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KOŠICKO okolie
Najčítanejšie regionálne noviny

Týždenne do 22 250 domácností
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• STRECHY, ŽĽABY, ODKVAPY

AV
Ľ
Z

66-0066-1

UPRATOVANIE

Ponúkame na predaj RD a krásny rovinatý veľký pozemok
v intraviláne obce Kokšov-Bakša (Košice-okolie). RD súp. č. 10,
cena: 25000€. Pozemok 4208 m, LV č. 39, cena: 50€/m.
Celková cena: 235400€. T: 0940 905 033, E: AVedlova@seznam.cz

66-0141

upratko@upratko.sk ¦ 0907 946 256

• VÝZDOBA FASÁD, MONTÁŽ REKLAMY
• KOVOVÉ KONŠTRUKCIE
(montáž, demontáž, oprava)

37-0160

37-0001-2

• KOMÍNY, FASÁDY, HROMOZVODY

PROFI GATE ŠIROKÝ SORTIMENT BRÁN
• Krídlové
• Samonosné
• Vstupné
bráničky ...

Viac ako 40 druhov BRÁN a PLOTOVÝCH VÝPLNÍ
Povrchová úprava žiarovým zinkovaním
a rôzne farebné prevedenia

KOMPLETNÝ SERVIS:
• Bezplatné a nezáväzné zameranie
• Materiál
PREVEDENIE:
• Vyloženie materiálu
• štandardné
• Doprava
• na mieru
• Montáž na kľúč

STREŠNÉ KRYTINY - PREDAJ A MONTÁŽ
ODKVAPOVÝ SYSTÉM - SKLADOM

VÝHODNÉ ZĽAVY!

www.profilinvest.sk 0918 217 665
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27-0017-41

27-0013-1

Bezplatné a nezáväzné zameranie a poradenstvo priamo u Vás
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REDAKČNÉ SLOVO / SLUŽBY, BÝVANIE

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.

AMI

Rooseveltova 24, Košice
aneta.dugasova@gmail.com

ŠUMNÁ
STRECHA

-nátery striech
-nátery kostolov
-oprava komínov

MICHAL

0908 337 893
Diamond cut s.r.o.
Najlacnejšie

REZANIE
•panelu
•železobetónu
•jadrové vŕtanie
najmodernejšími profi strojmi
www.diamantoverezanie.sk

novootvo�ená
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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

(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
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PD
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51.100
30.000
35.500
30.000
39.250
38.600
35.500
35.000
36.500
26.500
52.000
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PP
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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

KS19-31 strana

CUKRÁREŇ
STELA
široký výber z vždy čerstvých zákuskov

aj na objednávku 0919 454 327
Príjemné posedenie,
ovocné a zmrzlinové poháre, káva,
cukrovinky, nanuky, zmrzlina, ...
Družstevná pri Hornáde, Hlavná 4
Po.-So. 9:30-18:00, Nedeľa 9:00-18:00

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

34-0008-1

BV
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Ga
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KM
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TO
Tn
TT
zM

