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Certifikované bezpečnostné dvere
za najnižšie ceny v Košiciach!!!
Certifikované bezpečnostné dvere
za najnižšie ceny v Košiciach!!!

BEZPEČNOSTNÉ DVEREBEZPEČNOSTNÉ DVERE

400 €400 €
s montážou

420 €420 €
s montážou

540 €
od

540 €
s montážou

Vhodné aj do

PÔVODNEJ

zárubne!!!

Vhodné aj do

PÔVODNEJ

zárubne!!!
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2| DREVENÉ OKNÁ | DVERE | lNTERlÉR | BRÁNY | PODLAHY | SCHODY |

Naše okná vietor nezdolá

Južná tr. 78, Košice   055/685 57 87

0905 489 069 | 0907 954 380

20% ZĽAVA
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Okamžitý výkup nehnuteľností,
aj zadlžených, v hotovosti

Už 22 rokov sme tu pre Vás!
Hutnícka 22, Košice
0918 18 11 11, 055/303 11 11
www.realplus.sk

4 izb. TITOGRADSKÁ č. 2 /SÍDLISKO KVP/  - OV, 
8.p., 83m2, loggia, byt je po kompletnej rekonštrukcii 
CENA:          106.000,-€             mobil: 0905 261 117
3 izb. VIEDENSKÁ č. 36 /SÍDLISKO ŤAHANOVCE/ 
- OV, 2.p., 76m2, loggia, v byte prebehla komplet. rek.
CENA:             99.990,-€             mobil: 0915 864 533
3 izb. PALÁRIKOVÁ č. 14 /JUH/  - OV, vyvýšené prí- 
zemie, 73m2, loggia, byt je po kompletn. rekonštrukcii
CENA:          119.800,-€             mobil: 0905 261 117
3 izb. PALÁRIKOVA č. 3 /JUH/  - OV, 3.p., 65m2, 2x 
loggia, moment. prebieha komplet. vkusná rekonštr.
CENA:          127.000,-€             mobil: 0905 261 117
GARSÓNKA, OBCHODNÁ č. 10 /TERASA/  - OV, vy- 
výš. prízem., 21,66m2, bez balkónu, byt je po kom. rek.
CENA:             48.500,-€             mobil: 0905 877 722
GARSÓNKA, STROJÁRENSKÁ /STARÉ MESTO/  - 
OV, 2.p., 26,57m2, veľká loggia (6m), novostavba
CENA:             72.900,-€             mobil: 0905 261 117

 odhlásenie vozidla
   vybavíme za Vás

PENIAZE NA RUKU!
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 aj POŠKODENÝCH
 aj NEPOJAZDNÝCH

ODVOZ ZDARMA

VÝKUP STARŠÍCH VOZIDIEL
EKOLOGICKÁ LIKVIDÁCIA

VÝKUP STARŠÍCH VOZIDIEL
EKOLOGICKÁ LIKVIDÁCIA

0944 414 4570944 414 457
od roku výroby 1998
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STK
JAZERO

STK + EK
pre objednaných klientov bez čakania

Napajadlá 7, Košice
www.stkkosice.sk

Po - Pia: 
7.00 - 17.00

So: 
8.00 - 13.00

Objednávky 055-304 57 27
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Donáška
KYTICE, VENCE

www.expreskvety.sk ¦ 0905 778 904

SKLADOVANIE
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PÔŽIČKY - ÚVERY
REFINANCOVANIE

NEVÝHODNÝCH
ÚVEROV

0918 267 757

PÔŽIČKY - ÚVERY
REFINANCOVANIE

NEVÝHODNÝCH
ÚVEROV

0918 267 757
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maľby, nátery
nástrek variopaint

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

Naša profesionalita - Vaša spokojnosť

30
rokov
na trhu

30
rokov
na trhu

0905 625 4330905 625 433
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redakčné slovo / slUŽBY, Bývanie

BV 57.000 Bratislavsko Východ
BZ 67.000 Bratislavsko Západ
DS 26.000 Dunajskostredsko
GA 30.000 Galantsko+Šaliansko
HC 24.000 Hlohovecko+Sereďsko
KM 15.000 Komárňansko
LV 30.000 Levicko
MA 25.500 Malacko
NR 48.000 Nitriansko
NZ 35.000 Novozámocko
PK 21.000 Pezinsko
PN 32.500 Piešťansko+NM+MY
SC 25.000 Senecko
SE 31.000 Senicko+Skalicko
TO 38.000 Topoľčiansko+PE+BN
TN 52.000 Trenčiansko+DCA+IL
TT 45.500 Trnavsko
ZM 18.000 Zlatomoravsko

BB 50.000 Banskobystricko+BR
KY 30.000 Kysucko=CA+KM
LI 35.500 Liptovsko=LM+RK
LC 30.000 Lučenecko+VK+PT
MT 39.250 Martinsko+TR
OR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS
PB 30.000 Považsko=PB+PU
OR 38.000 Oravsko=DK+NO+TS
PB 30.000 Považsko=PB+PU
PD 35.000 Prievidsko
ZV 36.500 Zvolensko+DT+KA
ZH 26.500 Žiarsko+ZC+BS
ZA 52.000 Žilinsko+BY

BJ 29.000 Bardejovsko+SK+SP
GE 25.000 Gemersko = RV+RS+RA
HU 25.000 Humensko=VT+SV+ML
KE 82.750 Košicko
KS 22.250 Košicko okolie
SL 12.000 Ľubovniansko
MI 30.500 Michalovsko+TV+SO
PP 35.000 Popradsko+KK
PO 40.000 Prešovsko+SB
SN 30.000 Spišsko+LE+GL

INZERCIA

DISTRIBÚCIA (82 750 domácností)

KOŠICKO

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.
Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko
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Šéfredaktor: Ivan Brožík 

KOŠICE
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Opäť po týždni všetko dobré, milí a 
vážení naši čitatelia. Je február, mesiac z 
takmer ešte stále nového roka je za nami. 
Ale – hoci to celkom pravda nie je – svet-
lo pribúda priam závratným tempom. Aj 
keď, treba ho asi hľadať všade inde, len 
nie v tej záplave správ, ktoré sa na nás 
sypú zo všetkých strán. Možno aj preto 
niektoré informácie už ani nevnímame. 
A to je zle, zjavne to niekto tak chce. Čo-
raz viac sa ukazuje, že ide o zámer.

