti a realitnou kanceláriou (v prípade, ak sa nehnuteľnosť predáva prostredníctvom realitnej kancelárie).
Výhodou uzavretia takejto zmluvy
je záväzok vlastníka nehnuteľnosti
(prípadne aj realitnej kancelárie), že
nehnuteľnosť neponúkne do vopred
určeného dátumu na predaj a nebude
rokovať o jej predaji s iným záujemcom
a na druhej strane je táto zmluva potvrdením vážneho záujmu záujemcu
o kúpu danej nehnuteľnosti. Obvykle
sa medzi zmluvnými stranami dojednáva aj poplatok, tzv. rezervačná záloha ako záloha na kúpnu cenu alebo
poplatok za rezerváciu. V prípade kúpy
nehnuteľnosti sa táto záloha alebo

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

KAM S DREVENÝM ODPADOM ?
ZBERNÝ DVOR ODPADOVÉHO DREVA

 
  

 
     

VYHOVUJÚCI DREVNÝ ODPAD

 
      
      

    
  
  
  

      
 

www.bucina-ddd.sk

SIETE PROTI

VŠETKO OKOLO ZVÁRANIA A NÁRADIA
Holubyho 12, 043 27 Košice
e-mail: gobako@gobako.sk
Tel./fax: 055/677 03 19
055/72 74 07 - predajňa

www.gobako.sk

HMYZU

Oprava
Dodanie
Montáž
Servis

zváracie stroje
zváracie roboty
ochranné pomôcky
elektródy
náradie a brusivo
lepidlá a tmely
zváracie drôty
kompresory
elektrocentrály

SAMOplus

KS19-32 strana
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0919 204 754

66-0033

34-0017-1

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

66-0149
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SLUŽBY, BÝVANIE

OPRAVA OBNOVA
ŽALÚZIÍ bez odstránenia krytiny

Pôžičky od 18 do 75 rokov

eternitových a plechových

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

STRIECH

NOVÉ ŽALÚZIE
NOVÉ SIETE
proti hmyzu
PRETESNENIE

0902 685 259

0950 41 41 82

055/674 90 74 po 1800 hod.
info@uni-dach.sk www.uni-dach.sk

www.ZaluzieKosice .sk

27-0005-1

724

34-0006-1

okien a dverí

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

VEKOSTAV

Kamenárstvo
& Pohrebníctvo

VÝROBA A MONTÁŽ OKIEN

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

POSOL , s.r.o.

Dunajská 10, Košice

Ploské 149

KS19-32 strana

GARANCIA

VYSOKEJ KVALITY
a NAJNIŽŠEJ CENY
na Slovensku

www.vekostav.sk
info@vekostav.sk

37-0166

0903 285 582

27-0100

0911 671 234

NOVÉ VZORY
LEPENIEK
ICOPAL 3D
VILLAS

66-0129

zameranie ¦ dovoz ¦ montáž
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Diéta na zníženie hladiny
cholesterolu

Základné princípy:
• Mäso – chudé druhy, hlavne hovädzie,
hydina bez kože, ryby: môžete si dopriať
maximálne 5 porcií denne, pričom jedna
porcia predstavuje 30 gramov (g) v surovom stave. Celková denná hmotnosť
nemá presiahnuť 140 – 150 g.
• Strukoviny - jedenkrát denne pol
šálky strukovín. Ideálne je strukoviny
nahradia dve porcie mäsa, teda asi 50 g.
• Nízkotučné mlieko a mliečne výrobky - mlieko, tvaroh, biele jogurty. Jednu
porciu si môžete dopriať dva až trikrát
do dňa. Za jednu porciu sa počíta pohár
mlieka s obsahom tuku 1 percento, kelímok nízkotučného jogurtu, alebo 30 g
nízkotučného syra.
• Vajíčka - počas týždňa si môžete dať
najviac dve celé vajíčka. Sleduje sa príjem žĺtok, v ktorých je najviac cholesterolu. Bielka sú bez obmedzenia.
• Ovocie je povolené dva až štyrikrát dňa.
Za jednu porciu sa považuje jeden kus ovocia, napríklad banán, jablko, pomaranč,
hrnček drobného - napríklad maliny, čučoriedky alebo z väčšieho ovocia, napríklad melón, pol pohára zaváraného ovocia
alebo tri štvrtiny pohára ovocného džúsu.
• Zelenina tri až päť porcií denne - ľu-

• RECYKLOVANÉHO
KAMEŇA
a KAMENIVA
• ZEMINY
a PREOSIATEJ ZEMINY
Kompletné riešenie vášho problému
so spracovaním stavebného odpadu.
Výkopové práce, terénne úpravy pozemkov,
búracie práce, zakladanie stavieb,
nákladná autodoprava.
www.odpadkosice.sk
37-0087

