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Certifikované bezpečnostné dvere
za najnižšie ceny v Košiciach!!!
Certifikované bezpečnostné dvere
za najnižšie ceny v Košiciach!!!

BEZPEČNOSTNÉ DVEREBEZPEČNOSTNÉ DVERE

430 €430 €
s montážou

450 €450 €
s montážou

560 €
od

560 €
s montážou

Vhodné aj do

PÔVODNEJ

zárubne!!!

Vhodné aj do

PÔVODNEJ

zárubne!!!
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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.
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NONSTOP INFOLINKA

NA ČOKOĽ’VEK OD AŽ DO

0905 489 069 | 0907 954 380
www.drevsting.sk
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DREVENÉ OKNÁ | DVERE | INTERIÉR | BRÁNY | PODLAHY | SCHODY

DOMOV S ČAROM DREVA

Južná tr. 78
KOŠICE
055/685 57 87

Slovenský
výrobca

- %-30%
AKCIA

Okamžitý
výkup

vášho bytu!
Alebo viete o niekom

vo Vašom okolí,
kto predáva byt?

Ozvite sa.

Okamžitá odmena
za tip až 1650 eur!

0904 074 399
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SKLADOVANIE
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0950 41 41 82
www.ZaluzieKosice.sk

PRETESNENIE
okien a dverí

OPRAVA
ŽALÚZIÍ
NOVÉ ŽALÚZIE

NOVÉ SIETE
proti hmyzu
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zameranie ¦ dovoz ¦ montáž
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V cene je zahrnuté okno vrátane dopravy, demontáže, montáže,
úpravy ostenia, vonkajších a vnútorných parapiet,

retiazkových žalúzií ISSO a DPH, likvidácie starých okien.

KOŠICE
Južná trieda 97
(pred ČS OMV)
tel.:
055/728 87 80 - 1
0905 89 89 81
0911 89 89 87

ZÁRUKA na okná 5 rokovakcie   sa nekombinujú

Brugmann
SALAMANDER

410€
REHAU

554€

Brugmann
SALAMANDER

340€
REHAU

435€

Brugmann
SALAMANDER

470€
REHAU

570€
Brugmann
SALAMANDER

390€
REHAU

488,50€ AKCIAAKCIA

AKCIA
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e-mail: bf-trade@stonline.sk      www.bf-trade.ske-mail: bf-trade@stonline.sk      www.bf-trade.sk

Pri montáži dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia

www.jarekcistikoberce.sk ¦  0915 937 226
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čistí čalúnený nábytok a koberce u Vás aj u nás
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www.cisteniehrobov.sk
0907 946 25611-ročné skúsenosti

www.regionpress.sk
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KOŠICE

Každý týždeň: 
Košice I, Džungľa, Košice I, Sever, 
Košice I, Sídlisko Ťahanovce, Ko-
šice I, Staré Mesto, Košice I, Ťaha-
novce, Košice II, Myslava, Košice II, 
Pereš, Košice II, Sídlisko KVP, Koši-
ce II, Šaca, Košice II, Západ, Košice 
III, Dargovských hrdinov, Košice III, 
Košická Nová Ves, Košice IV, Bar-
ca, Košice IV, Juh, Košice IV, Nad 
jazerom, Košice IV, Vyšné Opátske 

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

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   94.750 Bratislavsko Východ
BZ 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    38.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO      45.115 Prešovsko+SB
SN    32.750 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

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

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09
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66
-0

21
6

Rekonštrukcie
bytov, domov, 0910 433 877

Kúpim obrazy, známky, knihy
0907 225 216
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KOMPLEXNÉ REKONŠTRUKCIE
domy  |  byty  |  jadrá

0907 268 305  |  www.samkovci.sk
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Rekonštrukcie: maľovanie,
stierky, omietky, sieťkovanie

a drobné úpravy  ¦  0909 103 422
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Kosenie a upratovanie pozemkov a záhrad
Výrub stromov  ¦  Strihanie živých plotov

Odvoz odpadu  ¦  0940 375 882
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0911 60 20 40

Rezanie betónu ¦ Vŕtanie betónu
www.diamantoverezanie.sk

BIELE
vzor

BIELE
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

ČEREŠŇA
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ
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www.ocelovedvere.sk
ocelovedvere@ocelovedvere.sk

kovanie
ZDARMA

zameranie
ZDARMA

v ponuke aj
INTERIÉROVÉ

DVERE

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

0917 56 36 12
0911 60 20 40

DUB
vzor
DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

odborná montáž s licenciou
technickej služby od polície SR

AKCIA 270€

v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge        všetky dvere SKLADOM

 Sídlisko Terasa, Sokolovská 5   |   Po-Pia: 8-17
 Sídlisko Ťahanovce, Americká trieda   |   Po-Pia: 9-18

   obchodný dom KLAS (bývalá MILA) 1. posch.

