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Týždenne do 20 730 domácností

AKCIA 1/2 DPH
Dodatočná zľava -10%

www. cisteniehrobov .sk

37-0197

27-0017-54

0918 217 665

0907 946 256

10-ročné skúsenosti

Platí do odvolania

66-0066-1

0940 351 864

66-0168

Odťahová služba Košice

BETÓNOVÉ PLOTY

Sklenárstvo Peter
JASOV
Klema
,KE
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2
A
37-0001-2
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- výrez skla, zasklievanie okien a dverí
- brúsenie skla na stôl, poličky a dvierka
- výrez a opracovanie zrkadiel + fazety
- výroba izolačných dvoj-trojskiel
- vŕtanie dier do skla
- bezpečnostné a kalené sklá
- sklenené zásteny pod kuch. linky
- celosklenené vitrínky uzamykacie s Led
Výroba a zriadenie
akvária a terária na mieru
Nám. sv. Floriána č. 351/37, 044 23 JASOV
0905 507 414 | www.aquaklema.sk

37-0192

podľa požiadaviek zákazníka aj na kľúč ...

www.ZLANA.sk
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• STRECHY NA KĽÚČ, ŽĽABY, ODKVAPY
• OPRAVA STARÉ KROVY, NOVÉ KROVY
• KOMÍNY, FASÁDY, HROMOZVODY
• VÝZDOBA FASÁD, MONTÁŽ REKLAMY
• KOVOVÉ KONŠTRUKCIE
(montáž, demontáž, oprava)

37-0190

34-0044

0911 150 447

REDAKČNÉ SLOVO / SLUŽBY, BÝVANIE

KOŠICKO okolie Absencia pochybností

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

InzercIa

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

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

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

DISTrIBúcIa (20.730 domácností)
každý týždeň:
Bačkovík, Beniakovce, Bidovce,
Blažice, Bohdanovce, Budimír,
Bukovec, Čaňa, Čižatice, Drienovec, Malá Vieska, Tepličany,
Ďurkov, Geča, Haniska, Jasov,
Kechnec, Kokšov - Bakša, Košické Oľšany, Kysak, Malá Ida,
Mokrance, Budulov, Moldava
nad Bodvou, Nižná Hutka, Nižná
Kamenica, Nižná Myšľa, Nováčany, Obišovce, Poproč, Rákoš, Rozhanovce, Rudník, Ruskov, Byster,
Zdoba, Seňa, Slančík, Slanec,
Slanská Huta, Šemša, Turňa nad
Bodvou, Vajkovce, Valaliky, Vyšná
Kamenica

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.
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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

Naša spoločnosť prejavuje známky
rezignácie na schopnosť myslieť. Zvažovať, posudzovať javy a udalosti, vyvodzovať z nich závery a nastoľovať cesty
ako ďalej. Naša spoločnosť sa aj preto
ponára do nenávisti. A ňou podporovanej hlúposti.
Všetko rieši dav. Jednotlivci sú
zväčša ticho. Aj tí istí, ktorí, keď sú
v dave, sú zrazu iní. Podivný prípad
(doktora) Jekylla a pána Hyda. Vyberte
si - román, dráma, horor, psychologický
triler, fantasy tematika Roberta Louisa
Stevensona z roku 1886. Ja volím horor.
Človek s dvomi ja. Alebo ešte viac ich
má. Mimochodom, aj to je výraz, pochádzajúci z latinčiny. „Horrere“ - zhroziť sa, stuhnúť. Dav žiada to a tamto, je
proti takému a onakému javu. Dav. Ale
politikom a ich politike prechádza aj
tak všetko.
Lebo dav je nič. Pre nich, ale nielen
pre nich. Dav všeobecne je nič. Zhluk
ľudí na jednom mieste v jednom čase,
trvajúci maximálne pol dňa. A potom
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33.870
28.710
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41.130
42.845
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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

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

0919 204 754
Slovenčina naša

Dejiny sa neprepisujú,
ale obohacujú, pripisujú.
Nie čestné prehlásenie,
ale čestné vyhlásenie.

Pekný týždeň

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

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

BRÁNY
PLOTY
ZÁBRADLIA
SCHODISKÁ

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

BIELE
vzor

odborná montáž s licenciou technickej služby od polície SR

0917 56 36 12 | 0911 60 20 40

Slovenčina naša
Nie
bezosporu, ale akiste.

