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NONSTOP INFOLINKA

NA ČOKOĽ’VEK OD AŽ DO 0919 204 754

SIETE PROTI
HMYZU

Servis
Montáž
Dodanie
Oprava
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www.samoplus.sk
SAMOplus
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SKLADOVANIE

66
-0

00
4-

1

66
-0

01
3-

1

OKAMŽITÝ VÝKUP
NEHNUTEĽNOSTÍ

U V A Ž U J E T E

O  K Ú P E  A L E B O  P R E D A J I

N E H N U T E Ľ N O S T I ?

 
Hutnícka 22, Košice

www.realplus.sk
0918 18 11 11

U Ž  2 4  R O K O V

P O S K Y T U J E M E  S L U Ž B Y

V  O B L A S T I  R E A L Í T .

VRK
Realitná kancelária

Reality Košice
REAL PLUS
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Oprava zatekajúcich
a poškodených
striech a fasád.

Zrez rizikových stromov.
Oprava žľabov,

odkvapov, komínov.
Práce vo výškach
všetkého druhu.

0911 150 447
AKCIA

LEN do
14.2.2021
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Certifikované bezpečnostné dvere
za najnižšie ceny v Košiciach!!!
Certifikované bezpečnostné dvere
za najnižšie ceny v Košiciach!!!

BEZPEČNOSTNÉ DVEREBEZPEČNOSTNÉ DVERE

  
s montážou

560 €
od

560 €
s montážou

Vhodné aj do

PÔVODNEJ

zárubne!!!

Vhodné aj do

PÔVODNEJ

zárubne!!!

430 €430 €
470€

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

0905 245 995
DODACIA DOBA OD 3 DNÍ

ŽALÚZIE

Košice, Priemyselná 4
www.safiroll .sk
safiroll@safiroll.sk

34
-0

02
5

• drevené interiérové žalúzie
• vertikálne textilné žalúzie
• retiazkové - ISO systém
• vonkajšie role� - plast, AL
• textilné roletky - rôzne �py
• slnečné clony na okná
• sieťky proti hmyzu
• plastové zhrňovacie dvere

šafi-ro

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

DOMOV S ČAROM DREVA

Južná tr. 78
KOŠICE
055/685 57 87

Slovenský
výrobca

- %-30%
AKCIA
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kosicko@regionpress.sk
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Košice I, Džungľa, Košice I, Sever, 
Košice I, Sídlisko Ťahanovce, Ko-
šice I, Staré Mesto, Košice I, Ťaha-
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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    42.810 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.
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IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09
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»Kúpim garsonku- 2iz byt. 
Súrne. Hotovosť. 0910 652 
053

»Kúpim haki lešenie, 
0908 532 682

»AHOJ HĽADÁM MILÚ USMIE-
VAVÚ ŽIENKU DOBRÚ GAZ-
DINKU NA SPOLOČNÉ CHVÍLE 
SVIAT. AJ PRAC...PETER PO 
BUDEM RÁD AK SA OZV,,. 
0940 263 081

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.

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

BIELE
vzor

BIELE
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

ČEREŠŇA
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

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

kovanie ZDARMA

zameranie ZDARMA
v ponuke aj

INTERIÉROVÉ
DVERE

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

DUB
vzor
DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

odborná montáž s licenciou
technickej služby od polície SR

AKCIA 270€

v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge    všetky dvere SKLADOM

0917 56 36 12 | 0911 60 20 40 | objednávky príjmame telefonicky

V A Š A  R E A L I T N Á  M A K L É R K A

Mgr. Martina Benediková

0911 701 155
benedikova@cassoviarealitas.sk
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Hľadám pre svojich klientov

BYTY v lokalitách 
Košice Západ – Terasa
a Košice Juh.
Ak chcete predať Vašu nehnuteľnosť
rýchlo a za čo najvyššiu cenu
tak neváhajte a ozvite sa mi

Poznáte niekoho vo svojom okolí,           
kto chce predať svoj BYT, DOM,           

CHATU alebo POZEMOK? 

V prípade, že nám DÁTE TIP                  
na nehnuteľnosť určenú na predaj     
a naša realitná kancelária následne 
zrealizuje predaj tejto nehnuteľ-
nosti odmeníme Vás finančnou 

odmenou od 200 €

www.qualident.sk
37
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Dentálna hygiena – prečo je tak dôležitá
Profesionálna dentálna hygiena je veľmi efektívnym preventívnym i tera- 
peutickým nástrojom. Zároveň má pozitívny vplyv na estetickú stránku          
a príjemný subjektívny pocit vo vlastných ústach. Asi najväčším omylom,      
s ktorým sa občas stretávam, je vyjadrenie: „Ja dentálnu hygienu 
nepotrebujem". Jej absolvovanie je totiž aj pre jedinca s absolútne zdravými 
ústami žiaduce minimálne 2x ročne. Domáca dentálna hygiena má totiž 
svoje limity a v mnohých prípadoch je aj pri maximálnej snahe pacienta 
absolútne nedostačujúca. U nových pacientov, a to hlavne v prípadoch, keď 
dlhšie nenavštívili zubnú ambulanciu, odporúčam jej absolvovanie ešte 
pred vykonaním samotných „opráv" chrupu. Po ošetrení všetkých nedo- 
statkov chrupu sa snažím všetkých svojich pacientov edukovať k tomu,    
aby ju v stanovených intervaloch absolvovali. Spravidla sa potom vídame 
len počas preventívnych prehliadok, ktoré bývajú v podstate bez nepríjem-
ných prekvapení. Ak sa aj v ústach začne rozvíjať nejaký patologický 
proces, mnohokrát je práve vďaka absolvovaniu dentálnej hygieny odhalený 
ešte v rannom štádiu a teda ľahko riešiteľný.  U pacientov s parodontitídou, 
považujem kvalitnú dentálnu hygienu za základný terapeutický nástroj. 
Často je hlavne na začiatku liečebného procesu rozdelená do viacerých 
sedení. Podstatou jej terapeutického účinku je odstránenie povlakov               
v ústnej dutine, ktoré sú rezervoárom baktérií spôsobujúcich zápal                
vo forme parodontitídy.