MDDr. Lenka Budziňáková
Zubná ambulancia a dentálna hygiena 

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

www.qualident.sk
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Výplne zubov 1
Dávno sú preč časy, kedy ošetrenie 
kazu amalgámovou (tmavou) 
výplňou bolo pre pacienta jedinou 
voľbou, alebo keď fotokompozitná 
(biela) výplň bola vhodná  len na 
ošetrenie predných zubov. V súčas- 
nosti  máme k dispozícii množstvo 
rozličných materiálov a výrobcovia 
sa predbiehajú v zdokonaľovaní ich 
vlastností. To nám, zubným lekárom, 
umožňuje zhotoviť kvalitnú výplň, 
ktorá spĺňa nielen funkčné, ale aj 
estetické požiadavky. Aj dnes sa 
stretávam s názorom, že "biele" 
výplne sú menej trvácne, často 
vypadávajú, alebo dochádza pod nimi 
k vzniku zubného kazu. S prípadmi 
vypadávajúcich výplní či kazov pod 
výplňami sa stretávam prakticky 
každodenne, bez ohľadu na to, či sa 
jedná o amalgámovú alebo fotokom- 
pozitnú výplň. Dôvody bývajú 
spravidla rovnaké – nedôslednosť pri 
výbere vhodného materiálu a nedo- 
držiavanie správneho technologické-
ho postupu zo strany lekára alebo 
nedostatočná ústna hygiena pacien- 
ta. Samozrejme, sú aj krajné prípady, 
keď je zhotovenie výplne z rôznych 
dôvodov problematické. Ideálna 
výplň by mala anatomicky kopírovať 
pôvodný tvar zuba a farebne sa 
zhodovať so zvyškom chrupu. 
Súčasné materiály a technológie 
zubnému lekárovi umožňujú to, aby 
každá výplň spĺňala tieto parametre. 
K dlhšej životnosti výplne okrem 
technológie zhotovenia veľmi 
prispieva starostlivosť zo strany 
samotného pacienta - kvalitná 
domáca ústna hygiena, pravidelné 
absolvovanie pravidelných preven- 
tívnych prehliadok a profesionálnej 
dentálnej hygieny.

www.regionpress.sk

0905 694 993  |  www.drevoplast.eu
drevoplast@drevoplast.eu
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interiérové
vchodové

Študentská 1, Košice (bývalá práčovňa)

garážové
brány

sieťky žalúzie

dvere
okná
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17DROBNÉ
údržbárske

PRÁCE0949 707 583

vodoinštalačné a elektroinštalačné práce, obklady, dlažby,
sadrokartónové podhľady a priečky, omietky, maľby,
zateplenie rodinných domov, oporné múry

REKONŠTRUKCIE bytových jadier
STAVBY rodinných domov na kľúč

AKCIA
Bezpečnostné
dvere ZDARMA

Diagnóza F 73

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Zažili to pravdepodobne mnohí z 
nás. Nie také to klasické - chýba 
mi to alebo tamto čo má henten či 
onen, alebo mi prestala ísť práčka, 
potrebujem nové auto...

Byť na konci so silami, keď len 
zúfalo sedíte a hlavou sa vám prehá-
ňajú myšlienky ako ďalej, ani nie či, 
skôr ako vôbec nejak ďalej. Takých 
ľudí je na Slovensku veľa a v tejto 
chvíli myslím na každého z nich. 
Obdivujem silu, ktorú v sebe nachá-
dzajú na zvládanie pre bežného člo-
veka nezvládateľného, prekonávanie 
neprekonateľného a tešenie sa z toho, 
z čoho by sa iný zosypal ako domček 
z karát.

Obdivujem silu nezlomných a 
odhodlaných. Obdivujem tých, ktorí 
nemárnia čas politikárčením, nená-
visťou, závisťou, hlúposťou, mali-
chernosťou a jednoducho predlžujú 
život. Teda, vôbec nie jednoducho, 
ale dokážu to. Sebe či iným.

Mám dosť večne nespokojných, 
žijúcich vo svete dostatku, mám dosť 
povýšených, mysliacich si, že sú je-
diní oprávnení súdiť a odsudzovať. 
Mám dosť premúdrených, ktorí sa 
ešte nikdy neocitli v takej životnej si-

tuácii, v ktorej naozaj išlo o život a nie 
o doslova kraviny. Mám dosť tých, 
ktorí nás večne presviedčajú o tom, 
že iba ich “pravda” je PRAVDOU. A 
iba ich názory sú tými správnymi 
názormi. Dokonca, názormi povole-
nými a len tie ako jediné sú akcep-
tovateľné - ako pred viac ako tridsať 
rokmi, čo si už dnes mladá generácia 
v aktívnom veku nepamätá.

Naše životy sú panoptikom sku-
točných problémov, lebo, ako sa vra-
ví, naozajstné problémy nezažili iba 
ak tak idioti. To slovo nie je myslené 
ako nadávka, to je skutočný názov 
skutočnej diagnózy (Dg F 73).

Mimochodom, koľkí z vás už 
poznali, že “byť na konci so silami” 
znamená vlastne opäť stáť na začiat-
ku? A koľko tých začiatkov už máte 
za sebou? Čím viac, tým lepšie sku-
točne poznáte pravý život. 
A čím skôr ich absolvu-
jete, tým viac času vám 
zostane na samotnú 
zmysluplnú cestu.

Veľa šťastia pri jej 
zdolávaní!
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STK
JAZERO

STK + EK
pre objednaných klientov bez čakania

Napajadlá 7, Košice
www.stkkosice.sk

Po - Pia: 
7.00 - 17.00

So: 
8.00 - 13.00

Objednávky 055-304 57 27

mobil:  0905 245 995
Košice, Priemyselná 4
www.safiroll.sk
e-mail:
safiroll@safiroll.sk
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Ing. Soňa Kovačevičová
certifikovaný realitný maklér
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KVETY
Popradská 28C, KE

  PARKOVANIE vo DVORE

Novootvorená predajňa

Po-Ne 8-20 h

KYTICE, DARČEKY, VENCE, BOXY RUŽÍ,

SPOMIENKOVÉ VENČEKY A IKEBANY
OTVORENÉ AJ V SOBOTU A NEDEĽU

Donáška kytíc a vencov do 1 hod.

 www.expreskvety.sk ¦ 0905 778 904
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maľby, nátery
nástrek variopaint

na umakartové jadrá
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0905 625 433 remal.kosice@centrum.sk

30
na trhu

30
na trhu

Teraz DOPRAVA A PÍSMO ZDARMA
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490€
Prvotriedne žulové pomníky z kvalitného prírodného materiálu za bezkonkurenčné ceny

ZASTÚPENIE NA CELOM VÝCHODNOM SLOVENSKU

Obojstranná impregnácia pomníka proti vode ZADARMO
Seriózny prístup ku každému zákazníkovi

Bezplatná obhliadka a nacenenie
Kompletné práce - aj výkopy

Poctivo prevedená práca

Z a vo l a j t e  n á m  n a  b e z p l a t n ú  l i n k u  0800  500  535

Vaše kamenárstvo OKNO, s.r.o.  |  www.oknosro.sk
Jazerná 1 (areál Dávid), 040 12 Košice

LETNÁ AKCIA

ALÚZIE
MARKÍZY
ROLETY

Siete proti hmyzu
Zhŕňovacie dvere

Široký sortiment, rýchle dodávky,
atypické riešenia, 18 - ro rax

0905 644 448 
055/729 8838

FACH, Jantárová 30, Košice
www.fach.sk, fach@stonline.sk
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10. 8. 2009        
nastal ráno výbuch v Bani Handlová, pri 
ktorom zahynulo 20 baníkov.

