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Týždenne do 83 740 domácností

Pri montáži dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia

570€

(pred ČS OMV)
tel.:

Brugmann
SALAMANDER

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

390€

435€

Brugmann
SALAMANDER

REHAU

488,50€

410€

REHAU

554€

AKCIA

V cene je zahrnuté okno vrátane dopravy, demontáže, montáže,
úpravy ostenia, vonkajších a vnútorných parapiet,
retiazkových žalúzií ISSO a DPH, likvidácie starých okien.

akcie sa nekombinujú

ZÁRUKA na okná

AKCIA

5 rokov

+ môj doplatok, prípadne vyrovnám
Váš nedoplatok
t.č.: 0917 729 178

www. cisteniehrobov .sk
0907 946 256

11-ročné skúsenosti

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

66-0003-1

SKLADOVANIE

ZAMERANIE a ukážka vzoriek u Vás doma ZDARMA
66-0005-1

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

Okamžitý výkup nehnuteľností
v hotovosti - aj zadlžených

37-0004-1

1.500€

ŽALÚZIE
a SIETE

3 izb. LETNÁ /ST. MESTO/ - na predaj tehlový 3 izbový
byt, len 5 minút pešo od Hlavnej ulice v Košiciach.
Výmera bytu je 56m2, nachádza sa na 2. poschodí
s výťahom. V Byte momentálne priebeha kompletná
rekonštrukcia. K bytu patrí pivnica. Orientácia bytu je SV
- JZ. Výborná lokalita na bývanie, prípadne na investíciu.
CENA:
134.990 €
mobil: 0915 864 533
3 izb. BIELOCERKEVSKÁ /FURČA/ - na predaj 3-izbový
byt na 2. poschodí na ul. Bielocerkevská č. 5 na sídlisku
Dargovských hrdinov - Furča. Byt má výmeru 66m2 +
loggia. Úplne nová kompletná rekonštrukcia. Zmenená
dispozícia bytu. K bytu patrí pivnica. Orientácia bytu je
SZ - JV. Výborná občianska vybavenosť. Zateplený
bytový dom, dobré parkovanie, pekný výhľad.
CENA:
121.900 €
mobil: 0915 864 533

DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

BIELE
vzor

AKCIA 270€
kovanie ZDARMA
v ponuke aj

0917 56 36 12
0911 60 20 40

JARNÁ

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

čistí čalúnený nábytok a koberce u Vás aj u nás

www.jarekcistikoberce.sk ¦ 0915 937 226

0905 611 093

www.eurofal.sk | eurofal@gmail.com
bezpečnostné dvere, plastové okná

SERVIS OKIEN

Čistenie striech a fasád od rias a machu
Maľovanie striech a fasád budov,
zrez rizikových stromov,
strechy na kľúč (oprava krovov
a striech), žľaby, odkvapy,
komíny, hromozvody.

www.regionpress.sk

66-0015-6

www.realplus.sk

ORECH
MATNÝ

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

AKCIA
-40%

Už 22 rokov
0918 18 11 11 • 055/303 11 11 sme
tu pre Vás!
Hutnícka 22, Košice

ČEREŠŇA
MATNÁ

zameranie ZDARMA

66-0038-1

ODMENA
ZA TIP AŽ

27-0002-3

REHAU

66-0049-1

340€

REHAU

66-0006-1

AKCIA

66-0010-2

Južná trieda 97

Brugmann
SALAMANDER

0911 150 447

sieť 39
regionálnych
novín
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37-0002-1

KOŠICE

470€

Možnosť nákupu na splátky aj bez navýšenia

Brugmann
SALAMANDER

www.bf-trade.sk

34-0006-1

e-mail: bf-trade@stonline.sk

Vymením 3-izbový byt Košice-okolie
(10 km od KE) za byt v KE.
Dohoda istá.

REDAKČNÉ SLOVO / SLUŽBY, BÝVANIE

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

InzercIa

Mgr. Alžbeta Hadariová 0905 338 873
Ing. Renáta Sakslová 0907 779 017
Radovan Bezecný
0907 779 011

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

DISTrIBúcIa (83.740 domácností)
Každý týždeň:
Košice I, Džungľa, Košice I, Sever,
Košice I, Sídlisko Ťahanovce, Košice I, Staré Mesto, Košice I, Ťahanovce, Košice II, Myslava, Košice II,
Pereš, Košice II, Sídlisko KVP, Košice II, Šaca, Košice II, Západ, Košice
III, Dargovských hrdinov, Košice III,
Košická Nová Ves, Košice IV, Barca, Košice IV, Juh, Košice IV, Nad
jazerom, Košice IV, Vyšné Opátske

l
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KOŠICE

Takmer každý niečo chce už roky
a pre seba. A je veľký rozdiel medzi
slovami chcieť a želať si. Želať si je
normálne, chcieť už až tak celkom nie.
Želáme si zdravie, dostatok materiálny
i duchovný. V poriadku. Ale ak chceme to a tamto, v zdraví, v dostatku, tak
už prekračujeme čiaru. To „chcenie“
je totiž takmer vždy na úkor potrieb a
želaní niekoho iného. Chcenie je presadzovaním si vlastného ja nad očakávania tých, ktorí majú „iba“ želania.
Jedni chcú zastavenie budovania siete 5G, inú chcú bojovať proti
chemtrails. V poriadku, to sú prípady
pre odborníkov z oblasti duševného
zdravia. Aj keď nie je práve v poriadku, že ich chcenia zaplňujú verejný
diskusný priestor a agresívne z neho
vytláčajú tých, čo majú želania, medzi
ktoré v poslednom čase patrí aj veľmi
intenzívne želanie mať pokoj od hlupákov. A od hlúposti.
Okolo nás je veľa ľudí, ktorí skutočne čosi vážne potrebujú a ticho si
nesú svoj trpký údel nedostatku. Až
priveľa. Vráťte sa iba niekoľko dní