MDDr. Lenka Budziňáková
Zubná ambulancia a dentálna hygiena

Park Angelinum 2, Košice
055 799 41 03, 0904 299 130
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Ing. Soňa Ko

Kontaktujte ma, rada
Vám poradím.

Realitná maklérka, ktorej
môžete dôverovať

Chceli by ste vedieť
jej trhovú cenu?

Predávate nehnuteľnosť?

vačevičová
certifikovaný realitný maklér
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1DROBNÉ
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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Kúpim GARÁŽ | Kúpim BYT
   v Košiciach 094 9 854 569
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Volajte na 0907 900 717 a dozviete sa maximálnu
predajnú cenu Vašej nehnuteľnosti. Bezpečne a spoľahlivo

všetko zabezpečí realitný maklér Alena Katonová
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KOMPLEXNÉ REKONŠTRUKCIE
domy  |  byty  |  jadrá

0907 268 305  |  www.samkovci.sk
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maľby nátery
0903 606 861MALIAR

www.abtex.sk
0915 595 575

VÝDAJNÉ MIESTO
Rastislavova 68, Košice
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ZDRAVOTNÍCKE odevy a obuv
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Izolovanie pivníc
0910 433 877
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Hovoríme, no nepočúvame

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Pokojný a najmä - zdravý - už tretí týž-
deň tohto roka, vážení čitatelia!

Nie je jednoduché žiť v týchto ča-
soch. Kto je chorý, želá si vyzdravieť ( a 
my sa k tomu želaniu v našom vydavateľ-
stve čo najúprimnejšie pridávame), kto je 
zdravý, želá si neskrachovať. Alebo, čo 
by bolo ešte horšie - neochorieť a neskra-
chovať.

Situácia v mnohých našich rodinách, 
ale aj v prostredí ľudí, žijúcich osamo-
tene, je katastrofálna. Depresie, strach, 
izolácia, málo dôvodov na úsmev, eko-
nomické existenčné ohrozenie. Štastný je 
ten, kto to nezažíva.

Do toho nám o pár dní prichádza po-
vinnosť upraviť si odvody, samozrejme, 
smerom hore, podať daňové priznania 
a zaplatiť dane. Nikto z tých, ktorí by sa 
tým mali zaoberať, sa nezamýšľa nad 
tým, z čoho to zvládneme. Ako to zvlád-
neme. Ešte aj možnosť chodiť niečo zaro-
biť do práce je podmienená povinnosťou, 
inak ani zarobiť nesmieme.

Nikto nepočúva ľudí, bežných obča-
nov, tých, ktorí živia štát. Nikto z tých, 
ktorí ten štát navonok “zastupujú”. Melú 
a idú si “svoje”. Lekári a zdravotníci sú na 
smrť vyčerpaní, predavači a predavačky 
v obchodoch, ktorí by mali byť chránení 

a zaradení do prvej línie, idú každý deň 
do rizika, či sa domov vrátia v poriadku.

„Kto má uši na počúvanie, nech po-
čúva.“ (Lk 14,35; Mk 7,16; Mt 13,9) Schvál-
ne, koľko politikov na Slovensku ešte po-
zná text Biblie? Schválne, kto z nich ešte 
dokáže a chce počúvať ubiedených? Ako 
chcú tí, ktorí iba rozprávajú, aby sme ich 
počúvali, keď oni nepočúvajú nás?

Toto chýba v medziľudských vzťa-
hoch, chýba to vo vzťahoch medzi po-
litikmi, chýba to novinárom v médiách. 
Chýba to vo vzťahu moci k občanom. 
Akoby sa Slovensko stalo krajinou 
hluchých.

Možno nám pomôže príroda, od 
iných to asi ťažko čakať. Najmä od tých 
mocných. Možno si pomôžu susedia na-
vzájom, priatelia, známi i neznámi. Život 
je postavený na ľudskosti. A ľudskosť na 
počúvaní. Na ochote počuť.

Počúvajme sa, keď už nás 
nepočúvajú, pomáhajme si, 
keď už nám nepomáhajú a 
podporujme sa navzájom, 
keď už nás nepodporujú.

Stále sme ešte ľudia, 
ktorí majú právo na 
dôstojný život! 
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AKCIA
platí od 25.01. do 31.01. 2021

Ponuka uvedená v tomto letáku platí pre všetky predajne potravín Klas od 25. 01 2021 - 31. 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 

o 8:30 a 12:00 

ˇ

DENNE TEPlÝ CHLIEB

Staromestský
 kváskový chlieb 850 g

1 kg = 1,752 €

1,49
AKCIa

Chlieb pečieme len v pondelok - sobota.