Výročia a udalosti
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»KÚPIM Cz, JAWA, SIM-
SON, PIONIER alebo aj 
diely. 0949 505 827
»KÚPIM STARÉ MOTORKY 
-JAWA/CZ, BABETU, TAT-
RAN, STADION, PIONIER, 
SIMSON, VOZÍK ZA MOTOR-
KU DIELY 0905 450 533
»Kúpim predvojnový bi-
cykel, 0915 376 374

»Predám 2 izb. byt 
ul. Zupkova 58m2 za 
90.000. 0905 436 764

»Kúpim 2- 3 izb byt v KE. 
Súrne. Hotovosť. 0910 
652 053

»Kúpim staré obrazy, 
mince, hodinky, šable a 
iné zberateľské predmety 
a kuriozity. 0905401697
»KÚPIM VZDUCHOVKY- vz: 
35-47, PIŠTOLE aj FLOBERT. 
0905 450 533

Občianska
riadková
inzercia

11 HOBBY A ŠPORT   

auto-moto/predaj 1
auto-moto/iné 2
byty/predaj 3
byty/prenájom 4
domy/predaj 5
pozemky/predaj 6
reality/iné 7
stavba 8
domácnosť 9
záhrada a zverinec 10
hobby a šport 1 1
deťom 12
rôzne/predaj 13
rôzne/iné 14
hľadám prácu 15
zoznamka 16

ČÍS
LA
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UB

RÍ
K 

   

02 AUTO-MOTO / iné 

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

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. 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 no-
vinách, KE zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na druhej 
strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

07 REALITY / iné       

03 BYTY / predaj 

EK

STK TV s.r.o. | Dopravná 4 | Trebišov 
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STK/EK
      bez čakania
STK/EK
      bez čakania

 pre osobné a užitkové vozidlá do 3,5 t
motocykle a vozíky

0914 177 177
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PLASTOVÉ OKNÁ

Dôchodcovia a ZŤP, ZĽAVY do 30%

ZĽAVY
do30%

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

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

DVERE /  /  /  /  / 
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Kompletné PODLAHOVÉ
elektrické KÚRENIE 
pre Váš dom, byt alebo chalupu.

Profesionálna montá , návrh pod a Vášho lania, dodanie

materiálu a Vám, výpo et al ulácie úrenia zadarmo.

0903 249 303
kleva.sro@gmail.com
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BYT - BYTOVÉ JADRO
 REKONŠTRUKCIE BYTOVÝCH JADIER
 KUCHYNSKÉ LINKY  OBKLADY  DLA
 OMIETKY   ELEKTRO REVÍZNE 

SPRÁVY  VODA  KÚRENIE  PLYN
 SADROKARTÓN  KAZETY
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www.facebook.com/V.Skrivanek

w w w . p r o f i l i n v e s t . s k
0918 217 665
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vybav a má uzatvorené zmluvy
   so všetkými zdravotnými pois i

 a a pomocou najnovších technológií 
ového tomografu a dentálneho mikroskopu

“All-on-four” (všetko na štyroch) je populárna
metóda implantácie zubov, v ktorej sú

implanto ustí a sánky.
Pri tejto technológii pacient dostáva pevné zuby

do 24 hodín.

Miniimplantáty
Miniimplantáty sú menšou a lacnejšou verziou

ak Zubné náhrady na
miniimplantátoch na rozdiel od klasických

zubn vyšujú
spok komfort pacientov.

Výhody:
 mo v Vašu

tézu
 bezbolestná aplikácia

bez chirurgických rezov
 minimum kontraindikácií
 rýchle vhojenie

miniimplantátov
 mo tého

enia

Implantáty All-on-4®

Pracujeme so všetkými typmi implantátov.
Ponúkame viacero mo zubov.HAPPYDENT, s.r.o.

NAJNOVŠIE

TECHNOLÓGIE

LASTI

IMPLANTOLÓGIE

  |  f @ .

www. aa .sk

Nájdete nás

/Medicínske centrum/
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-odvoz-dovoz
-sťahovanie
vypratávanie
pivníc, záhrad
-likvidácia 
azbestu-eternito-
vých striech, staveb-
ného a iného odpadu
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0905 611 093

ŽALÚZIE
a SIETE
LETNÁ
AKCIA
-40%

SERVIS OKIEN

www.eurofal.sk | eurofal@gmail.com

bezpečnostné dvere, plastové okná
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ZÁHRADNÍCTVO

www.zahradnictvo-uhrin.sk0940  234  800

Realizácia okrasných záhrad

Strihanie okrasných drevín
Budovanie jazierok, potokov, fontán
Automatické zavlažovacie systémy zn. Gardena

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

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

Redakcia Košicko
Němcovej 30, Košice
3. poschodie, č.d. B.3.07 
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u nás si nemusíte 
vybera� medzi

ERSTVOS OU, 
KVALITOU A CENOU

Trvanlivé mlieko
• polotu�né

Brav�ové 
párky

379

920 g

(1 kg = 4,12)

