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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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Montujeme lapače snehu na strechy
Zrez rizikových stromov.
Oprava zatekajúcich
a poškodených striech a fasád.
Oprava žľabov, odkvapov, komínov.
Práce vo výškach všetkého druhu.

www.jarekcistikoberce.sk ¦  0915 937 226
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čistí čalúnený nábytok a koberce u Vás aj u nás
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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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Prajeme Vám
  aj všetkým Vašim blízkym
    príjemné prežitie
      vianočných sviatkov
        a pripájame poďakovanie
          za spoluprácu
            v uplynulom roku.

ŠŤASTNÝ NOVÝ
  ROK 2021

BETÓNOVÉ PLOTY A BRÁNY
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www.studentservis.sk
Jedlíkova 5, Košice

0905 744 995 

•

•

PRÁCA
NA TRVALÝ
PRACOVNÝ
POMER
BRIGÁDY

www.regionpress.sk
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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
          

Ďakujeme našim klientom
za prejavenú dôveru v roku 2020.

Prajeme príjemné prežitie
vianočných sviatkov a úspešný rok 2021.
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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
Mgr.Monika Nigutová  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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Kúpim obrazy, známky, knihy
0907 225 216
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0911 60 20 40

Rezanie betónu ¦ Vŕtanie betónu
www.diamantoverezanie.sk
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Izolovanie pivníc
0910 433 877
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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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Likvidácia starého nábytku a spotrebičov za príplatok
Kosenie a upratovanie pozemkov a záhrad  ¦   Výrub stromov

Strihanie živých plotov  ¦   Odvoz odpadu  ¦   0940 375 882
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Ničia Vás DLHY z úverov?
SÚDY alebo aj DRAŽBY obydlia?
 0905 638 627  finančná ochrana

ZDRAVOTNÍCKE 

0915 595 575
odevy a obuv
Rastislavova 68, Košice

www.abtex.sk
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PÍLENIE a LIKVIDÁCIA rizikových
 STROMOV  0905 161 243
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Servis
Montáž
Dodanie
Oprava
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www.samoplus.sk
SAMOplus

0919 204 754

SIETE PROTI
HMYZU
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23DROBNÉ
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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NONSTOP INFOLINKA

NA ČOKOĽ’VEK OD AŽ DO

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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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
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-odvoz-dovoz
-sťahovanie
vypratávanie
pivníc, záhrad
-likvidácia 
azbestu-eternito-
vých striech, staveb-
ného a iného odpadu

www.regionpress.sk

Prelom rokov. Obdobie spomínania, 
želaní, vyslovených i tých tajných. 
Emočne silný čas. Dni, v ktorých by 
sa malo myslieť aj na čosi viac, ako 
iba na prízemné sváry, za ktorými 
je len a len túžba udržať si či získať 
moc. Bez ohľadu na to, že sa pri tom 
stráca tvár, sebaúcta i úcta, charak-
ter a ľudskosť.

Prichádzajú výnimočné Vianoce. 
S výnimočným znamením na oblohe, 
vo výnimočných okolnostiach, po vý-
nimočnom roku. Nepatrí sa počas nich 
myslieť na všedné malosti. Celý rok vo 
mne zostal obraz tých minulých a na 
ňom svätý otec František, kráčajúci 
prázdnym temným námestím Svätého 
Petra vo Vatikáne. Vzpriamený, nezlo-
mený, odhodlaný. Napriek všetkému 
nesúci kríž v sebe i na sebe. Pársekun-
dová sekvencia v televíznom spravo-
dajstve, ale aj fotka, ktorá obletela svet 
a to, čo znázorňuje, sa mi kdesi v hlave 
vypálilo navždy.

Celý život, čo vnímam, si ľudia že-

lali v tomto období - “šťastné a veselé”, 
potriasali si rukami a vyslovovali pria-
nia do nového roku, dúfajúc, že bude 
lepší ako ten končiaci, alebo, minimál-
ne, aspoň tak zlý a nie horší.

Pred niekoľkými dňami dohorela 
tretia adventná svieca, budeme zapaľo-
vať štvrtú a kruh sa uzatvára. Polnočná 
bude o pol ôsmej, ale vo svetle udalostí 
tohto roku buďme radi, že bude. Aj Sil-
vester bude iný.