TLC diéta rieši vysoký cholesterol, učí
vymeniť nezdravé tuky za zdravé, pomáha chudnúť.

bovoľné druhy, môže byť varená, pečená, na pare či grilovaná. jedna porcia
znamená jeden kus zeleniny, napríklad
mrkva, kaleráb, paradajka, paprika, alebo hrnček čerstvého šalátu akéhokoľvek
druhu, pol šálky nakrájanej surovej alebo varenej zeleniny, alebo tri štvrte pohára zeleninovej šťavy.
• Chlieb, cereálie, cestoviny, ryža
a ostatné obilniny – šesť porcií denne.
Ekvivalentom porcie je jeden krajec chleba, jedno pečivo, 30 g cereálií, pol hrnčeka varenej cestoviny, ryže a iných obilnín. Počet porcií ale môže byť aj menší,
ak je cieľom nielen úprava cholesterolu,
ale aj hmotnosti.
• Sladkosti a pochutiny – výnimočne
a je dôležité vyberať si také, ktoré majú
málo tuku a tuk je nenasýtený (nie vždy je
to ale na obale napísané). V praxi to znamená nevyberať si plnené keksíky, koláče
a cukríky rôznymi tukovými náplňami.
Samozrejmosťou je vyhýbať sa živočíšnym tukom, ako sú slanina, masť,
oškvarky, klobásy. Významný efekt je možné vidieť už
o šesť týždňov. Ak pretrváva vysoká hladina cholesterolu, k slovu sa dostávajú lieky – hypolipemiká,
na zníženie hladiny
tukov.

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

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

PLASTOVÉ OKNÁ,
DVERE

www.regionpress.sk

Informácie ohľadom umiestnenia

055/622 00 11 | 0905 962 161
Kancelária v Košiciach, Strojárenská 13, 1.posch.

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

OBNOVA STRIECH

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

možnosť predaja
aj na splátky

BEZ DEMONTÁŽE!

SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY
BITÚMENOVOU LEPENKOU

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

www.dachmann.sk
maxidachmann@gmail.com

t zameranie t odborné poradenstvo
t cenová kalkulácia na mieste ZADARMO !!!
83-0005

Kontaktná adresa Košice:
Kováčska 63
Mobil: 0944 047 008

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

KS19-32 strana
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34-0083

(dokončenie z minulého čísla)

PREDAJ

7
SLUŽBY, BÝVANIE
Občianska
riadková
inzercia
07 REALITY / iné
»VEZMEM DO PRENÁJMU GARÁŽ, 0918812085
»Prenajmem dvoj-garáž na
Vodárenskej ulici v Košiciach
s montážnou jamou a studňou. Cena 200 € mesačne +
depozit 2 mesiace. 0911 664
654

08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie 0908
532 682

PALIVOVÉ
DREVO

Diamond cut s.r.o.
Najlacnejšie

REZANIE

na predaj

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

•panelu
•železobetónu
•jadrové vŕtanie

výkup a predaj

EUROPALIET

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

najmodernejšími profi strojmi
66-0078

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

www.diamantoverezanie.sk

0911 60 20 40

66-0034-2

»KTO DARUJE BUDÚCEJ SLOBODNEJ MAMIČKE ZO SOCIÁLNE SLABEJ RODINY DOJČENECKÚ PODPRSENKU A CUMLÍK
PRE NOVORODENCOV. LEN SMS
0907 524 913
»Kúpim staré odznaky, vyznamenania, mince, 0907
910 755
»Čistenie hrobov a obnova
písma, serióznosť, korektnosť a spoľahlivosť. T.Č. 0919
205 521

66-0031-1

14 RÔZNE / iné

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

66-0113-1

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.

KS19-32 strana
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Ak medveď o vás vie, je dobre

Porazíme smrť?

Medveďov je naozaj v našej prírode akosi veľa. A sú čoraz bližšie k
ľudským obydliam. Čo tak poradiť
čo robiť počas možného stretu?

Čítal som viaceré knihy o budúcom
svete. Niektoré vízie na mňa pôsobia
tak, že máme nového Boha - človeka,
ktorý sa chystá poraziť smrť.
Hovorí sa aj o tom, že vznikne trieda
zbytočných ľudí, nadľudí a autorita sa
presunie na zosieťované algoritmy a
umelú inteligenciu. Diskutuje sa o tom,
že za ľudí budú pracovať stroje, vyriešime choroby a vojny, budeme žiť dlho,
veľmi dlho, večne...
Autori mnohých pohľadov do budúcnosti sú technokrati. Považujú človeka za akýsi mechanizmus, o ktorý sa
treba lepšie starať, aby sme mu predĺžili životnosť. Život človeka redukujú na
jeho fyzické telo a v rozvoji sveta nepočítajú s Bohom. Veď načo, keď Ho nahradili ľudia so schopnosťami stvoriť
človeka a zabiť ho, keď je nepotrebný?
Chcú riadiť prírodu a svet okolo nás.
Zatiaľ vidíme iba následky toho, ako
človek v posledných storočiach našu
planétu zničil. Človek nebude žiť stovky rokov, ak zničíme prírodu na Zemi.
Na obezitu dnes zomiera trikrát
viac ľudí ako od hladu. Harari vo svojej
knihe Homo Deus uvádza čísla z roku
2012, ktoré hovoria, že na samovraždy zomrelo viac ľudí (800 tis,), ako na
následky násilia (vojny 120 tis. a krimi-

