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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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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

DUB
vzor
DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

0917 56 36 12
0911 60 20 40

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

   obchodný dom KLAS (bývalá MILA) 1. posch.

odborná montáž s licenciou
technickej služby od polície SR

AKCIA 270€

v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge   všetky dvere SKLADOM
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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

ZÁRUKA na okná 5 rokovakcie   sa nekombinujú

Brugmann
SALAMANDER

430€
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
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Okamžitý výkup nehnuteľností
v hotovosti - aj zadlžených

    Už 23 rokov
sme tu pre Vás!

Hutnícka 22, Košice
www.realplus.sk

1.500€ODMENA
ZA TIP AŽ

0918 18 11 11  055/303 11 11
          

3 izb. HUTNÍCKA  /KOŠICE - STARÉ MESTO/
OV, 5.posch., 74m2, balkón, kompletná rekonštrukcia, 
zmenená dispozícia bytu, v centre mesta.
CENA:      127.000 €             mobil: 0917 969 909
2 izb. WURMOVA /KOŠICE - SÍDLISKO KVP/  
OV,  2. posch., 50 m2, pivnica, loggia, , prebieha komplet-
ná nová rekonštrukcia.
CENA:      114.900 €             mobil: 0915 864 533
Rozostavaný BUNGALOV /TRSŤANY/  - 20 km 
od Košíc, zast. plocha 246,54 m2, výmera pozemku 1315 
m2, dispozične rozdelený na predsieň, technickú miest- 
nosť, kúpeľňu, WC, otvorenú obývačku s kuchyňou a tri 
izby + terasa o rozlohe 33,72 m2, výborná tichá lokalita.
CENA:      199.300 €             mobil: 0905 261 177
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www.cisteniehrobov.sk
0907 946 25611-ročné skúsenosti

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

ZAMERANIE a ukážka vzoriek u Vás doma ZDARMA

0915 285 700  055/381 25 30
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NONSTOP INFOLINKA

NA ČOKOĽ’VEK OD AŽ DO

SKLADOVANIE

66
-0

00
3-

1

37
-0

00
3-

1

0905 625 433 remal.kosice@centrum.sk

30
na trhu

30
na trhu

37
-0

00
4-

1

0905 744 995 
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Práca na trvalý pracovný pomer v Košiciach

www.regionpress.sk
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Každý týždeň: 
Košice I, Džungľa, Košice I, Sever, 
Košice I, Sídlisko Ťahanovce, Ko-
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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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Šialená doba

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Nie, nejde o expresívum, šialenosť je 
úplne bežné slovenské slovo, na ktoré-
ho význam, sme, vidieť navôkol, akosi 
nadšene zabudli. Tak si teda pripomeň-
me, že šialenosť je porucha rozumových 
schopností, strata rozumového úsudku, 
pomätenosť, nepríčetnosť, bláznovstvo.

Rímsky filozof, štátnik a dramatik 
Seneca tvrdil, že šialenstvo je krátkodobý 
hnev, ktorý neovládame a nemecký spi-
sovateľ, výtvarník a politik Johann Wolf-
gang von Goethe si zas myslel, že nič nás 
neprivádza tak blízko k šialenstvu, ako keď 
sa za každú cenu a napriek všetkým argu-
mentom odlišujeme (chceme odlišovať) od 
ostatných a najmä od rozumnosti. Naopak, 
podľa Goetheho - nič neudržuje zdravý 
rozum tak spoľahlivo, ako keď žijeme oby-
čajným spôsobom s mnohými ľuďmi a pre 
mnohých ľudí. A pre úplnosť – americký 
spisovateľ Joseph Heller poukazuje na to, že 
šialenstvo je mimoriadne nákazlivé, najmä 
v prostredí, v ktorom ľudia rezignovali na 
myslenie.

Médiá už dávno prestali informovať o 
udalostiach a pustili sa – často aj s pomo-
cou intelekt urážajúcej a do očí udierajúcej 
lži do politického boja, mnohé sa správajú 
odpornejšie a nehanebnejšie, ako Rudé prá-
vo pred rokom 1989.

Mnohí šialenci, pretože ich postihla 
porucha rozumových schopností -  pova-
žujú výroky šarlatánov za sväté písmo, 
ignorujú názory a varovania vedeckých 
autorít, doba báb Váng je naspäť. Ak k 
tomu primiešame čoraz viac vzrastajúcu 
verbálnu agresivitu, ignoráciu faktu, opo-
vrhovanie ľuďmi okolo seba, nachádzame 
sa uprostred Danteho pekla. A hoci ho 
Alighieri spočiatku písal ako komédiu, 
dokonca podľa Bocaccia s prívlastkom 
„božskú“, ide o opis pekla, v ktorom Luci-
fer požiera zradcov, strážených Ábelom a 
Kainom, z ktorého nás Dante neskôr spre-
vádza do očistca, plného  pýchy, závisti, 
hnevu, lenivosti, lakomstva, obžerstva a 
smilstva. (Mimochodom to je sedem smr-
teľných hriechov.)  Mýtus o Slovensku 
padol najnovšie v prieskume agentúry Fo-
cus, podľa ktorého 75 percent obyvateľov 
tejto krajiny nie je ochotných prispievať na 
chod cirkví u nás. Ak zaprieme 
Boha, potom už môžeme za-
prieť všetko. Pravdu, fakty, 
vedu, brata, suseda, choro-
bu, čokoľvek. Lebo sme pri-
pustili šialenosť doby.