Všetkým chorým a všetkým prí-
buzným chorých, všetkým, ktorým 
tento rok osud vzal niekoho predčas-
ne a kruto - myslím na vás! A všetkým 
tým, ktorí o nič a nikoho 
nateraz neprišli, za celú 
redakciu do roka 2021 
- nech to tak zostane aj 
po celých nasledujúcich 
365 dní.

Pekné sviatky a 
dobrý rok po tom, 
ktorý sa končí 

Koniec a začiatok

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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»KÚPIM SIMSON, JAWU, ŠTA-
DION, ČZ skúter. 0949 505 
827

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682

»Kúpim KRÁLIČIE KOŽE 0905 
350 531

»PREDÁM 4 ks MALÉ REPRO-
DUKTORY a 4 eu. 0907 368 
279

»Kúpim domáce tkané plát-
no, vrecia, kroje, kašmírové 
sukne, šatky, maľované 
truhlice, starožitnosti 0909 
117 320

»Hľadám žienku na vážny 
vzťah, lásku a život. Som 
39r., pracujúci, s vlastným 
bývaním, veselej 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 1 1
deťom 12
rôzne/predaj 13
rôzne/iné 14
hľadám prácu 15
zoznamka 16

ČÍS
LA

 R
UB

RÍ
K 

   

02 AUTO-MOTO / iné 

08 STAVBA                    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

16 ZOZNAMKA    

REALIZUJEM 
po dohode po celom 

VÝCHODNOM SLOVENSKU:
- montáže plávajúcich podláh

(drevo, laminát, vinyl)
- montáž interiérových dverí
- líšt a drevených obkladov.

Ponúkam dlhoročné skúsenosti 
a kvalitu vykonaných prác 

so zárukou.

Ceny sú po dohode 
so zákazníkom

Kontakt: 0907 779 838
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PONUKA PRÁCE

OBSLUHA VZV 
HLUK /ČR
- 140 Kč/ netto / hodina
- 12hodinové zmeny – denné/nočné    
  (možnosť pracovať nadčas)
- Ubytovanie zabezpečené 
  hradene firmou
- Možnosť dostavania zálohy
- Pri odpracovaní pracovného 
  fondu motivačné bonusy

+421 908 914 180
KONTAKT
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ZABEZPEČÍME 
A ZAPLATÍME 

VÁM 

COVID 
TEST
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MALIAR
maľby
nátery

0903 606 861
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Hľadáme operátora laserového, 
páliaceho alebo ukosovacieho
stroja v DRIENOVCI
► vykonáva paličské alebo ukosovacie práce
► páli a rozdeľuje tabule plechu a profily
     na požadované rozmery a tvary 
► práca podľa výkresovej dokumentácie 

Mzdové podmienky (brutto)
od 700€ do 1000€ podľa skúseností

0910 666 657
info@pracask.sk

www.qualident.sk
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Domáca dentálna hygiena 1
Mnoho mojich pacientov sa ma pýta aká je najvhodnejšia zubná pasta – aj 
kvôli reklamnej kampani, ktorá často ich schopnosti preceňuje. Aj keď 
mnohé zložky pást podporujú remineralizáciu zubnej skloviny  a napomáhajú 
odstráneniu povlakov, tvrdenia o opravách poškodenej skloviny či bieliacom 
efekte sú prinajmenšom prehnané. V mnohých prípadoch plní zubná pasta 
akýsi psychologický faktor, ktorý spríjemňuje samotné čistenie. Podobne je 
to aj s ústnymi vodami, ktoré majú v dentálnej hygiene svoje postavenie,      
no ich používanie zďaleka nedokáže nahradiť čistenie zubnou kefkou.     
Práve kvalitná zubná kefka s mäkkými štetinami je dominantnou pomôckou 
na čistenie zubov a nenahradí ju ani tá najdrahšia zubná pasta či ústna voda. 
Používanie tvrdej zubnej kefky niekedy navodzuje mylný pocit lepšieho 
vyčistenia zubov. V kombinácii s nesprávnou technikou čistenia a nadmer- 
ným tlakom však často dochádza k poškodeniu a následnej citlivosti 
zubných krčkov. Opodstatnene sa do pozornosti dostávajú medzizubné kefky 
a nite, ale pri ich necitlivom a neuváženom používaní je možné poškodenie 
ďasien a vznik lokálneho zápalu. Ideálnou cestou pre výber správnych 
pomôcok na individuálnu dentálnu hygienu je absolvovanie profesionálnej 
dentálnej hygieny a inštruktáže v zubnej ambulancii minimálne 2x ročne. 
Počas nej pacient získa potrebné usmernenia v starostlivosti o ústnu dutinu 
a zároveň sú ošetrené aj tie časti chrupu, na ktoré domáca dentálna hygiena 
väčšinou nestačí. 