Keď sa človek nachádza v lese sám,
mal by svoju prítomnosť medveďovi
oznámiť napríklad pískaním, tlieskaním alebo spievaním. Ak medveď o
človeku vie, spravidla sa mu vyhne,
povedal pre TASR Marián Hletko
zo Zásahového tímu pre medveďa
hnedého zo Štátnej ochrany prírody
(ŠOP) SR. Ich denný rytmus je prispôsobený tak, aby sa vyhli ľuďom. Aktivita medveďov narastá za súmraku a
klesá na úsvite.
Ak sa chce človek vyhnúť stretu s
medveďom, mal by obmedziť pohyb
v horách pred svitaním a za súmraku,
vysvetlil Marián Hletko s tým, že by
sa mal pohybovať výlučne po turistických chodníkoch. „Ak ste na prechádzke s partnerom, s partnerkou
alebo vo väčšej skupine, upozornite
medveďa na svoju prítomnosť rozhovorom, minimalizujete tak možnosť,
že medveďa prekvapíte,“ pokračoval.
ŠOP upozorňuje na to, že človek
by sa mal počas turistiky alebo prechádzky vyhýbať miestam s obme-

dzeným rozhľadom a s hustým porastom. Medvede tam často oddychujú.
„V prípade, že sa prechodu cez húštinu nemôžete z akéhokoľvek dôvodu vyhnúť, zastaňte a upozornite na
svoju prítomnosť skôr, ako sa do hustého porastu dostanete. Počkajte pár
minút a dožičte tak medveďovi čas na
jeho pokojný odchod,“ vysvetlil Marián Hletko.
Na svoju prítomnosť by mal človek upozorniť medveďa aj v prípade
hmly, silného dažďa či v okolí rieky.
„Vodný tok kamufluje vašu prítomnosť tak, že medveď nemusí počuť váš
príchod. Keď sa napríklad približujete
k medveďovi proti vetru, nemôže zachytiť váš pach,“ uviedla ŠOP. Taktiež
by sa človek mal vyhýbať miestam
s poľovníckymi krmoviskami, ktoré
medvede vyhľadávajú pre dostatok
atraktívnej a ľahko dostupnej potravy.
„V územiach s vyššou frekvenciou
pohybu turistov alebo v dôsledku
iných rušivých vplyvov, sa medvede
počas dňa správajú zväčša stacionárne, čo zmenšuje ich šance na stretnutie s človekom,“ doplnil marián Hletko.

» TASR + red

nalita 500 tis.). Na cukrovku zomrelo
takmer raz toľko ľudí ako na samovraždy - 1,5 mil. Harari hovorí, že cukor je
nebezpečnejší ako pušný prach.
Ak chceme hovoriť o budúcnosti
sveta, mali by sme viac počúvať pápeža
Františka, ako „inžinierov,“ ktorí chcú
stvoriť nového človeka. Stretávam ľudí,
ktorí majú okolo päťdesiat a už stratili
chuť žiť. A vedci chcú poraziť smrť. Najskôr musíme zvíťaziť nad osamelosťou,
nepotrebnosťou, depresiami, sebectvom a nedostatkom lásky. Môj otec je
lekár a hovoril mi, že mnohí starí ľudia
nezomierajú na choroby, ale opustenosť a samotu. Človek chce byť užitočný a potrebuje v živote aj lásku, vzťahy
a zmysel. Ešte stále sme sa nenaučili
spolunažívať s ľuďmi, ktorí sú iní ako
my a žiť v súlade s prírodou okolo nás.
A chceme stvoriť
nadľudí a osídľovať
planéty vo vesmíre.
Neporážajme smrť,
ochraňujme život.
Počúvajme Boha a
nehrajme sa na
Neho.

» Ján Košturiak

STREŠNÉ KRYTINY - PREDAJ A MONTÁŽ
ODKVAPOVÝ SYSTÉM - SKLADOM

27-0013-1

VÝHODNÉ ZĽAVY!

