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Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 82 750 domácností 

KOŠICKO
Č. 20 / 17. MÁJ 2019 / 23. ROČNÍK

INZERCIA
kosicko@regionpress.sk

Mňa, prosím, nevoľte
Prosím Vás, ktorí ste 

chceli dať krúžok mne, 
voľte miesto mňa
Petra Polláka (č.3). 

Ukážme, že Slovensko 
je odvážna krajina,
plná odvážnych ľudí, 

ktorí sa neboja postaviť 
zlu zoči-voči. Poďte, 

prosím, voliť.
Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), 

Zámocká 6873/14, Bratislava, IČO: 42287511
Dodávateľ: REGIONPRESS, s.r.o., Študentská 2, 

917 01 Trnava, IČO: 36252417
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šatníkové a policové zostavy

komody a iné...
vešiakové steny
komody a iné...

šatníkové a policové zostavy
vešiakové steny

ZAMERANIE a ukážka vzoriek u Vás doma ZDARMAZAMERANIE a ukážka vzoriek u Vás doma ZDARMA
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www.ocelovedvere.sk
ocelovedvere@ocelovedvere.sk

kovanie ZDARMA

zameranie ZDARMA
v ponuke aj

INTERIÉROVÉ
DVERE

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

DUB
vzor
DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

0917 56 36 12
0911 60 20 40

• Sídlisko Terasa, Sokolovská 5   |   Po-Pia: 8-17
• Sídlisko Ťahanovce, Americká trieda   |   Po-Pia: 9-18
   obchodný dom KLAS (bývalá MILA) 1. posch.

odborná montáž s licenciou
technickej služby od polície SR

AKCIA 270€

v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge   všetky dvere SKLADOM
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Spoločnosť B & T servis, s.r.o.Vám ponúka:
• štrkopiesky 0/4, 4/8, 8/16, 0/16, 16/22
• špeciálne piesky - šaštín a kopaný piesok
• dunajský ozdobný štrk
• drvené kamenivo (makadam)
   4/8, 8/16, 0/32, 16/32, 32/64
-  od 1.5. už aj čierna ornica na predaj
• doprava nákladným autom IVECO, AVIA,
   veľké nákladné autá MAN - 8 kolové

v priestoroch bývalého B.A.S.K.
Palackého 27
v Košiciach,
za ČS Slovnaft

v priestoroch bývalého B.A.S.K.
Palackého 27
v Košiciach,
za ČS Slovnaft

OTVORENÉ:
Po-Pia: 7:00-17:00
So: 7:00-13:00

OBJEDNÁVKY | DISPEČING:
tel: 055/678 26 65  |  mobil: 0904 585 361
e-mail: strkopiesky@btservis.sk

Novootvorený predaj
štrkopieskov
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www.cisteniehrobov.sk
0907 946 25610-ročné skúsenosti
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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

3 izb. VIEDENSKÁ č. 36 /SÍDLISKO ŤAHANOVCE/  
- OV, 2.p., 76m2, loggia, kompletná nová rekonštrukcia
CENA:             99.000 €                mobil: 0915 864 533
3 izb. PALÁRIKOVÁ č. 14 /JUH/  - OV, pražský typ,
vyvýšené posch., 72,90m2, loggia, kom. rekonštrukcia
CENA:          119.800 €               mobil: 0905 261 117
2 izb. Kpt. JAROŠA č. 2 /FURČA/  - OV, 4.p., 59m2, 
loggia, byt je po staršej rekonštrukcii
CENA:             79.900 €               mobil: 0917 969 909
GARSÓNKA, AMURSKÁ č. 9 /NAD JAZEROM/  
- OV, 11.p., 24m2, loggia, moment. prebieha kom. rek.
CENA:             58.000 €               mobil: 0917 969 909
RD BUKOVEC /KOŠICE - OKOLIE/  - novostavba, po- 
zemok 633m2, podl. pl. 260m2, luxusný, kom. rekonštr.
CENA:          330.000 €               mobil: 0905 261 117
OBCHODNÝ PRIESTOR, HLAVNÁ ul. /ST. MESTO/  
- výmera 100m2, IS: komplet, vlastná kuchynka a WC
CENA: 2.500 € bez DPH a bez médií  mobil: 0915 864 533
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V cene je zahrnuté okno vrátane dopravy, demontáže, montáže,
úpravy ostenia, vonkajších a vnútorných parapiet,

retiazkových žalúzií ISSO a DPH,  likvidácie starých okien.

KOŠICE
Južná trieda 97
(pred ČS OMV)
tel.:
055/728 87 80 - 1
0905 89 89 81
0911 89 89 87
fax:
055/728 87 82

ZÁRUKA na okná 5 rokovakcie   sa nekombinujú

Brugmann
SALAMANDER

400€
REHAU

518€

Brugmann
SALAMANDER

329€
REHAU

414€

Brugmann
SALAMANDER

460€
REHAU

555€
Brugmann
SALAMANDER

377€
REHAU

465€ AKCIAAKCIA

AKCIA

5-komorový pro�l:
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e-mail: bf-trade@stonline.sk      www.bf-trade.ske-mail: bf-trade@stonline.sk      www.bf-trade.sk
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NEREZOVÉ VLOŽKY  •  0905 682 445

KOMINÁRSTVO  MRÁZKO Košice Krásna
Revízie, kontrola a čistenie   špeciálnou kamerou

SERVIS
OKIEN

rýchlo a lacno
0918 217 665
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SKLADOVANIE
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REDAKČNÉ SLOVO / SLUŽBY, BÝVANIE

InzercIa

 

KOŠICKO

kosicko@regionpress.sk

redakcia: Masarykova 2 
KOŠIce

Každý týždeň: 
Sídliská a mestské časti:
Ťahanovce, Dargovských hrdi-
nov - Furča, Sever, Staré mesto, 
Juh, Železníky, Nad jazerom, KVP, 
Terasa.
Vyšné Opátske, Krásna nad Hor-
nádom, Pereš, Barca, Myslava, 
Košická Nová Ves, 

Mgr. Alžbeta Hadariová 0905 338 873
Ing. Renáta Sakslová  0907 779 017
Ing. Eva Jůzová  0907 877 863
Radovan Bezecný  0907 779 011

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

KOŠICE
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západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV 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 51.100 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 35.500 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 31.000 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 13.100 Ľubovniansko
MI 30.500 Michalovsko+TV+SO
PP 40.000 Popradsko+KK
PO 40.000 Prešovsko+SB
Sn 30.000 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípa-
de, že viete o mieste, kam naše noviny 
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Vydavateľ: 
REGIONPRESS s.r.o.
Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTrIBúcIa (82.750 domácností)

Kandidátky nám začali už pomer-
ne dávnejšie ponúkať do každých 
volieb väčšinou notoricky známe 
mená. Nositeľom týchto mien je úpl-
ne jedno, že sa tak vlastne sami od-
borne devalvujú, lebo odborník na 
všetko je odborníkom na nič. Treba 
sa nám teda zamyslieť.