Aj preto v tomto čísle našich novín 
publikujeme výzvu európskych intelek-
tuálov pred májovými voľbami do Eu-
rópskeho parlamentu. Šíri sa našim sta-
rým kontinentom, len u nás sa jej akosi 
priestoru ešte nedostalo. Kto vie, prečo? 
Ale, chceme byť aj praktickí, opäť si náj-
dete v čísle poučné informácie našej do-
pisovateľky, pani doktorky Ilavskej, ale-
bo „zamyslenie do duší nielen rodičov“ 
pána učiteľa Jána Papugu.

Nazrieme, ak nám to inzertný 
priestor umožní, do našich viníc, kde sa 
v uplynulých dňoch rodil nový ročník 
ľadového vína. A keď už sme pri tej inzer-

cii – iba pripomíname, že už niekoľko 
týždňov zverejňujeme aj politickú rekla-
mu, ale výlučne v intenciách zákona a s 
poznámkou, že názory vydavateľstva sa 
nemusia zhodovať s názormi inzerentov. 
Vnímame to ako službu pre vás, aby ste 
dostali možnosť spoznať kandidátov na 
post hlavy štátu aj z iného uhla.

A, skoro sme zabudli, máme tu 
predsa Hromnice! Hromnice patrili k 
najvýznamnejším pranostickým termí-
nom. Ľudia napríklad verili, že ak na 
Hromnice zo strechy tečie, zima sa dlho 
povlečie, ale ak je silný mráz, treba sa 
ponáhľať so zimnými prácami, lebo jar 
je predo dvermi. Všeobec-
ne platilo, že čím väčšia 
zima na Hromnice, tým 
lepšia úroda, teplejšie 
leto a skorá jar. Tak sa 
pomaly chystajme priví-
tať ju.

Pekný a pokoj-
ný týždeň

A svetla pribúda...

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

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

0917 56 36 12
0911 60 20 40

DUB
vzor
DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

odborná montáž s licenciou
technickej služby od polície SR

AKCIA 250€

v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge        všetky dvere SKLADOM

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

   obchodný dom KLAS (bývalá MILA) 1. posch.

SERVIS OKIEN
rýchlo a lacno
0918 217 665
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REKONŠTRUKCIE BYTOVÝCH JADIER
STAVBY DOMOV NA KĽÚČ

REKONŠTRUKCIE BYTOVÝCH JADIER
STAVBY DOMOV NA KĽÚČ

TERAZ AKCIA 
BEZPEČNOSTNÉ DVERE ZDARMA

83
-0

01
9

22

Vzorková predajňa - Staničná 1, Košice
0915 479 711 - 055/729 08 68 - dason.ke@dason.sk

Otváracie hodiny: PO až PIA, rozpis na www.dason.sk

Záručná doba 4 roky. Akcia platí do 8.3. 2019

ZIMNÁ AKCIA
MARKÍZY
30%

PERGOLY, MEDITERÁNY
-25%

sieť 39
regionálnych

novín
www.regionpress.sk

INZERCIA
kosicko@regionpress.sk
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SLUŽBY, Bývanie, reLax

VOĽNÉ lokality:

HĽADÁME KOLPORTÉROV
na roznos novín počas víkendov na dohodu

Pošlite sms na číslo: 0905 203 406 alebo e-mail: distribucia.ke@regionpress.sk

Slančík  /  1,48 Eur

Kysák  /  4,00 Eur

Ďurkov  /  4,00 Eur

Ruskov  /  2,28 Eur

Nižný Klátov  /  2,20 Eur

Vyšný Klátov  /  2,20 Eur

Rajón roznosu  /
minimálna suma
brutto za jeden roznos:

+ PRÍPLATKY za:
-  vačší počet strán novín
-  roznos letákov
-  náročnosť rajónov

Sever - Watsonova  /  4,99 Eur

Terasa - SNP, ... /  7,58 Eur

Furča  /  7,57 Eur

Kavečany  /  3,10 Eur

Bakša  /  2,20 Eur

Blažice  /  2,20 Eur

Slanské N. Mesto  /  1,96 Eur
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PLASTOVÉ OKNÁ, 
DVERE

 KOMPLETNÁ STAVEBNÁ ČINNOSŤ
 PREDAJ PARAPETOVÝCH DOSÁK
 ŽALÚZIE A SIETE PROTI HMYZU

 GARÁŽOVÉ BRÁNY
možnosť predaja 

aj na splátky

Kontaktná adresa Prešov:
Levočská 2
Tel./fax: 051/7718 607
Mobil: 0903 634 202

Kontaktná adresa Košice:
Kováčska 63
Mobil: 0944 047 008

www.dachmann.sk
maxidachmann@gmail.com

0950 41 41 82
www.ZaluzieKosice.sk

PRETESNENIE
okien a dverí

OPRAVA
ŽALÚZIÍ
NOVÉ ŽALÚZIE

NOVÉ SIETE
proti hmyzu

27
-0

00
5-

1

zameranie ¦ dovoz ¦ montáž

Ahoj, som nová,  
lepšia pôžička. 
Plať za mňa,  
koľko chceš.

Predajné miesto:
Košice, Fejova ulica 1, 0918 709 028

(pri reštaurácii Stará sýpka)
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Hviezdoslavova ul. 32
Moldava nad Bodvou

0908 699 252
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Avsallar ¦ odlet z Košíc ¦ 4.6.2019
Eftalia Village 5* ¦ 8 dní

od 467€

od 518€

Okurcalar ¦ odlet z Košíc ¦ 5.6.2019
Stella Beach 5* ¦ 8 dní

Avsallar ¦ odlet z Košíc ¦ 31.5.2019
Eftalia Village 5* ¦ 12 dní

od 641€

Okurcalar ¦ odlet z Košíc ¦ 1.6.2019
Eftalia Aqua Resort 5* ¦ 8 dní

Konakli  ¦  odlet z Košíc  ¦  5.6.2019
Beach Club Doganay 5* ¦ 8 dní

www.ckdelfintravel.sk

s odletom z Košíc

TURECKO
Alanya

od 515€

od 489€
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-odvoz-dovoz
-sťahovanie
vypratávanie
pivníc, záhrad
-likvidácia 
azbestu-eternito-
vých striech, staveb-
ného a iného odpadu

SÚŤAŽ

O LÍSTKY NA KONCERT

VÝHERCOVIA LÍSTKOV
NA KONCERT OLYMPIC

1. HELENA K.
2. DUŠAN KROJ
3. RÓBERT JANO
4. STANISLAV POLOMSKÝ

GRATULUJEMEGRATULUJEME

Sv. omše za zosnulých
V kaplnke na cintoríne sv. Rozálie sa každú prvú nedeľu v mesiaci 
o 15:15 slúži sv. omša za pochovaných na tomto cintoríne.