Muštáreň Jablonov
SLUŽBA MUŠTOVANIA
SPRACOVANIE VÁŠHO OVOCIA
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Bag in Box 3l-es (tasak + kartondoboz)
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SLUŽBY, BÝVANIE, ZAMESTNANIE

62-00012

66-0081-1

17 rokov
vyrábame okná
pre Slovensko

PRACOVNÁ PONUKA:

Príjmeme na TPP dievčatá 18-40 rokov:

TANEČNICE / STRIPTÉRKY

do nočného klubu Afrodita v Nových Zámkoch.

Ubytovanie zdarma, stála klientela,
mesačný bonus 300 EUR

75-27

76-0009

0903 404 935

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 augusta

elektrická nerezová rúra Elektrolux

KS19-32 strana

9

34-0015-20
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NAŠA BEZPEČNOSŤ, TURIZMUS / SLUŽBY

Polícia varuje pred podvodníkmi
Letná sezóna je v plnom prúde a
diaľnice sú preplnené dovolenkármi,
nielen večne sa ponáhľajúcimi prácou
zaneprázdnenými vodičmi.
Bratislavská polícia na svojej facebookovej stránke upozorňuje, že počas
letného obdobia sa na viacerých úsekoch
diaľnic aj na území Bratislavského kraja
častejšie stretáva s prípadmi podvodníkov, ktorí predstierajú poruchu na motorovom vozidle.
Snažia sa zastaviť iných vodičov a
následne sa od nich pokúšajú vylákať
finančnú hotovosť. Príkladom je podľa polície vodič tmavomodrého Audi s
nemeckým evidenčným číslom, občan
Rumunska, ktorý sa spolu so svojou spolujazdkyňou, tiež občiankou Rumunska,
snažil blokovať ostatných účastníkov
cestnej premávky. Fingovaním poruchy
sa ostatných šoférov snažili zastaviť a ponúkali im na predaj predmety zo žltého
kovu, o ktorých tvrdili, že sú zlaté. Polícia rumunskému vodičovi uložil blokovú pokutu za nedanie prednosti v jazde,
nesprávnu jazdu v jazdných pruhoch a

jazdu po krajnici.
„Buďte v takýchto prípadoch aj počas
obdobia letných dovoleniek obozretní a
nenechajte sa od podvodníkov nachytať,“ radí polícia na sociálnej sieti. Ak tieto osoby predstierajú, že sa ocitli v núdzi,
treba im odporučiť kontaktovať niektorú
zo záchranných zložiek. „Za žiadnych
okolností však nedávajte peniaze neznámym osobám, ani od nich nič nekupujte,“ varovala bratislavská polícia.
Tak isto sú známe prípady z čerpacích staníc, keď vodič natankuje a nechá
pri stojane neuzamknuté vozidlo, často aj
s cennejšími vecami ako je elektronika na
sedadlách.
Ak by vás aj hrýzlo svedomie, že niekto sa vás snaží požiadať o pomoc a vy
nereagujete, radšej zavolajte priamo políciu, alebo centrálnu linku 112, oznámte
im, že tam a tam ktosi žiada pomoc. Polícia také prípady preverí úplne bezpečne
a vyše svedomie môže zostať pokojné.
Možno tak aj zabránite tomu, že niekto
iný bude okradnutý.

» red

Spoločná ponuka
Štúrova a Ostrihomu
Mimoriadne obľúbené a turisticky
atraktívne dvojmestie na oboch brehoch Dunaja – Štúrovo a Ostrihom
prichádza s novinkou pre svojich
návštevníkov.
Mesto Štúrovo spoločne s maďarským mestom Ostrihom buduje prvý a v
Európe zatiaľ jediný cezhraničný verejný systém požičovne bicyklov. „Pozdĺž
slovensko-maďarskej hranice vznikne
nová forma verejnej dopravnej služby,
ktorá prispeje k ešte lepšiemu prepojeniu dvoch pohraničných miest a k zlepšeniu úrovne ich vzájomnej sociálnej
prepojenosti,“ skonštatoval primátor
Štúrova Eugen Szabó. Prostredníctvom
služby budú môcť obyvatelia a turisti
prejsť cez most bicyklom a súčasne sa
zníži aj miera znečistenia prostredia.
V rámci projektu sa vybuduje v mestách Štúrovo a Ostrihom 14 nových stojanových staníc pre bicykle, šesť z nich
bude v Štúrove a osem v Ostrihome.

INZERUJTE U NÁS
gionpress.sk
bezecny@re
gionpress.sk
hadariova@re

ail.com
e.juzova@gm
onpress.sk
gi
re
sakslova@

É

Y po HUMENN

od BRATISLAV

Systém sa doplní o 105 nových bicyklov.
V Ostrihome pribudne do už existujúceho systému požičovne bicyklov 30
klasických bicyklov a 30 s elektrickým
pohonom. V Štúrove bude umiestnených 30 tradičných bicyklov a 15 bicyklov s elektrickým pomocným pohonom.
Celý systém bude vybavený obslužnou
infraštruktúrou.
Spoločne vyvinutý systém umožní
záujemcom v Štúrove i v Ostrihome vypožičať si bicykel z ktorejkoľvek stojanovej stanice a taktiež ho do ktorejkoľvek
stanice vrátiť. Stanice budú umiestnené
v blízkosti všetkých dôležitých mestských ustanovizní oboch miest. Verejná
požičovňa bicyklov bude slúžiť miestnym obyvateľom aj turistom. Rozvojové
aktivity uskutočňované v rámci projektu bude na základe úspešného verejného obstarávania realizovať firma
T-Systems Magyarország Zrt. spoločne
so subdodávateľom Neuzer Kft.