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

66-0036

Izolovanie pivníc
0910 433 877

66-0216

naspäť v čase a zopakujte si, čo všetko
tak dôležité sme chceli na Slovensku
z pohľadu médií a sociálnych sietí. A
na druhej strane – zaregistrovali ste
nejaké želanie? Zmysluplné, hodné civilizovaného človeka? Mimochodom,
želanie, v príkrom rozpore s potrebou,
znamená v slovenskom jazyku aj žičenie. Ale to je už asi iná téma, na inokedy – žičlivosť a jej opak. A ľudskosť,
všímavosť, empatia.
Asi je nám dobre, keď už si nič neželáme, len hlučne a často nedôstojne
a obmedzujúc iných dávame najavo
iba svoje potreby. Nie je to však príliš hodné života človeka ako súčasti
jedinca v nejakom spoločne organizovanom spoločenstve. Mohli by sme
sa vrátiť k takým výrokom ako „kto je
bez viny, nech hodí kameňom“, alebo
tým o nastavení tváre, alebo mnohým
iným. Nikde v biblii sa nehovorí o kriku, egoizme, arogancii, presadzovaní
si vlastného ja. Ani o klamstvách,
úmyselne šírenej lži, o nenávisti. No,
síce možno hovorí. Tam, kde sa píše
napríklad o veži v Babylone.
Pekný júnový týždeň, milí čitatelia a aspoň niekoľko želaní v
ňom.
S pozdravom

KOMPLEXNÉ REKONŠTRUKCIE

domy | byty | jadrá
0907 268 305 | www.samkovci.sk

Kúpim obrazy, známky, knihy
0907 225 216

STRECHY - čistenie - nátery - opravy
VÝ ŠK OV É PR ÁC E 0905 161 243
ZDRAVOTNÍCKE
odevy a obuv

www.abtex.sk

Rastislavova 68, Košice

0915 595 575

66-0029

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Musí to tak byť. Až príliš dobre.
Lebo keby bolo zle, tak by sa ľudia
inak správali. Všeobecne, voči spoločnosti, medzi sebou navzájom,
ale aj k sebe. Takmer každý niečo
chce. Nemyslím tým často oprávnené nároky na pomoc v čase pandémie.

66-0108

Němcovej 30
KOŠIce
kosicko@regionpress.sk

Kompletné vypratávanie
bytov, pivníc, domov aj s odvozom
Sťahovanie ¦ 0909 103 422

34-0045-4

redakcia:

Asi je nám dobre

34-0015

KOŠICKO

Najčítanejšie regionálne noviny

ZÁHRADNÍCTVO
Realizácia okrasných záhrad
Montáž robotických kosačiek
Strihanie okrasných drevín
Budovanie jazierok, potokov, fontán
Automatické zavlažovacie systémy zn. Gardena

0940 234 800

www.zahradnictvo-uhrin.sk

62-0018
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západné Slovensko
BV
Bz
DS
Ga
Hc
KM
LV
Ma
nr
nz
PK
Pn
Sc
Se
TO
Tn
TT
zM

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

vypratávanie
pivníc, záhrad

Siete proti hmyzu
Zhŕňovacie dvere

-likvidácia
azbestu-eternito-

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

0905 644 448
055/729 8838
FACH, Jantárová 30, Košice
www.fach.sk, fach@stonline.sk

vých striech, stavebného a iného odpadu

75-41

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

-odvoz-dovoz
-sťahovanie

66-0004-1

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

ŽALÚZIE
MARKÍZY
ROLETY

27-0009-1

ll

PLASTOVÉ OKNÁ

DV E R E / Ž A L Ú Z I E / S I E Ť K Y / PA R A P E T Y / M O N T Á Ž / S E RV I S

Stredné Slovensko
50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

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
45.115
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

Dôchodcovia a ZŤP

Dôchodcovia a ZŤP, ZĽAVY do 30%
zľava sa vypočíta podľa odberu a množstva, uplatnenie zľavy je potrebné nahlásiť vopred pri zameraní technikovi

zľava sa vypočíta podľa
odberu a množstva,
uplatnenie zľavy je
potrebné nahlásiť vopred
pri zameraní technikovi

ZĽAVY
do

30%
66-0016-1

BB
KY
LI
Lc
MT
Or
PB
PD
zV
zH
za
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SLUŽBY, BÝVANIE, ZDRAVIE, RELAX

66-0008-1

AŽ DO

PRE BYT. SPOLOČENSTVÁ AJ NA SPLÁTKY - DOHODOU

0905 625 433

DACHMANN

NOVÉ ŽALÚZIE
NOVÉ SIETE
proti hmyzu
zameranie ¦ dovoz ¦ montáž

okien a dverí

Plastové oKná a dvere 0950 41 41 82
servis a oPrava oKien

www.ZaluzieKosice .sk

- exteriérové žalÚZie, roletY

- Predaj ParaPetných dosieK
- ZasKlievanie balKónov
- garážové bránY

ZĽAVA -45%

mobil: 0905 245 995
Košice, Priemyselná 4
www.safiroll.sk
e-mail:
safiroll@safiroll.sk

Výročia a udalosti
nemeckí nacisti zrovnali so zemou českú obec Lidice, ten istý deň o
dva roky neskôr vypálili francúzsku obec Oradour-sur-Glane.

10. júna 1942
83-0011

Kováčska 63, 040 01 Košice, kosice@dachmann.sk
37-0034-1

nástrek variopaint
na umakartové jadrá

Výročia a udalosti
prijatie Memoranda národa slovenského v
Turčianskom sv. Martine.

6. jún 1861

- siete Proti hmYZu, žalÚZie

0944 047 008, 0903 634 202

maľby, nátery

PRETESNENIE

www.dachmann.sk

drevené a hliníKové
oKná

remal.kosice@centrum.sk

OPRAVA
ŽALÚZIÍ

NONSTOP INFOLINKA

NA ČOKOĽ’ VEK OD

Maľby - nátery schodísk a nebytových priestorov.
Obnova bytov, fasád a nátery striech.