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

AKCIA 270€

všetky dvere
SKLADOM
v ponuke aj
hladké dvere
a odtieň Wenge

kovanie ZDARMA
zameranie ZDARMA
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.

Neplatí sa mesiac dozadu, Slovenčina naša
ale mesiac spätne. Nie pahýľ, ale kýpeť.

ZIMNÉ ZÁHRADY s tienením
Atypický tvar terasy ? Príliš veľký rozmer ? Bez stredového stĺpu ?

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
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Or
PB
PD
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Oprava
Dodanie
Montáž
Servis

BEZPEČNOSTNÉ DVERE

KOVOVÝROBA

0949 26 11 77

HMYZU

66-0033

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

SIETE PROTI

zas pokoj. Prípadne voľby. Kde je v deň
volieb ten dav? Jeho požiadavky, protesty? No nikde, dav voliť nechodí, chodia
jednotlivci. Respektíve, chodia iba veľmi málo. Zdá sa, aspoň vzhľadom na
výsledky mnohých volieb za uplynulé
desaťročia, najmä jednotlivci, ktorým
úvodný latinský výrok nič nehovorí.
Ani rozvážnosť, zodpovednosť, pochybnosti. Volia tí, ktorí nepochybujú,
väčšinou a masovo. A tí ostatní? Kde sú?
Je rozdiel medzi vsugerovanou takzvanou pravdou a poznaním. To prvé je
manipulácia, to druhé ovplyvňuje mieru
demokracie. A samozrejme, aj výšku jej
deficitu na ďalšie volebné obdobie.
Vážení čitatelia, v nedeľu je Svätého
Michala. Je jedným z hlavných anjelov,
ktorý je považovaný za ochrancu Božieho ľudu, cirkvi, za záchrancu duší veriacich z moci satana a je anjelom, ktorý
sprevádza duše ľudí zo sveta
pred Boží súd. Nenechávajme všetko iba na ňom,
aj keď je svätý. Z moci zla
sa musíme pokúsiť dostať
najmä vlastnými silami.
Ešte zaživa.

Materiály:
HLINÍK, DREVO

7

ˇ
rocné
skúsenosti

Áno, pre Nás to nieje problém. Presvedčte sa sami www.montter.sk

montter@montter.sk

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

Zabezpeèíme demontáž, betonáž, pokládku dlažby...
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87-0058

Masarykova 2
KOŠIce
kosicko@regionpress.sk

Cogito, ergo sum. Múdrym túto starú pravdu v latinčine netreba prekladať a hlupákom tiež nie. Lebo tí
nemyslia. Dokonca myslenie nenávidia. Lebo sa ho boja.

34-0109

redakcia:

Najčítanejšie regionálne noviny
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SLUŽBY, BÝVANIE

KOŠICKO okolie

Brány

&

3

oplotenia

KOVOVÉ BRÁNY & PLOTOVÉ VÝPLNE
Výroba na mieru
ELEKTRICKÉ POHONY
Zameranie
Doprava a montáž
a cenová
ponuka
0948 929 610
ZDARMA
branyaoplotenia@gmail.com

66-0167

0902 348 974

85-0234

0918 217 665

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

66-0172

0905 186 889, www.kopaniestudni.com

rýchlo a lacno

Pretláčanie - krtkovanie

46-04

HĽADANIE VODY

KRT - VRT

SERVIS
OKIEN
27-0017-55

STUDNÍ do 13 m
VŔTANIE STUDNÍ

Zemné výkopové práce

STROJOVÉ KOPANIE

85-0052

Zemné výkopové práce

Brány a oplotenia

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

Jazerná 1 (Areál Dávid), 040 12 Košice
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27-0004-1
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Bezplatná obhliadka
pomníka proti vode
pri
celom
žulovom
komplete
ZDARMA
a nacenenie
Zavolajte nám na bezplatnú linku 0800 500 535