Južná trieda 97

Možnosť nákupu na splátky aj bez navýšenia AKCIA

západné Slovensko

15 rokov
KOŠICE

0911 60 20 40

www.bf-trade.sk
tradícia

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

www.regionpress.sk

0904 296 595

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

e-mail: bf-trade@stonline.sk

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

0902 348 974

Po-Pia: 900-1700
y
Sobota: len objednávk

46-04

0905 338 873
0907 779 017
0907 877 863
0907 779 011

tričká ¦ košele ¦ mikiny
y
uteráky ¦ krstné košieľk

66-0034-2

InzercIa

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

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

výšivky už od 1 ks

2

66-0126

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

našiel, ktorý uvalí exekúciu, majetok
prevediem na biele kone, nič nevlastním, nič nemám, čo mi môžu? A hor sa
na sezónnu dovolenku do Dubaja.
Priateľ navrhne kamarátom spoločnú dovolenku, nadšene súhlasia,
on zariadi pobyt, cestovnú kanceláriu,
letenky. Po dvoch týždňoch sa vrátia a
zistí, že kamaráti nie sú kamaráti a že z
investície neuvidí ani euro.
Folklórna bezcharakternosť. Čoraz prítomnejší jav našej novodobej
„kultúry“ žitia i spolužitia. Kto nám ho
sem zavial, rozosial po Slovensku, medzi kedysi čestných a pracovitých ľudí?
Je načase to rázne odsúdiť a odmietnuť. Vás ešte neokradli? V obchode, na faktúrach, o kus zeme v záhrade? Na ilúziách o cti a morálke? Či o
priateľstve a láske? Tak sa pripravte,
čoskoro ste na rade.
Ak nepoviete rázne nie.
Ak sa tomu spolu nepostavíme.
Aspoň trošku šťastia
v tomto, dnes, netradične, od bežného želania
– veľa šťastia.

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

724

34-0006-1

Vydavateľ:
REGIONPRESS s.r.o.

Zvláštne slovo – folklór. Vyvoláva
predstavu ľudových odevov, tancov,
letných festivalov, radosti a povznesenia sa nad rutinu všedných dní. Folklór
je definovaný ako súbor kultúrnych
javov, ktoré sa prakticky prejavujú
formami ústnej, hernej, tanečnej, dramatickej a hudobnospevnej komunikácie. Jeho nositeľom a rozširovateľom je
kolektív, aj keď prvotným tvorcom bol
jeden človek. Folklór podlieha kolektívnym normám.
Žiaľ, u nás už aj amorálnosti,
nemravnosti a falši. Stáva sa folklórom
okrádať – ako inak – vždy tých slabších
a dobrosrdečnejších. Kultúrnym javom
našej spoločnosti sa stáva hrdosť na
nakradnuté. Nepoctivo získané, nečestne nadobudnuté. Ide o kolektívne
šialenstvo, mnohí sa vzhliadajú v zlodejoch, kriminálnikoch, v podvodníkoch s bielymi goliermi a v morálne a
hodnotovo vyprázdnených bytostiach,
tváriacich sa ako elita národa.
Podnikateľ pokojne okradne subdodávateľa živnostníka, veď je to iba
živnostník a takých čaká v rade na to,
aby sa dali ochotne okradnúť. Faktúry
platiť netreba, exekúcie sa báť netreba,
veď patrím medzi „našich“ a kto mi dokáže úmysel? A ak by sa aj nejaký súd

66-0016-1

Masarykova 2
KOŠIce
kosicko@regionpress.sk

Pretláčanie - krtkovanie

61_0092

redakcia:

KRT - VRT

pracovné odevy
obuv ¦ rukavice

85-0234

KOŠICKO okolie Nová folklórna tradícia

3
SLUŽBY, BÝVANIE

BEZPEČNOSTNÉ DVERE

Najpredávanejšie
BETÓNOVÉ PLOTY
na Slovensku

ORECH
MATNÝ

DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

odborná montáž s licenciou technickej služby od polície SR

0917 56 36 12 | 0911 60 20 40

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

0908 180 589

w w w.D robn e D r e vostav by.s k

KAM S DREVENÝM ODPADOM ?

    
  
  
  

      
 

www.bucina-ddd.sk

v ponuke aj

INTERIÉROVÉ DVERE

www.ocelovedvere.sk
ocelovedvere@ocelovedvere.sk

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

BRÁNY
PLOTY
ZÁBRADLIA
SCHODISKÁ
0949 26 11 77

Oprava
Dodanie
Montáž
Servis

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

0919 204 754

0911 639 003

66-0131

VYHOVUJÚCI DREVNÝ ODPAD

 
      
      

KOVOVÝROBA

34-0109

 
     

kovanie ZDARMA
zameranie ZDARMA

HMYZU

83-0255

Dovezieme celý
Prešovský a Košický kraj

AKCIA 270€

SIETE PROTI

n Tatranský profil
n Dlážkovica
n Zrubový profil
n Terasové dosky
n Ukončovacie a spojovacie lišty