34-0004-1 / 2

TERAZ AKCIA
BEZPEČNOSTNÉ DVERE ZDARMA

Dôsledným dodržiavaním preventívnych opatrení by sa mal zdravý jedinec
vyhnúť komplikáciám v oblasti
ústneho zdravia. Odhalenie a riešenie
aj drobného zubného kazu v čo
najkratšom čase býva kľúčovým
faktorom pre to, aby sme sa vyhli
komplikáciám v podobe bolesti a vzniku zápalu, či v krajnom prípade
nutnosti extrakcie. Zriedkavo je
možné, že pacient príde k zubnému
lekárovi s pomerne nenápadne
vyzerajúcim zubným kazom, ktorý sa
ale po otvorení prejaví ako rozsiahly
a zasahuje až do zubnej drene, no ani
to zďaleka nie je dôvodom pre
extrakciu zuba. Na základe vlastných
skúseností môžem povedať, že vo
väčšine prípadov je hlboký kaz,
siahajúci blízko až priamo do zubnej
drene, výsledkom dlhotrvajúceho
a nepovšimnutého procesu. Mnohokrát je dôvodom ťažkostí nedbanlivosť
pacienta, ktorá vyústi do masívnej
deštrukcie zuba kazom alebo do
rôznych štádií parodontitídy. Pomerne
často sa stretávam s prípadmi, keď
pacient prichádza s odporúčaním na
vytrhnutie zuba, no chce si ešte
vypočuť iný názor. Vzhľadom na
súčasné možnosti zubného lekárstva v
kombinácii so snahou zubného lekára
môžem povedať, že vo väčšine týchto
prípadov je možné extrakcii predísť a
zub zachrániť. Rozhodujúcim faktorom
býva hlavne ochota pacienta riešiť
problém v čo najkratšom čase. Aj keď
vytrhnutie zuba sa niekomu môže javiť
ako rýchle a pomerne pohodlné
riešenie akútnej bolesti, z dlhodobého
hľadiska je určite najvhodnejšie využiť
všetky dostupné prostriedky pre jeho
záchranu.

MALIARSKÝ SERVIS

na trh

34-0001-11

Extrakcie zubov
– ako im predísť

www.qualident.sk

rokovu

vodoinštalačné práce, murovanie, betónovanie, betónové ploty
a oporné múry, sadrokartónové podhľady a priečky, obklady,
dlažby, rekonštrukcie na kľúč, zateplenie rodinných domov

ČISTÉ STENY - ZDRAVÝ ŽIVOT

52-0061

Park Angelinum 2, Košice
055 799 41 03, 0904 299 130

30

37-0003-1

REKONŠTRUKCIE BYTOVÝCH JADIER
a BYTOVÝCH DOMOV

66-0002-1

MDDr. Lenka Budziňáková

Zubná ambulancia a dentálna hygiena

3

27-0010-1

KOŠICKO

Prvotriedne žulové pomníky z kvalitného prírodného materiálu za bezkonkurenčné ceny
ZASTÚPENIE NA CELOM
VÝCHODNOM SLOVENSKU
Obojstranná impregnácia
pomníka proti vode ZDARMA

Seriózny prístup
ku každému zákazníkovi
Bezplatná
obhliadka a nacenenie
Kompletné práce - aj výkopy
Poctivo prevedená práca

Využite zľavy až do výšky

-25%
pri celom žulovom komplete

Á
IA

C

K

A

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

Jazerná 1 (Areál Dávid), 040 12 Košice

KE20-23 strana-
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Zavolajte nám na
bezplatnú linku 0800 500 535

3

HLAVU HORE / SLUŽBY, BÝVANIE

Kríza alebo cunami?

Vzorková predajňa - Staničná 1, Košice

0915 479 711 - 055/729 08 68 - dason.ke@dason.sk

Dočasná zmena otváracích hodín:

Po, Str, Št 9.00 - 12.00 a 12.30 - 16.00

22

HMYZU

SAMOplus

»Predám veľkú murovanú chatu na Ružine.
0910 652 053

06 POZEMKY / predaj
»PREDÁM STAV. POZ. V
KENDICIACH /PO/ 24
ÁROV 0905 145 220

07 REALITY / iné

0919 204 754

66-0018

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

Výročia a udalosti
sa narodil Jacques-Yves Cousteau, francúzsky
námorník, výskumník, fotograf a filmár († 1997).

11. júna 1910

12. júna 1987

»Kúpim haki
0908 532 682

predajca

na prevádzke
v košiciach
0907 127 967
durica@dason.sk
dason žalúzie

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

lešenie,

14 RÔZNE / iné
»Kúpim vojenské odznaky, vyznamenania a i.
0907 910 755
»Kúpim domáce tkané
plátno vrecovinu kroje
šatky sukne starožitnosti obrazy hodiny starožitný porcelán. 0909
117 320
»Kúpim staré obrazy, rámy, mince, hodinky a iné
zberateľské predmety a
kuriozity 0905 401 697

ČÍSLA RUBRÍK

Pracovná
Ponuka:

»Kúpim garsonku- 2iz
byt. Súrne. Hotovosť.
0910 652 053
»Hľadám 1,5-2 izbový
byt na dlhodobý prenájom, v lokalite na
sídlisku Podhradová v
Košiciach, s balkónom,
zariadený. V prípade záujmu ma prosím kontaktujte telefonicky 0907
123 533

08 STAVBA

americký prezident Ronald Reagan oficiálne
vyzval vodcu Sovietskeho zväzu Michaila
Gorbačova na zbúranie berlínskeho múru.

83-0039

Záručná doba 4 roky.

05 DOMY / predaj

zľava sa vypočíta podľa odberu a množstva, uplatnenie zľavy
je potrebné nahlásiť vopred pri zameraní technikovi

Oprava
Dodanie
Montáž
Servis

(obchodník)
PREDAJŇA
ZNOVU
OTVORENÁ

Občianska
riadková
inzercia

SIETE PROTI

Mnohé diskusie o kríze a návrate z nej
nie sú správne. Mnohé veci sa zásadne
zmenia. Nespôsobí to ani koronavírus
ani kríza - je to transformácia, ktorá
prebieha už dlhšie, ale súčasné udalosti môžu mnohé zmeny urýchliť.