» TASR

Najèítanejšie
regionálne noviny
Najväèšia distribúcia
Vydávané každý týždeò
Grafika v cene inzerátu

Kamenárske práce
pomníky a hroby

na pomník
AKCIA
augusta!
do konca

Pri objednávke pomníka
MA
mramorová váza a svietnik ZDAR

Alžbetina 30
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V lete dbajte na dodržiavanie hygieny a vhodný spôsob prípravy jedál

Ako predísť zdravotným
ťažkostiam a nákazám zo stravy
Kontaminované suroviny, nedodržanie správnej technológie, ale
i zlé skladovanie surovín a hotových pokrmov nahrávajú v lete
alimentárnym nákazám - ochoreniam z pokazených jedál.
Leto je obdobím s najvyšším počtom
ochorení na salmonelózu. Príčinou
môže byť aj mäso pripravené vonku na
grile. Pri grilovaní dbajte na správnu
prípravu – mäso nakrájajte na tenšie
plátky alebo menšie kúsky a naklepte
ho, odstráňte z neho kožu i tuk a pečte
ho na hliníkovej fólii. Grilujte pri miernejšej teplote – tak, aby bolo menej
spálené na povrchu, ale prepečené aj v

135,45/100 000 obyvateľov. Oproti roku
2017 stúpol ich počet o 17,7 percent a za
posledných päť rokov má narastajúci
trend. Salmonely zároveň spôsobujú
najväčší počet epidémií. V roku 2018
bolo na Slovensku hlásených celkovo
501 epidémií salmonelóz ( za epidémiu
„Ochorenia najčastejšie vyvolávajú
baktérie prežívajúce v potravinách,
ktoré nie sú dostatočne tepelne spracované alebo sú nesprávne uskladňované. Najčastejšími baktériami
vyvolávajúcimi alimentárne ochorenia u ľudí sú salmonely, šigely, kampylobaktery, listérie, yersínie a E.
coli.“ Ján Mikas, hlavný hygienik SR

Salmonela v Petriho miske
sa pokladajú dvaja a viac chorých), z
toho 174 epidémií bolo s počtom cho- prímesou krvi, nastupujú 6 – 72 hodín
rých 3 a viac osôb v jednom ohnisku.
po skonzumovaní kontaminovaného
jedla. Salmonely ničí teplota 70 stupňov
počas desiatich minút. Musí byť dosiahNiekoľko naj...
Najčastejšie sa ľudia nakazili po nutá rovnaká vo všetkých častiach prikonzumácii vajec a výrobkov z nich. pravovaného pokrmu.
Nahlásili ich v 86 epidémiách, pričom
v 47 prípadoch išlo o domáce vajcia, v Pozor na kampylobakteriózy
30 prípadoch o vajcia z obchodov a v
Prvenstvo medzi ochoreniami, ktodeviatich prípadoch sa ochorenie pre- ré spôsobujú skazené potraviny, patrí
strednej časti. Zažívacie ťažkosti môžu javilo po skonzumovaní cukrárenských kampylobakteriózam. Za posledných
spôsobiť aj nedostatočne tepelne upravené potraviny. Okrem dodržiavania
• potraviny vyžadujúce chladenie –
osobnej hygieny používajte pri grilovaní
mäkké mäsové výrobky, čerstvé mäso,
čisté náčinie, utierky a myslite na ochramliečne výrobky, čerstvé cukrárenské
nu jedál pred hmyzom. Pokrm skonzuvýrobky, šaláty, omáčky a iné rýchlo sa
mujte čo najskôr.
• umývajte si ruky mydlom a vodou pred kaziace potraviny nakupujte do chladiaprípravou a počas prípravy pokrmov, cej tašky, dopravte domov čo najskôr a
Zdroje kontaminácie
pred jedením, po práci so surovými po- dajte hneď do chladničky
Pôvodcovia zdravotných komplikácií travinami, po návšteve toalety, po kon- • nevytvárajte si zbytočne veľké zásoby
sa prenášajú kontaminovanými potravi- takte so zvieratami
potravín a pokrmov, suroviny, pokiaľ je
nami, najmä mäsom a mäsovými výrob- • neumývajte surové mäso namáčaním to možné, spracujte do pokrmov čo najkami, vajcami alebo výrobkami z vajec, vo vode
rýchlejšie
cukrárenskými výrobkami s obsahom va- • nespracúvajte na jednej pracovnej plo- • pri rozbíjaní vajíčok dávajte pozor na
jec, tepelne nespracovanými mliečnymi che a rovnakými kuchynskými nástroj- to, aby ste ich obsah nekontaminovali
výrobkami. Kontaminované však môžu mi surové a tepelne upravené suroviny
škrupinou alebo rukami
byť aj iné druhy potravín, napríklad ne- • vyhnite sa konzumácii nedostatočne • udržiavajte neustále v čistote pracovné
dostatočne umytá zelenina a ovocie.
tepelne upraveného mäsa
plochy, kuchynské náradie a pomôcky
„Ochorenia prenášané potravinami postihujú najmä gastrointestinálny systém človeka. Najčastejšie
spôsobujú hnačky, bolesti brucha,
zvracanie, niekedy aj vysokú teplotu. Nepríjemnosti zväčša o pár dní
pominú, ale v niektorých prípadoch
môžu mať ochorenia komplikovaný
priebeh.“
Ján Mikas, hlavný hygienik SR

