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www.cisteniehrobov.sk
0907 946 25610-ročné skúsenosti
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Certifikované bezpečnostné dvere
za najnižšie ceny v Košiciach!!!
Certifikované bezpečnostné dvere
za najnižšie ceny v Košiciach!!!

BEZPEČNOSTNÉ DVEREBEZPEČNOSTNÉ DVERE

430 €430 €
s montážou

450 €450 €
s montážou

560 €
od

560 €
s montážou

Vhodné aj do

PÔVODNEJ

zárubne!!!

Vhodné aj do

PÔVODNEJ

zárubne!!!
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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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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

GARSÓNKA, AMURSKÁ č. 9 /NAD JAZEROM/  
- OV, 11.p., 24m2, loggia, byt po novej kompl. rekonšt.
CENA:             59.000 €               mobil: 0917 969 909
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
3 izb. VIEDENSKÁ č. 36 /SÍDLISKO ŤAHANOVCE/  
- OV, 2.p., 76m2, loggia, kompletná nová rekonštrukcia
CENA:             99.000 €                mobil: 0915 864 533
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
OBCHODNÉ PRIESTORY - TRAŤOVÁ ul. /KOŠICE - 
KRÁSNA/  - výmera 395m2, parkovacie miesta
CENA:          239.000 €               mobil: 0915 864 533

SERVIS
OKIEN

rýchlo a lacno
0918 217 665
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SKLADOVANIE
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SLUŽBY, BÝVANIE, RELAX
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Prvotriedne žulové pomníky z kvalitného prírodného materiálu za bezkonkurenčné ceny

ZASTÚPENIE NA CELOM VÝCHODNOM SLOVENSKU

680€
Kompletné práce - aj výkopy

Seriózny prístup ku každému zákazníkovi
Obojstranná impregnácia pomníka proti vode ZADARMO

Bezplatná obhliadka a nacenenie
Poctivo prevedená práca

Z a vo l a j t e  n á m  n a  b e z p l a t n ú  l i n k u  0800  500  535
Teraz DOPRAVA A PÍSMO ZDARMA

Vaše kamenárstvo OKNO, s.r.o.  |  www.oknosro.sk
Jazerná 1 (areál Dávid), 040 12 Košice

JARNÁ AKCIA
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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

LUNA Optik s.r.o., Nám. Oceliarov 23
Košice - Šaca, Pon - Pia: 9.00 - 17.00

0907 349 835, lunaoptik@lunaoptik.sk
www.lunaoptik.sk

Zľava -20%
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0905 694 993  |  www.drevoplast.eu
drevoplast@drevoplast.eu
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interiérové
vchodové

Študentská 1, Košice (bývalá práčovňa)

garážové
brány

sieťky žalúzie

dvere
okná

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

BIELE
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

ČEREŠŇA
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

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

kovanie
ZDARMA

zameranie
ZDARMA

v ponuke aj
INTERIÉROVÉ

DVERE

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

0917 56 36 12
0911 60 20 40

DUB
vzor
DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

odborná montáž s licenciou
technickej služby od polície SR

AKCIA 270€

v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge        všetky dvere SKLADOM

• Sídlisko Terasa, Sokolovská 5   |   Po-Pia: 8-17
• Sídlisko Ťahanovce, Americká trieda   |   Po-Pia: 9-18
   obchodný dom KLAS (bývalá MILA) 1. posch.
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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
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O 35 CENTIMETROV DLHŠIE DOBLO MAXI S OBJEMOM KUFRA 1 050 LITROV A KLIMATIZÁCIOU 
ZDARMA ZÍSKATE ZA CENU KRÁTKEHO 12 240 EUR BEZ DPH (1,4 T-JET/120 K).
PONUKA PLATÍ PRE VŠETKY VERZIE MODELU DOBLO MAXI. NAVŠTÍVTE WWW.FIATPROFESSIONAL.SK
Kombinovaná spotreba 4,5 – 7,7 l/100 km, emisie CO

2
: 120 – 179 g/km. Obrázok má ilustračný charakter.

37
-0

09
4Auto PALAZZO Košice, s.r.o. | Vozárova 1, Košice-Barca | tel.: 055/678 67 43, 055/678 08 68 | www.auto-palazzo.sk

najmodernejšími profi strojmi

0911 60 20 40

•panelu
•železobetónu
•jadrové vŕtanie

Najlacnejšie
REZANIE
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Diamond cut s.r.o.

34
-0

02
3-

10TERAZ 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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-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

66
-0

00
1-

1
maľby, nátery

nástrek variopaint
na umakartové jadrá
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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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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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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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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

l

ll

lll

lV

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)

055/799 91 53  |  0905 694 993
drevoplast@drevoplast.eu  |  www.drevoplast.eu
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Interiérové
dvere

Študentská 1
Košice

v ponuke aj posuvné
a dvojkrídlové
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30919 204 754

SIETE PROTI
HMYZU

Servis
Montáž
Dodanie
Oprava

www.samoplus.sk
SAMOplus
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Ľudia nesmú splesnivieť

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Staré budovy majú zrejme nárok na 
pleseň na chodbách. Alebo v sute-
rénnych priestoroch. Nebodaj aj na 
izbách pre pacientov. Aspoň tak sa 
vysvetľuje tento nielen nepríjemný, 
ale aj zdravotne škodlivý a najmä 
naše zdravotníctvo dehonestujúci 
jav.