traviny.
Tridsaťtisíc stredoškolákov odchádza ročne študovať do cudziny a mnohí
tam po ukončení štúdia zostanú. Máme
najväčšie regionálne rozdiely v Európskej
únií, sme na chvoste v inováciách a úrovni
školstva a patríme k najohrozenejším ekoZdá sa, že automobilový a ropný prie- nomikám sveta v dôsledku zmien, ktoré
mysel stratia svoje pozície. Keď sa bude sa očakávajú v automobilovom priemysle
vyrábať menej automobilov, poklesne aj (pokles výroby a automatizácia).
Proti tomu, čo nás čaká, je koronavírus
výroba ocele, hliníka, ozubených kolies
do prevodoviek alebo odvaľovacích ob- len neškodný bacil. Škoda, že sa politici
rábacích strojov na ich výrobu. A bude sa neučia to, čo my v našej Podnikateľskej
stavať menej nových výrobných a montáž- univerzite - 3P. Pozorovať prostredie, pochopiť súvislosti a podniknúť akciu. Výnych liniek s robotmi.
Slovensko premrhalo úrodné roky konnosť ľudí, ktorí majú v rukách moc, je v
na to, aby sa pripravilo na transformáciu tom, že sa vedia koncentrovať na správne
- vo vzdelávaní, v inováciách, priemysle priority. Stav, v ktorom sa naša krajina naa poľnohospodárstve. Stratili sme čas aj chádza, nám veľa času nedáva. Pri koronapeniaze a dopady transformácie budú ne- víruse sú dôležité rýchle a správne kroky,
pri transformácii, ktorej
milosrdné.
Na poliach máme technické mono- následky budú oveľa
kultúry, zničili sme mnohé chovy zvierat, väčšie, je to podobné.
salaše a bitúnky. Aj priemysel máme mo- Vlna cunami kedysi
nokultúrny - postavený na výrobe automo- zmietla tisíce bezstabilov zahraničných značiek. Roky sme na rostných turistov.
Transformácia
úkor slovenských podnikateľov podporovali podnikanie zahraničných koncernov sveta sa tiež
na našom území, na poliach máme repku nedá zastaolejnú a sklady supermarketov, do ktorých viť.
vozí denne 700 kamiónov zahraničné po» Ján Košturiak
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Dôchodcovia a ZŤP, zľavy do 30%
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Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RP medzera KE medzera
Číslo rubriky medzera Text
inzerátu
Príklad:
RP KE 12 Predám kočík,
0987 654 321

OKNÁ A DVERE
AKÉ HĽADÁTE

kosice@hesta.sk

0940 233 677

KE20-23 strana-

0905 287 669
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66-0079-1

ŠTÚROVA 44
KOŠICE

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. Upozornenie! Služba
nefunguje u operátora 4ka.
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

KOŠICKO

Novootvorená predajňa

Presťahovali sme sa do budovy Východoslov. tlačiarní

K- OKNO
www.oksro.sk

CERTIFIKÁT
“CE”

Y
K VskEá T
28C, KE

Akcia platí
do vypredania
zásob

PLASTOVÉ, HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE, PARAPETY, ŽALÚZIE A SITÁ
DEMONTÁŽ - MONTÁŽ - VYSPRÁVKY

Poprad

JARNÁ AKCIA za BEZKONKURENČNÉ CENY
49,-€

59,-€

900

1200

900

1200

1500

66,-€

79,-€

78,-€

89,-€

129,-€

145,-€

159,-€

209,-€

650

850

1500

BYLINKY, HORTENZIE, MUŠKÁTY
ACER, TUJE, ZEMINA,
€
BEZSEMENNÉ HROZNO

1,50

VRTUĽKY

865
2210

1500

2400
1600

2100
1500

1200
1500

1800

1200

600

50,-€

900

31,-€

1500

600

1200

900

500

1200

Po-Ne 8-20 h

PARKOVANIE vo DVORE
RUŽÍ,
KYTICE, DARČEKY, VENCE, BOXY
KRÍČKOVÉ OVOCIE
LETNIČKY, BALKÓNOVÉ KVETY,

OKNÁ BEZ ČAKANIA - SKLADOM viac ako 1000ks
500

5

97,-€

Uvedené rozmery sú rozmery stavebných otvorov. Ceny bez DPH.

VRANOV n./T, Čemerianska 192
Tel./fax: 057/ 44 22 066
E-mail: ok.okno@azet.sk
T-MOBILE: 0904 121 157

Montáž a prenájom fasádneho lešenia zn. GRAF

66-0116

KOŠICE, Letná 47
Tel./fax: 055/ 64 44 446
E-mail: ok.kosice@gmail.com
O2: 0948 622 266

Donáška: www.expreskvety.sk
0905 778 904

HĽADÁTE

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

sk

pre

ss.

GARÁŽOVÉ BRÁNY

www.regionpress.sk
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ZAMESTNANCA?

CEL S KÚ
OS ST
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I
N
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AŠ ER
S
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k
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66-0114

6-8 komor. profil s troma tesneniami ALUPLAST, DECCO, SALAMANDER
ZADARMO mikroventilácia
ZADARMO žalúzie
okien
pri montáži okien našou firmou
ZADARMO zameranie
ZADARMO blokáda kľučky
ZADARMO demontáž okien
proti chybnej manipulácii
Špičkové kovanie zn. “MACO” rakúskej výroby

KULTÚRA, PRÁVNIK RADÍ, SUDOKU / BÝVANIE
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Škrtá sa všade, ale na nulu?

Vlastníctvo bytov

Dosť sa v súvislosti so zrušením dotačnej schémy v Bratislavskom kraji
rozvírila voda. Ale málo!

Zvažujete kúpu alebo predaj bytu?
Ako sa nadobúda vlastníctvo k bytu,
čo je s vlastníctvom bytu spojené a
aké náležitosti má zmluva o prevode
vlastníctva bytu?