 
  


všetky dvere
SKLADOM
v ponuke aj
hladké dvere
a odtieň Wenge

Drevené obklaDy

ZBERNÝ DVOR ODPADOVÉHO DREVA

BIELE
vzor

66-0002-1

ČEREŠŇA
MATNÁ

66-0033

DUB
MATNÝ

27-0017-40

0918 217 665

Naše OCEĽOVÉ DVERE so ZÁRUBŇOU, CHRÁNIA-ZATEPLIA-ODHLUČNIA Váš domov
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Najlepšie investícia je do zdravia
Jedzte zdravo. Žite dlhšie
Nová revolúcia vo varení

• Riad, ktorý získal 5x svetové ocenenie
Zlatý Merkur za pokrok a originalitu
• Šetrí zdravie, čas, energiu - varí sám
( stačí nastaviť čas, teplotu )
• Zachováva vitamíny, minerálne látky,
stopové prvky
• Bezkonkurenčný materiál a dizajn
• Doživotná záruka, riad pre viac generácií

BIO DIAGNOSTIKA

KOŠICE ¦ 0905 313 968
zepterke@icloud.com

VYŠETRENIE CELÉHO TELA

ŠPECIÁLNE DIAGNOSTICKÉ ZARIADENIE VYUŽÍVAJÚCE
NAJNOVŠIE POZNATKY Z KVANTOVEJ FYZIKY.
DIAGNOSTIKA SNÍMA INFORMÁCIE Z TELA, TAK AKO PRI
SPEKTRÁLNEJ ANALÝZE MAGNET. REZONANCIE.

MIXUJE
HNETIE

DIAGNOSTIKA VŠETKÝCH ORGÁNOV TRVÁ CCA 60 - 90 MIN.
KLIENT JE IHNEĎ OBOZNÁMENÝ S VÝSLEDKAMI.
V PRÍPADE ZÁUJMU - MOŽNOSŤ PRÍR. LIEČBY

MIEŠA
MIESI

OHRIEVA

REZONANČNÉ TERAPIE - ZADARMO
ZISTÍME VŠETKY PRÍČINY VAŠICH ZDRAVOTNÝCH
PROBLÉMOV A RIEŠIME ICH !

MELIE

ARTMIX

By Zepter Group

34-0073

Ak ste ešte nevideli piecť bábovku v pare alebo variť
mäso, kapustu a knedľu v jednej nádobe, píšte, volajte.
Varíme, pečieme v kancelárií, ale aj u vás doma.

STUDNÍ do 13 m
VŔTANIE STUDNÍ

HĽADANIE VODY

0905 186 889, www.kopaniestudni.com

Zemné výkopové práce

STROJOVÉ KOPANIE

NOVÉ ŽALÚZIE
NOVÉ SIETE
proti hmyzu

n Pre aplikáciu náterov v interiéri alebo exteriéri používame
profesionálne striekacie zariadenia
n Výsledky takejto aplikácie sú fantastické - žiadne stekance,
žiadne šmuhy od valčeka, krásna jednotná štruktúra nástreku
n Dokážeme nastriekať až 2000 m2 za deň
Najkvalitnejšie
n striekame haly, domy, byty...
a najlacnejšie
na Slovensku!

zameranie ¦ dovoz ¦ montáž

PRETESNENIE
0950 41 41 82

27-0005-1

okien a dverí

www.ZaluzieKosice .sk

www.diagnostika.estranky.sk

maľovanie

OPRAVA
ŽALÚZIÍ
85-0052

Zemné výkopové práce

Dohodnite si termín a získate milé prekvapenie

0917 682 729
AKCIA 9 €

99-0005-22

ZĽAVY až do 30%

BITU FLEX s.r.o.

