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STRANU

Týždenne do 83 740 domácností

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

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

AKCIA 270€

BIELE
vzor

kovanie ZDARMA
zameranie ZDARMA
v ponuke aj

• Sídlisko Terasa, Sokolovská 5 | Po-Pia: 8-17
• Sídlisko Ťahanovce, Americká trieda | Po-Pia: 9-18
obchodný dom KLAS (bývalá MILA) 1. posch.

0917 56 36 12
0911 60 20 40

66-0002-1

INTERIÉROVÉ
DVERE
v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge všetky dvere SKLADOM
www.ocelovedvere.sk
odborná montáž s licenciou
ocelovedvere@ocelovedvere.sk
technickej služby od polície SR

kuchynské linky a interiéry
na mieru

spotrebiče

rôznych
značiek

drezy

ponúkame aj vstavané skrine a iný interiérový nábytok na mieru
vypracujeme pre vás aj grafický návrh ZDARMA
0944 157 393 ¦ topkuchyne.ke@gmail.com

FRANKE
ALVEUS ...

66-0211

www.regionpress.sk

batérie
BLANCO

66-0007-2

SKLADOVANIE

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

Okamžitý výkup nehnuteľností,
aj zadlžených, v hotovosti

66-0011-4

DREVENÉ OKNÁ | DVERE | INTERIÉR | BRÁNY | PODLAHY | SCHODY

37-0001-2

-30%
platí len do 20.12.2019

DOMOV S ČAROM DREVA

Už 22 rokov sme tu pre Vás!

Južná tr. 78, Košice
Tel.: 055/685 57 87

0905 489 069, 0907 954 380

www.drevsting.sk
66-0009-1

Hutnícka 22, Košice

0918 18 11 11, 055/303 11 11
www.realplus.sk

37-0212

ZAMERANIE a ukážka vzoriek u Vás doma ZDARMA

3 izb. ŽELEZIARENSKÁ, /ŠACA/ - OV, 3.p., 63m2,
bez balkóna, v byte prebieha komplet. rekonštrukcia
CENA:
79.900 €
mobil: 0905 261 117
2 izb. DONSKÁ, /NAD JAZEROM/ - OV, 9. p., 42m2,
bez balkóna, komplet. rekonštrukcia, kumbál +pivnica
CENA:
89.900 €
mobil: 0917 969 909
4 izb. SOFIJSKÁ /ŤAHANOVCE/ - OV, 1.p., 82m2 +
loggia 3m2, pivnica, kompletná rekonštrukcia
CENA:
123.000 €
mobil: 0905 877 722
RODINNÝ DOM, VALALIKY - obyt. plocha 270m2, 5
izieb, IS:komplet, garáž, terasa, bazén, kompl. rekonštr.
CENA:
230.000 €
mobil: 0905 877 722
RD ĎURKOV - obyt. pl. 320m2, zast. plocha 160m2,
IS: komplet, 2 podlažia, kompletná rekonštrukcia
CENA:
129.000 €
mobil: 0910 178 155
OBCHODNÉ PRIESTORY, ALŽBETINA, KE - OV, 65
m2, sam. vchod, vlast. výklady, 2x miest., 2x kan., toal.
CENA:
150.000 €
mobil: 0917 969 909
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KOŠICE

blíži vaše vykúpenie.“ (Lk 21,28)

Advent a jeho začiatok teda určite
nie je iba nedeľa, strávená niekde vo
veľkom nákupnom centre. Nie sú to
tašky plné tovaru a vzdychajúce gazdiné, ktoré lamentujú, kam s ním doma.
Dokonca to nie sú ani štyri sviečky, kúpené v akciovej zľave, no aj tak predraIde o morálku, spravodlivosť, ide o žené a postavené do radu za seba ako
antagonizmus dobra a zla. Stále je tu nejaká bezduchá priamka. Advent je
pred očami ten prastarý biblický prí- kruh. Aj preto veniec v tvare kruhu. Je
beh o tom, ako sa zlo snažilo zlikvido- to koniec starého a začiatok nového.
vať prichádzajúce dobro, o chudobnej Večne sa opakujúci.
maštali a vyhnanstve a o zlatom lesku
„Dávajte si pozor, aby vaše srdpalácov moci, ktorá sa v určitý čas
rozsýpa ako chatrč pri závane jarného cia neoťaželi...“ (Lk 21,34) Chcete vevetríka. Lebo je neudržateľná a lebo aj dieť čím? Lukáš to jasne vymenúva
tak nie je najvyššia, hoci sama je o tom - „obžerstvom, opilstvom, starosťou
o pôžitky. Patrón maliarov, lekárov a
presvedčená.
liečiteľov o tom písal pred dvadsiatimi
V tejto súvislosti vám ponúkam storočiami, no v inej podobe
obraz zo starozákonnej knihy proroka je to platné aj dnes.
Daniela 7,13: „Hľa, v oblakoch neba
Začína sa
Advent
prichádzal ktosi ako Syn človeka; prišiel až k Starcovi dní, priviedli ho pred – áno, Advent sa píše s
veľkým písmenom. Doneho.“
kážete si nájsť čas
Pán Ježiš hovorí o citlivosti na zna- na ticho...? Je to
menia čias: „Keď sa toto začne diať, pozvanie...
vzpriamte sa, zodvihnite hlavu, lebo sa
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

34-0037-2

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Nastáva čas zamyslenia, očakávania, čas príchodu. Rok stiekol ako
prívalová voda z kopcov a čím je človek starší, tým je ten rok akýsi kratší.
Ako dni v tomto období. Vážení čitatelia, začína sa nám veľmi zvláštne,
miestami krásne obdobie, v inej podobe zas čas hádok, bojov o moc.