Súhlasili by ste, aby vaše dieťa učil 
učiteľ bez vzdelania a kvalifikácie? 
Boli by ste spokojní, ak by vaše matky 
operovali lekári, ktorí sa možno dobre 
vyznajú v automobilovej elektroinštalá-
cii, ale nemocnicu poznajú iba z čakár-
ne pred ambulanciou? Alebo by ste sa 
uspokojili s tým, že máte zamestnanca, 
ktorého platíte každý mesiac a za tridsať 
rokov pre vás a pre vašu firmu nič ne-
spravil?

Najmä o tomto by mali byť voľby, 
teda, výber vašich zástupcov kdekoľ-
vek, kde majú zastupovať vás. Vás, vaše 
rodiny, váš štát.

Nevoľte tých, ktorí chcú už tradič-
ne zastupovať iba sami seba, svoje 
peňaženky a svoje veľmi úzke stra-
nícke či ideologické záujmy. Nevoľte 
kandidátov s pochybnou, neraz až kri-
minálnou minulosťou či dokonca aj prí-
tomnosťou, nedajte sa oklamať tým, že 
sú na kandidátskych listinách, že máva-

jú vznešenými heslami o nejakej čistote, 
práve, spravodlivosti, heslami, ktoré 
možno recyklovať od volieb k voľbám 
tak, ako použitý papier. Nevoľte tých, 
ktorí pre post kdekoľvek a za čokoľvek 
striedajú politické strany a tričká podľa 
toho, akú kde práve majú šancu na osob-
ný profit a ak už ju nikde nemajú, založia 
si stranu vlastnú. Tým vám jasne doka-
zujú, že im nejde o vás, ale o seba.

Ale hlavne voľte, pretože ak sa ne-
rozhodnete vy, iní, aktívnejší a ambi-
cióznejší rozhodnú za vás. Často je už 
vopred jasné, ako. V ponuke sú predsa 
aj slušné osobnosti. Ľudia, za ktorými 
sú výsledky ich práce pre iných ľudí. 
Preštudujte si ešte dôkladne listiny 
kandidátov, ktoré vám nedávno prišli 
do domácností. A voľte budúcnosť, nie 
minulosť. Voľte perspektívu, nie tmu 
a stagnáciu. Voľte hrdosť a nie hanbu 
Slovenska. Zaželajme si v tom šťastnú 
ruku. Európsky parlament rozhoduje 
o mnohých témach, ktoré 
sa nás v každodennom 
živote týkajú. Zvoľme si 
slušných, vzdelaných, 
čestných a múdrych zá-
stupcov!

Šťastnú ruku 
vám želá

Pekný a najmä pokojný predvolebný 
týždeň, vážení naši čitatelia!

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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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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VÁHY
obchodné, plošinové,

s tlačou na etikety,
na váženie pivných sudov,

na váženie alkoholu
a euromincí, ...

VÁHY
obchodné, plošinové,

s tlačou na etikety,
na váženie pivných sudov,

na váženie alkoholu
a euromincí, ...

registračné pokladnice

eKasa
registračné pokladnice

eKasa
www.pasketik.sk | 055/625 72 74www.pasketik.sk | 055/625 72 74
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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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Predám chatu  v katastri obce Veľký Folkmar

28km od Košíc + 1,8km prístupová lesná cesta.
Chata je 3-podlažná: 3 izby, malá kuchyňa, komora,

kúpeľňa, kanalizácia-žumpa, elektr.:3x230/400V,
kúrenie kachľovými pecami a elektr. radiátormi,

cena: 49.500€   kontakt: 0944 959 609
viac na www.nehnuteľnosti.sk a www.bazos.sk

výkup a predaj
EUROPALIET 

Pri areáli David  •  Košice  •  Jazerná 1
0907 617 268  •  ondrej.bartok@gmail.com

  PALIVOVÉ
 DREVO
na predaj
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-odvoz-dovoz
-sťahovanie
vypratávanie
pivníc, záhrad
-likvidácia 
azbestu-eternito-
vých striech, staveb-
ného a iného odpadu
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0905 611 093

ŽALÚZIE
a SIETE
JARNÁ
AKCIA
-40%

SERVIS OKIEN

www.eurofal.sk | eurofal@gmail.com

bezpečnostné dvere, plastové okná

najmodernejšími profi strojmi

0911 60 20 40

•panelu
•železobetónu
•jadrové vŕtanie

Najlacnejšie
REZANIE
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Diamond cut s.r.o.

0950 41 41 82
www.ZaluzieKosice.sk

PRETESNENIE
okien a dverí

OPRAVA
ŽALÚZIÍ
NOVÉ ŽALÚZIE

NOVÉ SIETE
proti hmyzu
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zameranie ¦ dovoz ¦ montáž
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9TERAZ AKCIA 
BEZPEČNOSTNÉ DVERE ZDARMA

vodoinštalačné práce, murovanie, betónovanie,
sadrokartónové podhľady a priečky,

obklady, dlažby, rekonštrukcie na kľúč

REKONŠTRUKCIE
BYTOVÝCH JADIER a STAVIEB

REKONŠTRUKCIE
BYTOVÝCH JADIER a STAVIEB
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BYTOVÉ JADRÁ
•DEMONTÁŽ BETÓNOVÝCH ZÁRUBNÍ V PANELÁKOCH
•VÝMENA BATÉRIÍ, VANÍ A WC
Kontakt: 0910 265 473

UPRATOVANIE VCHODOV A BYTOV
Kontakt: 0940 167 464
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SLUŽBY, BÝVANIE
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Najlepšia sezóna
na nové Suzuki
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ZIMNÉ KOLESÁ

V CENE
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Životopis: 
Ján PIĽA (1958, Poľanovce). Som jedným 
z vás ktorý je hrdý na to, že sa narodil na 
Slovensku, na východe pod Braniskom, kde 
sú korene aj mojich predkov. Rodičia mi 
výchovou vštepili lásku k práci a prírode, 
naučili ma, čo sú ľudské hodnoty, slušnosť, 
kresťanská viera, čestnosť a pokora. S úctou 
si spomínam na svojho prvého učiteľa, kto-
rý nás deti spod Spišského hradu učil nielen 
písať a čítať, ale aj milovať svoju vlasť a našu 
históriu. V neďalekej Levoči som študoval  
v gymnáziu, kde pôsobili štúrovci po núte-
nom odchode z Evanjelického lýcea v Bra-
tislave. Po absolvovaní Vysokej vojenskej  

leteckej školy v Košiciach som pôsobil ako 
vojenský profesionál v Bechyni, v Prešove 
a Košiciach v oblasti leteckého inžinierstva. 
V súčasnosti prednášam na zahraničných 
univerzitách. Bývam v Prešove, som ženatý 
a mám dve dospelé deti.
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a Inštitucionálnu reformu EÚ;
a Podporu dotácií 
 (školstvo, agrorezort, a i.);
a Jednotný postup v rámci regionálneho  
 zoskupenia V4;
a Členstvo a podpora aktivít SR v ESA 
 (Európska vesmírna agentúra);

a Posilnenie vonkajších hraníc EÚ;
a Navrátenie ekonomických migrantov 
 do krajiny pôvodu;
a Vyvážená zahraničná politika;
a Zrušenie sankcií proti Ruskej federácii 
 (neúčinné a poškodzujúce 
 záujmy SR a štátov EÚ/EHP).