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

0950 266 604

od 0,80 € bez DPH/m2 od 0,96 s DPH/m
0901 752 299 I Info@jasclean.sk
2

www.jasclean.sk

83-0285

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

Makrolon
7/16 bronz
16,20 €/m2 s DPH

Kvalitný materiál pre
nerozbitné zasklievanie
a prestrešovanie

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

polykarbonát
plexisklo
hliník
Najlepšie ceny a doprava po celej SR!
Ďalšie akciové ponuky na: www.polykarbonat.sk/akcia

KS19-31 strana

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

4

721190215

- odstránenie nečistôt
- vynikajúca nepriepustnosť vody
- rýchla obnova žľabov a komínov
- vzhľad škridle
- nízka hmotnosť
- vysoká životnosť
Bituflexroznava@gmail.com
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ŠANCA PRE KAŽDÉHO
Nezamestnanosť. Slovo, ktoré by malo byť vymazané zo slovníka.
Jedným zo základných ľudských práv, ukotvených v ústave
Slovenskej republiky, je právo na prácu. Mnohí si to neuvedomujú,
no zamestnanie, ktoré jedni berú ako prirodzenú súčasť ich života,
môže byť pre iných nedosiahnuteľný cieľ. O tom, ako správne
využiť svoj potenciál a zabezpečiť pre seba a svoju rodinu životný
štandard aký si zaslúžite, sa rozprávame s Ing. Kamilom Timurom
z Prvej stavebnej sporiteľne.

Na Úrady práce na celom Slovensku
denne prichádzajú uchádzači o prácu.
„Podávajú si kľučky“ aj u vás?
Situácia je iná ako v minulosti. Niet
sa čo čudovať, veď na trhu práce dnes
nájdete pracovné činnosti o akých sa
vám prednedávnom ani nesnívalo.
Navyše, ľudia majú veľakrát o práci
v banke alebo pre banku skreslenú
predstavu. Netušia, že možno práve
oni budú pre ňu prínosom. Banka
predsa nie sú len čísla. Pracovník
tejto ﬁnančnej inštitúcie využije
okrem ekonomických znalostí aj
komunikatívnosť,
organizačné
schopnosti, analytické i strategické myslenie a v neposlednom rade
svoju kreativitu.

ti, je vytrvalý a má
vízie do budúcnosti, je
na najlepšej
ceste stať sa
naším koleg o m . To , a k ý
potenciál v sebe skrýva a ako
by ho mohol
najlepšie využiť,
zistíme pri osobnom rozhovore
s uchádzačom
o prácu.

Nemyslíte si, že dôvodom je ich viacnásobné
odmietnutie inými zamestnávateľmi? Viete,
nie každý má to šťastie, že je zdravý a má spokojnú, zdravú a šťastnú rodinu.
Iste. Pri našej práci sa stretávame s rôznymi
osudmi. Mnohé sú veľmi inšpiratívne. Je preto pre nás veľkým zadosťučinením, keď práve
ľuďom s trpkým osudom môžeme pomôcť.
Stačí im dodať viac odvahy. Rozumiem aj
tomu, že sa cítia nepotrební a sklamaní. Môžu
mať však talent, ktorý zatiaľ v sebe neobjavili.
PSS im dá šancu a nádej na lepší život.
Aký talent máte na mysli? A kto sa teda
môže uchádzať o prácu v Prvej stavebnej sporiteľni?
Talent počúvať. Ostatné ich naučíme. Nebudeme sa pýtať na známky v škole, na sociálne pomery ani na pôvod. Šance majú všetci rovnaké.
Každý, kto rád spoznáva nových ľudí, pozorne počúva, chce rozšíriť svoje vedomos-

