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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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NEREZOVÉ VLOŽKY  •  0905 682 445

KOMINÁRSTVO  MRÁZKO Košice Krásna
Revízie, kontrola a čistenie   špeciálnou kamerou
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www.cisteniehrobov.sk
0907 946 25610-ročné skúsenosti

SERVIS
OKIEN

rýchlo a lacno
0918 217 665
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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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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

410€
REHAU

518€

Brugmann
SALAMANDER

340€
REHAU

414€

Brugmann
SALAMANDER

470€
REHAU

555€
Brugmann
SALAMANDER

390€
REHAU

465€ AKCIAAKCIA

AKCIA
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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

2 izb. AZOVSKÁ /NAD JAZEROM/  - OV, 6.p., 50m2, 
bez loggie, byt je po kompletnej rekonštrukcii 
CENA:             83.000 €               mobil: 0917 969 909
2 izb. Kpt. JAROŠA č. 2 /FURČA/  - OV, 4.p., 59m2, 
loggia, byt je po komp. rekonštruk. + nové spotrebiče
CENA:             92.000 €               mobil: 0917 969 909
GARSÓNKA, EXNÁROVA č. 4 /FURČA/  - OV, 2.p., 24 
m2, loggia, byt je po komp. rekon. + nové spotrebiče
CENA:             59.000 €               mobil: 0917 969 909
3 izb. BIELOCERKEVSKÁ /FURČA/  - OV, 2.p., 66m2, 
loggia 3m2, po staršej rekonštrukcii, kúpou ihned voľ.
CENA:             85.000 €               mobil: 0915 864 533
3 izb. TURGENEVOVA /JUH/  - OV, 2.p., 72m2, prážs. 
typ, loggia zaskl., po staršej rekonštr., kumbál + pivnica
CENA:          119.000 €               mobil: 0915 864 533
RODINNÝ DOM, SEŇA  - obyt.plo.110m2, kompletná 
rekonštruk.,3izby, kuch. s komor.,WC+kúpelka, altánok  
CENA:             86.900 €               mobil: 0905 877 722

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

SKLADOVANIE
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www.regionpress.sk
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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 
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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)

Kierkegaardov dodatok

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Johann Paul Friedrich Richter bol 
nemecký humorista a spisovateľ, ro-
mantik, priateľ filozofa Herdera. Veselý 
človek, ktorý o vážnych témach hovoril 
jasne a výstižne. „Na cti si najčastejšie 
zakladajú tí ľudia, ktorí žiadnu ne-
majú.“ Tak znie jeden z jeho nie až tak 
známych výrokov, no v dnešnej dobe na 
Slovensku je dobré ho oprášiť.

Keď Jean Paul opúšťal tento svet, ďal-
ším skvelým výrokom ho obohatil Søren 
Kierkegaard, tentoraz dánsky filozof a 
teológ: „Zdá sa, že ľuďom bola daná 
reč nie preto, aby vyslovili svoje myš-
lienky, ale aby zastierali, že žiadne ne-
majú.“ Oba výroky sa stali bezvýhradne 
nadčasové a nadpriestorové. A priam sa 
ponúkajú u nás v čase, keď médiá priná-
šajú informácie o stále nových a nových 
politických stranách, v pozadí ktorých 
sú starí a ešte starší politici. A bezočivo 
sa nazývajú politikmi novými, či poli-
tikmi novej generácie politiky. Jean Paul 
vedel, čo hovorí. Konkrétne, čo povedal 
aj o nich. S  Kierkegaardovým „dodat-
kom“ je ich charakteristika dokonalá.

Túžba po moci a hlavne veľa rečí, 
ako ju zdôvodniť tak, aby naletelo čo 
najviac „dobrákov“. Veľa zbytočných a 
prázdnych rečí. Žiaľ, často aj nepravdi-
vých. Lebo ľuďom bez cti a bez myšlie-

nok na pravde nezáleží, nepovažujú ju 
za nejak mimoriadne dôležitú pre vlast-
ný „úspešný“ život. Napokon, počuli 
sme, mladým má slúžiť na povzbudenie 
a na cestu k úspechu ani nie tak česť a 
myšlienka, ako skôr „nejaký ten joint“, 
je to predsa v mladom veku normálne. 
Zrejme je ale nenormálne, ak mladý člo-
vek pracuje, maká na tri zmeny, po práci 
pomáha manželke s deťmi a po veče-
roch ešte aj obci, v ktorej žije.

Takéhoto človeka nazvali tí bez cti 
a myšlienok „pobúrenou pokryteckou 
slovenskou krčmou“. Zapamätajte si 
tie slová, zapamätajte si, za čo vás po-
važujú, ak o pár týždňov vyrazia zas aj 
za vami a budú od vás s lacným úsme-
vom a ešte lacnejším predstavením pý-
tať vaše hlasy výmenou za ich moc nad 
vami. 

