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33-0008

KOŠICKO
Týždenne do 82 750 domácností

VÝKUP STARŠÍCH VOZIDIEL
EKOLOGICKÁ LIKVIDÁCIA
od roku výroby 1998

0944 414 457

• aj POŠKODENÝCH
• aj NEPOJAZDNÝCH

PENIAZE NA RUKU!
• odhlásenie vozidla
vybavíme za Vás

66-0025-1

ODVOZ ZDARMA

www.expreskvety.sk ¦ 0905 778 904

27-0016

34-0043-2

Donáška

KYTICE, VENCE

BEZPEČNOSTNÉ DVERE

66-0007-2

SKLADOVANIE

Certifikované bezpečnostné dvere
za najnižšie ceny v Košiciach!!!

cenu
obojstranné za
jednostranných

rýchlo a lacno

0918 217 665

0918 217 665
Diamond cut s.r.o.

REZANIE
•panelu
•železobetónu
•jadrové vŕtanie

okien a dverí

1

66-0009-1

0950 41 41 82

www.ZaluzieKosice .sk

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

34-0022-1

PRETESNENIE

0911 60 20 40
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OPRAVA
ŽALÚZIÍ
zameranie ¦ dovoz ¦ montáž

najmodernejšími profi strojmi

Hutnícka 22, Košice

www.regionpress.sk

NOVÉ ŽALÚZIE
NOVÉ SIETE
proti hmyzu

Najlacnejšie

Už 22 rokov sme tu pre Vás!

66-0001-1

34-0023-5

BETÓNOVÉ PLOTY

3 izb. VIEDENSKÁ č. 36 /SÍDLISKO ŤAHANOVCE/
- OV, 2.p., 76m2, loggia, v byte prebehla nová kom. rek.
CENA:
99.990 €
mobil: 0915 864 533
3 izb. PALÁRIKOVÁ č. 14 /JUH/ - OV, pražský typ,
vyvýšené posch. 72,90m2, loggia, kom. rekonštrukcia
CENA:
119.800 €
mobil: 0905 261 117
GARSÓNKA, AMURSKÁ č. 9 /NAD JAZEROM/
- OV, 11.p., 24m2, loggia, pôvodný stav, krásny výhľad
CENA:
49.900 €
mobil: 0917 969 909
4 izb. KRAKOVSKÁ /SÍDLISKO ŽELEZNÍKY/ - OV,
7.p., 72m2, bez balkónu, pôvodný stav s plast. oknami
CENA:
91.900 €
mobil: 0905 877 722
OBCHODNÉ PRIESTORY - TRAŤOVÁ /KOŠICE KRÁSNA/ - výmera 395m2, parkovacie miesta
CENA:
239.000 €
mobil: 0915 864 533
STAVEBNÝ POZEMOK /KE - KOŠICKÁ NOVÁ VES/
- výmera 1041m2, šírka 23m, IS: komplet v dosahu
CENA:
120 € / m2
mobil: 0905 261 117

0918 18 11 11, 055/303 11 11
www.realplus.sk

SERVIS
OKIEN
27-0017-10

Okamžitý výkup nehnuteľností,
aj zadlžených, v hotovosti

TERAZ AKCIA
BEZPEČNOSTNÉ DVERE ZDARMA

nástrek variopaint
na umakartové jadrá

37-0015-1

maľby, nátery

s montážou

27-0017-9

s montážou

od

56 €
560
66-0011-1

s montážou

420 €

66-0034

400 €

REKONŠTRUKCIE BYTOVÝCH JADIER
STAVBY DOMOV NA KĽÚČ

27-0005-1

Vhodné aj do
PÔVODNEJ
zárubne!!!
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Každý týždeň:
Sídliská a mestské časti:
Ťahanovce, Dargovských hrdinov - Furča, Sever, Staré mesto,
Juh, Železníky, Nad jazerom, KVP,
Terasa.
Vyšné Opátske, Krásna nad Hornádom, Pereš, Barca, Myslava,
Košická Nová Ves,

