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KOŠICKO okolie
Týždenne do 22 250 domácností

66-0142

Najčítanejšie regionálne noviny

Lacné AUTODIELY
kosice.eu

ly
lacneautodie

0905 720 08
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www. cisteniehrobov .sk
0907 946 256

10-ročné skúsenosti

rýchlo a lacno

0918 217 665

príjme strážnikov
na obchodnú prevádzku

STREŠNÉ KRYTINY - PREDAJ A MONTÁŽ
ODKVAPOVÝ SYSTÉM - SKLADOM

KRT - VRT

v Moldave nad
Bodvou
800 € brutto / mesiac
Nástup ihneď!

0948 35 66 75

0902 348 974
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36-0006

27-0013-1

VÝHODNÉ ZĽAVY!

zameranie ¦ dovoz ¦ montáž

Pretláčanie - krtkovanie

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

NOVÉ ŽALÚZIE
NOVÉ SIETE
proti hmyzu
PRETESNENIE
okien a dverí

0950 41 41 82

www.ZaluzieKosice .sk

27-0005-1

46-04

62-0008

SBS
LAMA SK

27-0017-43

SERVIS OPRAVA
OKIEN ŽALÚZIÍ

www.regionpress.sk

85-0234

PREPICHY
POD CESTY

66-0066-1

37-0001-2

37-0010

do
len 1.8.
3
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REDAKČNÉ SLOVO / SLUŽBY, BÝVANIE

KOŠICKO okolie Nehaňte ľud môj

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.
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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

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

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

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

ORECH
MATNÝ

DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

BIELE
vzor

všetky dvere
SKLADOM
v ponuke aj
hladké dvere
a odtieň Wenge

odborná montáž s licenciou technickej služby od polície SR

0917 56 36 12 | 0911 60 20 40

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

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

AKCIA 270€

AMI

kovanie ZDARMA

Rooseveltova 24, Košice

INTERIÉROVÉ DVERE

PREDAJ
ODKVAPOVÝ
SYSTÉM

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

BIO DIAGNOSTIKA

VYŠETRENIE CELÉHO TELA

0949 26 11 77

široký výber z vždy čerstvých zákuskov

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

2

BRÁNY
PLOTY
ZÁBRADLIA
SCHODISKÁ

CUKRÁREŇ
STELA

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

KS19-33 strana-
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ŠPECIÁLNE DIAGNOSTICKÉ ZARIADENIE VYUŽÍVAJÚCE
NAJNOVŠIE POZNATKY Z KVANTOVEJ FYZIKY.
DIAGNOSTIKA SNÍMA INFORMÁCIE Z TELA, TAK AKO PRI
SPEKTRÁLNEJ ANALÝZE MAGNET. REZONANCIE.

www.diagnostika.estranky.sk

aneta.dugasova@gmail.com

v ponuke aj

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

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

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

0904 296 595

zameranie ZDARMA

www.ocelovedvere.sk
ocelovedvere@ocelovedvere.sk

0917 682 729
AKCIA 9 €

66-0034-2

pracovné odevy
obuv ¦ rukavice

www.regionpress.sk

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

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

západné Slovensko

0911 60 20 40

www.diamantoverezanie.sk

BEZPEČNOSTNÉ DVERE
DUB
MATNÝ

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

najmodernejšími profi strojmi

52-0006-161

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík

•panelu
•železobetónu
•jadrové vŕtanie

66-0016-1

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

REZANIE

34-0109

InzercIa

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

Najlacnejšie

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

66-0126

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

drogách a vlastných skúsenostiach s
nimi, akoby diskutoval o zážitkoch z
nejakého prázdninového výletu na bicykloch.
Nie, takto nie! Tak, ako som za neprijateľné zo strany hlupákov považoval
označenie „bratislavská kaviareň“ na
ľudí pracujúcich hlavou, tak odmietam
„pomenovanie pokrytecká slovenská
krčma“, ktorým sú najnovšie častovaní
poctiví pracujúci občania na vidieku,
odsudzujúci právom amorálnosť (ak nie
páchanie trestného činu) kýmkoľvek,
hoc aj z tej „bratislavskej kaviarne“.
Andrej Braxatoris Sládkovič si vo
svoje dobe povzdychol: „Ach, zlé sú
časy! Na všetky strany svet žertvuje
bohom zlatým. Ale nechaj mi národ bez
hany; národ patrí k veciam svätým!“
Odvtedy uplynulo už takmer 150 rokov! A ja spolu s ním a zrejme aj spolu s
mnohými z vás zvolávam to
Sládkovičovo - „nehaňte
ľud môj“. Dôrazne, nástojčivo a áno, aj pobúrene,
hoci som abstinent!
Všetko dobré, ľud
môj, prácu, obživu a
zdravie!

66-0002-1

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Alebo aktuálna spomienka na Andreja Sládkoviča. Básnika, literárneho kritika a prekladateľa, predstaviteľa slovenskej romantickej
generácie. Treba pripomenúť tej časti spoločnosti, pre ktorú existujú iba
playmate, gigolovia, modely a modelky, zopár urehotaných (samých
na sebe) takzvaných humoristov a
plastikami neustále prerábané kreatúry.
V časoch Sládkoviča u nás ešte žil
ľud. Možno aj teraz, akurát ho nevidno
a nepočuť. Básnik stál na jeho strane,
bránil ho pred uhorskými nabobmi,
samozvanými veľmožmi s bizarnými
nápadmi.
„Nehaňte ľud môj“, volal Sládkovič
na „klebetárskych posmievačov“. Apeloval na nich - …. „nehaňte ľud môj, slepí sudcovia! Že ľud môj je len ľud sprostý, často sú múdri hlúpi ľudkovia dľa
súdu svetskej (nie vašej – pozn. red.)
múdrosti.“
Tak teda, „nehaňte ľud môj, ústa
nečisté“! Samozvaná dokonalosť, vás,
ľudí vidieka a regiónov nazýva najnovšie „tradične zaostalou a pokryteckou pobúrenou slovenskou krčmou“.
Iba preto, že krútite hlavami nad tým,
ako môže niekto diskutovať s deťmi o