Pobúrilo ich, že „ľud je pobúrený“. 
Ľud má podľa nich držať ústa. 
Lenže – nemali sme prá-
ve to u nás do roku 1989? 
Kierkegaardov dodatok je 
naozaj možno v čase starý 
– veď má už viac ako 150 
rokov. Napriek tomu 
sa zas stáva aktuál-
ny. Všetko dobré -

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
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maľby, nátery
nástrek variopaint

na umakartové jadrá

HODINOVÝ MANŽEL - ÚDRŽBÁR
Výmena batérií, dlažby, obklady, výmena WC,
menšie stavebné práce, maliar  Kontakt: 0910 265 473

UPRATOVANIE BYTOVÝCH A NEBYTOVÝCH
PRIESTOROV A KANCELÁRIÍ   Kontakt: 0940 167 464

34
-0

02
3-

18

34
-0

02
3-

17TERAZ AKCIA 
BEZPEČNOSTNÉ DVERE ZDARMA

vodoinštalačné práce, murovanie, betónovanie,
betónové ploty a oporné múry, sadrokartónové podhľady

a priečky, obklady, dlažby, rekonštrukcie na kľúč

REKONŠTRUKCIE BYTOVÝCH JADIER
a BYTOVÝCH DOMOV

REKONŠTRUKCIE BYTOVÝCH JADIER
a BYTOVÝCH DOMOV

najmodernejšími profi strojmi

0911 60 20 40

•panelu
•železobetónu
•jadrové vŕtanie

Najlacnejšie
REZANIE
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Diamond cut s.r.o.

www.diamantoverezanie.sk

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

34
-0

02
2-

1

34
-0

08
3

Kancelária v Košiciach, Strojárenská 13, 1.posch.

Informácie ohľadom umiestnenia

055/622 00 11 | 0905 962 161
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LETNÁ AKCIA

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

Jazerná 1 (Areál Dávid), 040 12 Košice

Prvotriedne žulové pomníky z kvalitného prírodného materiálu za bezkonkurenčné ceny

-35%
Kompletné práce
- aj výkopy
Seriózny prístup
ku každému zákazníkovi
Bezplatná obhliadka
a nacenenie

ZASTÚPENIE NA CELOM
VÝCHODNOM SLOVENSKU

Obojstranná impregnácia
pomníka proti vode

ZDARMA

Využite zľavy až do výšky

pri celom žulovom komplete

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

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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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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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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0905 611 093

ŽALÚZIE
a SIETE
LETNÁ
AKCIA
-40%

SERVIS OKIEN

www.eurofal.sk | eurofal@gmail.com

bezpečnostné dvere, plastové okná

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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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

25 km od Košíc + 1 km prístupová spevnená
lesná cesta. Chata je zateplená, 2-podlažná,

4 izby, kuchyňa, kúpeľňa + WC, chodba
+ samostatná prístavba, kanalizácia - žumpa,

EE - 320, 220 V, krb vnútorný aj vonkajší.

cena: 80.000€,  kontakt: 0915 916 118
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-odvoz-dovoz
-sťahovanie
vypratávanie
pivníc, záhrad
-likvidácia 
azbestu-eternito-
vých striech, staveb-
ného a iného odpadu
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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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Uzatvorenie rezervačnej zmluvy je čo-
raz častejšie jedným z prvých krokov 
na ceste k vlastnému bývaniu. 

Ide o postup pri kúpe nehnuteľnosti, 
ktorým záujemca prejaví vážny záujem 
o  kúpu konkrétnej nehnuteľnosti. Re-
zervačnú zmluvu nemožno zamieňať 
so zmluvou o  budúcej zmluve. Úče-
lom rezervačnej zmluvy je krátkodobé 
rezervovanie nehnuteľnosti pre záu-
jemcu za účelom získania finančných 
prostriedkov a prípravy potrebných 
podkladov a  dokumentov k  uzatvore-
niu zmluvy o  prevode nehnuteľnosti. 
Rezervačná zmluva je teda typ nepo-
menovanej zmluvy, ktorá sa uzatvára 
medzi záujemcom, vlastníkom nehnu-
teľnosti a realitnou kanceláriou (v prí-
pade, ak sa nehnuteľnosť predáva pros-
tredníctvom realitnej kancelárie). 