Najpredávanejšie
BETÓNOVÉ PLOTY
na Slovensku
0918 217 665

SERVIS
OKIEN
rýchlo a lacno

0918 217 665

maľby, nátery

lV

NOVÉ ŽALÚZIE
NOVÉ SIETE
proti hmyzu

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

západné Slovensko
BV
Bz
DS
Ga
Hc
KM
LV
Ma
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Pn
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TO
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TT
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94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

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

nástrek variopaint
na umakartové jadrá

OPRAVA
ŽALÚZIÍ

Spôsobujú vám schody problém?

ll

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

27-0017-69

Masarykova 2
KOŠIce
kosicko@regionpress.sk

66-0001-1

redakcia:

Nebuďme otrokmi slobody

zameranie ¦ dovoz ¦ montáž

Stannah Vám ponúka stoličkové
výťahy na všetky typy schodísk.

PRETESNENIE
okien a dverí

ŤZP občanom poradíme, ako
získať na zakúpenie štátny
peňažný príspevok.

0950 41 41 82

www.ZaluzieKosice .sk

27-0005-2

KOŠICKO

Najčítanejšie regionálne noviny

27-0017-68

2

Stredné Slovensko

BJ
Ge
HU
Ke
KS
SL
MI
PP
PO
Sn

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
42.845
32.750

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

Zavolajte na naše
bezplatné
telefónne číslo
b
ez

Viac ako

08 162 162
0800
www.stannah.sk
ww
ww

600 000
Stannah

zákazníkov
na svete

Sme priami výrobcovia a špecialisti na najpredávanejšie stoličkové výťahy na svete!

2019StannahSK_137x154,5_orange.indd 1
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mobil: 0905 245 995
Košice, Priemyselná 4
www.safiroll.sk
e-mail:
safiroll@safiroll.sk

34-0022-1

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

52-0163

BB
KY
LI
Lc
MT
Or
PB
PD
zV
zH
za
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čistí čalúnený nábytok a koberce u Vás aj u nás

volajte 0944 157 393 / topkuchyne.ke@gmail.com

www.jarekcistikoberce.sk ¦ 0915 937 226

66-0212

Kuchynské linky od návrhu po montáž

Najlacnejšia BIO
DROGÉRIA v meste

34-0204

»Predám RD - Košická
Nová Ves, 5 izieb, 2 kúpelne, šatník, pozemok
1044m2, zakrytý bazén,
altánok. 0903 637 708

30ov

PRACÍ GÉL, AVIVÁŽ,
MYDLO, OSVIEŽOVAČ
VZDUCHU, atď...

rok hu Maľby - nátery schodísk a nebytových priestorov.
tr

07 REALITY / iné

na

Obnova bytov, fasád a nátery striech.
Naša profesionalita - Vaša spokojnosť

0905 625 433

37-0003-1

OC IDEA ¦ NAPÁJADLÁ 18
NAD JAZEROM (vedľa TESCA)

PALIVOVÉ
DREVO

»Kúpim haki
0908 532 682

»PREDÁM EL. VARHANY
O944 486 628
»KTO DARUJE BUDÚCEJ
SLOBODNEJ
MAMIČKE
KOZMETIKU PRE NOVORODENCA A CUMLÍKY. OBLEČENIE MI UŽ DALI. LEN
SMS. 0907 524 913

Informácie ohľadom umiestnenia

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

Stolárstvo

nábytok bez starostí
výroba nábytku na mieru

16 ZOZNAMKA
»71r. Vdovec hľadá
skromnú priateľku 0902
198 093

Chcete si
podať inzerát?

1 paleta
96 balíkov

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RP medzera KE medzera
Číslo rubriky medzera Text
inzerátu

1 balík = 10 ks
10 kg

DREVENÉ BRIKETY
z dubového dreva

✔
✔
✔
✔
✔
✔

Príklad:
RP KE 12 Predám kočík,
0987 654 321

vysoká výhrevnosť ¦ cca 19 - 21 MJ/kg
EKO CERTIFIKÁT
nízke emisie ¦ popolnatosť 0,3%
praktické vákuové balenie ¦ čistá práca
10 kg balenie ¦ 10 kusov, to je o 20% lepšie zlisovanie
pre všetky typy kotlov ¦ krbov ¦ kachlí ¦ pecí
horia 6 - 8 hodín ¦ tlejú až 8 - 10 hodín

GARANTUJEME NAJLEPŠIU
CENU NA TRHU

0911 445 819

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

www.brikety.shop ¦ info@brikety.shop

66-0150-3

0908 998 998

Byster 306
Sady nad Torysou

ZABEZPEČUJEME
DOPRAVU K VÁM DOMOV
34-0213

objednávky:

14 RÔZNE / iné
»KTO DARUJE ALEBO LACNO PREDÁ GRAMOPLATNE
- ZBERATEĽ tel. 0914 136
879 - STAČÍ PREZVONIŤ

99-0005-29

Peja s.r.o.