Starí ľudia sú na prvý pohľad ako tie 
staré nemocničné priestory. Nezdravú 
farbu majú možno aj niekedy spoločnú. 
No tie plesne určite nie. Starý človek je 
stále starý človek, teda, v prvom rade 
človek. Kým z najvyšších úrovní zdravot-
níctva počúvame roky sľuby o tom, ako 
sa pre pacienta urobí všetko, čo sa nájde 
v „úradníckych silách“, v praxi to vyze-
rá tak, že človek je ten posledný, kým sa 
rezort zaoberá. Teda – človek pacient. A 
ešte iný druh človeka – človek lekár a 
človek zdravotnícky zamestnanec. Zho-
dou okolností, pacienti sa s lekármi a 
ďalším zdravotníckym personálom ocitli 
spoločne na jednej palube, konkrétne v 
tretej podpalubnej triede potápajúcej sa 
lode s názvom Zdravotníctvo. Roky sa 
potápajúcej, hoci na hornej palube sa 
ešte popíja šampus a hrá tam  orchester, 
aby nebola nuda. A sem tam sa spraví 
„biznis“.

Treba robiť veľký rozdiel medzi slo-
vom zdravotníctvo a slovami zdravot-
ník, lekár. Lebo to naozaj nie je to isté. 
Ide o priepastný rozdiel. Zdravotníctvo 
je tá pleseň. A napínanie ramien, ako s 
ňou zatočíme. Lekár a zdravotník, to sú 
robotníci systému. Často až tak berúci 
svoju prácu vážne a zodpovedne, že ešte 
aj pacientska výprava do priestorov on-
kologického ústavu môže byť celkom prí-
jemná. Pretože tam je iba tá pleseň desi-
vá. Ale úsmev sestričky, ochota pomôcť, 
či všímavosť inak obvykle málovravné-
ho lekára, to je človečenstvo profesie.

Preto, milí čitatelia, nemýľme si slo-
vá, nemýľme si pojmy, hoci je trendom 
hádzať všetko a všetkých do jedného 
vreca. A vždy, keď sa povie slovo zdra-
votníctvo, myslime na ľudí v ňom. Na 
ľudí, ktorí aj nás, tých úplne najobyčaj-
nejších, chorých a starých, vnímajú tiež 
ako ľudí. Zdravotníctvo od 
nás chce peniaze, pre zdra-
votníctvo sme variabilný 
symbol. Zdravotníci nám 
opravujú naše zdravie. A 
cez to zdravie neraz aj 
duše. Sú to dva roz-
dielne systémy a 
svety.

www.regionpress.sk
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Zahraničná lektorka z Číny pôsobiaca v KE už 4.rok

ČÍNSKY JAZYK V ANGLIČTINE

1 DEMO LEKCIA ZADARMO

0949 726 727    www.ninhao.sk

= 2 jazyky, jedna cena
Zdokonaľte sa v angličtine a naučíte sa nový jazyk.

Lekcie: skupinové  aj individuálne, pre deti, dospelých, firmy

STAVBY A REVÍZIE 37
-0

07
9
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»Predám 4ks nové letné 
pneu BRIDGESTONE 185/65 
R15 88T Tel. 055 642 11 74

»Kúpim 2- 3 izb byt v Ko-
šiciach. Súrne. Hotovosť. 
0910 652 053
»Kúpim 2-3izbový byt v Ko-
šiciach 0908 444 448

»Kúpim haki lešenie 0908 
532 682
»Čistenie hrobov a obnova 
písma, serióznosť, korekt-
nosť a spoľahlivosť. T.Č. 
0919 205 521

»Predám nové polohova-
teľné kreslo cena dohodou. 
0904 458 921
»Predám lacnejšie: Biela 
vaňa s dĺžkou 150cm, 2x 
záhradné hadice A 25cm Fi 
2cm. Dlaždice priem. 20x9, 
šamot. tehly cca 220ks -KE 
Slnečná 13 6870335
»Predám vyššiu man. pos-
teľ 180, Dub bardolino, De-
codom. Má vyklá. rošty s 
úlož. priestorom. V cene aj 
2 nočné stolíky z rovnakej 
rady so šuflíkmi. Pôvodne 
450€, teraz 250€. Predám 
aj stredne tvrdé kvalitné 
matrace zn. Gold Dream-
zone, 90x200, používané 
2ks, pamäť. pena, záruka 
25r. na matrac. Matrace 
kupované v roku 2013. Pô-
vodne 1ks 369€, teraz 1ks 
100€, predávam iba spolu 
za 200€, 0904 117 088

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.

02 AUTO-MOTO / iné 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

Veľkoobchodný predaj stavebného reziva
hranoly, fošne, late a dosky, OSB3 dosky. 

Kostoľany nad Hornádom

Balíkový predaj za super ceny. 250 m3 hneď k odberu.
RUF drevené brikety z tvrdých drevín 

www.stavebne-rezivo.sk tel.0905326721

www.gravirshop.sk
Gravírované reklamné a darčekové predmety 

od 100,- € / m3od 129,-€ 
34
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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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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

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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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

INZERCIA
kosicko@regionpress.sk
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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.

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

ČÍSLA RUBRÍK    
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Najpredávanejšie
BETÓNOVÉ PLOTY

na Slovensku

Naša stavba sa dostáva do záverečnej 
fázy. Je najvyšší čas myslieť na jej dl-
hodobé zabezpečenie tak, aby sme si 
budúce bývanie aj pokojne užili. Stať 
sa totiž môže naozaj kadečo.

Málokto u nás stavia alebo kupuje 
nehnuteľnosti za peniaze z igelitky, len 
tak. Väčšinou, najmä mladí ľudia, si na 
stavbu berú hypotéku alebo iný druh 
pôžičky. Pri sumách, ktoré si zriadenie 
domova vyžaduje, je to však záväzok 
nezriedka na celý život.