ZDRAVIE / SLUŽBY, BÝVANIE

O tehotenskej cukrovke

Rýchla a účinná pomoc v zdravotných ťažkostiach

cukrovky v rodine) však ihneď po zistení
tehotenstva. Je jednoduché a nenáročné
– 2 hodiny po vypití roztoku s presným
obsahom glukózy sa vyšetrí krv a stanoví sa v nej hladina cukru (glykémia).
Gestačný diabetes je potvrdený, ak sa
zistí glykémia vyššia ako 7,8 mmol/l. Od
tohto času budúca mamička bude pravidelne sledovaná diabetológom, obyčajne v 2-týždňových intervaloch. Väčšina
Tehotenská cukrovka - gestačný diabe- žien zvládne svoju metabolickú poruchu
tes mellitus - je samostatným typom cuk- iba zmenou jedálnička, dodržiavaním
rovky. Ide o poruchu metabolizmu cukrov racionálnej diabetickej diéty a zvýšenou
rôzneho stupňa, ktorá sa po prvýkrát fyzickou aktivitou. Odporúča sa cvičeobjaví v tehotenstve. Súvisí s vylučova- nie, chôdza, plávanie. Budúca mamička
ním placentárnych hormónov, z ktorých realizuje selfmonitoring glykémií glukoniektoré účinkujú proti inzulínu. Najčas- merom, hodnoty pred jedlom majú byť do
tejšie ide o prechodnú poruchu, ktorej tr- 5,6 a po jedle do 6,8 mmol/l.
Najlepšou prevenciou pred vznivanie je obmedzené na obdobie gravidity.
U nás sa vyskytuje asi u 4 percent budú- kom gestačného diabetu je udržiavanie
cich mamičiek. Nepoznaná a neliečená si normálnej hmotnosti
cukrovka môže spôsobiť komplikácie pred aj počas gravidity,
plodu (ale nie cukrovku dieťatka ako sa a primerané tehotenské
pýta čitateľka). Väčšinou ide o bezprízna- cvičenie, ktoré zlepšuje
kové ochorenie, preto majú gynekológo- metabolizmus cukrov.
Budúcej mamičke
via povinnosť vyšetrovať každú tehotnú
ženu na vylúčenie gestačného diabetu. prajem všetko dobré
Vyšetrenie sa vykonáva medzi 24. a 28. a radosť z dieťatka.
týždňom gravidity, u rizikových prípa- » MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
doch (vek nad 35 rokov, problémy v predDiabetologička, odborníčka na poruchy
chádzajúcej gravidite, obezita, výskyt
metabolizmu a výživy

KOŠICE tel.: 0905 313 968 mail: zepterke@icloud.com

Švajčiarský liečebný certifikovaný
medicínsky prístroj
• Lieči kĺby, svaly, kožné ochorenia, akné,
ekzémy, psoriáza, herpesy, prechladnutie
• Hojí rany, dekubity, bercové vredy
• Uľavuje od bolesti pri reume, artróze,
problémy v oblasti šije, chrbta, migrény
• Sezónne afektívne poruchy - posilňuje
imunitný systém
Dohodnite si termín a získate milé prekvapenie

nový
výrobok

Medolight

34-0073

Dočítala som sa, že v tehotenstve sa
môže u žien objaviť tzv. tehotenská
cukrovka, ktorá údajne môže u niektorých žien neskôr prepuknúť do cukrovky druhého typu. Môžem nejako preventívne chrániť seba i dieťatko pred
diabetom? Ako zistím,či nemám náhodou predispozíciu na vznik cukrovky?
Henrieta z Popradu.

Najčítanejšie regionálne noviny

NÁTERY

STRIECH
KOSTOLOV

OPRAVA KOMÍNOV
61_0175
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0908 288 350

17 ROKOV NA TRHU

SCHODOLEZY, STOLIČKOVÉ VÝŤAHY, PLOŠINY
A STROPNÉ ZDVIHÁKY PRE IMOBILNÉ OSOBY

OZVITE SA
NÁM NA:

U nás máte bezplatnú návštevu, zameranie a návrh
bezbariérového riešenia v rámci celej Slovenskej
republiky úplne zadarmo.

bezplatnú infolinku: 0800 199 060
e-mail: velcon@velcon.sk

KS19-39 strana-
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ALEBO NAVŠTÍVTE:
www.velcon.sk

320025-6

Príspevok od štátu pre ŤZP osoby.
Pomôžeme vám s jeho vybavením.