34-0083

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

66-0078

EUROPALIET

Ekologické, originál RUF

lešenie

12 DEŤOM

výkup a predaj

NA SLOVENSKOM TRHU

»ODKÚPIM CHATKU VO
VÝMERE JEDNOIZBOVÉHO
BYTU V BLÍZKOSTI LESA
0951 256 075
»ODKÚPIM CHATKU S CELOROČNÝM BÝVANÍM V
BLÍZKOSTI LESA 0951 256
075

08 STAVBA

na predaj

NAJLEPŠIE BRIKETY

Občianska
riadková
inzercia
05 DOMY / predaj

37-0156

NAČAPUJ SI
KOĽKO
POTREBUJEŠ

66-0110-1

KOŠICKO
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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, KE zameňte za
skratku novín, ktorú nájdete
na 2. strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.

SLUŽBY, BÝVANIE, RELAX
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Najčítanejšie regionálne noviny

Novootvorená predajňa
Bývalý veľkoobchod "Anjelik"

Predajná plocha 200 m2

Y
K VskEá T
28C, KE

Poprad

Otvorené denne: Po-Ne 8-20 h
PARKOVANIE vo DVORE
NTNÉ VENCE
KYTICE, DARČEKY, VENCE a ADVE

Donáška: www.expreskvety.sk

0905 778 904

NA PREDAJNI
VEĽKOOBCHODNÉ CENY
27-0140

REZANÝCH
KVETOV

Kukučínova 25 /500m za STEEL ARÉNOU/, KOŠICE, Tel.: 055/677 15 63
399€
599€
599€
189€
199€

339€
165€
50€ 135€

79€
235€
299€

269€

499€

79€ 99€
399€
169€

299€
245€

79€

29€

55€

69€

169€

399€
229€
245€

319€
199€
399€

75€

225€
199€

169€

69€ 399€ 469€
279€ 4
169€
€
9
9
169€
99€
229€
125€
89€

259€
449€

299€
199€

199€
259€
225€

499€
699€

115€
499€

839€
799€
27-0045-17

239€

339€
189€
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Ste skúsená šička?
Ste trpezlivá
a máte skúsenosti so zatrénovaním
a zaškoľovaním ľudí?

MAJSTROV IHLY!
...trénerov šitia do Košíc

Chceme Vás!

DOPRAVA ZADARMO
ZABEZPEČENÁ!
Čo ponúkame?
• Stabilnú prácu v príjemnom pracovnom prostredí
(novostavba)

• základ: 700€
• variabilná zložka: 10%
• dochádzkový bonus: 60€
• stravné lístky v hodnote 3,90€
• MOŽNOSŤ PRÁCE NA 2 ALEBO 3
ZMENNÚ PREVÁDZKU •
V prípade záujmu o danú prácu nám pošlite
svoj štrukturovaný životopis na adresu:
27-0012-10

+421 915 829 339
panykova@arios-hr.sk

WELLNESS

Rehabilitačné centrum

PARNÁ FÍNSKA INFRA sauna
Bazén 14x6m, VÍRIVKA, masáže
27-0010-10

PATRIA n.o. - Drienovecké kúpele, Drienovec
Tel.: 055/48 98 711, www.DrienoveckeKupele.sk

ŽALÚZIE
MARKÍZY
ROLETY

Siete proti hmyzu
Zhŕňovacie dvere
0905 644 448
055/729 8838
FACH, Jantárová 30, Košice
www.fach.sk, fach@stonline.sk

27-0006-1

Široký sortiment, rýchle dodávky,
atypické riešenia, 18 - ročná prax

Kompletné rekonštrukcie:
- stavby domov na kľúč
- bytové jadrá
- sadrokartonárske práce
- maliarske práce
Dodá
- PVC podlahy
okien a vateľ
dverí
- búracie práce
- obklady a dlažby
- vnútorné omietky
- montáž plastových okien a dverí