34-0040

Masarykova 2
KOŠIce
kosicko@regionpress.sk

99-0005-24

redakcia:

Diamond cut s.r.o.
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SLUŽBY, BÝVANIE

VEKOSTAV
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

VYPÁLIME KVALITNÉ DESTILÁTY
za BABKU z PÁLENICE od BABKU
každý
10. zákazník
dostane
darček

10. výročie

destilovaná

otvorenia

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

34-0115-1

3x

0905 571 754
0911 671 234

GARANCIA

VYSOKEJ KVALITY
a NAJNIŽŠEJ CENY
na Slovensku

www.vekostav.sk
info @vekostav.sk
Dunajská 10, Košice

OBNOVA eternitových a plechových STRIECH

Zemné výkopové práce

STROJOVÉ KOPANIE

STUDNÍ do 13 m
VŔTANIE STUDNÍ

HĽADANIE VODY

0905 186 889, www.kopaniestudni.com

37-0172

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

Zemné výkopové práce

NOVÉ VZORY
LEPENIEK
ICOPAL 3D
VILLAS

85-0052

0902 685 259

66-0129

bez odstránenia krytiny

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
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C

K
A

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

Jazerná 1 (Areál Dávid), 040 12 Košice

KS19-33 strana-
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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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SUDOKU / SLUŽBY, BÝVANIE
Občianska
riadková
inzercia
07 REALITY / iné
»Kúpim garáž. Muskatova a
okolie. 0948 956 951
»VEZMEM DO PRENÁJMU GARÁŽ, 0918812085
»Prenajmem dvoj-garáž na
Vodárenskej ulici v Košiciach
s montážnou jamou a studňou. Cena 200 € mesačne +
2 mes. depozit. 0911 664 654

08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie 0908
532 682

66-0031-1

14 RÔZNE / iné

Slovenčina naša
Nie
po vzore, ale podľa vzoru.

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

Nie „háj“, ale ahoj.

0917 393 957

aprbardejov.x@gmail.com

www.bf-trade.sk

OCHRANA PROTI PREHRIEVANIU DOMU

FÚKANÁ
IZOLÁCIA

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

Vchodové dvere
do rodinných domov

Odpudzuje hmyz
a hlodavce
Vysoká požiarna
odolnosť
Úplne bez rizika plesní

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

Návratnosť
2-3 roky!!!

34-0008-1

KOŠICE

Možnosť nákupu na splátky aj bez navýšenia AKCIA

tradícia

15 rokov

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RP medzera KS medzera
Číslo rubriky medzera Text
inzerátu
87-0008

e-mail: bf-trade@stonline.sk

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

ČÍSLA RUBRÍK

85-0446

Slovenčina naša

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

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.

5
BÝVANIE

765€
699€

599€
799€

125€ 229€

599€

839€

599€

1399€
179€
69€

55€

135€
259€

75€

189€

79€

299€
189€

55€

175€

99€

189€ 235€

25€

135€

349€

539€
299€

115€

269€

65€
319€
79€

119€

65€
49€

169€

89€
279€

35€

75€

125€
179€

199€
265€

299€
165€

27-0045-10

279€

189€

65€

19€
79€

299€
115€

75€ 139€

289€

299€

79€
2
79€
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SUDOKU / SLUŽBY, BÝVANIE
Pôžičky od 18 do 75 rokov

17 rokov
vyrábame okná
pre Slovensko

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

724

34-0006-1

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

Slovenčina naša

62-00012

66-0081-1

Nie sáčok, ale vrecko, vrecúško.
Nie kúpelka, ale kúpeľňa.
Nie alergológ, ale alergiológ.
Nie aloe, ale aloa.

4
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ACN / SLUŽBY, BÝVANIE

Pokiaľ dýcham, dúfam a verím
Dum spiro, spero. Pokiaľ dýcham,
dúfam. Alebo aj naopak - pokiaľ dúfam, dýcham. Jedno z najznámejších
latinských mott, pripisované Cicerovi.
Pokiaľ dýcham, dúfam, verím
a mám nádej. Takto som si spomenuté motto pred rokmi upravil pre cestu
moju i mojej rodiny. Dúfam, verím,
mám nádej. Všetko synonymá nesúce
pre človeka jeden odkaz. Kým žiješ,
cesta tvoja i tvojej rodiny, hocako
ťažká, má zmysel. Kríž, ktorý si na
svoju cestu dostal do opatery, ten často
neznesiteľne ťažký kríž, pod ktorým
padáš, dokážeš uniesť. Len si zachovaj svoju vieru. Bojuj dobrý boj.
Neúnavne kráčaj s modlitbou na perách na svojej ceste.
Už predtým, ako som sa so spomenutým mottom prvýkrát stretol, sme
sa ním v rodine riadili. Čo iné človeku
zostáva v stretnutí sa s celoživotnou
chorobu u svojho dieťaťa? Čo iné ako
viera, nádej a láska? Ale predsa je tam
ešte Niekto, kto nás ochraňuje a je pri
nás vždy, kým dýchame. Myslím na

Ježiša. A na Cirkev. (Mt 16, 18: A ja Ti
hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné
brány ju nepremôžu.).
Čo však v situáciách, kedy sú veriaci
a samotná Cirkev prenasledovaní a trpia za svoju vieru? Vtedy nám tiež zostáva pevná viera a modlitba. „Pán mi
vždy pomohol a dal mi to, o čo som
ho prosil pre trpiacich kresťanov,“
vyjadril sa zakladateľ nadácie ACN –
Pomoc trpiace Cirkvi páter Werenfried
van Straaten.
Slovenská národná kancelária
ACN Slovensko – Pomoc trpiacej
Cirkvi ďakuje všetkým ľuďom, ktorí
vo svojich modlitbách myslia na našich prenasledovaných a núdznych
bratov a sestry. Ďakujeme tiež všetkým
dobrodincom, ktorí štedrým srdcom
a finančnými darmi pomáhajú zmierňovať ich utrpenie.