SLUŽBY, BÝVANIE

KOŠICKO okolie

Občianska
riadková
inzercia

5

PLASTOVÉ OKNÁ,
DVERE
 KOMPLETNÁ STAVEBNÁ ČINNOSŤ
 PREDAJ PARAPETOVÝCH DOSÁK
 ŽALÚZIE A SIETE PROTI HMYZU
 GARÁŽOVÉ BRÁNY

e-mail: bf-trade@stonline.sk

tradícia

možnosť predaja
aj na splátky

15 rokov

08 STAVBA
14 RÔZNE / iné
»Kúpim čsl. letecké a výsadkárske odznaky a i.
0907910755
»Kúpim hodinky OMEGA, bodáky, nem.helmy,
staré vojenské pracky,
strieborné a zlaté mince.
0907166358
»Kúpim staršie obrazy
sloven. a maďar. maliarov.
0903617901

Najvyššia
rada okien

KOŠICE

Južná trieda 97

Kontaktná adresa Prešov:
Levočská 2
Tel./fax: 051/7718 607
Mobil: 0903 634 202
Kontaktná adresa Košice:
Kováčska 63
Mobil: 0944 047 008

(pred ČS OMV)
tel.:

www.dachmann.sk
maxidachmann@gmail.com

83-0005

»Kúpim haki lešenie 0908
532 682

Materiály používané pri výrobe:

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

055/728 87 82
- s celoobvodovým
kovaním

ZÁRUKA na okná

5 rokov

15 HĽADÁM PRÁCU

Chcete si
podať inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RP medzera KS medzera
Číslo rubriky medzera Text
inzerátu

Pôžičky od 18 do 75 rokov

Vchodové dvere
do rodinných domov

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

Slovenčina naša

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

724

68-06

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

62-0008

ČÍSLA RUBRÍK
auto-moto/predaj
auto-moto/iné
byty/predaj
byty/prenájom
domy/predaj
pozemky/predaj
reality/iné
stavba
domácnosť
záhrada a zverinec
hobby a šport
deťom
rôzne/predaj
rôzne/iné
hľadám prácu
zoznamka

PREPICHY
POD CESTY

34-0006-1

»Hľadám prácu ako UPRATOVAČKA firmy, do domácnosti BRIGÁDU t. č. 0948
215 679

www.bf-trade.sk

34-0008-1

»Predám záhradu s murovanou chatou. Ľudvikov
dvor. 0910652053

Možnosť nákupu na splátky aj bez navýšenia AKCIA

07 REALITY / iné

Nie bude tomu tak,
ale bude, stane sa, udeje sa.
Nie budeme sa sústrediť,
ale sústredíme sa.

Príklad:
RP KS 12 Predám kočík,
0987 654 321

66-0031-1

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.
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PRÁVNIK RADÍ / SLUŽBY, BÝVANIE

Toto musíte v záhrade ešte stihnúť

Vzorková predajňa - Staničná 1, Košice

0915 479 711 - 055/729 08 68 - dason.ke@dason.sk
Otváracie hodiny: PO až PIA, rozpis na www.dason.sk