-odvoz-dovoz
-sťahovanie
vypratávanie
pivníc, záhrad

KE19-48 strana-
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27-0001-5

JBV servis s.r.o. | 0910 214 488

57-0035-1

vých striech, stavebného a iného odpadu

66-0005-7

-likvidácia
azbestu-eternito-

ZDRAVIE / POLITICKÁ INZERCIA

Cukrovka - jej výhody a potrebná liečba

Diabetes mellitus je špecifický tým, že:
• môže byť riadený samotným diabetikom
na 75 – 85 percent,
• diabetik je včas upozornený na dôležitosť racionálneho stravovania,
• diabetik, ktorý si zoberie za svoje odporúčané režimové opatrenia, môže ovplyvniť aj zvyklosti celej rodiny, usmerniť stravu a aj fyzickú aktivitu a tým aj zdravie
ostatných členov rodiny,
• ochorenie zväčša nebolí, je lepšie, ak pacient nepociťuje fyzickú bolesť. Na druhej
strane ale je to aj nevýhoda, lebo často

chýbajú varovné príznaky, ktoré sú motiváciou k liečbe.
Diabetes mellitus je zväčša celoživotné ochorenie.
Napriek tomu, že aj správna liečba neznamená úplné vyliečenie, pri jej uplatňovaní jednoznačne dochádza k odďaľovaniu a predchádzaniu dlhodobých
následkov. Ideálna liečba je založená
na aktívnej spolupráci pacienta – diabetika a lekára – diabetológa. Liečbu
predstavuje komplex opatrení, kde
jednotlivé zložky sú rovnako dôležité
a navzájom nezameniteľné: dodržiavanie diétnych opatrení, fyzická aktivita
a užívanie liekov alebo podávaní inzulínu v prípade nutnosti. Výnimkou je cukrovka 1. typu, kedy je inzulín potrebný
už od rozpoznania diagnózy U všetkých
ostatných typov diabetu u väčšiny diabetikov je pri dodržiavaní diéty so zníženým obsahom cukrov a tukov a zmene
prevažujúceho sedavého spôsobu života
za zvýšenú fyzickú aktivitu možné predísť nielen užívaniu tabliet a inzulínu,
ale aj všetkých sprievodných komplikácií. Jednotlivé kroky sú
navzájom nezameniteľné – tablety a inzulín
nedokážu nahradiť nedodržiavanie stravovacích odporučení alebo
fyzickú pasivitu.

Vymeníme neschopných
politikov za odborníkov
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» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

Andrej Kiska, predseda strany ZA ĽUDÍ

Objednávateľ: ZA ĽUDÍ, Jašíkova 4849/2, 82103 Bratislava, IČO: 52581675, Vydavateľ: REGIONPRESS, s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

Medzi všetkými ochoreniami nie je
žiadne také, kde chorý môže veľmi aktívne zasahovať do liečby a navyše s takým úspechom ako v prípade diabetes
mellitus.
Na stave, vývoji a prognóze choroby sa
samotný diabetik podieľa neuveriteľnými
75-85 percentami! Je to oveľa viac ako pri
iných ochoreniach a dokonca aj oveľa viac,
ako dokážu aj najmodernejšie lieky. Diabetik tak má obrovskú výhodu oproti pacientom s inými diagnózami. Môže, a dokonca
sa musí zapájať do liečby. Aktívna účasť na
liečbe znamená dodržiavanie režimových
opatrení. Znamená to upraviť stravovacie
zvyklosti a ovplyvniť – zväčša zvýšiť fyzickú aktivitu. Jedno aj druhé je hlboko zakorenené v každom z nás. Vyžaduje to veľa
pevnej vôle, niekedy aj sebazapierania, ale
výsledkom je zdravie a to je uznávané za
najväčšiu hodnotu, nielen podľa známeho
latinského príslovie.
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Zubná klinika prijíma nových pacientov
HAPPYDENT, s.r.o.

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

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

KE19-48 strana-
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66-0006-1

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

SLUŽBY, BÝVANIE, RELAX

99-0220
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33-0041

KOŠICKO
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SLUŽBY
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SLUŽBY
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34-0196-1

KOŠICKO
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BÝVANIE
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SLUŽBY, BÝVANIE, POLITICKÁ INZERCIA

Pripravení prevziať
zodpovednosť

Pôžičky od 18 do 75 rokov

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

Diskusia s ekonomickým
diletantom

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

možnosť predaja
aj na splátky

maxidachmann@gmail.com

Predajné miesto:
Košice, Fejova ulica 1, 0918 709
(pri reštaurácii Stará sýpka)