Nikto z nás netuší, ako bude na tom 
so zamestnaním, príjmom či zdravím 
o rok, o päť rokov. Dom či byt však bu-
deme splácať ešte o tridsať, možno šty-
ridsať rokov. Predpokladajme, že nie je 
veľa domácností, ktoré si také starosti 
robiť nemusia a pôžičky na podobné 
„nákupy“ si berú vlastne iba preto, že 
sú pre nich vlastne výhodné. Súbežné 
aktíva ich výšku zároveň prekrývajú. 
Tam je akékoľvek poistenie iba zbytoč-
ným nákladom.

Štandardne si v bankách môžete 
poistiť úver na bývanie pre prípad 
úmrtia a invalidity. Tie sú v lacnej-
ších základných balíkoch poistenia. 
V drahších balíkoch máte aj poistenie 
práceneschopnosti  či straty zamest-
nania. Pri poistení úveru si treba zvá-
žiť aj to, či nemáte už životnú poistku s 
krytím rovnakých rizík ako vám banka 
ponúka vo svojej poistke. Ak máte v 
životnej poistke krytý úraz, smrť či ne-

zamestnanosť, stačí túto poistku vin-
kulovať v prospech banky a nemusíte 
uzatvárať novú poistku. Navyše život-
ná poistka máva zvyčajne vyššie sumy 
krytia aj viac krytých udalostí.

Ďalším dôležitým faktom pri roz-
hodovaní je, že poistenie úveru sa 
vzťahuje len na jeden konkrétny úver a 
poistná suma kopíruje váš nesplatený 
zostatok úveru. Čo je podstatný rozdiel 
oproti životnej poistke.

Ak ste sa rozhodli pre poistenie 
splácania hypotéky, máte na výber dve 
možnosti. Buď si toto poistenie dojed-
náte v banke alebo v poisťovni. Ak sa 
rozhodnete priamo pre banku, tak na 
prvý pohľad to môže byť výhodnejšie. 
Či už v znížení úroku, ako sme spome-
nuli vyššie, alebo pre lepšie podmien-
ky samotného poistenia z hľadiska 
ceny za mesiac. Poistenie k hypotéke v 
tomto prípade vybavíte priamo v ban-
ke a nemusíte nikam chodiť. Na druhú 
stranu, mali by ste zvážiť aj dôležitejšie 
podmienky.

Poistenie v poisťovni môže byť z 
finančného hľadiska úplne porovna-
teľné, no môže priniesť napríklad širší 
okruh poistných udalostí a miernejšie 
podmienky pre ich splnenie. Na rozdiel 
od poistenia v banke zároveň platí, že 
poistenie dojednané v externej poisťov-
ni zahŕňa poistenie splácania nielen 
konkrétnej hypotéky, ale všeobecne 
finančných záväzkov. 

Poistenie je takmer nevyhnutnosť

» red
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 KAM S DREVENÝM ODPADOM ?

www.bucina-ddd.sk
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VYHOVUJÚCI DREVNÝ ODPAD

ZBERNÝ DVOR ODPADOVÉHO DREVA 
������������������������������������������������
����� ����������������������
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www.vekostav.sk
info@vekostav.sk

Dunajská 10, Košice

0905 571 754

GARANCIA

VYSOKEJ KVALITY
a NAJNIŽŠEJ CENY

na Slovensku

okná ihneď k odberu!
    WWW.VEKOSTAV.SK

V Ý R O B A  A  M O N T Á Ž  O K I E N
VEKOSTAV

• PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ okná a dvere
• žalúzie a siete proti hmyzu
• vonkajšie žalúzie
• vonkajšie a vnútorné parapety
• komplet tieniaca technika
• servis okien a dverí
• predaj, dodanie, montáž,
   murárske výspravky
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jednokrídlové OS:
šírka×výška

1500×1500
153€

1200×1200
 bez stĺpika 
137€

Sklopné 500×500
39€

1200×1500
113€

900×1200
93€

1200×1200
103€

600×600
55€

900×900
79€

600×1200
79€

600×900
73€

dvojkrídlové O-OS
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 www.odb-injektaz.sk
|
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Kancelária v Košiciach, Strojárenská 13, 1.posch.

Informácie ohľadom umiestnenia

055/622 00 11 | 0905 962 161
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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

Už aj v Košiciach

profilového
systému “VEKA”

Najvyššiu kvalitu okien
                  považujeme za štandard

partner firmy OKNOPLAST

Izolačné trojsklo 4 Xglass Ug=0,5, len v oknách OKNOPLAST

OKNÁ SÚ INDIVIDUÁLNE
A JEDINEČNÉ

ColorFull
Drevo

imitujúca fólia
na vnútorných

viditeľných
po otvorení krídla

Vonkajšie žalúzie

®

Žižkova 12, Košice
055/7290 787
0911 338 500
famiplus@mail.t-com.sk

Garážové
brányInteriérové

Vonkajšie
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Na zákaznícku

kartu

ZĽAVA 5%
Na zákaznícku

kartu

ZĽAVA 5%

Budimír | www.majsterdom.sk

FARBY/LAKY

ZÁHRADA

++
STAVBA

www.majsterdom.sk

majsterdom2@gmail.com

Budimír 4

0903 723 720
0905 723 720
0910 173 121

Redakcia Košicko
Masarykova 2
KOŠICE
1. poschodie

na novej
adrese
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Garážové brány
Automatické brány

a závory

BRANAMI, Rázusova 12, Košice
pauer@netkosice.sk • 0903 600 573

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

V medziľudských vzťahoch, v ro-
dinných vzťahoch nevynímajúc, 
dochádza nezriedka k hádkam, 
ktoré môžu mať za následok ich 
rozvrat. V krajnom prípade môže 
na základe takýchto nezhôd v ro-
dinných vzťahoch dôjsť až k vyde-
deniu. 