» Jozef Bednár

ACN Slovensko

KAM S DREVENÝM ODPADOM ?
ZBERNÝ DVOR ODPADOVÉHO DREVA

 
  

 
     

VYHOVUJÚCI DREVNÝ ODPAD
    
  
  
  


 
      
      

      
 

www.bucina-ddd.sk

Nie môžme, ale môžeme. Slovenčina naša
Nie pracná drina, ale prácna drina.

OBNOVA STRIECH

SIETE PROTI

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

HMYZU

BEZ DEMONTÁŽE!

Oprava
Dodanie
Montáž
Servis

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

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

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

OVÉ
R
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EX
7%
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Á
R
A
G
5%
2
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Á
BR

66-0033

0919 204 754

NAJLEPŠIA
CENA
NA TRHU
už 10 rokov

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

PLASTOVÉ, HLINÍKOVÉ OKNÁ
www.dachmann.sk
maxidachmann@gmail.com

EXTERIÉROVÉ ŽALÚZIE
GARÁŽOVÉ BRÁNY

KS19-33 strana-

7

37-0165

Kontaktná adresa Košice:
Kováčska 63
Mobil: 0944 047 008

83-0005

Kontaktná adresa Prešov:
Levočská 2
Tel./fax: 051/7718 607
Mobil: 0903 634 202
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PRÁVNIK RADÍ, FARMÁRI, HLAVU HORE
Podstatou finančného leasingu
je dlhodobé prenechanie predmetu
nájmu do užívania lízingovému nájomcovi za odplatu, pričom nájomca
je oprávnený po uplynutí dohodnutej
doby nájmu odkúpiť predmet nájmu
za vopred dojednanú kúpnu cenu.
Ide teda o finančný prenájom, po
ukončení ktorého po zaplatení poslednej splátky a kúpnej ceny dochádza
k prevodu vlastníckeho práva z prenajímateľa na nájomcu. Zmluva o finančnom leasingu, resp. leasingová zmluva
neexistuje ako samostatný zmluvný
typ ani v občianskom, ani v obchodnom zákonníku. Spravidla je uzatváraná vo forme nepomenovanej zmluvy, a preto všetky náležitosti zmluvy
upravujú zmluvné strany samostatne
na základe vzájomnej dohody. Zmluva však musí dostatočne určiť záväzky
poskytovateľa i príjemcu finančného
leasingu. Podstatné náležitosti, ktoré
by mala zmluva o finančnom leasingu obsahovať sú určenie zmluvných
strán, vymedzenie predmetu nájmu
a podmienok jeho užívania, určenie
doby trvania nájmu a zmluvy, platobné
podmienky, t. j. výška splátok a výška
kúpnej ceny.
Predmetom leasingovej zmluvy
môže byť tak hnuteľná ako aj nehnuteľná vec. Vlastníkom predmetu nájmu je
až do uhradenia všetkých záväzkov zo
strany nájomcu leasingová spoločnosť,
čiže poskytovateľ leasingu. V prípade

finančného leasingu však nebezpečenstvo škody na prenajatej veci prechádza na nájomcu momentom začatia
leasingového vzťahu. Za udržiavanie
predmetu leasingu zodpovedá tiež
nájomca. Nájomca sa teda musí starať
o predmet prenájmu tak, ako keby bol
jeho vlastníkom. Práva a povinnosti
zmluvných strán spravidla vymedzuje
zmluva o finančnom leasingu a doplnkovo aj všeobecné obchodné podmienky leasingovej spoločnosti.
Rovnako ako zmluva aj tieto podmienky by mali byť predmetom rokovaní zmluvných strán pred podpisom
zmluvy o finančnom leasingu. Výhodou finančného leasingu pre nájomcu
je najmä skutočnosť, že nemusí vynaložiť peňažné prostriedky na jednorazovú kúpu potrebnej veci, pretože
predmet finančného leasingu uhrádza
vo forme pravidelných splátok. Nájomcovi nevzniká ani povinnosť na kúpu
predmetu nájmu po uhradení poslednej splátky leasingu. Nevýhodou finančného leasingu však môže byť vysoké nájomné, ktorého súčasťou býva
spravidla zisk leasingovej spoločnosti
a všetky náklady s leasingom spojené.