Pekný a už čiastočne aj kalendárne
jarný týždeň vážení čitatelia!
O pár dní sa začnú zapĺňať bocianie
hniezda. Všimli ste si, že je bežné, ak o
týždeň dva skôr priletí samček a až potom
samička? Tá už má hniezdo z väčšej časti pripravené, poopravované, všetko už
čaká iba na to, aby sa založila nová generácia. Dokonca aj na vchodových dverách
bytových domov sa (v lepšom prípade)
objavujú oznamy o tom, že v tom a v tom
byte sa začína rekonštrukcia, že sa bude
robiť denné od-do a že potrvá mesiac,
dva, tri. Aj preto u nás v našom týždenníku dáme pravidelnejší priestor téme stavba. Nielen tej však.
„Keď sa obyvateľstvo nechá rozptyľovať trivialitami, keď sa kultúrny život vymedzí ako nekonečný kolobeh zábavy, keď
seriózna verejná komunikácia dostáva podobu detského bľabotania, keď sa – stručne povedané – z ľudí stane iba obecenstvo
a z verejných záležitostí estráda, potom sa
národ ocitol v nebezpečenstve a jeho kultúrna smrť sa stáva reálnou možnosťou.“
To kedysi povedal Neil Postman (8. marec
1931, New York, New York, USA – 5. október 2003, New York), americký odborník
na masmédiá, mediálny teoretik, kultúrny
kritik, pedagóg, profesor a redaktor.
Preto sa na našich stránkach bude-

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

me snažiť aj naďalej nezaoberať sa iba
spomínanými banálnosťami práve tak,
ako sa naďalej budeme usilovať odvracať
vyššie naznačenú „kultúrnu smrť“ národa. Hoci aj informáciami, ktoré inde iba
ťažko nájdete. Lebo – ako napísal v minulom storočí mladý francúzsky prozaik
a všestranný umelec Boris Vian - „utekáme, čo nám nohy stačia do budúcnosti,
bežíme tak rýchlo, že nám uniká prítomnosť a minulosť sa nám stráca v prachu,
ktorý sme pri tom behu rozvírili.“ Je to
škoda. Pretože prítomnosť, najmä teraz,
na prahu jari, je predsa prekrásna.
Stačí, aby ste sa častejšie ako v uplynulých mesiacoch vybrali do prírody, alebo si
našli čas chvíľku posedieť na záhrade. Zastaviť ten nadiktovaný rytmus a pár okamihov byť pánmi svojho času. Stačí, aby
sme sa všetci venovali menej
tomu nepodstatnému, čo je
takmer bez hodnôt a zamerali sme sa na niečo oveľa
dôležitejšie. Život nás, náš,
a našich najbližších a jeho
kvalitu. Preto ešte raz
- pekný týždeň vám
všetkým.

-odvoz-dovoz
-sťahovanie
vypratávanie
pivníc, záhrad

-likvidácia
azbestu-eternito-

vých striech, stavebného a iného odpadu

kosicko@regionpress.sk
Masarykova 2, Košice
1. poschodie

66-0005-1

KOŠICKO

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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Západné Slovensko
Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

0905 625 433

37-0003-1

Obnova bytov, fasád a nátery striech.
Naša profesionalita - Vaša spokojnosť

vrátane garáže
v rekonštrukcii
30 km od Košíc
0950 504 832

sieťky žalúzie
garážové
brány
0905 694 993 | www.drevoplast.eu
drevoplast@drevoplast.eu