Zásady prevencie
pred zažívacími
problémami

Ach tie salmonelózy

Salmonelózy patria u nás k ochoreniam s najvyššou chorobnosťou. Vlani
bolo hlásených 7 373 ochorení na salmonelózu, čo predstavuje chorobnosť

výrobkov a sladkostí.
Druhým najčastejším faktorom prenosu bolo mäso a mäsové výrobky. Z
19 epidémií išlo v 12 prípadoch o kuracie mäso, v 4 o mäsové výrobky, v 2 o
bravčové mäso a v 1 jednom prípade o
hovädzie mäso. Najviac chorých osôb
zaznamenali epidemiológovia v rámci
rodinných osláv a udalostí, napríklad
svadieb a krstín. Na dvoch nezávislých
rodinných akciách v okrese Kežmarok
sa z celkového počtu 208 exponovaných
nakazilo až 77 osôb, 46 dospelých a 31
detí. Štrnásť ľudí museli hospitalizovať.
Epidemiologické vyšetrenie ukázalo, že
na oboch akciách konzumovali zákusky
od rovnakého dodávateľa.

Príznaky salmonelózy

Hygiena je prvoradá.

desať rokov zaznamenávajú epidemiológovia narastajúci trend. Kampylobakteriózy však spôsobujú menej
epidémií ako salmonely. V roku 2018
na Slovensku zaznamenali 8 428 ochorení na kampylobakteriózu, chorobnosť
predstavuje 154,84/100 000 obyvateľov.
Celkovo bolo hlásených 176 epidémií
kampylobakteriózy, z toho v 22 epidémiách ochoreli traja a viac ľudí. Najčastejšie bolo zdrojom ochorení mäso a
mäsové výrobky. Najhoršie vyšlo kuracie – z 15 epidémií spôsobilo ochorenie
v 13 prípadoch, 2-krát nákazu vyvolali
mäsové výrobky. Takmer všetky epidémie kampylobakteriózy s 3 a viac infikovanými osobami vznikli na rodinných
stretnutiach.

Je to vysoká teplota, nevoľnosť, kŕčo- Príznaky kampylobakteriózy
vité bolesti, zvracanie, zelené hnačky s
Ide o bolesť brucha, hnačku, ho-
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rúčku, bolesti hlavy a svalov, niekedy
zvracanie. Prejaví sa 1 - 7 dní po skonzumovaní kontaminovaného jedla. Rizikovým potravinami sú surové hydinové
mäso, surové mlieko a tepelne neopracované mliečne výrobky, nedostatočne
tepelne opracované alebo opätovne
kontaminované výrobky z mäsa a neupravenej pitnej vody.

Tabuľka1:
Epidémie salmonelózy
podľa krajov:
Žilinský
38
Prešovský 32
Banskobystrický 25
Trnavský 19
Trenčiansky
19
Košický
18
Nitriansky
17
Bratislavský 6
Tabuľka2:
Epidémie kampylobakter
podľa krajov:
Trnavský
7 Prešovský
4
Nitriansky
4
Košický
3
Banskobystrický 2
Žilinský
2
Bratislavský
<2
Trenčiansky < 2
Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva SR
spracoval – ib
Foto: Zdroj archív red.