TTTTTTTrTrTrrrrrTrTrrTrTTT vvvvvaaaavvavvvav nnlliiivvvvvvi éééééé mmlllllm iiieei kkoooooookook
•••••• llppopppppppoooooolooooolpopopopopopopolpoolooooloooooooollllllpopopopopopoppoloooloooololllolllpppopoololololollllppopopolpopopppoopoppoooloooloooooollllpooooolllllllp otuotuotuooottuoooooooooooottttttuuuuuooooototutututtututuuuuuuuuuuuuuooootuuuuotottutuuutuuuuo uutoooooooootottuuototototuottuuuootottuuuoo uuu���n�nnénénéééé��nén������������n��n��n�n�n�nnnnnnééééé��nnnnnnnééné��nééén��� é����� é� éééé

Pepsi/
7UP/
Mirnda 069

2,5 l

(1 l = 0,28) 329

-38%
cena za 1 kg

5.39

Kuracie 
prsné 
rezne

CCHHLLAADDEENNNÉÉ

Hrozno 
biele 
stolové 129

-60%
kg

3.29 

Nektárnky

139

-48%
kg

2.69 

Koktejlové 
paradajky 
stapcové 129

600 g balenie

(1 kg = 2,15)

Konzumné 
zemiaky
skoré 185

-49%

(1 kg = 0,37)

5 kg balenie

3.69

OD NEDELE 9. 8. 

Ponuka tovaru platí od 9. 8. do 15. 8. 2020 alebo do vypredania zásob. Chyby v tla�i vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zien v baleniach a varantoch ponúkaného tovaru. Odber ožný len v obvyklo nožstve.

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 28. 7. 2020.
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... a mnoho �alších výrobkov na www.lidl.sk

Gouda
• blok

269

500 g

(1 kg = 5,38)

Nutella 399

-33%

(1 kg = 6,65)

600 g

5.99*

Smotanový 
jogurt  
• rôzne druhy

029

200 g

(100 g = 0,15) Corgo�
• svetlé 

vý�apné 
pivo

099

-36%

(1 l = 0,66)

1,5 l

1.55*

Syrové nite  
• neúdené

199

250 g

(1 kg = 7,96)

Sprchovací gél
• rôzne druhy

199
(1 l = 1,59)

Toaletý 
papier
• 3-vrstvový

399

16 roliek

(1 rolka = 0,25)

Smotanová 
náterka
• rôzne druhy

089

250 g

(1 kg = 3,56)

Rastlinná náterka   
• rôzne druhy

077

160 g

(100 g = 0,48)

Gél na pranie
• rôzne druhy
• v ponuke aj Prací prášok 

7 kg za 9,99 €

999

100 praní

(1 pranie = 0,10
1 l = 2,00)

5 l

Sprchovací gél
• rôzne druhy

(1 l = 1,59)

TENTO TÝŽDE�

OD NEDELE
DO SOBOTY

9. – 15. AUGUSTA

Ponuka tovaru platí od 9. 8. do 15. 8. 2020 alebo do vypredania zásob. Chyby v tla�i vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zien v baleniach a varantoch ponúkaného tovaru. Odber ožný len v obvyklo nožstve.
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Na Slovensku sa v tomto období stre-
tli tri prelomové udalosti - vírus, kto-
rý urýchľuje transformáciu ekonomi-
ky a spoločnosti, nová vláda, ktorá 
už nechce nechať rozkrádať krajinu a 
miliardy z Európskej únie na reformy. 

Do októbra treba predložiť do Bruse-
lu priority. Japonci vytvorili spoločnosť 
s najproduktívnejšími pracovníkmi na 
svete, Nemci vyrábajú najlepšie automo-
bily na svete, Američania majú najlep-
šie počítačové firmy a Číňania sa chcú 
stať veľmocou v umelej inteligencii. Aké 
budú slovenské priority?

Vytvorili sme svet, kde sú ľudia 
zdrojmi a moderné technológie sa vy-
užívajú na optimalizáciu ich využitia. 
Stimulujeme potreby a spotreby ľudí, 
aby sme ešte viac drancovali prírodu, 
vyrábali nové výrobky a hromadili od-
pad. Ľudia sú produktívnejší, ale majú 
stále menej času. Máme spoločnosť, 
kde bohatí ovládajú chudobných, rodi-
čia nemajú čas na deti a dospelé deti na 
svojich starých a chorých rodičov. Úrad-
níci šikanujú občanov, firmy zarábajú na 
nemocných. Autá a peniaze majú lepšie 
príbytky ako ľudia. Rast materiálneho 
bohatstva nevedie k rastu pokoja v na-
šich dušiach.

Čo keby bol prioritou človek? Hovo-
rí sa o ochrane života pred narodením, 
ale málo o jeho ochrane a kvalite od na-
rodenia do smrti. Vytvorme krajinu pre 
človeka, kde technológie oslobodia ľudí 
a dajú im čas pre svoje deti a rodičov. Kde 
budeme mať čistú pôdu a prírodu, ale aj 
čisté vzťahy bez klamstiev a podvodov. 
Krajinu, kde sa naučíme počúvať jeden 
druhého s spolupracovať. Deti budú mať 
rodičov a nebudú vyrastať v detských 
domovoch a väzniciach. Starkí nebudú 
opúšťať tento svet odložení a osamelí, 
ale v kruhu svojich blízkych. Ľudia ne-
budú nepotrební, neužitoční, neprispô-
sobiví - ale milovaní a prijatí. Aj tí, ktorí 
zišli z cesty, stratili sa, blúdia. Ukážme 
svetu, že malá krajina v srdci Európy, je 
krajinou pre ľudí - aj tých najbiednejších 
a najslabších. Nemusíme byť najlepší vo 
výrobe áut alebo digi-
talizácií. Spýtajte sa 
obyčajného človeka 
čo je v živote dôleži-
té. Často dostaneme 
odpovede - zdravie, 
rodina a rešpekt. 
V y t v o r m e 
krajinu pre 
ľudí. 