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

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

Kto má nárok na odškodné
(po likvidácii chovov úžitkových zvie- siace,
• kópiu dokladu o nariadení opatrení,
rat)
ktorý vystavila príslušná regionálna
Ministerstvo pôdohospodárstva veterinárna a potravinová správa,
a rozvoja vidieka SR ma v pláne • kópiu dokladu o zrušení opatrení,
odškodniť chovateľov ošípaných, ktorý vystavila príslušná regionálna
ktorým boli nariadené veterinárne veterinárna a potravinová správa,
opatrenia na likvidáciu ošípaných • kópiu dokladu preukazujúceho
množstvo dodaných mŕtvych tiel zviekvôli africkému moru ošípaných.
rat do prevádzkarne
Chovatelia ošípaných, budú môcť po- • na spracovanie živočíšnych vedľajžiadať o odškodnenie prostredníctvom ších produktov.
výzvy pre nepodnikateľov – chovateľov
zvierat – všetky informácie nájdu na Požiadať o odškodnenie
stránke ministerstva, tu: http://www. môžu do 13. septembra 2019.
Predovšetkým musia byť ukončené
mpsr.sk/sk/index.php?navID=1344&veterinárne opatrenia v danej oblasti.
navID2=1344&sID=17&id=14407
Odškodnenie sa vzťahuje len na registrovaných chovateľov, ktorý si splniVýška kompenzácie
li legislatívne požiadavky. Nahlásenie
bude predstavuje:
Ošípané hmotnostnej kategórie do 40 infikovaných zvierat štátnemu alebo
kg (vrátane odstavčiat) – 3,00 eurá/ kg súkromnému veterinárnemu lekárovi
Ošípané hmotnostnej kategórie nad 40 je mimoriadne dôležité na zamedzenie šírenia nákazy do ďalších oblastí
kg – 1,40 eura/kg
Slovenska! Ak držiteľ zvierat doposiaľ
nenahlásili chov ošípaných miestnej
Chovatelia musia doložiť:
• vyplnenú Žiadosť o poskytnutie dotá- Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe, je nevyhnutné, aby tak bezcie (príloha č. 1) a
• vyhlásenie (príloha č. 2) podľa vzoru, odkladne urobil!
ktoré sú súčasťou tejto výzvy,
• doklad o zriadení bankového účtu
žiadateľa v banke alebo pobočke zahraničnej banky, na ktorý sa má dotácia poukázať,
• výpis z centrálneho registra hospo» Zdroj: MP a RV SR
dárskych zvierat, nie starší ako tri me-

Vláda prejedla dobré časy
a Slovensko nepripravila na budúcnosť
Dobré časy sa
končia,
potvrdzujú to najnovšie čísla z
ekonom i k y.
Koniec nadštandardných časov
dáva dobrý dôvod na vystavenie vysvedčenia,
ako vláda Smeru využila toto obdobie.
Vláda dlho odkladala svoj
hlavný cieľ, ktorým bol vyrovnaný
rozpočet. Miliardová diera v rozpočte naznačuje, že tento cieľ ani
po rokoch zbytočného odkladania
nebude splnený. Preto sme opakovane vyzvali ministra financií, aby
zabránil ďalšiemu rozvratu verejných financií a pokutám za zlé hospodárenie od Európskej komisie.

spomaľuje výraznejšie, ako v iných
štátoch. Jedným z dôvodov je, že
vláda opakovane zlyháva pri čerpaní eurofondov, vrátane výstavby
diaľnic. Je to vidieť aj pri posledných číslach stavebníctva, ktoré v
júni zaznamenalo takmer 4-percentný prepad. A pritom prepad nie
je väčší len vďaka hypotekárnemu
boomu a výstavbe bývania. Samotné práce na inžinierskych stavbách
poklesli o vyše 16%.
Preto odkazujeme tejto vláde,
aby skončila štvorročné dovolenkové obdobie, kedy prejedala
príjmy a premrhala dobré časy, a
aby konečne začala pracovať.

Slovensko sa prepadlo v kvalite podnikateľského prostredia.
Chýbajú nové súkromné investície
a vláda ekonomiku
Namiesto zvyšovania daní by naďalej drží len pri
mal minister financií predstaviť ro- manuálnej výrobe,
zumnejšie hospodárenie v súlade s ktorá ponúka níztým, čo mu navrhuje útvar Hodno- ke mzdy. Preto treta za peniaze. Plnenie týchto odpo- ba zásadne zmeniť
rúčaní je totiž zatiaľ katastrofálne. smerovanie Slovenska v najbližších
Aj keď spomalenie ekonomic- voľbách.
kého rastu prebieha vo väčšine
ďalších európskych štátov, práve
» Eduard Heger
na Slovensku sa ekonomický rast
tieňový minister financií a hospodárstva

Slovenčina naša
Nie rohlík,
ale rožok. Nie lízatko, ale lízanka.

Priznať sa
V médiách vidíme často klamárov,
ktorí sa nikdy nepriznajú. Hovorí
sa, že lož je nástrojom politikov a
mnohí sa tak skutočne správajú.
Majstrami klamstva vždy boli sovietski a ruskí politici. Aj americkí politici
klamú a nepriznajú sa. Vymyslia si
problém a začnú na cudzom území vojnu. Aj vo firmách sa klame – šéfovia zatĺkajú svoje chyby, aj keď sa sťahujú ich
výrobky z trhu a firme hrozia obrovské
pokuty. Často klamú aj tí dole – keď neurobia svoju prácu tak, ako bolo treba.
Najväčšie riziko je nepriznať chybu.
Vo výrobe to znamená, že sa zlý kus dostane ďalej a spôsobená škoda sa zvyšuje. Pri vedomom predaji nekvalitného výrobku poškodzujeme stále väčší
počet zákazníkov, ale v konečnom dôsledku ohrozujeme aj existenciu vlastnej firmy. Sú rôzne motívy, prečo ľudia
nepriznajú chybu – chamtivosť, strach
alebo psychické nastavenie, pri ktorom
človek vidí iba chyby na druhých a sám
seba považuje za dokonalého (diktátori, psychopati, narcisovia).
Nedávno som videl video, kde Mišo
Truban rozprával hlúposti o drogách.
Urobil hneď tri chyby – bral drogy,
zľahčoval to pred študentmi a napádal
tých, ktorí ho za to kritizovali. Možno
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si uvedomil chybu, alebo mu to niekto
poradil, ale spamätal sa a priznal si tieto chyby. Priznanie so sebou prináša
veľa dobrého. Najskôr prichádza úľava
a svedomie si vydýchne. Už nepotrebujeme míňať energiu na klamstvo a
pretvárku. Priznanie chyby je prvým
krokom k poučeniu a náprave. Ten, kto
hľadá chyby iba na druhých, niekedy
pôsobí ako slon v porceláne. Porozbíja
všetko okolo a nakoniec zničí aj sám
seba. Každé klamstvo sa raz prezradí,
veď Pán nad nami pozná aj naše myšlienky a má spočítané aj naše vlasy na
hlave. Klamár často vyzerá pred ľuďmi
ako zbabelec, odvaha priznať sa vyžaduje statočnosť a charakter. Priznaním
sa oslobodzujeme a získavame rešpekt, klamstvo človeka dusí a vedie k
opovrhnutiu druhých.
Treba podporovať
ľudí, ktorí sa priznajú k chybám
a odpúšťať im. A
treba aj odhaľovať
zločiny tých, ktorí sa
nikdy nepriznajú,
trestať ich a
odpúšťať.