Výhodou uzavretia takejto zmluvy 
je záväzok vlastníka nehnuteľnosti 
(prípadne aj realitnej kancelárie), že 
nehnuteľnosť neponúkne do vopred 
určeného dátumu na predaj a nebude 
rokovať o jej predaji s iným záujemcom 
a  na druhej strane je táto zmluva po-
tvrdením vážneho záujmu záujemcu 
o  kúpu danej nehnuteľnosti. Obvykle 
sa medzi zmluvnými stranami dojed-
náva aj poplatok, tzv. rezervačná zá-
loha ako záloha na kúpnu cenu alebo 
poplatok za rezerváciu. V prípade kúpy 
nehnuteľnosti sa táto záloha alebo 

poplatok započíta do kúpnej ceny ako 
časť kúpnej ceny. V rezervačnej zmluve 
je možné dojednať aj prípadnú sankciu, 
ak by vlastník nehnuteľnosti ponúkal 
rezervovanú nehnuteľnosť aj napriek 
rezervačnej zmluve ďalej resp. pre prí-
pad, ak by bola nehnuteľnosť predaná 
inému záujemcovi v čase do konca ter-
mínu rezervácie. 

V rezervačnej zmluve je možné do-
jednať sankciu aj pre prípad, ak by zá-
ujemca svoje rozhodnutie prehodnotil 
do konca termínu rezervácie a ďalej 
by už nemal záujem o  kúpu predmet-
nej nehnuteľnosti. Rezervačná zmluva 
by mala obsahovať najmä popis všet-
kých zmluvných strán, špecifikáciu 
nehnuteľnosti, výšku rezervačného 
poplatku, výšku kúpnej ceny za nehnu-
teľnosť,  výšku sankcií za porušenie 
povinností zo strany zmluvných strán 
a dátum, do ktorého má byť nehnuteľ-
nosť rezervovaná. Správne sformulo-
vaná rezervačná zmluva chráni všetky 
zmluvné strany – vlastníka nehnuteľ-
nosti, záujemcu, aj realitnú kanceláriu.

Rezervačná zmluva na kúpu 
nehnuteľnosti

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

e-mail: info@v4legal.sk,   www.v4legal.sk

Letná sezóna je v plnom prúde a 
diaľnice sú preplnené dovolenkármi, 
nielen večne sa ponáhľajúcimi prácou 
zaneprázdnenými vodičmi.

Bratislavská polícia na svojej face-
bookovej stránke upozorňuje, že počas 
letného obdobia sa na viacerých úsekoch 
diaľnic aj na území Bratislavského kraja 
častejšie stretáva s prípadmi podvodní-
kov, ktorí predstierajú poruchu na moto-
rovom vozidle.

Snažia sa zastaviť iných vodičov a 
následne sa od nich pokúšajú vylákať 
finančnú hotovosť. Príkladom je pod-
ľa polície vodič tmavomodrého Audi s 
nemeckým evidenčným číslom, občan 
Rumunska, ktorý sa spolu so svojou spo-
lujazdkyňou, tiež občiankou Rumunska, 
snažil blokovať ostatných účastníkov 
cestnej premávky. Fingovaním poruchy 
sa ostatných šoférov snažili zastaviť a po-
núkali im na predaj predmety zo žltého 
kovu, o ktorých tvrdili, že sú zlaté. Polí-
cia rumunskému vodičovi uložil bloko-
vú pokutu za nedanie prednosti v jazde, 
nesprávnu jazdu v jazdných pruhoch a 

jazdu po krajnici.
„Buďte v takýchto prípadoch aj počas 

obdobia letných dovoleniek obozretní a 
nenechajte sa od podvodníkov nachy-
tať,“ radí polícia na sociálnej sieti. Ak tie-
to osoby predstierajú, že sa ocitli v núdzi, 
treba im odporučiť kontaktovať niektorú 
zo záchranných zložiek. „Za žiadnych 
okolností však nedávajte peniaze nezná-
mym osobám, ani od nich nič nekupuj-
te,“ varovala bratislavská polícia.

Tak isto sú známe prípady z čerpa-
cích staníc, keď vodič natankuje a nechá 
pri stojane neuzamknuté vozidlo, často aj 
s cennejšími vecami ako je elektronika na 
sedadlách.

Ak by vás aj hrýzlo svedomie, že nie-
kto sa vás snaží požiadať o pomoc a vy 
nereagujete, radšej zavolajte priamo po-
líciu, alebo centrálnu linku 112, oznámte 
im, že tam a tam ktosi žiada pomoc. Polí-
cia také prípady preverí úplne bezpečne 
a vyše svedomie môže zostať pokojné. 
Možno tak aj zabránite tomu, že niekto 
iný bude okradnutý.

Polícia varuje pred podvodníkmi

» red

www.vekostav.sk
info@vekostav.sk

Dunajská 10, Košice

0911 671 234

GARANCIA

VYSOKEJ KVALITY
a NAJNIŽŠEJ CENY

na Slovensku

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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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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(dokončenie z minulého čísla)

TLC diéta rieši vysoký cholesterol, učí 
vymeniť nezdravé tuky za zdravé, po-
máha chudnúť.