Ako poslanec Európskeho parlamentu by som presadzoval: 

Vážení a milí spoluobčania,
v nadchádzajúcich voľbách do Európskeho 
parlamentu sa uchádzam o post poslanca, 
na ktorom hodlám nielen dôstojne zastu-
povať, ale predovšetkým dôsledne pre-
sadzovať záujmy Slovenskej republiky a jej 
občanov.

Byť poslancom Európskeho parlamentu 
pre mňa znamená nestratiť hrdosť k obči-
anstvu, jazyku a tradíciám rodnej krajiny a 
jej kultúre. Budúcnosť našich rodín a našich 
detí závisí od toho ako dokážeme hájiť naše 
politické, spoločenské a morálne princípy, 
ako sa dokážeme zasadzovať o univerzálne 
hodnoty nielen doma, ale aj v zahraničí.

12Voľte číslo

Vážení a milí 
spoluobčania.
Uchádzam sa 
o vašu priazeň 
ako kandidát 
na poslanca 
E u r ó p s k e h o 
parlamentu.
 Životopis:
Vyštudoval som 
diplomaciu v 

Londýne a bezpečnostnú politiku 
v Tokiu, Japonsku. Pracoval som 
u nás na Ministerstve životného 
prostredia a neskôr som pôsobil ako 
diplomat medzinárodnej organizácie 
OBSE v Turkménsku. Venoval som 
sa otázkam zahraničnej politiky a 
opatreniam boja proti korupcii. V 
roku 2018 viac ako 17000 občanov 
SR podporilo petíciu za moju 
kandidatúru na prezidenta SR. Vašu 
dôveru si nesmierne vážim.

Prečo by ste ma mali podporiť?
Čelíme mnohým výzvam, ako 
napr. zmena klímy, ochrana 
schengenského priestoru,migrácia, 
ale aj podnecovanie k národnostnej 
nenávisti, ktorá môže vyvolať 

áne či na 
Ukrajine. Slovensko je náš domov 
a drvivá väčšina z nás nemá záujem 
a ani možnosti odísť, ak sa situácia 
na Slovensku zhorší. Aj preto by 
o budúcnosti našej krajiny mali 
rozhodovať nami volení poslanci a 
nie bruselskí byrokrati. Sme schopní 
oceniť hodnotu mieru? Dnes každý 
žije vo svojom vlastnom uzavretom 
svete, až pokiaľ sa to nezačne týkať 

Radovan ZNÁŠIK-rozhodnite sa správne
jeho samotného. Pracoval som 
pre organizáciu, ktorá monitoruje 
situáciu na Ukrajine, žil som v Líbyi, 
videl som lesk aj biedu obyčajných 
ľudí. Ako rodič nedopustím, aby naše 
deti zažili hrôzu vojny. Želám si, aby 
Slovensko napredovalo. Som za silný 
hlas krajín V4, ktorý bolo počuť aj v 
prípade povinných kvót. Voľby do EP 
sú v prvom rade o budúcnosti našich 
detí, ale bez vášho hlasu to nepôjde. 
Príďte ma podporiť! Kandidujem 
za stranu Národná Koalícia č. 31, 
krúžkujte číslo 4.

Ako poslanec Európskeho 
parlamentu budem presadzovať:
✓národnú suverenitu, kultúrnu  
   identitu a kresťanské hodnoty 
✓boj proti korupcii v eurofondoch
✓posilnenie ochrany hraníc EÚ
✓odmietanie nelegálnych migrantov
✓vyváženú zahraničnú politiku
✓podporu dotácií v agrosektore
✓podporu mitigačných/adaptačných 
   opatrení zmeny klímy
✓zvýšenie dotácií na 
   podporu rozvoja 
   regiónov.
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Prvého mája do-
obeda sme nášmu 
starostovi Igorovi Pet-
rovčikovi pomáhali 
upratovať košické 

Staré Mesto. Natieral som detské ihrisko, 
keď sa pri mne zastavili tri dámy. Jedna z 
nich bola opatrovateľka, ďalšia lekárka a 
bola učiteľka. 

Počas nášho rozhovoru boli milé a 
priateľské, ale bolo z nich cítiť, že sú hl-
boko nespokojné. Každou vetou jasne a 
presne ukazovali, ako dnes štát a jeho po-
litika zlyhávajú. U nich doma na výcho-
de, ale aj inde po celom Slovensku. 

Prvá dáma napríklad hovorila, že 
ako opatrovateľka chodí každý druhý 
týždeň pracovať do Rakúska. Koľko by 
potrebovala, aby mohla zostať doma? Od-
povedala mi, že sedemsto eur v čistom. 
Potom by sa starala o seniorov v Košiciach 
a mohla by byť s rodinou každý deň.

Pani lekárka mi hovorila, že v ordiná-
ciách chýbajú zdravotné sestry. Z Košíc 
aj z celého regiónu odišli preč za ako-tak 
slušným príjmom. Na východe kvôli tomu 
trpí kvalita starostlivosti o našich pacien-
tov. A ona ako lekárka nevie, čo s tým má 
robiť. 

Tri dámy, ktoré som stretol, boli hl-
boko sklamané. Rovnako ako ľudia po 
celom Slovensku nedokázali pochopiť, že 
štát, ktorý bude pred voľbami opäť hlava-
-nehlava rozhadzovať peniaze, nevie za-
platiť opatrovateľky ani zdravotné sestry. 

Mnohí sa pýtame, prečo sa na Slovensku 
cítime ako druhoradí Európania, hoci 
reči o sociálnom štáte počúvame od vlád-
nych politikov každý deň.

Skutočný sociálny štát pomáha ro-
dinám s deťmi nielen rok pred voľbami. 
Skutočný sociálny štát dokáže seniorom 
zabezpečiť opatrovanie a dôstojnú staro-
bu. V skutočnom sociálnom štáte nemu-
sia ľudia čakať na vyšetrenie pred ordiná-
ciou od piatej ráno. 

S troma dámami sme sarozprávali o 
ťažkých témach. Ale necítil som z ich slov 
ani zlosť, ani nenávisť. Nechceli, aby im 
politici sľubovali všetko možné aj nemož-
né. Aj ja som presvedčený, že byť najlep-
šie pripravený pomáhať ľuďom nezname-
ná sľubovať všetko, ale vedieť rozoznať a 
riešiť priority. Normálne služby pre mla-
dých aj starších. Aby sa dočkali pomoci 
vtedy, keď ju potrebujú. A dôstojné platy, 
aby ľudia nemuseli utekať od rodiny do 
zahraničia.

Chcem byť voči Vám fér a preto nebu-
dem sľubovať, že urobíme všetko a naraz. 
To sa nedá. Ale môžete si byť istí, že zme-
níme to, čo ľudí trápi a čo 
ich zo Slovenska vyháňa 
preč.

Čo má robiť skutočne sociálny štát

» Miroslav Beblavý
predseda strany 
SPOLU - Občianska demokracia

preč.