Zdravý rozum 
tým, ktorí ho ešte 
majú, želá

29. september 1988 
NASA obnovila lety raketoplánov, ktoré boli zastavené po havárii 
raketoplánu Challenger

Výročia a udalosti
66
-0
16
5

X-VISION
JUŽNÁ TRIEDA 31
KOŠICE

50%
výpredaj

na všetok

LETNÝ
tovar

a mnoho iných akcií od 17.8.2020

OD Astoria pri Lidli
Po-Pi: 8-18  ¦  So: 8-13
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20DROBNÉ
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

Kúpim obrazy, známky, knihy
0907 225 216
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ZDRAVOTNÍCKE 

0915 595 575
odevy a obuv
Rastislavova 68, Košice

www.abtex.sk
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0911 60 20 40

Rezanie betónu ¦ Vŕtanie betónu
www.diamantoverezanie.sk
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Kompletné vypratávanie
bytov, pivníc, domov aj s odvozom

Sťahovanie  ¦  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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Izolovanie pivníc
0910 433 877

66
-0

02
9

KOMPLEXNÉ REKONŠTRUKCIE
domy  |  byty  |  jadrá

0907 268 305  |  www.samkovci.sk
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Kúpim GARÁŽ v Košiciach
Platba v hotovosti 0949 854 569
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PREDÁM 3 izb. byt, Sečovce

0911 350 360Byt v Osobnom vlastníctve,
balkón, voľný.
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JESENNÁ AKCIA

Z a v o 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

Prvotriedne žulové pomníky z kvalitného prírodného materiálu za bezkonkurenčné ceny

-20%
Kompletné práce
- aj výkopy
Seriózny prístup
ku každému zákazníkovi
Bezplatná obhliadka
a nacenenie

ZASTÚPENIE NA CELOM
VÝCHODNOM SLOVENSKU

Obojstranná impregnácia
pomníka proti vode

ZDARMA

Využite zľavy až do výšky

pri celom žulovom komplete

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 37
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KOMPLETNÉ
KAMENÁRSKE SLUŽBY

  Žulové hrobky, urnové hrobky
  Pomníky rôznych tvarov
  Výkopy hrobov, základy, panely, chodníky
  Rekonštrukcie, úpravy a obnova hrobov
  Zlatenie, striebrenie, pieskovanie a dosek písma

PIETAS - ELEK, s.r.o.    0905 22 88 36

Najlepšiecenyv meste

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

Z hľadiska prevencie je potrebné 
zahájiť starostlivosť už pred prereza- 
ním prvého mliečneho zuba. V tomto 
období je ideálne po každom kŕmení 
šetrne očistiť ďasná dieťaťa pomocou 
kúska mäkkej látky. Prvé mliečne 
zuby sa začínajú objavovať v čase 
medzi 3. a 12. mesiacom veku dieťa- 
ťa, mliečny chrup pozostávajúci z 20 
zubov je  kompletný do veku troch 
rokov. Najčastejšie sa v ústach die- 
ťaťa ako prvé objavia dolné a horné 
stredné rezáky, po nich postranné 
rezáky, mliečne stoličky a očné zuby. 
Poradie prerezávania mliečnych zu- 
bov môže byť aj iné, v takýchto prípa- 
doch nie je dôvod na obavy. Prerezá- 
vanie zúbkov je obvykle spojené s 
typickými ťažkosťami. Deti bývajú 
nepokojné, mrzuté, plačlivé. Pozoru- 
jeme zvýšenú produkciu slín, deti 
zvyknú odmietať potravu. Pri prere- 
závaní viacerých zubov naraz sa 
občas môže objaviť horúčka, no aj 
tak sa odporúča dôkladné vyšetrenie 
dieťaťa u pediatra, aby sa zistila jej 
pravá príčina. V ústach na ďasienku 
si je možné najskôr všimnúť objave- 
nie sa maličkého hrbolčeka. V tomto 
mieste nad budúcim zubom je slizni- 
ca opuchnutá, napätá a často boles- 
tivá. Vhodnými doplnkami v tomto 
období sú hryzadlá. Hryzenie zlepšu- 
je prekrvenie ďasienok, zmierňuje 
pocit napätia a pomáha prerezávaniu 
zubov.  Použitie mierne vychladené-
ho hryzadla navyše prirodzene tlmí 
bolesť. Na upokojenie podráždeného 
miesta niekedy pomôžu aj gély s ob- 
sahom anestetika, ktoré sú voľne 
dostupné v lekárňach. Samozrej-
mosťou by mala byť prvá návšteva 
dieťaťa v zubnej ambulancii.
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maľby, nátery
nástrek variopaint

na umakartové jadrá www.regionpress.sk
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www.kia.sk

MOTOR-CAR Košice s.r.o.
Dopravná 5  040 13 Košice  Tel.: +421 917 700 500

k

Získajte viac priestoru pre vaše zážitky.

Je čas získať viac! Nechajte sa očariť oceňovaným dizajnom, nekompromisnou kvalitou  
a dynamikou modelov rodiny Kia Ceed. Doprajte si viac priestoru so zníženým doplatkom 
za verziu kombi a ušetrite až do 3000 €. Modely Kia Ceed sú teraz dostupné aj vo verzii 
plug-in hybrid. Kompletnú ponuku skladových vozidiel Kia nájdete na kiaihned.sk. Všetky 
informácie vám radi poskytneme priamo v predajni, alebo na nižšie uvedených 
kontaktoch.

Kombinovaná spotreba paliva 4,6 – 6,5 l/100 km, emisie CO2: 121 – 147 g/km. / WLTP. *Záruka 7 rokov/150 000 km.Obrázok je ilustračný..

JE ČAS ZÍSKAŤ

VIAC
ZNÍŽENÝ DOPLATOK NA KOMBI Z 1000 € NA 500 €

KOMBI ZA 1 2 /
UŠETRITE AŽ DO 3000 €

Aj vo verzii  
Plug-in Hybrid

G A R A N C I A  K VA L I T Y

ROČNÁ ZÁRUKA
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STROJOVÉSTROJOVÉ
POTERYBývate v byte, ktorý má už niekoľko de-

siatok rokov za sebou? Ani pri najlepšej 
vôli a starostlivej pravidelnej údržbe sa 
nevyhnete tomu, aby ste z času na čas 
niečo pokazené nemuseli „hasiť“.