MDDr. Lenka Budziňáková
Zubná ambulancia a dentálna hygiena

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

AKCIA
platí od 21.12. do 03.01. 2021

Ponuka uvedená v tomto letáku platí pre všetky predajne potravín Klas od 21.12. 2020 - 03. 01. 2021  alebo do 
vypredania zásob. Chyby v tlači vyhradené. Výrobky sú bez dekorácie, vyhradzujeme si právo zmien v baleniach  
a variantoch ponúkaného tovaru. Použité: ilustračné fotky. Odber možný len v obvyklom množstve.

Potraviny 

Cherry paradajky 
250 g

  1 kg = 1,560 €

0,39
AKCIa

Vodka 
R. Jelínek
40 % 0,7 l

1 l = 8,128 €

5,69
-28%7,99

Staromestská 
údená šunka 

100 g
1 kg = 8,900 €

0,89
AKCIa

100% mäsa

Klobása
do kapustnice

100 g
1 kg = 7,500 €

0,75
AKCIa

Neplatí pre predajňu: Košice, Turgenevova 9 a Ovručská 1

100% mäsa
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hadariova@regionpress.sk
nigutova@regionpress.sk
sakslova@regionpress.sk

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
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Vážení spoluobčania,
aj v týchto ťažkých časoch vám želám pokojné 

a pekné Vianoce. Všetci prežívame náročné 
obdobie. Pandémia nám výrazne sťažila životy. 

Aj teraz, počas Vianoc, sa menej stretávame 
a sviatky trávime doma v kruhu najbližšej rodiny.

 
Veľmi si želám, aby bol pre nás všetkých budúci rok 

výrazne lepší, aby pominul strach o zdravie, aby sa 
naše životy postupne vrátili do normálnych koľají.

» Tomáš Drucker

Do nového roku 
2021 vám želám 

veľa zdravia, 
šťastia a Božieho

požehnania.
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Peter Zakuťanský, RSc.
Váš realitný maklér

Šťastné a veselé
vianoce, PF 2021

PENIAZE NA RUKU!
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Všetky formality vybavíme za Vás

AJ POŠKODENÝCH
 AJ NEPOJAZDNÝCH

vykupstarsichvozidiel@gmail.com

0944 414 457

EKOLOGICKÁ LIKVIDÁCIA,
VÝKUP STARŠÍCH VOZIDIEL
od roku
výroby
1998
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DONÁŠKA
www.expreskvety.sk ¦ 0905 778 904

KYTICE, BOXY RUŽÍ, VENCE

KVETY
Popradská 28C, KE Po - NeANJELIK

Pred rokom nám zomrel malý Jožko. 
Bol chorý a dožíval svoj život v ko-
munite chudobných. Nemal nikoho. 
Išiel som mu vybaviť úmrtný list. 
Pani to robila na trikrát. Veľa údajov 
a papiera - vzdelanie, rodinný stav, 
bydlisko, narodenie - a smrť. 

Pani sa pomýlila v mieste úmrtia. 
Tak ešte raz. Neviem, načo je toľko 
údajov. Možno to ide niekam ďalej, na 
druhý svet. Jožkovi to už bolo jedno. Ne-
chal som tam jeho občiansky a zobral 
som úmrtný list. „A vy ste mu čo?“ Pýta 
sa ma pani na matrike. Nič. Tak napíšem 
- spolubývajúci. Napíšte. Jožko mi „tam 
hore“ bude možno pomáhať.