V  zmysle zákona sa pod vydede-
ním rozumie právny úkon poručiteľa 
smerujúci k tomu, aby dedič nedostal 
svoj dedičský podiel. Hneď na úvod 
je potrebné uviesť, že pre vydedenie 
stanovuje zákon určité podmienky, 
bez splnenia ktorých nemôže nastať 
vydedenie. Okrem toho si je potrebné 
uvedomiť komu možno uprieť dedič-
ský podiel, t. j. koho možno vydediť. 
V  zmysle zákonnej dikcie sa jedná 
výlučne o potomkov poručiteľa, t. j. 
jeho priamych potomkov. 

Za účelom vydedenia môže poru-
čiteľ spísať listinu o  vydedení, ktorá 
môže predstavovať súčasť závetu ale-
bo samostatnú listinu. Listina o  vy-
dedení musí spĺňať určité náležitosti 
predpokladané zákonom. Pokiaľ ide 
o formu, zákon pozná listinu o vyde-
dení napísanú vlastnou rukou poru-
čiteľa, listinu o vydedení nenapísanú 
vlastnou rukou poručiteľa a  listinu 
o  vydedení napísanú vo forme no-
társkej zápisnice. Listina o  vydedení 
musí obsahovať konkrétne dôvody 

vydedenia, pričom tieto musia byť 
podložené a  preukázané skutočnos-
ťami opísanými v  listine o vydedení. 
To znamená, že nestačí ak poručiteľ 
v  rámci listiny o vydedení uvedie je-
den či viacero dôvodov uvedených 
v  zákone a  tieto bližšie nevysvetlí, 
resp. neopíše. Takáto listina by v prí-
padnom súdnom spore neobstála, ke-
ďže nespĺňa zákonné náležitosti. 

Iné dôvody vydedenia ako usta-
novuje zákon nemožno použiť. V sú-
vislosti s  jednotlivými dôvodmi vy-
dedenia je taktiež potrebné uviesť, že 
tieto musia existovať v  čase spísania 
listiny o vydedení, inak nemôže dôjsť 
k platnému vydedeniu. Po spísaní lis-
tiny o vydedení môže dôjsť k náprave 
rodinných vzťahov medzi poručite-
ľom a  vydedeným potomkom. V  ta-
kom prípade môže poručiteľ listinu 
o  vydedení zrušiť viacerými spôsob-
mi, a  to fyzickým zničením listiny 
o vydedení, jej písomným odvolaním, 
či zahrnutím osoby prv vydedenej ako 
dediča v neskoršom závete.

Vydedenie

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

e-mail: info@v4legal.sk,   www.v4legal.sk
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Zlomeniny sú zranenia, ktoré nás 
obvykle prekvapia. Náhle vzniknutá 
bolesť a imobilizácia sú ich násled-
kom. 

Kosť má dobrú regeneračnú schopnosť. 
Na hojení sa najviac podieľa okostica - 
periost a bunky, tvoriace novú kosť – os-
teoblasty. Vytvorí sa kalus, ktorý neskôr 
spevnie, osifikuje, až stopa po zlomenine 
väčšinou úplne zmizne. Podľa lokality sa 
zlomenina lieči 3-8 týždňov znehybne-
ním postihnutej oblasti. 

Kosť je najtvrdší biologický materiál. 
Ak by opora tela nebola z kostí, ale oce-
le, by pre rovnakého človeka vážila aj 
päťnásobne viac. Na rozdiel od kovu ale 
je kosť schopná rastu, obnovy a opravy. 
Najpevnejšou kosťou  je najdlhšia kosť 

- stehenná kosť. Je silnejšia ako betón a 
pri tom je dutá. Kubický centimeter kosti 
dokáže zniesť tlak až 500 kilogramov. Hoci 
sú pevné, celý život v nich prebieha látko-
vá výmena.

Počet kostí v tele sa mení vekom, no-

vorodenec má vyše 300, počas vývoja sa 
niektoré spájajú a v dospelosti je ich okolo 
206, nie každý musí mať rovnaký počet. 
Kosti predstavujú 15-20 percent hmotnosti 
tela. 

Ak je to možné, treba zaradiť aj pobyt 

vonku, lebo slnečné lúče sú veľmi dôležité 

pre tvorbu vitamínu D.

O kosti sa treba starať ale už od útleho 
detstva, dostatok vápnika a vitamínu D je 
nevyhnutný celý život. Vekom sa objavu-
jú osteoporotické zlomeniny, ktoré hrozia 
vážnymi komplikáciami a  pritom je ich 
možné ovplyvniť správnou stravou. Ženy 
sú k zlomeninám náchylnejšie. Ak strava 
nedokáže pokryť potreby, je možné siah-
nuť po výživových doplnkoch.

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD, MBA, MPH
Diabetologická a metabolická ambulancia 

Bratislava

Ako pomôcť liečbe zlomeniny stravou

ilustračné foto                                                                                                         Zdroj internet

zdravie

Čo zaradiť do jedálnička:
1. Ryby – sardinky, losos, tuniak. Ob-
sahujú dostatok vitamínu D,  preto 
by mali byť v strave štandardne 2-3x 
do týždňa, pri zlomeninách častejšie. 
Okrem vitamínu D sú zdrojom vápni-
ka,  prospešných omega-3-mastných 
kyselín a bielkovín. 
2. Mliečne výrobky – jogurt, tvaroh, 
tvrdé syry, mlieko. Sú dôležitým zdro-
jom vápnika a bielkovín.
3. Mak je najbohatší zdroj vápnika, 
obsahuje ho až 1200 mg v 100g
4. Zelenina a ovocie. Zelené šaláty, 
špenát, brokolica, citrusové plody. Sú 
zdrojom vitamínu K a C.
5. Strukoviny – sú zdrojom vápni-
ka, horčíka a bielkovín.