» Ján Košturiak

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

Zmluva o finančnom leasingu
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SLUŽBY, BÝVANIE

0911 445 819

87-0012

peja@ stolarstvo -peja.sk
www.stolarstvo-peja .sk

Byster 306
Sady nad Torysou

Slovenčina naša
Nie buď
na mňa milý, ale buď ku mne milý.

37-0170

Peja s.r.o.

nábytok bez starostí
výroba nábytku na mieru

66-0150-1

Stolárstvo
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ZAHRANIČIE, SPOMIENKA / SLUŽBY

Charita v Británii a na Slovensku
Pracujem v neziskovke v Anglickom
Birminghame. Aby sme si udržali
status takejto spoločnosti, musíme
odviesť viditeľnú prácu v prospech
komunít a to naozaj neziskovo.
Teda, bez osobného zisku. Bez odmeny.
Raz ide o charitatívny výstup na niektorú horu (takto sme vyšli na najvyššiu horu Británie a vyzbierali sme 1.600
britských libier na liečbu kamarátovej
dcérky s mozgovou obrnou), inokedy
podporujeme indickú komunitu alebo
hluchonemých pri výbere dodávateľa
energií. Tento rok vystupujeme na najvyššiu horu Anglicka a Walesu v kostýmoch Harryho Pottera a chceme tak
vyzbierať fiancie pre znevýhodnené
deti, hlavne na ich vzdelanie.
Všetko spomenuté je v príkrom rozpore s tým, čo si o neziskovkách na Slovensku myslia Slováci. Smutnejšie je už
len to, že si to myslia oprávnene, aspoň
v mnohých prípadoch. Keď som si prechádzal dedičským konaním po zosnulom príbuznom, padla samozrejme
otázka, z čoho sme žili a čomu sme sa
venovali. Popri mojej práci barmana a
spoločnej divadelnej agentúre som notárovi spomenul, že sme mali spoločnú
neziskovú organizáciu. „Tak to ste mali
slušný príjem.“ Nie a nie mi uveriť, že
sme tú neziskovku platili sami zo svojho, teda že sme to mali ako aktivitu z

presvedčenia, nie ako zdroj príjmu.
Naozaj nerozumiem tej slovenskej
logike: Ako vývesný štít si dáme pohostinnosť, ale keď máme pomôcť potrebným, tak nasleduje „čo z toho budem
mať“? Netvrdím, že sú všetci Briti anjeli, ale už základná logika mi dáva na
jazyk, že „ak sa budú mať dobre ľudia
vôkol mňa, budem sa mať dobre aj ja!“
Podozrievanie, kto z akej charitatívnej činnosti koľko „trhne“ je nebezpečné hneď pre dva dôvody. Prvým je,
že po dlhodobom podozrievaní a obviňovaní sa človek naozaj začne správať
ako sa od neho očakáva, ergo začne
sledovať grantové výzvy podľa toho, či
pozná správnu spojku, ktorá mu za istú
protihodnotu zaručí priklepnutie dotácie a následne koľko z toho môže uliať
sám sebe. Je tu však ešte horší dopad a
to je zľahostajnenie až demoralizácia
tých, ktorí by to chceli robiť skutočne
poctivo. Nuž a tam prichádzame o potenciál, ktorý je zlatom nevyvážiteľný.
Človeka, ktorý má odborné znalosti a zároveň úprimnú snahu pomáhať svojmu okoliu totiž nezvesíte z vešiaka.
Skúsme sa nad sebou poctivo zamyslieť, predpokladajme v ľuďoch to
dobré, aj keď sa pri tom isto neraz popálime. Ľudia, ktorí to myslia, sú totiž
tými, ktorí robia svet lepším a nesmú sa
zadupávať do zeme.