Najbližšia sv. omša, pri ktorej si môžete spomenúť aj na Vašich 
drahých zosnulých bude 3.2.2019.

Rímskokatolícka farnosť sv. Ondreja, Košice

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
kosicko@regionpress.sk

WWW.REGIONPRESS.SK
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EDITORIÁL / SLUŽBY

Pôvodne som chcel písať o problemati-
ke hodnotenia. No reagujúc na aktuálnu 
udalosť, presúvam túto tému do budúce-
ho čísla. Zmenu spôsobilo verejné han-
livé vyjadrenie predsedu Národnej rady 
Slovenskej republiky, ktorý odkázal opo-
zičnej poslankyni, že „nejaká Cigánočka 
(...) si na mňa nebude dovoľovať“. Nie-
lenže tento výrok vo vzťahu k žene pô-
sobí hulvátsky, no okrem toho v danom 
kontexte vyznieva hanlivo až rasisticky. 
Popri tom ten istý pán hovorí o slušnos-
ti, hrozbe nenávisti či o nebezpečnom 
vzbudzovaní emócií.

Ako učiteľ nechcem politikárčiť, preto 
sa nebudem venovať tomu, z akej politic-
kej strany je, či tomu, aké iné prešľapy 
spravil. V tomto prípade však politik 
prekročil istú hranicu správania, ktorú 
by mal človek jeho postavenia v každej 
situácii vnímať. Uvedený výrok by sa asi 
dal trestnoprávne postihnúť. Nejde tak o 
význam slova „cigánka“ ako o to, že po-
užitie tohto slova urážajúcim spôsobom 
práve ústavným činiteľom je obrovským 
zlyhaním. Len si skúsme predstaviť si-
tuáciu v práci, že by sme pred svedkami 
označili kolegyňu za nejakú „cigánoč-
ku“.   

Školy majú viesť žiakov k slušnosti, 
morálke, dodržiavaniu zákonov. Z mi-

nisterstva školstva nám chodí plno na-
riadení na boj proti rasizmu, extrémiz-
mu, o šírení rodovej rovnosti, o vedení 
detí k bezúhonnosti a vlastenectvu. Na 
chvíľu sa zamyslime, aký signál dajú 
výroky popredného politika žiakom. A to 
nehovorím o mnohých ďalších výrokoch 
iných predstaviteľov štátu, dokonca sve-
tových politikov. Vyznievame pred žiak-
mi smiešne, ak od nich požadujeme to, 
čo zákonodarcovia popierajú. A že to deti 
vnímajú, je fakt. Neostáva nám nič iné, 
ako na toto všetko reagovať, rozprávať sa 
so žiakmi a učiť ich odsudzovať  neprí-
stojné konanie akýchkoľvek politikov. 
Musia si spraviť názor nie na politickú 
stranu, ale na to, na akého človeka sme 
natrafili. Ak k takýmto nenávistným 
výrokom nezaujmeme žiadny postoj, 
budú sa opakovať, môžu sa stať normou 
a z mladých bude generácia, ktorá bude 
tolerovať možno ešte vážnejšie priestup-
ky. Aj keď majú známe osobnosti väčší 
vplyv, je potrebné využiť aj ten náš v 
rámci mikropriestoru školy, rodiny. 

Verím, že tento nevhodný výrok po-
vedie k ospravedlneniu sa občanom. 
Ženy a rasy sa neurážajú, tak učíme žia-
kov.

„Nejaká cigánočka“... a škola

» Ján Papuga 
riaditeľ ZŠ
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www.regionpress.sk
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Dedenie predstavuje všeobecný prechod 
práv a  povinností zo zomrelej osoby, resp. 
poručiteľa na iné osoby. Slovenský právny 
poriadok rozlišuje dva dedičské tituly, resp. 
dôvody, z ktorých možno dediť. Sú nimi de-
denie zo zákona a  dedenie zo závetu, tzv. 
testamentárne dedenie. Iné dôvody zákon 
nepripúšťa. Tieto dedičské dôvody sa na-
vzájom nevylučujú, to znamená, že dediť 
možno súčasne na základe oboch týchto 
dedičských dôvodov alebo jedného z nich. 

Dedením zo zákona sa rozumie pre-
chod práv a  povinností z  poručiteľa na 
dedičov, ktorých zákon zoradil do štyroch 
dedičských skupín, ktoré tvoria osoby v prí-
buzenskom pomere, alebo inom zákonom 
kvalifikovanom vzťahu, pričom medzi tými-
to dedičskými skupinami existuje vzájomný 
vzťah subsidiarity. V  súlade s  týmto vzťa-
hom subsidiarity môžu osoby z nasledujúcej 
dedičskej skupiny dediť len v tom prípade, 
že nededia osoby z predchádzajúcej dedič-
skej skupiny. Prvú dedičskú skupinu tvoria 
vo všeobecnosti najbližšie osoby poručiteľa, 
a to jeho deti a manžel/manželka. Predpo-
kladom pre dedenie v rámci tejto dedičskej 
skupiny je existencia aspoň jedného poru-
čiteľovho potomka. Dedičia v  tejto skupine 
dedia rovnakým dielom. V  prvej dedičskej 
skupine môže namiesto dieťaťa poručiteľa 
dediť poručiteľov vnuk či vnučka, prípad-
ne ďalší poručiteľov potomok. Podľa nášho 
právneho poriadku prislúcha právo dediť aj 
počatému, ale ešte nenarodenému dieťaťu, 

a  to za podmienky, že sa narodí živé. Deti 
a  potomkovia predstavujú tzv. neopome-
nuteľných dedičov, ktorí dedia vždy, pokiaľ 
majú právnu spôsobilosť, dedičstvo neod-
mietli a neboli platne v súlade so zákonom 
poručiteľom vydedení. Druhú dedičskú sku-
pinu tvoria manžel, poručiteľovi rodičia a tí, 
ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu 
jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej 
domácnosti a ktorí sa z tohto dôvodu starali 
o spoločnú domácnosť alebo boli odkáza-
ní výživou na poručiteľa. Dedičia v  druhej 
dedičskej skupine dedia rovnakým dielom, 
manžel však dedí vždy najmenej polovicu 
dedičstva. Tretiu dedičskú skupinu tvoria 
poručiteľovi súrodenci a tí, ktorí žili s po-
ručiteľom najmenej po dobu jedného roku 
pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a 
ktorí sa z toho dôvodu starali o spoločnú do-
mácnosť alebo boli odkázaní výživou na po-
ručiteľa. V prípade, že nededí niektorý z po-
ručiteľových súrodencov, nadobúdajú jeho 
dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. 
Do štvrtej dedičskej skupiny patria praro-
dičia poručiteľa, ktorí dedia rovnakým die-
lom, pričom ak nededí žiaden z prarodičov 
poručiteľa, dedia rovnakým dielom ich deti.