To znie naozaj zaujímavo. Spomenuli ste, že
banka nie je len o číslach. Predstavte nám
teda bližšie prácu, ktorú ponúkate.
Na začiatku vám položím niekoľko otázok.
Plní ľuďom sny, ale nie je Ježiško? Vďaka
nemu ste doma rýchlejšie, ale nie je taxikár?
Mení bývanie na domov, ale nie je architekt? Kto je to? Nemusíte si lámať hlavu. Je
to obchodný zástupca PSS. Jeho poslaním je
pomáhať ľuďom nájsť cestu k vysnívanému
bývaniu. Nepredáva. Ponúka riešenie.
Prečo by sa mal niekto rozhodnúť pracovať
ako obchodný zástupca Prvej stavebnej sporiteľne?
Poznáte vo svojom okolí rodiny s malými
deťmi, ľudí ktorým ich zdravotný stav neumožňuje pracovať 8 hodín denne alebo sedmospáčov, ktorým robí ranné vstávanie tak
trochu ťažkosti? Ja ich mám vo svojom okolí
veľa. Obchodný zástupca PSS je pánom svojho času. Pracovnú dobu si môže prispôsobiť
svojim potrebám i potrebám svojej rodiny.
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Rozumiem tomu správne, že v kancelárii nemusia sedieť celý čas?
Kancelária, vrátane moderného technického
vybavenia, je k dispozícii viacerým obchodným zástupcom a je to len jedno z miest, kde
môžu svoju prácu vykonávať. Pracovať môžu
doma, v parku, v kaviarni, vlastne kdekoľvek,
kde im to bude vyhovovať. Odporúčame
však, aby bol v kancelárii vždy aspoň jeden
pracovník PSS. Kancelária je stále najlepšie
miesto pre potenciálnych klientov, ktorí sa
v nej môže zastaviť aj bez predchádzajúceho
dohovoru.
Každého bude zaujímať aj ﬁnančné ohodnotenie. Čo im odpoviete, keď sa vás opýtajú
na odmenu za prácu?
Presne ako ste povedali. Dostanú odmenu
za prácu. Takže ten, kto chce a bude pracovať, bude podľa toho aj odmenený. O tom,
koľko zarobí rozhodne len on sám. Finančné
ohodnotenie je nepochybne nastavené motivačne. To však zďaleka nie je všetko. Nových
kolegov podrobne uvedieme do problematiky
a tí skúsenejší sa s nimi radi podelia o svoje
poznatky. Majú možnosť získať výhodné účelové pôžičky na vytváranie vhodného pracovného prostredia, stavebné sporenie a úvery so
zvýhodnenými podmienkami a iné exkluzívne motivačné aktivity, spoločenské a športové
akcie celoslovenského i regionálneho charakteru.
Fantastické. Tak už len posledná otázka. Ako
sa môžu uchádzači o prácu obchodného zástupcu PSS na vás nakontaktovať?
Stačí, keď navštívia stránku:
www.pracapss.sk
alebo www.pss.sk/kariera
a dozvedia sa viac.
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299€

500€

199€

765€

599€

1399€
55€

99€
€
19€ 25

179€
79€
69€

65€
79€

189€

55€
89€

289€

279€

599€
299€

79€
299€
259€

115€
€
99€ 189

119€

49€ 75€
79€

349€ 115€

35€
65€

179€
499€

135€
169€

235€ 279€

9€
6
€
5
3
2

135€

199€

279€

115€

115€
75€

125€
279€
299€
165€

199€
265€

27-0045-9

65€

229€
€
5
2
1
175€

139€

99€
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SLUŽBY, BÝVANIE
6 komorové okná
za CENU 5 komorových

Občianska
riadková
inzercia
03 BYTY / predaj
»Predám 3 izb. byt Turgenevova ul. 2 p., 72 m. LOGGIA,
122900€. 0910 652 053

155 €

120 €

175 €

06 POZEMKY / predaj
»Predám dohodou pozemky
vo Svidníku, t. 0903 535 536

190 €

07 REALITY / iné

STAVEBNÉ PRÁCE • REKONŠTRUKCIE BYTOV
PRIJMEME
SEKRETÁRKU (do•Kračúnoviec)
- NÁSTUP
IHNEĎ
• ZATEPĽOVANIE
GARÁŽOVÉ
BRÁNY
jednotná cena 13 €/m2

