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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
0911 89 89 87
fax:
055/728 87 82

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

5-komorový pro�l:
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e-mail: bf-trade@stonline.sk      www.bf-trade.ske-mail: bf-trade@stonline.sk      www.bf-trade.sk
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www.studentservis.sk
Jedlíkova 5, KE

0905 744 995 

PRÁCA
NA TRVALÝ
PRACOVNÝ

POMER
V KOŠICIACH
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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 kompletná 
nová rekonštrukcia.
CENA:      114.900 €             mobil: 0915 864 533

1,5  izb.  KEŽMARSKÁ /KOŠICE - TERASA/
OV, 1. posch., 42 m2, kumbál na spoločnej chodbe, 
pôvodný stav, v  blízkosti kompletná občianska                    
vybavenosť.
CENA:        79.900 €             mobil: 0905 261 177
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www.cisteniehrobov.sk
0907 946 25611-ročné skúsenosti
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maľby, nátery
nástrek variopaint

na umakartové jadrá

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

ZAMERANIE a ukážka vzoriek u Vás doma ZDARMA

MLYNSKÁ 5, KOŠICE • www.secdoor.sk
0915 285 700 • 055/381 25 30
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www.regionpress.sk
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KOŠICKO

kosicko@regionpress.sk

redakcia: Němcovej 30 
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

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

KOŠICE
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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

DISTrIBúcIa (83.740 domácností)

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

66
-0

21
6

Izolovanie pivníc
0910 433 877
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Kompletné vypratávanie
bytov, pivníc, domov aj s odvozom

Sťahovanie ¦ Maľovanie ¦ 0909 103 422

Kúpim obrazy, známky, knihy
0907 225 216
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Kosenie a upratovanie pozemkov a záhrad
Výrub stromov  ¦  Strihanie živých plotov

Odvoz odpadu  ¦  0940 375 882
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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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21DROBNÉ
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
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SIETE PROTI
HMYZU

Servis
Montáž
Dodanie
Oprava
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www.samoplus.sk
SAMOplus

za 8 až 14 dní 

na kľúč

BYT - BYTOVÉ JADRO
 REKONŠTRUKCIE BYTOVÝCH JADIER
 KUCHYNSKÉ LINKY  OBKLADY  DLAŽBY 
 OMIETKY  MAĽBY  ELEKTRO REVÍZNE 

SPRÁVY  VODA  KÚRENIE  PLYN
 SADROKARTÓN  KAZETY

vieme, že sa dohodneme ...
Tel.: 055/636 28 43, 0903 613 035
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www.facebook.com/V.Skrivanek

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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ŽALÚZIE
MARKÍZY
ROLETY

Siete proti hmyzu
Zhŕňovacie dvere

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
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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
Aj na
splátky
bez navýšenia

SERVIS OKIEN

www.eurofal.sk | eurofal@gmail.com

bezpečnostné dvere, plastové okná

Nenávisť

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

„Svoje nenávisti odieva do subjektív-
nych právd - hľa, technika malých a ne-
úprimných.“ —  Henry De Montherlant. 

Dobrý deň, vážení čitatelia, dnes za-
čínam moju úvahu týmto výrokom zná-
meho  francúzskeho esejistu, spisovateľa 
a dramatika. Definícia nenávisti nám vy-
svetľuje, že nenávisť je hlboká, intenzívna 
emócia vyjadrujúca zaujatosť, nepriateľ-
stvo a odpor voči inej osobe či faktu ňou 
prezentovanému, skupine alebo objektu, 
nenávisť sa spája s potrebou škodiť, a to 
s pocitom radosti, keď k naplneniu tejto 
potreby dôjde. Ide o zmes citu a afektu. 
Na rozdiel od hnevu je nenávisť emocio-
nálnym dôsledkom vážneho konfliktu, 
frustrácie či deprivácie a ako viac-menej 
trvalá psychická zameranosť má vplyv na 
interpersonálne správanie danej osoby.