Priorita človek

» Ján Košturiak

Aby sme to správne pochopili, tak 
hneď na úvod - vlády môžu prijímať 
akékoľvek opatrenia, ale zmôžu iba 
málo, ak občania nechcú, alebo neve-
dia spolupracovať.

Televízne snímky spravodajstiev z 
ktoréhokoľvek mesta v Európe, či v USA. 
Čakanie na druhú vlnu. Kaderníčka so 
slzami na krajíčku sa sťažuje, že práve 
prežila prvú vlnu - ale druhú? Sotva ju 
zvládne. Došli jej všetky finančné pros-
triedky, vrátane rezerv. Je unavená, vy-
čerpaná, cítiť z nej obavy a neistotu. Už 
niet síl, ako počas prvej vlny, vzdorovať 
a prinášať obete.

Nemci, konkrétne napríklad z Ko-
chovho inštitútu, čo je naozaj renomova-
ná inštitúcia, poukazujú na mimoriadne 
znepokojivý vývoj. Grafy s počtom naka-
zených sú už oveľa vyššie, ako boli v aprí-
li počas prvej vlny, a to nielen v Nemecku. 
Počas prvej vlny občania spolupracovali, 
verili, že sa oplatí priniesť nejkaké straty 
na oltár bezpečnosti.

Dnes? Buď demonštrujú proti obme-
dzeniam, alebo si vôbec neuvedomujú 
žiadne riziká, alebo sa vzdali. V celej Eu-
rópe sa totiž opätovne začali sprísňovať 
opatrenia. Popri tom sa ľudia opaľujú na 
plážach, tiesnia sa pri vodných plochách, 

hory berú doslova útokom a zabúdajú už 
aj na to základné, čo ich môže (navzájom) 
ochrániť - masky na tvári. Dezinfekčné 
prostriedky sa vytratili z vestibulov, na 
terasách a diskotékach sa to bujaro veselí 
a druží.

Lenže, pandémiu nedokážu zvládnuť 
iba politické nariadenia a na druhej stra-
ne, druhá vlna podľa odborníkov môže 
byť ešte horšia, ako bola tá prvá. A počet 
nových infekcií stále varovne stúpa. Je 
to na občanoch. Zatiaľ v podobe preven-
cie. Alebo ich nevšímavosť až hlúposť si 
vyžiada aj druhé zastavenie ekonomiky?

Čo prinesie menej škôd? Nechajme na 
každého z nás. Na rozum a zodpovednosť 
každého z nás. A snažme sa vysvetľovať. 
Nejde vôbec o fazuľky. Alebo - kto z nás 
má ešte silu a ekonomický potenciál na 
druhé zastavenie ekonomiky?

Pandémiu nezastavia opatrenia vlád

» red
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Konštrukčne riešený poter, pre podlahové kúrenie

SAMONIVELIZAČNÝ,
LIATY ANHYDRITOVÝ

(sadrový poter)
Otvorenie pórov poteru prebrúsením

VYLIEVAME POTERY

0908 487 626 poterponuka@gmail.com
www.vylievamepotery.sk
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8. augusta 1786       
uskutočnili francúzski horolezci Jacques Balmat a Michel Paccard 
prvý výstup na horu Mont Blanc.

Výročia a udalosti

9. augusta 1945       
zvrhol americký bombardér Bockscar atómovú bombu Fat Man na 
japonské mesto Nagasaki.

Výročia a udalosti
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Kontakt: 0948 787 777  •  www.balkona.eu
Hľadáme odberateľov - montážne �rmy

Ministerstvo pôdohospodárstva zin-
tenzívňuje opatrenia na boj proti Af-
rickému moru ošípaných. Zameriava 
sa pritom na najvýznamnejšieho šíri-
teľa nákazy – diviačiu zver. 

Agrorezort zdvojnásobuje odpla-
tu za odovzdané vzorky z diviakov a v 
prípade nedostatočného lovu požiada o 
súčinnosť ozbrojené zložky Slovenskej 
republiky.  Rezort apeluje aj na drobno-
chovateľov, ktorým odporúča vykonať 
domáce zabíjačky.

Situácia s nákazou afrického moru 
ošípaných sa na Slovensku výrazne zhor-
šuje. Od prvého prípadu pozitívneho ná-
lezu afrického moru ošípaných (AMO) na 
území Slovenskej republiky už uplynul 
rok. Počas tohto obdobia sa nákaza rozší-
rila v poradí už do šiesteho okresu na Slo-
vensku. Celkovo na Slovensku evidujeme 
už 222 prípadov AMO u diviačej zveri a 12 
nálezov v chove domácich ošípaných.

Agrorezort nevylučuje, že aj najbliž-
šie obdobie so sebou prinesie šírenie tejto 
nákazy. Prispieť k tomu môžu jednak in-
tenzívne poľnohospodárske práce, ktoré 
zapríčiňujú migráciu zveri, ale aj zvýšený 
pohyb ľudí v prírode. Na túto situáciu sa 
ministerstvo pripravuje.

AMO sa výrazne priblížil ku kľú-

čovým oblastiam chovu ošípaných na 
Slovensku. V okrese Rimavská Sobota 
sa chová 37 000 ks ošípaných a v okre-
se Lučenec takmer 16 000 ks. Bravčové 
mäso je pritom jedno z najobľúbenejších 
a jeho spotreba 35,5kg na obyvateľa roč-
ne, predstavuje najvyššiu spotrebu spo-
medzi mias. Ministerstvo preto nechce 
dopustiť kolaps tejto komodity a situáciu, 
kedy by sebestačnosť tohto sektora ešte 
viac klesla.