028

66-0003-1

www.dachmann.sk

83-0005

Kontaktná adresa Prešov:
Levočská 2
Tel./fax: 051/7718 607
Mobil: 0903 634 202
Kontaktná adresa Košice:
Kováčska 63
Mobil: 0944 047 008
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Uplynulú nedeľu som diskutoval v relácii televízie Markíza Na telo s Marianom Kotlebom. Mnohí
ma kritizovali už len pre rozhodnutie prijať toto
pozvanie. Vraj s Kotlebom sa nediskutuje, pridávam mu relevanciu, atakďalej. Ja si to však nemyslím. Podľa mňa je potrebné, aby čím viac ľudí
videlo, aké hlúposti rozpráva a ako jeho program
vôbec nedáva zmysel. To je, samozrejme, dávno
známe. Sľubuje, že opraví nemocnice, zavedie vysoké kočíkovné, nakúpi stíhačky, zvýši dôchodky.
Kde na to vezme, lebo samozrejme medzitým ešte
z EÚ a NATO stihne vystúpiť, nie je známe a ako sa
ukázalo v nedeľu, nevie to ani on sám.
Ľúbivé reči, na ktoré sa ľahko chytajú voliči, to je
niečo, k čomu sa SaS nikdy neznížila a je mi ľúto,
koľko Slovákov sa na to chytí. Na druhej strane
rozumiem voličovi Kotlebu, ktorý vidí nefungujúci štát a nemá žiadne perspektívy do budúcnosti.
O to viac je však potrebné ukazovať, že dva plus
dva nikdy nebude sedemnásť a že len odborné premyslené riešenia sú cestou pre vyššiu životnú úroveň na Slovensku.
Dvanásť rokov Ficovej vlády nás dostalo sem –
do krajiny korupcie, byrokracie, súdnych prieťahov
a kradnutia. Ale aj krásnej a plnej
skvelých ľudí, ktorým verím, že sa
dokážu rozhodnúť správne. Slovensko neopravia sľubotechny,
ale odborníci. My v SaS ich máme
dostatok a sme pripravení.

PROFÍCI SÚ TU!
A BEZ DLHÉHO ČAKANIA!

Richard Sulík
predseda SaS

Zdravý rozum je
najlepší recept

Ako udržať mladých doma?

Východniar ako repa, trvalý pobyt v Bratislave. Môj prípad. Asi sa nebudete ďaleko obzerať
po podobných aj vo svojej rodine. Tá pracuje
v Anglicku, ten pracuje v Čechách, prídu domov
na sviatky. Aká to známa pesnička v krajoch
východných. Čo robiť preto, aby sa to zmenilo
a aby sa východ celkom nepremenil na krajinu
dôchodcov a sviatočných návštev? V SaS máme
pre to tri priority. Prvou je urýchlená dostavba
diaľnic. „Smerácka sľubotechna“ totálne zlyhala vo výstavbe, lebo prioritou bolo namastenie
vlastných vreciek a vreciek rôznych Širokých.
My to napravíme. Budeme stavať rozumne,
rýchlo a transparentne. Druhou prioritou je pritiahnutie veľkého investora na východ Slovenska. Skončia sa časy, keď sa z peňazí daňových
poplatníkov dotujú megafabriky na západe,
kde prídu potom pracovať Srbi a Ukrajinci, zatiaľ čo východ sa trasie pri každej správe o US
Steel. Treťou prioritou je ponechanie čo najviac
peňazí vo vreckách ľudí. Viac
peňazí v rukách ľudí znamená viac peňazí v regióne.
To spolu so zlepšením podnikateľského
prostredia
povedie k rastu regionálnej ekonomiky a prosperity. Aby sa aj na východnom
Slovensku oplatilo pracovať,
podnikať a žiť.

NAVYŠE KU SKLADOVÝM VOZIDLÁM
ZÍSKATE ZIMNÉ PNEUMATIKY ZADARMO
PODROBNÉ INFORMÁCIE NÁJDETE NA
WWW.FIATPROFESSIONAL.SK
Auto PALAZZO Košice, s.r.o., Vozárova 1, 040 17 Košice-Barca
tel.: 055/678 67 43, 055/678 08 68, www.auto-palazzo.sk
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Všetky modely spĺňajú novú emisnú normu E6D-Temp. Obrázky majú ilustračný charakter.
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Ivan Bilohuščin
finančný analytik
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KOŠICKO

prípravy
na vianoce
PRÍPRAVY
NA VIANOCE
/ SLUŽBY
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Pripravujeme sa na vianočné sviatky

Vyrábame adventný veniec
Adventný veniec má vo väčšine
slovenských domácností svoje nezastupiteľné miesto a krášli naše
príbytky už niekoľko týždňov pred
vianočnými sviatkami. Zväčša je
zdobený vždyzelenými vetvičkami, rozličnými ozdôbkami a štyrmi
sviecami, ktoré sa zapaľujú postupne každú adventnú nedeľu.

-rozličné prírodné ozdoby, napríklad
suché plody šípky, kúsky škorice, škrupiny z vlašských orechov, na kúsky narezané a do malých otiepok špagátikom
zviazané konáriky