Interiérové
dvere

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

50.000
30.000
35.500
30.000
39.250
38.600
30.000
38.000
30.000
35.000
36.500
26.500
52.000

dvere

interiérové
vchodové

100m², poz. 2120m²

viac na www.bazos.sk

Študentská 1, Košice (bývalá práčovňa)

okná

RD v Nyiri - MAĎARSKO 59.500 €

66-0053

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.
57.000
67.000
26.000
30.000
24.000
15.000
30.000
25.500
48.000
35.000
21.000
32.500
25.000
31.000
38.000
52.000
45.500
18.000

rok hu Maľby - nátery schodísk a nebytových priestorov.
tr
na

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

30ov

27-0001-1

lV

66-0019-1

lll

KOŠICE

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

v ponuke aj posuvné
a dvojkrídlové

Východné Slovensko
Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL

opravíme
vymeníme baterky
urobíme nové aj s diaľkovým ovládaním
AUTOKĽÚČE a KĽÚČE
Národná trieda 58, Košice
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Študentská 1
Košice
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055/799 91 53 | 0905 694 993
drevoplast@drevoplast.eu | www.drevoplast.eu

66-0019-1

29.000
25.000
25.000
82.750
22.250
12.000
30.500
35.000
40.000
30.000

66-0015-1

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN
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BEZPEČNOSTNÉ DVERE

Vaša realitná kancelária
pre Košice a Prešov

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

BIELE
vzor

AKCIA 250€

0910 910 800 I kontaktujte ma kedykoľvek, 7 dní v týždni

kovanie
ZDARMA

www.realityvychod.sk I info@realityvychod.sk

zameranie
ZDARMA

Organizácia odpovednosti výrobcov
Zabezpečujeme
zber, prepravu a recykláciu
odpadu z elektrických
a elektronických zariadení.
Elektrozariadenia nepatria
do komunálneho odpadu.
e-mail: zeo@zeo.sk
web: www.zeo.sk

v ponuke aj

všetky dvere SKLADOM

odborná montáž s licenciou
technickej služby od polície SR

0917 56 36 12
0911 60 20 40

www.ocelovedvere.sk
ocelovedvere@ocelovedvere.sk

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

pre objednaných klientov bez čakania
Objednávky 055-304 57 27
Napajadlá 7, Košice

www.stkkosice.sk

zváracie stroje
zváracie roboty
ochranné pomôcky
elektródy
náradie a brusivo
lepidlá a tmely
zváracie drôty
kompresory
elektrocentrály
34-0017-1

www.gobako.sk

JAZERO

Po - Pia:
7.00 - 17.00
So:
8.00 - 13.00

STK + EK

VŠETKO OKOLO ZVÁRANIA A NÁRADIA
Holubyho 12, 043 27 Košice
e-mail: gobako@gobako.sk
Tel./fax: 055/677 03 19
055/72 74 07 - predajňa

STK

66-0002-1

v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge

INTERIÉROVÉ
DVERE

83-0092

DUB
vzor

37-0042

ORECH
MATNÝ

37-0009

ČEREŠŇA
MATNÁ

66-0051

DUB
MATNÝ

Prvotriedne žulové pomníky z kvalitného prírodného materiálu za bezkonkurenčné ceny

680€
ZASTÚPENIE NA CELOM VÝCHODNOM SLOVENSKU
Kompletné práce - aj výkopy
Seriózny prístup ku každému zákazníkovi
Obojstranná impregnácia pomníka proti vode ZADARMO
Bezplatná obhliadka a nacenenie
Poctivo prevedená práca

R

JA

Zavolajte nám na bezplatnú linku 0 8 0 0 5 0 0 5 3 5

A
IA

C
K

Vaše kamenárstvo OKNO, s.r.o. | www.oknosro.sk
Jazerná 1 (areál Dávid), 040 12 Košice
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27-0004-1
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Teraz DOPRAVA A PÍSMO ZDARMA
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TÉMA TÝŽDŇA / SLUŽBY, BÝVANIE