Naši rodáci, žijúci v zahraničí, si v po-
slednom čase všímajú rozmer nenávisti, 
ktorý sa začína zjavovať na sociálnych 
sieťach, používaných Slovákmi. A žijúc 
zjavne v inom svete, sú zdesení. Keď už 
sme pri tých sociálnych sieťach, budem 
citovať vyjadrenie aspoň jedného z nich, 
tiež na sociálnej sieti: “Mám pocit, že na 
internet majú prikázané chodiť najvulgár-
nejší ľudia. Jedno či mladí, starí, ženy (tie 
sú niekedy ešte vulgárnejšie ako chlapi), 

skrátka na zaplakanie.“ Píše na sociálnej 
sieti lekár slovenského pôvodu, žijúci a 
pracujúci v Nemecku. A pokračuje - čím 
oplzlejšie a vulgárnejšie, čím agresívnej-
šie, tým lepšie. Spŕška vulgárnosti, ne-
ustále osočovanie. Ja mám na všetkých, čo 
píšu tieto ohavnosti, jednu otázku! Čo tým 
chcete dosiahnuť? Čo tak raz aj počúvať? A 
hlavne sa zamyslieť!“ 

Victor Hugo, ktorého, dúfam, netreba 
nijak osobitne predstavovať, povedal toto: 
„Čím menšie je srdce, tým viacej nenávisti 
prechováva“. Áno, „pravda plodí nená-
visť.“ To je zas citát Decima Magna Aus-
oniusa, rímskeho dramatika a básnika, 
jedného z popredných vzdelancov štvrté-
ho storočia. Dalo by sa to povedať aj takto 
- čím viac nenávisti k faktu, tým viac sa 
potvrdzuje jeho pravdivosť. Na Slovensku 
týchto týždňov to platí asi dvojnásobne.

Skutočne sa to nedá bez tých nenávist-
ných slov, statusov, postojov? 
Nedá sa to s rozumom? Boj s 
dvomi pandémiami je oveľa 
zložitejší ako s tou jednou, 
čo tu máme už od jari.

S pozdravom - ROR - 
rúško, odstup, ruky - 
všetko dobré želá

10. októbra 1942   
zomrela Terézia Vansová, slovenská spiso-
vateľka (* 1857).

Výročia a udalosti
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NONSTOP INFOLINKA

NA ČOKOĽ’VEK OD AŽ DO
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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

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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Tehotenstvo
a starostlivosť o chrup
Starostlivosť o ústnu dutinu počas 
tehotenstva sa v princípe nelíši od 
bežnej starostlivosti, no má určité 
špecifiká. Akékoľvek problémy 
alebo nedostatky z hľadiska stavu 
chrupu je najlepšie odstrániť ešte 
pred otehotnením. Máloktorý zo 
stomatologických výkonov  je počas 
tehotenstva vyslovene kontraindi-
kovaný, ako napríklad bielenie zu- 
bov, vo všeobecnosti sa ale snažíme 
predchádzať vzniku možných kom- 
plikácií. Budúce mamičky majú po- 
čas tehotenstva nárok na 2 bezplat- 
né preventívne prehliadky. Prípadné 
plánované alebo zložitejšie zákroky 
(endodoncia - ošetrenie koreňových 
kanálikov, extrakcie, drobná chirur- 
gia) podľa možností koncentrujeme  
do obdobia druhého trimestra, aj 
keď opäť pripomínam, že najvhod- 
nejšie je riešiť ich ešte pred otehot- 
nením. Odstraňovanie amalgámo-
vých výplní by sa malo realizovať za 
použitia izolácie zuba - koferdamu. 
Použitie moderného diagnostického 
RTG zariadenia je absolútne bezpeč- 
né, miera rizika je minimálna a je 
len na rozhodnutí pacientky, či toto 
vyšetrenie podstúpi. Množstvo žia- 
renia možno prirovnať k dávke prija- 
tej zo slnečného žiarenia počas dňa. 
Veľa žien má pocit, že v období teho- 
tenstva sa im stav zubov rapídne 
zhoršil. Možno to pripísať zníženej 
sekrécii slín vplyvom hormonál-
nych zmien a následnej vyššej kon- 
centrácii kyselín v ústach. Dôsled- 
nosť v individuálnej dentálnej hy- 
giene, absolvovanie preventívnych 
prehliadok a profesionálnej dentál- 
nej hygieny je preto v tomto období 
viac než prospešné.
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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

www.regionpress.sk

mobil:  0905 245 995
Košice, Priemyselná 4
www.safiroll.sk
e-mail:
safiroll@safiroll.sk
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Kontakt: 0948 787 777  •  www.balkona.eu
Hľadáme odberateľov - montážne firmy
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Kancelária v Košiciach, Strojárenská 13, 1.posch.