Otázka, z čoho budú aktéri nezávislej kultúry v najbližších mesiacoch a v
roku 2021 tvoriť, sa totiž doteraz verejne
nepoložila, len v kuloároch. Všade sa
hľadajú teraz financie, bude sa škrtať,
vieme všetci. Ale prvýkrát zaznela niečomu podpora 0 eur!
Čo to znamená?
Na Slovensku je kultúra zriaďovaná
buď štátom, samosprávami a potom je
nie úplne presne nazvaná nezávislá kultúra (z angl. independent culture). A o tú
pri škrtoch dotácií ide! Pozor, nehovoríme o amatéroch tvoriacich po pracovnej
dobe alebo po škole, hovoríme zväčša
o vyštudovaných profesionáloch, ktorí
sú na voľnej nohe (SZČO). A nielen umelci, ale aj pomocné profesie ako zvukári,
osvetľovači, manažéri, bufetári a iní – sú
teraz ohrození dotáciami 0 eur!

ostatných 6 žúp? Nič. Len čakajú, kým
to utíchne a chcela by som sa mýliť, že
s vysokou pravdepodobnosťou napíšu:
dotácie v roku 2020 - 0 eur! A o koľkých
umelcoch a ich spolupracovníkoch na
voľnej nohe v tejto chvíli hovoríme? Len
o 27.000 odborníkoch. No to stále nie je
koniec príbehu. Oni si totiž časom svoje
miesto niekde inde nájdu, len nám bude
niečo chýbať.
Tie netradičné priestory divadiel,
tie nekonvenčné knihy, filmové klubíky,
folkové, džezové, metalové, punkové
hudobné večery v kluboch či kultúrnych
centrách, diskusné témy, ktoré inde nenájdete a s ľuďmi, ktorí majú trochu iný
slovník a – iný spôsob života – väčšinou
pod priemernou mzdou tejto krajiny.
Tak len toľko sa stalo tou sumou 0
eur pri dotáciách zatiaľ len bratislavského a žilinského kraja. Legitimizoval sa
nezáujem o nezávislú kultúru... - Hm.
Chcela by som sa mýliť...!

Tak čo sa vlastne stalo škrtnutím dotácií v BSK?
Nič. Len to, že kraj dávaný iným za
príklad výborného dotačného systému, si svoju viacročnú prácu len tak
spakruky zmetie zo stola a tvári sa, že
0 eur nezávislej kultúre vlastne patrí.
Nič, len v kriku zaniklo, že sa aj na
stránkach žilinskej župy znenazdania
ocitlo pri dotáciách 0 eur! A čo tých

» Viki Janoušková
nezávislá divadelníčka

Vlastníctvo bytov súhrnne upravuje zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (ďalej len ako „Zákon“).
V zmysle predmetného Zákona sa bytom rozumie miestnosť alebo súbor
miestností, ktoré sú určené na bývanie.
Byty sa zväčša nachádzajú v bytových
domoch, ktorými sa rozumejú budovy,
v ktorých je viac ako polovica podlahovej plochy určená na bývanie. Tento bytový dom má svoje spoločné časti a spoločné zariadenia, na ktorých majú svoj
podiel všetci vlastníci bytov, prípadne
nebytových priestorov v bytovom dome.
S vlastníctvom bytu neraz často súvisí
aj podiel na pozemku, na ktorom je bytový dom postavený. Napokon, s vlastníctvom samotného bytu sú spojené aj
zariadenia a príslušenstvo bytu.
Všetky vyššie spomenuté záležitosti je potrebné riadne špecifikovať
aj pri nadobudnutí vlastníctva k bytu.
Okrem zdedenia a výstavby, vstavby
alebo nadstavby bytu je to najčastejšie
Zmluva o prevode vlastníctva k bytu.
Okrem jej podstatných náležitostí podľa Občianskeho zákonníka, musí táto
zmluva obsahovať aj popis bytu a jeho
príslušenstva, vymedzenie umiestnenia bytu (adresa, číslo vchodu, po-

schodie a číslo bytu a taktiež súpisné
číslo stavby a pozemok, na ktorom je
stavba postavená), rozlohu v m2. Je
v nej potrebné vymedziť prevádzaný
spoluvlastnícky podiel na spoločných
častiach a spoločných zariadeniach
domu, na jeho príslušenstve a taktiež
úpravu práv k pozemku /pozemkom),
na ktorých je postavený bytový dom.
Dôležitou súčasťou zmluvy je pristúpenie nadobúdateľa k zmluve o správe bytového domu alebo k zmluve o spoločenstve vlastníkov bytov. Prílohou tejto
zmluvy musí byť taktiež potvrdenie od
správcu, resp. predsedu spoločenstva,
že vlastník bytu (t.j. predávajúci), nemá
voči nemu nedoplatky.
Zmluva s osvedčenými podpismi by
mala byť vyhotovená pre každú zmluvnú stranu v jednom vyhotovení, v jednom vyhotovení pre banku a v dvoch
vyhotoveniach pre katastrálny úrad.
Zmluva v dvoch vyhotoveniach je spolu
s vyhlásením správcu, resp. predsedu
spoločenstva a dokladom o zaplatení
správneho poplatku vo výške 66,00
EUR, prílohou návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.

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

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

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%
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VSTAVANÉ SKRINE
a ŠATNÍKY

kosice@feddoor.sk

Komenského 8, Košice

0918 623 064

Po -Pia: 09 - 12 / 13 - 16

Výročia a udalosti
abdikoval Edvard Beneš na úrad prezidenta, jeho nástupcom sa
stal Klement Gottwald.

7. júna 1948
66-0117

0905 601 167 | 0903 802 909

87-0013

www.feddoor.sk

Kamenárske práce
pomníky a hroby

na pomník
AKCIA
júla!
do konca

Pri objednávke pomníka
MA
mramorová váza a svietnik ZDAR

Alžbetina 30

KE20-23 strana-
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Ako ďalej na pracoviskách z pohľadu
dodržiavania hygienických nariadení

V súvislosti s postupným uvoľňovaním opatrení proti šíreniu COVID-19 a návratom na pracoviská
sa odporúča primerane uplatňovať
preventívne hygienické a protiepidemické zásady. Pripravili sme ich
súhrn.
Nosenie rúška

Opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR bol nariadený zákaz vychádzať a pohybovať sa na verejnosti
bez prekrytia horných dýchacích ciest
(napríklad rúško, šál, šatka a pod.). Pod
pojmom „verejnosť“ sa na tento účel
rozumie aj pracovisko. Uvedené opatrenia sa vzťahujú na všetky spoločné
priestory, ako aj pri kontakte s inými
osobami a slúžia na predchádzanie šírenia prenosného ochorenia. Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť rúško ako
certifikovaný výrobok pri práci len tam,
kde je zvýšené riziko expozície biologickým faktorom. V iných prípadoch
zamestnávateľ rúško nie je povinný poskytnúť.

