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KOŠICKO okolie

č. 39 / 30. September 2022 / 26. rOčNÍK

0905 489 069 | 0907 954 380
www.drevsting.sk

. 78

KOŠICE

výrobca

AKCIA
-30%

DREVENÉ OKNÁ | DVERE
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ŠTEFAN
PRISTAŠ
KÚPIM LES 

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

odrody : Agria, Soraya, Jelly

Sadbové zemiaky Konzumné zemiaky

Odrody: Agria, Soraya

Tel: 0919 488 812
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20911 150 447

Oprava zatekajúcich a poškodených
striech - fasád

Oprava a montáž žľabov, komínov
Práce vo výškach všetkého druhu

Čistenie striech 
a fasád od rias a machu
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Oprava 
eternitovej
strechy
do pôvodného 
stavu

www.flexistav.sk
0950 889 209

pred...

...po
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PÔ I KY
od 18 do 80 rokov

0918 709 028

Fejova 1
  - pri reštaurácii Stará Sýpka
  - vchod priamo z ulice, LTÁ REKLAMA

0904 031 113

Hviezdoslavova 18
- oproti VÚB BANKE  (vo dvore)

 
NAŠE  POBO KY:
NONSTOP (VYBAVTE SI PÔ I KU AJ CEZ MOBIL)

od 300€ do 20 000€

ahoj R

Nové, lepšie pô i ky

Moldava n/B.  KOŠICE
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0940 954 513
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KRT - VRT
Pretláčanie - krtkovanie

Popod cesty, chodníky, 

zatrávnené plochy 

pre inžinierske siete, 

elektrika-voda-plyn

0902 348 974
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Prvotriedne

ZASTÚPENIE NA CELOM 
VÝCHODNOM SLOVENSKU

Seriózny prístup 

Bezplatná 

bezplatnú linku 

0800 500 535

Vaše kamenárstvo OKNO, s.r.o. | www.oknosro.sk

Jazerná 1 (Areál Dávid)
040 12 Košice
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ZDARMA

bezkonkurenčné
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Vchodové dvere
do rodinných domov

e-mail: bf-trade@bf-trade.sk       www.bf-trade.sk

ZÁRUKA na okná

5 rokov

tradícia18 rokov

- špičkové profily

- s celoobvodovým
   kovaním

Materiály používané pri výrobe:
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Pri montáži
dodržiavame

prísne
hygienické

a bezpečnostné
opatrenia

Akcie

sa nekombinujú

V cene je zahrnuté okno vrátane dopravy, demontáže, montáže, úpravy ostenia,

vonkajších a vnútorných parapiet, retiazkových žalúzií ISSO a DPH, likvidácie starých okien.

Brugmann
SALAMANDER

760€
REHAU

875€

Brugmann
SALAMANDER

600€
REHAU

690€

Brugmann
SALAMANDER

860€
REHAU

975€
Brugmann
SALAMANDER

690€
REHAU

770€

KOŠICE
Južná trieda 97
(pred ČS OMV)

tel.:

055/728 87 80 - 1

0915 963 442

Najvyššia rada okien

6
6

-0
6

2

AKCIA

AKCIA

 - výstavbu rodinných domov

 - rekonštrukcie domov a bytov

 - stabilizácie základov

 

vám ponúka

Vyberte si 
svoj projekt 

a my Vám 
postavíme 

Váš sen !

EXA s.r.o 
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BIELE
vzor

BIELE
vzor

DUB
MATNÝ

ORECH
MATNÝ

DUB
MATNÝ

ORECH
MATNÝ

6
6

-2
0

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

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 470€

v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge   všetky dvere SKLADOM

INZerÁt,KtOrÝ
preDÁVA

0910 361 014
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ZDRAVOTNÍCKE odevy a obuv
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Po-Pi od 7.30 h - do 18.00 h  Sobota od 8.00 h do 12.00 h

Rastislavova 68, Košice  0915 595 575  www.abtex.sk
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VÝHODNÉ Z AVY!

S T R E Š N É  K R Y T I N Y  -  P R E D A J  A  M O N T Á

O D K V A P O V Ý  S Y S T É M  -  S K L A D O M

VÝHODNÉ Z AVY!