Prešov, podchod žel. stanice, Tel.: 051/773 20 73

Giraltovce, Dukelská 839, Tel.: 0948 832 836, 0907 689 908
e mail: oknaradek@pobox.sk, oknaradek1@gmail.com

61-0419

27-0001-3

»Predám letný trojizbový byt
na Domaši-Holčíkovce v šesťbytovke zariadený v OV za 20
tis. 0907 179 223
»Kúpim 2- 3 izb. byt v Košiciach. Súrne. Hotovosť. 0910
652 053
»Predám malú bytovku v
Tatranskej Štrbe len 140.000
€. Tel. 0918 544 736
»Prenajmem dvoj-garáž na
Vodárenskej ulici v Košiciach
s montážnou jamou a studňou. Cena 200 € mesačne +
depozit 2 mes. 0911 664 654
»V Topoľčanoch dám do dlhodobého prenájmu záhradu 20x20m pre veterinárne
účely. Možnosť ubytovania
tiež tu. tel: 0950 523 515

245 €

08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie 0908
532 682

14 RÔZNE / iné

66-0031-1

»Kúpim staré odznaky, vyznamenania, mince, 0907
910 755
»KTO DARUJE ALEBO PREDÁ
GRAMOPLATNE - ZBERATEĽ,
STAČÍ PREZVONIŤ - 0914 136
879
»Čistenie hrobov a obnova
písma, serióznosť, korektnosť a spoľahlivosť. T.Č. 0919
205 521

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.

KS19-31 strana
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Nie boj za pravdu, ale pýcha
je nepriateľom spolupráce

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

do nášho tímu na pozíciu :

HLAVNÝ KUCHÁR / KUCHÁRKA
mzda brutto: 5,20 - 5,80€/ hod ( TTP )
Záujemcovia píšte na mail:
admin@hotelpodbranou.com

WWW.HOTELPODBRANOU.COM

0944 277 555

99-0158

- možnosť práce pre páry
- poskytujeme ubytovanie zdarma

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
0944 442 668

rolex.montaze@gmail.com

87-0060

Nerozumiem tomu. Pán Trubana sa
zrejme tiež dotklo, že som sa ohradil voči
tomu, že neustále prezentuje ľudí z PS/
SPOLU ako nových politikov, hoci jeho
najbližší kolegovia Štefunko či Beblavý sú
v skutočnosti v politike 20, respektíve 17
rokov a prestriedali kopu strán.
Lenže aj pri kauze „Námestie SNP“
ako aj pri Beblavom a Štefunkovi som
hovoril len a len pravdu, ale pán Truban
tvrdí, že práve takáto politika - hovorenie
pravdy, je prekážkou našej spolupráce.
Myslím, že sa mýli. Ak má prísť ku skutočnej zmene, musí skončiť systém, kde
existujú dve pravdy - jedna pre „našich
ľudí“ a druhá pre ostatných. Kde zákony a
pravidlá platia podľa sympatii a známostí.
Ak chce pán Truban byť raz lídrom, ktorý prinesie skutočnú zmenu na Slovensku k
lepšiemu, mohol by používať menej slov o
slušnosti a spolupráci, ale o to viac takých
činov. A hlavne menej nemiestnej pýchy a viac
pokory. Nabobtnané
ego a povýšenecký
prístup k prípadným
partnerom sú vlastnosti, ktoré sú presným opakom toho, čo
človek, ktorý sa chce raz
stať dobrým premiérom potrebuje.