Základné princípy:
• Mäso – chudé druhy, hlavne hovädzie, 
hydina bez kože, ryby: môžete si dopriať 
maximálne 5 porcií denne, pričom jedna 
porcia predstavuje 30 gramov (g) v  su-
rovom stave. Celková denná hmotnosť 
nemá presiahnuť 140 – 150 g.
• Strukoviny -  jedenkrát denne pol 
šálky strukovín. Ideálne je strukoviny 
nahradia dve porcie mäsa, teda asi 50 g.
• Nízkotučné mlieko a mliečne výrob-
ky - mlieko, tvaroh, biele jogurty. Jednu 
porciu si môžete dopriať dva až trikrát 
do dňa. Za jednu porciu sa počíta pohár 
mlieka s obsahom tuku 1 percento, kelí-
mok nízkotučného jogurtu, alebo 30 g 
nízkotučného syra. 
• Vajíčka  - počas týždňa si môžete dať 
najviac dve celé vajíčka. Sleduje sa prí-
jem žĺtok, v ktorých je najviac cholestero-
lu. Bielka sú bez obmedzenia.
• Ovocie je povolené dva až štyrikrát dňa. 
Za jednu porciu sa považuje jeden kus ovo-
cia, napríklad banán, jablko, pomaranč, 
hrnček drobného - napríklad maliny, ču-
čoriedky alebo z  väčšieho ovocia, naprí-
klad melón, pol pohára zaváraného ovocia 
alebo tri štvrtiny pohára ovocného džúsu.
• Zelenina tri až päť porcií denne -   ľu-

bovoľné druhy, môže byť varená, peče-
ná, na pare či grilovaná.   jedna porcia 
znamená jeden kus zeleniny, napríklad 
mrkva, kaleráb, paradajka, paprika, ale-
bo hrnček čerstvého šalátu akéhokoľvek 
druhu, pol šálky nakrájanej surovej ale-
bo varenej zeleniny, alebo tri štvrte po-
hára zeleninovej šťavy.
• Chlieb, cereálie, cestoviny, ryža 
a ostatné obilniny – šesť porcií denne. 
Ekvivalentom porcie je jeden krajec chle-
ba, jedno pečivo, 30 g cereálií, pol hrn-
čeka varenej cestoviny, ryže a iných obil-
nín. Počet porcií ale môže byť aj menší, 
ak je cieľom nielen úprava cholesterolu, 
ale aj hmotnosti.
• Sladkosti a  pochutiny – výnimočne 
a  je dôležité vyberať si také, ktoré majú 
málo tuku a tuk je nenasýtený (nie vždy je 
to ale na obale napísané). V praxi to zna-
mená nevyberať si plnené keksíky, koláče 
a cukríky rôznymi tukovými náplňami.

Samozrejmosťou je vyhýbať sa živo-
číšnym tukom, ako sú slanina, masť, 
oškvarky, klobásy. Význam-
ný efekt je možné vidieť už 
o šesť týždňov. Ak pretrvá-
va vysoká hladina choles-
terolu, k slovu sa dostáva-
jú lieky – hypolipemiká, 
na zníženie hladiny 
tukov.

Diéta na zníženie hladiny 
cholesterolu

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

metabolizmu a výživy
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Donášková služba

KYTICE, VENCE, BOXY RUŽÍ

&
Srdiečko

KVETY
Komenského 22

Košice
0905 778 904

KVETY
Mier

Košice
055/6712 715

www.expreskvety.sk

0905 778 904
Príjmeme predavačku

kvetov, kvetinárku

(700 eur brutto + dohoda)
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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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»VEZMEM DO PRENÁJMU GA-
RÁŽ, 0918812085
»Prenajmem dvoj-garáž na 
Vodárenskej ulici v Košiciach 
s montážnou jamou a stud-
ňou. Cena 200 € mesačne + 
depozit 2 mesiace. 0911 664 
654

»Kúpim haki lešenie 0908 
532 682

»KTO DARUJE BUDÚCEJ SLO-
BODNEJ MAMIČKE ZO SOCIÁL-
NE SLABEJ RODINY DOJČENEC-
KÚ PODPRSENKU A CUMLÍK 
PRE NOVORODENCOV. LEN SMS 
0907 524 913
»Kúpim staré odznaky, vy-
znamenania, mince, 0907 
910 755
»Čistenie hrobov a obnova 
písma, serióznosť, korekt-
nosť a spoľahlivosť. T.Č. 0919 
205 521

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.

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

14 RÔZNE / iné    

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    

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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DOBROVOĽNÁ DRAŽBA
3 izbový byt 

Košice
Najnižšie podanie: 95 400,00 EUR

Termín konania dražby: 
dňa 28.08.2019 o 14:00 hod.
Miesto konania dražby: 
Manažérska učebňa P. F. Druckera 
č. 207, 2. poschodie, TeleDom Hotel, 
Timonova č. 27, 040 01 Košice.