Koľko sa človek natrápi kým zomrie, 
myslím si niekedy keď vidím chlapcov v 
Dobrom pastierovi a ich osudy. Zomrieť 
je ťažké, ale ešte ťažšie je niekedy žiť. 
Chlapík dostal fľašku a za hodinu sa stal 
konateľom niekoľkých firiem. Tie milió-
ny eur sa nedajú za jeden ľudský život 
splatiť. Viacerých vyhodili manželky a 
deti na ulicu. Asi vedeli prečo, ale život 
na ulici nie je nič moc. Ďalších sprevá-
dzajú v živote démoni alkohol, drogy 
alebo hazardne hry. Ťažký je život aj pre 
mnohých starých ľudí. Sú osamelí a bez 
peňazí. Čakajú na smrť a svojich blíz-

kych. Niektorí nikoho nemajú.
Po smrti mnohí nariekajú nad tými, 

čo zomreli. Počas života však na nich 
nemali čas. Po smrti sa o ľuďoch hovorí, 
akí boli dobrí, ale predtým na nich často 
dobré slovo druhí nemali. Nevieme za-
brániť smrti. Môžeme však zmeniť veľa 
vecí počas života. Hovorí sa, že mnohí 
svätí nezačali dobre, ale dobre skončili. 
Máme teda šancu aj my. Môžeme po-
máhať druhým ľuďom, kým sú nažive a 
ušetriť si dojemné reči po ich pohrebe. 

Bol som pred pár rokmi na pohrebe 
Antonia Srholca. Bola to oslava života 
na tejto zemi a narodenia sa pre život 
nový. Podobne som sa cítil aj na poh-
rebe malej dcérky môjho priateľa, kto-
rá predbehla svojich rodičov do neba. 
Život je možno ťažší ako smrť, pretože 
závisí od nás. Pred týždňom som po-
chovával svojho otca. 
Prežil krásny život 
a dostal milosrdnú 
smrť.  Smrť je ses-
trou života a bránou 
k večnosti. Žime tak, 
aby sme boli pri-
pravení na 
stretnutie s 
ňou.

Život a smrť

» Ján Košturiak
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Ing. Alena Katonová  ǀ  0907 900 717  ǀ  alenkakatonova@gmail.com

Serióznosť, spoľahlivosť, profesionalita, Vaša bezpečnosť,
maximálna tržná cena Vašej nehnuteľnosti. Kompletný servis
súvisiaci s nehnuteľnosťou vrátane hypotekárneho poradenstva.
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Konzumné 
zemiaky
šalátové
• var�ý typ A
• neskoré  • s drobmi

219

-45%
cena za 1 kg

3.99

Tibava
víno

V PONUKE:

FRANKOVKA 
MODRÁ

CABERNET 
SAUVIGNON

SAUVIGNON

VELTLÍN 
ZELENÝ

RULANDSKÉ 
ŠEDÉ

RIZLING 
RÝNSKY

CHARDONNAY

TRAMÍN 
ČERVENÝ

179

-28%

(1 l = 2-39)

0,75 l

2.49

Demänovka
• rôzne druhy

30/33/38 % 
alkoholu

799

-20%

(1 l = 11,41)

0,7 l

9.99

Kapor
• pitvaný

CHLADENÉ

CHLADENÉ

049

Supercena
cena za 100 g

Kapor
• pitvaný

Kávové 
kapsuly
• rôzne 

druhy
279

-20%

(100 g = 2,91/
2,49/1,44/1,40)

3.49

Označenie MSC zaručuje využitie rybárskych metód, 
pri ktorých sa dbá na trvalo udržateľný rybolov 
a sú šetrné k životnému prostrediu.

Losos divý
• voľne lovený

Kapor
• podkovičky
• chladené

119

Supercena
cena za 100 g

CHLADENÉ

069

Supercena
cena za 100 g



XX20-51 strana-.indd7

SLUŽBY, BÝVANIEKOŠICKO 7

33
-0

08
5

... a mnoho ďalších výrobkov na www.lidl.sk

Ananás

Konzumné 
zemiaky
šalátové
• var�ý typ A
• neskoré  

Konzumné Konzumné Konzumné 
zemiakyzemiaky
šalátovéšalátové
• var�ý typ Avar�ý typ A
• neskoré  neskoré  

Camembert

075

-46%

(1 kg = 0,38)

1.39

069

-27%

(100 g = 0,58)

0.95
-27%

(100 g = 0,58)

139

-44%
kg

2.49

Evelina

149

-40%
kus

2.49

129

15 kusov

2,5 l

079

2,5 l

(1 l = 0,32)

7 UP

Premium 
Vodka
• rôzne druhy

• svetlé výčapné pivo

044

-36%

(1 l = 0,80)

0,55 l

0.69

599

Supercena

(1 l = 8,56)

0,7 l

38 % 
alkoholu

149

-34%

(1 kg = 5,96)

2.29

Bryndza v dyhe

CHLADENÉ

OD PONDELKA
21. DECEMBRA
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Na úpätí  vŕšku stál malý domček zo 
soli. Býval v ňom muž zo soli a žena 
z cukru. Boli dni, keď sa mali radi a 
dni, keď si nerozumeli.