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

Dovoľte, aby sa
som najprv vrátil
ku kauze „Námestie
SNP“. V nej ma ľudia zo Za slušné Slovensko“ obvinili,
že som im odmietol
vydať námestie na
oslavy 30. výročia Novembra 1989. Keďže
to bola lož, respektíve neslušný výmysel,
lebo ma nikto od nich a ani nikto iný v tej
veci nekontaktoval, ohradil som sa voči
tomu. Čo asi nečakali.
Po týždni útokov od nich a novinárov hlavne z médií, ktoré vlastní Penta, či
Týždňa, ktorý Penta štedro dotuje, však
nastal zásadný obrat. Keďže som sa nevzdával, nakoniec Za slušné Slovensko
kapitulovalo a muselo priznať, že si to na
mňa vymysleli. Aspoň, že tak.
Tesne predtým ich klamstvo obhajoval Michal Truban a zastal si ich. Keď priznali klamstvo, myslel som, že Truban sa
mi ospravedlní, ale nie, miesto toho vyšiel
ešte viac do útoku voči mne a nášmu hnutiu OĽANO, že si s nami nedokáže predstaviť spoluprácu.
Nuž, história sa opakuje. Presne tak
isto ako Gazda pravice Procházka pred voľbami v roku 2016 v košeli s vyhrnutými rukávmi, tak isto aj dnes samozvaný „budúci
premiér“ Michal Truban, vopred kádruje
ľudí na hodných a nehodných byť v „jeho
vláde“. Na ľudí slušných a tých ostatných.

Hľadáme novú posilu

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

KS19-31 strana
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PREPICHY
POD CESTY
62-0008

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

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

Kvalitné okná s dvojsklami i trojsklami za veľmi rozumné ceny

A.P.R.

Sme na trhu už 14 rokov a jedna z našich dnešných, zaujímavých ponúk:

Okná zo 7 komorového profilu, s tromi tesneniami
a nízkoemisnými trojsklami 48 mm, stavebná hĺbka 81 mm

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

• Hrúbka stien 3 mm
• Silná oceľová výstuž
• Trojsklo s nízkym prestupom
tepla (U=0,5 W/m²K)
• OKNO DO NÍZKOENERGETICKÝCH
A TEPELNE PASÍVNYCH STAVIEB
• Vhodné do rodinných domov
i panelákov

0917 393 957

aprbardejov.x@gmail.com

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

85-0446

Pražská 2, 040 01 Košice

OKNÁ A J SO
M
Í
N
A
V
O
K
M
Ý
SKRYT
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34-0142

ALUPLAST, SCHUCO,SALAMANDER, GEALAN, drevené EUROOKNÁ,
hliníkové okná a dvere so zasklením a výbavou podľa priania zákazníka,
, žalúzie, siete) a kompletnými prácami.
s príslušenstvom (par
Montáž kvalifikovanými pracovníkmi.

9

62-00012

Ďalej ponákame okná a dvere:
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t zameranie t odborné poradenstvo
t cenová kalkulácia na mieste ZADARMO !!!

PLASTOVÉ OKNÁ,
DVERE

NON STOP lin

ka

0944 720 932

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

t ZÁRUKA MIN. 20 ROKOV
t NAJLEPŠIA CENA
t ŽIADNA ZÁLOHA
t PRVOTRIEDNA
KVALITA

možnosť predaja
aj na splátky

obnova plochých striech technológiou COPERNIT
záruka minimálne 20 rokov

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

VYKONÁVAME OPRAVY: KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV
Sprostredkovanie opatrovateľskej

Kontaktná adresa Košice:
Kováčska 63
Mobil: 0944 047 008

práce v Rakúsku už 15 rokov

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

maxidachmann@gmail.com

Stavebná firma HĽADÁ
66-0084

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

www.dachmann.sk

83-0005

BEZ DEMONTÁŽE!

SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY
BITÚMENOVOU LEPENKOU

Slovenská firma

ŽELEZIAROV

do panelárne
v Nemecku.

TPP, 2300€/mes. netto

ZDARMA

doprava + ubytovanie
...........................