Strava po zlomenine musí obsaho-
vať: 
1. Vápnik (kalcium) – odporučenú 
dennú dávku 800 mg treba zvýšiť na 
1200-1500 mg, aby mali kosti materiál 
na obnovu po úraze
2. Horčík (magnézium) – pri meta-
bolizme vápnika je nevyhnutný horčík 
a preto sa odporúča v pomere 2:1
3. Vitamín D - Odporúčaná dávka je 
400 IU (medzinárodných jednotiek) 
denne, vo vyššom veku 800 IU.
4. Vitamín C – o jeho potrebe sved-
čí aj ľudový názov skorbutu, choroby 
prejavujúcej sa aj zlomeninami kostí  
- kostižer. Odporúčaná dávka je 100-
130 mg, počas liečby zlomeniny mož-
no zvýšiť na 250 mg/deň
5. Bielkoviny – zvýšiť príjem o 10-20g

Náš tip
Záhradníčenie je považované za naj-
lepšiu aktivitu, ako svoje kosti udržať 
zdravé.
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AKCIA
na pomník
do konca
mája!
pri objednávke
pomníka
mramorová váza
a svietnik ZDARMA
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Alžbetina 30
0908 624 593

Kamenárske práce
pomníky a hroby
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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

KUPÓN  zľava 10 %Zľava platí do 30.6.19 po predložení kupónu,
pri montáži našou firmou

86524001800 2100
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00

15
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
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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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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!!!
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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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Lacné AUTODIELY
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VYHLASUJE
SÚŤAŽ O LÍSTKYNA KONCERT

Najčítanejšie regionálne noviny

KOŠICKO

Regionálne zastúpenie

Redakcia

Masarykova 2
Košice
1. poschodie, č.d. 134

kosicko@regionpress.sk
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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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Vyberáme si našich zástupcov 
v Európskom parlamente

Demokratické priame voľby poslancov Európskeho parlamentu sa uskutočňujú v členských 
krajinách EÚ od roku 1979, vždy po piatich rokoch systémom pomerného zastúpenia. 

   My Európania čelíme mnohým výzvam, od migrácie po zmenu 
klímy, od nezamestnanosti mladých ľudí po ochranu osobných úda-
jov. Žijeme v stále globalizovanejšom, konkurenčnom svete. Referen-
dum o brexite zároveň ukázalo, že EÚ nie je nespochybniteľný pro-
jekt. A hoci väčšina z nás považuje demokraciu za samozrejmosť, zdá 
sa, že je stále viac ohrozená, a to vo svojom myšlienkovom základe, 
ako aj v praxi. EÚ sa angažuje vo všetkých týchto a mnohých ďalších 
otázkach – od oživenia obchodu po ochranu spotrebiteľov a podpor-
ovanie výskumu. 

   Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do priestoru určeného 
na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobit-
ného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková 
volebná komisia hlasovanie neumožní.

   Pre prípad odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ schválili poslan-
ci Európskeho parlamentuzmenu počtu mandátov jednotlivých 
členských krajín. Veľká Británia má 73 poslaneckých kresiel a po jej 
odchode by mal počet poslancov EP klesnúť zo 751 na 705. Rozdiel, 
ktorý tvorí 46 kresiel sa zmrazí pre prípadné budúce rozširovanie EÚ 
a zvyšných 27 kresiel sa prerozdelí medzi medzi 14 členských štá-
tov, ktoré sú na základe súčasného rozdelenia mandátov v EP mierne 
znevýhodnené. Slovensko by tak získalo jeden mandát naviac.

   Prečo ísť voliť 
    v európskych voľbách

Ako voliť ?

Europarlament
po Brexite

Aj tieto voľby majú  pre náš každodenný život mimoriadny význam

te
nt
or
az
id
em

vo
lit
.e
u

25. MÁJ 2019

?

   V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží 
volič jeden z hlasovacích lístkov bez ďalšej úpravy do obálky alebo 
na jednom z hlasovacích lístkov vyznačí odovzdanie prednostného 
hlasu zakrúžkovaním poradového čísla najviac u dvoch kandidátov. 
Potom hlasovací lístok vloží volič do obálky a následne do volebnej 
schránky.

Spôsob hlasovania
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- oddĺženie úverov

- zastavíme dražby

- zastavíme zrážky zo mzdy

Sú tu európske voľby a  pred nimi sa 
stupňovali rôzne snahy o to, aby sa 
ich zúčastnilo čo najviac Slovákov. 
Nejako vážne berieme rôzne rebríč-
ky a štatistiky. Keď sa v nich umiest-
nime nízko, spustia sa procesy 
nápravy, ktoré nie vždy adekvátne 
riešia nízky výsledok. 

V ostatných voľbách do európskeho 
parlamentu sme mali najnižšiu voleb-
nú účasť v Európskej únii (EÚ). Aj pre-
to nás doslova zahltili výzvy, reklamy, 
premyslené marketingy. Aby sa zvýšila 
volebná účasť. Pomerne originálny a 
účinný počin bol, keď politická strana 
pokryla starý kostolík veľkou európ-
skou zástavou. Určite to bol vynikajú-
ci marketingový ťah, ktorý pritiahol 
pozornosť mnohých voličov aj za cenu 
kontroverzií. Bežne sa v školách hovorí 
o rôznych spôsoboch prezentácie, kto-
rej účinnosť je v dnešnej dobe priam 
nevyhnutná. Akoby sa pretekalo, kto 
spraví väčší „úlet“. A ten často dosiah-
ne svoj zámer.