Bolo to najhoršie
banské nešťastie u nás
Bolesť, ktorá nikdy neopustí náš
banícky región, trvá už desať rokov.
Vtedy, 10. augusta 2009 približne o
pol desiatej v šachte Východ uhoľnej bane v meste Handlová nastal
výbuch. Explózia usmrtila 20 ľudí
- 11 banských záchranárov a deväť
baníkov spoločne hasiacich požiar,
ktorý vznikol necelé tri hodiny pred
výbuchom. Deväť ďalších pracovníkov bane, ktorí sa v šachte nachádzali, bolo zranených. Stalo sa
najväčšie banské nešťastie v novodobej histórii Slovenska.
Drobné požiare vznikali v bani už
skôr. O šiestej ráno sfárala nová zmena. Okolo 7:00 vznikol v chodbe Šachty východ otvorený požiar, ktorý bol
zistený snímačmi plynov v banskom
ovzduší. Počas pol hodiny boli na pomoc privolaní záchranári banskej záchrannej služby z Prievidze. Na miesto
okolo 8:30 dorazili dve čaty banských
záchranárov po piatich mužov a ich veliteľ. Ich úlohou bolo pomocou ochladzovania dusíkom znížiť teplotu požiariska ako aj koncentráciu kyslíka, ktorý
napomáhal horeniu a zvyšoval celkové
nebezpečenstvo v bani. Spolu s nimi
sa na pracovisku 330 m pod zemou a

» Pre REGIONPRESS Ondrej Putra Veľká Británia

Muštáreň Jablonov
SLUŽBA MUŠTOVANIA
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�������������������������������������������
������������������������������������������
�������������������������������������������
���������������������������������������������
�������������
�����������������������������������������������
�������������������������������������������
��������������������������������������������
�������������������������
������������������������������
���������������������������������������

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

������������������������������������

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

» red

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

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

�������������������������������������

�����������������������������������������������
na ��������������������������������������
���������������������������������

����������������������������

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

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

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

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

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

��������������

Bag in Box 3l-es (tasak + kartondoboz)

����������������������������
Bag in Box 3l-es (tasak + kartondoboz)

�������������������

�������������������������������������������
����������������������������������������
����������0902 449 419, ���������������������
���������������������������������������
�����������������������

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

��������������
��������������

Tasak 5l-es

��������������������

��������������

Tasak 3l-es

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

���������������������������

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

������������������
Muštovanie / �����������
�����������������������
���������������������������

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

asi 500 m od šachty nachádzali ďalší
deviati baníci, ktorí pomáhali záchranárom a deväť ďalších bolo v chodbe
mimo miesta požiaru. Približne po hodine sa prerušilo telefonické spojenie a
snímače koncentrácii banských plynov
prestali fungovať. Podľa výpovedí baníkov, ktorí sa tiež nachádzali v chodbe, najprv začuli detonáciu a potom
ich tlaková vlna zrazila k zemi. Zranení
muži sa následne dostali na povrch a
boli ošetrení v nemocnici v Bojniciach,
nikto z nich nebol hospitalizovaný.
V chodbe sa po výbuchu nachádzali podmienky nezlučiteľné so životom. Jedenásť záchranárov a deväť
baníkov podieľajúcich sa na hasení
požiaru zahynulo zrejme priamo po výbuchu alebo sa zadusilo krátko potom.
Slovensko sa zaradilo medzi krajiny ako Čína s najväčšou úmrtnosťou
baníkov na milión vyťažených ton uhlia. I bez nešťastia v Handlovej 10. augusta 2009 dosahuje pomer úmrtnosti
baníkov približne 1 život baníka pri
vyťažení menej ako milióna ton uhlia
ročne.
Na ich životy spomína redakcia
REGIONPRESS spolu s pozostalýmí a
priateľmi s úctou.

0902 449 419
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EXKLUZÍVNA KINOPREMIÉRA NOVÉHO
KOMEDIÁLNEHO SERIÁLU IBA VO VAŠOM MESTE!

24. 8. | OC ATRIUM OPTIMA KOŠICE
17:00 | AUTOGRAMIÁDA S HERCAMI
18:00 | PREMIETANIE DVOCH ČASTÍ SERIÁLU
VSTUPNÉ: 1€
VÝŤAŽOK Z VÁŠHO VSTUPNÉHO BUDE VENOVANÝ NADÁCII JOJ

66-0151

NA PODPORU CHARITATÍVNYCH PROJEKTOV

KS19-33 strana-
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ZAUJALO
Zaujalo NÁS
nás

Zistite ako mlyn pracoval aj ako sa mlelo obilie

Objavte čaro
Vodného kolového mlyna Jelka
Medzi Galantou a Bratislavou na
brehu Malého Dunaja leží obec
Jelka, ktorá sa pýši unikátnou
pamiatkou. V malebnom prírodnom prostredí ukrýva vodný
kolový mlyn, ktorý je po rekonštrukcii opäť otvorený a pripravený vítať svojich návštevníkov.