Informácie ohľadom umiestnenia

055/622 00 11 | 0905 962 161

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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Od 1. júna do 15. septembra sa na 
celom Slovensku uskutočnil už 11. 
ročník Zbierky školských pomôcok. 
Na území Spišu, Oravy a Liptova ju 
organizovala regionálna Spišská 
katolícka charita. 

Aj napriek náročnej situácii ohľa-
dom pandémie sa však podarilo vy-
zbierať veľké množstvo pomôcok. 
Začiatok školského roka je pre mnohé 
rodiny v núdzi veľmi finančne náročný. 
Aj preto sa Spišská katolícka charita 
zapája do Zbierky školských pomôcok, 
ktorú každoročne zastrešuje Slovenská 
katolícka charita. V regióne Spišskej 
katolíckej charity bolo k dispozícii až 
14 zberných miest, kde mohli ľudia 
priniesť nové, ale aj používané školské 
pomôcky.

Deti vďaka darom od dobrých ľudí 
dostali množstvo potrebných škol-
ských pomôcok, od zošitov, perační-
kov, farbičiek, pier, cez ceruzky, obaly 
na zošity, kružidlá, strúhadlá, pravít-
ka, dosky, nožnice, uhlomery, gumy, 
fixky, štetce, farebné papiere, výkresy, 
notesy a dokonca do rodín poputovali 
aj desiatky používaných, ale aj úplne 
nových školských tašiek. 

Do zbierky sa zapojilo množstvo 
jednotlivcov, rodín, farností, mestské 
samosprávy, ale aj rôzne firmy so škol-
skými potrebami. Novinkou bolo zber-

né miesto v OC MAX Poprad, kde ste sa 
mohli stretnúť s našimi dobrovoľníkmi.

Počas tohto ročníka sa v tomto 
regióne vyzbieralo neuveriteľných 30 
105 kusov pomôcok. V rámci celého 
Slovenska sa vyzbieralo vyše 55 000 
kusov potrebných školských pomôcok. 
Jednotlivé pomôcky sa už distribuova-
li do rodín, ktoré majú rôzne finančné 
problémy. 

Ak ste sa do zbierky nestihli zapojiť 
a chceli by ste darovať núdznym deťom 
akékoľvek školské pomôcky, ozvite 
sa nám. Všetky potrebné kontakty na 
Spišskú katolícku charitu nájdete na 
stránke: www.caritas.sk.

Spišská katolícka charita je samo-
statný právny subjekt Spišskej diecézy, 
konfederatívne združeným v Sloven-
skej katolíckej charite. Svojou činnos-
ťou nadväzuje na činnosť Diecezálnej 
charity v Spišskej diecéze, ktorá bola 
od roku 1927 jedným z členov Ústrednej 
Karity na Slovensku.

Zbierka 
školských pomôcok vyvrcholila

» Zdroj: SKCH

11. október 1968  
Program Apollo: štart lode Apollo 7, prvej s ľudskou posádkou 
v rámci programu.

Výročia a udalosti



KE20-41 strana- 5

SLUŽBY, BÝVANIEKOŠICKO 5

08
-0

10
6 

TT
38

NÁTERY STRIECH
vybrúsenie  I  základný náter
vrchný náter  I  ceny od 4,- €/m2
Kontakt: 0915 926 755
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www.jarekcistikoberce.sk ¦  0915 937 226
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čistí čalúnený nábytok a koberce u Vás aj u nás
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1PRE BYT. SPOLOČENSTVÁ AJ NA SPLÁTKY - DOHODOU

0905 625 433 remal.kosice@centrum.sk

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

ČISTÉ STENY - ZDRAVÝ ŽIVOT

MALIARSKÝ SERVIS30
rokov
na trhu

30
rokov
na trhu

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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12. október 1960   
Studená vojna: Chruščov vyjadril svoje rozčúlenie na Valnom 
zhromaždení OSN búchaním topánkou o stôl.