Hrubá stavba – začíname.
mentácia, zmluva so stavebníkom o
vykonaní stavebných prác, stavebné
povolenie od mesta či obce. Ďalej, každé stavenisko by malo byť označené.
Aj pri stavbe rodinného domu by ste
mali mať napr. na oplotení pripevnenú
informačnú tabuľu so základnými informáciami.
Informačná tabuľa - Táto ani zďaleka nie iba kozmetická záležitosť musí
obsahovať označenie stavby, názov firmy, ktorá realizuje stavbu či meno stavebníka, číslo stavebného povolenia,
meno stavbyvedúceho a termín začatia
a ukončenia stavby.
Oplotenie a vjazd - každé stavenisko by malo byť oplotené po celom
obvode a stavebné práce by nemali
ohrozovať nikoho zo susedstva. Oplotenie by malo byť aspoň 1,8 m vysoké
a vstupy by mali byť jednoducho zamykateľné. Ešte pred začatím stavby
je nutné vytvoriť dostatočne pevnú a
stabilnú príjazdovú cestu.

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

partner ﬁrmy OKNOPLAST
Najvyššiu kvalitu okien
považujeme za štandard

Už aj v Košiciach

ColorFull
Drevo

imitujúca fólia
na vnútorných
častiach okna,
viditeľných
po otvorení krídla

proﬁlového
systému “VEKA”
OKNÁ SÚ INDIVIDUÁLNE
A JEDINEČNÉ

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

Garážové
brány

®

Vonkajšie žalúzie

» red

Vonkajšie
tienenie

66-0038-2

Hrubá stavba je slovný pojem, ktorý
ťažko definovať. Všeobecne sa dá povedať, že hrubá stavba je postavenie
surového domu bez estetických úprav.
Bez pozemku to nejde - V prvom
rade si teda stavebník musí vybrať stavebný pozemok, kde bude jeho nový
dom stáť. Výber pozemku je asi najdôležitejšia časť celého procesu stavby
domu. Pretože lokalitu vášho domu
nikdy nezmeníte. Dlhodobo sa ustálilo päť základný parametrov pre výber
pozemku.
Veľkosť, orientácia a rozloženie pozemku, lokalita pozemku, vybavenosť
inžinierskymi sieťami, dopravná dostupnosť a cena stavby.
Prvé prípravy - Príprava pred stavbou predstavuje prípravu miesta, kde
sa uskutoční samotná výstavba. Čiže
hovoríme najmä o príprave staveniska. Stavenisko je vytýčené projektom.
Rozdelíme si ho na dva priestory. Jedným je miesto, kde bude stavba domu
realizovaná a druhým miesto, ktoré
bude využívané na staveniskovú prácu. Stavebník je povinný pripraviť a
odovzdať stavenisko v takom stave, aby
bolo možné začať práce podľa vopred
vytvorenej projektovej dokumentácie
a podľa podmienok vopred dohodnutých v zmluve a samozrejme v súlade
so stavebným povolením, ktoré stavba
domu vyžaduje.
Projekty - Tu ide o celú sériu dokumentov, ako je projektová doku-

Nemusíte h¾adaś 2 alebo 3 firmy, MY PONÚKAME VŠETKO, ÈO POTREBUJETE!

TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY PRÍSTREŠKY ZASKLENIE TIENIACA TECHNIKA

Materiály: HLINÍK, DREVO
STAVEBNÉ PRÁCE RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ/OTOÈNÉ ZASKLENIE TIENENIE NA STRECHY SKLENENÉ STRECHY DREVENÉ PODLAHY

montter@montter.sk

Zameranie a doprava ZDARMA

www.montter.sk

0919 370 730 0919 383 363

INZERUJTE U NÁS
Najèítanejšie regionálne noviny
ss.sk
e
r
Najväèšia distribúcia
p
n
o
i
reg
Vydávané každý týždeò kosicko@
Grafika v cene inzerátu
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7- roèné skúsenosti v oblasti zimných záhrad
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SUDOKU / SLUŽBY, BÝVANIE, ZDRAVIE