Bravčová panenka
vákuovo balená

1 kg
1 kg = 4,790 €

4,79
AKCIa

Jablká červené
voľné

1 kg
 1 kg = 0,590 €

0,59
AKCIa

cena

kusov
2 od

Cena za 1 kus 8,99

Gin Kensington
37,5% 0,7 l

1 l = 9,843 €

6,89
-23%8,99

 priamo v predajni KLAS cottbus
vlastná pekáren

Najlepší kváskový chlieb v Košiciach
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STK
JAZERO

STK + EK
Máme otvorené aj počas lockdownu

Napajadlá 7, Košice
www.stkkosice.sk

Po - Pia: 
7.00 - 17.00

So: 
7.00 - 13.00

Objednávky 055-304 57 27

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

0907 779 011

INZERCIA
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V médiách sa vyskytujú takzvaní in-
fluenceri. Sú to často známi ľudia a 
dávajú na internet rôzne príspevky s 
cieľom získať čo najväčšie publikum. 
Svojich fanúšikov potom zásobujú 
fotografiami, videami alebo rôznymi 
textami. 

Často je to iba obyčajná reklama. 
Bývalá tenistka sa ukazuje na internete 
v plavkách alebo kožuchoch. Možno jej 
za to platia. A možno sa len rada pretŕ-
ča. Horšie je, keď otvorí ústa a snaží sa 
ľuďom povedať nejakú múdrosť. Je mi 
týchto „celebrít“ niekedy ľúto. Rodičia 
ich od malička vozili na tréningy. Naučili 
ich oháňať sa tenisovou raketou alebo 
kopať do lopty. Vidíme potom mladého 
človeka, ktorý sa nevie zmestiť do kože. 
Nedostal mnohé z toho, čo iné deti do-
stali – emočnú inteligenciu, vzdelanie, 
vzťahy. Nebolo kedy, od malička iba tré-
ningy a súťaže. Kopaním do lopty si za-
robil veľa peňazí, ale v normálnom živote 
ho možno čaká veľa problémov. Podobne 
ako rôzne slečinky a mladíkov na sociál-
nych sieťach, ktorí si o sebe myslia, že sú 
výnimoční. Majú síce fotografie svojich 
zadkov a predkov na internete, ale chýba 
im veľa z toho, čo normálni ľudia potre-
bujú pre šťastný a zmysluplný život.

Poznám však inú influencerku. 
Volá sa Erika, ako polovica jej rodiny. 
Pochovala dvoch mužov a sama vycho-
vala dve dcéry a syna. Dokázala postaviť 
dom. Pomáhali jej príbuzní a priatelia. 
Ona pracovala od rána do večera. Nie-
koľko rokov sa starala o vyše 500 prasiat 
v dvoch dedinách. Aj doma sa starala 
o dobytok, aby mali deti mlieko a boli 
peniaze na dom. Pracovala aj vo firme 
na výrobu topánok. Ťažká práca medzi 
automatmi, ale zvládla všetky postupy 
a operácie. Aj keď jej prvé mesiace tiekli 
slzy, lebo jej práca nešla. Vie tvrdo pra-
covať a prekonávať prekážky. A vie sa 
aj dobre modliť a rozdávať lásku. Toto 
všetko naučila svoje deti a oni to dajú 
ďalej. Toto má väčší vplyv na zlepšova-
nie sveta ako hlúpe statusy na internete. 
Nepozná ju celé Slovensko, len rodina a 
blízki priatelia. Pomá-
ha v Dobrom Pastie-
rovi v Kláštore pod 
Znievom. Rozdáva 
úsmevy a dobrú 
energiu. Erika z Le-
žiachova je väčšia 
influencerka 
ako Domini-
ka z Dubaja.

Influencerka

» Ján Košturiak

V januári má občan voči štátu niekoľ-
ko povinností, ktorí si musí pod hroz-
bou finančných sankcií splniť.

Začnime tradičným daňovým ri-
tuálom - daňou z nehnuteľností. Ak ste 
vlani kúpili, získali, previedli na seba 
nehnuteľný majetok, ktorým sa vaše 
vlastníctvo oproti predchádzajúcemu 
roku zvýšilo či zmenilo, potom treba u 
správcu dane podať do konca januára 
daňové priznanie. Obvykle je to spojené 
aj s povinnosťou do konca prvého mesia-
ca zaplatiť daň z nadobudnutej nehnu-
teľnosti. Ak sa stav vašich nehnuteľných 
majetkov počas vlaňajška nezmenil, v 
tomto zmysle voči správcovi dane nemá-
te žiadnu povinnosť.

Naopak, čo nemusíte, to je daň z 
motorového vozidla. Tenmto rok táto ja-
nuárová povinnosť odpadá (v januári) a 
odsúva sa. Čiže, netreba zasielať na fi-
nančnú správu daňové priznanie k dani 
z motorového vozidla, ak ho používate 
na podnikateľský účel. Na druhej stra-
ne - ak ste vozidlo na tento účel prestali 
v predchádzajúcom zdaňovacom období 
používať, mali by ste o tom zaslať finanč-
nej správe informáciu. Finančná správa 
má na svojej webovej stránke na tento 
účel aj vzor tlačiva.

Nuž a ešte jedna pripomienka. Mno-
hí živnostníci platia pravidelné mesačné 
odvody do sociálneja zdravotnej poisťov-
ne formou trvalého platobného príkazu 
v banke. Ten si treba, vzhľadom na ich 
každoročne vyššiu sumu, zmeniť. A stih-
núť všetko tak, aby tieto pisťovne dostali 
od vás odvody za mesiac január už v no-
vej výške najneskôr do ôsmeho februára.