Výročia a udalosti
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AKCIA na pomník
do konca októbra!

Pri objednávke pomníka

mramorová váza a svietnik ZDARMA
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Alžbetina 30
0908 624 593

Kamenárske práce
pomníky a hroby
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Popradská 28C, KE
KVETY Anjelik
Novootvorená predajňa

Donáška kytíc a vencov do 1 hod.

 www.expreskvety.sk ¦ 0905 778 904

KYTICE, DARČEKY, VENCE, KAHANCE,

SPOMIENKOVÉ VENČEKY A IKEBANY

Amfiteáter  smer  KVP,  parkovanie vo dvore

od 9.10.2020 v predaji
CHRYZANTÉMY v črepe

jednofarebné a trojfarebné

Objednávky príjmame telefonicky
055/729 07 87, 0905 882 008

a mailom: noveske@stonline.sk

66
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PLASTOVÉ OKNÁ V NAJLEPŠOM
POMERE KVALITY A CENY

Vonkajšie žalúzie

®

Hliníkové / plastové?
Plastové s hliníkovým klipom 

OKNÁ, DVERE, ROLETY
 VONKAJŠIE ŽALÚZIE

  GARÁŽOVÉ BRÁNY
Vyrobené

na Slovensku

Doplnky k oknám všetkého 
druhu v našej ponuke
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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 októbra

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

Bližšie informácie v predajni

NA SPLÁTKY
BEZ NAVÝŠENIA

425€

560€

479€

37
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Aluplast
5 romorový
profil

v cene je zahrnuté
okno vrátane
• dopravy
• demontáže
• montáže
• úpravy ostenia
• vonkajších
   a vnútorných
   parapiet
• retiazkových
   žalúzií ISSO
• odvoz odpadu

Pri montáži
dodržiavame
prísne
hygienické 
a bezpečnostné
opatrenia!

Šamont s.r.o.

2400

24
00

1800

15
00

2100

15
00

Sofia
350€

PLASTOVÉ OKNÁ

BEZPEČNOSTNÉ DVERE

0915 863 774   ¦   0944 117 395
www.okna-dvere-kosice.sk   ¦   info@okna-dvere-kosice.sk

AKCIA

Ceny s DPH

5 ročná
ZÁRUKA 
na okná

544€2400

15
00

partner firmy OKNOPLAST

Vonkajšie žalúzie

®

Žižkova 12, Košice
055/7290 787
0911 338 500
famiplus@mail.t-com.sk

Všetky
doplnky

ku oknám
Interiérové

tienenie 

Vonkajšie
tienenie 

66
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Najvyššiu kvalitu okien
                  považujeme za štandard

ZASKLENIE 
MOŽNÉ PRE BALKÓNY, TERASY, ALTÁNKY

PROTI POVETERNOSTNÝM
PODMIENKAM

SEDEMKOMOROVÝ
PROFIL VEKA TRIEDY A W

IN
ER

G
ET

IC
 P

RE
M

IU
M
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Brav�ová krkovi�ka
• bez kosti, vcelku

319

-36%
cena za 1 kg

4.99

CCHHLLAADDEENNNÉÉ

Konzumné zemiaky
• neprané
• varý typ B – prílohové

319

-50%

(1 kg = 0,32)

10 kg balenie

6.49*

10 kg balenie

229

Supercena
cena za 1 kg

Ka�ica
• s drobam

CCHHLLAADDEEENNÉÉ

�erstvé vajcia "M" 139

Supercena

(1 kus = 0,09)

15 kusov

Budvar  
• svetlý ležak
B d

059

-45%

(1 l = 1,18)

0,5 l

1.09*

baalleenniiee

099

3 kg

(1 kg = 0,33)

balenie

Mrkva

Milka 
�okoláda   
• rôzne druhy 069

-46%

(100 g = 0,79/ 
0,77/0,69)

87,5/90/100 g

1.29

EEENNNÉÉD

u nás s nemuste 
vybera� medz

ERSTVOS OU, 
KVALITOU A CENOU

OD PONDELKA 12. 10. 