Asi neviete, že...
• baktéria salmonella a iné baktérie prežívajú aj v mrazených potravinách a pri
teplote varenia nižšej ako 60 stupňov
Celzia, množia sa i pri chladničkových
teplotách vyšších ako 5 stupňov Celzia
• mikroorganizmy sa v mäse a v živočíšnych potravinách množia, veľmi rýchlo prenikajú do potraviny a ľudskému
organizmu môžu spôsobiť aj závažné
zdravotné problémy. Preniesť ich môžete rukami, ale napríklad aj kuchynskými utierkami a kuchynským náradím
• nedostatočne tepelne upravené mäso
je rizikovejšie pre malé deti a tehotné
ženy
• mäso nie je vhodné namáčať a umývať
v nádobe s napustenou vodou

13
SLUŽBY, ZDRAVIE

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

Nájdete nás v Medicínskom centre na 4. poschodí AUPARK Košice
• ošetrenie a diagnostika pomocou najnovších technológií vrátane
3-D počítačového tomografu a stomatomikroskopu
• moderne vybavená klinika má uzatvorené zmluvy
so všetkými zdravotnými poisťovňami

34-0146

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

66-0006-1

• bezplatná vstupná preventívna prehliadka vrátane
konzultácie a stanovenia liečebného plánu
• bezplatné parkovanie v OC AUPARK Košice
pre našich pacientov
• možnosť bezbolestného ošetrenia v úplnej narkóze

KS19-32 strana
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www.KiNEKUS.sk
kinekuskosice

27€
2190€

Lis na ovocie

celokovový, drevená rúčka, ručný, upínanie na stôl

CENOVÝ TRHÁK

109€

Vozík

4-kolesový, nosnosť až 300 kg, nafukovacie kolesá, rozmery 125x65x32 cm, vnútorný rozmer korby 120x60 cm,
sklopné bočnice, pogumovaná rukovať, možnosť pripojiť cez oje, hmotnosť 39 kg

Demižón

Odšťavovací hrniec

sklenený, v plastovom obale s ušami

3-dielny, objem 8 l, hrubé
dno, sklenená pokrievka,
vhodný na rôzne ovocie

Vďaka plastovému obalu
je nižšia pravdepodobnosť
rozbitia. Navyše vďaka
ušiam sa ľahšie prenáša.

2 l
25
334 l
554 l

40€
3490€

17,90 €
19,90 €
22,90 €

CENOVÝ TRHÁK

149€
Zváračka invertor
MMA-200
SF7C224-T2 max. priemer
kotúča 230 mm, výkon 2400 W,
230V/50Hz, bočná rúčka

69€

prúdový rozsah 20-195 A,
kvalitné káble prierezu
25 mm2, funkcia HOT START pre
ľahké zapálenie oblúka, funkcia
kcia
ANTI-STICK - bez lepenia
elektródy

KiNEKUS Košice Južná trieda 66, Košice  055/789 84 62
Po - PIA: 6.30 - 18.00 / So: 8.00 -16.00
KS19-32 strana
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Uhlová brúska
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» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

87-0012

to robil prvýkrát, vyfajčil som sedem a potom som sa zgrcal.“ a „ TAKŽE TOTO SÚ
TAKÉ TRI, ŠTYRI BODY, KTORÉ SOM SA
JA NAUČIL POPRI UŽÍVANÍ DROG“ a tiež
„ČO MA POTOM NAKOPNE? TO MA ZASE
DROGY NAUČILI, ŽE KEĎ MÁŠ BAD TRIP,
že ti to bude trvať celý život …“
Katastrofa. A toto má byť vraj budúci
premiér!? Človek, ktorý úplne nezodpovedne vychvaľuje svoje skúsenosti s drogami
ako niečo úžasné, motivujúce a inšpirujúce. Viem, že ostatní opoziční politici budú
v tejto téme tichúčko držať bobríka mlčanlivosti - lebo veď Truban je „náš človek“.
Nemyslím si, že je to správne. Pravdu treba
pomenovať vždy bez ohľadu na následky.
PS. V našom hnutí OĽANO ideme na
to poctivo - ak sa chce poslanec znova poslancom stať, musí ísť pekne krásne na koniec kandidátky - a odtiaľ skladať účty voličom za svoju prácu. Toho sa zľakli niektorí
naši poslanci a radšej opustili bez slovíčka
vďaky ľudí, ktorí na nich roky makali a išli
si hľadať nového hostiteľa, cez ktorého sa do
parlamentu znova
prepašujú. Dve z
nich tento týždeň
nakoniec skončili v
KDH, ktoré ich dá dopredu na kandidátku
... nuž aj tak sa dá robiť
akože „charakterná“ politika.

A.P.R.
ZATEPLENIE A ÚPRAZATEPLENIE A ÚPRAVA FASÁD VRÁTANE
VA FASÁD VRÁTANE
MATERIÁLU A LEŠENIA
MATERIÁLU A LEŠENIA

Slovenčina naša

Nie odbáčať
či zabáčať, ale odbočovať, zabočovať.