S T R E Š N É  K R Y T I N Y  -  P R E D A J  A  M O N T Á

O D K V A P O V Ý  S Y S T É M  -  S K L A D O M
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Prvý krok 

Nie je podstatné akú realitnú agentúru 

 
Moje meno je Timea Gruszecká a rada vám 

S mojimi profesionálnymi skúsenosťami máte istotu, 

Amazon Real Studio.

Komplexné realitné služby
  sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
 ocenenie nehnuteľností s použitím komparatívnej metódy.
 bezplatné právne poradenstvo v realitnej činnosti

www.amazonreality.sk

Tel.: 0905 236 032  timea.gruszecka@amazonreality.sk

$  postavený v roku 1980
$  zateplený, plastové okná
$  5 izieb,1 kuchyňa
$  2x kúpeľňa, kumbal, pivnica
$  pozemok 623m2
$  cena: 330 000,-Eur

$  postavený v roku 2017
$  5 izieb, 2x kúpeľňa
$  kuchyňa, kumbál, zimná záhrada

  $  2x garážové státie pod strechou
$  užitková plocha 200m2
$  pozemok 426m2
$  cena: 350 000,-Eur

6
6
-2
2
6

Rodinný dom Košice-Barca, ul. Zinková Rodinný dom Košice-Džungla, ul. Severné nábrežie

Kontakt: 

+421 905 236 032

Kontakt: 

+421 905 236 032
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 A KÖVETKEZŐKET NYÚJTJA:
$ Egyéni hozzáállás a vásárlókhoz

$ Szlovák mellett magyar nyelvű kommunikáció 
    lehetősége
$ A gyógyszerek e-recept útján történő megrendelése
$ PARTNER hűségprogram érdekes kedvezményekkel 
$ Szükség esetén gyógyszerek házhozszállítása 

$ Hiányzó gyógyszerek még aznapi biztosítása

Nyitvatartás: Hétfő – Péntek 8.00 – 16.00 ó.
Tel. kapcsolat: 0910 992 994

Hlavná 491/132, 044 17 Slanec

VÁM PONÚKA: 
$ Indviduálny prístup k zákazníkovi
$ Telefonické objednávanie liekov na e-recepty
$ Vernostný program PARTNER so zaujímavými zľavami
$ V prípade potreby rozvoz liekov až k Vám domov
$ Vaše chýbajúce lieky Vám vieme zabezpečiť 
    ešte v ten deň
$ Možnosť dorozumieť sa aj v maďarskom jazyku

Otváracia doba: PO – PI   8.00 – 16.00 hod.
Tel. Kontakt: 0910 992 994

A SZALÁNCI CSALÁDI 

GYÓGYSZERTÁR 

„RODINNÁ LEKÁREŇ“
Hlavná u. 491/132, 044 17 Slanec

DARUJ

ZDRAVIE!

RODINNÁ  LEKÁREŇ 
V SLANCI
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6www.silstav .sk 0905 879 057
Najvýhodnejšie                                 fasád 7. októbra 1913    

Henry Ford zaviedol výrobnú linku

Výročia a udalosti
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Interiérové dvere         Kuchynské linky 
Vstavané skrine
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Našou vizitkou je spokojnosť zákazníkov po celom Slovensku

Oprava eternitových, plechových a plochých striech

Oprava komínov  •  Oprava a montáž odkvapových žľabov

� zameranie ZDARMA
� cenová kalkulácia ZDARMA

� odborné poradenstvo ZDARMA
� pre dôchodcov ŠPECIÁLNA ZĽAVA

BEZ POTREBY DEMONTÁŽE

UŽ 11 ROKOV NA TRHU
0940 776 203
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Používame materiál nemeckej kvalityPoužívame materiál nemeckej kvality

www.c
Pomníky s nápismi , krycie dosky

čistenie
betónových plôch

isteniehrobovsaris.sk

Predaj a stavba urnových
a detských pomníkov

0902 509 700

jednohrob
dvojhrob
maľba písma

€
120

80
€

1,00€/znak

Predaj a montáž svietnikov a váz

Vyčistenie
okolia hrobu,
impregnácia
a doprava

Používame materiál nemeckej kvalityPoužívame materiál nemeckej kvality

KANCELÁRIA
Kalinovská 2, Košice

040 22
KONTAKT

winstyle@winstyle.sk

WinStyle

www.winstyle.sk
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6. október 2012    
Jána Slotu vo vedení SNS nahradil Andrej 
Danko

Výročia a udalosti
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Žižkova 12, 040 01 Košice

055/729 07 87, 0905 882 008
noves@noveske.sk
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doplnky a servis pre okná

NOVES

Hliníkové / plastové?