Rozmýšľate čo skôr, či je urgentnej-
šia rekonštrukcia kuchyne, kúpelne, 
alebo wc? Čo tak zvážiť možnosť pus-
tiť sa do toho naraz? V kuchyni treba 
modernizovať aj elektrické spotrebiče, 
rovnako v kúpeľni. Aj keď tie moderné 
sa vyznačujú pomerne nízkymi príkon-
mi, predsa len – staré elektrické hliní-
kové elektrické obvody na tri ističe to 
už nezvládajú. A je tu ešte jeden vážny 
problém – hliníkové vedenia sa rokmi 
„vyparujú“ - to je laický výraz, neba-
dateľne, po mikrometroch sa prierezy 
vodičov zmenšujú, uvoľňujú sa kon-
takty a dochádza k takzvanému naťa-
hovaniu oblúka – iskreniu, najmä elek-
trické zásuvky v starých bytoch občas 
„prskajú“, to je posledná a veľmi vážna 
výzva, že si vyžadujú zásah, inak vám 
byt pokojne môže zhorieť tak, ako je. 
Rekonštrukcia elektrických rozvodov 
je v takom prípade naozaj nevyhnutná. 
Napríklad aj v podobe výmeny vodičov 
z medené.

Podobné je to aj s vodoinštaláciou. 
Opravíte síce nespoľahlivý odvod 
splaškovej vody z wc, ale na inom mies-
te sa systém plastových odpadových 

trubiek uvoľní a keď doň zasiahnete 
ešte pri stavbe sprchového kúta, roz-
padne sa. Takže, najlepšie je po toľkých 
rokoch vymeniť všetko až po stúpačku. 
Zdatný inštalatér to zvládne pomerne 
rýchlo a náklady na celkovú výmenu a 
jednorazový pobyt odborníka u vás sú 
oveľa nižšie, ako keď si ho voláte pravi-
delne na drobné zásahy.

To isté sa týka stavebných zásahov 
– posúvania priečok, navážania mate-
riálu a vynášania odpadu.

V neposlednom rade veľmi uľahčíte 
život susedom, ak im oznámite, že re-
konštrukčné práce vo vašom byte budú 
trvať napríklad dva týždne a nie že sa 
od vás bude ozývať buchot a klopkanie 
a vŕtanie niekoľko mesiacov.

Po zvážení všetkých „pre a proti“ 
sa celková rekonštrukcia oplatí orga-
nizačne aj finančne viac, ako postupné 
opravy, ktoré v konečnom dôsledku 
úžitkovú, ale aj nominálnu hodnotu 
vašej nehnuteľnosti nijak nezvýšia.

Postupné opravy, 
alebo už celková rekonštrukcia?

» red
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Stavebná spoločnosť HC&C s.r.o. ponúka

KOMPLEXNÉ STAVEBNÉ PRÁCE
VŠETKÉHO DRUHU

profesionálny prístup, odborné riešenia
a kvalitný pracovný tím za rozumné ceny.

Kontakt: +421 907 945 121  kelbel.k@hcac.sk
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80919 204 754

SIETE PROTI
HMYZU

Servis
Montáž
Dodanie
Oprava
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www.samoplus.sk
SAMOplus

www.jarekcistikoberce.sk ¦  0915 937 226
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čistí čalúnený nábytok a koberce u Vás aj u nás

Pondelok-Piatok: 

9 -17AMI

pracovné odevy
obuv ¦ rukavice

Rooseveltova 24, Košice

0904 296 595
aneta.dugasova@gmail.com

výšivky už od 1 ks

tričká ¦ košele ¦ mikiny

uteráky ¦ krstné košieľky
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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

JESENNÁ
KCIA A
-40%

SERVIS OKIEN

www.eurofal.sk | eurofal@gmail.com

bezpečnostné dvere, plastové okná

www.regionpress.sk
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Kontakt: 0948 787 777  •  www.balkona.eu
Hľadáme odberateľov - montážne �rmy

dostupné v povrchu: fólia a solo structur
možnosť výberu zo 14 dekorov

verná imitácia prírodných materiálov
cenovo výhodné riešenie
kvalitné české produkty

5 ročná záruka
pon – pia   08:30 – 17:00            sobota 09:00 – 12:00

155,77€

119€ 76,52€

59€
130,87€

88€
155,77€

119€
194,27€

115€
155,77€

119€

203,32€

129€

Žižkova 13, 040 01 Košice +421 910 126 582 predajna.kosice@solodoor.sk
Ceny 
sú uvedené 
vrátane DPH.

AKCIA!
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plastové a drevené eurookná, dvere a garážové brány

420€ 389€549€ 489€

Alžbetina 30  ¦  KošiceAlžbetina 30  ¦  Košice

Pri montáži
dodržiavame

prísne
hygienické

a bezpečnostné
opatrenia

SUPER
AKCIA

na vchodové dvere
s bezpečnostným

kovaním

OKNÁ DO 7 DNÍ
Profesionálni, školení pracovníci

AKCIA
na zateplenie rodinných domov

| uhlíkový polystyrén v cene obyčajného |
pri objednávke do konca septembra

ká nerezová rúra Elektrelektric olux

590€
Špičkové 
5 - komorové
profily

kovanie

V cene okien je zahrnuté:

demontáž, montáž, vysprávky, vonkajšie
a vnútorné parapety, mikroventilácia,

retiazkové celotieniace žalúzie,
zdvíhač krídla, DPH, odvoz zdarma

formácie v predajni

NA SPLÁTKY
BEZ NAVÝŠENIA
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Jacobs Krönung
• mletá káva

399

Supercena

(1 kg = 7,98)

500 g

444

Supercena
cena za 1 kg

Hus
• s drobami
• cca 3 – 4 kg

CCHHLLADLADADEENNNÉÉ

Koktejlové paradajky 
stapcové 095

-40%

(1 kg = 2,38)

400 g balenie

1.59

069

-53%
kg

1.49

Tekvica 
Hokkaido

039

-43%
1 kg balenie

0.69

Cibu�a

199

Supercena
cena za 1 kg

Kuracie stehná
• horné a dolé

CCHHLLADLADADDEENNNÉÉ

Údené 
brav�ové 
stehno

599

Supercena
cena za 1 kg

Zemiaky neskoré
• varný typ B – prílohové

169

-54%

(1 kg = 0,34)

5 kg balenie

3.69

CCHHLLADADEENNÉÉ

 

u ás si emuste 
vybera� medzi

ERSTVOS OU, 
KVALITOU A CENOU

OD NEDELE 27. 9. 