prípade potreby pozastaví. Druhá remenica poháňa vodorovný skrutkový
transportér, pomocou ktorého sa melivo dostane do násypného koša. Ďalšia remenica je napojená na lúpačku.
Vedľa nej umiestnená remenica slúži
na poháňanie skrutkových transportérov a výťahového systému v hornom podlaží mlyna. Koleso chránené
Najstaršie písomné doklady o mlyne drevenou kazetou slúži na prácu s
pochádzajú z roku 1894 a predstavujú valcovou stolicou. Posledná remenica
plány lodného mlyna Jozefa Németha, poháňa šrotovník. Na mlynskom lešektoré vyhotovil diplomovaný merník ní stojí šrotovník a valcová stolica. Šrot
a stavebný podnikateľ z Budapešti pre zvieratá spracovávali v šrotovníku,
Sándor Visnovsky. Z nich sú známe v ktorom sa nachádzajú dva mlynské
konštrukcia a technický popis lodné- kamene, dolný stacionárny a horný
ho mlyna, polohopisný plán úseku otáčajúci sa,“ prezrádza etnologička.
Malého Dunaja v chotári Jelka a plán
využitia vody mlyna. Po roku 1899 sa Ako mleli obilie
však uskutočnila prestavba lodného
Z násypného koša sa obilie na
mlyna na mlyn kolový. Časom prešiel zomletie dostalo medzi kamene a pomlyn viacerými zmenami a prestavba- tom pomocou skrutkového transpormi. Jednopodlažná budova mlyna sa téra sa cez otvor sypalo do vreca. Obizmenila na viacpodlažnú pred rokom lie na múku, pred tým ako ho zomleli
na valcovej stolici, očistili v trieri na
1916.
čistenie obilia, olúpali v lúpačke, a
potom cez výťahový systém sa dostaZistite ako mlyn fungoval
„Technologické zariadenie mlyna
pozostáva zo sústavy hnacej, prevodovej a mlecej. Hnaciu sústavu tvoria
hať a veľké vodné koleso, pod ktorým
na štyroch reťaziach visela doštená
plošina zabezpečujúca prívod vody
na lopaty kolesa,“ objasňuje fungovanie mlyna Izabela Danterová,
etnologička Vlastivedného múzea v
Galante. „Prevodová sústava mlyna je
viacstupňová. Prvý stupeň pozostáva
z hlavného ozubeného kolesa a z jedného menšieho ozubeného kolesa.
Druhý prevodový stupeň tvorí dvojica
ďalších ozubených kolies. A nakoniec
cez kužeľový pastorok na hriadeli s
remenicami rôznych rozmerov sa rotačný pohyb pomocou remeňov prenáša podľa individuálnych otáčok na
jednotlivé stroje pracovnej sústavy. Areál v okolí mlyna.
Prvá remenica na hriadeli je brzda, lo medzi valce na mletie. Triedenie
pomocou ktorej sa činnosť mlyna v múky, krupice a otrúb vykonávali

Vodný kolový mlyn Jelka.
triediče na preosievanie a dávkovanie pečenie objektu, vrátenie strechy do
do vriec podľa druhov. Trier – čistič pôvodného tvaru, vybudovanie bezbariérového vstupu, očistenie, zakonzervovanie a ošetrenie drevených častí
budovy, rekonštrukcia sústavy mechanizmu mlyna. Tiež bolo zakúpené aj
nové vnútorné vybavenie mlyna pre
vystavené exponáty. Elektroinštalačné
práce zahŕňali inštaláciu osvetlenia,
bleskozvodu, kamerového systému,
elektronického zabezpečovacieho systému a elektronickej požiarnej signalizácie. V rámci revitalizácie areálu bola
obnovená budova strážnej služby – infocentra, boli vytvorené nové priestory pre exponáty skanzenu, upravili sa
chodníky.

Prechádzka skanzenom

V areáli vodného mlyna tak nájdete
aj skanzen, čiže expozíciu miestneho
poľnohospodárstva v 20. storočí. V noobilia používali aj na čistenie obilia na vom objekte môžete obdivovať tradičsiatie. Počas zabíjačiek a žatvy podľa né nástroje obrábania pôdy a chovu
požiadavky v mlyne mleli aj kukuricu. dobytka. Sú to pluhy a plúžence, vozy
„Denný výkon mlyna bol 10 q chlebo- a sane, ale aj menšie artefakty, ktoré
vého obilia a podobné množstvo obi- predstavujú prácu miestnych remesellia na šrot. Za mletie platili takzavné níkov, napríklad kováčov, tesárov, stomýto, čo činilo 10 percent z meliva. lárov či kolárov. Nachádza sa tam tiež
Némethov mlyn, ako sa vodnému ko- včelín a holubník, ktoré pripomínajú
lovému mlynu tiež hovorí, bol známy hospodársky dvor miestnych gazdov v
tým, že v mlyne mleli prevažne raž, a prvej polovici 20. storočia.
to vynikajúco,“ dodáva I. Danterová.

Mlyn prešiel nedávno
rozsiahlou rekonštrukciou

Slávnostné otvorenie mlyna po rekonštrukcii v roku 2019.

Zástupcovia Trnavského samosprávneho kraja, Obce Jelka a Vlastivedného múzea v Galante po rozsiahlej rekonštrukcii spoločne sprístupnili
v máji tohto roka Vodný kolový mlyn
v Jelke širokej verejnosti. Rekonštrukčné práce sa vzťahovali na všetky dôležité časti mlyna, ako je statické zabez-
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Kedy je mlyn a skanzen
otvorený pre verejnosť

Počas letnej sezóny, teda od 1.apríla
do 31.októbra môžete mlyn navštíviť
od pondelka do nedele vždy od 9.00
do 20.00 h. Počas zimnej sezóny, teda
od 1. novembra do 31. marca tam máte
príležitosť zavítať od pondelka do nedele vždy v čase od 9.00 do 16.00 h.
Zdroj foto: Trnavský samosprávny kraj
Stranu pripravila: RENÁTA KOPÁČOVÁ
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SLUŽBY, BÝVANIE
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PARTNERI PODUJATIA:

49-0098

ORGANIZÁTORI PODUJATIA:
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SUDOKU / BÝVANIE, ZAMESTNANIE
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E-mail: sk.fores@mail.t-com.sk
www.sk-fores.sk
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Mob.: 0948 020 669
Tel.: 055/ 78 98 772
Fax: 055/ 78 98 774
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Kvalitné okná s dvojsklami i trojsklami za veľmi rozumné ceny

U

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

PRACOVNÁ PONUKA:

Príjmeme na TPP dievčatá 18-40 rokov:

TANEČNICE / STRIPTÉRKY

• 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

do nočného klubu Afrodita v Nových Zámkoch.