Plastové s hliníkovým klipom 

OKNÁ, DVERE, ROLETY
 VONKAJŠIE ŽALÚZIE

  GARÁŽOVÉ BRÁNY
Vyrobenéna Slovensku

PLASTOVÉ OKNÁV NAJLEPŠOMPOMERE
KVALITY A CENY
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PREPICHY

        POD CESTY
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PREBÍJANIE
a  PREČISTENIE

ODPADOVÝCH  POTRUBÍ

0908 580 291

NONSTOPs možnosťou
využitia

kamerového
systému

WC   -   UMÝVADIEL
DAŽĎOVÝCH ZVODOV
PISOÁROV
GULIČIEK
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»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682 

»Kúpim KRÁLIČIE KOŽE 
0905350531

»Kupim domace tkanne 
platno, vrecia, kroje, sat-
ky,sukne, starozitnosti ako 
obrazy, hodiny, malovane 
truhlice. Tel. kontakt: 0909 
117 320 

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera KS medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP KS 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 ne-
funguje u operátorov O2 a 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, KS zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

02 AUTO-MOTO / iné 

01 AUTO-MOTO / predaj        

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    

SLOVÁ PROROKOV APOKALYPSY SA NAPĹŇAJÚ!

CIRKEV PÁNA 
KDE SÚ SPÄŤ

MALOMOCENSTVO UZDRAVENÉ!

Daniel 12:1 V tom čase povstane Michael, veľké knieža, ktorý stojí nad synmi tvojho 
ľudu, a bude čas súženia, akého nebolo odkedy len je národom až do toho času. 
A v tom čase bude vyslobodený tvoj ľud, každý, kto bude nájdený zapísaný v knihe.

slepí vidia, 
malomocní sú 
očisťovaní, hluchí 
počujú, nemí hovoria, 
rakoviny miznú...

Biblické 
uzdravenia,

Misia Cirkvi:

PRÍPRAVA NA SLÁVNY PRÍCHOD PÁNA JEŽIŠA
- čo nutne musíme vedieť, aby naše mená  boli 
zapísané v Baránkovej knihe Života?

PÁN  JEŽIŠ  PRICHÁDZA!

Bohoslužby každú nedeľu o 10.hod.

Kontakt: 0948 288 495
www.repentslovakia.com

Potrebujete modlitbu? Kontaktujte: 0948 288 495, www.repentslovakia.com
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„Úsmev nestojí nič a prináša mno-
ho. Obohacuje toho, kto ho prijíma 
bez toho, že by ochudobňoval toho, 
kto ho dáva. Trvá chvíľku, ale spo-
mienka naň je niekedy večná. Nikto 
nie je taký bohatý, aby sa bez neho 
obišiel a nikto nie je taký chudobný, 
aby ho nemohol darovať,“ povedal 
kedysi Jan Werich.

Úsmev nie je len znakom našej 
dobrej nálady, ale tiež prejavom náš-
ho pozitívneho postoja k iným ľuďom. 
Určite tiež zažívate ten príjemný pocit, 
keď sa na vás niekto usmeje.

Úsmev od ucha k uchu? To sa v 
súčasnosti vidí skutočne len zriedka. 
Všade zväčša stretávame len zachmú-
rené tváre. A to je škoda. Je fakt, že nie 
vždy máme dôvod sa usmievať, ale na-
priek všetkým starostiam, ktoré nám 
život prináša, by sme tak mali robiť, 
ako najviac sa len dá. Aj vďaka úsmevu 
prekonáme nástrahy všedných dní o 
čosi ľahšie, pretože úsmev je liek, ktorý 
dokáže liečiť telo i dušu.

Žijeme v časoch, kedy sa nestre-
távame osobne tak často, ako tomu 
bolo kedysi. Navzájom komunikujeme 
viac prostredníctvom esemesiek, ma-
ilov či sociálnych sietí. Častokrát však 
do správ pre našich adresátov vkladá-
me aj úsmev v podobe všakovakých 
smajlíkov. A to je fajn. Mne osobne aj 
takýto drobný emotikon dokáže vyča-
riť úsmev na tvári a spríjemniť deň.