Ponuka tovaru platí od 27. 9. do 3. 10. 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 14. 9. 2020.



KE20-39 strana- 9

služby, bývanieKOŠiCKO 9

33
-0

06
3

Losos
• fleta s kožou
• bez kostí

129

-35%
cena za 100 g

1.99
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. 9

.

CCHHLLLADADEEENNNÉÉ

Pilsner 
Urquell
• svetlý ležiak

085

-32%

(1 l = 1,70)

0,5 l

1.25

Nite   
• údeé/eúdeé

089

-25%
100 g

1.19

Rama maslová 
prchu�   
• rôze druhy 099

-40%

(1 kg = 2,48)

400 g

1.65*

Krušovice
• svetlé vý�apé pivo

044

-36%

(1 l = 0,88)

0,5 l

0.69

i
Becherovka

38 % 
alkoholu

799

-38%

(1 l = 11,41)

0,7 l

12.99*

ZZZMMMRRAZAZEEENNÉÉ

pl
at

í 1
. -

 4
. 1

0.

Šú�ance   
• rôze druhy 099

-41%

(1 kg = 1,98)

500 g

1.69

Študentská pe�a�
• rôze druhy

109

-26%

(100 g = 0,61)

180 g

1.49*

... a moho �alšch výrobkov a www.lidl.sk

TENTO TÝŽDE�

OD NEDELE
DO SOBOTY
27. 9. - 3. 10.

Ponuka tovaru platí od 27. 9. do 3. 10. 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 14. 9. 2020.
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V piatok 25. septembra si aj na Sloven-
sku pripomíname Svetový deň lekárni-
kov. V časoch, kedy v podstate celý svet  
čelí už druhej vlne pandémie koronaví-
rusu, sa dvojnásobne patrí spomenúť si 
aj na lekárnikov. 

Čo vás táto nová situácia naučila? 
Odpovedá PharmDr. Danica Bošanská z 
lekárne Syndipharma v Košiciach

  Na začiatku pandémie sme sa stretli s 
nedostatkom zdravotníckych ochranných 
pomôcok (rúška, rukavice, dezinfekčné 
prostriedky). Ceny boli vysoké a trvalo pár 
mesiacov, kým sa ceny ustálili. Každý deň 
sme zavreli lekáreň na polhodinu na dez-
infekciu všetkých priestorov, navyše kaž-
dú hodinu sa dezinfikovali vstupné dvere, 
kľučky, sklá a pulty v oficíne.

Kto, respektíve čo vám najviac počas 
prvej vlny pandémie pomohlo? 

Lekárnici sú vo všeobecnosti vždy pri-
pravení prijať príslušné opatrenia, takže 
sme bez väčších problémov prispôsobili 
danej situácii. Bohužiaľ nepomohol nám 
nik zvonku ani z odborných nadriadených 
kruhov. Museli sme si pomôcť sami.

Ako Vás vnímajú samotní pacienti? 
V našej lekárni poskytujeme úplnú le-

kárenskú starostlivosť (výdaj liekov na 
recepty, výdaj doplnkového sortimentu, 
komplexná  príprava IPLP, informácie o 

interakciách a kontraindikáciách liekov 
vrátane tých, ktoré sú na trhu nedostatkové 
- buď z titulu úplného vyradenia z katego-
rizácie alebo čiastočného vyradenia – A3 
alebo emergentného spôsobu objednáva-
nia). Z toho dôvodu od nás pacient odchá-
dza spokojný a plne informovaný. Preto sa k 
nám pacienti veľmi často vracajú po zmene 
nášho sídla často aj napriek väčšej vzdiale-
nosti. 

Francis  Fukuyama  svojho času na-
písal, že „Čokoľvek, čo ľudstvo pozná 
a nejako zvládne, zabudne.“ Myslíte si, 
že ľudstvo sa z pandémie  koronavíru-
su poučí? Alebo zabudne? 

Osobne si myslím, že s pandémiou koro-
navírusu sa budeme musieť naučiť žiť.

Slovenská lekárnická komora si v 
tomto roku pripomína 30. výročie svojej 
existencie. Jej základným poslaním je 
chrániť práva a záujmy lekárnikov pri 
výkone svojho povolania. Čo je podľa 
Vás v súčasnosti najväčšou výzvou z po-
hľadu lekárenstva?  

Myslím si, že je tu veľký priestor na zlep-
šenie odborného a ľudského prístupu na-
šich kolegov k pacientom. Konštatujem to 
na základe informácií pacientov z iných le-
kární. Želala by som si, aby sa toto v krátkej 
dobe výrazne zlepšilo a aby sme boli hrdí, 
že sme farmaceuti a nie „len farmaceuti“.

Patrí sa porozprávať sa s lekárnikmi 
z prvej línie – exkluzívne pre Regionpress

» red

Výtržníctvo máme definované v 
§364 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný 
zákon. 

Základnú skutkovú podstatu trest-
ného činu nám zákon opisuje ako kona-
nie, kedy osoba slovne alebo fyzicky na 
verejnom miesto prostredníctvom hrubej 
neslušnosti alebo výtržnosti napadne iné-
ho, hanobí štátny symbol, resp. historickú 
pamiatku, hrubým spôsobom ruší priebeh 
verejného podujatia alebo vyvoláva verej-
né pohoršenie vykonávaním pohlavného 
styku alebo iného obdobného správania. 
Za tieto konania hrozí páchateľovi trest 
odňatia slobody až na tri roky. Trestná 
sadzba sa však môže modifikovať, pričom 
jej znižovanie alebo zvyšovanie závisí od 
kvalifikačných faktorov, ktorými sú napr. 
osobný motív, závažný spôsob konania, 
prípadne situácia, kedy bol páchateľ už za 
obdobný čin v minulosti postihnutý.