Dezinfekcia

žívané predovšetkým individuálne, ak
je zdieľanie nutné, okruh používateľov
by sa mal zredukovať na čo najmenšiu
mieru.

Dodržiavanie
bezpečných odstupov

Zamestnávateľ by mal v maximálnej
možnej miere a v rámci svojich možností ako aj možností vyplývajúcich z
priestorového usporiadania prevádzky vytvoriť zamestnancom podmienky
na ochranu pred šírením koronavírusu napríklad zväčšením rozostupov a
dodržiavaním primeranej vzdialenosti
medzi zamestnancami (minimálna
vzdialenosť 2 m medzi zamestnancaPretože každá organizácia má iné
podmienky vykonávania práce, je
predovšetkým na zamestnávateľovi
(a tiež na jeho dohode so zástupcom
zamestnancov), ktoré z opatrení
uvedie do praxe tak, aby bola umožnená činnosť prevádzky a zároveň
sa znížilo riziko šírenia infekcie.
Je vhodné opatrenia kombinovať
(napr. zabezpečiť odstupy medzi
zamestnancami min. 2 m; v prípade
vyššieho počtu zamestnancov striedať zamestnancov pracujúcich na
pracovisku a zamestnancov pracujúcich v režime home office tak, aby
bolo umožnené dodržať bezpečnú
vzdialenosť medzi zamestnancami,
resp. doplniť bariéry, ak to charakter
práce a bezpečnostné predpisy
umožnia).

ilustračné foto

Výťahy

Je potrebné vyhnúť sa nadbytočnej
koncentrácii osôb vo výťahu. Odporúča
sa v maximálnej možnej miere obmedziť cestovanie výťahom, prípadne sa
mu celkom vyhnúť (najmä v nižších budovách). V prípade cestovania výťahom
je optimálne zníženie počtu osôb na
jednu čtvrtinu maximálne povoleného
počtu osôb.

utierkami. Zariadenia na osobnú hygienu je potrebné dezinfikovať minimálne
raz denne.

Nevyhnutné je pravidelné a dôkladné
Meranie telesnej teploty
umývanie rúk mydlom a tečúcou vodou.
Meranie telesnej teploty pri vstupe na
Zamestnávateľ musí zabezpečiť dezinpracovisko nie je povinné a má odpofekčné prostriedky, aby zamestnancom
rúčací charakter. Podrobnosti bezkonaj klientom bola poskytnutá možnosť
taktného merania telesnej teploty sú
dezinfekcie rúk. Dávkovač s dezinfekčuvedené v Usmernení ako postupovať
ným prostriedkom musí byť dostupný
pri meraní telesnej teploty a pri odhapri vchode na pracovisko, resp. pri
lení zvýšenej telesnej teploty pri vstupe
Klimatizácia
vchode do budovy a zamestnávateľ ho
Klimatizácia môže byť považovaná za do nemocníc a do priemyselných podmusí pravidelne dopĺňať. Okrem toho
zdroj možného rizika, preto sa odporú- nikov.
sa musí vykonávať pravidelná dezinfekcia podlahy a dotykových plôch.
mi, resp. medzi zamestnancom a klienPríznaky možného ochorenia
tom). V tejto súvislosti je potrebné preZamestnanci, ktorí majú príznaky
hodnotiť pracovné postupy, aby bolo
respiračného ochorenia s podozrením
Používanie vlastných
umožnené dodržiavanie bezpečných
zariadení a pomôcok
na COVID-19 (zvýšená teplota, ťažkosti
s dýchaním, kašeľ, nádcha a pod.) by
Spoločné používanie zariadení a odstupov, resp. skrátiť čas, ktorí strámali zostať doma, vyhýbať sa úzkemu
pomôcok (napr. písacích potrieb, klá- via zamestnanci v menšom odstupe.
kontaktu s inými ľuďmi vrátane členov
vesníc, nástrojov a pod.) by sa malo Podľa priestorových a organizačných
rodiny, prípadne kontaktovať svojho
zredukovať na nevyhnutnú mieru. Za- možností pracoviska by sa malo zvážiť
poskytovateľa zdravotnej starostlivosti
riadenia a pomôcky by mali byť pou- prijímanie klientov alebo rokovanie
s nimi v oddelených (samostatných)
alebo regionálny úrad verejného zdrapriestoroch tak, aby sa zredukovala
votníctva a uviesť podrobnosti o posledfrekvencia a počet kontaktov na najnižnom pohybe a príznakoch. V prípade
šiu mieru, napr. jeden zamestnanec a
objavenia sa príznakov počas pracovjeden klient.
nej doby je potrebné informovať o tom
nadriadeného. Vhodné je preventívne
vyčleniť samostatnú miestnosť pre príPráca on-line
padné izolovanie potenciálne infikovaTam, kde je to možné, mal by sa v
nej osoby.
maximálnej možnej miere obmedziť
fyzický kontakt s klientmi alebo spolupracovníkmi (porady, konferencie) naTest na alkohol dychovou skúškou
príklad využívaním online technológií
Rozsah, obsah ani periodicita kontrol
ilustračné foto
alebo telefonickej komunikácie.
nie je všeobecne ustanovená a špecifiča – aspoň tam, kde je to možné – využí- kujú si ich sami zamestnávatelia, so zrevať skôr prirodzené vetranie. Pri vstupe teľom na osobitosti a komplikovanosť
Predchádzanie nadbytočnému
do miestnosti sa odporúča otvoriť okná vykonávaných prác, zložitosť zariadení
zhromažďovaniu osôb
Zamestnávateľ by mal vytvoriť také na cca 15 minút a to najmä vtedy, keď sa a technológií, štruktúru a kvalifikovapodmienky (napríklad posunom času tam predtým zdržiavalo väčšie množ- nosť zamestnancov, predchádzajúce
začiatku alebo skončenia pracovnej stvo ľudí.
skúsenosti s dodržiavaním predpisov,
doby, prestávok a pod.), aby pri príchovýskyt pracovných úrazov, nebezpečných udalostí a pod. V prípade, že k
de alebo odchode z pracoviska nedochá- Zariadenia na osobnú hygienu
Zariadenia na osobnú hygienu musia testovaniu dôjde, musí sa uskutočniť za
dzalo k nadbytočnému zhromažďovaniu
zamestnancov v spoločných priestoroch byť vybavené tečúcou vodou, tekutým dodržania všetkých príslušných bezpečilustračné foto (vchod, vrátnica, šatne a pod.).
mydlom a jednorazovými papierovými nostných a hygienických zásad.
ib
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Alžbetina 30 ¦ Košice
plastové a drevené eurookná, dvere a garážové brány