0907 736 115

REALIZÁCIE ZÁHRAD
Zavlažovacie systémy GARDENA
Založenie trávnika (trávny koberec alebo výsev)
Robotické kosačky - HUSQVARNA AUTOMOWER

Dopravná 6, Košice, 0948 634 443
AUTOMOWER EXPERT, 0905 105 793
Servis záhradnej techniky, 0948 634 443

www.e-zahrada.sk

KS19-31 strana
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62-0028

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

NAJLEPŠIA
CENA
NA TRHU
už 10 rokov

45-0243

OBNOVA STRIECH

11
BÝVANIE, ZAMESTNANIE

PRÁCA V KOŠICIACH
MAJSTER
MURÁR

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

900 EUR

Obsadzované profesie:

• riadenie zamestnancov
• kontrola práce
• plnenie termínov

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

800-1000 EUR
• strojové omietky
• obklady
• murovanie

0950 206 468 • stavba@kontiki.sk

34-0139

Kuenz-SK s.r.o.
je výrobcom
žeriavov

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

Sv. omše za zosnulých

V kaplnke na cintoríne sv. Rozálie sa každú prvú nedeľu v mesiaci o 15:15 slúži sv. omša za pochovaných
na tomto cintoríne. Najbližšia sv. omša, pri ktorej si môžete spomenúť aj na Vašich drahých zosnulých bude 4.8.2019. Rímskokatolícka farnosť sv. Ondreja, Košice

BETÓNOVÝ
PLOT
,
o ktorý sa netreba starať
SME TU PRE VÁS
www.betam.sk

LETNÁ AKCIA

BETÓNOVÉ PLOTY

0948 648 748 • 0905 528 960 • 0905 794 044 • 0948 548 648
KS19-31 strana
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37-0162

NAJLEPŠIE CENY na trhu

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

12
EDITORIÁL / SLUŽBY

AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
balkóny

ter��y

zimné záhrady
��látky od 35 €

��látky od 149 €

trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
tstále dostatok ponúk - aj pre mužov
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť

��látky od 98 €

Honorár brutto 75 €, 80 €, 90 € za 24 hod.
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

rámové
bezrámové

Mo������výhry 300 €
63-0121

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

www.balkona.eu
0918 477 323

www.aiw.sk

32-0077

Z�AVY A��DO 30�

AIW má zástupcov
Kritériá
v rôznych mestách Slovenska!
pre spoluprácu s AIW:
Zavolajte na bezplatné číslo
· opatrovateľský kurz a prax
0800 24 24 44
· dobrá znalosť nemeckého jazyka a dohodnite si osobné stretnutie.
· vek 25 až 60 rokov
Pracovať môžete už o pár dní!

Facebook: aiwsk

STAJAN SLOVAKIA
PRIJME:

MUŽOV AJ ŽENY

hľadá pracovníkov
na stavbu do Nemecka

V prípade záujmu nás kontaktuje: +421 918 351 574, praca@lutogroup.com

firma

STARF

Zabudnite na kľúče

VYSKÚŠAJTE TERAZ
NA 3 MESIACE
ZADARMO*

prijme

* Platí pre prvých 20 záujemcov

SKLADNÍK /NEMECKO/
2200 EUR/BRUTTO

ELEKTRONICKÝ ZÁMOK, ONLINE SPRAVOVANIE
PRE HOTELY, APARTMÁNY, FIRMY A DOMY
49-0093

mobil: 0910 187 568, 0910 179 951
e-mail: sk@bookinglock.com
www.bookinglock.com

MÄSIAR /RAKÚSKO/
2800 EUR/BRUTTO

%    &
"  $ #'(  

facebook

0800 162 162
www.stannah.sk

KS19-31 strana
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www.trin

52-0086

600 000
Stannah

MÄSIAR - POMOCNÍK /RAKÚSKO
2400 EUR/ BRUTTO

DUBOVÉ
Y
PODLityAwH
ood.eu

"
(&$   

 

34-0136

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

Ponúkame:
stabilnú prácu v renomovanej spoločnosti na TPP
hodinová mzda od 10€ netto
nástup možný ihneď
85_0517

85-0005

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

Poď k nám
pracovať
do Nemecka!

0903 431 350

(jednoduchá a fyzicky nenáročná
práca zameraná na zručnosť)

85_0518

- MONTÁŽ PODLOŽIEK,
PRUŽINIEK, GUMIČIEK...