Výtržníctvo, konkrétne fyzické na-
padnutie, môže byť v slovenskom právnom 
poriadku na základe určitých okolností 
kvalifikované aj ako priestupok. V  praxi 
nie je ojedinelé posudzovanie fyzického 
napadnutia ako priestupku proti občian-
skemu spolunažívaniu podľa §49 ods. 1 
zákona č.372/1990 Zb. o priestupkoch, pri-
čom zákon zaň udeľuje sankciu v podobe 
peňažnej pokuty, prepadnutia veci alebo 
ochranného opatrenia (napr. zákaz náv-
števy určitých miest, podujatí atď.). 

Práve naplnenie jednotlivých podmie-
nok opísaných v skutkovej podstate trest-

ného činu sú kľúčové pre jeho zaradenie a 
kvalifikovanie. V  prípade ak protiprávny 
čin napĺňa všetky znaky skutkovej pod-
staty, jedná sa o trestný čin, ak nie, čin je 
posudzovaný ako priestupok. 

Pre správnu kvalifikáciu protipráv-
neho činu je dôležité si kľúčové pojmy 
skutkovej podstaty definovať a priblížiť. 
Spáchanie činu verejne podľa Trestného 
zákona znamená ak je spáchaný obsahom 
tlačoviny, rozširovaním spisu, filmom, 
rozhlasom, televíziou, použitím počí-
tačovej siete alebo pred viac ako dvomi 
súčasne prítomnými osobami. Hrubou 
neslušnosťou sa podľa ustálenej súdnej 
praxe rozumie závažnejšie konanie, ktoré 
je v rozpore s pravidlami občianskeho spo-
lužitia (napr. tvrdé nadávky alebo fyzické 
urážky ako je strčenie alebo facka). Výtrž-
nosťou sa rozumie konanie, ktoré závaž-
nejším spôsobom narúša verejný poriadok 
a pokoj. Na rozdiel od hrubej neslušnosti, 
výtržnosť spočíva v  závažnejšom a  spra-
vidla aj v násilnom konaní.

Pre kvalifikáciu činu ako trestného 
činu sa taktiež vyžaduje aj ublíženie na 
zdraví, v opačnom prípade bude čin posu-
dzovaný a sankcionovaný podľa zákona o 
priestupkoch.

Výtržníctvo: trestný čin / priestupok

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

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

Niekedy sa človek stretne s tým, že tí 
najhlúpejší ľudia, si o sebe myslia, že 
sú múdri. Ťažko sa im oponuje, lebo 
oni naozaj nevedia, čo nevedia. 

Keď im dáte funkciu a moc, prichá-
dza katastrofa - v politike aj vo firmách 
je takýchto príkladov dosť. Zdá sa mi, že 
tento rebríček hlupákov, ktorí si o sebe 
myslia, že všetkému rozumejú, celkom 
dobre dopĺňajú aj niektorí novinári. 
Hovoria o sebe, že sú strážnymi psami 
demokracie. Niekedy by stačilo, keby si 
strážili svoju pýchu, sebastrednosť a po-
cit výnimočnosti. Česť výnimkám. Nie-
ktorí novinári sú úplne mimo, pozná sa 
to už z toho, ako kladú otázky. Nevedia 
sformulovať rozumnú otázku, ale často 
podsúvajú svoju odpoveď. Vôbec sa ne-
vyznajú v problematike, o ktorej chcú 
písať, články pozliepajú z rôznych odpo-
vedí a informácií na internete. Sú aj takí, 
čo si odpovede pripravia sami tak, ako 
sa im to hodí. Vraj aby mali príbeh - svoj 
vlastný, v ktorom vôbec nejde o pravdu. 
Niektorí novinári plnia zadanie svojich 
majiteľov, ďalší si uspokojujú svoje ego. 
Niekedy si vyberú obeť a pustia sa do 
nej - účelovo filtrovanými informáciami 
a svojimi vlastnými predstavami a ná-
zormi. Každý človek má právo na svoj 

názor, lenže tí, ktorí píšu do tzv. „mien-
kotvorných médií“ by si mali viac uve-
domovať svoju zodpovednosť. Zdá sa 
mi, že všetky noviny a časopisy sa zme-
nili na bulvár. Tak ako sa nedali čítať 
noviny pred rokom 1989, lebo šírili iba 
jeden názor, mám pocit, že je to podob-
né aj dnes - šírenie ideológie, podsúva-
nie názorov a manipulácia čitateľov od 
novinárov prezlečených za odborníkov 
na všetko, moralistov, sudcov a katov. 
Kedysi som volal ľudí z médií na medzi-
národnú konferenciu o inováciách. Po-
vedali mi, že prídu, ak sa strhne medzi 
nami nejaká bitka. Ich správy vyzerajú 
presne tak - blbosti o „celebritách“, kri-
minálne správy a škandály.

Nemám rád kritikov a analytikov, 
ktorí sami nič nedokázali a iba hľadajú 
chyby na iných. Nemám rád politológov, 
ktorí rozprávajú čo 
by mal kto urobiť a 
sami neurobili nič. 
Uznávam ľudí, ktorí 
idú z vlastnou kožou 
na trh a pokúšajú sa 
zmeniť svet k lep-
šiemu.

Píšem za počítačom a je mi dobre

» Ján Košturiak

V ďalšom zo série právnych sporov 
ohľadom kontroverznej výstavby 
malých vodných elektrární (MVE) na 
rieke Hron, Najvyšší súd SR definitív-
ne zastavil povoľovanie malej vodnej 
elektrárne v Žiari nad Hronom.