Dedenie vo všeobecnosti a dedenie 
zo zákona

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

Na svojich cestách po Slovensku často 
dostávam rovnakú otázku: “pán Mistrík, 
prečo kandidujete na prezidenta?” 

Som chlapec z hôr. Môj otec bol zá-
chranár horskej služby, odvtedy viem, čo 
znamená pomáhať ľuďom v núdzi. Ako 
školák som vyhral okresné kolo chemic-
kej olympiády a o mojej životnej dráhe 
bolo rozhodnuté. Po úspešnom štúdiu v 
zahraničí sa mi vo svete otvorili obrovské 
možnosti, ale ja som túžil venovať svoj 
talent Slovensku. Vrátil som sa domov a 
založil fi rmu, ktorá dnes patrí medzi sve-
tovú špičku. Svojou prácou pomáham le-
károm bojovať proti zákerným chorobám 
- a pomohol som aj nášmu olympioniko-
vi Matejovi Tóthovi očistiť jeho meno, 
keď bol krivo obvinený z dopingu.

Slovensko sa pohlo. Sme ďalej ako 
pred desiatimi rokmi, a inde ako pred 
rokom - no stále tu vládne korupcia, 
nespravodlivosť, šikovní ľudia naďalej 
húfne utekajú preč zo Slovenska. Preto je 
teraz veľmi dôležité, aby sa všetci slušní 
ľudia zomkli. Aby sme naše Slovensko 
spoločne ubránili proti extrémizmu a 
arogancii moci. 

Súboj o prezidentský palác sa roz-
behol naplno, no čaká nás ešte náročná 
cesta. V marci bude zvolený nový pre-
zident a ja považujem za kľúčové, aby 
to bol človek, ktorý bude stáť na strane 
spravodlivosti. Ktorý sa zastane slabších 
a bude otvárať témy kľúčové pre Sloven-
sko: nízke platy, zanedbané nemocnice 

a školy, či vydrancované lesy. Vyspe-
losť každej spoločnosti spoznáme pod-
ľa toho, ako sa dokáže postarať o tých 
najslabších. Nasledujúce prezidentské 
voľby rozhodnú aj o tom, či budeme mať 
prezidenta, ktorý bude stáť vždy na stra-
ne ľudí, alebo o takýto hlas prídeme.

Uchádzam sa o vašu podporu ako 
nezávislý občiansky kandidát, bez stra-
níckych záväzkov a zákulisných dohôd. 
Prioritou pre mňa je, aby prezidentský 
úrad neskončil v rukách extrému, alebo 
v rukách Smeru, hoci možno s usmiatou 
„ľudskou“ tvárou. Som presvedčený, že 
demokratickí voliči by do volieb mali ísť 
čo najjednotnejší, preto je pre mňa kľú-
čová dohoda a spolupráca - nie hlúpe 
hádky a podpásové útoky. Z tejto pozície 
neustúpim ani v tejto vypätej fáze kam-
pane. 

Kandidujem na prezidenta, aby 
som priniesol nádej pre ľudí, pre lepšiu 
budúcnosť, pre Slovensko.

Pre ľudí, pre budúcnosť, pre Slovensko

» Robert Mistrík
nezávislý kandidát na prezidenta SRý p
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Milí priatelia, uchádzam sa o 
podporu všetkých ľudí, ktorí majú 
svoju hlavu a nenaletia na prázd-
ne slová. Nie je pre mňa podstatné, 
akú politickú stranu ste volili alebo 
budete voliť v budúcnosti. Vylučujem 
akékoľvek kupčenie a politické vyjed-
návania o podpore, vylučujem vzda-
nie sa kandidatúry. Mojou jasnou 
ambíciou je vo voľbách zvíťaziť a 
byť prezidentom všetkých obča-
nov. Do volieb idem s víziou zachrá-
niť štát, zachrániť tradičnú slovenskú 
kresťanskú rodinu a zaviesť poriadok 
v štáte, aby sa aj bežní občania dovo-
lali práva a neboli šikanovaní svojvô-
ľou ktoréhokoľvek štátneho úradníka. 
Voľby nie su olympíjske hry, zúčastniť 
sa nestačí.

Kandidujem na prezidenta Slo-
venskej republiky ako občiansky, 
národný, nezávislý a nestranícky 
kandidát, bez peňazí oligarchov, 
bez reklamného smogu a len s 
podporou bežných ľudí. Moja pre-
zidentská kampaň je najlacnejšia zo 
všetkých, nemám ani jeden bilbord a 
spolieham iba na podporu mojej rodi-
ny, priateľov a bežných ľudí, aj preto 
väčšina príspevkov na moju kam-
paň je v čiastkach 1 až 20 eur (všetko 
o  mojej kampani si môžete pozrieť 
na  www.harabin-2019.sk). Nežiadam 
vás o fi nančnú podporu, lebo viem, 

že každé euro je potrebné pre rodinu. 
Radšej budem mať fi nančne nenároč-
nú kampaň, no ak ma chcete morálne 
podporiť, pošlite mi na účet aspoň 
cent.

Teším sa, že mocní, ktorí sú v 
pozadí článkov dehonestujúcich 
moju osobu, majú z nadchádzajú-
cich prezidentských volieb obrovský 
strach. Tento strach je oprávnený, ak 
totiž vyhrá Štefan Harabin a stane 
sa prezidentom, bude to katastrofa 
pre  oligarchov, korupčných poli-
tikov a pre lokajov parazitujúcich 
na Slovenskom štáte. A prvýkrát 
v histórii Slovenska sa tak môže stať 
bez podpory politických strán, iba s 
pomocou vás, milí občania.

Tieto voľby budú patriť obyčajným 
ľuďom, ktorí už majú plné zuby ne-
spravodlivosti, politickej svojvôle a 
arogancie vládnucich elít.  Dozrel 
čas, aby post prezidenta zastával 
kandidát, pre ktorého sú záujmy 
Slovenska a Slovákov prvoradé. 