0917 393 957

aprbardejov.x@gmail.com
Kuenz-SK s.r.o.
je výrobcom
žeriavov

Stabilná a atraktívna práca v strojárskej spoločnosti.
Pracuj v priemyselnom parku Kechnec pri Košiciach!
Obsadzované profesie:
Technik kontroly kvality - vizuálna a magnetická kontrola zvaru,
znalosť výkresov;
Zámočník - základný kurz zvárania v ochrannej atmosfére (ZM1–CO2),

znalosť výkresov, rovnanie plameňom;
Mzda:
Pracovník

Pracovník s odbornou praxou

na zaučenie:

v našom odbore:

Hod. mzda bez príplatku: 3,50 eur

Hod. mzda bez príplatku: 5,50 eur

Hod. mzda s príplatkom: 5,33 eur

Hod. mzda s príplatkom: 7,50 eur

Mesačne 1.100,-€

Mesačne 1.660,-€

s nadčasmi a príplatkami

s nadčasmi a príplatkami

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

tel.č.: 055/72 61 503
www.kuenz.sk ¦ www.topzvarac.sk

37-0008-1

e-mail: ludmila.revesova@kuenz.com ¦ michaela.sopkova@kuenz.com
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- zateplenie fasád
- úprava fasád bez zateplenia
- stavebné práce
- zhotovenie a úpráva /štablónov/

85-0446

Predlhé roky sľubujem mojej Pavlínke postaviť dom. Keď
som si už konečne
našiel čas, tak som
sa dostal do vlastnej
pasce. Pri všetkom
chcem byť, všetko
kontrolovať, mnohé si urobiť sám ... a tak
úplne obyčajný dom staviam už piaty rok.
Keďže finišujem s domom, správy
sledujem len okrajovo a viac-menej čítam
len nadpisy. A tak sa mi stalo, že som si
prečítal nadpis, že sa na Trubana zniesla
spŕška kritiky za to, že podľa Trubanových slov si dal v mladosti jednu cigaretu
marihuany ... a chcel som sa ho zastať.
Našťastie som si nakoniec prečítal k tomu
viac a pozrel predmetné video, kde Truban reční o drogách.
A zostal som z neho zhrozený. Pustili
ho na vysokú školu medzi mladých študentov a on miesto toho, aby im dal nejaký pozitívny vzor či príklad do života,
rečnil o svojich skúsenostiach s drogami,
akoby to bolo niečo úžasné. Každopádne
z jeho rečí vyplynulo, že to v jeho prípade
vôbec nebolo o jednej marihuanovej cigarete, ale že toho poskúšal rôzneho veľa. A
podľa odborníkov, ktorí sa k tomu vyjadrovali, museli to byť aj tvrdé drogy.
Tu je pár jeho výrokov pred študentami: „... ČO MÁM JA RÁD na tom športe
a NA TÝCH DROGÁCH JE TEN DOPAMÍN
EFEKT.“ a „... TO JA SA NAMOTÁVAM NA
VŠETKY MOŽNÉ LÁTKY, pretože keď som

031190122 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

Trubanove drogy
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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

Pobyt na 7 dní / 6 nocí

ter��y

zimné záhrady
��látky od 35 €

��látky od 149 €

��látky od 98 €

s plnou penziou a Programom
iba za 228€
Pre dôchodcov
iba za 178€ ������������������

rámové
bezrámové

Z�AVY A��DO 30�

Voľné termíny:
29.9. – 5.10. | 6.10. – 12.10.
13.10. – 19.10. | 20.10. – 26.10.19

Mo������výhry 300 €

Rezervácie: 0918 591 942
Oravský Podzámok č. 396
63-0121

Ku ka�dej objednávke dar�ek
Mo��������lát���������rokom

www.balkona.eu
0918 477 323

www.oravskahoraren.sk

27-0098

balkóny

��������������������

Komíny s najlepším pomerom ceny a kvality na trhu
KRBY
kachle

Ruské skleníky - ZGT

PRACUJ
U NÁS

www.krby-tuma.sk
k
tel. 0905 394 055

viac ako

prev.: Bánovce n. Bebr. - showroom
prev.: Pezinok
- 0917 861 305
prev.: ������������������- 0918 250 213
prev.: Košice
- 0915 147 170
- 0908 136 854
prev.: Nitra
prev.: Bans.Bystrica - 0915 905 112

300

modelov

429,4

pece TUMA 362
362,-€

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

MZDA
OD 850 € DO 1300€

0800 500 091

85_0005

grily,

40-0050

DOVOZ Záhradné krby
SR
pece
do 5
ATLAS
prac.dní
hnedý

Kamenárstvo

Marsil

MARSIL-kamenárstvo

 0918 834 966

kvalitné materiály & precízna práca
Marsil s.r.o.
Staničná 1
044 13 Valaliky

Hrob je prejav úcty
a vďaky najb ližším

info@marsil.sk
www.marsil.sk
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66-0147

 výkopy hrobov  pohrebné služby  luxusné pomníky