Bolo sympatické, že strana zvolila 
propagáciu EÚ namiesto toho, aby vyu-
žila svoje insígnie. Pritiahnuť pozornosť 
k európskym voľbám je záslužný počin. 
Ozvali sa však hlasy, že prikrytie kosto-
la zástavou znehodnotilo túto stavbu, 
zohyzdilo ju či narušilo vieru. Ak si 
pomyslím, čo sa na Slovenskú robí (či 
nerobí) s rôznymi významnými pamiat-
kami... Čítal  som aj názor, že politika 

takto, symbolicky, vstúpila do cirkvi, 
kresťanstva. Hm, a nie sme svedkami, 
že cirkev priamo, nie symbolicky, vstu-
puje do politiky? Aj európska politika je 
politikou. No pritiahnuť pozornosť k zá-
ujmu o ňu takýmto gestom je adekvát-
ne, moderné a nemyslím si, že by došlo 
k zneucteniu sakrálnej stavby. 

Viera sa zneucťuje skôr pokrytec-
kými postojmi niektorých veriacich, 
ktorí sa správajú inak v kostole a inak 
mimo neho. Možno chcel tvorca nápa-
du naznačiť aj to, že niektoré európske 
témy sú legitímne a pri ich riešení by 
sa malo zľaviť z rigidného postoja časti 
kléru, veriacich a ultrakonzervatívnych 
postojov.

Isté však je, že upozorňovať na výz-
nam EÚ by sa malo nie iba symbolicky a 
nie iba v čase predvolebnom. Je faktom, 
že z členstva v tomto spoločenstve má 
Slovensko veľmi veľa výhod a finanč-
ných prostriedkov na pretváranie kra-
jiny. Avšak európska politika v zmysle 
pôsobenia poslancov je voličom vzdia-
lená. Buď z dôvodu ich nedostatočnej 
prezentácie, alebo z dôvodu, že pár po-
slancov za Slovensko nemá príliš veľkú 
silu meniť ozaj zložitý, byrokratický a 
ťažkopádny aparát európskych mecha-
nizmov. To spôsobuje, že sa do popredia 
dostávajú najmä problematické aspek-
ty fungovania EÚ. A tie nezakryjeme 
ani modrou zástavou s hviezdičkami.

Kostol v modrom hábite

» PhDr. Ján Papuga, PhD. 
riaditeľ ZŠ s MŠ, Riazanská 75, Bratislava 

Na cesty vyšli milovníci cyklistiky 
a motoriek. Ak sa niekedy stanete 
svedkom ich nehody, je treba aj ako 
laik okamžite zranenému pomôcť. 
Ide totiž o čas!

Len žiadnu paniku
Je mimoriadne dôležité zareagovať. 

Pamätajme si, ako hovorí MUDr. Viliam 
Dobiáš, že aj „nesprávna prvá pomoc je 
lepšia než žiadna“. Pacienti nezomierajú 
pri nehodách preto, že sanitka prišla ne-
skoro, ale preto že im nikto nepomohol.
Zásada 5T

Najskôr na zraneného zvoláme čo 
najhlasnejšie – „Počujete ma?“ Ak je pri 
vedomí, zisťujeme, či nám odpovedá na 
naše otázky, či ho niečo bolí a kontrolu-
jeme prípadné poranenia – krvácanie, 
popáleniny, zlomeniny a pod. Riadime 
sa známou skratkou 5T – ticho, teplo, 
tíšenie bolesti, transport, tekutiny.
Privolať pomoc

Ak je účastných viac svedkov neho-
dy, poveríme inú osobu vytočením čísla 
155/112. Ak sme pri ňom sami, nastaví-
me si na mobile odposluch a vytáčame 
155/112. Riadime sa pokynmi dispečera.

Ak pacient nedýcha a nezistíme mu 
nahmataním na predlaktí alebo krku 
tep, začíname s oživovaním. Kľakne-
me si vedľa postihnutého, zomkneme 
si dlane medzi prstami a naše zápästia 
umiestnime na dolnú časť hrudníka zra-
neného. Lakte musíme mať vystreté. Na-
kloníme sa kolmo na hrudník a stláčame 

ho do hĺbky 5-6 cm.
Dýchame za zraneného

Po 30 stlačeniach hrudníka zakloní-
me hlavu postihnutého a  vytiahneme 
mu bradu. Aplikujeme dva záchranné 
vdychy. Stlačíme mu nos ukazovákom 
a  palcom ruky položenej na čele, čím 
zabránime úniku vzduchu. Nadýchne-
me sa a pevne obopneme našimi ústami 
ústa zraneného. Vdychujeme vzduch do 
postihnutého približne sekundu a  sle-
dujeme, či sa mu zdvíha hrudník.
Pamätajme si 

Pomer 30 : 2 – teda 30 stlačení hrudní-
ka a dva záchranné vdychy. Opakujeme 
do príchodu záchranky alebo kým ne-
začne zranený sám dýchať a  preberať sa.
ABC záchrany života

A – airway – spriechodnenie dý-
chacích ciest – opatrným otočením 
postihnutého na chrbát, zaklonením 
hlavy a  nadvihnutím brady. Položte 
ruku na jeho čelo a jemne zakloňte hla-
vu dozadu. S prstami pod špičkou brady 
nadvihnite bradu, aby ste spriechodnili 
dýchacie cesty.  

B – breathing – sledujeme dýcha-
cie pohyby – či sa zranenému zdvíha 
hrudník, počúvame uchom pri jeho 
ústach, ak sa nám dýchanie akokoľvek 
nezdá, uskutočníme oživovanie. 

C – circulation – zisťujeme krvný 
obeh – na krku, na zápästí alebo pria-
mo v oblasti srdca pod hrudnou kosťou a 
kontrolujeme prítomnosť tepu.