Dražobná zábezpeka: 15 000,00 EUR
Predmet dražby: trojizbový byt o výmere 72,82 m2, na ul. 
Československej armády  v meste Košice. Byt č. 28 je na 7.p., vchod č. 14, 
v bytovom dome súpisné č. 1178. Podiel priestoru na spoločných častiach 
a zariadeniach bytového domu je o veľkosti 260/10000. Predmet dražby 
je evidovaný na LV č. 13557, k.ú. Huštáky. 

Kontakt: 02/32202731, schmidt@platitsaoplati.sk, 
www.platitsaoplati.sk
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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

VÝROBA 
PREDAJ
pozinkovaného

a    
poplastovaného

PLETIVA
na MIERU

0944 133 774
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www.KiNEKUS.sk
kinekuskosice

KiNEKUS Košice Južná trieda 66, Košice 055/789 84 62
Po - PIA: 6.30 - 18.00 / So: 8.00 -16.00

Demižón
sklenený, v plastovom obale s ušami

Vďaka plastovému obalu 
je nižšia pravdepodobnosť 
rozbitia. Navyše vďaka 
ušiam sa ľahšie prenáša.

149€

69€

Zváračka invertor
MMA-200
prúdový rozsah 20-195 A, 
kvalitné káble prierezu
25 mm2, funkcia HOT START pre 
ľahké zapálenie oblúka, funkcia 
ANTI-STICK - bez lepenia 
elektródy

Uhlová brúska
SF7C224-T2 max. priemer 
kotúča 230 mm, výkon 2400 W, 
230V/50Hz, bočná rúčka 

Vozík
4-kolesový, nosnosť až 300 kg, nafukovacie kolesá, rozmery 125x65x32 cm, vnútorný rozmer korby 120x60 cm, 
sklopné bočnice, pogumovaná rukovať, možnosť pripojiť cez oje, hmotnosť 39 kg

Odšťavovací hrniec
3-dielny, objem 8 l, hrubé
dno, sklenená pokrievka,
vhodný na rôzne ovocie

Lis na ovocie
celokovový, drevená rúčka, ručný, upínanie na stôl CENOVÝ TRHÁK

2190€
27€

CENOVÝ TRHÁK
3490€

40€
25 l 17,90 €
34 l 19,90 €
54 l 22,90 €

pre
kcia 

2
3
5

Vozík
109€
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Medveďov je naozaj v našej príro-
de akosi veľa. A sú čoraz bližšie k 
ľudským obydliam. Čo tak poradiť 
čo robiť počas možného stretu?

Keď sa človek nachádza v lese sám, 
mal by svoju prítomnosť medveďovi 
oznámiť napríklad pískaním, tlieska-
ním alebo spievaním. Ak medveď o 
človeku vie, spravidla sa mu vyhne, 
povedal pre TASR Marián Hletko 
zo Zásahového tímu pre medveďa 
hnedého zo Štátnej ochrany prírody 
(ŠOP) SR. Ich denný rytmus je prispô-
sobený tak, aby sa vyhli ľuďom. Akti-
vita medveďov narastá za súmraku a 
klesá na úsvite.

Ak sa chce človek vyhnúť stretu s 
medveďom, mal by obmedziť pohyb 
v horách pred svitaním a za súmraku, 
vysvetlil Marián Hletko s tým, že by 
sa mal pohybovať výlučne po turis-
tických chodníkoch. „Ak ste na pre-
chádzke s partnerom, s partnerkou 
alebo vo väčšej skupine, upozornite 
medveďa na svoju prítomnosť rozho-
vorom, minimalizujete tak možnosť, 
že medveďa prekvapíte,“ pokračoval. 

ŠOP upozorňuje na to, že človek 
by sa mal počas turistiky alebo pre-
chádzky vyhýbať miestam s obme-

dzeným rozhľadom a s hustým poras-
tom. Medvede tam často oddychujú. 
„V prípade, že sa prechodu cez húš-
tinu nemôžete z akéhokoľvek dôvo-
du vyhnúť, zastaňte a upozornite na 
svoju prítomnosť skôr, ako sa do hus-
tého porastu dostanete. Počkajte pár 
minút a dožičte tak medveďovi čas na 
jeho pokojný odchod,“ vysvetlil Mari-
án Hletko. 