Harabin = Katastrofa pre oligarchov

Štefan Harabin
anský kandidát 
a prezidenta SR

Slovenska a Slovákov
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Chrípková sezóna na severnej po-
loguli trvá od októbra do konca 
apríla nasledujúceho roku. Toto 
ochorenie by sme však podľa od-
borníkov nemali podceňovať. Ide o 
vysoko nákazlivé a rýchlo sa šíria-
ce infekčné ochorenie dýchacích 
ciest, ktoré treba vyležať.

Chrípka nie je banálne ochorenie
Chrípka patrí medzi najčastejšie ľud-

ské infekčné ochorenia. Nákaza sa pre-
náša kvapôčkovou infekciou. V niekto-
rých prípadoch môže mať chrípka vážny 
priebeh s komplikáciami. Vírus chrípky 
naruší a oslabí sliznicu dýchacích ciest, 
čo uľahčuje jej bakteriálnu infekciu, 
takže súčasne s vírusovou infekciou, 
alebo v nadväznosti na ňu, vznikajú aj 
bakteriálne zápaly ucha, prínosových a 
čelových dutín, nosa, priedušiek a zá-
pal pľúc. Vo vysokom riziku vzniku zá-
važných komplikácií chrípky sú staršie 
osoby, ľudia s chronickými ochoreniami 
(srdcovo-cievne, pľúcne, metabolické), 
osoby s oslabenou imunitou, tehotné 
ženy a malé deti. Komplikácie často vy-
žadujú hospitalizáciu v nemocnici a u 
vysoko rizikových osôb môžu spôsobiť 
až ohrozenie života.

Ako odlíšiť chrípku 
od prechladnutia?

Je náročné rozlíšiť chrípku od iných 
respiračných infekcií a mnoho ľudí si ju 
mýli so silným prechladnutím. Chrípka 
má náhly nástup príznakov z plného 
zdravia, je sprevádzaná vysokou teplo-
tou (38°C). Typickým úvodným prízna-
kom je bolesť kĺbov, silná bolesť hlavy – 
často za očami, bolesť svalov. Prejavuje 
sa suchým a dráždivým kašľom, často 
sa objaví zimnica a triaška, po 48 hodi-
nách sa môže prejaviť nádcha a bolesť 
hrdla. Pokiaľ nevzniknú komplikácie, 
príznaky po 3-5 dňoch odznejú, hoci 
únava a slabosť môžu pretrvávať dlhšie. 
K úplnému uzdraveniu obvykle dôjde 
do dvoch až štyroch týždňov od prvých 
príznakov. Ak hovoríme o prechladnutí, 
tak medzi typické príznaky sa radí nád-
cha, kýchanie, slziace oči a podráždené 
hrdlo. Toto ochorenie je obmedzené na 
horné dýchacie cesty, nevzniká náhle z 

plného zdravia triaškou. Prechladnutie 
nie je sprevádzané vysokou teplotou, 
bolesťami kĺbov a svalov. Príznaky 
bežného prechladnutia trvajú kratšie a 
komplikácie ako zápal pľúc sa vyskytu-
jú zriedka.

Chrípku treba vyležať
Liečba chrípky je v kompetencii 

klinických lekárov. Ochorenie by sa v 
žiadnom prípade nemalo prechodiť, je 
potrebné ho vyležať. Liečba chrípky je 
symptomatická. Spočíva v zmierňovaní 
príznakov podávaním liekov na zníže-
nie telesnej teploty, proti kašľu, bolesti 
hlavy, proti zápalu dýchacích ciest. Ide 
o vírusové ochorenie, preto sa nelieči 
antibiotikami. Antibiotiká sa pri nekom-
plikovanom priebehu bežne nepoužíva-
jú, pretože na vírus chrípky neúčinkujú. 
Používajú sa iba ak je chrípka kompli-
kovaná sekundárne bakteriálnou infek-
ciou. Za dôležitý sa považuje zvýšený 
príjem tekutín, vitamínov a pokoj na 
lôžku. Únavu a malátnosť je však možné 
pociťovať ešte niekoľko dní, či týždňov 
po ústupe chrípky. Z hľadiska ďalšieho 
šírenia infekcie je veľmi dôležité, aby 
choré osoby obmedzili na najnižšiu 
mieru kontakt s ostatnými ľuďmi počas 
trvania príznakov ochorenia, aj keď sú 
tieto príznaky ľahké. Chorí by mali pou-
žívať papierové vreckovky jednorazovo, 
po použití ich zahodiť a umyť si ruky.

Aká je liečba prechladnutia?
Liečba prechladnutia je podobná 

ako u chrípky. Pokiaľ má prechladnutá 
osoba ľahké príznaky ochorenia, stačí 

zdržiavať sa pár dní v domácom pro-
stredí, piť veľa teplého čaju, minerálky, 
prípadne užívať voľne dostupné lieky, 
ktoré odporučí lekárnik (nosové kvap-

ky, lieky na zmiernenie kašľa, prípadne 
aj na zníženie horúčky). Pokiaľ ochore-
nie trvá dlhšie ako tri dni, telesná teplo-
ta sa zvyšuje a klinický stav sa zhoršuje, 
odporúča sa kontaktovať svojho ošet-
rujúceho lekára, ktorý zabezpečí ďalší 
postup na základe klinického stavu a 
podľa toho, či sa jedná o vírusovú ale-
bo o bakteriálnu infekciu a rozhodne o 
vhodnej liečbe. Príznaky prechladnutia 
zvyknú ustúpiť do dvoch až piatich dní. 
Pri respiračných ochoreniach spôsobe-
ných baktériami, lekár rozhodne o po-
trebe podávať antibiotiká.

Ako sa chrípka šíri?
Prameňom pôvodcu chrípky je cho-

rý človek v akútnom štádiu ochore-
nia. Chrípka sa rýchlo šíri vzduchom 
(kvapôčkovou infekciou) a infekčným 
aerosólom vznikajúcim pri kašli a ký-
chaní. Zriedkavo dochádza k prenosu aj 

nepriamo – predmetmi a rukami konta-
minovanými výlučkami horných dýcha-
cích ciest alebo spojovky. Vstupnou brá-
nou sú horné dýchacie cesty a spojovky. 
Obdobie nákazlivosti, teda obdobie, 
kedy sa od chorého na chrípku môžu 
nakaziť ľudia v jeho okolí, je 3 – 5 dní 
od vzniku príznakov u dospelých a do 7 
dní u malých detí. Najvyššia nákazlivosť 
je na začiatku ochorenia. Treba mať na 
pamäti, že chrípka môže postihnúť ko-
hokoľvek a závažné problémy súvisiace 
s chrípkou sa môžu vyskytnúť v akom-
koľvek veku. Na imunitu voči chrípke 
vplýva vek a zdravotný stav.