Chovatelia, ktorí držia ošípané, sú 
povinní mať zaregistrovaný chov a to 
od jedného kusu chovaného pre vlastnú 
spotrebu. Veterinári preto zintenzívnili 
kontroly zamerané na túto povinnosť. 
Do súčinnosti zapájajú aj obce, pros-
tredníctvom ktorých už teraz vyzývajú 
všetkých drobnochovateľov, ktorí doma 
chovajú ošípané v rizikových oblastiach, 
aby uprednostnili čo najskoršiu domácu 
zabíjačku. 

Boj s africkým morom sa zosilňuje

» red
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Vyrážate tento rok na dovolenku do 
prírody a chcete si užívať jej čaro? 
Na čo nezabudnúť, aby sa vydarila k 
spokojnosti celej rodiny? Prinášame 
zopár tipov.

Ak budú v najbližších týždňoch vaše 
kroky smerovať do prírody, pamätajte na 
zopár drobností, ktoré môžu byť užitočné 
a pomôcť k tomu, aby sa vaša dovolenka 
vydarila.

Pribaľte si cestovateľskú lekárničku
Okrem výberu miesta vašej dovolen-

ky by ste si mali dať záležať aj na výbave 
cestovateľskej lekárničky. Tá by mala byť 
umiestnená v suchu, chlade a tme, tak 
aby nedošlo k poškodeniu jej obsahu. Vo 
všeobecnosti sa na dovolenku odporúča 
zabaliť: lieky, ktoré bežne užívate, lieky 
proti horúčke a bolestiam hlavy, lieky proti 
hnačke aj proti zápche, antihistaminiká, 
ktoré pomôžu pri alergických reakciách, 
antialergický krém, ktorý pomôže pri 
uštipnutí hmyzom, sprej alebo krém proti 
hmyzu, teda repelent, dezinfekčný pro-
striedok, pohotovostné obväzy, obväzovú 
vatu, pinzetu, nožničky, náplaste.

Nezabudnite na horské poistenie
Ak sa chystáte vyraziť na horskú tu-

ristiku, tak by ste nemali zabudnúť uza-
tvoriť si horské poistenie. Bez ohľadu na 
to, či chcete podniknúť len krátky výlet 
alebo túru, môže vám poistenie v prípa-
de nepredvídaných okolností pomôcť 
vyhnúť sa zbytočným starostiam navy-
še. Zo zákona je totiž každá osoba na-
chádzajúca sa v horskej oblasti povinná 
uhradiť horskej službe náklady spojené 
s výkonom záchrannej činnosti alebo s 
pátraním. Táto povinnosť sa nevzťahuje 
len na deti a fyzické osoby nespôsobilé 
na právne úkony.

Na túru sa poriadne pripravte
Ak sa vydáte na túru, horská služba 

radí, vziať si so sebou aj mobilný telefón. 
Priebeh túry si prezrite na mape alebo v 
turistickom sprievodcovi a v prípade po-
treby využite služby horského vodcu alebo 
horského sprievodcu. Na túru odchádzajte 
skoro ráno a dokončite ju do zotmenia. Pri 
zostupe je podľa odporúčaní horskej služ-
by nutné rátať s časom rovnajúcim sa asi 
70 % času výstupu. Pri pohybe v horskom 
teréne vám chôdzu uľahčí používanie tu-
ristických palíc. Na každú túru sa vystrojte 
primerane ročnému obdobiu, namáha-
vosti túry a jej dĺžke. Nevyhnutná je obuv 

s vibramovou podrážkou a plášť do daž-
ďa alebo vetrovka. V chladnejšom počasí 
alebo pri výstupe na sedlo alebo vrchol 
sú potrebné aj sveter, čiapka a rukavice. 
Nezabúdajte na jedlo a dostatok tekutín. 
Na orientáciu použite turistickú mapu, v 
ktorej sú zakreslené všetky dôležité údaje. 
Používajte vždy posledné opravené vyda-
nie, vyhnete sa omylom v teréne. Viac in-
formácií sa dozviete na stránkach horskej 
záchrannej služby, kde sú tiež pravidelne 
aktualizované najdôležitejšie informácie 
týkajúce sa aktuálneho stavu v horách na 
jednotlivé dni.

Chráňte sa pred kliešťom?
Keďže výskyt kliešťov v prírode je znač-

ný, pri potulkách prírodou by ste sa mali 
vyhýbať miestam,kde ich je najviac. Ide 
najmä o okraje lesov, vysoké porasty tráv 
či krovie. Je dobré zvoliť vhodné oblečenie 
pokrývajúce čo najväčšie časti tela, naj-
mä dlhé nohavice a ponožky. Vhodnejší 
je svetlý odev, na ktorom parazita skôr 
zbadáte. Zabúdať by ste nemali ani na po-
užívanie repelentov. Po návrate domov si 
musíte dôkladne prekontrolovať celé telo. 
Kliešť sa najčastejšie prisaje do vlasatej 
časti hlavy, do slabín a podpazušia, za 
uši, do podkolennej jamky a na intímne 
miesta.

Pobyt pri vode
K letnej dovolenke v prírode patrí aj 

možnosť osviežiť sa a oddýchnuť si po 
namáhavej túre niekde pri vode. Vo vše-
obecnosti platí, že najbezpečnejšie je 
kúpať sa na oficiálne prevádzkovaných 
kúpaliskách a na vodných plochách, 
ktorých kvalitu monitorujú orgány verej-
ného zdravotníctva. Tie zároveň výsled-
ky kontrol pravidelne uverejňujú počas 
letnej kúpacej sezóny na svojom webe. 
Ak už zvolíte kúpanie sa na prírodných 
vodných plochách, snažte sa nevstupovať 
do neznámej či hlbokej vody, ak nie ste 
zdatným plavcom. Nevstupujte do vody, 
ktorá na základe senzorických vlastností, 
akými sú farba, zákal, priehľadnosť pôso-
bí odpudivo a rovnako sa nekúpte vo vo-
dách, kde sa zhromažďuje vodné vtáctvo 
a v okolí ktorých ste našli uhynuté vtáky 
a zvieratá. Ak si nie ste istí kvalitou vody, 
urobte si jednoduchý test na prítomnosť 
siníc a to tak, že do priesvitnej nádoby na-
beriete vodu a necháte ju na svetle postáť 
15 až 20 minút. Ak sa na vode vytvorí prs-
tenec farebnej hmoty pripomínajúci pose-
kané ihličie alebo zelenú krupicu a voda 
pritom zostane číra, ide pravdepodobne 

o sinice. Ak zostanú mikroorganizmy roz-
ptýlene vo vodnom stĺpci, ide o zdravotne 
nevýznamné riasy.