549€

489€

389€

SUPER

OKNÁ DO 7 DNÍ
Profesionálni, školení pracovníci

NA SPLÁTKY
BEZ NAVÝŠENIA

Špičkové
5 - komorové
profily
kovanie
V cene okien je zahrnuté:

na vchodové dvere
s bezpečnostným
kovaním

590€

AKCIA

demontáž, montáž, vysprávky, vonkajšie
a vnútorné parapety, mikroventilácia,
retiazkové celotieniace žalúzie,
zdvíhač krídla, DPH, odvoz zdarma
Bližšie informácie v predajni

AKCIA

na zateplenie rodinných domov
| uhlíkový polystyrén v cene obyčajného |
pri objednávke do konca júna
elektrická nerezová rúra Elektrolux
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34-0003-5

420€

Pri montáži
dodržiavame
prísne
hygienické
a bezpečnostné
opatrenia

10

ZDRAVOTNÍCTVO
/ SLUŽBY
zdravotníctvo

Najčítanejšie regionálne noviny

Zdravotníctvo je už v bežnom režime,
tu sú praktické rady
Slovensko patrí medzi špičku vo
zvládnutí nového koronavírusu,
čo je výsledkom kombinácie rýchlych, razantných opatrení a disciplinovanosti verejnosti. Odmenou
pre ľudí je postupný návrat do bežného režimu aj v zdravotníctve.
Ambulancie

minister zdravotníctva SR Marek Krajčí. „Pacient by mal byť objednaný na
konkrétnu dobu tak, aby nedochádzalo
k prítomnosti viac než 3 pacientov v čakárni súčasne,“ vysvetlil. Vyšetrenie pacienta v ambulancii sa musí uskutočniť
s asistenciou osobných ochranných pomôcok a dostupnosťou dezinfekčných
prípravkov. „Aj naďalej je odporúčané
využívať možnosť vzdialeného prístupu
k preskripcii formou e-receptu, vydávaniu OČR, karanténnej PN elektronickou
formou, zaistenie žiadaniek na laboratórne vyšetrenie prostredníctvom aplikácie NCZI a COVID-PASS-u,“ povedal
minister zdravotníctva.

ilustr. foto
základného lekárskeho vyšetrenia pred
operačným/intervenčným
výkonom
je však stále povinná epidemiologická
anamnéza. Treba však počítať aj s možnosťou, že čakacie lehoty na zákroky sa
predĺžia.

ní Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

Lôžková starostlivosť

Dlhodobú lôžkovú zdravotnú starostlivosť je možné poskytovať bez obmedzení za predpokladu dostupnosti a
používania osobných ochranných poJednodňová staroslivosť
Zdravotnú starostlivosť v domácom môcok podľa odporúčaní Ministerstva
prostredí pacienta je možné poskyto- zdravotníctva SR. Pre prijatie nových
vať bez obmedzenia za predpokladu pacientov sa odporúča vykonať zodpodostupnosti a používania osobných vedanie takzvaných triediacich otázok.
ochranných pomôcok podľa odporúčaib

49-0021

Vzhľadom na dobrú epidemiologickú
situáciu je opäť možné poskytovanie
zdravotnej starostlivosti v takmer celom
rozsahu. Naďalej však treba dodržiavať
opatrenia, ktoré znižujú riziko prenosu
ochorenia. „Na vyšetrenie by sa mali
pacienti objednávať telefonicky alebo
elektronicky, ak je to možné a dodržiavať odporúčania lekárov ohľadom Lekárne
času a spôsobu vyšetrenia,“ vysvetlil
Ľudia, ktorí čakajú v rade v lekárni,
by mali medzi sebou dodržiavať 2-metrové odstupy. Zachovaný by mal byť
priestor 15 m2 na zákazníka a dostupPacienti, nebojte sa!
nosť dezinfekčných prostriedkov.
„Pacienti môžu v týchto dňoch absolvovať už aj bežné vyšetrenia, očkovania či preventívne prehliadky, ktoré
Nemocnice - operácie
dokážu včas podchytiť viaceré závažné
Pred plánovaným operačným alebo
ochorenia a zlepšiť tak ich vyhliadky
intervenčným výkonom pri súčasnej
na úspešnú liečbu.“
epidemiologickej situácii už nie je poPrezidentka Asociácie na ochranu
trebné dodržiavať 14-dňovú karanténu,
práv pacientov SR Mária Lévyová
takisto nie je povinné preukázať sa negatívnym testom na COVID-19. Súčasťou
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RODINNÁ PORADŇA / SLUŽBY, BÝVANIE, ZAMESTNANIE