Od roku 2018 sme spolu s ochranár-
mi poukazovali najmä na nedostatočne 
zhodnotený vplyv na životné prostre-
die. Prehradením rieky Hron by totiž 
došlo k významnej zmene jej prírod-
ného charakteru s dôsledkom zame-
dzenia migrácie vodných živočíchov, 
ako aj k zničeniu neresiska chránených 
druhov rýb.

Rozhodnutie Najvyššieho súdu SR 
je o to významnejšie, že má mimoriad-
nu kvalitu vo svojej precíznosti, roz-
siahlosti a jednoznačnosti, ktorou sa 
Najvyšší súd vysporiadal so všetkými 
namietanými dôvodmi. Predstavuje 
tak jednoznačnú inštrukciu, a to nie-
len pre správne orgány konajúce v tejto 
veci, ale aj pre iné, svojou povahou ob-
dobné kauzy.

V rozhodnutí zarezonovalo najmä 
vyjadrenie, že v tomto konkrétnom 
prípade má záujem na ochrane a za-
chovaní zdravého životného prostredia 
jednoznačnú prednosť pred záujmom 
nad výrobou elektrickej energie, ktorú 
mala priniesť budúca prevádzka malej 
vodnej elektrárne.

Pozn.red.:
Politici a lobisti v mnohých krajinách 

vrátane Slovenska pretláčajú výstavbu 
MVE napriek tomu, že MVE majú väčší 
negatívny vplyv na vyrobený megawatt 
elektrickej energie ako veľké elektrárne. 
Pritom energetický prínos MVE je zane-
dbateľný, u nás je to iba päť percent vyro-
benej elektrickej energie, zato ich kumu-
latívny vplyv na životné prostredie môže 
byť veľký. Práca z povodia rieky Duero v 
Španielsku ukázala, že MVE spôsobili až 
tretinu vplyvu meraného ako dĺžka degra-
dovaného koryta a množstvo zaplaveného 
územia, ale vyprodukovali iba 7 percent 
elektrickej energie Naviac, elektrická 
energia z MVE bola o 15 percent drahšia 
ako elektrická energia z veľkých vodných 
elektrární. Ďalšia štúdia z USA ukázala, 
že odstránenie 12 malých priehrad by pre 
ryby znovu prepojilo 52 percent povodia, 
pričom by sa stratilo iba 1,6 percenta vý-
konu hydroelektrární.

Výborná správa pre Hron,  jeho 
obyvateľov i tých, ktorí ho majú radi

» Via IURIS

2. október 1187 
– Saladin vstúpil do Jeruzalema ako jeho právoplatný panovník

Výročia a udalosti
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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
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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
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WinStyle

www.winstyle.sk
winstyle@winstyle.sk

0940 83 84 83

% % % % % % % % % % % % % % % % % %

% % % % % % % % % % % % % % % % % %

% % % % % % % % % % % % % % % % % %% veľkoobchodné ceny

kancelária - Kalinovská 2, Košice
(len po telefonickej dohode)

PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE

OKNÁ A DVERE Z HLINÍKA

BEZPEČNOSTNÉ DVERE

INTERIÉROVÉ DVERE A ZÁRUBNE

ŽALÚZIE A SIETE PROTI HMYZU

Cenová ponuka u Vás doma ZDARMA ...
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Organizácia odpovednosti výrobcov

e-mail:
web:

zeo@zeo.sk
www.zeo.sk

Zabezpečujeme
zber, prepravu a recykláciu

odpadu z elektrických
a elektronických zariadení.
Elektrozariadenia nepatria
do komunálneho odpadu.

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

Redakcia Košicko
Němcovej 30, Košice
3. poschodie, č.d. B.3.07 
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Počas jarných mesiacov sa zastavila 
krajina. Niektorí „podnikatelia“ na-
riekali a písali listy vláde. Skutoční 
podnikatelia a inovátori inovovali. 

Vzniklo veľa zaujímavých riešení 
vo veľmi krátkom čase. Ukázalo sa, že 
krehké firmy sa pri neočakávaných krí-
zach rozkladajú a antikrehké spoločnos-
ti z nich vychádzajú silnejšie.

Pred pár týždňami sme si s chlapca-
mi okolo Ľuba Šveca v Inovate Vráble po-
vedali, že by sme mohli urobiť inovačný 
festival týchto firiem. Vraj si takéto akcie 
vyžadujú mesiace príprav a státisíco-
vé rozpočty. Nemali sme ani jedno ani 
druhé. Za niekoľko týždňov a niekoľko 
tisíc eúr vznikla výborná akcia. Perfekt-
né diskusie na workshopoch a výborné 
debaty priamo s majiteľmi firiem a ino-
vátormi pri dielach, na ktorých pracujú. 
Nepotrebujeme si dávať kravaty a obleky 
a chodiť na honosné výstavy. Najlepšie 
sa cítime v dielni, kde hučia stroje, vonia 
olej a vládne pracovný neporiadok.

Zástupcovia Európskej komisie ho-
vorili o tom, že je veľmi veľa peňazí v 
rôznych balíčkoch na podporu inovácií 
a výskumu. Prišli nás podporiť aj blízki 
spolupracovníci Eduarda Hegera a Ve-
roniky Remišovej a diskutovali sme so 

zástupcami Amcham a SAPIE o spolu-
práci. Zástupcovia z Ministerstva Hos-
podárstva neprišli. Ich šéf sa vyjadril, že 
zrušiť „jeho inovačné agentúry,“ ktoré 
nikdy nič neinovovali a minuli hromady 
peňazí, je šialenstvo. Šialenstvo je však 
nezmeniť nič a očakávať iné výsledky.

Diskutovali sme aj o našej výzve 
vláde, ktorú Úrad vlády preposlal na 
vybavenie Ministerstvu hospodárstva a 
oni ju, ako vždy, asi hodili do koša. Na 
Hospodárstve nič nové.