Už o pár dní, presnejšie 7. októbra, 
si budeme pripomínať Svetový deň 
úsmevu. Vykročme doň usmiati a po-
kúsme sa zachovať si tento zvyk každý 
deň. Obdarujme úsmevom našich blíz-
kych, priateľov, susedov, 
kolegov, pani v úrade či 
na pošte. Verím, že tým 
spríjemníme život nie-
len ľuďom okolo, ale 
aj nám a že aj vďaka 
tomu budú naše dni 
oveľa viac prežiare-
né slnkom.

Úsmev, prosím!

» Renáta Kopáčová, redaktorka

3. októbra 1789    
George Washington vyhlásil prvý Deň 
vďakyvzdania

Výročia a udalosti

4. októbra 1865    
Vo Viedni začala premávať prvá konská 
električka

Výročia a udalosti
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PLASTOVÉ OKNÁ

Dôchodcovia a ZŤP,  ZĽAVY do 30%
ZĽAVY

do 30%
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

0919 204 754
samoplussro@gmail.com

0919 204 754
samoplussro@gmail.com

www.samoplus.sk

SIETE PROTI
HMYZU

ŽALÚZIE

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

www.samoplus.sk
plus

ceny sú bez DPH

VÝSPRAVKY / ODVOZ ODPADU
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 0950 266 604 0950 266 604

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

BITU FLEX s.r.o. 
OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY

Oprava komínu GRÁTIS

- prvotriedny materiál 
  zn. Index mineral design- zľava pre seniorov

- záruka 30  rokov

www.bituflex.sk
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Vzorková predajňa
Staničná 1, Košice

... sme s vami v každom počasí.

tel: 0915 479 711
         055/729 08 68
dason.ke@dason.sk

Po, Ut | 8:30-16:30  •  Str | 8:30-17:30  •  Št | zatvorené  •  Pia | 8:30-15:00

dason.sk

ŽALÚZIE  |  MARKÍZY
ROLETY

SIETE PROTI HMYZU
japonské zásteny, rolety látkové,

plissé, vertikálne žalúzie látka, drevo,
strings, žalúzie hliník, bambus, drevo

 Vonkajšie žalúzie až -30%

Vonkajšie rolety až -30%
Int. žalúzie IDS až -21%

JESENNÁ AKCIA! Záručná doba

4 ROKY UŽ 23
ROKOV

NA TRHU

Akcia platí

do 7. 10. ´2022
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DACHMANN
www.dachmann.sk

PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE
DREVENÉ

A HLINÍKOVÉ
OKNÁ

SERVIS A OPRAVA OKIEN

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

Kováčska 63, 040 01 Košice, kosice@dachmann.sk

INZerCIA

0907 779 017
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KOŠICKO okolie

Ing. Renáta Sakslová  0907 779 017
Mgr.Monika Nigutová  0907 779 011
Mgr. Ivana Kiseľ Schnürerová   0910 361 014

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
 

každý týždeň: 
Bačkovík, Beniakovce, Bidovce, 
Blažice, Bohdanovce, Budimír, 
Bukovec, Čaňa, Čižatice, Drie-
novec, Malá Vieska, Tepličany, 
Ďurkov, Geča, Haniska, Jasov, 
Kechnec, Kokšov - Bakša, Ko-
šické Oľšany, Kysak, Malá Ida, 
Mokrance, Budulov, Moldava 
nad Bodvou, Nižná Hutka, Nižná 
Kamenica, Nižná Myšľa, Nováča-
ny, Obišovce, Poproč, Rákoš, Roz-
hanovce, Rudník, Ruskov, Byster, 
Zdoba, Seňa, Slančík, Slanec, 
Slanská Huta, Šemša, Turňa nad 
Bodvou, Vajkovce, Valaliky, Vyšná 
Kamenica

kosicko@regionpress.sk
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Ak máte nadbytok úrody jabĺk, ale-
bo len chcete pripraviť niečo chutné 
a zdravé pre svoju rodinku, pustite 
sa do sušenia. Ak objavíte jeho čaro, 
budete si môcť užívať chutné ovocie 
plné vitamínov až do ďalšej úrody.