» Miroslav Beblavý

za 8 až 14 dní 

na kľúč

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

SPRÁVY  VODA  KÚRENIE  PLYN
 SADROKARTÓN  KAZETY

vieme, že sa dohodneme ...
Tel.: 055/636 28 43, 0903 613 035
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www.facebook.com/V.Skrivanek
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Zdravšie Košice podporujú Demokratickú stranu č. 30 v Eurovoľbách 25.5.2019
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maľby, nátery
nástrek variopaint

na umakartové jadrá
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zlaté šperky, strieborné 
príbory, tácky
zlaté mince, bankovky 
a filatelistické zbierky

Tel: 0903 704 242

Kúpim 
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www.obycajniludia.sk

KANDIDÁTI OĽANO 
DO EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU

IGOR MATOVIČ
poslanec NR SR | Trnava | 46 rokov
Predstavujem Vám 13 výborných kandidátov na našej 
kandidátke. Ja som sa rozhodol voliť Petra Polláka (č. 
3) a prosím aj Vás, ktorí mi dôverujete o krúžok pre 
neho. Doba je mimoriadne vážna a chcem aj týmto 
gestom dokázať celej Európe, že Slovensko je odvážna 
krajina a pred fašistami hlavu neskloní. Áno, Peťo je 
Róm, ale zároveň Človek hodný našej dôvery. Ďakujem. 

LUCIA GREŠKOVITSOVÁ
asistentka poslanca NR SR | Košice | 29 rokov

Aj tí najzraniteľnejší majú právo na dôstojné životné 
podmienky a plnohodnotné začlenenie do spoločnosti. 
Kľúčovým je rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelaniu  
či rovnosť príležitostí na trhu práce.

IGOR DUŠENKA
právnik | Bardejov | 31 rokov
Výhody členstva v EÚ sú nespochybniteľné. Chcem 
zachovať a posilniť to, čo v Európskej únii funguje a 
nestrácať čas tým, čo dokážu národné štáty lepšie a 
efektívnejšie zvládnuť sami.

DUŠAN ŠÁNDOR
poradca pre výskum a inovácie | Pezinok | 47 rokov
Sme je krajina, tvorivých, pracovitých a usilovných ľudí, 
ktorá má čo ponúknuť Európe a svetu. Spolu vytvoríme 
podmienky, aby sme sa dokázali ešte lepšie presadiť v 
silnej konkurencii.

LUCIA RENNEROVÁ
tlmočníčka v európskych inštitúciách
Košice | 55 rokov
EÚ nám poskytuje mier, bezpečnosť, ale aj finančnú 
podporu na rozvoj a vyrovnávanie rozdielov. Preto 
budem mať vždy na zreteli záujmy obyvateľov svojej 
krajiny a regiónov.

PAVOL JUSKO
vysokoškolský pedagóg | Bratislava | 55 rokov

Verím v ekonomicky prosperujúce, sociálne, spravodlivé 
a sebavedomé Slovensko, ktoré sa v EÚ nestratí. 
Garanciou dôstojného postavenia našej vlasti je však aj 
ochrana tradícií a hodnôt.

EVA IVANOVOVÁ
ekonómka | Prievidza | 39 rokov

Chcem, aby sa európske rozvojové fondy využívali 
na správne veci. Na projekty a investície, ktoré nám, 
ľuďom na Slovensku, prinesú rozvoj, prosperitu a viac 
lepšie platených pracovných miest.

MICHAL ŠIPOŠ
občiansky aktivista proti hazardu
Stará Ľubovňa | 37 rokov
Aj naše regióny sa môžu úspešne rozvíjať, aby boli lepším 
miestom pre život. Aby sme to dosiahli, európske peniaze 
sa musia používať na rozumné projekty, z ktorých budú 
mať úžitok obyčajní ľudia a nie oligarchovia.

PETER POLLÁK
vysokoškolský pedagóg | Levoča | 46 rokov
V krajinách EÚ nebola 74 rokov vojna. Chcem mier aj 
pre naše deti a vnúčatá. Poďme voliť a nedovoľme 
európskym fašistom náš dom mieru zničiť. Veľmi si 
vážim dôveru Igora a celého hnutia OĽANO. Budem 
Vaším hlasom.

ZITA PLEŠTINSKÁ
starostka | Chmeľnica | 57 rokov
Ak zlepšíme podnikateľské prostredie, ľudia budú mať 
šancu na lepšie platy. Pri tvorbe európskej legislatívy 
nesmieme zabúdať ani na kresťanské hodnoty, na 
ktorých stojí naša civilizácia. 

DOMINIK DRDUL
študent a občiansky aktivista v oblasti práv osôb 
so zdravotným postihnutím | Trnava | 21 rokov
Chcem sa pričiniť o lepšie Slovensko a lepšiu Európu 
pre každého. Mojim cieľom je, aby v Európskom 
parlamente znel náš hlas aj pri témach práv 
marginalizovaných skupín.

EVA HORVÁTHOVÁ
lekárka | Bratislava | 44 rokov
Slovensko sa musí stať hrdým a rovnocenným partnerom 
na európskej scéne. Budem presadzovať také riešenia, 
aby šikovní ľudia neboli nútení odchádzať za prácou do 
zahraničia.

MILAN POTOCKÝ
novinár a občiansky aktivista
Michalovce | 43 rokov
EÚ je motorom rozvoja regiónov. Využime preto 
jedinečnú šancu a príležitosti, ktoré nám naše  
členstvo v tomto prestížnom klube ponúka.

25. mája na hlasovacom lístku môžete dať  
svoj krúžok až 2 kandidátom!

MATÚŠ  BYSTRIANSKY
mediálny poradca | Dolná Strehová | 24 rokov

Aj v európskych centrálach musí zaznieť hlas 
protikorupčného hnutia, ktorým je OĽANO od svojho 
vzniku. Máme jasnú víziu, výborný program a reálne ciele 
pre lepší život všetkých ľudí. 
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Diagnostika nízkej hladiny vitamínu 
D je možná na základe klinického ob-
razu. Je pravdepodobná, ak má človek 
dve a viac z ochorení ako sú únavový 
syndróm, chronická bolestivosť, oste-
oporóza alebo depresia. Ak má navy-
še ochorenie srdca a ciev, cukrovku, 
poruchu metabolizmu tukov, obezitu, 
alebo ochorenie imunitného systému, 
pravdepodobnosť sa zvyšuje. 

Hladinu vitamínu D je možnú stanoviť 
laboratórne vyšetrením vzorky krvi.

Zdroje vitamínu D: Hlavným zdrojom 
je slnečné žiarenie, preto 2-3 krát do týž-
dňa, hlavne na jar a v lete, by sme mali telo 
vystaviť slnečným lúčom aspoň na 20mi-
nút na väčšom povrchu tela. Vyhýbať sa 
treba ale silnému žiareniu na pravé polud-
nie – vhodné je ráno do 11.hodiny a poo-
bede po 15.hodine, 10-15 minút bez krému 
s ochranným filtrom a potom samozrejme 
s ochranným faktorom ako prevencia 
pred spálením a vznikom rakovinových 
ochorení kože, výšku ochranného faktora 
treba zvoliť podľa typu kože. Vo vyššom 
veku však významne klesá schopnosť zís-
kať vitamin D zo slnečného žiarenia.