Na svoju prítomnosť by mal člo-
vek upozorniť medveďa aj v prípade 
hmly, silného dažďa či v okolí rieky. 
„Vodný tok kamufluje vašu prítom-
nosť tak, že medveď nemusí počuť váš 
príchod. Keď sa napríklad približujete 
k medveďovi proti vetru, nemôže za-
chytiť váš pach,“ uviedla ŠOP. Taktiež 
by sa človek mal vyhýbať miestam 
s poľovníckymi krmoviskami, ktoré 
medvede vyhľadávajú pre dostatok 
atraktívnej a ľahko dostupnej potra-
vy.

„V územiach s vyššou frekvenciou 
pohybu turistov alebo v dôsledku 
iných rušivých vplyvov, sa medvede 
počas dňa správajú zväčša stacionár-
ne, čo zmenšuje ich šance na stretnu-
tie s človekom,“ doplnil marián Hlet-
ko.

Ak medveď o vás vie, je dobre

» TASR + red

Čítal som viaceré knihy o budúcom 
svete. Niektoré vízie na mňa pôsobia 
tak, že máme nového Boha - človeka, 
ktorý sa chystá poraziť smrť. 

Hovorí sa aj o tom, že vznikne trieda 
zbytočných ľudí, nadľudí a autorita sa 
presunie na zosieťované algoritmy a 
umelú inteligenciu. Diskutuje sa o tom, 
že za ľudí budú pracovať stroje, vyrie-
šime choroby a vojny, budeme žiť dlho, 
veľmi dlho, večne...

Autori mnohých pohľadov do bu-
dúcnosti sú technokrati. Považujú člo-
veka za akýsi mechanizmus, o ktorý sa 
treba lepšie starať, aby sme mu predĺži-
li životnosť. Život človeka redukujú na 
jeho fyzické telo a v rozvoji sveta nepo-
čítajú s Bohom. Veď načo, keď Ho na-
hradili ľudia so schopnosťami stvoriť 
človeka a zabiť ho, keď je nepotrebný? 
Chcú riadiť prírodu a svet okolo nás. 
Zatiaľ vidíme iba následky toho, ako 
človek v posledných storočiach našu 
planétu zničil. Človek nebude žiť stov-
ky rokov, ak zničíme prírodu na Zemi. 

Na obezitu dnes zomiera trikrát 
viac ľudí ako od hladu. Harari vo svojej 
knihe Homo Deus uvádza čísla z roku 
2012, ktoré hovoria, že na samovraž-
dy zomrelo viac ľudí (800 tis,), ako na 
následky násilia (vojny 120 tis. a krimi-

nalita 500 tis.). Na cukrovku zomrelo 
takmer raz toľko ľudí ako na samovraž-
dy - 1,5 mil. Harari hovorí, že cukor je 
nebezpečnejší ako pušný prach.

Ak chceme hovoriť o budúcnosti 
sveta, mali by sme viac počúvať pápeža 
Františka, ako „inžinierov,“ ktorí chcú 
stvoriť nového človeka. Stretávam ľudí, 
ktorí majú okolo päťdesiat a už stratili 
chuť žiť. A vedci chcú poraziť smrť. Naj-
skôr musíme zvíťaziť nad osamelosťou, 
nepotrebnosťou, depresiami, sebec-
tvom a nedostatkom lásky. Môj otec je 
lekár a hovoril mi, že mnohí starí ľudia 
nezomierajú na choroby, ale opuste-
nosť a samotu. Človek chce byť užitoč-
ný a potrebuje v živote aj lásku, vzťahy 
a zmysel. Ešte stále sme sa nenaučili 
spolunažívať s ľuďmi, ktorí sú iní ako 
my a žiť v súlade s prírodou okolo nás. 
A chceme stvoriť 
nadľudí a osídľovať 
planéty vo vesmíre. 
Neporážajme smrť, 
ochraňujme život. 
Počúvajme Boha a 
nehrajme sa na 
Neho.

Porazíme smrť?

» Ján Košturiak
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Nie 
prísť tu, ale prísť sem.

Slovenčina naša

Nie párty, ale zábava.
Slovenčina naša
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SIETE PROTI
HMYZU

Servis
Montáž
Dodanie
Oprava

www.samoplus.sk
SAMOplus
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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 augusta

ická nerezová rúra Elektrolutrleke x

3030
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Mimoriadne obľúbené a turisticky 
atraktívne dvojmestie na oboch bre-
hoch Dunaja – Štúrovo a Ostrihom 
prichádza s novinkou pre svojich 
návštevníkov.

Mesto Štúrovo spoločne s maďar-
ským mestom Ostrihom buduje prvý a v 
Európe zatiaľ jediný cezhraničný verej-
ný systém požičovne bicyklov. „Pozdĺž 
slovensko-maďarskej hranice vznikne 
nová forma verejnej dopravnej služby, 
ktorá prispeje k ešte lepšiemu prepoje-
niu dvoch pohraničných miest a k zlep-
šeniu úrovne ich vzájomnej sociálnej 
prepojenosti,“ skonštatoval primátor 
Štúrova Eugen Szabó. Prostredníctvom 
služby budú môcť obyvatelia a turisti 
prejsť cez most bicyklom a súčasne sa 
zníži aj miera znečistenia prostredia.