Chrípkou sa môžeme nakaziť 
viackrát za sezónu

Príčinou je premenlivosť vírusu 
chrípky a existencia viacerých typov 
chrípkových vírusov. Preto sa nedá 
vylúčiť, že chrípkou sa možno nakaziť 
viackrát za sezónu, nakoľko medzi ľuď-
mi počas sezóny cirkulujú viaceré typy 
vírusov chrípky a imunita voči jednému 
vírusu nemusí chrániť pred druhým. Z 
toho dôvodu sa nová chrípková vakcína 
pripravuje na každú sezónu, jej zloženie 
je navrhnuté odborníkmi Svetovej zdra-
votníckej organizácie. Očkovanie sa od-
porúča najmä ľudom vo vysokom riziku 
vzniku závažných komplikácií chrípky, 
je potrebné ho absolvovať v priebehu 
októbra a novembra, aby sa dostatočne 
včas vytvorili protilátky. Očkovanie hra-
dia všetky zdravotné poisťovne, stačí 
navštíviť svojho všeobecného lekára.

Informácie poskytol 
Odbor epidemiológie Úradu verejného 

zdravotníctva SR,  Referát komunikačný

Stranu pripravila Renáta Kopáčová

Treba odlíšiť chrípku od prechladnutia

Chrípku nepodceňujte, treba ju vyležať

Vírus chrípky preži-
je aj dva dni

Vírus chrípky prežíva na odeve, pa-
pieri, vreckovkách 8 až 12 hodín. Na 
hladkých povrchoch je to dokonca 24 
až 48 hodín. Vzhľadom na tieto fakty 
je umývanie rúk jednou zo základ-
ných foriem prevencie chrípky. Dôle-
žité je použiť mydlo, najlepšie tekuté 
v chránenej dávkovacej nádobe. Ruky 
je dôležité navlhčiť teplou vodou, po-
riadne ich mydliť a nakoniec dôkladne 
opláchnuť. Celá procedúra by mala tr-

vať 40 až 60 sekúnd. K mechanickému 
čisteniu rúk treba podľa odborníkov 
pristupovať zodpovedne a nevynechať 
žiadnu časť dlane, chrbát rúk, priestor 
medzi prstami aj pod nechtami. Naj-
lepšie je po umytí použiť jednorazovú 
utierku alebo čistý uterák. Ruky je 
vhodné umývať bez prsteňov, náram-
kov či hodiniek. Ak nie je dostupná 
čistá tečúca voda a mydlo, treba použiť 
dezinfekčný prostriedok na alkoholo-
vej báze. Celá procedúra by mala trvať 
20 až 30 sekúnd.

Chrípku by sme nemali podceňovať.                                                    foto zdroj pixabay

námety a reakcie spravodajstvott@regionpress.sk

10
ZAUJALO NÁS

Chrípka je sprevádzaná vysokou teplotou.                         foto zdroj: guvo 59 pixabay

6
zaujalo nás
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osoby, ľudia s chronickými ochoreniami 
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osoby s oslabenou imunitou, tehotné 
ženy a malé deti. Komplikácie často vy-
žadujú hospitalizáciu v nemocnici a u 
vysoko rizikových osôb môžu spôsobiť 
až ohrozenie života.

Ako odlíšiť chrípku 
od prechladnutia?

Je náročné rozlíšiť chrípku od iných 
respiračných infekcií a mnoho ľudí si ju 
mýli so silným prechladnutím. Chrípka 
má náhly nástup príznakov z plného 
zdravia, je sprevádzaná vysokou teplo-
tou (38°C). Typickým úvodným prízna-
kom je bolesť kĺbov, silná bolesť hlavy – 
často za očami, bolesť svalov. Prejavuje 
sa suchým a dráždivým kašľom, často 
sa objaví zimnica a triaška, po 48 hodi-
nách sa môže prejaviť nádcha a bolesť 
hrdla. Pokiaľ nevzniknú komplikácie, 
príznaky po 3-5 dňoch odznejú, hoci 
únava a slabosť môžu pretrvávať dlhšie. 
K úplnému uzdraveniu obvykle dôjde 
do dvoch až štyroch týždňov od prvých 
príznakov. Ak hovoríme o prechladnutí, 
tak medzi typické príznaky sa radí nád-
cha, kýchanie, slziace oči a podráždené 
hrdlo. Toto ochorenie je obmedzené na 
horné dýchacie cesty, nevzniká náhle z 

plného zdravia triaškou. Prechladnutie 
nie je sprevádzané vysokou teplotou, 
bolesťami kĺbov a svalov. Príznaky 
bežného prechladnutia trvajú kratšie a 
komplikácie ako zápal pľúc sa vyskytu-
jú zriedka.

Chrípku treba vyležať
Liečba chrípky je v kompetencii 

klinických lekárov. Ochorenie by sa v 
žiadnom prípade nemalo prechodiť, je 
potrebné ho vyležať. Liečba chrípky je 
symptomatická. Spočíva v zmierňovaní 
príznakov podávaním liekov na zníže-
nie telesnej teploty, proti kašľu, bolesti 
hlavy, proti zápalu dýchacích ciest. Ide 
o vírusové ochorenie, preto sa nelieči 
antibiotikami. Antibiotiká sa pri nekom-
plikovanom priebehu bežne nepoužíva-
jú, pretože na vírus chrípky neúčinkujú. 
Používajú sa iba ak je chrípka kompli-
kovaná sekundárne bakteriálnou infek-
ciou. Za dôležitý sa považuje zvýšený 
príjem tekutín, vitamínov a pokoj na 
lôžku. Únavu a malátnosť je však možné 
pociťovať ešte niekoľko dní, či týždňov 
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šírenia infekcie je veľmi dôležité, aby 
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mieru kontakt s ostatnými ľuďmi počas 
trvania príznakov ochorenia, aj keď sú 
tieto príznaky ľahké. Chorí by mali pou-
žívať papierové vreckovky jednorazovo, 
po použití ich zahodiť a umyť si ruky.