Musíte vziať do úvahy aj skuotčnosť, 
že ak nemáte internetbanking, tak bude 
musieť zájsť do vášho peňažného ústa-
vu. Avšak, ak nebudete mať potvrdenie o 
negatívnom testovaní, tak vlastne do tej 
banky ani nebudete smieť ísť. Je to zvlášt-
ny stav, že štát na jednej strane uloží ob-
čanovi povinnosť, no na druhej strane 
zas iným nariadením mu túto povinnosť 
znemožní splniť. Ale, to už je iná téma.

Nezabudnite, už len pár dní!

» red

Príjmeme
rušňovodičov a vedúcich posunu

Mzda : 900,-€ - 1.300,-€
Miesto výkonu práce – Košice

Tel.č. 421 907 821 470 
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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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STRECHY  M

LIKVIDÁCIA
AZBESTU
zo striech

 0908 082 634 STRECHY  M

www.strechym.sk

 facebook/ StrechyM Likvidácia azbestu
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VŠETKO OKOLO ZVÁRANIA A NÁRADIAVŠETKO OKOLO ZVÁRANIA A NÁRADIA
Holubyho 12, 043 27 Košice
e-mail: gobako@gobako.sk

Tel./fax: 055/677 03 19
055/72 74 07 - predajňa

www.gobako.sk

zváracie stroje
zváracie roboty

ochranné pomôcky
elektródy

náradie a brusivo
lepidlá a tmely
zváracie drôty

kompresory
elektrocentrály
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0905 338 873

INZERCIA
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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

MALIARSKY SERVIS30
rokov
na trhu

30
rokov
na trhu
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• moderne vybavená klinika má uzatvorené zmluvy
   so všetkými zdravotnými poisťovňami

• ošetrenie a diagnostika pomocou najnovších technológií 
   vrátane 3-D počítačového tomografu a dentálneho mikroskopu

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

implantované štyri implantáty do čeľustí a sánky.
Pri tejto technológii pacient dostáva pevné zuby

do 24 hodín.

Miniimplantáty
Miniimplantáty sú menšou a lacnejšou verziou

ako bežné implantáty. Zubné náhrady na
miniimplantátoch na rozdiel od klasických

zubných náhrad pevne držia v ústach a zvyšujú
spokojnosť a komfort pacientov.

Výhody:
• možnosť využiť Vašu
súčasnú protézu
• bezbolestná aplikácia
bez chirurgických rezov
• minimum kontraindikácií
• rýchle vhojenie
miniimplantátov
• možnosť okamžitého
zaťaženia

Implantáty All-on-4®

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

NAJNOVŠIE

TECHNOLÓGIE

V OBLASTI

IMPLANTOLÓGIE

0940 123 555  |  info@stomatologiaaupark.sk

www.stomatologiaaupark.sk

Nájdete nás

4. poschodie
/Medicínske centrum/ KOŠICE
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CCHHLLLAADDEENNNÉÉ

Losos divý
• vo�ne lovený

119

Supercena
cena za 100 g

Jacobs Velvet 
• instantá káva

349

Supercena

(100 g = 1,75)

200 g

109

-35%

(100 g = 0,87)

125 g balenie

1.69

�u�oredky

Kur�a + 2 štvrte

129

-46%
cena za 1 kg

2.39

CCHHLLLAADDEENNNÉÉ

165

-49%

(1 kg = 0,33)

5 kg balenie

3.29*

Cibu�a

5 kg

155

-42%

(1 kg = 1,03)

1,5 kg balenie

2.69

Suché krmivo 
pre psy 789

Supercena

(1 kg = 0,79)

10 kg

10 kg

�ervené 
poaran�e

Ponuka tovaru platí od 25. 1. do 31. 1. 2021 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.

u nás si nemusíte 
vybera� medzi

ERSTVOS OU, 
KVALITOU A CENOU

OD PONDELKA 25. 1.

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 14. 1. 2021.
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Pilsner Urquell 
• svetlý ležiak

085

-32%

(1 l = 1,70)

0,5 l

1.25

Becherovka 

799

Supercena

(1 l = 11,41)

0,7 l

38 % 
alkoholu

Kohút klobása

444

Supercena

(1 kg = 6,43)

690 g

Tvaroh 
hrudkovitý
• jemný

077

Supercena

(1 kg = 3,08)

250 g

CCHHLLLAAADDEENNÉÉSotana 
na š�ahanie 
• 33 % tuku

077

-40%

(1 l = 3,08)

250 ml

1.29

Šarš
• svetlé vý�apné pivo

044

Supercena

(1 l = 0,88)

0,5 l

Nitansky 
jogurt 
• rôzne druhy

029

Supercena

(100 g = 0,19)

150 g

Kávenky/
Kakaové 
rezy/Vesna 
• rôzne druhy 

029

Supercena

(100 g = 
0,64/0,58)

45/50 g

Su

Tekutý prací 
prostedok 
• rôzne druhy
• v ponuke aj Prací prášok 

3,51 kg za 7,99 €

60 praní
1 pranie = 0,13 €

799

Supercena

(1 l = 2,66)

3 l

... a mnoho �alších výrobkov na www.lidl.sk
Ponuka tovaru platí od 25. 1. do 31. 1. 2021 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
25. JANUÁRA
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Sociálna poisťovňa v januári 2021 
odoslala správy (SMS, e-mail) 6 158 
zamestnávateľom a upozornila ich na 
neodovzdané povinné mesačné vý-
kazy za zamestnancov. 