Stravovanie dopĺňa do 10 percent po-
trebného vitamínu D. Nakoľko je rozpust-
ný v tukoch, vyskytuje sa v potravinách, 
ktoré prirodzene obsahujú rôzne druhy 
tuku. Zdrojom sú hlavne ryby, najmä 
tuniak, makrela, losos, sardinky, ale 
aj naše sladkovodné. Ryby patria do 

jedálneho lístka minimálne 2 krát do 
týždňa. Nachádza sa aj v treščej pečeni, 
rybom oleji. V teľacej a kuracej  pečeni je 
ho o niečo menej. Vyskytuje sa vo vajíč-
ku, najviac v žĺtku, masle a smotane, v 
syroch. Obsah v kravskom mlieku závisí 
od ročného obdobia. V rastlinných potra-
vinách je ho málo, hlavne v orechoch a 
avokáde. 

Pri zistenej nízkej hladine vitamínu D 
aj napriek dostatočnému príjmu potra-
vou a pravidelnom a rozumnom slnení je 
vhodné dopĺňať vo forme kvapiek alebo 
tabliet. Predtým je vhodné poznať hladi-
nu vitamínu D v krvi a skontrolovať po 2 
mesiacoch užívania.

Nízka hladina vitamínu D sa týka 
veľkej časti populácie. Hlavnou príči-
nou je podcenenie slnečnej expozície ako 
hlavného zdroja vitamínu D pre organiz-
mus. Čoraz viac sme v uzavretých priesto-
roch, ľudia sú schovaní v dopravných 
prostriedkoch namiesto chôdze peši, deti 
sa menej hrajú vonku, menej času sa trá-
vi vonku, či už v záhradách, 
pri športoch, alebo najbež-
nejšej chôdzi. Tento trend 
je celosvetový a preto aj je 
nízka hladina vitamínu D 
pozorovaná celosvetovo, 
nás nevynímajúc.

Vitamín D, alebo 
- kam nechodí lekár, chodí slnko

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

metabolizmu a výživy
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...niečo chutné a zdravé pod zub...

•  príjemný bio nákup aj bez obalov,
    lepku, laktózy a cholesterolu
•  viac ako 25 rokov skúseností
•  odborné poradenstvo
•  lyofilizované ovocie
•  čerstvé šaláty
•  tovar na váhu
•  jedlo so sebou
•  celozrnné bagety
•  zdravé šťavy, čaje
•  prírodná kozmetika
•  kváskové chlebíky
    - špaldové, ražné, pohánkové, ...

Nová VEGAN predajňa
s rýchlym občerstvením a posedením

...byť zdravý
je radosť...  

• V
ITAL FOO

D
 •

 V

I T
A L  

Bezodpadovo
Ekológia – veľká téma 
dneška. Núti nás bojovať
s pohodlnosťou, blahoby-
tom a jednorázovosťou.
Učí nás vnímať súvislosti
a život ako celok. Nakupova-
nie a stravu nevynímajúc. 
Potrebujeme sa vrátiť
do bodu, keď sa toľko 
neplytvalo.
Tento trend sa aj nám páči. 
Časť tovaru preto ponúkame  
bezobalovo – strukoviny, 
obilniny, orechy, sušené 
ovocie aj semienka na 
klíčenie si môžete zakúpiť 
do papierových obalov, 
alebo platených vrecúšok 
alebo do vlastných obalov:) 
a v množstve, ktoré vám 
vyhovuje, hoci len zopár 
kúskov na ochutnanie. 

Tiež ponúkame špecialitku
- šalát do celozrnného 
kornúta, ktorý môžete zjesť 
aj pri prechádzke mestom 
...a nemusíte vyhadzovať 
žiadny obal :)

Želáme vám veľa tvorivých 
nápadov, ako minimalizovať 
odpady a my tiež chceme 
prispieť svojou troškou.  
Pekný týždeň vám všetkým.

Príďte si nakúpiť, aj zamaškrtiť na chutnom a zdravom jedle priamo k nám!

Každú stredu ZĽAVA 10% na Vami vybraný tovar

Zvonárska 1, Košice  ¦  0915 271 789
Po.-Pia.: 1000-1800

www.vitalfood.sk        kosicevitalfood
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• ošetrenie a diagnostika pomocou najnovších technológií vrátane
   3-D počítačového tomografu a stomatomikroskopu
• moderne vybavená klinika má uzatvorené zmluvy
   so všetkými zdravotnými poisťovňami

• bezplatná vstupná preventívna prehliadka vrátane
   konzultácie a stanovenia liečebného plánu
• bezplatné parkovanie v OC AUPARK Košice
   pre našich pacientov
• možnosť bezbolestného ošetrenia v úplnej narkóze

Zubná klinika prijíma nových pacientov

informácie:  0940 123 555   |   info@stomatologiaaupark.sk
                         www.stomatologiaaupark.sk

Nájdete nás   v Medicínskom centre na 4. poschodí AUPARK Košice

HAPPYDENT, s.r.o.
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Naopak, je to pomerne zložitý pro-
ces, ktorý uvádza novostavbu do 
života. Bez neho by ste sa zabývať 
jednoducho nemohli.

Každá budova musí prejsť ko-
laudačným procesom. Dochádza k 
nemu po ukončení stavebných prác 
alebo vtedy, keď už stavebník dorába 
len posledné detaily. Počas kolaudá-
cie sa zisťuje, či stavba neohrozuje ži-
vot a zdravie osôb, životné prostredie 
a či je postavená v súlade s platnými 
požiarnymi alebo technickými pred-
pismi.

Kolaudačné konanie sa začína 
na žiadosť stavebníka, ktorý musí 
podať písomný návrh na kolaudáciu 
stavby. Stavebný úrad po obdrža-
ní potrebných dokumentov vyhlási 
začatie kolaudačného konania. V 
kolaudačnom konaní stavebný úrad 
skúma, či bola stavba uskutočne-
ná podľa projektovej dokumentácie 
overenej stavebným úradom a či sa 
dodržali podmienky stanovené v 
územnom rozhodnutí a stavebnom 
povolení. Stavebný úrad tiež skúma, 
či dokončená stavba a jej užívanie ne-
budú ohrozovať život a zdravie osôb, 
životné prostredie a či sú dodržané 
podmienky bezpečnosti práce a tech-
nických zariadení.

Desaťdňová lehota
V tomto termíne oznámi stavebný 

úrad účastníkom konania začatie ko-
laudačného konania. Svoje námietky 
a stanoviská môžu účastníci kolau-
dačného konania uplatniť najneskôr 
pri ústnom pojednávaní, neskôr sa 
na ne nebude prihliadať. O ústnom 
pojednávaní spíše stavebný úrad pro-
tokol, ktorý na základe porovnania 
projektovej dokumentácie schválenej 
stavebným úradom so skutočným 
stavom dokončenej stavby obsahuje 
zistenia, či boli pri realizácii stavby 
dodržané podmienky územného roz-
hodnutia a stavebného povolenia a 
či boli splnené všeobecné technické 
požiadavky na výstavbu. 