Na jeseň treba v záhrade myslieť využije menšie množstvo slnečného
na viacero činností ešte do prícho- svitu. Použite jesenné hnojivo s nízkym obsahom dusíka a vysokým obdu prvých mrazov.
sahom draslíka, ktorý trávu posilňuMnohí záhradkári riešia otázku, je a zvyšuje jej odolnosť voči mrazu.
kedy je lepšie vysádzať ruže. NajiZeleninové záhony zbavte burideálnejšia je jesenná výsadba, hoci
možná je aj výsadba na jar. Počas je- ny a porýľujte ich. Vytrhajte všetky
sene sa dajú vysádzať aj ruže bez ko- letničky a pripravte záhon na ďalšiu
reňového balu, ktorých ponuka je ob- sezónu. Vykopte letné cibuľky a uložvykle široká. Po kúpe ich však treba te ich v odvetranej škatuli do pivnice.
čo najrýchlejšie vysadiť, aby sa dobre Okrasné rastliny, ktoré neznášajú
zakorenili. Miesto pre ruže musí byť mráz (muškáty, oleandre, durmany),
slnečné, s humóznou a priepustnou presťahujte do pivnice alebo do garápôdou. Ak budeme vysádzať ruže že. Uzatvorte prívody vody, vypusťte
bez koreňového balu, korene najskôr kohútiky a zavlažovacie prístroje
treba ponoriť do vedra s vodou (asi na uskladnite na nemrznúcom mieste.
4 hodiny). Výsadbová jama musí byť
Zazimujte záhradnú techniku.
priestranná, jej dno treba prekypriť
a vhodiť naň preosiaty kompost. Po- Všetky stroje by ste mali očistiť,
tom jemne skrátime korene a rastli- umyť vodou alebo odstrániť nečisny vysadíme. Vysádzajme tak, aby toty mechanicky. Stroje uchovávajte
miesto očkovania bolo asi 5 cm pod v suchu. Do novších strojov môžete
povrchom pôdy. Korene treba v jame použiť špeciálne palivá na akrylátorozložiť tak, aby sa neohýbali. Ruže vej báze, ktoré sú chemicky stabilné.
počas celej jesene dôkladne zavlažuj- Z reťazovej píly vylejte olej z olejovej
nádrže. Ideálne je namočiť reťaz do
me, prihnojovať netreba.
oleja. Reznú časť nožníc na živý plot
Pokoste trávnik ešte koncom ok- ošetrite mazivom.
tóbra, začiatkom novembra, nie na
menej než 5 cm. Dlhšia tráva lepšie
» red

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

22
JESENNÁ AKCIA
vonkajšie žalúzie

-32%

vonkajšie rolety

-30%

Záručná doba 4 roky. Akcia platí do 15.10. 2019

STREŠNÉ KRYTINY - PREDAJ A MONTÁŽ
ODKVAPOVÝ SYSTÉM - SKLADOM

27-0013-1

VÝHODNÉ ZĽAVY!

GARANCIA

VYSOKEJ KVALITY
a NAJNIŽŠEJ CENY
na Slovensku

www.vekostav.sk
info @vekostav.sk

85_0656, 85_0657

Dunajská 10, Košice

37-0196

0905 571 754
0911 671 234

Najčítanejšie regionálne noviny
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799€
839€

599€

199€
179€

189€
149€
19€

79€
69€
79€
135€

199€ 269€

259€

199€

75€ 89€
225€
245€

175€

239€

399€

169€

89€

75€

319€
79€

115€

269€

125€
189€

65€

225€

279€
35€

65€
49€

79€

199€

299€

399€

55€ 139€

25€

229€

199€

269€

75€

125€

199€
265€

179€

299€
165€

27-0045-13

1399€

9€
499€ 18

999€
299€

699€
599€

499€
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Pražská 2, 040 01 Košice
E-mail: sk.fores@mail.t-com.sk
www.sk-fores.sk

Najčítanejšie regionálne noviny

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

Kvalitné okná s dvojsklami i trojsklami za veľmi rozumné ceny
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

62-00012

• 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

Slovenčina naša
Nie bruchomluvec, ale bruchovravec.

DOBROVOĽNÁ DRAŽBA
Rodinný dom
Jasov

Najnižšie podanie: 26 240 EUR

OKNÁ A J SO
M
Í
N
A
V
O
K
M
SKRYTÝ

Termín konania dražby:
dňa 24.10.2019 o 10:00 hod.
Miesto konania dražby:
Manažérska učebňa P. F. Druckera
č. 207, 2. poschodie, TeleDom
Hotel, Timonova č. 27, 040 01
Košice.
Dražobná zábezpeka: 3 000,00 EUR
Predmet dražby: Rodinný dom súpisné číslo 174, na ul. Podzámok
v obci Jasov. K domu prislúchajú pozemky parcelné č. 154 a parcelné
č. 155 o celkovej výmere 3 897 m2. Predmet dražby je evidovaný na
LV č. 498, k.ú. Jasov.

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.

OBNOVA STRIECH

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

BEZ DEMONTÁŽE!