BIO DIAGNOSTIKA

Vzorková predajňa - Staničná 1, Košice

0915 479 711 - 055/729 08 68 - dason.ke@dason.sk
Otváracie hodiny: PO až PIA, rozpis na www.dason.sk

VYŠETRENIE CELÉHO TELA

ŠPECIÁLNE DIAGNOSTICKÉ ZARIADENIE VYUŽÍVAJÚCE
NAJNOVŠIE POZNATKY Z KVANTOVEJ FYZIKY.
DIAGNOSTIKA SNÍMA INFORMÁCIE Z TELA, TAK AKO PRI
SPEKTRÁLNEJ ANALÝZE MAGNET. REZONANCIE.

22

DIAGNOSTIKA VŠETKÝCH ORGÁNOV TRVÁ CCA 60 - 90 MIN.
KLIENT JE IHNEĎ OBOZNÁMENÝ S VÝSLEDKAMI.
V PRÍPADE ZÁUJMU - MOŽNOSŤ PRÍR. LIEČBY

Markízy

-28%

Pergoly, Mediterány
83-0019

-25%

Záručná doba 4 roky. Akcia platí do 31.3. 2019

AKCIA

0917 682 729
10€

www.diagnostika.estranky.sk

plastové a drevené eurookná, dvere a garážové brány

99-0005-6

REZONANČNÉ TERAPIE - ZADARMO
ZISTÍME VŠETKY PRÍČINY VAŠICH ZDRAVOTNÝCH
PROBLÉMOV A RIEŠIME ICH !

JARNÁ AKCIA

Alžbetina 30
Košice

NA SPLÁTKY BEZ NAVÝŠENIA

Pôžičky od 18 do 75 rokov
410€

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

Predajné miesto:
Košice, Fejova ulica 1, 0918 709
(pri reštaurácii Stará sýpka)

028

www.regionpress.sk

5 1
3 4 2
6
2 4
1 7
3
1
6
2
5
3 9
4 6
7 2
1
9
1 3
2 7 4

66-0003-1

469€

520€

380 €

demontáž, montáž, vysprávky, vonkajšie
a vnútorné parapety, mikroventilácia,
retiazkové celotieniace žalúzie,
zdvíhač krídla, DPH, odvoz zdarma

elektronika podľa ponuky
pri nákupe nad 900€

AKCIA

na zateplenie rodinných domov
| uhlíkový polystyrén
v cene obyčajného |
Pri objednávke do konca marca
elektrická nerezová trúba Elektrolux

Profesionálni, školení pracovníci

KE19-11 strana-

DARČEK
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Špičkové 5 - komorové proﬁly

SALAMANDER
STREAMLINE

34-0015-2

www.e-zahrada.sk

Rakúske kovania
MACO a WINKHAUS

Dopravná 6, Košice, 0948 634 443
AUTOMOWER EXPERT, 0905 105 793

62-0028

Najväčší výber výrobkovv
zn. GARDENA v meste
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02 AUTO-MOTO / iné
»Kúpim Jawu 90,175,250,
350 a CZ 125,150,175,250 aj
nepojazdné. 0949 505 827

07 REALITY / iné
»Prenajmem garáž pri Novej nemocnici, 0905 906451
»Hľadám garáž na prenájom v okolí Slobody alebo
aspoň Lunik 1,2,3. Mobil
0909 110 537
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08 STAVBA

14 RÔZNE / iné
»Kúpim staré odznaky, vyznamenania, dohoda, 0907
910 755
»Nepotrebné odznaky nevyhadzujte radšej darujte
alebo predajte za symbolickú cenu. 0915 124 924

ČÍSLA RUBRÍK
auto-moto/predaj
auto-moto/iné
byty/predaj
byty/prenájom
domy/predaj
pozemky/predaj
reality/iné
stavba
domácnosť
záhrada a zverinec
hobby a šport
deťom
rôzne/predaj
rôzne/iné
hľadám prácu
zoznamka

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Chcete si
podať
inzerát?