V rámci projektu sa vybuduje v mes-
tách Štúrovo a Ostrihom 14 nových sto-
janových staníc pre bicykle, šesť z nich 
bude v Štúrove a osem v Ostrihome. 

Systém sa doplní o 105 nových bicyklov. 
V Ostrihome pribudne do už existujú-
ceho systému požičovne bicyklov 30 
klasických bicyklov a 30 s elektrickým 
pohonom. V Štúrove bude umiestne-
ných 30 tradičných bicyklov a 15 bicyk-
lov s elektrickým pomocným pohonom. 
Celý systém bude vybavený obslužnou 
infraštruktúrou.

Spoločne vyvinutý systém umožní 
záujemcom v Štúrove i v Ostrihome vy-
požičať si bicykel z ktorejkoľvek stojano-
vej stanice a taktiež ho do ktorejkoľvek 
stanice vrátiť. Stanice budú umiestnené 
v blízkosti všetkých dôležitých mest-
ských ustanovizní oboch miest. Verejná 
požičovňa bicyklov bude slúžiť miest-
nym obyvateľom aj turistom. Rozvojové 
aktivity uskutočňované v rámci pro-
jektu bude na základe úspešného ve-
rejného obstarávania realizovať firma 
T-Systems Magyarország Zrt. spoločne 
so subdodávateľom Neuzer Kft.

Spoločná ponuka 
Štúrova a Ostrihomu

» TASR
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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

Obsadzovaná profesia:

Operátor Call Centra
Náplň práce:
Prijímanie a spracovávanie hovorov
v nemeckom jazyku

Požadovaná úroveň jazyka:
B1- B2, aktívne slovom a písmom

Mesačná mzda: 850 eur / Brutto

Hľadáš prácuHľadáš prácu
v mladom a dynamickom kolektíve?

Rád komunikuješ v nemeckom jazyku?

Sme pre teba tou správnou voľbou!

Kontaktujte nás: 0917 430 509
jobs@green-telecom.eu
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Nie odbáčať 
či zabáčať, ale odbočovať, zabočovať.

Slovenčina naša

Predlhé roky sľu-
bujem mojej Pavlín-
ke postaviť dom. Keď 
som si už konečne 
našiel čas, tak som 
sa dostal do vlastnej 
pasce. Pri všetkom 
chcem byť, všetko 

kontrolovať, mnohé si urobiť sám ... a tak 
úplne obyčajný dom staviam už piaty rok.

Keďže finišujem s domom, správy 
sledujem len okrajovo a viac-menej čítam 
len nadpisy. A tak sa mi stalo, že som si 
prečítal nadpis, že sa na Trubana zniesla 
spŕška kritiky za to, že podľa Trubano-
vých slov si dal v mladosti jednu cigaretu 
marihuany ... a chcel som sa ho zastať. 
Našťastie som si nakoniec prečítal k tomu 
viac a pozrel predmetné video, kde Tru-
ban reční o drogách.

A zostal som z neho zhrozený. Pustili 
ho na vysokú školu medzi mladých štu-
dentov a on miesto toho, aby im dal ne-
jaký pozitívny vzor či príklad do života, 
rečnil o svojich skúsenostiach s drogami, 
akoby to bolo niečo úžasné. Každopádne 
z jeho rečí vyplynulo, že to v jeho prípade 
vôbec nebolo o jednej marihuanovej ciga-
rete, ale že toho poskúšal rôzneho veľa. A 
podľa odborníkov, ktorí sa k tomu vyjad-
rovali, museli to byť aj tvrdé drogy.

Tu je pár jeho výrokov pred študen-
tami: „... ČO MÁM JA RÁD na tom športe 
a NA TÝCH DROGÁCH JE TEN DOPAMÍN 
EFEKT.“ a „... TO JA SA NAMOTÁVAM NA 
VŠETKY MOŽNÉ LÁTKY, pretože keď som 

to robil prvýkrát, vyfajčil som sedem a po-
tom som sa zgrcal.“ a „ TAKŽE TOTO SÚ 
TAKÉ TRI, ŠTYRI BODY, KTORÉ SOM SA 
JA NAUČIL POPRI UŽÍVANÍ DROG“ a tiež 
„ČO MA POTOM NAKOPNE? TO MA ZASE 
DROGY NAUČILI, ŽE KEĎ MÁŠ BAD TRIP, 
že ti to bude trvať celý život …“

Katastrofa. A toto má byť vraj budúci 
premiér!? Človek, ktorý úplne nezodpoved-
ne vychvaľuje svoje skúsenosti s drogami 
ako niečo úžasné, motivujúce a inšpirujú-
ce. Viem, že ostatní opoziční politici budú 
v tejto téme tichúčko držať bobríka mlčan-
livosti - lebo veď Truban je „náš človek“. 
Nemyslím si, že je to správne. Pravdu treba 
pomenovať vždy bez ohľadu na následky.