Aká je liečba prechladnutia?
Liečba prechladnutia je podobná 

ako u chrípky. Pokiaľ má prechladnutá 
osoba ľahké príznaky ochorenia, stačí 

zdržiavať sa pár dní v domácom pro-
stredí, piť veľa teplého čaju, minerálky, 
prípadne užívať voľne dostupné lieky, 
ktoré odporučí lekárnik (nosové kvap-

ky, lieky na zmiernenie kašľa, prípadne 
aj na zníženie horúčky). Pokiaľ ochore-
nie trvá dlhšie ako tri dni, telesná teplo-
ta sa zvyšuje a klinický stav sa zhoršuje, 
odporúča sa kontaktovať svojho ošet-
rujúceho lekára, ktorý zabezpečí ďalší 
postup na základe klinického stavu a 
podľa toho, či sa jedná o vírusovú ale-
bo o bakteriálnu infekciu a rozhodne o 
vhodnej liečbe. Príznaky prechladnutia 
zvyknú ustúpiť do dvoch až piatich dní. 
Pri respiračných ochoreniach spôsobe-
ných baktériami, lekár rozhodne o po-
trebe podávať antibiotiká.

Ako sa chrípka šíri?
Prameňom pôvodcu chrípky je cho-

rý človek v akútnom štádiu ochore-
nia. Chrípka sa rýchlo šíri vzduchom 
(kvapôčkovou infekciou) a infekčným 
aerosólom vznikajúcim pri kašli a ký-
chaní. Zriedkavo dochádza k prenosu aj 

nepriamo – predmetmi a rukami konta-
minovanými výlučkami horných dýcha-
cích ciest alebo spojovky. Vstupnou brá-
nou sú horné dýchacie cesty a spojovky. 
Obdobie nákazlivosti, teda obdobie, 
kedy sa od chorého na chrípku môžu 
nakaziť ľudia v jeho okolí, je 3 – 5 dní 
od vzniku príznakov u dospelých a do 7 
dní u malých detí. Najvyššia nákazlivosť 
je na začiatku ochorenia. Treba mať na 
pamäti, že chrípka môže postihnúť ko-
hokoľvek a závažné problémy súvisiace 
s chrípkou sa môžu vyskytnúť v akom-
koľvek veku. Na imunitu voči chrípke 
vplýva vek a zdravotný stav.

Chrípkou sa môžeme nakaziť 
viackrát za sezónu

Príčinou je premenlivosť vírusu 
chrípky a existencia viacerých typov 
chrípkových vírusov. Preto sa nedá 
vylúčiť, že chrípkou sa možno nakaziť 
viackrát za sezónu, nakoľko medzi ľuď-
mi počas sezóny cirkulujú viaceré typy 
vírusov chrípky a imunita voči jednému 
vírusu nemusí chrániť pred druhým. Z 
toho dôvodu sa nová chrípková vakcína 
pripravuje na každú sezónu, jej zloženie 
je navrhnuté odborníkmi Svetovej zdra-
votníckej organizácie. Očkovanie sa od-
porúča najmä ľudom vo vysokom riziku 
vzniku závažných komplikácií chrípky, 
je potrebné ho absolvovať v priebehu 
októbra a novembra, aby sa dostatočne 
včas vytvorili protilátky. Očkovanie hra-
dia všetky zdravotné poisťovne, stačí 
navštíviť svojho všeobecného lekára.

Informácie poskytol 
Odbor epidemiológie Úradu verejného 

zdravotníctva SR,  Referát komunikačný

Stranu pripravila Renáta Kopáčová

Treba odlíšiť chrípku od prechladnutia

Chrípku nepodceňujte, treba ju vyležať

Vírus chrípky preži-
je aj dva dni

Vírus chrípky prežíva na odeve, pa-
pieri, vreckovkách 8 až 12 hodín. Na 
hladkých povrchoch je to dokonca 24 
až 48 hodín. Vzhľadom na tieto fakty 
je umývanie rúk jednou zo základ-
ných foriem prevencie chrípky. Dôle-
žité je použiť mydlo, najlepšie tekuté 
v chránenej dávkovacej nádobe. Ruky 
je dôležité navlhčiť teplou vodou, po-
riadne ich mydliť a nakoniec dôkladne 
opláchnuť. Celá procedúra by mala tr-

vať 40 až 60 sekúnd. K mechanickému 
čisteniu rúk treba podľa odborníkov 
pristupovať zodpovedne a nevynechať 
žiadnu časť dlane, chrbát rúk, priestor 
medzi prstami aj pod nechtami. Naj-
lepšie je po umytí použiť jednorazovú 
utierku alebo čistý uterák. Ruky je 
vhodné umývať bez prsteňov, náram-
kov či hodiniek. Ak nie je dostupná 
čistá tečúca voda a mydlo, treba použiť 
dezinfekčný prostriedok na alkoholo-
vej báze. Celá procedúra by mala trvať 
20 až 30 sekúnd.

Chrípku by sme nemali podceňovať.                                                    foto zdroj pixabay

námety a reakcie spravodajstvott@regionpress.sk
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Chrípka je sprevádzaná vysokou teplotou.                         foto zdroj: guvo 59 pixabay
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Zdravie / Zamestnanie

»Predám 2-garzónku v 
Kalnej nad Hronom, 0903 
061 020

»Kúpim garsónku - 2iz byt. 
Súrne. Hotovosť. 0910652053

»Predám kočiar pre dvoj-
čatá. Cena dohodou.  0949 
502 347 »Predám prvore-
publikový nábytok z masí-
vu vo výnimočnom stave. 
Kontakt: alena.ulicnikova@
gmail.com

»Kúpim staré Primky a iné 
mechanické hodinky. Tel: 
0905 767 777

»SYMPATICKÁ 54 R HĽADÁ 
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE 
0944 724 181 »60/180/78 
hľadám ženu na bike, bež-
ky, beh a iné 0910 666 638

auto-moto/predaj 1
auto-moto/iné 2
byty/predaj 3
byty/prenájom 4
domy/predaj 5
pozemky/predaj 6
reality/iné 7
stavba 8
domácnosť 9
záhrada a zverinec 10
hobby a šport 11
deťom 12
rôzne/predaj 13
rôzne/iné 14
hľadám prácu 15
zoznamka 16

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 mobil-
ný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za kaž-
dých začatých 30 znakov textu 
vášho inzerátu vrátane me-
dzier. Nič iné neúčtujeme.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uve-
rejniť v ľubovoľných iných na-
šich novinách, KE zameňte za 
skratku novín, ktorú nájdete 
na 2. strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

ČÍSLA RUBRÍK    

16 ZOZNAMKA    

03 BYTY / predaj 

07 REALITY / iné       

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

Aký je rozdiel medzi metabolizmom 
a trávením?