Ideme ďalej – rozbiehame projekty 
postavené na slovenských riešeniach 
eBikov, Agrokruh a automatizáciu v 
poľnohospodárstve, robíme na Smart 
riešeniach pre mestá a priemysel, na 
automatizácii a robotizácii v menších 
podnikoch, na modulárnych stavbách, 
Škole modularity a spájaní inovátorov v 
regiónoch.

Inovátori sa stretli vo Vrábľoch

» Ján Košturiak  (redakčne krátené)

V dňoch 29. – 30.9. 2020 sa v Banskej 
Bystrici, v hoteli Dixon, uskutoční kon-
ferencia so zameraním na zlepšenie 
kvality ovzdušia v našich mestách a 
obciach. 

Podujatie organizuje ministerstvo 
životného prostredia Slovenská agentúra 
životného prostredia. Jedným zo zámerov 
organizátorov konferencie je predstaviť 
projekt LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdu-
šia relevantným zástupcom orgánov štátnej 
správy a samosprávy. Bude diskutovaná aj 
úloha manažérov kvality ovzdušia ako od-
bornej podpory týchto orgánov.

Účastníkom podujatia bude prezento-
vaný legislatívny, strategický a koncepčný 
rámec na dosiahnutie dobrej kvality ovzdu-
šia na Slovensku a v Českej republike, mo-
nitoring, modelovanie a hodnotenie kvality 
ovzdušia, metodické prístupy k vymedzo-
vaniu oblastí riadenia kvality ovzdušia 
(ORKO) a programov na zlepšenie kvality 
ovzdušia. Zaujímavé budú aj prednášky 
zamerané na možnosti financovania opat-
rení, prácu s verejnosťou, vhodné metódy 
a formy komunikácie a hlavne príklady re-
alizovaných projektov z vybraných sloven-
ských a českých miest.

Cieľom organizátorov konferencie, 
ministerstva životného prostredia a Slo-

venskej agentúry životného prostredia, 
je vytvoriť priestor pre zdieľanie a šírenie 
informácií, poznatkov a skúseností v ob-
lasti kvality ovzdušia s dôrazom na ciele, 
prístupy a mechanizmy vo vzťahu k dosiah-
nutiu dobrej kvality ovzdušia. Diskutovaná 
bude súčasná a potenciálna úloha prísluš-
ných orgánov štátnej správy a samosprávy 
a tiež úloha manažérov kvality ovzdušia 
ako odbornej podpory týchto orgánov. 
Prezentované budú možnosti a nástroje na 
podporu opatrení s cieľom zabezpečiť, aby 
nedochádzalo k prekračovaniu prípust-
nej úrovne znečistenia ovzdušia. Zdieľané 
budú taktiež dobré príklady zrealizované v 
praxi a skúsenosti z realizovaných projek-
tových riešení.

Viac informácii nájdete na webovej 
stránke projektu https://www.populair.sk/
sk/event/101.

Efektívne riadenie kvality ovzdušia 

» red
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ZA ITE NOC INAK

NOVÝ JEEP® COMPASS 
NIGHT EAGLE

NI ŠIA SPOTREBA. NOVÉ MO NOSTI. VIAC TECHNOLÓGIÍ.

U ITE SI HO U  OD 20 700 € S PÄ RO NOU ZÁRUKOU V CENE.

Ponuka Jeep® Compass od 20 700 € s DPH sa vzťahuje na verziu Night Eagle. Ponuka platí do 31. 12. 2020 alebo do vypredania 
zásob. Kombinovaná spotreba modelu Jeep® Compass Night Eagle: 1,9 – 5,8 l/100 km, emisie CO2 44 –1 33 g/km (NEDC 2.0); 
2,1 – 7,0 l/100 km, emisie CO2 47 – 161 g/km (WLTP). * Na všetky vozidlá sa vzťahuje základná 2-ročná záruka a navyše 3 roky 
rozšírenej záruky s limitom do 100 000 km. Pre bližšie informácie o cenách, špecifikáciách a podmienkach akciovej ponuky 
sa obráťte na svojho autorizovaného predajcu značky Jeep®. Informácie o záruke poskytovanej výrobcom sú uvedené 
v záručnej a servisnej knižke. Uvedené informácie a skutočnosti majú výlučne informatívny charakter. Použité fotografie 
sú len ilustračné. FCA Central and Eastern Europe Kft. si vyhradzuje právo na zmeny všetkých uvedených údajov bez 
predchádzajúceho upozornenia. Jeep® je registrovaná ochranná známka spoločnosti FCA US LLC. Podrobné informácie 
nájdete u autorizovaných predajcov značky Jeep® a na www.jeep.sk.

ORIGINÁL JE LEN JEDEN
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30. september 1861  
- Heinrich Louis d’Arrest objavil galaxiu 
NGC 1

Výročia a udalosti 1. október 1869  
- v Rakúsko-Uhorsku sa začali posielať 
prvé pohľadnice

Výročia a udalosti
3. október 1985  
- prvý let raketoplánu Atlantis (STS-51-J)

Výročia a udalosti
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ZÁSTUPCA

 
PREVÁDZKY  FRESH PLUS KOŠICE

PREDAVAČ/KA
NA ÚSEKU OVOCIA/ZELENINY, 
MLIEČNYCH VÝROBKOV, PEČIVA

PREDAVAČ/KA
NA ÚSEKU  MÄSA A MÄSOVÝCH VÝROBKOV

Nástupná mzda 820€ + odmena za nárast + odmena z tržby 
+ príplatok za prácu cez víkend a nadčas

Nástupná mzda 730€ + odmena za obrat + odmena 
od nadriadeného + príplatok za prácu cez víkend a nadčas

 

Nástupná mzda 720€ + odmena za obrat + odmena 
od nadriadeného + príplatok za prácu cez víkend a nadčas

 

Nástupná mzda 700€ + odmena za obrat + odmena 
od nadriadeného + príplatok za prácu cez víkend a nadčas