Príprava ovocia na sušenie - na 
sušenie si vyberajte dozreté a zdravé 
plody. Dobre ich poumývajte a osušte. 
Pripravte si misku s vodou a pridajte do 
nej trošku kyseliny citrónovej. Z ovocia 
odstráňte jadrovníky a nakrájajte ho 
na plátky hrubé od 2 do maximálne 4 
mm a tie ihneď vkladajte na pár minút 
do pripravenej misky s vodou. Plátky 
následne osušte a môžete sa pustiť do 
samotného sušenia.

Náš tip: Čím budú plátky tenšie, tým 
budú čipsy chrumkavejšie.

Sušenie ovocia - spôsobov ako sušiť 
ovocie je viacero a tým najjednoduch-
ším je použiť sušičku na ovocie. Bez 
problémov to však zvládnete aj bez nej.

Sušenie na vzduchu - plátky ovocia 
poukladajte v jednej vrstve na podnos 
vystlaný papierom na pečenie a ten 
položte na slnečný okenný parapet, prí-
padne radiátor. Takto sušte ovocie pri-
bližne tri až štyri dni, pričom plátky po-
čas sušenia obráťte aj na druhú stranu.

Sušenie v rúre na pečenie - ovocie 
poukladajte na plech vystlaný papie-

rom na pečenie a sušte v rúre pri teplote 
50 stupňov Celzia, pričom dvierka rúry 
nechajte pootvorené. Takto bude suše-
nie trvať s prestávkami približne jeden 
až dva dni. Priebežne rúru na niekoľko 
hodín vypnite, ovocie skontrolujte, aby 
sa nespálilo a po čase rúru opäť zapni-
te. Doba sušenia závisí od množstva 
prestávok aj od hrúbky plátkov ovocia.

Skladovanie - po vysušení plátky 
ovocia vložte do vzduchotesnej nádo-
by, prípadne papierového vrecka či 
plátenej tašky. Skladujte na chladnom 
tmavom mieste, napríklad v komore 
alebo v suchej pivnici. Takto vám vydr-
žia aj do nasledujúcej sezóny.

Použitie - plátky sušeného ovocia 
si môžete dopriať ako sladkú maškrtu, 
prípadne ich použiť na spestrenie a 
ochutenie müsli zmesí.

Pripravte si jablkové čipsy doma

» ren
zdroj foto armendes pixabay

Slovenská toxikologička Helena Kan-
ďárová z Centra experimentálnej me-
dicíny SAV, v. v. i. (CEM SAV, v. v. i.) zís-
kala prestížnu cenu EUROTOX Award 
Lecture. Ocenenie udeľuje Federácia 
európskych toxikológov a toxikologic-
kých spoločností EUROTOX vedcom a 
vedkyniam, ktorí svojím výnimočným 
úsilím prispeli do výskumu v oblasti 
toxikológie liečiv či chemických látok.

Doktorka Kanďárová získala hod-
notné ocenenie za zásadný príspevok v 
oblasti validácie a implementácie alter-
natívnych metód, nazývaných aj NAMs 
(New Approach Methodologies), ktoré 
využívajú inovatívne prístupy, bez 
nutnosti testovania na zvieratách. „Zís-
kanie ceny je pre mňa veľkou cťou. Ve-
rím, že moja cesta bude inšpiráciou pre 
mladých nádejných vedcov a vedkyne, 
ktoré chcú prispieť k bezpečnejšiemu 
testovaniu chemických látok a predísť 
pri tom zbytočnému testovaniu na 
zvieratách všade tam, kde už vedecký 
pokrok umožňuje použiť alternatívy,“ 
komentuje Helena Kanďárová.