Postup: Do slameného korpusu zapichneme začiatok drôtika. Následne
začneme okolo korpusu ovíjať a drôtikom prichytávať vetvičky, ktoré sme si
Adventný veniec sa dá v predvianoč- vopred nastrihali na požadovanú veľkonom období kúpiť takmer na každom sť. Takto postupujeme, až kým sme vetkroku. Ale ten, ktorý si vlastnoručne vičkami nepokryli celý veniec. Koniec
vyrobíte možno aj s pomocou vašich drôtika zapichnite do korpusu.
Základ adventného venca je hotový.
blízkych, iste vyčarí vo vašom domove
nenapodobiteľnú atmosféru. Či už za- Zapichneme doň štyri podstavce na adstávate klasiku, alebo preferujete skôr ventné sviečky a sviečky tam osadíme.
moderný či menej tradičný štýl, veríme Každú sviečku môžeme obviazať farebže vám budú naše návody vhodnou in- nou stuhou.
Keď sú sviečky upevnené, môžeme
špiráciou.
začať so zdobením. Pomocou drôtika,
lepidla alebo taviacej pištole pripevňuTradičný adventný veniec
jeme na veniec ozdoby podľa nášho výBudeme potrebovať:
beru – šišky, škrupinky z orechov, šípky,
-kruhový slamený korpus
-ihličnaté vetvičky alebo nepichľavé či sušené ovocie, hodia sa napríklad kovetvičky, hodí sa tuja, cypruštek ale aj lieska pomaranča či jabĺčka, ale pridať
eukalyptus (ponecháme na vás, čo sa môžeme aj drobné vianočné ozdôbky z
dreva či slamy.
vám páči)
-drôtik
-4 adventné sviečky
Netradičný adventný veniec
-4 podstavce pod sviečky
Budeme potrebovať:
-lepidlo alebo taviacu pištoľ
-vhodnú nádobu – dekoračnú misku,
-záhradné alebo iné silné nožnice
podnos či tanier

Netradičný adventný veniec.

foto zdroj cocoparisienne pixabay

-zelenú aranžovaciu hmotu
-mach
-4 adventné sviečky
-4 podstavce pod sviečky
-lepidlo alebo taviacu pištoľ (nemusí byť)
-rozličné prírodné ozdoby, napríklad
suché plody šípky, kúsky škorice, škrupiny z vlašských orechov, na kúsky narezané a do malých otiepok špagátikom
zviazané konáriky, vianočné gule, či iné
vianočné ozdoby

zastokneme podstavce pod sviečky a
sviečky tam osadíme.
Keď sú sviečky na svojom mieste, môžeme začať so zdobením. Niektoré drobné ozdôbky ako napríklad menšie šišky,
škrupinky z orechov, vetvičky šípky, či
sušené ovocie môžeme najskôr ovinúť
drôtikom a potom zastoknúť do aranžmánu. Iné, ako napríklad vianočné
gule, či drobné vianočné ozdôbky tam
môžeme len voľne poukladať, prípadne podľa potreby zafixovať lepidlom či
Postup: Dekoračnú nádobu si vypl- taviacou pištoľou. Ak chceme, aby nám
níme až do požadovanej výšky aranžo- mach dlhšie vydržal svieži, môžeme ho
vacou hmotou, ktorú následne pokry- priebežne kropiť.
jeme machom. Do machu upevníme či
Pripravila: RENÁTA KOPÁČOVÁ

4. – 5. 12. 2019

STEEL ARÉNA KOŠICE

STREDA, 4. 12. 9:30 – 15:30
ŠTVRTOK, 5. 12. 8:30 – 15:30

80 VYSTAVOVATEĽOV
NA PLOCHE 2 000 m2
VZDELÁVANIE, KARIÉRA,
PORADENSTVO
UNIVERZITY, ZAMESTNÁVATELIA,
STREDNÉ ŠKOLY, VZDELÁVACIE INŠTITÚCIE...
8 000
NÁVŠTEVNÍKOV

13. MEDZINÁRODNÝ VEĽTRH VZDELÁVANIA
PROEDUCO

PROEDUCO.SK

66-0214 / 0215

PRO EDUCO

SPRIEVODNÝ PROGRAM,
PREDNÁŠKY, WORKSHOPY,
TESTOVANIE

KE19-48 strana-
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RELAX
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SLUŽBY, BÝVANIE, ZAMESTNANIE

PRÁCA IHNED
VOLAJ IHNED:
0800 500 002
0800 500 502
0800 500 520
• BRATISLAVA • TRNAVA • HLOHOVEC • NITRA • MALACKY • LOZORNO ...

Hľadáme operátorov šitia do Košíc
- výroba opierok hláv do automobilov

hľadá pracovníkov do skladu do Nemecka
Ponúkame:
stabilnú prácu v renomovanej spoločnosti na TPP
hodinová mzda od 8€ netto/hod.
možnosť nadčasov, ubytovanie ZADARMO
nástup možný ihneď

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

Sprostredkovanie opatrovateľskej

práce v Rakúsku už 15 rokov

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

Nemusíte mať prax na danej
pozícii, zaučíme vás!

www.hilfe-in-wuerde.at
office@hilfe-in-wuerde.at
0908 868 643 | +43 699 190 48 723 | +43 7672 722 51 12

Práca je vhodná pre
ženy aj mužov

Riadková inzercia

Čo ponúkame?
• Mzda vo výške 520€ - 680€ / mesiac

ČÍSLA RUBRÍK

• Pracuje sa v sede. Nemusíte vedieť šiť, zaučíme Vás!
• Stačí mať dobrú manuálnu zručnosť, pozornosť
a ochotu pracovať v 3-zmennej prevádzke
Týždeň: R 6:00-14:00;
Týždeň: P 14:00-22:00;
Týždeň: N 22:00-6:00;
Víkendy sú voľné
V prípade záujmu o danú prácu nám pošlite
svoj štrukturovaný životopis na adresu:

+421 907 740 842
sebakova@arios-hr.sk

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

S

27-0012-11

+421 915 829 339
panykova@arios-hr.sk

Poď k nám
pracovať
do Nemecka!