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

NAJLEPŠIA
CENA
NA TRHU
už 10 rokov

34-0175

5

S

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

KS19-39 strana-

52-0005-138

Kontakt: 02/32202731, schmidt@platitsaoplati.sk,
www.platitsaoplati.sk
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» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

87-0012

preto, lebo sa boja reakcie iných ľudí.
Zároveň sme zákonom navrhli, aby
mohli byť tieto detičky ihneď po pôrode osvojené náhradnými rodičmi,
a nemuseli by čakať dlhé mesiace na
adopciu.
Andrej Danko sa na nedávnom
Národnom pochode za život pretŕčal
pred kamerami a rozprával, že je za život a chce robiť všetko preto, aby sme
tehotným ženám a ich deťom pomohli.
O tri dni neskôr nepodporil návrh zákona, ktorý zásadne pomáha matkám
v núdzi, tehotným a týraným matkám,
ktoré sú tlačené do interrupcie.
Pýtam sa preto Andreja Danka,
či je takéto konanie v súlade s kresťanstvom, za ktoré sa tak rád skrýva?
Lebo ak niekto hlása kresťanstvo ako
lásku, nemôže ho premôcť nenávisť až
tak veľmi, že úmyselne ublíži tehotným matkám v núdzi,
a hodí cez palubu
ich deti, ktoré nosia
pod srdcom.
Najlepšie slová
sú skutky. Danko zlyhal pri prvej
skúške a ublížil matkám v núdzi. Ukážkový farizej.

BITU FLEX s.r.o.

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

0950 266 604

opravíme
vymeníme baterky
urobíme nové aj s diaľkovým ovládaním
AUTOKĽÚČE a KĽÚČE
Národná trieda 58, Košice
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87-0097 Objednávateľ: Produkčná s.r.o., Železiarenská 49, 04015 Košice-Šaca, IČO: 52622452 Dodávateľ: REGIONPRESS s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

Jeden
jediný
hlas chýbal ku
schváleniu zákona, ktorý by pomohol tehotným
a týraným ženám
a ich deťom, ktoré
nosia pod srdcom. Jeden jediný hlas
mohol zachrániť stovky nenarodených detí.
OĽANO predložilo zákon, ktorý
mal podať pomocnú ruku tehotným
ženám, ktoré sa ocitli v ťažkej životnej
situácii. Zákon by prešiel, ak by farizej Andrej Danko potlačil svoje ego a
keby hlasoval za. Lenže jeho nenávisť
voči mne je oveľa silnejšia. Zaslepila
ho až natoľko, že radšej nepomohol tehotným a týraným matkám v núdzi a
ich nenarodené deti hodil cez palubu.
Náš návrh posilňoval práva tehotných žien, ktoré sa kvôli zlej finančnej
alebo spoločenskej situácii rozhodli
pre utajený pôrod. Navrhli sme, aby
sme týmto ženám umožnili pred pôrodom aj „utajené tehotenstvo“, kedy
by od polovičky tehotenstva (keď už
žena nevie skryť tehotenstvo), mohli
tieto ženy ísť na nemocenskú a neboli
tak na očiach iných ľudí pred ktorými
chcú svoje tehotenstvo skryť.
Vytváral pre ne lepšie podmienky
pre to, aby mohli donosiť svoje deti, a
neboli donútené ísť na interrupciu len

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

Mohli sme pomôcť tehotným ženám
v núdzi. Vyhralo však ego Andreja Danka
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Slovensko spoznalo ocenených mladých
videomakerov v súťaži RECfruit
Súťaž vo videotvorbe pre začínajúce talenty, ktorá úspešne funguje
už tretí rok, ocenila najšikovnejších videotvorcov, ktorí do svojich
videí vložili veľkú dávku kreativity.
V Nitre sa konalo slávnostné odovzdávanie cien so sprievodným programom,
ktorý vyvrcholil oficiálnym vyhlásením
výsledkov. Tohto podujatia sa zúčastnili
nielen samotní ocenení, ale aj viacerí
súťažiaci, ktorí svoje videá do RECfruitu
prihlásili. Výherca 3. miesta Patrik Regenda s videom Neznáme číslo sa vyjadril nielen o samotnej udalosti: „Tiež
oceňujem výhernú sošku. Páči sa mi, že
sošky sú vyrobené ručne a majú myšlienku.“ Pochválil tak návrh, ktorý osobitne pre RECfruit vytvoril Michal Herczog, žiak Školy umeleckého priemyslu
v Košiciach. Na 2. mieste sa umiestnilo
video Holič, ktorého autorom je Matthias Kasar. Mladý talent tvrdí: „Je
veľmi pozitívne, že sa niekto rozhodol