Prvá pomoc po nehode

» Miško Scheibenreif

V súťaži pre mladých video-
makerov zabojuješ o atrak-
tívne ceny a názor odbornej 
poroty. 

Mladí videomakeri sa môžu s vi-
deami prihlasovať do súťaže už v jej 
treťom ročníku. Novou výzvou je na-
točiť do 15.júla 2019 maximálne dvoj-
minútové video na tému: „BOLA TO 
NÁHODA?“  

RECfruit (www.recfruit.sk) je súťaž 
vo videotvorbe určená pre začínajú-
cich videomakerov vo veku od 12 
do 26 rokov. Na výhercov čakajú ceny 
v hodnote viac ako 4000 eur. Navyše, 
12 najlepších účastníkov získa na svo-
ju tvorbu aj odbornú spätnú väzbu od 
šesťčlennej poroty, ktorú tvoria Peter 
Bebjak (režisér filmu Čiara, Trhlina), 
Tomáš Sysel (kameraman filmu Můj pes 
Killer a i.), Ján Meliš (produkcia filmu 

Kauza Cervanová, hl. kamera relácie 
Pod lampou), Peter Konečný (filmový 
kritik, šéfredaktor kinema.sk), Patrik 
Herman (investigatívny novinár, mo-
derátor TV Markíza) a Ladislav Shadex 
Bóna (youtube strategy manager, vi-
deo špecialista).  

Generálnym partnerom tretieho roč-
níka súťaže je Slovenská sporiteľňa, 
ktorá má v pláne ponúknuť vybranému 
videomakerovi spoluprácu. Novinkou 
je aj hlasovanie verejnosti – ktokoľvek 
bude môcť podporiť svojho favorita pria-
mo na webovej stránke súťaže.  

Za súťažou RECfruit stojí content mar-
ketingová agentúra ContentFruiter, kto-
rá si uvedomuje, že na Slovensku je ne-
dostatok príležitostí, ktoré by ponúkali 
možnosť mladým tvorcom videí uchytiť 
sa v brandži, pričom dopyt po kvalit-
ných videomakeroch stúpa.  

Natoč video, ktoré ťa posunie.  

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

NAŠTARTUJ SVOJU KARIÉRU.
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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

Obsadzované profesie:
Technik kontroly kvality - vizuálna a magnetická kontrola zvaru,
znalosť výkresov;
Zámočník - základný kurz zvárania v ochrannej atmosfére (ZM1–CO2), 
znalosť výkresov, rovnanie plameňom;
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

Kuenz-SK s.r.o.
je výrobcom

žeriavov

Práca pre

lakýrnika
do Belgicka

na živnosť 15€/hod.

V prípade záujmu nás kontaktujte

na tel. čísle: 0917 966 390
alebo na e-mail: 

HF-Group@solution4u.com
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Žiaľ, stalo sa už zvykom, že posolstvá 
pápeža Františka sa na Slovensku 
príliš necitujú, nepublikujú a už vô-
bec sa nimi mnohí hodnotovo neria-
dia, hoci, k rímskej cirkvi sa radi a 
často hlásia. Asi sú pre takýto postup 
nejaké dôvody. My ich nemáme, v na-
šom vydavateľstve posolstvá svätého 
otca nezamlčujeme.

Pápež František vyzval novinárov, 
aby sa vyhýbali falošným správam a 
upozornil, že „jedna z prvých vecí, co 
urobia diktatúry, je umlčanie slobody 
médií.“ Za jednu z podstatných vlast-
ností pre kvalitnú službu novinára 
pápež označil pokoru. Pápež citoval aj 
svojho priameho predchodcu: „Ako po-
vedal Benedikt XVI., neraz - je tenden-
ciou masmédií vytvárať v nás pocit, 
že sme stále „divákmi”, ako keby sa 
zlo týkalo len iných a akoby sa nám 
samým niektoré veci nikdy nemohli 
stať. Avšak my všetci sme „aktérmi” a v 
tak v zlom ako aj v dobrom naše správa-
nie vplýva na iných- (Príhovor na Špa-
nielskom nám., 8. dec. 2009, Insegna-
menti V, 2, 672).

„Pokorní novinári, to neznamená 
priemerní, ale skôr vedomí si toho, že 
prostredníctvom článku, tvítu, priame-
ho televízneho či rozhlasového prenosu 
sa dá robiť dobro, ale aj - ak nie ste opa-
trní a svedomití -, privodiť zlo blížnemu 
a neraz i celej spoločnosti. Mám na mysli 
napríklad to, ako môžu niektoré „krikľa-
vé“ titulky vytvoriť falošný obraz reality. 

Uvedenie na pravú mieru je pri pochy-
bení vždy nevyhnutné, ale nestačí na 
prinavrátenie dôstojnosti, zvlášť v dobe, 
keď sa prostredníctvom internetu môže 
nejaká falošná informácia šíriť až do tej 
miery, že sa zdá autentickou. Preto by 
ste vy, novinári, mali vždy brať do 
úvahy silu prostriedku, ktorý máte k 
dispozícii, a odolať pokušeniu publi-
kovať nedostatočne overené správy.“

Pokora novinára má aj priamy súvis s 
jeho slobodou, pokračoval pápež:

„Pokorný novinár je novinárom 
slobodným. Slobodným od podlieha-
nia vplyvom. Slobodný od predsudkov, 
a preto odvážnym. Sloboda si vyžaduje 
odvahu!“ Pápež tiež vyzval novinárov 
na prinášanie aj dobrých správ o dob-
rých veciach, ktoré často zostanú pre-
kryté negatívnymi správami:

„Pokorný a slobodný novinár sa 
snaží hovoriť o dobre, aj keď častejšie je 
predmetom správ zlo. To, čo ma v mojej 
službe ako biskupa vždy potešilo, je zis-
tiť, koľko dobrého je medzi nami, koľko 
ľudí sa obetuje - dokonca hrdinsky - na 
pomoc rodičovi alebo chorému dieťaťu, 
koľko ľudí sa každodenne venuje služ-
be iným, koľko ľudí podáva pomocnú 
ruku namiesto toho, aby sa odvrátili. Po-
kračujte, prosím, v rozprávaní aj o tejto 
stránke reality, ktorá je vďaka Bohu stále 
tou, ktorá má väčší rozsah.“

„Komunikovať dobro“ je podľa pá-
peža Františka imperatívom doby.