Ponuka tovaru platí od 12. 10. do 18. 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 29. 9. 2020.
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Coca-Cola
• Coca-Cola 

Zero/Sprite/
Fanta

349

-52%

(100 g = 1,75)

200 g

7.39*

069

-42%

(1 l = 0,39)

1,75 l

1.19

Jacobs Velvet
• nstantá káva

Zázvorový �aj
• rôzne druhy

099

-41%

(100 g = 2,48)

40 g

1.69

Bryndza v dyhe

149

-34%

(1 kg = 5,96)

250 g

2.29*

079

Supercena

(100 g = 0,49)

160 g

Rastlinná náterka
• rôzne druhy

yy

169

Supercena

(100 g = 0,85)

200 g

Nitan/
Paprkáš
• krájaný

CCHHLLLAAADDEENNNÉÉ

35 % 
alkoholu

Jägereister
• v ponuke aj 

Jägerester 
0,35 l za 6,99 €

899

-30%

(1 l = 17,98)

0,5 l

12.99

Zvolenský jogurt
• rôzne druhy

022

-29%

(100 g = 0,18)

125 g

0.31*

CCHHLLAADDAADAD

Sendvi� 
• rôzne druhy

149

-21%

(100 g = 
0,75/0,71/0,68)

200/210/220 g

1.89

... a mnoho �alšch výrobkov na www.lidl.sk
Ponuka tovaru platí od 12. 10. do 18. 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.

OD PONDELKA
12. OKTÓBRA

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 29. 9. 2020.
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»KÚPIM Cz, JAWA, SIM-
SON, PIONIER alebo aj 
diely. 0949 505 827

»Kúpim záhradu v KE-Se-
ver, Bankov, za rozumnú 
cenu. 0948 811 100

»Kúpim KRÁLIČIE KOŽE 
0905 350 531

»KÚPIM DVERE Š 95 CM, 
0944 486 628 

»Hľadám priateľku 40-
50 rokov 0910 666 638
»Hľadám žienku na 
vážny vzťah, lásku a 
život. Som 39r., pracu-
júci, s vlastným býva-
ním, veselej povahy. 
0940754952
»MILÝ MUŽ 41 HĽADÁ MILÚ 
ŽENU. TEL: 0907112595

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.

16 ZOZNAMKA    

02 AUTO-MOTO / iné 

07 REALITY / iné       

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

14 RÔZNE / iné    

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

 R
UB

RÍ
K 
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STROJOVÉSTROJOVÉ
POTERY
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10944 047 008, 0903 634 202

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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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 / ŽALÚZIE  / SIEŤKY  / PARAPETY  / MONTÁŽ  / SERVIS

14. októbra 2009    
Slovensko sa kvalifikovalo prvýkrát na 
majstrovstvá sveta vo futbale 2010.

Výročia a udalosti

15. októbra 1750
vznikla Hlavná výpravňa poštových vo-
zov, ktorá riadila dopravu v Rakúsko-Uhor-
sku.
16. októbra 1946 Desať vojnových zlo-
čincov 2. svetovej vojny, odsúdených v No-
rimberskom procese, bolo obesených.

Výročia a udalosti
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Stretávame na uliciach žobrákov. 
Pýtajú peniaze na jedlo, pitie a iné 
veci. Poznám však aj iných žobrákov. 

Sú to technici, inžinieri, vynález-
covia a inovátori. Sú pracovití a veľmi 
nadaní. Cez deň zarábajú peniaze a 
po večeroch a cez víkendy menia svoje 
nápady na prototypy rôznych riešení. 
Fungujú podobne ako kedysi umelci za 
socíku. Museli mesiace pracovať na ko-
sákoch, kladivách a hviezdach, aby si 
zarobili na uskutočnenie svojich snov. V 
iných krajinách takýmto ľuďom vytvá-
rajú podmienky na prácu. Sám si spo-
mínam, ako sme mohli v našom inštitú-
te Fraunhofer IPA v Stuttgarte pokojne 
vymýšľať nové veci. Štát platil úradní-
kov, ktorí nám pripravovali projekty na 
získanie financií, prístrojov a expertíz. 
Na Slovensku nútime inovátorov žobrať. 
Píšu listy poslancom a ministrom. Ne-
dostávajú odpovede. Niekedy ich politi-
ci navštívia a prisľúbia podporu. A už sa 
neozvú. Žobráci klopú na dvere a prosia 
o pomoc. Potrebujú niečo vyrobiť, otes-
tovať, vypočítať, certifikovať, patento-
vať alebo odkonzultovať. 