Práca a znalosti Dr. Kanďárovej 
majú medzinárodný dosah. Na Slo-
vensku vedie unikátne laboratórium 
európskej siete testovacích laboratórií 
SK-NETVAL, je členkou niekoľkých 
medzinárodných pracovných skupín 
(OECD, EPAA Mirror group, sieť PARE-

RE Európskej komisie). Zastáva funkciu 
prezidentky Európskej spoločnosti pre 
toxikológiu in vitro (European Society 
of Toxicology In Vitro ESTIV), najväčšie-
ho európskeho združenia, zoskupujú-
ceho odborníkov a odborníčky v oblasti 
NAMs, využívajúcich in vitro a in silico 
metódy pre hodnotenie bezpečnosti a 
mechanizmu účinkov látok. Tieto i ďal-
šie aktivity, ktorými sa Dr. Kanďárová 
zaoberá, prispievajú vo výraznej miere 
k úspešnej implementácii alternatív-
nych metód do regulačnej praxe. Dr. 
Kanďárová si prevzala ocenenie na XVI. 
Medzinárodnom toxikologickom kon-
grese (International Congress of Toxico-
logy 2022), kde vystúpila s prednáškou 
o význame tkanivového inžinierstva a 
využití rekonštituovaných 3D modelov 
ľudských tkanív v toxikológii.

Vedkyňa zo Slovenskej akadémie 
vied získala ocenenie

» ren
Preberanie ceny: Dr. Helena Kanďárová 

a Prof. Félix Carvalho, prezident EUROTOX, 
zdroj foto: Archív H.K.
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Požiadavky na zamestnanca

 
 

 
 

HĽADÁTE
PRÁCU? 

$ Textilná 1, Nad jazerom

$ Ihneď

$ Plný úväzok

Zamestnanecké 
výhody, benefity

 
$ Stabilné zamestnanie v našej 

 spoločnosti 
$ Kvalitné vstupné zaškolenie  
$ Možnosť kariérneho rastu 
$ Program zdravotných benefitov

 
 
$ Vernostné za každý odpracovaný rok 

 
$ Vianočná odmena

 $ Odmeny pri životných udalostiach 
 /svadba, narodenie dieťaťa, životné 
 jubileum, pracovné výročie

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

 $ Smartphone s neobmedzeným 
 paušálom a internetom

++

LABAŠ s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice 
email personalne@labas.ski

6
6
-3
5
7

a zodpovednosti

Skladník/čka - Veľkoobchod s potravinami 
v Košiciach, Textilná 1, Nad Jazerom

$ 850 - 1 500 €/mesiac 
$ 850 - 1 500 €/mesiac 850 € + výkonnostná 
odmena + príplatky za prácu cez víkend 
a nadčas Priemerná hrubá mzda 1200€ 

Miesto práce

Termín nástupu

Pracovný pomer

$ Základné vzdelanie
$ Stredoškolské bez maturity/s maturitou
$ Zdravotný preukaz
$ Veľmi dobrý zdravotný stav
$ Fyzická zdatnosť
$ Bezúhonnosť
$ VZV preukaz výhodou

$ Chystanie tovaru v sklade 
( veľkoobchod) podľa objednávok
$ Práca s elektrickým vozíkom 
a ručným skenerom
$ Nepretržitá trojzmenná prevádzka
$ Udržiavanie čistoty 
a poriadku na pracovisku
$ Možnosť získať VZV preukaz
$ V ponuke aj iné voľné 
pracovné miesta vo veľkoobchode

Náplň práce, právomoci

Z
vý

$ S
sp
$ K
$ M
$ P
$ V
$ V
$ O
/sv
jub
$ F
Mi

S

++++

Textilná 1, Nad Jazerom
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Na Slovensku existuje jediný You-
Tube kanál, ktorý sa pravidelne venu-
je témam, ako je predchádzanie vzniku 
odpadov, správne triedenie, ako aj 
recyklácia odpadov. Takmer každý týž-
deň na ňom pribudne nová reportáž. 

YouTube kanál spravuje organizácia 
zodpovednosti výrobcov NATUR-PACK, 
ktorá sa stará o financovanie triedené-
ho zberu pre približne 42 % obyvate-
ľov Slovenska, od najväčších miest po 
malé dedinky. V roku 2021 získala za 
tento projekt prestížne ocenenie VIA 
BONA SLOVAKIA a v roku 2022 Ná-
rodnú podnikateľskú cenu za životné 
prostredie. 

Na YouTube kanáli nájdete viacero 
úspešných videoseriálov, odporúča-
me napríklad tieto:

 PET kajak
Fascinujúci príbeh bratislavského 
vodáka, ktorý z PET fliaš vyzbiera-
ných v prírode postavil kajak a sym-
bolicky s ním preplavil slovenský 
úsek Dunaja.