Išlo o výkazy za november 2020. Na 
základe upozornenia 1 140 zamestnáva-
teľov dodatočne zaslalo mesačný výkaz 
poistného, čo je 18,5% úspešnosť tejto 
informačnej akcie.

Sociálna poisťovňa upozorňuje za-
mestnávateľov, že na povinnosti vykazo-
vať poistné sa nič nezmenilo ani v čase 
mimoriadnej situácie počas koronakrízy. 
Zamestnávatelia sú povinní vykazovať 
poistné za každý kalendárny mesiac. Po-
istné sa naďalej vykazuje v stanovených 
termínoch, v rovnakej štruktúre a forme. 
Zachovaný zostal aj spôsob vykazova-
nia, čiže zamestnávateľ vykazuje poistné 
za zamestnávateľa i za zamestnanca.

Zasielanie správ zamestnávateľom 
je ústretová služba Sociálnej poisťovne, 
ktorá upozorňuje na nesplnené zákonné 
povinnosti. Využívať ju môžu zamestná-
vatelia, ktorí majú v Sociálnej poisťovni 
nahlásené aktuálne kontakty – e-mail 
alebo číslo mobilného telefónu.

Sociálna poisťovňa taktiež zamest-
návateľom pripomína, že na povinnosti 
prihlásiť sa do registra zamestnávateľov 
v Sociálnej poisťovni sa nič nezmenilo.

Sociálna poisťovňa upozorňuje, že 

zamestnávateľ má naďalej povinnosť 
prihlásiť sa do registra zamestnávateľov 
najneskôr v deň predchádzajúci dňu, v 
ktorom začne zamestnávať aspoň jed-
ného zamestnanca. Novela zákona, tzv. 
„podnikateľské kilečko“, zrušila iba 
povinnosť zamestnávateľa odhlásiť sa z 
registra zamestnávateľov vedeného So-
ciálnou poisťovňou do ôsmich dní odo 
dňa, v ktorom nezamestnáva už žiadne-
ho zamestnanca.

Sociálna poisťovňa teda automa-
ticky neprihlasuje zamestnávateľa do 
registra zamestnávateľov. Ak zamestná-
vateľ začne zamestnávať aspoň jedného 
zamestnanca, tento zamestnávateľ je 
naďalej povinný prihlásiť sa sám. Iba v 
prípade odhlásenia sa z registra zamest-
návateľov Sociálna poisťovňa automatic-
ky ukončí registráciu zamestnávateľa na 
základe odhlásenia posledného zamest-
nanca z registra poistencov a sporiteľov 
starobného dôchodkového sporenia. So-
ciálna poisťovňa o tom zamestnávateľa 
následne informuje.

Sociálna poisťovňa upozorňuje 
zamestnávateľov

» Zdroj: SP

Bezplatné antigénové testovanie je 
možné aj cez víkendy v mestách a ob-
ciach nad 5000 obyvateľov. 

Rozšírila sa možnosť pre súčas-
ných ďalších poskytovateľov zdravot-
nej starostlivosti stať sa súčasťou sys-
tému odberných miest na diagnostiku 
ochorenia COVID-19 aj počas víkendov. 

„V súčasnosti je na Slovensku 250 
antigénových odborných miest. Týmto 
spôsobom opäť rozširujeme nielen ich 
kapacity, ale aj celkový systém mobil-
ných odberných miest, kde verejnosť 
má zadarmo k dispozícii diagnostické 
vyšetrenie na ochorenie COVID-19 aj 
počas víkendov a štátnych sviatkov,“ 
vysvetlil minister zdravotníctva SR 
Marek Krajčí. 

Poskytovateľ bude povinný vyko-
návať diagnostické vyšetrenia v roz-
sahu minimálne 6 dní v týždni, z toho 
minimálne 1 deň bude deň pracovného 
voľna alebo deň pracovného pokoja, 
minimálne 8 hodín denne, najskôr od 
8. hodiny rannej. Diagnostické vyšet-
renia môžu byť vykonávané aj 7 dní v 
týždni a viac ako 8 hodín denne, ak sa 
tak poskytovateľ vzhľadom na vývoj 
pandémie a záujem občanov o testova-
nie takto slobodne rozhodne. 

Ministerstvo umožňuje poskyto-
vateľovi zriadiť a prevádzkovať MOM 
v exteriéri alebo v interiéri v ktorom-

koľvek meste alebo v ktorejkoľvek 
mestskej časti, ktorá má viac ako 5 000 
obyvateľov okrem nasledovných miest, 
kde z dôvodu dostatočného pokrytia 
nie je potrebné zriaďovať nové MOM: 
Bojnice, Dobšiná, Gelnica, Ilava, Ko-
márno, Liptovský Hrádok, Modra, Ná-
mestovo, Nová Baňa, Poltár, Púchov, 
Rajec, Ružomberok, Sliač, Sobrance, 
Stupava, Svidník, Šahy, Štúrovo, To-
poľčany, Tornaľa, Žarnovica.

Kompletný zoznam bezplatných 
miest na antigénové testovanie (s ob-
jednávkou i bez nej) nájdu občania na 
stránke ministerstva: 
www.health.gov.sk/?ag-mom.