Vymýšľajú zaujímavé riešenia. Chý-
bajú im však zdroje na ich dokončenie a 
presadenie vo svete. Bojujú s časom a 

peniazmi. Predbiehajú ich konkurenti, 
ktorí majú lepšie podmienky - z USA, 
Nemecka, Fínska alebo Izraela. Niek-
torí rezignujú, iní predajú svoje nápady 
do zahraničia alebo po nich zostanú 
nedokončené pomníky. Z východu im 
konkurujú lacní Číňania, na západ ich 
silnejší hráči nepustia. A slovenskí poli-
tici nakupujú radšej zo zahraničia, ako 
od vlastných. Občas sa k nim dostanú 
rôzne výzvy, ponúkajúce milióny eúr na 
vedu, inovácie a výskum. Ako keby ste 
žobrákovi na ulici ponúkali tisíce eúr a 
požadovali za to projekty a tabuľky. 

Oni to nedajú a musia žobrať ďalej. 
A peniaze, ktoré im mali pomáhať, mí-
ňajú rôzne agentúry, kamaráti politikov 
a treťotriedni profesori na univerzitách, 
ktorí vedia dobre písať grantové projek-
ty. Žobrajúcu inžinieri pracujú vo svo-
jich garážach, diel-
ňach a laboratóriách. 
Osamelí a opustení 
vlastnými deťmi, 
ktoré pochopili, že 
v zahraničí nemusia 
žobrať a môžu rea-
lizovať svoje 
sny. 

Žobrajúci inžinieri

» Ján Košturiak
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VYPRATÁVANIE 
DOMOV, BYTOVÝCH 

A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
pivnice, povaly, garáže, stavby, sklady.

0903 640 759
vypratavaniekosenie@mail.telekom.sk

Čistenie, 
kosenie pozemkov 
a výrez náletových 

drevín. Ručné búracie 
práce RD, stodôl, 
vedľajších budov.

K O S I C K O
na facebooku

Staň sa fanúšikom
našej stránky a sleduj:
- nové inzeráty

- dôležité info
- tipy na voľný čas

- súťaže, ...
 priamo na našom FBPáči sa mi

Teraz už by malo byť jasno v tom, v 
ktorých obchodoch by ich zákazníci 
mali mať k dispozícii a v ktorých to 
zákon nevyžaduje.

Slovenská obchodná inšpek-
cia vysdala usmernenie, v ktorom sa 
okrem iného hovorí - Podľa zákona o 
ochrane spotrebiteľa a o zmene záko-
na NR SR o priestupkoch v znení ne-
skorších predpisov(ďalej len „zákon o 
ochrane spotrebiteľa“) je predávajúci 
povinný predávať výrobky v správnej 
hmotnosti, miere alebo v správnom 
množstve a umožniť spotrebiteľovi pre-
kontrolovať si správnosť týchto údajov. 
V ktorých prípadoch je predávajúci po-
vinný mať na predajni kontrolné váhy, 
aby mal spotrebiteľ možnosť prekontro-
lovať si hmotnosť výrobku?

Zákon č. 198/2020 Z. z. ktorým sa 
menia a dopĺňajú niektoré zákony v sú-
vislosti so zlepšovaním podnikateľské-
ho prostredia zasiahnutým opatrenia-
mi na zamedzenie šírenia nebezpečnej 
nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 
ustanovuje doplnenie zákona o ochra-
ne spotrebiteľa, v znení neskorších 
predpisov, ktoré znie: „Povinnosť 
umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať 
si hmotnosť výrobku sa vzťahuje na 
predávajúceho, ktorý predáva výlučne 
výrobky predávané na množstvo.“.