www.regionpress.sk

Spojovací materiál + stavebná chémia
Ručné náradie
Pletivá rôzneho druhu
Odkapové systémy
Hutný materiál + delenie
Stavebná oceľ + kari rohože

CIAss.sk
R
E
Z
N
I @regionpre

Zbavíme Vás

ko
kosic

EXEKÚCIE
a ZRÁŽOK ZO MZDY,
zastavíme DRAŽBU
 0905 742 924

Kvalitné
VIZITKY

200 ks .. 14 € / 0,070 € za ks
400 ks .. 24 € / 0,060 € za ks
1000 ks .. 33 € / 0,033 € za ks

Redakcia Košicko
Masarykova 2
Košice

27-0034-1

»Čistenie hrobov a obnova
písma, serióznosť, korektnosť a spoľahlivosť. T.Č.
0919 205 521

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

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RP medzera KE medzera
Číslo rubriky medzera Text
inzerátu

66-0063-1

Občianska
riadková
inzercia

Špecifikácia: 300 g vizitkový papier, rozmer 9 x 5 cm
jednostranná plnofarebná tlač, tlač hárkový offset.
Všetky ceny sú uvádzané bez DPH 20%.

Príklad:
RP KE 12 Predám kočík,
0987 654 321

66-0031-1

Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za každých začatých 30 znakov textu
vášho inzerátu vrátane medzier. 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 uverejniť v ľubovoľných iných našich novinách, KE zameňte za
skratku novín, ktorú nájdete
na 2. strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.

KE19-11 strana-
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SIETE PROTI

Oprava
Dodanie
Montáž
Servis
0919 204 754

Redakcia Košicko

66-0033

HMYZU

Masarykova 2
KOŠICE

VÝHODNÉ ZĽAVY!
27-0013-1

1. poschodie

čistenie
DPF Filtrov
Všetko v jednom autoservise
bez niekoľkodňového čakania.

AKCiA oD 135 eUr
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.

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

KE19-11 strana-
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83-0058

Rbpp trading s.r.o.,
Duklianskych hrdinov 1682, 093 01 Vranov nad Topľou
85_0207

j
ve
no se
na dre
a

STREŠNÉ KRYTINY - PREDAJ A MONTÁŽ
ODKVAPOVÝ SYSTÉM - SKLADOM

8
SPRAVODAJSTVO
Zmluva o dielo a zodpovednosť
za vyhotovenie diela
V dnešnom článku naviažeme na ten
predchádzajúci a budeme sa venovať
ďalšej z podstatných náležitostí zmluvy
o dielo, ktorou je vykonanie diela zhotoviteľom na vlastné nebezpečenstvo. Vykonanie diela na vlastné nebezpečenstvo
zhotoviteľa znamená, že zhotoviteľ zodpovedá za zmarenie, resp. zničenie diela,
a to najmä počas jeho realizácie. Vo všeobecnosti teda za uskutočňovanie diela
nesie zodpovednosť samotný zhotoviteľ,
pričom predmetom tejto zodpovednosti
je plnenie, resp. zhotovované dielo.
V zmysle uvedeného tak zhotoviteľ
nesie zodpovednosť za to, že dielo bude
jednak zhotovené riadne a včas, a to
v súlade s podmienkami upravenými v
zmluve o dielo, a zároveň za to, že dôjde
aj k samotnému odovzdaniu takto zhotoveného diela. Ako sme si už vysvetlili
v predchádzajúcich článkoch, predmetom zmluvy o dielo nie je pracovná činnosť, ktorú zhotoviteľ vykonáva za účelom zhotovenia diela, ale výsledok tejto
pracovnej činnosti, t.j. dielo samotné.
Z tohto dôvodu zmarenie, resp. zničenie
diela nemá za následok zánik záväzku
zhotoviteľa vykonať dielo, ale naopak,
tento je povinný dielo vykonať opätovne,
a to na vlastné náklady.
Napriek uvedenému však môže nastať situácia, kedy zmarením, resp. zničením diela, zaniká aj záväzok zhotoviteľa dielo zhotoviť. Ide o prípad objektívnej