Ubytovanie zdarma, stála klientela,
mesačný bonus 300 EUR

0903 404 935

OKNÁ A J SO
M
Í
N
A
V
O
K
M
SKRYTÝ
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Ďalej ponákame okná a dvere:
ALUPLAST, SCHUCO,SALAMANDER, GEALAN, drevené EUROOKNÁ,
hliníkové okná a dvere so zasklením a výbavou podľa priania zákazníka,
, žalúzie, siete) a kompletnými prácami.
s príslušenstvom (par
Montáž kvalifikovanými pracovníkmi.
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76-0009

Pražská 2, 040 01 Košice
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RADÍME / SLUŽBY, ZAMESTNANIE

Pozor na kontaktné šošovky
pri kúpaní
Bohužiaľ, takéto prípady vôbec nie sú
ojedinelé, ja sám som videl minimálne
päť pacientov, z ktorých po ťažkom zápale dopadol relatívne dobre len jeden.
V USA príde takto o zrak ročne až 150
ľudí, v našich končinách je takýchto prípadov popísaných niekoľko desiatok,“
informoval odborník.
Liečba je veľmi problematická, pretože očné kvapky, ktoré na tento typ
zápalu zaberajú, sa v Európe bežne
kúpiť nedajú. „Améby sú veľmi odolné,
antibiotiká na ne nezaberajú. Najlepšou
prevenciou je pri kúpaní kontaktné šošovky nepoužívať, alebo nosiť jednorazové, ktoré sa hneď po kúpaní vyberú
z očí a vyhodia. Nestačí si ich len vybrať,
vyčistiť v roztoku a opäť nasadiť, pretože
améba už môže byť na šošovke prichytená,“ varoval doktor Peter Žiak. Akantamébový zápal sa prejavuje červeným
okom, ktoré je svetloplaché, typickým
prejavom je veľká bolesť v ňom. Ak sa
zápal rozvíja ďalej, na rohovke sa objaví
biely fľak, ktorý sa rozširuje a niekedy
môže mať tvar prstenca. Skoré vyhľadanie lekárskej pomoci je preto veľmi
dôležité.

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
e-mail: ludmila.revesova@kuenz.com ¦ michaela.sopkova@kuenz.com
www.kuenz.sk ¦ www.topzvarac.sk

» TASR + red

37-0008-1

Voda a plávanie v bazénoch na kúpaliskách či v jazerách k letu neodmysliteľne patrí. Letné kúpanie však
okrem príjemného osvieženia prináša aj rôzne nástrahy, ktoré môžu spôsobiť vážne zdravotné komplikácie.
Upozornil na to prednosta Očnej kliniky Univerzitnej nemocnice Martin
Peter Žiak. Podľa neho medzi najohrozenejšiu skupinu patria nositelia kontaktných šošoviek. Práve im hrozí najväčšie
riziko, že si z vody okrem osvieženia
odnesú aj niečo iné. „Vo vodách žijú
améby - meňavky. Našli by sme ich
v prírodných jazerách, ale vyskytujú sa
aj v nesprávne udržiavaných bazénoch
či vírivkách. Améby preferujú najmä
plytké stojaté vodné plochy, čím je voda
teplejšia, tým viac améb v nej žije. Za
normálnych okolností človeku neškodia, pre nositeľov kontaktných šošoviek
však predstavujú riziko,“ vysvetlil Peter
Žiak.
Pri kúpaní sa améby môžu s vodou
dostať do oka pod šošovku, kde sa rozmnožujú a parazitujú, čo môže spôsobiť
veľmi vážne zápaly rohoviek. „Pacient
môže dostať ťažký zápal vnútra oka,
po ktorom môže dokonca prísť o zrak.

Kuenz-SK s.r.o.
je výrobcom
žeriavov

0905 742 924 | 0908 984 147
KS19-33 strana-
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- oddĺženie úverov
- zastavíme dražby
- zastavíme zrážky zo mzdy

16
EDITORIÁL / SLUŽBY

AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
zimné záhrady

zasklievanie terás

splátky od 149 €

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

splátky od 98 €

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

VOLAJ IHNED:
0800 500 002
0800 500 502
0800 500 520

Facebook: aiwsk

• BRATISLAVA • TRNAVA • HLOHOVEC • NITRA • MALACKY • LOZORNO ...

34-0154

PRÁCA IHNED

www.aiw.sk

Personálna & pracovná agentúra

personal

E U RO

63-0131

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

www.balkona.eu
0918 477 323

Personálna & pracovná agentúra

Možnosť výhry 300 €

32-0077

ZĽAVY AŽ 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!
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Donášková služba
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www.expreskvety.sk ¦ 0905 778 904
Mier, KE
055/6712 715

Srdie

čko
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KVETY

Komenského 22, KE
0905 778 904

������������������������������������
27-0106

KVETY

HĽADAJ
NÁS AJ NA

413
358
82, 090
04/88
81 418,
tel: 0918/4
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@ sk
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BEZPLATNÁ
INFOLINKA

PRACUJ
U NÁS

MZDA
OD 850 € DO 1300€

0800 500 091

85_0005

TPP ����������������������������������

oda)
(700 eur brutto + doh

85_0550

KYTICE, VENCE, BOXY RUŽÍ
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Príjmeme predavačku
kvetov, kvetinárku

Zlatá jeseň na Orave
hľadá pracovníkov
na stavbu do Nemecka

s plnou penziou a Programom iba za 228€
Pre dôchodcov iba za 178€ 1 týždeň / 1 osoba

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

Rezervácie: 0918 591 942
Oravský Podzámok č. 396

www.oravskahoraren.sk

27-0108

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

Poď k nám
pracovať
do Nemecka!

V prípade záujmu nás kontaktuje: +421 918 351 574, praca@lutogroup.com
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34-0153

Pobyt na 7 dní / 6 nocí