Bezplatné antigénové testovanie 
aj počas víkendov

» red
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Nadácia REDOX ako partner pre mestá, 
obce a samosprávy v podpore aktivít 
na ochranu životného prostredia, zvý-
šenia enviromentálneho povedomia 
verejnosti a zodpovedného prístupu k 
odpadom, si dovoľuje upozorniť na na-
sledovné. 

Vyzývame Slovákov, aby v čase pan-
démie korona vírusu covid-19, vo zvýšenej 
miere zodpovedne nakladali s komunál-
nym odpadom. Manipulácia s bežným 
komunálnym odpadom v čase pandémie 
môže predstavovať riziko prenosu náka-
zy. Osobitou kategóriou je manipulácia s 
komunálnym odpadom kontaminovaným 
vírusom SARS–COV2 (covid-19), ktorý by 
rozhodne nemal vyletovať z preplnených 
smetných košov alebo zostať voľne pohode-
ný pri smetných nádobách.

V zmysle stanoviska ÚVZ SR sa použité 
ochranné prostriedky, ktoré vznikajú obča-
nom v domácnosti alebo zamestnancom v 
bežných prevádzkach – rúška, respirátory, 
rukavice, vreckovky, likvidujú ako bežný 
odpad. Nakoľko sa neuplatňuje špeciálny 
prístup pri nakladaní s odpadom, ktorý 
vzniká pri používaní ochranných pros-
triedkov, dovoľujeme si upozorniť na nasle-
dovné:
• Použité ochranné prostriedky je dôležité 
odkladať do plastovej tašky alebo vreca a 
pevne uzavrieť, aby tento odpad nemohol 
voľne vyletovať. 

• Vrecia a tašky s týmto odpadom vyha-
dzujte do nevytriedeného komunálneho 
odpadu (čierny kontajner).
• Upozorňujeme, že použité ochranné pros-
triedky v žiadnom prípade nepatria do trie-
deného odpadu.

V čase prvej vlny pandémie nového ko-
ronavírusu objem komunálneho odpadu v 
Bratislave stúpol až o 25 percent, čo vyústi-
lo do nadmerne preplnených smetných ná-
dob a zhoršenú manipuláciu s nimi. Počas 
mimoriadnej situácie, akou je pandémia 
ochorenia COVID-19, sa objem kontamino-
vaných odpadov zvyšuje, pravdepodobná 
bezpečná manipulácia a účinné zneškod-
ňovanie klesá, čo sa môže prejaviť na se-
kundárnom dopade na ľudské zdravie a ži-
votné prostredie.  Nesprávne spracované a 
vyhodené odpady kontaminované vírusom 
SARS–COV2 (covid-19), môžu predstavovať 
riziko prenosu sekundárnej choroby. 

Výzva na zodpovedné nakladanie 
s odpadom ( COVID-19)

» red

Minister životného prostredia Ján 
Budaj sa obrátil na koordinátora 
programu Plán obnovy a odolnos-
ti, ministra Eduarda Hegera, aby 
začali rokovania o rozšírení finan-
covania z tohto programu smerom 
k ochrane biodiverzity, obnoviteľ-
ných a alternatívnych zdrojov ener-
gie a ochrane vody a krajiny pred 
vysychaním.

Rokovania sa uskutočňujú priebež-
ne a o výsledku minister Budaj bude 
informovať na tlačovej konferencii.

Plán je spoločnou reakciou krajín 
EÚ na silný pokles ekonomiky v dô-
sledku pandémie. Slovensko zároveň 
adresuje dlhodobú výzvu ako zabrániť 
hospodárskej stagnácii. Kombinácia 
investícií a reforiem umožní krajine 
začať opäť dobiehať životnú úroveň 
priemeru EÚ. Dokument je výsledkom 
niekoľkomesačných rokovaní s odbor-
níkmi, samosprávami, obchodnými 
komorami i koaličnými politickými 
stranami.

„Dostávame sa do záverečnej fázy 
Plánu obnovy. Nasledujúce týždne 
budeme jeho konečný tvar dolaďovať 
s Európskou komisiou. Verím, že tak, 
ako sme našli zhodu na prioritách v 
rámci Slovenska, dosiahneme rovnaký 
výsledok aj v Bruseli,“ povedal minis-
ter financií Eduard Heger.

Ministerstvo financií už pred nie-
koľkými dňami počas verejnej diskusie 
predstavilo základné finančné rámce 
pre jednotlivé prioritné oblasti Plánu 
obnovy. Celkový balík peňazí by mal 
byť rozdelený nasledovne:
✓ Zelené Slovensko (1 900 mil. €)
✓ Lepšie vzdelanie pre každého 
     (850 mil. €)
✓ Konkurencieschopné a inovatívne 
     Slovensko (700 mil. €)
✓ Zdravý život pre každého 
     (1 450 mil. €)
✓ Efektívny štát a digitalizácia 
     (945 mil. €)

Za problém považujú mnohí od-
borníci skutočnosť, že do Plánu obnovy 
sa ôakosi” nezaradila oblasť pôdohos-
podárstva a najmä potravinárstva a 
taktiež oblasť kultúry. S týmito sekto-
prmi plán vôbec nepočíta, čo je naozaj 
na pováženie.