66-0084-1

HĽADÁME RUŽENKY!
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Personálna & pracovná agentúra

Personálna & pracovná agentúra

14

U

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

3 5
9

6

3

2
3

D

6 7
O1 2
9

7

2
5
6

K
U

8

5 8 3
1
9 7 5

ZASKLIEVANIE BALKÓNOV A TERÁS
bezrámové
rámové

zimné záhrady

splátky od 49 €

VIANOČNÁ AKCIA
0918 477 323 | www.balkona.eu

prístrešky

splátky od 149 €

ZĽAVY AŽ DO 27%

zasklievanie terás

splátky od 101 €

Možnosť výhry 700 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

KE19-48 strana-

splátky od 98 €
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63-0179

balkóny

SLUŽBY, BÝVANIE, ZAMESTNANIE

KOŠICKO
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Oerlikon Balzers je jedným z popredných
svetových dodávateľov povrchových technológií,
zamestnáva 4000 ľudí v Európe, Amerike a Ázii.
ú halu, kde momentálne spúšťame
V roku 2018 sme otvorili už druh

do výroby

HĽADÁME
DODÁVATEĽOV DOPRAVY

Záujemcovia musia mať skúsenosti
s prácou vo výrobe a prácou na zmeny
Druh pracovného pomeru: plný úväzok,

DACHSER Slovakia a.s., popredný európsky
poskytovateľ logistických služieb,
hľadá dodávateľov dopravy s vlastným vozidlom:

práca na 12 hodinové zmeny,
2 dni ranná, 2 dni nočná, 4 dni voľno
Zaujímavé finančné podmienky

 Denný rozvoz zásielok v smere Košice alebo Poprad
 Nosnosť a kapacita vozidla min. 3 tony / 15 pal. miest
 Manipulácia iba s paletizovaným tovarom
 Týždenná fakturácia a krátka doba splatnosti faktúr
 Dlhodobá a stabilná spolupráca
 Pracovný pomer na subdodávateľskú zmluvu

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:

715 Eur + bonus za dochádzku + bonus za produktivitu
Miesto práce: Priemyselný Park, Veľká Ida
Ak máte záujem pošlite nám Váš životopis na email:

info.balzers.sk@oerlikon.com

 055/789 09 10
 stanislav.balog@dachser.com

27-0141

www.oerlikon.com/balzers/sk

www.dachser.sk
66-0210

a hľadáme Operátorov

výrobu

Kuenz – SK s.r.o.
je výrobcom žeriavov

Stabilná a atraktívna práca v strojárskej spoločnosti.
Pracuj v priemyselnom parku Kechnec pri Košiciach!
Obsadzované profesie:
85_0690

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;

Vzorková predajňa - Staničná 1, Košice

Mzda:

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

Pracovník
na zaučenie:

22

Pracovník s odbornou praxou
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

ZIMNÁ AKCIA

- príspevok na dopravu alebo BEZPLATNÉ UBYTOVANIE
pre zamestnancov mimo Košíc, zamestnanecké pôžičky

vonkajšie žalúzie -32%
vonkajšie rolety -30%
it žalúzie iDS -48%

Kontaktujte nás:

tel.č.: 055/72 61 503

Záručná doba 4 roky. Akcia platí do 20.12. 2019

83-0019

www.kuenz.sk ¦ www.topzvarac.sk

KE19-48 strana-
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37-0008-1

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

ZDRAVIE / SLUŽBY
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VYKONŠTRUOVANÝ PROCES PROTI

JAROVI NAĎOVI: OBVINENÝ
ZA OTÁZKU BEZ ODPOVEDE!

Šéf vojenského spravodajstva Balciar a časť jeho
nehnuteľností. Odhadovaný majetok - 3 MILIÓNY EUR!!!

PORAZME
SPOLU
MAFIU
DOSŤ BOLO Pre lepší život nás všetkých

KLAMSTIEV SMERÁKOV:

THREEMA JE SKUTOČNÁ!
Nominantka Smeru-SD na Najvyššom súde
Monika Jankovská si s Mariánom Kočnerom
nielen písala, ale sa s ním aj stretla! Potvrdila
to komisia Súdnej rady, ktorá prípady
skorumpovaných sudcov vyšetruje.
Predseda komisie Dušan Čimo dokonca hovorí,
že komunikáciu cez aplikáciu Threema už
nemusíme ani nazývať ako “údajnú”. Sudcovia
tak potvrdili, že Jankovská si s Kočnerom
vymenila viac ako 5 tisíc správ, v ktorých
dohadovali rozsudky v prospech mafie. Ďalšie
stovky správ si s Kočnerom vymenil jeho
ďalší poskok v parlamente - Martin Glváč,
ktorý mu pomáhal vybavovať stretnutia s
vysokopostavenými úradníkmi tohto štátu.
Od momentu, keď sa hnutie OĽANO postavilo
pred Najvyšší súd SR a žiadalo okamžitý