PS. V našom hnutí OĽANO ideme na 
to poctivo - ak sa chce poslanec znova po-
slancom stať, musí ísť pekne krásne na ko-
niec kandidátky - a odtiaľ skladať účty voli-
čom za svoju prácu. Toho sa zľakli niektorí 
naši poslanci a radšej opustili bez slovíčka 
vďaky ľudí, ktorí na nich roky makali a išli 
si hľadať nového hostite-
ľa, cez ktorého sa do 
parlamentu znova 
prepašujú. Dve z 
nich tento týždeň 
nakoniec skončili v 
KDH, ktoré ich dá do-
predu na kandidátku 
... nuž aj tak sa dá robiť 
akože „charakter-
ná“ politika.

Trubanove drogy

» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO 03
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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

kkkkkkkkkk

 kachle

DOVOZ 
   SR 
  do 5 
prac.dní 

Záhradné  krby    grily, 
                 pece
                 ATLAS
                  hnedý

 pece TUMA
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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

www.balkona.eu
0918 477 323

Ku ka�dej objednávke dar�ek
Mo��������lát���������rokom

zimné záhrady 

Mo������výhry 300 €

ter��y

Z�AVY A��DO 30�

balkóny
��látky od 35 € ��látky od 149 € ��látky od 98 €

rámové
bezrámové
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Voľné termíny:
29.9. – 5.10. | 6.10. – 12.10. 

 13.10. – 19.10. | 20.10. – 26.10.19

Rezervácie: 0918 591 942
Oravský Podzámok č. 396
www.oravskahoraren.sk

Pobyt na 7 dní / 6 nocí
s plnou penziou a Programom

iba za 228€
Pre dôchodcov
iba za 178€ ������������������

��������������������

PRACUJ 
U NÁS

0800 500 091
MZDA 

OD 850 € DO 1300€BEZPLATNÁ
INFOLINKA
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Chceš
naštartovať
svoju kariéru?
          Naša spoločnosť 
          ti v tom pomôže

ZÁSTUPCA
 PREVÁDZKY  FRESH PLUS KOŠICE

€ + odmena z tržby + odmena za nárast

PREDAVAČ/KA
NA ÚSEKU  MÄSA A MÄSOVÝCH VÝROBKOV

 €+ príplatok za nefajčenie + príplatok za prácu  

cez víkend vo sviatok a nadčas + odmena za výkon

PREDAVAČ/KA
NA ÚSEKU OVOCIA/ZELENINY, 
MLIEČNYCH VÝROBKOV, PEČIVA

Nástupná mzda 6  €+ odmena za obrat + odmena  

od nadriadeného + príplatok za prácu cez víkend a nadčas

Nástupná mzda  € + odmena za obrat + odmena 

od nadriadeného + príplatok za prácu v noci, cez víkend 
a nadčas

 benefity 
 


 podľa firemného štandardu

 Stabilné zamestnanie v našej spoločnosti
 Kvalitné vstupné zaškolenie

 Možnosť kariérneho rastu v rámci spoločnosti
 Podávanie teplej stravy: výber z 8 druhov jedál

denne za symbolickú cenu
 Vernostné za každý odpracovaný rok v spoločnosti
 Vianočná odmena
 Finančné odmeny pri životných udalostiach ako je svadba,

narodenie dieťaťa, životné jubileum, pracovné výročie
 Firemné akcie: ples, MDD,

Mikuláš - Mikulášske balíčky, Vianočné balíčky
 Smartphone pre každého zamestnanca

 s neobmedzeným paušálom a internetom
 Príspevok zamestnávateľa na kartu MultiSport ( voľný vstup

 do siete s viac ako 380 športoviskami po celom Slovensku )
 - rôzne Fitness zariadenia, bazény, kúpaliská, wellness,
soľné jaskyne a ďalšie relaxačné centrá

 Zľavy pre zamestnancov v rámci spolupráce
 s cestovou kanceláriou Ferrotour

 Možnosť preplatenia výdavkov za získanie osvedčenia 

 

o odbornej spôsobilosti pre prácu v potravinárstve 

 

v hodnote 95 €
 Možnosť nákupu vo veľkoobchode Labaš s.r.o. 

 

za VO ceny aj so zamestnaneckou zľavou
 Zamestnanecká karta so zľavou na nákup v predajniach Fresh plus

 

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