Minister Ján Budaj iniciuje rokovanie 
o rozdelení zdrojov Plánu obnovy

» red
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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

(rúško + rukavice)

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 februára

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
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Výnimky zo zákazu vychádzania, 
na ktoré TREBA negatívny test:
 Cesta do a zo zamestnania za-
mestnanca, ktorý vzhľadom na pova-
hu práce podľa rozhodnutia zamestná-
vateľa nemôže vykonávať prácu formou 
home office, a cesta späť;
 Cesta na výkon podnikateľskej 
činnosti alebo inej obdobnej činnosti, 
ktorá nemôže byť vykonávaná formou 
home office, a cesta späť;
 Cesta na účel pobytu v prírode 
vrátane individuálneho športu v rámci 
okresu a cesta späť; táto požiadavka sa 
však netýka detí pod 15 rokov ani senio-
rov nad 65 rokov;
 Cesta do čistiarne odevov, na 
doplnenie pohonných hmôt, na 
kúpu novín a tlačovín, do očnej optiky, 
do banky, poisťovne, do servisu bicyk-
lov, servisu motorových vozidiel, na poš-
tu (vrátane výdajného miesta zásielkov-
ní), cesta do služby technickej a emisnej 
kontroly vozidiel, do opravovne obuvi;
 Cesta na výdajné miesto inter-
netových obchodov (e-shopov), 
cesta na výdajné miesto iných obchodov 
a cesta späť;
 Cesta s cieľom vycestovania do 
zahraničia a cesta späť pri návrate zo 
zahraničia;

 Cesta dospelého s cieľom spre-
vádzania dieťaťa, žiaka a poslucháča 
strednej školy do školy a školského za-
riadenia a cesta späť;
 Cesta na úrad či iný orgán štát-
nej moci, ak úkon nemohol byť vyko-
naný na diaľku, a cesta späť.

Výnimky zo zákazu vychádzania, 
na ktoré NETREBA negatívny test:
 Cesta v nevyhnutnom rozsahu 
na účel obstarania nevyhnutných 
životných potrieb do najbližšej ma-
loobchodnej predajne (čiže potraviny, 
lieky, drogéria, hygienický tovar, krmivá 
pre zvieratá);
 Cesta do lekárne či do zdravot-
níckeho zariadenia na účel neod-
kladnej zdravotnej starostlivosti, pre-
ventívnej prehliadky alebo plánovanej 
zdravotnej starostlivosti, vrátane spre-
vádzania blízkej osoby alebo príbuzné-
ho, a cesta späť;
 Cesta na testovanie, teda vykona-
nie RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 
alebo do mobilného odberového miesta 
na účel vykonania antigénového testu;
 Deti do 15 rokov a seniori nad 
65 rokov nebudú potrebovať test ani na 
pobyt v prírode;
 Cesta na pohreb blízkej osoby, 

uzavretie manželstva, krst a cesta späť;
 Cesta s cieľom starostlivosti o 
blízku osobu alebo príbuzného, ktorý 
je na takú starostlivosť odkázaný, a cesta 
späť;
 Vychádzka so psom alebo mač-
kou do vzdialenosti 1000 m od bydliska 
a cesta s cieľom starostlivosti o hospo-
dárske zvieratá;
 Zdravotná vychádzka osoby 
staršej ako 65 rokov, alebo zdravotne 
ťažko postihnutej osoby, ktorá sa pohy-
buje pomocou vozíčka, do vzdialenosti 
1000 metrov od bydliska, pričom takúto 
vychádzku vykonáva samostatne alebo 
s členmi spoločnej domácnosti;
 Cesta dieťaťa a jeho sprevádza-

júcej osoby za rodičom alebo oso-
bou, ktorá má právo styku s dieťaťom, a 
cesta späť; to isté platí aj na cestu rodi-
ča, inej oprávnenej osoby a cestu dieťaťa 
realizovanú v súvislosti s rozhodnutím 
súdu vo veci styku rodiča;
 Cesta dieťaťa materskej školy 
do a zo školy a školského zariade-
nia, cesta žiaka prvého stupňa základ-
nej školy do a zo školy a školského za-
riadenia;
 Cesta pri zabezpečovaní a pre-
súvaní sa do zariadení sociálnych 
služieb a sociálnej pomoci;
 Cesta na súdne pojednávanie či 
na predvolanie orgánmi činnými v trest-
nom konaní.                                               red

ZDRAVIE Najčítanejšie regionálne noviny

Kedy potrebujete a kedy nemusíte 
mať preukaz o negatívnom teste
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PLASTOVÉ OKNÁ

Dôchodcovia a ZŤP,  ZĽAVY do 30%

OKNÁ AJ
NA SPLÁTKY 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

0919 204 754
samoplussro@gmail.com

0919 204 754
samoplussro@gmail.com

www.samoplus.sk

SIETE PROTI
HMYZU

ŽALÚZIE

ceny sú bez DPH

VÝSPRAVKY / ODVOZ ODPADU

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

www.samoplus.sk
SAMOplus

sieť 39
regionálnych
novín

www.regionpress.sk
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Nezisková organizácia Nexteria už 
12 rokov pomáha mladým ľuďom na 
Slovensku rásť. Cieľom ich aktivít je, 
udržať šikovných mladých ľudí na 
Slovensku a meniť tak budúcnosť na-
šej krajiny k lepšiemu.

Nexteria mladým ľuďom pomáha 
objaviť svoje silné stránky a ľahšie do-
sahovať ciele, získať cenné skilly, prax aj 
osobného mentora, zvýšiť svoje šance na 
trhu práce či podnikania a byť súčasťou 
komunity aktívnych ľudí, ktorým záleží 
na Slovensku.