 Miesta preč
Videoseriál približujúci miesta, kde 
končia odpady, keď ich triedime 
(recyklátori), ale aj keď ich netriedi-
me (skládky a čierne skládky).

 Správna trefa
Videoseriál o správnom triedení 
nápojových kartónov, skla, pa-
piera a plastov a ďalších druhov 
odpadov.

 Medveď vs. triedenie odpadu
Videoseriál s radami, ako správne 
triediť v lokalitách s výskytom med-
veďa hnedého.

 Výsledky analýz triedeného 
zberu
Ak by Vás zaujímalo, ako sa darí 
triediť odpady v rôznych mestách, 
videoseriál z analýz triedeného 
zberu priblíži, kde robíme najčas-
tejšie chyby a čo pri triedení odpa-
du nemáme robiť.

Do YouTube kanála sa ľahko 
dostanete prostredníctvom toh-
to QR kódu:

Ocenený YouTube portál NATUR-PACK 
vzdeláva verejnosť na tému odpady

33
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Ako pripraviť imunitný systém na chrípkové obdobie?
Stres, nadmerné zaťaženie organiz-

mu, genetika, nedostatok spánku – tieto             
a mnohé ďalšie faktory dokážu oslabiť 
imunitu a následne je väčšia šanca, že 
nás budú trápiť rôzne choroby či zápaly.

Najlepší recept ako podporiť oslabenú 
imunitu je jesť veľa ovocia, zeleniny, vyvá-
žená strava a dostatok pohybu na čerstvom 
vzduchu. Ak to však nie je postačujúce, 
imunitu je vhodné podporiť aj doplnkami 
stravy. Hitom posledného obdobia je nová, 
účinnejšia forma – vitamíny a minerály       
v lipozomálnej forme.

 
Čo je lipozomálna forma?

Predpona „lipo“ znamená tuk a práve 
tuk tu hrá významnú úlohu. Pri lipozomál-
nej forme sa potrebné minerály a vitamíny 
na mikroúrovni obaľujú do maličkých čias-
točiek tuku. Táto forma je telu prirodzená 
a zabezpečuje jednak ochranu potrebných 
látok pred žalúdočnými kyselinami, ale 
predovšetkým rýchle a ľahké vstrebávanie. 
To vedie k vysokej rýchlosti a účinnosti 
príjmu vitamínov a minerálov podáva-
ných práve v tejto forme. Štúdie hovoria 
až o 90-percentnej vstrebateľnosti. Tuky, 
do ktorých sa potrebné látky obaľujú sú 
pripravené z prírodných fosfolipidov, sú 
biokompatibilné a netoxické.

 
Prečo práve Vitamín C a Zinok?

Každý z nás sa neustále stretáva s rôzny-
mi mikroorganizmami, ktoré vdychujeme, 

či konzumujeme. Naše biele krvinky tieto 
látky odhaľujú, napádajú, neutralizujú       
a premieňajú na netoxický odpad, ktorý  
z tela vylúčime. A práve vitamín C a zinok 
patria medzi najdôležitejšie látky, ktoré 
biele krvinky potrebujú na svoje správne 
fungovanie. Ich nedostatok sa prejavuje 
zvýšeným sklonom k tvorbe zápalov a in-
fekcií.

Okrem podpory funkcií bielych krviniek 
má vitamín C veľa ďalších funkcií: Podpo-
ruje hojenie rán, tvorbu kolagénu, prispie-
va k antioxidácii organizmu, zmierňuje prí-
znaky nachladnutia, podporuje ochranu 
pred pľúcnymi ochoreniami (napr. astma), 
tlmí vyplavovanie histamínu, čím môže 
zmierniť priebeh alergickej reakcie. Zinok  
v kombinácii s vitamínom C nielen prispie-
va k správnemu fungovaniu imunitného 
systému, ale podieľa sa aj na správnom 
fungovaní metabolizmu, pomáha lepšie 

znášať prepuknutie chorôb spôsobených 
vírusmi či infekciami, zlepšuje správne 
fungovanie nervového systému, podporuje 
rast vlasov a nechtov, pomáha bojovať pro-
ti akné a podporuje krvný obeh.

Ako sa pripraviť na chrípkové obdobie?