Z uvedeného odseku vyplýva, že 

podnikatelia, ktorí predávajú výrobky 
na množstvo (hmotnosť), musia mať v 
predajni určené meradlo, tzv. kontrol-
né váhy, aby mal spotrebiteľ možnosť 
prekontrolovať si uvádzanú hmotnosť 
výrobku. 

Predávajúci, ktorí predávajú výrob-
ky na kusy (napr. zákusky), ktoré nie 
sú označené ich množstvom (hmot-
nosťou), a teda spotrebiteľ si ich vyberá 
podľa ich vzhľadu, nemajú povinnosť 
mať v predajni k dispozícii kontrolné 
váhy pre prípadný záujem spotrebiteľa 
prekontrolovať si hmotnosť výrobku.

V aplikačnej praxi to znamená, že tí 
predávajúci, ktorí predávajú iba výrob-
ky predávané na kusy a tieto výrobky 
nie sú označené ich množstvom (hmot-
nosťou), nemusia disponovať platne 
overeným určeným meradlom – vá-
hami na prekontrolovanie hmotnosti 
– podľa zákona o metrológii a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpiosv.

Chýbajú vám 
kontrolné váhy v obchodoch?

» Zdroj: SOI
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Bardejovská 1
KOŠICE
    0911 677 780
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KŠX-Delta príjme 

MUŽOV, ŽENY, PÁRY:
VÝROBA KÁBLOV
NA AUTOBATÉRIE

Základná mzda: 20.000 - 25.000 KČ NETTO/ mes.

Miesto práce: Mikulov, ČR.
Ubytovanie ZDARMA

Kontakt: 0918 493 960
Mail: mhruby.idelta@gmail.com
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PRACUJ
U NÁS v ČR 
MZDA OD 850 € 
DO 1300€

Bezplatná infolinka
0800 500 091

OPERÁTOR VÝROBY
VODIČ VZV A INÉ
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Pracuj v Hradci Králové

OPERÁTOR VÝROBY 
145 KČ/ hod. po zapracovaní
- 8 hodinové zmeny / ranné - denné - nočné
- 12 hodinové zmeny /ranné - nočné
- dlhodobá práca
- týždenné zálohy
- výplaty načas
- ubytovanie 
   zabezpečené

0800 500 091 +420 730 893 338
Podmienkou je ukončené minimálne učňovské vzdelanie
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PREDAVAČ/KA
NA ÚSEKU  MÄSA A MÄSOVÝCH VÝROBKOV

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

benefity  

 Stabilné zamestnanie v našej spoločnosti

 Kvalitné vstupné zaškolenie podľa firemného štandardu

 Možnosť kariérneho rastu v rámci spoločnosti

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

 Vernostné za každý odpracovaný rok v spoločnosti

 Vianočná odmena

 Finančné odmeny pri životných udalostiach ako je svadba,
narodenie dieťaťa, životné jubileum, pracovné výročie

 Divadelná lóža pre zamestnancov

 Firemné akcie: ples, MDD, Mikuláš - Mikulášske balíčky,
Vianočné balíčky

 Smartphone pre každého zamestnanca
s neobmedzeným paušálom a internetom

 Príspevok zamestnávateľa na kartu MultiSport ( voľný vstup do siete 
s viac ako 380 športoviskami po celom Slovensku ) - rôzne Fitness 
zariadenia, bazény, kúpaliská, wellness, soľné jaskyne a ďalšie 
relaxačné centrá

 
 

 

 Zamestnanecká karta so zľavou na nákup 

 Možnosť preplatenia výdavkov za získanie osvedčenia 
o odbornej spôsobilosti pre prácu v potravinárstve 
v hodnote 95 €

 Možnosť nákupu vo veľkoobchode Labaš s.r.o. 
za VO ceny aj so zamestnaneckou zľavou


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!

UPRATOVANIE
upratko@upratko.sk  ¦  0907 946 256
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INZERÁT,KTORÝ
PREDÁVA
Redakcia Košicko
Němcovej 30, Košice
3. poschodie, č.d. B.3.07 
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Strechy v objatí s prírodou
Zameranie strechy a cenová ponuka ZDARMA!!!

���������������
Haniska 385

044 57 Haniska
0911 396 362

   www.blachotrapez.sk   |   www.chcemepomahat.sk
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