Tehotenstvo počas korony

11

PONÚKAME PRÁCU V ARMOVNI

OHÝBANIE A STRIHANIE
BETONÁRSKEJ OCELE

Vzhľadom na to, že rodina Vám v
tejto situácii môže ťažko pomôcť, vhodným riešením na určitý čas by bolo
krízové centrum, kde by Vám poskytli
ubytovanie, stravu a najmä odborné
sociálne, psychologické, právne poradenstvo a pomohli naštartovať ďalší
život. Naša organizácia Fórum života
v projekte Zachráňme životy spolupracuje s viacerými krízovými centrami
a poskytuje matkám zaradených do
projektu finančnú a hmotnú pomoc na
preklenutie ťažkej situácie počas jedného roka po narodení dieťaťa. Bližšie
informácie o projekte nájdete na www.
zachranmezivoty.sk.
Vo Vašej situácii je možné využiť aj ďalšie projekty, napr. Femina
– Centrum konkrétnej pomoci, ktoré
pomáha nečakane tehotným, obetiam
diskriminácie alebo násilia, pri prežívaní krízy v rodine, rodinám v sociálnej núdzi, s nedostkom potravín, šatstva alebo v problémoch s bývaním, či
Poradňu Alexis, poskytujúca pomoc v
situáciách spojených s neplánovaným
V tomto období, keď ľudia trávia tehotenstvom, kde odborní pracovníci
spolu viac času vplyvom opatrení sú- dokážu sprevádzať klientky až do vyvisiacich s COVID-19, vzrástol aj počet riešenia ich zložitej situácie aj kontaktehotenstiev, medzi nimi aj tínedžeriek tovaním a spoluprácou s inštitúciami
. Mnohé z nich sú však nechcené, či už štátnej správy, samosprávy a ďalšími
z ekonomických alebo sociálnych dô- organizáciami.
vodov. Vo svojom liste píšete, že umelý
potrat pre Vás nie je riešenie. Preto Vám
ponúkame aj iné možnosti a spôsoby,
» Mária Demeterová
ako ťažkú situáciu riešiť.
Koordinátorka projektu Zachráňme životy
„Som 17 ročná študentka strednej
školy. Pochádzam z disfunkčnej rodiny. Mama je alkoholička (neliečená), opustila nás a odišla z rodiny. So
dvoma súrodencami a otcom žijeme v
dvojizbovom byte. Našla som si priateľa, tínedžera, veľmi som sa do neho
zaľúbila. Pomáhal mi zabudnúť na
problémy v našej rodine. Po čase som
zistila, že som tehotná. Práve v tejto
zložitej situácii koronavírusu. Keď
sa priateľ dozvedel, že som tehotná,
navrhol mi ísť na potrat. Namietala
som, že by som nezvládla dať si zobrať vlastné dieťa, dal mi na výber:
on alebo dieťa. Opustil ma a viac sa
neukázal. Teraz som v šiestom mesiaci tehotenstva. Môj otec ťažko nesie vzniknutú situáciu. Jeho zárobok
nedokáže pokryť naše náklady na
nájomné, jedlo a ďalšie potreby. Po
narodení dieťatka už vôbec nemôžem doma zostať. Preto Vás prosím,
poraďte mi, čo môžem v tejto situácii
urobiť? Vopred ďakujem.“

• Miesto výkonu práce - Rakúsko (20 km od BA)
• Termín nástupu - ihneď po vybavení
vstupných povolení
• Hrubá mzda 1300 eur brutto/mesiac
• Celoročná práca na TPP aj živnosť
• Prax nie je podmienkou
• Aj ucelené partie
pejupex@gmail.com

0911 796 226

43-0099

Ponuka práce v NITRE

WŽŶƷŬĂŶǉƉůĂƚ͗ϵϳϬƵƌďƌƵƩŽƉƌŝŽĚƉƌĂĐŽǀĂŶşĐĞůĠŚŽŵĞƐŝĂĐĂ
WŽǌşĐŝĂ͗^ŬůĂĚŶşŬďĞǌss;ŵĂŶŝƉƵůĂŶƚͿ

Pozícia: Operátor/ka výroby LCD

EĄƉůŸƉƌĄĐĞƉƌĞƉŽǌşĐŝƵ^ŬůĂĚŶşŬďĞǌss͗

EĄƉůŸƉƌĄĐĞƉƌĞƉŽǌşĐŝƵKƉĞƌĄƚŽƌͬŬĂǀǉƌŽďǇ>͗

ǌĄƐŽďŽǀĂŶŝĞǀǉƌŽďŶǉĐŚůŝŶŝĞŬƉĂůĞƚŽǀǉŵǀŽǌşŬŽŵ

ǀǉƌŽďĂ͕ƐŬůĂĚĂŶŝĞĂŬŽŵƉůĞƟǌŽǀĂŶŝĞŬŽŵƉŽŶĞŶƚŽǀ

Miesto práce

Termín nástupu

Nitra, Slovensko

ŝŚŶĞě͕ĚŽŚŽĚŽƵ

^ƚƌĂǀŶĠůşƐƚŬǇ
ĂďĞǌƉĞēĞŶĠƵďǇƚŽǀĂŶŝĞƉƌĞǌĂŵĞƐƚŶĂŶĐŽǀ

Termín nástupu
ŝŚŶĞě͕ĚŽŚŽĚŽƵ

Miesto práce

Nitra, Slovensko

^ƚƌĂǀŶĠůşƐƚŬǇ
ĂďĞǌƉĞēĞŶĠƵďǇƚŽǀĂŶŝĞƉƌĞǌĂŵĞƐƚŶĂŶĐŽǀ

sƉƌşƉĂĚĞǌĄƵũŵƵǀŽůĂũƚĞ
02 208 50 102 alebo 0915 896 479

e

ePersonal s.r.o.,

E-mail: info@epersonal.sk, web: www.epersonal.sk

59-0199
59-0000

KOŠICKO

Výročia a udalosti
sa v Prahe konala prvá anatomická pitva ľudského tela, ktorú
uskutočnil lekár Ján Jesenius; pitva trvala až do 12. júla 1600.

8. júna 1600

VYPRATÁVANIE

DOMOV, BYTOVÝCH
A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV

VÁM
ZABEZPEČÍ
BRIGÁDNIKOV

pivnice, povaly, garáže, stavby, sklady.

Jedlíkova 5, Košice

Čistenie a výrez náletových drevín.
Ručné búracie práce RD, stodôl, vedľajších budov.

0903 640 759

79-0056

vypratavaniekosenie@mail.telekom.sk

www.studentservis.sk
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34-0084

0905 744 995

ZDRAVIE / SLUŽBY
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������

IENKY

- pracovník
vo výrobe /ČR/
- montážny
pracovník /ČR/
- tesár /DE/
- zdravotné
CALL CENTRUM:
asistentky /DE/
- klampiar, inštalatér 0905 552 537
0915 971 823
zvárač /DE/
VHODNÉ PRE MUŽOV, ŽENY aj PÁRY

0918 726 754
PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM
Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia

34-0002-3

é

stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

85_0353

PRAVA hraden
UBYTOVANIE a DO

���TO, RÝCHL���������������

10-0075

VÝHODNÉ PLATOVÉ PODM

Najčítanejšie regionálne noviny
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