Raz sa strašne pohádali. Muž zobral 
hrubú palicu zo soli a ženu vyhnal. Kri-
čal ako posadnutý: „Zmizni a postav si 
dom z tehál!“

Žena sa rozplakala a odišla. Plaka-
la, ale nie veľmi, lebo sa bála, že sa jej 
líca z cukru roztopia. Postavila si dom 
z tehál neďaleko mužovho domčeka zo 
soli.

Bol to príjemný domček so zakvit-
nutými balkónmi a kamenným ohnis-
kom. Ale žene bolo smutno. Vo dne v 
noci myslela  na muža zo soli. Až sa raz 
rozhodla.

Vybrala sa do domčeka zo soli, 
zaklopala na dvere a poprosila muža o 
trochu soli do polievky. Ale muž ucho-
pil hrubú palicu zo soli a pohrozil žene: 
„Hneď zmizni, lebo sa to pre teba zle 
skončí.“

Žena sa vrátila domov s plačom, 
ale nie veľkým, aby sa jej líca z cukru 
neroztopili.

Veľké súcitné nebo to všetko videlo 
a rozplakalo sa aj ono. A tak začalo pr-
šať a lialo ako z krhly. Domček zo soli sa 

začínal rýchlo roztápať a muž  sa rozbe-
hol  k domu z tehál. Zaklopal na okno: 
„Dovoľ mi vstúpiť prosím ťa, tento dážď 
ma úplne roztopí.“

„Ach, ach, skončil sa sviatok,“ 
usmiala sa žena. „Ty si mi odmietol tro-
cha soli, tak sa teraz zariaď.“

A mužovi sa podarilo nájsť také 
vľúdne a nežné slová, že žena sa zami-
lovala a otvorila mu dvere. Padli si do 
náručia a vymenili si dlhý sladkoslaný 
bozk.

A keďže muž zo soli bol mokrý ako 
myš, našiel sa prilepený k žene z cuk-
ru. Bolo treba veľa času, kým uschli a 
oslobodili sa.

Od toho dňa má muž zo soli ústa z 
cukru a žena z cukru má ústa slané.

A už sa viac nehádajú.

Dva domčeky

» Bruno Ferrero

Splatnosť odložených odvodov do Soci-
álnej poisťovne sa posúva až do 30. júna 
2021. Vláda schválila návrh nariadenia 
ministerstva práce s cieľom zmierniť 
ekonomické dopady pandémie.

Predĺženie termínu odloženia od-
vodov sa týka poistného, ktorého splat-
nosť mali poistenci odloženú za mesiace 
marec, máj, jún a júl v prvej vlne pandé-
mie. Pôvodne platila povinnosť uhradiť 
ich platby do 31. decembra 2020.

Rovnako sa odloženie termínu bude 
týkať poistného za december 2020, ktoré 
bude splatné takisto do 30. júna 2021.

Táto úprava sa týka zamestnávate-
ľov a samostatne zárobkovo činných 
osôb (SZČO), ktorí vykazujú pokles čis-
tého obratu alebo pokles príjmov z pod-
nikania a z inej samostatnej zárobkovej 
činnosti o minimálne 40 percent.

„Situácia na trhu práce odzrkad-
ľuje nepriaznivý vývoj pandemickej 
situácie. Dôsledkom toho je znížená 
schopnosť poistencov splácať odložené 
odvody a s tým súvisiace obavy o mož-
nosť čerpania financií z Prvej pomoci 
plus. Preto chceme pomôcť zamest-
návateľom a živnostníkom, aby sme 

ich odľahčili a zároveň ich uistili, že 
budú môcť aj naďalej čerpať príspevky 
z Prvej pomoci plus,“ zdôvodnil zmenu 
minister práce Milan Krajniak.

Príspevky z Prvej pomoci plus 
môžu čerpať žiadatelia, ktorí nemajú 
zaplatené odložené poistné do Soci-
álnej poisťovne, ale majú dohodnutý 
splátkový kalendár. Platenie dlžných 
súm za poistné počas splácania podľa 
dohodnutého splátkového kalendára je 
oslobodené od úrokov.