alebo subjektívnej nemožnosti plnenia.
Na to, aby došlo k zániku záväzku zhotoviteľa z dôvodu subjektívnej nemožnosti
plnenia sa vyžaduje, aby bolo zmluvne
dojednané osobné zhotovenie diela zhotoviteľom, prípadne to z povahy diela
vyplývalo.
V prípade nemožnosti plnenia je možné riešiť otázku náhrady škody, prípadne
bezdôvodného obohatenia. K zmareniu,
resp. zničeniu diela môže dôjsť v dôsledku ľudského konania (napr. stratou materiálu poskytnutého objednávateľom
zhotoviteľovi na zhotovenie diela), alebo z dôvodu objektívnych príčin (napr.
ak povodňou došlo k znehodnoteniu či
zničeniu zhotovovaného diela). V prípade, ak zhotoviteľ vykoná dielo prostredníctvom tretej osoby, zodpovedá za
jeho zhotovenie rovnako, ako keby ho
zhotovoval on sám. Čo sa týka časovej
dĺžky tejto zodpovednosti zhotoviteľa, vo všeobecnosti platí, že zhotoviteľ
zodpovedá za zhotovenie diela v štádiu
vyhotovovania diela, ako aj po jeho vyhotovení, resp. dokončení, ak dielo ešte
neodovzdal objednávateľovi.

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

Občianske združenie Fórum života organizuje verejnú informačnú
kampaň ku Dňu počatého dieťaťa.
Každoročne si 25. marca pripomína
práva nenarodených.
„Pre kampaň sme podobne ako po iné
roky hľadali vhodný spôsob, ako osloviť
ľudí. Cieľom nie je ísť do konfliktu. Chceme ponúknuť argumenty na zamyslenie,“ zverejnila hlavná koordinátorka
kampane Lucia Mihoková. Kampaň
bude prebiehať v uliciach slovenských
miest. Biela stužka symbolizuje, že na
nenarodenom ľudskom živote záleží.
Poukazuje však aj na konkrétnu a systémovú pomoc pre tehotné ženy a prevenciu. S činnosťou Fóra života sa spájajú
projekty konkrétnej pomoci. Poradňa
Alexis sprevádza ženy, ktoré v dôsledku
tehotenstva zvažujú potrat. Cez projekt
Zachráňme životy ďalšie pomáhajúce
organizácie kontaktujú matku v zložitej
situácii. Projekt je postavený na „adopcii“ ženy a jej dieťaťa. Počas jedného
roka žena dostáva finančnú podporu na
ubytovanie, stravu, lieky a na odborné
sprevádzanie. V Leviciach, mieste s najvyššou mierou potratov a rozvodov,
Fórum života prevádzkuje Centrum
konkrétnej pomoci Femina, ktoré hľadá
riešenia pre ženy v ťažkej situácii. Ďalšie
centrá vznikajú v Prešove a Snine. Projekt Tlakový hrniec ponúka študentom
stredných škôl netradičné debaty o in-

terrupciách, manželstve, nevere či porne. Cieľom je, aby študenti zaujali postoj
a vedeli ho s rešpektom obhájiť.
Nedeľa 17. marec 2019 – Putovanie
za život do Rajeckej Lesnej so začiatkom
o 16:00, slávením liturgie v Bazilike Narodenia Panny Márie a chválach s kapelou Joel Worship Band.
Pondelok 18. marec 2019 – benefičný Koncert za život spojený s udeľovaním Ceny Antona Neuwirtha za ochranu
života v Zrkadlovej sieni Primaciálneho
paláca so začiatkom o 19:00. Účinkuje Komorný orchester ZOE. Koncert je
určený na podporu žien trpiacich po
spontánnom potrate.
Sobota 23. marec 2019 - Konferencia
Vyber si život s témou Ochrana života
na všetkých úrovniach politiky v kongresovej sále Úradu ŽSK so začiatkom
o 9:00. S prednáškami vystúpia odborníci a poslanci na regionálnej, národnej
a medzinárodnej úrovni.
Viac info o kampani na
www.25marec.sk.