Odstránenie nedostatkov
Ak sa v procese kolaudačného 

konania zistia odlišnosti od vše-
obecných technických požiadaviek 
stavby, ktoré vznikli pri realizácii 
stavby, a ktoré neohrozujú zdravie a 
bezpečnosť osôb a nebránia riadne-
mu užívaniu stavby, stavebný úrad v 
kolaudačnom rozhodnutí nariadi ich 
odstránenie a určí aj lehotu, v ktorej 
je potrebné ich odstrániť. Ak staveb-
ník v stanovenej lehote drobné nedo-
statky neodstráni, nebude mu kolau-
dačné rozhodnutie vydané.

Kolaudácia 
nie je večierok s priateľmi

» red

VÝHODNÉ ZĽAVY!

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

VÝHODNÉ ZĽAVY!

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 ÁŽ
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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Kavečianska cesta 8, Košice
tel.:      055/633 16 56
mob.:  0902 372 880 | 0911 627 180
mail:   zelezorivi@centrum.sk

Spojovací materiál + stavebná chémia
Ručné náradie

Pletivá rôzneho druhu
Odkapové systémy

Hutný materiál + delenie
Stavebná oceľ + kari rohože
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ŽALÚZIE
MARKÍZY
ROLETY

Siete proti hmyzu
Zhŕňovacie dvere

Široký sortiment, rýchle dodávky,
atypické riešenia, 18 - ročná prax

0905 644 448 
055/729 8838

FACH, Jantárová 30, Košice
www.fach.sk, fach@stonline.sk
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mobil:  0905 245 995
Košice, Priemyselná 4
www.safiroll.sk
e-mail:
safiroll@safiroll.sk
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 KAM S DREVENÝM ODPADOM ?

www.bucina-ddd.sk
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VYHOVUJÚCI DREVNÝ ODPAD

ZBERNÝ DVOR ODPADOVÉHO DREVA 
������������������������������������������������
����� ����������������������
�������������������������

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



KE19-20 strana- 9

9
SLUŽBY, BÝVANIE

Pôžičky od 18 do 75 rokov

Ahoj, som nová, 

 

lepšia pôžička.

 

Plať za mňa 
 

koľko chceš.

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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• STRECHY, ŽĽABY, ODKVAPY

• KOMÍNY, FASÁDY, HROMOZVODY

• VÝZDOBA FASÁD, MONTÁŽ REKLAMY

• KOVOVÉ KONŠTRUKCIE
   (montáž, demontáž, oprava)

www.ZLANA.sk

0911 150 447
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Najpredávanejšie
BETÓNOVÉ PLOTY

na Slovensku

66
-0

09
9

ZADARMO mikroventilácia
okien
ZADARMO zameranie,
demontáž, odvoz odpadu

JARNÁ AKCIA za BEZKONKURENČNÉ CENY
OKNÁ BEZ ČAKANIA - SKLADOM viac ako 1000ks

JARNÁ AKCIA za BEZKONKURENČNÉ CENY
OKNÁ BEZ ČAKANIA - SKLADOM viac ako 1000ks

JARNÁ AKCIA za BEZKONKURENČNÉ CENY
OKNÁ BEZ ČAKANIA - SKLADOM viac ako 1000ks

JARNÁ AKCIA za BEZKONKURENČNÉ CENY
OKNÁ BEZ ČAKANIA - SKLADOM viac ako 1000ks

Zároveň montujeme a prenajímame fasádne lešenie zn. GRAF

86524001800 2100
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00

15
00

850650

209,-€159,-€145,-€
97,-€

209,-€159,-€145,-€
97,-€

1200

15
00 89,-€89,-€

1500
15

00 129,-€129,-€

900

12
00 66,-€66,-€

9001200

15
00

12
00 78,-€79,-€ 78,-€79,-€

600900500

12
00

90
0

60
0

50
0

1200

59,-€49,-€50,-€31,-€ 59,-€49,-€50,-€31,-€

6-8 komorový profil s troma tesneniami ALUPLAST, DECCO, SALAMANDER

CERTIFIKÁT “CE”
CERTIFIKÁT “CE”

www.oksro.sk

Akcia platí
do vypredania zásob

PLASTOVÉ, HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE, PARAPETY, ŽALÚZIE A SITÁ

DEMONTÁŽ - MONTÁŽ - VYSPRÁVKY

ZADARMO žalúzie pri montáži
okien našou firmou
ZADARMO blokáda kľučky
proti chybnej manipulácii
Špičkové kovanie zn. “MACO” rakúskej výroby

VRANOV n./T, Čemerianska 192
Tel./fax: 057/ 44 22 066
E-mail: ok.okno@azet.sk
T-MOBILE: 0904 121 157

KOŠICE, Letná 47
Tel./fax: 055/ 64 44 446

E-mail: ok.kosice@gmail.com
O2: 0948 622 266

Uvedené rozmery sú rozmery stavebných otvorov. Ceny bez DPH.

Presťahovali sme sa do budovy Východoslov. tlačiarníPresťahovali sme sa do budovy Východoslov. tlačiarníPresťahovali sme sa do budovy Východoslov. tlačiarní
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ZÁHRADNÍCTVO

www.zahradnictvo-uhrin.sk0940  234  800

Realizácia okrasných záhrad

Strihanie okrasných drevín
Budovanie jazierok, potokov, fontán
Automatické zavlažovacie systémy zn. Gardena

Realizácia okrasných záhrad
Montáž robotických kosačiek
Strihanie okrasných drevín
Budovanie jazierok, potokov, fontán
Automatické zavlažovacie systémy zn. Gardena
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Dám do prenájmu 
1,5 izb. byt  
v Košiciach 

počas MS v hokeji,  
300 m od štadióna.

Kontakt: 0905847772
ZN: MS 2019 – Košice
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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
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KVETY - ZÁHRADNÍCTVO
(OTVÁRAME) - začiatok predaja

14.4.2019
KOVÁCSNÉ MOLNÁR JULIANNA | Po-Ne: 1000-1800, So: zatvorené

Fürdő U.15 | TELKIBÁNYA | 22 km za maďarskou hranicou
+36 30 568 1655 | juliakerteszet@gmail.com
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plastové a drevené eurookná, dvere a garážové brány
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plastové a drevené eurookná, dvere a garážové brány

410€ 380 €520€ 469€

V cene okien je zahrnuté:
demontáž, montáž, vysprávky, vonkajšie

a vnútorné parapety, mikroventilácia,
retiazkové celotieniace žalúzie,

zdvíhač krídla, DPH, odvoz zdarma

DARČEK
elektronika podľa ponuky

pri nákupe nad 900€

Profesionálni, školení pracovníci

Špičkové 5 - komorové
profily

Rakúske kovania
WINKHAUS

NA SPLÁTKY
BEZ NAVÝŠENIA

AKCIA
na zateplenie rodinných domov

| uhlíkový polystyrén
 v cene obyčajného |

Pri objednávke do konca mája

ická nerezová rúra Elektroluelektr x

3030

- stavby domov na kľúč
- bytové jadrá
- sadrokartonárske práce
- maliarske práce
- PVC podlahy
- búracie práce
- obklady a dlažby
- vnútorné omietky
- montáž plastových okien a dverí