Trávenie je súbor všetkých dejov v tele 
človeka, pri ktorom dochádza k spraco-
vaniu potravy tak, aby mohla byť vyu-
žitá v metabolizme. Pokiaľ metabolické 
deje prebiehajú v každej časti ľudského 
tela, v  každej bunke, tráviace procesy 
sú lokalizované v tráviacom trakte. Trá-
venie je nevyhnutným predpokladom 
k premene živín, k metabolizmu. 
Čo sú to kalórie a koľko ich potrebu-
jeme denne?

Kalória je jednotka energie. Je to fyzi-
kálna veličina a  predstavuje množstvo 
energie, ktorá dokáže zvýšiť teplotu 1 
gramu vody o  1o C. Podľa správnosti 
podľa platnej normy sa nám má použí-
vať jednotka metrickej SI sústavy – teda 
joul (džaul). 

V oboch prípadoch sa v praxi požíva-
jú jednotky tisíckrát väčšie – kcal, teda 
kilokalória a  podľa SI sústavy kilojoul 
(kilodžaul). Prepočet medzi kilokaló-
riami a kilojoulami je  4,185 kJ (v praxi 
sa zaokrúhľuje na 4,2 kJ), teda 1 kiloka-
lória je 4,185 kilojouvov. Pre predstavu 
1 jablko (100gramové) má energetickú 
hodnotu asi 55 kcal, 230 kJ, rovnako 
vážiaca mrkva polovičnú. 100 gramový 
vyprážaný bravčový rezeň má energe-
tickú hodnotu 2000kJ (teda 470 kcal), 
dusený pstruh 550 kJ (130kcal). Jedna 
stogramová mliečna čokoláda asi 2500 

kJ (600kcal).  
Koľko je 2000 kilokalórii na tanieri? 
alebo v celodennej strave?

Pri vhodnom výbere je to 5 porcií 
denne v  dostatočnom množstve na za-
sýtenie, prísun živín, vitamínov a mine-
rálií. Ale môže to znamenať aj iba jeden 
napríklad obed s nesprávnym zložením 
– napríklad vyprážaný syr s  tatarskou 
omáčkou a hranolkami, sladkým nápo-
jom a  zákuskom. 
Ak si sledujem príjem kalórii, pomô-
že mi to schudnúť? Alebo mi to nepo-
môže?

Je to hlavná cesta, ako sa dopracovať 
k  túženej hmotnosti.  Ale môžu na to 
slúžiť aj rôzne už vypracované diéty, kde 
niekto pred vami kalórie spočítal
Môžem schudnúť aj bez počítania ka-
lórii? V akých prípadoch?

Počítanie kalórií nie je nevyhnutné, 
ak si človek vie rozkázať a naozaj menej 
zjesť – znamená to zredukovať každú 
porciu napríklad o  treti-
nu, obmedziť sladkosti, 
posledné jedlo jesť 4-5 
hodín pred spánkom. 
Napríklad 1 malý keksík 
denne navyše znamená 
vzostup hmotnosti 
o 1-2 kg ročne.

Metabolizmus, bazálny metaboliz-
mus, potreba energie (dokončenie)

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
Diabetologička, odborníčka na poruchy 

metabolizmu a výživy

SÚKROMNÁ BEZPEČNOSTNÁ SLUŽBA
PRIJME PRACOVNÍKOV DO STRÁŽNEJ SLUŽBY.

Základná hodinová mzda je 3,50 €/hod. 
Podmienkou prijatia je preukaz odbornej spôsobilosti 

na výkon strážnej služby. 

Kontakt: 051 77 212 61, 0903 615 207, 
papservice@papservice.sk
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Obsadzované profesie:
Zámočník  - základný kurz zvárania v ochrannej atmosfére (ZM1–CO2), 
znalosť výkresov, rovnanie plameňom
Zvárač - základný kurz zvárania v ochrannej atmosfére (ZM1–CO2), 
certifikát zvárača pre proces 135

Mzda:
Pracovník Pracovník s odbornou praxou  
na zaučenie: v našom odbore:
Hod. mzda bez príplatku: 3,50 eur Hod. mzda bez príplatku: 5,50 eur
Hod. mzda s príplatkom: 5,33 eur Hod. mzda s príplatkom: 7,50 eur
Mesačne 1.100,-€ Mesačne 1.660,-€
s nadčasmi a príplatkami s nadčasmi a príplatkami

Kuenz – SK patrí medzi TOP 10 firiem regiónu
- zodpovedný prístup k zamestnancom, mzdy vždy načas
- príspevok na dopravu alebo bezplatné ubytovanie pre zamestnancov
  mimo Košíc, zamestnanecké pôžičky

Stabilná a atraktívna práca v strojárskej spoločnosti.
Pracuj v priemyselnom parku Kechnec pri Košiciach!

Kontaktujte nás:
tel.č.: 055/72 61 503

e-mail: ludmila.revesova@kuenz.com  ¦  michaela.sopkova@kuenz.com
www.kuenz.sk  ¦  www.topzvarac.sk

Redakcia Košicko
Masarykova 2
KOŠICE
1. poschodie

na novej
adrese
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AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

Kritériá 
pre spoluprácu s AIW:
· opatrovateľský kurz a prax

·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 
· vek 25 až 60 rokov

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

neustále dostatok ponúk
-dňov rnusy r kúsk živnosť

onuky r žov-o trov t ov

Honorár brutto 75 €,  80 €, 90 €  za 24 hod.
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

AIW má zástupcov
v rôznych mestách Slovenska!

Zavolajte na bezplatné číslo
0800 24 24 44

a dohodnite si osobné stretnutie.
Pracovať môžete už o pár dní!

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 

0800 162 162
www.stannah.sk 

600 000 
Stannah 
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www.konstrukter.sk

info@konstrukter.sk

OPERÁTOR VÝROBY 
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Miesto: KOŠICE
 výkonnostný bonus
 dochádzkový bonus
 bonusy za odpracované soboty
 príspevok na dopravu a ubytovanie
 13. a 14. plat
 3 alebo 4 zmenná prevádzka

www.studentservis.sk
kosice@studentservis.sk

Základná mzda 560€

+ bonusy a odmeny až do výšky

400€
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Komenského 8, Košice
Po - Pia: 09 - 12 / 13 - 16

VSTAVANÉ SKRINE
a ŠATNÍKY

0905 601 167
0903 802 909
kosice@feddoor.sk

www.feddoor.sk
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