Najvhodnejšou cestou je dostatočný prí-
jem kvalitného ovocia a zeleniny, vyváže-
ná strava, otužovanie a dostatočný pohyb. 
Čím je človek starší, tým by mal venovať 
viac času a pozornosti svojmu imunitnému 
systému. Žiaľ, v dnešnej uponáhľanej dobe 
je to často priam nemožné. Dostupnou al-
ternatívou sa za posledné roky stali výživo-
vé doplnky. Akýkoľvek výživový doplnok 
alebo vitamín je odporúčané začať užívať 
ešte pred chrípkovou sezónou, alebo na 
jej začiatku – nie pri prepuknutí choroby. 
Každý imunitný systém má inú rýchlosť 
vstrebávania a podľa toho sa preukazuje 
nástup účinku. Pri preventívnom užíva-
ní vitamínov je čas nástupu účinku pri 
strete s vírusom takmer okamžitý (to má 
za následok slabší priebeh choroby, resp. 
bezpríznakový). Pri prepuknutí choroby 
a následnom začatí užívania vitamínov je 
nástup pomalší. Práve pre tieto skúsenosti 
čoraz viac ľudí siahne práve po lipozomál-
nych vitamínoch, pretože majú najvyššiu 
vstrebateľnosť a tým pádom aj pri neskor-
šom nasadení dosahujú oveľa väčší efekt     
a rýchlejšiu úľavu.                                                                           

                » red.
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BETÓNOVÝ PLOT,
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•najkvalitnejší a NAJLACNEJŠÍ betónový
   plot vyrobený na Slovensku
•široký sortiment výrobkov,
   možnosť výberu až 100 vzorov
•ukážka vzoriek, zameranie a cenová
   kalkulácia u Vás doma ZDARMA!
•dopravu zabezpečíme až k Vám
•zbezpečujeme kvalitnú a rýchlu montáž

SME TU PRE VÁS

VÉO  PN LÓ OT TE YB

o ktorý sa netreba starať

0948 648 748  0905 528 960  0905 794 044  0948 548 648

www.betam.sk

NAJLEPŠIE CENY na trhu

0948 648 748 • 0905 528 960 • 0905 794 044 • 0948 548 648

www.betam.sk

NAJLEPŠIE CENY na trhu

AKCIALETNÁ AKCIA

TOVAR
SKLADOM

AKCIAAKCIAJESENNÁJESENNÁ
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Získajte bezplatnú ponuku ešte 
dnes, bez záväzkov.

Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť 
na zakúpenie stoličkového výťahu 

peňažný príspevok od štátu.

Rôzne možnosti prispôsobenia
Vhodné pre rovné a zakrivené schody
Rýchla a čistá inštalácia

*Ponuka sa nekumuluje s inými zľavami a kampaňami.

0800 162 162
ZAVOLAJTE ZADARMO

Zaistite, aby vaše schody boli opäť bezpečné
Schodiskový výťah Stannah je vyrobený tak, aby sa dokonale 
prispôsobil vašim schodom. Pred opustením nášho závodu sa každý 
schodiskový výťah Stannah podrobí intenzívnym testom kvality a 
odolnosti, aby sme vám ponúkli  čo najlepší produkt.

Vrátane bezplatnej údržby

EXKLUZÍVNA

-ROČNÁ
ZÁRUKA

10%-
ZĽAVA

*

Platí do 15.10. 2022

Ponúkame:
● Stabilné miesto a dlhodobú spoluprácu 
● Platobné podmienky
    3.500 – 4.000 € za mesiac 
● Fakturácia každé 2 týždne 
    s 10-dňovou splatnosťou 
● Pracovné náradie 
● Hradené ubytovanie v RD

Stavebná firma s dlhoročnou pôsobnosťou
na belgickom trhu prijme

JEDNOTLIVCOV A UCELENÉ
MURÁRSKE PARTIE

na výstavbu rodinných domov v Belgicku.

Požadujeme:
● Vlastné auto ● Živnosť ● Serióznosť, 
pracovitosť a zodpovednosť

Viac info: ZU-COM, s.r.o. 
Mgr. Zuzana Ježeková, MSc 

+421 917 860 693,  info@zu-com.eu

ZU-COM, s.r.o. 
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