Komunikovať dobro

» Zdroj: Vatikánsky rozhlas
www.regionpress.sk
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Miesto: KOŠICE
• výkonnostný bonus

• dochádzkový bonus

• bonusy za odpracované soboty

• príspevok na dopravu

   a ubytovanie

• 13. a 14. plat

www.studentservis.sk
kosice@studentservis.sk

Základná mzda 560€

+ bonusy a odmeny až do výšky

400€

0907 744 567

www.hilfe-in-wuerde.at
office@hilfe-in-wuerde.at

Ak máte záujem o dlhodobú spoluprácu a finančnú istotu, kontaktujte nás

Sprostredkovanie opatrovateľskej
práce v Rakúsku už 15 rokov

0908 868 643  |  +43 699 190 48 723

66
-0

08
4

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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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

52
-0

00
5-

88

DOBROVOĽNÁ DRAŽBA
4 izbový byt 

Košice – Dargovských hrdinov
Najnižšie podanie: 86 850,00 EUR

Termín konania dražby: 
dňa 13.06.2019 o 13:00 hod.
Miesto konania dražby: 
Manažérska učebňa P. F. Druckera 
č. 207, 2. poschodie, TeleDom Hotel, 
Timonova č. 27, 040 01 Košice.
Dražobná zábezpeka: 20 000,00 EUR

Predmet dražby: štvorizbový byt  o výmere 78,25 m2, na ul. Kurská v 
meste Košice. Byt č. 31 je na 8.p., vchod č. 22, v bytovom dome súpisné 
č. 852. Podiel priestoru na spoločných častiach a zariadeniach bytového 
domu je o veľkosti 3132/100000. Spoluvlastnícky podiel na pozemkoch 
parc.č. 3617 je  o veľkosti 3132/100000. Predmet dražby je evidovaný na 
LV č. 11130 a 12471, k.ú. Furča. 

Kontakt: 02/32202721, 0911 833 869, bela@platitsaoplati.sk, 
www.platitsaoplati.sk
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Súrne hľadáme
SERVISNÉHO TECHNIKA

HSQ CENTRUM
Dopravná 6, Košice, 0905 503 222
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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

www.balkona.eu
0918 477 323

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

zimné záhrady 

Možnosť výhry 300 €

terasy

AKCIA ZĽAVA DO 30%

balkóny
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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

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 
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Lešenári
   a stavbári pozor!

+421 907 780 698
+421 948 672 122 

cesta a bývanie ZADARMO

www.facebook.com/alukogroup

ponúkame celoročnú
     prácu na turnusy

plat od 13,50 - Nemecko
alebo od 15,50 - Švédsko

Dojel jsi ze zakázky 
����������������

������������

����������� ALMAARKu�����������������������
ZZZEDNNÍKKKY, FASSÁÁDDNÍKKY

���������������  �����������

����������������������������������
na HPP   244 0000 €€/rrook aa víccee
��������440 0000 €€/rookk a více

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

Tak se ozvi naší Máji na 
hhummennnnee@allmaarrk.czz

���������������� +421 99110 5883 77005 
�����������������������
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 20 ROČNÁ ZÁRUKA
 NAJLEPŠIA CENA
 ŽIADNA ZÁLOHA
 PRVOTRIEDNA

   KVALITA

NON STOP linka                           0944 720 932
 zameranie   odborné poradenstvo

 cenová kalkulácia na mieste  ZADARMO !!!

OBNOVA STRIECH
 ETERNITOVÝCH  PLECHOVÝCH

 PLOCHÝCH  KANADSKÝ  ŠINDEĽ
RODINNÝCH DOMOV, PANELÁKOV A BYTOVIEK

BEZ DEMONTÁŽE !
SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY

BITÚMENOVOU LEPENKOU

VYKONÁVAME OPRAVY:
KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV
obnova plochých striech technológiou COPERNIT

min. záruka 20 rokov

NAJLEPŠIA
CENA

NA TRHU
už 10 rokov

Slovenská
firma

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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Komunikatívna znalosť 
Nemeckého jazyka 

Platné povolenie 
na prepravu zvierat

Nemecká pracovná zmluva 
Vybavíme všetko potrebné 

pre prácu 
Možnosť turnusov 

Ubytovanie  zabezpečené
Stabilná celoročná práca

www.fuchs-fleisch.de
job@simon-fleisch.de

+49/ 15145093826

VODIČ  
KAMIÓNA
preprava hovädzieho 

dobytka
3000 € - 3500 € brutto

PRACUJTE 
         V DÁNSKU
PRIJMEME 
TESÁROV 
A SADROKARTONISTOVA SADROKARTONISTO
Práca na živnosť (Formulár A1)

Tel.: 0915 850 620
Mail: infodanska@gmail.com

PráPrácaca nana živživnosnosť (ť (ForFormulmulár ár A1)

T l 0915 850 620

- ubytovanie zabezpečené
Požadujeme:
- zodpovednosť
- 2 až 4 členná partia 
  (jeden z partie musí ovládať AJ)
- vlastné auto
- prax a znalosť v odbore

20 EUR/hod.
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