OĽANO „vyhnalo“ Jankovskú z Najvyššieho súdu a Glváča
zo stoličky podpredsedu parlamentu. Čoskoro v ňom
skončí úplne.

odchod štátnej tajomníčky Moniky Jankovskej
zo svojej funkcie, počúvali sme množstvo
nezmyslov z úst predstaviteľov strany Smer,
ktorí štátnu tajomníčku obhajovali. Poslanci ako
Ľuboš Blaha, označovali celú komunikáciu cez

Threemu za nezmysel, šírili o nej hoaxy a Robert
Fico sa bývalej štátnej tajomníčke dokonca
poďakoval za „dobre odvedenú prácu“.
Threema je skutočná a hovorí o obludnom
prepojení mafie na bezpečnostné zložky
štátu. Mafia prerástla na súdy, do polície
a dokonca aj na generálnu prokuratúru!
To všetko s pomocou nominantov a
funkcionárov strany SMER-SD. Tu však jej
popredný predstaviteľ a premiér Peter
Pellegrini nevidí riziko, na základe ktorého
by zvolal bezpečnostnú radu štátu.
Aj v tomto prípade sa hnutie OĽANO ako
prvé postavilo na barikády a žiadalo odchod
“škodných” v slovenskej justícii a politike.
Veríme, že už vo februári definitívne všetci
spolu porazíme mafiu!a

Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA, Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511- Dodávateľ: CAMPAIGNS s.r.o., Štefana Moyzesa 1577/22, 034 01 Ružomberok, IČO: 47016671
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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

Po tom, čo sa Jaro Naď mohol pozrieť do
spisu zistil niečo neuveriteľné. Trestné
oznámenie na Jara podal šéf Vojenského
obranného spravodajstva Ján Balciar!
Na Balciarove majetky v hodnote miliónov
eur dlhodobo poukazoval práve Jaro a
žiadal jeho odchod z funkcie. Podľa Jara
zneužila štátna moc svoje kompetencie.
„30 rokov po revolúcií, šéf vojenského
spravodajstva dáva odpočúvať jemu
nepohodlných občanov Slovenska na
základe výmyslov. Príslušníci NAKA im
následne vznášajú obvinenia a zabavujú
telefóny a premiér Pellegrini
hovorí o bezpečnostnej hrozbe
pre SR. Vitajte na Slovensku v
roku 2019,“ dodal Jaroslav Naď.
Hnutie OĽANO sa však nedá
zastrašiť. Už 10 rokov odvážne
bojujeme presne proti takým
ľuďom, akým je Ján Balciar
a jemu podobní politruci na
Ministerstve obrany SR.
Chránime peniaze nás všetkých
a nenecháme ich rozkrádať. Žiaľ,
zobudili sme sa v časoch, kedy
môžeme byť pre našu
prácu prenasledovaní
a odpočúvaní. Napriek
tomu nepoľavíme a
do najbližších volieb
ideme s tým, aby
sme tento prehnitý
systém očistili a tých čo
okrádali štát postavili
pred spravodlivý súd.

031190175

Telefonáty s manželkou, s deťmi, či s
mamou. Tajní agenti odpočúvali všetky
súkromné rozhovory nášho tieňového
ministra obrany Jara Naďa viac ako rok.
Režiséri tohto totalitného procesu ostali
asi veľmi sklamaní, keď nič nezistili. A tak
si obvinenie vymysleli.
Výsledkom je komplot, že „vyzvedal“ závažné
informácie a ohrozil bezpečnosť tohto štátu.
Inak povedané - Jara obviňujú, že sa opýtal
na informáciu, o ktorej nevedel, že je tajná.
A aj keď žiadnu odpoveď nedostal, podľa
tajných služieb tým spáchal trestný čin.
Premiér Peter Pellegrini
dokonca zvolal bezpečnostnú
radu štátu! Škoda, že tak
neurobil v momente, keď na
Slovensku zavraždili novinára,
keď sa zistilo, že Marián Kočner
lustroval tých, čo o ňom
písali, kupoval si rozsudky a
zneužíval všetky bezpečnostné
zložky tejto krajiny. Nevadili
mu ani škandalózne nahrávky
Dobroslava Trnku s Kočnerom,
ani
napojenie
bývalého Jaro Naď
podpredsedu parlamentu Martina Glváča
na mafiu. „Premiér Pellegrini ukázal,
že skôr ako slušnosť a charakter sú mu
blízke praktiky komunistickej štátnej
bezpečnosti, a neváha ich využiť na
umlčanie človeka, ktorý bojuje proti
korupcii a len za tento rok občanom
Slovenska ušetril približne miliardu eur na
pochybných tendroch v armáde,“ povedal
na Jarovu obranu Igor Matovič.