Kompletné rekonštrukcie:

JBV servis s.r.o. | 0910 214 488

Dodávateľokien a dverí
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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 31.5. 2019

JARNÁ AKCIA
Markízy -23%

Siete okenné a dverové 

proti hMyzu -28%

Najlepšie ceny a doprava po celej SR!
Ďalšie akciové ponuky na www.polykarbonat.sk/akcia

Prievidza – obec Koš – 046 / 5430 771, zenit@zenitsk.sk
Košice – 055 / 6254 006, kosice@zenitsk.sk

Frost 2/10 číra
9,91 €/m2 s DPH

Kvalitný materiál pre nerozbitné
zasklievanie a prestrešovanie 

polykarbonát
plexisklo
hliník

Makrolon 7/16 bronz
16,20 €/m2 s DPH

72
119

01
51



KE19-20 strana- 11

11
SLUŽBY, BÝVANIE

Kováčska 32 | Košice
Po-Pia: 9-17

0908 445 064 | 055/62 53 552

predaj | servis | výkup

telefónov

27
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na príslušenstvo
a to už z e-shopových cien
po zadaní kódu kupónu:  zlava 15

15% ZĽAVA

mobilshopkosice.sk
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225€
325€

225€215€

249€
279€

275€285€

185€

249€
565€

469€

349€

235€

189€
349€

189€

199€

199€

139€

Kukučínova 25 /500m za STEEL ARÉNOU/, KOŠICE, Tel.: 055/677 15 63

39€

39€

89€

65€

299€

299€

299€

339€
299€

299€
599€

229€269€

169€
179€

185€

119€

149€

189€

400€

299€

449€
1399€

399€

235€

325€

135€

145€
500€

799€

225€

335€

335€

Prečo čistiť DPF filtre u nás
Vieme, že potrebujete ušetriť čas a finančné prostriedky. Preto sme vybrali  
špičkovú technológiu čistenia a efektívne nastavili všetky služby.

Všetko na jednom mieste
Odmontujeme - vyčistíme - namontujeme. Žiadne niekoľkodňové čakanie  
kôli zasielaniu DPF filtra do iného servisu.

Záruka kvality
Po čistení dostanete originálny protokol, kde budú uvedené informácie  
o výsledku čistenia. Žiadne hodnoty „od oka“.

Až 95% účinnosť čistenia
Pre vás úspora. Dobre vyčistený filter pevných častíc pomáha spaľovaciemu 
systému, spotreba je nižšia, motor spokojný a vaša peňaženka tiež.

Rbpp trading s.r.o., 
Duklianskych hrdinov 1682, 093 01 Vranov nad Topľou

+ 421 915 864 547    I    +421 915 890 813    I    rbpptradingsro@gmail.com

čistenie 
DPF Filtrov
Všetko v jednom autoservise
bez niekoľkodňového čakania.

AKCiA oD 135 eUr
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Zlo zvíťazí, ak dobrí ľudia neurobia nič

» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO

V sobotu sa môže 
úplne reálne stať, že 
Smer po predlhých 
rokoch nebude ví-
ťazom volieb. Lenže 
úplne reálne zároveň 
hrozí, že v sobotu 

voľby vyhrá Kotleba a o Slovensku budú v 
celej Európe písať, ako o čiernej diere, kde 
vyhrala fašistická strana.

Jednu hanbu vystrieda hanba druhá. 
Minule sme boli krajina s najnižšou účasťou 
a teraz môžeme byť kolískou fašistov. Neviem 
ako Vás, ale mňa taká predstava vôbec neteší 
a som odhodlaný urobiť čokoľvek, len, aby 
sme tomu zabránili.

Rozhodol som sa, že nebudem pýtať vo 
voľbách žiadne krúžky pre mňa, ale budem 
prosiť ľudí, ktorí mi dôverujú o podporu iné-
ho človeka na našej kandidátke - podporu 
pre Petra Polláka. Áno, je Róm, viem a zá-
roveň viem, že je dobrý človek. Keď som ho 
pred 8 rokmi spoznal na jednej vysokej škole, 
od prvej chvíle ma zaujalo jeho odhodlanie 
konečne vyriešiť rómsky problém.

Veľmi ho mrzelo, že politici reálne ten-
to problém riešiť nikdy nechceli a tému len 
zvykli zneužívať pre svoj vlastný prospech. 
Riešenia, ktoré vtedy na mieste navrhol, boli 
tak zaujímavé a efektívne, že som sa rozhodol 
presvedčiť mojich kolegov, aby sme mu dali 

priestor na našej kandidátke a pokúsili sa z 
neho spraviť prvého rómskeho poslanca par-
lamentu, aby sme z neho urobili pozitívny 
vzor pre deti v osadách ... a podarilo sa.

A Peter urobil kus dobrej práce. Hoci 
SNS rozkradla eurofondy špeciálne určené 
na riešenie rómskeho problému, Peter doká-
zal v Bruseli presvedčiť kompetentných, aby 
nám dali opäť dôveru. Svojim príbehom a od-
hodlaním získal pre Slovensko 380 miliónov 
eur, ktoré vybojoval hlavne na postavenie 
škôlok v dedinách, kde sú aj Rómovia (lebo, 
ak výchovu malých detí nepodchytíme od 
malička, nič z nich nebude a doplatíme na 
to všetci).

Verím Peťovi, je mi ako brat. Vždy do-
držal slovo, ktoré dal a plne mu dôverujem. 
Prosím preto aj Vás, ktorí dôverujete mne, 
pomôžme mu spoločne. 
Ukážme hlasom pre 
dobrého Róma, že Slo-
vensko nie je čierna 
diera Európy, ale od-
vážna krajina, ktorá 
sa nebojí postaviť zo-
či-voči fašistom z celej 
Európy, ktorí nám chcú 
Náš európsky dom 
mieru zbúrať.
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Zariadenie pre seniorov
Špecializované zariadenie  a 

Rehabilitačné centrum

www.DrienoveckeKupele.sk

Zlatý páv, s.r.o.
Drienovecké kúpele, Drienovec
Tel.: 0911 047 213

PATRIA n.o. Drienovec 497
Tel.: 055/48 98 710, 460 21 15 
Reh. centrum: 055/48 98 711
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SIETE PROTI
HMYZU

Servis
Montáž
Dodanie
Oprava
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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
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Hľadáme pomocné sily do kuchyne,
kuchárov, čašníkov a barmanov na TPP

pre našu prevádzku BeAbout v Bratislave.
Platové podmienky: 800-1.000€ (závisí od pozície)

Ponúkame ubytovanie pre zamestnancov.
E-mail: patricia.velika@beabout.sk, Tel.: 0948 301 483
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Súrne hľadáme
SERVISNÉHO TECHNIKA

HSQ CENTRUM
Dopravná 6, Košice, 0905 503 222
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Adresa spoločnosti
Potraviny KLAS - OMIDA, spol. s r.o.
Požiarnická 6, 040 01 Košice

Kontakt
Tel.: 0905 790 983
E-mail: personalne@dekort.sk

34
-0

00
3-

2



KE19-20 strana- 14

14
SUDOKU / SLUŽBY, BÝVANIE

37
-0

08
9 

/ 0
09

0

KE19-03 strana- 1

Č. 3 / 18. JANUÁR 2019 / 23. ROČNÍK

66
-0

01
1-

1

Certifikované bezpečnostné dvereza najnižšie ceny v Košiciach!!!