Pôvodne bola splatnosť odložená do 
konca roka 2020. v každom prípade, ak 
sa len trošku dá, je lepšie čío najskôr svo-
je odvodové záväzky voči štátu vyrov-
nať. V prípade nahromadenia sa takmer 
ročných odvodov výrazne vzniká riziko 
nemožnosti ich splatiť v celom objeme.

Splatnosť 
odložených odvodov sa posúva

» red
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www.domaciservis.sk  •  domaciservis@domaciservis.sk

SERVIS a VÝMENA
okien, žalúzií, sietí, kovania a iné ...

VÝMENA TESNENIA
za jedinečnú cenu
od 1,90 € za bm vrátane DPH

0949 28 78 74 • 0948 22 05 22

Pri výmene okenného tesnenia je nastavenie okna a premazanie okna

ZADARMO
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INOVA povrchová úprava
Vďaka najnovšiemu procesu povrchovej úpravy je povrch
strešných krytín mimoriadne hladký a odolný. Jeho hodvábny
lesk dáva streche jedinečný, skutočne elegantný vzhľad.

• Vysoká odolnosť farby • Vynikajúca odolnosť proti oderu
• Odolný povrch • Odolnejšia ochrana voči machu
• Hladšia povrchová úprava • Hodvábny vzhľad

PREDNOSTI POVRCHOVEJ ÚPRAVY INOVA:

Popradská 56, Košice
0905 518 303
www.ente.sk
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Podporte nás
aj tento rok v ankete
najzamestnavatel.sk
a vyhrajte skvelé ceny 
od organizátora ankety

Spokojný
zamestnanec
je pre nás
srdcom 

www.najzamestnavatel.sk/hlasovanie
hlasujte

66
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PONÚKAME PLNENIE
Propán - Butánom a čistým propánom

Nemáš fľašu?

LPG

040 11 Košice
(za hotelom Múza)

ČS LPG
Pri prachárni 5

040 01 Košice
(zjazd z  Furče - smer extra Tesco)

alebo volaj a informuj sa na

0915 336 420

Viac o cenách, informáciách a
predajných miestach nájdeš na webe

www.lpg-flavia.sk

• 2 kg
• 5 kg
• 10 - 11 kg

+ Propánové fľaše VZV

ČS LPG
Dopravná 8

SUPER
CENY

Možnosť zakúpenia PB fliaš

NAJ
LEPŠIA
KVALITA

34
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Najmodernejšia
                               plnička PB fliaš
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Dôchodcovia a ZŤP,  ZĽAVY do 30%

OKNÁ AJ
NA SPLÁTKY do30%

zlava sa vypocíta podla odberu a množstva, uplatnenie zlavy je potrebné nahlásit vopred pri zameraní technikovi

Dôchodcovia a ZŤP
zlava sa vypocíta podla
odberu a množstva,
uplatnenie zlavy je
potrebné nahlásit vopred
pri zameraní technikovi

DVERE / ŽALÚZIE / SIEŤKY / PARAPETY / MONTÁŽ / SERVIS

0919 204 754
samoplussro@gmail.com

0919 204 754
samoplussro@gmail.com

www.samoplus.sk

ceny sú
bez DPH

SKLADNÁ 1 / ČAŇA
1. POSCHODIE, STARÉ NÁKUPNÉ STREDISKO NAD TESCOM

www.samoplus.sk
SAMOplus

VÝSPRAVKY / ODVOZ ODPADU

ZĽAVY

PLASTOVÉ OKNÁ ŽALÚZIE
SIETE PROTI

HMYZU

Mrazivé ticho, všade biely sneh, 
konečne pokoj, nebo plné hviezd.

Vianočná ruža zdobí stôl, tíško hrá hudba. Čakáš ten okamih, 
aby sa Ti splnila túžba. Pokoj a radosť nech Ťa v srdci hreje, 
nech sa Tvoja rodina cez Vianoce smeje.  
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Staňte sa súčasťou zázračných príbehov
„Ešte päťkrát sa vyspím a budú Vianoce,“ po-
čúvame od detí niekoľko dní pred Štedrým 
dňom. Pre mnohé z nich však nie je samozrej-
mosťou, že Vianoce strávia doma pri stromče-
ku so svojou rodinou. Musia totiž kvôli svojmu 
zdravotnému stavu ostať v nemocnici.