Majte deti stále na očiach
Ak ste pri vode s deťmi, je treba ich mať 

stále na očiach, pretože i malá nepozor-
nosť môže mať fatálne následky. Ak potre-
bujete ísť mimo dohľadu detí, zabezpečte 
im pri vode dozor inou dospelou osobou. 
Užitočné je aj používanie kúpacích pomô-
cok, teda kolies alebo rukávnikov, ktorých 
kvalitu by ste mali vyskúšať minimálne ve-
čer pred používaním. Pri pobyte na loďke, 
nafukovacom matraci či šliapacom bicykli 
musí mať dieťa vždy záchrannú vestu či 
rukávniky. Zvykať na vodu by si malo už 
v nízkom veku, čo najskôr ho treba učiť 
aj plávať, pretože aj začiatočník má lepšiu 
šancu udržať sa nad hladinou v prípade, 
že by potreboval pomoc.

Nezabudnite na pokrývku hlavy
Či už mierite k vode alebo na túru, po-

krývka hlavy je v oboch prípadoch dôleži-
tá. Aj horské slnko môže byť zradné. Naj-
mä počas veterných dní sa môže zdať, že 
slnko nesvieti až tak intenzívne a môžete si 
veľmi ľahko privodiť úpal.

Naučte sa poskytnúť prvú pomoc
Podvrtnutý členok

Dôležité je zranený členok znehybniť, 
ideálne ho pevne obviazať šatkou alebo 
kusom látky. Ak noha opúcha alebo sa na 
ňu nedá od bolesti postaviť, treba vyhľadať 
lekára.

Odreniny
Pošmyknutie sa na ostrých skalách nie 

je na horách zriedkavým úkazom. Zväčša 
ide o drobné zranenia, ktoré stačí ošetriť 
čistou vodou a prelepiť náplasťou.

Krvácanie z nosa
Či už ho spôsobí riedky vzduch alebo 

úraz, zastaviť ho vieme stlačením mäkkej 
časti nosových krídiel. Držíme ich pri-
bližne 10 minút, následne tlak uvoľníme. 
Dýchame ústami a keď je to potrebné, stla-
čenie zopakujeme. V prípade masívneho 
krvácania, ktoré sa nám nedarí zastaviť ani 

po 30 minútach, vyhľadáme lekára.

Úraz hlavy
Sú veľmi nebezpečné a spôsobujú ich 

najmä pády. Nejde o nič vážne, pokiaľ sa 
neobjavia príznaky otrasu mozgu – zvra-
canie, dvojité videnie, ospalosť. Tieto prí-
znaky si vyžadujú neodkladné vyšetrenie 
odborníkom.

Zlomenina
Tento typ úrazu zvyčajne sprevádza in-

tenzívna bolesť. S končatinou by sa nemalo 
hýbať, čo najlepšie dosiahneme zafixova-
ním. V prípade zlomeniny dolnej končati-
ny, priviažeme kusmi látky zdravú nohu o 
ranenú, čím jej vytvoríme potrebnú oporu. 
K otvorenej zlomenine pristupujeme ako k 
rane, prekryjeme ju sterilným štvorcom z le-
kárničky tak, aby sme prekryli kosť. Okam-
žite voláme záchranku alebo horskú službu.

Silné krvácanie
Nech už ho spôsobí čokoľvek, najdôleži-

tejšie je krvácanie zastaviť. Ranu treba ob-
viazať alebo aspoň prekryť, aby sa do nej 
nedostali nečistoty. Priamym tlakom zatla-
číme na krvácajúcu ranu, na ktorú pritlačí-
me čistý kus látky. Poranenú časť opatrne 
zdvihneme nad úroveň srdca, dávame pri 
tom pozor na prípadné zlomeniny. Ranu 
obviažeme obväzom a vytvoríme cez ňu 
určitý tlak, aby zabraňoval ďalšiemu krvá-
caniu. Obväz však nesťahujeme príliš sil-
no, aby nebránil cirkulácii krvi. Následne 
vyhľadáme alebo privoláme pomoc.

Kliešťa vyberte správne
Prisatého kliešťa odstraňujte pinzetou, 

ktorú pritlačte čo najbližšie ku koži. Vyťa-
hujte ho pomaly, kývavým pohybom bez 
točenia. Najdôležitejšie je kliešťa nepo-
škodiť a nerozmliaždiť. Treba vybrať celé 
telo aj s hlavičkou. Ak nemáte poruke de-
zinfekčný prostriedok z lekárne akým je 
lieh, či jódová tinktúra, použite prípravok 
s obsahom alkoholu. Ak sa nepodarí od-
strániť kliešťa celého, je vhodné vyhľadať 
zdravotnícku pomoc.

Informácie poskytol Úrad verejného 
zdravotníctva SR, Horská služba, Falck

STRANU PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Nezabudnite na poistenie, lekárničku, vhodnú obuv i pokrývku hlavy

Vyrážame za oddychom do prírody

Na horskú túru si treba aj v letných mesiacoch pribaliť teplé oblečenie. 
foto autor stux pixabay

Deti nenechávajte pri vode bez dozoru.                               foto autor qimono pixabay
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SIETE PROTI
HMYZU

Servis
Montáž
Dodanie
Oprava
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www.samoplus.sk
SAMOplus
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SBS
LAMA SK
príjme strážnikov
na obchodné prevádzky

v Košiciach

Nástup IHNEĎ! 
POS nutný!