Certifikované bezpečnostné dvereza najnižšie ceny v Košiciach!!!

BEZPEČNOSTNÉ DVERE
BEZPEČNOSTNÉ 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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Dobré cenyKrátka čakacia doba

www.stkbidovce.sk (12 km od KE)
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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 11www.realplus.sk

RD MEDZEV /KOŠICE - OKOLIE/  - poz. 812m2, úžit. 
pl. 96m2, IS: komplet, dom je v pôvodnom zach. stave.
CENA:             38.000,-€             mobil: 0905 877 7223 izb. VIEDENSKÁ č. 36 /SÍDLISKO ŤAHANOVCE/  

- OV, 2.p, 76m2, loggia, v byte prebehla kompl. rekon.CENA:             99.990,-€             mobil: 0915 864 5333 izb. PALÁRIKOVA č. 3 /JUH/  - OV, 3.p., 65m2, 2x loggia, moment. prebieha komplet. vkusná rekonštr.CENA:          127.000,-€             mobil: 0905 261 1172 izb. PANELOVÁ /JUŽNÉ MESTO/  - OV, 4.p., 53m2, 
bez balkónu, bez výťahu, čiastočná rekonštrukciaCENA:             78.500,-€             mobil: 0918 181 1111,5 izb. KROSNIANSKA č. 17 /FURČA/  - OV, 1.p., 40m2, loggia, v byte moment. prebieha kom. rekon.CENA:             78.000,-€             mobil: 0915 864 533GARSÓNKA, OBCHODNÁ č. 10 /TERASA/  - OV, prízemie, 21,66m2, bez balkónu, byt je po kom. rekon.

CENA:             48.500,-€             mobil: 0905 877 722
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| DREVENÉ OKNÁ | DVERE | lNTERlÉR || BRÁNY | PODLAHY | SCHODY |

Naše okná vietor nezdolá

Južná tr. 78, Košice   055/685 57 870905 489 069 | 0907 954 380

DO 31.01.2019

LEN DO 31.01.2019
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Pracovisko
emisnej kontrolyprijme kolegu

Podmienka:3-ročná prax, SŠ vzdel.
600€ + odmeny
0902 722 593

SKLADOVANIE
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 odhlásenie vozidla   vybavíme za Vás

PENIAZE NA RUKU!
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 aj POŠKODENÝCH aj NEPOJAZDNÝCH

ODVOZ ZDARMA

VÝKUP STARŠÍCH VOZIDIELEKOLOGICKÁ LIKVIDÁCIA

VÝKUP STARŠÍCH VOZIDIELEKOLOGICKÁ LIKVIDÁCIA
0944 414 4570944 414 457

od roku výroby 1998
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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!!!

34
-0

01
9-

1

Dobré ceny
Krátka čakacia doba

www.stkbidovce.sk (12 km od KE)
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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

RD MEDZEV /KOŠICE - OKOLIE/  - poz. 812m2, úžit. 
pl. 96m2, IS: komplet, dom je v pôvodnom zach. stave.
CENA:             38.000,-€             mobil: 0905 877 722
3 izb. VIEDENSKÁ č. 36 /SÍDLISKO ŤAHANOVCE/  
- OV, 2.p, 76m2, loggia, v byte prebehla kompl. rekon.
CENA:             99.990,-€             mobil: 0915 864 533
3 izb. PALÁRIKOVA č. 3 /JUH/  - OV, 3.p., 65m2, 2x 
loggia, moment. prebieha komplet. vkusná rekonštr.
CENA:          127.000,-€             mobil: 0905 261 117
2 izb. PANELOVÁ /JUŽNÉ MESTO/  - OV, 4.p., 53m2, 
bez balkónu, bez výťahu, čiastočná rekonštrukcia
CENA:             78.500,-€             mobil: 0918 181 111
1,5 izb. KROSNIANSKA č. 17 /FURČA/  - OV, 1.p., 
40m2, loggia, v byte moment. prebieha kom. rekon.
CENA:             78.000,-€             mobil: 0915 864 533
GARSÓNKA, OBCHODNÁ č. 10 /TERASA/  - OV, 
prízemie, 21,66m2, bez balkónu, byt je po kom. rekon.
CENA:             48.500,-€             mobil: 0905 877 722
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Naše okná vietor nezdolá

Južná tr. 78, Košice   055/685 57 87

0905 489 069 | 0907 954 380

DO 31.01.2019

LEN DO 31.01.2019
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Pracovisko
emisnej kontroly

prijme kolegu

Podmienka:
3-ročná prax, SŠ vzdel.

600€ + odmeny
0902 722 593

SKLADOVANIE
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 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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Obsadzujeme 

PODÁVANIE
TEPLEJ STRAVY

výber zo 6 druhov
jedál denne

ZADARMO

 

VIAC NA:
www.labas.sk

KVALITNÉ
FIREMNÉ

ZAŠKOLENIE

SMARTPHONE
PRE KAŽDÉHO

ZAMESTNANCA
s neobmedzeným

paušálom a internetom
po skúšobnej

dobe

VIAC INFO NA: 0902 998 988, personalne@labas.sk, LABAŠ s.r.o. Textilná 1, Košice

MOŽNOSŤ
KARIÉRNEHO

RASTU

PRÍPLATOK
ZA  PRÁCU
cez víkend

a nadčas

Máme pre teba super ponuku!

NÁSTUPNÁ
MZDA od  630€,

odmena za obrat
a od nadriadeného,
PRIEMERNÁ MZDA

od  700€

pracovné miesto predavačka/pokladníčka

ob�kluce.sk

denne 9:00-21:00denne 9:00-20:00
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Komíny s najlepším pomerom ceny a kvality na trhu

Ruské skleníky - ZGT

     429,- 
362,-€

viac ako
300

modelov

        4

362

prev.: Bánovce n. Bebr. - showroom  
prev.: Pezinok          -   0917 861 305 
prev.: ������������������-   0918 250 213 
prev.: Košice            -   0915 147 170  
prev.: Nitra                -   0908 136 854 
prev.: Bans.Bystrica -  0915 905 112  

www.krby-tuma.sk
tel. 0905 394 055

KRBY

kkkkkkkkkkkkkk

 kachle

DOVOZ 
   SR 
  do 5 
prac.dní 

Záhradné  krby    grily, 
                 pece
                 ATLAS
                  hnedý

 pece TUMA
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������

���TO, RÝCHL���������������
stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754
85

00
26

www.konstrukter.sk
info@konstrukter.sk

Tel.: 0908 914 180 - 0905 218 177

OPERÁTOR VÝROBY 

800 - 1000 EUR/netto

���������
900 - 1100 EUR/netto

�������������� 

11 EUR/hod.

����������������� 

(príjem tovaru, štítkovanie)

 nutné stredoškolské vzdelanie

900 - 1100 EUR/netto

����������������������
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