Zdravotní klauni z Červeného nosa im tam pri-
nesú rozptýlenie a vianočnú atmosféru so svoji-
mi pesničkami, špeciálnymi vianočnými rekvizi-
tami i klaunskými šibalstvami. Ak nemôžu prísť 
kvôli nepriaznivej epidemiologickej situácii do 
nemocníc osobne, vianočnú náladu vyčaria pre 
choré deti prostredníctvom online stretnutia 
a spolu s malými pacientmi napríklad ozdobia 
stromček alebo si zaspievajú koledu – samozrej-
me, s klaunským šarmom : o) A príbehy, ktoré 
zdravotní klauni zažívajú v nemocniciach i u se-

niorov (nielen) počas Vianoc, sú plné zázrakov. Smú-
tok a clivosť totiž menia na úsmev a radosť.

Kniha, ktorá prinesie radosť dvakrát
Staňte sa súčasťou zázračných príbehov aj vy. Kú-
pou knihy „NA ZÁZRAKY MÁME NOS“ doprajete 
radostné Vianoce svojim blízkym, ale aj deťom 
v nemocniciach. Nájdete v nej �� skutočných dojí-
mavých aj veselých príbehov zdravotných klaunov, 
nabitých emóciami, ľudskosťou a radosťou z daného 
okamihu. Ich čítanie je ozajstným zážitkom, ktorý 
podčiarkujú nádherné ilustrácie mladej umelkyne 
Lucie Žatkuliakovej. Knihu si môžete objednať na 
stránke www. cervenynos.sk.

Ak už knihu máte, pošlite radosť deťom do nemocníc 
prostredníctvom online platby na www.cervenynos.sk.

Ilustračné foto, autor: Mária Mühl

URGENTNÝ OZNAM

KONTAKT    0948 288 495    repentslovakia@gmail.com

REPENT SLOVAKIAJESUS IS LORD RADIO
www.JesusisLORDradio.info

Čas vypršal, ľudia máme tak málo času !
Stvoriteľ našej planéty dáva jasným spôsobom vedieť, že čas vypršal         
a koronavírus nám oznamuje, že pôrodné bolesti už začali. Je to jasný 
znak opísaný v Biblii (Matúš 24:8). Mesiáš prichádza a my sa musíme 
teraz urgentne pripraviť na jeho príchod. Napĺňajú sa slová Pána Ježiša, 
ktoré hovoril svojím apoštolom o znameniach Jeho príchodu a dni 
konca... (Matúš 24:3) Proroctvo PÁNA o koronavíruse bolo zverejnené     
1. decembra 2015 zasľúbenými prorokmi Biblie. (Zjavenie Jána 11.kap.)
Koronavírus priniesol štvrtý jazdec na plavom koni, popísaný v Biblii. 
Jeho meno je smrť. (Zj. Jána 6:7-8)

Proroctvá z Biblie sa napĺňajú ! MESIÁŠ PRICHÁDZA !
Pán Ježiš je cesta, pravda a život (Ján 14:6)

On Vám ponúka nielen pomoc vo vašom živote, ale aj večný život...
Kde chcete stráviť svoju večnosť ?

MODLITBA SPÁSY:
Svätý Bože, prichádzam k Tebe v mene Tvojho Syna – Pána Ježiša Krista. 
Verím, že Ježiš Kristus je TVOJ SYN, verím, že na tretí deň vstal z 
mŕtvych. Pán JEŽIŠ vyznávam, že som hriešnik a činím pokánie zo 
všetkých mojich hriechov. Prosím očisti moje hriechy s TVOJOU 
drahocennou krvou dnes, odvraciam sa od mojich hriechov a prijímam Ťa 
dnes do môjho srdca, ako môjho Pána a Spasiteľa. Prosím, napíš moje 
meno do Baránkovej knihy života, prosím naplň ma Duchom Svätým, aby 
mi pomohol žiť v Svätosti a ustanov Tvoje SLOVO v mojom srdci, pomôž 
mi prosím sa pripraviť na Tvoj slávny príchod, V MOCNOM MENE JEŽIŠ 
JA SOM SA DNES ZNOVUZRODIL, AMEN.