motivovať a podporovať mladých tvorcov. Súťaž tohto charakteru má rozhodne význam a je dôležité podporovať jej
rast.“ Prvé miesto v treťom ročníku súťaže napokon obsadil Miroslav Marko
vďaka kreatívne spracovanému videu,
ktoré nieslo v názve aj tému tohto ročníka – Bola to náhoda. Víťaz napokon
celkom trefne vyjadril myšlienku súťaže, ktorú sa organizátori snažia šíriť:
„Súťaž RECfruit 2019 sa mi veľmi páčila,
pretože na Slovensku podľa mňa nie je
veľa súťaží, kde by človek ukázal, čo dokáže vytvoriť s kamerou v ruke, pokiaľ
nepočítam školy.“ Tohtoročné odovzdávanie cien nesie so sebou aj milý príbeh,
keďže Miroslav sa vzhľadom na štúdium
v zahraničí nemohol zúčastniť samotného vyhodnotenia. Cenu prišli prevziať
jeho starí rodičia. „Práve takýmito vecami mi moji vnuci robia radosť. Ďakujem
vám veľmi pekne,“ povedala babička
výhercu, pričom neskrývala slzy dojatia v okamihu, keď sa dozvedela, že jej
vnuk v RECfruite premenil shortlist na
1. miesto. Tri výherné videá vyberala
odborná porota spomedzi 12 najlepších
videí umiestnených na spomínanom
shortliste. Okrem troch hlavných priečok sa však organizátori rozhodli udeliť
aj dve ďalšie ceny, a to špeciálnu cenu
a cenu agentúry ContentFruiter. Výher-

ca špeciálnej ceny
Norbert Kundrák
si cenu odniesol za
špeciálny
prínos
do súťaže s videom
Neobyčajná bankovka v obehu,
pretože so svojím
scenárom si dal
skutočne veľkú námahu a pracoval
precízne s viacerými časovými líniami s využitím rôznych
miest počas natáčania. Norbert, ktorý
nevlastní žiadnu drahú techniku potrebnú na natáčanie, podľa vlastných
slov pochopil, že v skutočnosti je to
celé o dobrom nápade či predstavivosti.
Cenu organizátora súťaže, ktorým je už
od jej počiatku agentúra ContentFruiter,
si prevzal Patrik Hrabovec. Jeho video
Accident? bolo humorným pokračovaním príbehu z minulého ročníka.
Organizátori mu udelili cenu, pretože
vnímajú pokrok v jeho technických
zručnostiach a takisto na Patrikovom
prípade vidia, že mladí ľudia skutočne
majú záujem o súťaž tohto druhu a radi
sa do nej zapájajú opakovane. Roman
Kleman (CEO agentúry) sa potešil výhercovmu vyjadreniu: „Patrik mi v rozhovore prezradil, že ho nadobudnuté

ocenenie opäť motivovalo a presvedčilo,
že ide do toho aj o rok.“ Novinkou tohto
ročníka bola možnosť hlasovať za video
vo verejnom hlasovaní, ktoré bežalo
na webe RECfruitu do konca augusta.
To pomohol organizátorovi uskutočniť
generálny partner celého projektu –
Slovenská sporiteľňa. Video Náhodná
výhra v pretekoch? od Marka Gerboca získalo viac ako 500 hlasov a stalo sa
tak najúspešnejším v očiach verejnosti,
nezávisle od hodnotenia poroty. Na základe pozitívnych reakcií z radov súťažiacich, partnerov či ostatných ľudí, ktorým táto súťaž akokoľvek skrížila cestu,
organizátori veria, že práve RECfruit je
pre mladé talenty akousi zastávkou na
ceste za ich úspešnou kariérou režisérov, kameramanov, videomarketérov či
umelcov.