 

 
benefity  

 Stabilné zamestnanie v našej spol

 Kvalitné vstupné zaškol remného štandardu

 Mo rastu v rámci spol

 Podávanie teplej stravy: výber z 8 druhov jedál denne 
za symbolickú cenu

 Vernostné za ka dý odpracovaný rok v spol

n votných udalostiach ako je svadba,
nar a votné jubileum, pracovné výr

 

 Firemné akcie: ples, MDD, Mikuláš - Mikulášske ba y,
a

 Smartphone pre ka dého zamestnanca

 

s neobmedzeným paušálom a internetom

 Príspevok zamestnávat rtu MultiSport ( v ný vstup do siete 
s viac ako 380 športoviskami po celom Slovensku ) - rôzne Fitness 
zariadenia, bazény, kúpaliská, wel alšie 
relaxa rá

 
 

 

 

 Zamestnanecká kar avou na nákup 

 Mo replatenia výdavkov za získanie osv
o odbornej spôsobilosti pre prácu v potravinárstve 
v hodnote 95 €

 Mo kupu vo v koobchode Labaš s.r.o. 
za VO ceny aj so zamestnaneck avou

v predajniach Fresh plus

 
 

VIAC INFO NA:

personalne@labas.sk

LABAŠ s.r.o. Textilná 1
Košice
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Hľadáš prácu?
Práve si ju našiel!

hľadá PRACOVNÍKOV DO VÝROBNÝCH
SPOLOČNOSTÍ A SKLADOV v Nemecku

hodinová mzda už od 8,5 € netto
práca na pracovnú zmluvu 
ubytovanie zabezpečené ZADARMO + príspevok na DOPRAVU

+421 918 351 574, +421 902 918 362, praca@lutogroup.com Nástup možný IHNEĎ

pohovor:

NITRA a
KOŠICE
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Bohoslužby
za odvrátenie epidémie
Z vďačnosti Pánu Bohu a sv. Rozálii, ako aj z dôvo-
du neustálej potreby modliť sa za ochranu mesta 
a jeho obyvateľov, slúžime nedeľné sv. omše o 
15:15 v kaplnke sv. Rozálie na Cintoríne sv. Rozálie.

Každú prvú nedeľu bude sv. omša obetovaná tra-
dične za zosnulých.

Vo všedné dni je sv. omša na Rozálii každý piatok 
o 16:00 hod.

Rímskokatolícka farnosť
sv. Ondreja, Košice
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Posledný VEĽKÝ ZÁROBOK pred VIANOCAMI - Zber Jabĺk

Viac na 0948 762 295 (stačí prezvoniť, zavoláme naspäť). Jobbees - tradične dobré zárobky u tradičných partnerov.

Priemerná čistá odmena pracovníka je 1125 Kč/deň (cca 43 €) a 
VIAC, t.j. cca 2.000 € čistého/2 mesiace (výplata v hotovosti). 
Hľadáme prednostne ľudí zvyknutých na fyzickú prácu. Práca trvá 
podľa výberu strediska 6-8 týždňov alebo dohodou. Prac. zmena 
10 hod., pracuje sa na úkol! Cestovné a ubytovanie zdarma. Strava 
za symbolický príspevok, alebo poskytujeme stravné. Zálohy 
každý týždeň. Nástupy od cca 1.10.2020.

UPOZORNENIE! S nami nemusíte byť hrdinovia, aby ste zodpovedne zaistili príjem pre 
vašu rodinu! Máme dokonalý systém bezpečných a izolovaných stredísk, ktoré úplne 
zamedzujú riziko nákazy. S nami tak CHYTRO PREKLENIETE toto bláznivé obdobie. 
Pomôžeme vám zabezpečiť aj hladký a bezpečný návrat domov. Bezpečné ubytovanie, 
rúška, dezinfekcie a iné sú samozrejmosťou.

Nezamestnanosť ďalej rastie a iných možností zarobiť pred Vianocami už skoro nie je! 
My Vám ale ponúkame jak obľúbenú brigádu tak aj veľmi slušný zárobok! 
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Lešenári a stavbári pozor!

+421 907 780 698 / +421 948 672 122 
cesta a bývanie ZADARMO

www.facebook.com/alukogroup

ponúkame celoročnú prácu na turnusy
plat od 15,00 € - Nemecko
alebo od 15,50 € - Švédsko

»Predám digestor Nardi 
rustikálny 0948699129
»Predám kombinovaný 
sporák Nardi rustikálny 
0948 699 129

»Predám železné regále. 
Stavané skrine. Bramo 
zatvárač dverí. Japom-
ku. Nastrelovacú pištolu 
0917 583 701

»KÚPIM VZDUCHOVKU 
0910 419 469

»Hľadám žienku na váž-
ny vzťah, lásku a život. 
Som 39r., pracujúci, s 
vlastným bývaním, ve-
selej povahy. 0940 754 
952

Občianska
riadková
inzercia

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.

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 11
deťom 12
rôzne/predaj 13
rôzne/iné 14
hľadám prácu 15
zoznamka 16

ČÍSLA RUBRÍK    

09 DOMÁCNOSŤ    

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

16 ZOZNAMKA    
Páči sa mi

kosicko
na facebooku

Staň sa fanúšikom
stránky a sleduj:

- nové inzeráty
- dôležité info
- tipy na voľný čas
- súťaže, ...
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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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Klimatizácie
na splátky

MONTÁŽ

DO 3 DNÍ

®

0915 863 995
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AIW - Hľadáme opatrovateľky 
pre seniorov v Rakúsku! 

Kritériá 
pre spoluprácu :

· opatrovateľský kurz a prax
·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 

· vek 25 až 60 rokov

roko tro t k R kúsku
r r r k Č rv kríž

máme stále dostatok ponúk aj pre mužov
-dňov rnusy r kúsk živnosť

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

Volajte na bezplatné číslo 
0800 24 24 44

a dohodnite si stretnutie. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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Prijmeme nových zamestnancov 
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