TÝŽDENNÉ BOHOSLUŽBY

SLOVAKIA
ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI

NEDEĽAPIATOKSTREDA

SLEDUJTE NAŽIVO
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KOMPLETNÉ AUTOKĽÚČE

www.autoklucekosice.sk
VÝROBA | SERVIS | KÓDOVANIE

denne: 9:00-20:00

 volajte:

0918 549 903
A samozrejme vyrábame a kopírujeme aj klasické a bezpečnostné

kľúče na doma, zabezpečíme i systém generálneho kľúča.
Zavolajte a dohodneme postup.

Kódovanie a výroba autokľúčov, otváranie vymknutých áut, 
diaľkové ovládania, servis kľúčov, riešenie stratených kľúčov,
výmena obalu, ...  Na väčšinu značiek áut (aj prémiové značky
ako Mercedes,  BMW,  Audi, ...)

Štastné, veselé a bezpečné vianočné sviatky prajeme
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 31. 12. 2020 

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás zimné záhrady 

splátky od  €

VYHRAJTE 400 €

spspsppppspspspsppppspspspspspsspspspspsspspspspspspsssppplllllllllllllllllllllátáátátátáátátátáátttátátááttkkkkkkkkkkkkkkkkkkkky oyy oooooy oy oy oy oy oy oy oy oy oy y oy y oy oy ooy oy oy oy oyy oyy ooyyyyyyyyy ddddddddddddddd ddd d dd d d d dd d dd dd dd €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€splátky od 49 €

balkóny rámové
bezrámové

VYUŽITE PREDVIANOČNÉ ZĽAVY AŽ DO 50%

splátky od 98 € splátky od 149 €

zasklievanie zádverí

splátky od 99 €
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Stavebná spoločnosť 
HOT BUILDING s.r.o.  
www.hotbuilding.skwwwww.w.hoh tbuilding.g sk

Prijmeme pracovníkov 
na pozície:nnnnnananaaa pppppppppoozzozozzo íííccíccieeie:::
MONTÁŽNY PRACOVNÍK
(RAKÚSKO/NEMECKO )
MONTÁŽNIK OKIEN, DVERÍ  
ODVETRANÉ FASÁDY
PRESKLENNÉ FASÁDY  
SENDVIČOVÉ FASÁDY A HALY  
PRIEMYSELNÁ IZOLÁCIA  
ZÁMOČNÍK 
KOVOVÝROBA
0910 620 212   I  office@hotbuilding.sk

MZDA: 
2000€/ MES. + PRÉMIE

info@c-group.sk I 0903 431 350
nabor@c-group.sk I 0910 431 545
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PRIJMEME

3000 EUR/mesačne Brutto
Mäsiar (Rakúsko)

2100 EUR/mesačne Brutto
Pomocník (Rakúsko)

2600 EUR/mesačne Brutto
SKLADNÍK (Nemecko)K

PONUKY PRÁCE

OSTRAVA
OD 700€ - 900€ 
NETTO/MESIAC
- OPERÁTOR VÝROBY
- OBSLUHA VZV
- ZVÁRAČ CO2
  - možnosť pracovať na živnosť
  - ubytovanie zabezpečené

HRADEC KRÁLOVE
 145 KČ/ NETTO HODINA 
- OPERÁTOR VÝROBY
  - ubytovanie zabezpečené

VIAC INFO NA TEL. ČÍSLACH: 
+420 603 450 207                                          
+420 702 193 121 85
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ZABEZPEČÍME 
A ZAPLATÍME 

VÁM 

COVID 
TEST
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STAJAN Slovakia prijme:
������������������ 

(850€ - 1000€/mesiac)
��������������������������������������������

�����������������
(850€ - 1100€/mesiac)

����������
�����	��	����������
����	���������

�����������������
(1250€ - 1350€/mesiac)

�����������������������������
���������������������������������

�������������������
������������������
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����������������������������������
���������0918 493 960

mail: ����������������������78
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www.matejovdvor.sk
0902 466 448, 0902 606 436
Pondelok - Piatok 9.00 - 14.00 h

CHOVÁME PRE VÁS UŽ 30 ROKOV
100% ZÁRUKA KVALITY

CHCETE CHOVAŤ HYDINU?

Chladenú hydinu vozíme
ku vám domov - do domu, bytu

PREDAJ VO VAŠOM OKRESE
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