52-0017-36

viny

KS19-39 strana-

10

SUDOKU / SLUŽBY, ZAMESTNANIE

KOŠICKO okolie

Prijmeme do pracovného pomeru
Sväté
zubného lekára
omše
do ambulancie v Prešove
za
zosnulých
Mzda od 1 000€ + prémie
Ha-Stoma s.r.o.
0905 381 421 I hastoma@hastoma.sk

U

Zámočník - základný kurz zvárania v ochrannej atmosfére (ZM1–CO2),
znalosť výkresov, rovnanie plameňom;
Zvárač - základný kurz zvárania v ochrannej atmosfére (ZM1–CO2),
certifikát zvárača pre proces 135;
Mzda:

TANEČNICE / STRIPTÉRKY

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

Pracovník
na zaučenie:

0903 404 935

76-0009

Ubytovanie zdarma, stála klientela,
mesačný bonus 300 EUR

Pracovník s odbornou praxou
v našom odbore:

Kuenz – SK patrí medzi TOP 10 firiem regiónu
- zodpovedný prístup k zamestnancom, mzdy vždy načas
- príspevok na dopravu alebo BEZPLATNÉ UBYTOVANIE

prijme do TPP aj živnostníkov

pre zamestnancov mimo Košíc, zamestnanecké pôžičky

VODIČOV na SKLÁPACIE NÁVESY

Kontaktujte nás:

tel.č.: 055/72 61 503

Preprava sypkých materiálov.
Výkon práce - západné Slovensko. Ubytovanie ZDARMA.
info: 0903 779 101

8
9
9 3 6 1

U1

37-0008-1

sandrock@sandrock.sk

www.kuenz.sk ¦ www.topzvarac.sk

51-0017

Životopisy zasielajte na e-mail:

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

7
4
5

8 3
5

7
1
7 1

9 6
6 8
4 5

47-033

O4
K

Obsadzované profesie:

PRACOVNÁ PONUKA:

garancia platu 1000 €/mes.

D9

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

do nočného klubu Afrodita v Nových Zámkoch.

www.regionpress.sk

3

je výrobcom žeriavov

Príjmeme na TPP dievčatá 18-40 rokov:

Rímskokatolícka
farnosť sv. Ondreja,
Košice

S

Kuenz – SK s.r.o.

83-0361

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 6.10.2019.

11

Nie podtrž- Slovenčina naša
ník, ale podčiarkovník.
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Slovenčina naša
Nie
je tomu tak, ale je to tak.

ZDRAVIE / SLUŽBY
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hľadá pracovníkov
na stavbu do Nemecka
Ponúkame:
stabilnú prácu v renomovanej spoločnosti na TPP
hodinová mzda od 10€ netto
nástup možný ihneď

Poď k nám
pracovať
do Nemecka!

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

34-0171

12

PRÁCA V ČR

spoločnosť pre prieskum trhu,
médií a verejnej mienky

OPERÁTOR VÝROBY - VODIČ VZV
ZORAĎOVAČ - ZVÁRAČ A INÉ ....

MZD A OD 850 €
DO 1300 €

HĽADÁ

externých spolupracovníkov

ANKETÁR/ANKETÁRKA
schopných vykonávať aj náročnejšie
projekty
(rozhovory s respondentmi)

(získavanie respondentov do
rôznych projektov)

33-0032

Kremnická 6, 851 01 Bratislava V
02/208 508 14, e-mail: anketari@median.sk

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

PRACUJ
U NÁS

0800 500 091

85_0005

REGRUTÁTOR/KA

AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku - aj muži!

Komíny s najlepším pomerom ceny a kvality na trhu
KRBY

t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
tmámestále dostatok ponúk
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku

kachle

Honorár 1 100 až 1 300 € za 15 dní

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Ruské skleníky - ZGT

www.krby-tuma.sk
k

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!

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,-€

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
zimné záhrady

Facebook: aiwsk

PRÁCA PRE
STOLÁROV
V NEMECKU

zasklievanie terás

splátky od 149 €

www.aiw.sk

32-0077

grily,

40-0050

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

splátky od 98 €

rma
Ubytovanie a doprava zda
s.r.o.
yk
jaz
cký
me
ne
ý
Potrebn
pomer,
Práca na trvalý pracovný
PLAT: 2800€ netto

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

KS19-39 strana-

63-0150

www.balkona.eu
0918 477 323

0948 754 727
0940 610 120

Možnosť výhry 250 €

12

.com
job.royceagency@gmail

85_0660

JESENNÁ AKCIA ZĽAVY až do 25%