0948 378 553 

800 € brutto/ mesiac
+ var. zložka
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Kováčska 63, 040 01 Košice, kosice@dachmann.sk

DACHMANN
www.dachmann.sk

PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE
DREVENÉ A HLINÍKOVÉ

OKNÁ
SERVIS A OPRAVA OKIEN

ZĽAVA -45%

- EXTERIÉROVÉ ŽALÚZIE, ROLETY
- PREDAJ PARAPETNÝCH DOSIEK 
- ZASKLIEVANIE BALKÓNOV 
- SIETE PROTI HMYZU, ŽALÚZIE 
- GARÁŽOVÉ BRÁNY

ZBER CHMEĽU – NAJTRADIČNEJŠIA ZO VŠETKÝCH BRIGÁD
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Viac na 0948 762 295 (stačí prezvoniť, zavoláme naspäť). Jobbees, člen združenia AB Crop

Veľmi obľúbená brigáda. Priemerný denný zárobok je 1250 Kč/deň, (cez 45 € / deň a viac). 
Celkový zárobok predstavuje cca 26250 Kč / 21 dní (950 €). Výplata v hotovosti, zálohy každý týždeň. 
Ubytovanie a cestovné zdarma. Strava za symbolický príspevok. Nástup cca 20.8. Práca nie je ťažká (aj pre 
ŠTUDENTOV), ale hľadáme prednostne ľudí zvyknutých na fyzickú prácu. Práca je vhodná pre ženy, mužov aj páry.

12. augusta 1881        
došlo v Prahe k zničujúcemu požiaru Ná-
rodného divadla.

Výročia a udalosti 13. augusta 1912       
bol otvorený posledný úsek Tatranskej elektrickej železnice zo 
Starého Smokovca na Štrbské Pleso.

Výročia a udalostiINZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

Redakcia Košicko
Němcovej 30, Košice
3. poschodie, č.d. B.3.07 
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DOBROVOĽNÁ DRAŽBA
4 izbový byt

Košice –NAD JAZEROM
Najnižšie podanie: 111 000,00 EUR

Termín konania dražby: 
dňa 11.09.2020 o 12:30 hod.
Miesto konania dražby: 
Kongresová miestnosť Aula A. Einsteina, 
1. poschodie, TeleDom Hotel, Timonova 
č. 27, 040 01 Košice.
Dražobná zábezpeka: 15 000,00 EUR

Predmet dražby: 4 - izbový byt  o výmere 78,76 m2, na ul. Ladožská 3 v 
meste Košice. Byt č. 9 , 4.p., vchod: 3, v bytovom dome Ladožská 1,2,3,4,5,6 
súpisné č. 1437, postavenom na parcelách registra „C“ evidovaných na 
katastrálnej mape pod parcelným č. 4242, 4243, 4244, 4245, 4246, 4247. 
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového 
domu súpisné č. 1437 o veľkosti 84/10000. Predmet dražby je evidovaný na 
LV č. 13299, k.ú. Jazero. 

Kontakt: 02/32202724, 0911 833 859, 
krajicek@platitsaoplati.sk, www.platitsaoplati.sk

Ponúkame:
• plat od 1100 € + príplatky až do 700€
• 75% zľava zo školného pre deti zamestnancov
• príspevok na ubytovanie pre zamestnancov 
   z iných okresov
• práca v inovatívnej a modernej škole
• triedy s maximálne 16 žiakmi

 

Súkromná základná škola BESST v Trnave
Tel. číslo: 0902 512 326, email: repasova@besst.sk

Si učiteľ 1. stupňa 
a chceš byť BESST? 
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Záručná doba 4 roky. Akcia platí do 31. 08. 2020

LETNÁ AKCIA

VONKAJŠIE ŽALÚZIE -29%

VONKAJŠIE AL ROLETY -30%

INT. ŽALÚZIE IDS -45%

Vzorková predajňa - Staničná 1, Košice
0915 479 711 - 055/729 08 68 - dason.ke@dason.sk
Otváracie hodiny: Po, Str, Št 9.00 - 12.00 a 12.30 - 16.00
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
SPÄTNÉ ZDVIHNUTIE PODLÁH

ČISTO, RÝCHLO a bez BÚRANIA
stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia

prijme do pracovného
pomeru:

Miesto výkonu práce:
Devínska Nová Ves (BA)

e-mail: praca@schnellecke.com   
  tel.: 0800 144 140
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Vodič LKW od 835 € brutto 
+ variabilná zložka min. 160€ + ďalšie prémie 

Vodič VZV / retrak / ťahač od  790 € brutto 

od  790 € brutto 

+ variabilná zložka min. 160 € + ďalšie prémie

Pracovník montáže
+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie

+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie
od  790 € brutto Skladový pracovník
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Tesár����������,
������������������

pre dlhodobú prácu do Nemecka aj 
cez zimu

1������������������� 

0904 516 707
pr�c�@gr�n����eu
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Prijmeme nových zamestnancov 
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0800 500 091.
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CALL CENTRUM: 

0915 971 823
0905 552 537
0918 607 897

UBYTOVANIE a DOPRAVA hradené
 VHODNÉ PRE MUŽOV,  ŽENY aj PÁRY

PRÁCA 
PRE KAŽDÉHO 
VÝHODNÉ PLATOVÉ PODMIENKY  
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- pracovník 
   vo výrobe /ČR/
- montážny 
   pracovník /ČR/
- tesár /DE/
- zdravotné 
  asistentky /DE/
- klampiar, inštalatér
   zvárač  /DE/

Nájdeme prácu 
aj brigádnikom
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