“Aj vďaka príležitostiam a vzťahom, 
ktoré v Nexterii študenti dostanú, ostáva 
90% z nich na Slovensku. To je dôležité 
číslo, inak by naša aktivita zameraná na 
rozvoj Slovenska nedávala zmysel.” Ho-
vorí Tomáš Hasala, CEO Nexteria. 

Program svojim študentom ponúka 
reálne projekty v praxi v top slovenských 
firmách, guide program v rámci ktorého 
získajú svojho osobného mentora, kurzy 
a workshopy od top slovenských lekto-
rov, diskusie s inšpiratívnymi osobnos-
ťami a komunitu s vyše 300 zaujímavými 
lektormi, mentormi, firmami, organizá-
ciami, alumni a študentmi programu.

Pandémia bola pre Nexteriu spočiat-
ku výzvou, no aj vďaka podmienkam, 
ktoré vytvorila v rámci online komuni-
kácie, sa podarilo otvoriť nový online 
program Nexteria Lab a posúvať tak vízie 

Nexterie do všetkých kútov Slovenska.
„Pre mňa osobne, objaviť celú túto 

komunitu a platformu, bolo ako objaviť 
novú vrstvu internetu alebo také voľačo. 
:)” - Peter, absolvent Nexteria Lab, 2020.

Online program Nexteria Lab vzni-
kol ako odpoveď na otázku, ako udržať 
študentov aktívnych aj počas lockdownu 
a priniesť im popri online vyučovaní nie-
čo navyše. A tiež na otázku - ako viac roz-
víjať mladých ľudí vo všetkých regiónoch 
Slovenska, nielen v Bratislave a okolí.

Vďaka online profi workshopom, 
mentoringu a skvelej komunite aktív-
nych ľudí môžu študenti objaviť svoje 
silné stránky, rýchlejšie dosiahnuť svo-
je ciele a prepájať sa s inšpiratívnymi 
ľuďmi. Program absolvovalo už 145 
mladých ľudí z celého Slovenska a ďalej 
sa posúvajú vpred v záujmových skupi-
nách priamo na online platforme.Viac o 
programe sa dočítate tu → 
https://nexteria.sk/lab/ 

Nexteria teraz posúva vpred 
ľudí z celého Slovenska

» Zdroj: Ráchel Magálová

25. januára 1961       
John Fitzgerald Kennedy uskutočnil prvú prezidentskú televíznu 
tlačovú konferenciu vysielanú naživo.

Výročia a udalosti
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Deň
otvorených
dverí
On-line

29.01.2021 (piatok)
od 16.00 – 18.00 hod.
Vstúpte do online priestoru školy,

kde to naozaj žije

www.dod.gt12.sk
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AIW - Práca pre opatrovateľky
seniorov v Rakúsku 

Kritériá 
pre spoluprácu :

· opatrovateľský kurz a prax
·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 

· vek 25 až 60 rokov

 pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní 
 

r r r k Č rv kríž

- ov r y r k k ž ť

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 pohovor. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 

87
-0
00

7

TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE

farba
ANTRACIT

farba
ANTRACIT

farba
BIELA

objednavky@montter.sk

PRÍSTREŠKY - TERASY - RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE - TIENENIE NA STRECHY - SKLENENÉ STRECHY - STAVEBNÉ PRÁCE

Materiály:
HLINÍK, DREVO

www.montter.sk   0919 365 022
 RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLEN

NOVINKA HLINÍK v DREVODEKORE,  ZLATÝ DUB  a  ORECH

Pripravte sa na leto už teraz  a využite JARNÉ ZĽAVY

S
Y

kde potrebujete.Staviame tam,

Zvýhodnená cena
na tieto farbyANTRACIT

7016
BIELA
9016

HNEDÁ
8003

HNEDÁ
8017
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ZABEZPEČÍME 
A ZAPLATÍME 

VÁM 

COVID 
TEST

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: 
0800 500 091 - BEZPLATNÁ LINKA                                          
+420 702 193 121

Súkromná SOŠ PAMIKO   ¦   Kukučínova 23, 040 01 KOŠICE
tel.: 055/6251419   ¦   mobil: 0905 738 066, 0905 541 264
e-mail: pamikoskola@gmail.com   Info pre záujemcov: denne od 8 do 14 h

Kvalita výučby – vysoká odbornosť, individuálny prístup k žiakovi, používanie netradičných metód, využívanie poznatkov
zo zahraničných škôl – dávajú dobré predpoklady pre široké uplatnenie v súkromnom sektore.
Výber žiakov sa uskutoční priamym pohovorom s dôrazom na záujem žiaka o danú profesiu v máji 2021.
Mesačný školský poplatok za jedného žiaka – po dobu 10 mesiacov šk. roku činí:
I.ročník: bezplatne   ¦   II.ročník: 15,- €   ¦   III.ročník: 15,- € 

Poskytuje možnosť výučby v duálnom vzdelávaní v školskom roku 2021/2022

spoločné stravovanie s maturitou  20 žiakov
(diaľková forma) 2 roč. štúdium

kuchár, kuchárka  15 žiakov

čašník, servírka      15 žiakov

V prípade záujmu o osobnú konzultáciu nás kontaktujte telefonicky

www.pamikoskola.sk

facebook: @pamikoskola

Naši zmluvní zamestnávatelia vyplácajú podnikové štipendium a odmenu za produktívnu prácu všetkým našim študentom.
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