Žiacke súťaže

Jarné očistné kúry I.
Pre príchod jari sú typické rôzne
očistné kúry, ktoré sú obľúbené hlavne
kvôli odstráneniu následkov zimného
hodovania a často aj ničnerobenia.
Očistené kúry a pôsty sú staré
ako ľudstvo samo. Ide o dobrovoľnú
činnosť, najčastejšie z náboženských
alebo zdravotných dôvodov. Niekedy
zažívame aj extrémne situácie – hladovanie. Je prirodzené, že organizmus
vystavený nedostatočnému alebo nepravidelnému príjmu potravy podlieha mnohým zmenám vo všetkých
svojich systémoch, ktoré môžu mať
prechodné, ale aj trvalé následky.
Preto dobrovoľné podstúpenie dlhodobých očistných kúr a hlavne hladoviek
je potrebné vždy konzultovať s lekárom.
Pri nedostatku energetického príjmu počas kúry si organizmus získava
potrebnú energiu na bazálny metabolizmus a na normálne fyziologické
deje, hlavne dýchanie, trávenie, činnosť srdcovo-cievneho systému, močovo-pohlavného systému a na tvorbu
tepla zo zásob glykogénu v pečeni a
svaloch. Tieto zásoby sú ale obmedzené, predstavujú asi 400 g a vyčerpajú
sa už pri 1-2 dňoch. Potom organizmus
hľadá náhradné zdroje a tými sú tuky,
čo je vhodné pri chudnutí. U dospelého človeka, s normálnou hmotnosťou
zásoby tuku dokážu pokryť energiu
asi na dva mesiace, u ľudí s nadváhou samozrejme na dlhšie. Ale pozor

Deň počatého dieťaťa
ponúka argumenty

– organizmus pri nedostatku prísunu
potravy nesiaha iba po tuku, ale ako
zdroj energie mu poslúžia aj vlastné
bielkoviny, napríklad zo svalov, čo ale
už nie je prospešné. Navyše sa mení
hormonálna rovnováha, klesá vylučovanie inzulínu, stúpa vylučovanie
glukagónu, stúpajú katecholamíny,
rastový hormón.
Preto hladovka z medicínskeho
hľadiska nie je vhodná, ale na druhej
strane treba povedať, že zdravý človek
2-3 dňovú zvládne bez následkov. Nevyhnutným predpokladom je ale zabezpečenie prívodu tekutín. Odľahčujúce diéty sú z medicínskeho hľadiska
prijateľnejšie.
Existuje mnoho verzií trojdňových
diét, všetky sľubujú výrazný úbytok
hmotnosti a zlepšenie kondície už za
tri dni. Za takto krátke obdobie dochádza síce k poklesu ručičky na váhe,
ale zväčša iba na úkor straty vody,
menej tuku. Drastickejšie kúry dovoľujú piť prvý deň iba vodu, druhý jesť
iba ovocie a ovocné šťavy, no a na tretí
deň si môžete pochutiť na
zelenine a zeleninových
šťavách.
(Nabudúce si predstavíme vzorový „jedálniček“.)

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

Človek je súťaživý, má potrebu prekonávať iných, a tým aj samého seba.
Je to prirodzené aj pre deti. Rozvíjať
súťaživosť ich vlastne pripravuje na
život. Aj preto ich zapájame do súťaží a
aktivít, kde môžu prejaviť svoje schopnosti. Okrem toho úspech v súťažiach
sa škole dobre prezentuje a vníma sa
tak, že škola má šikovných žiakov.
Dobrá súťaž pozostáva z nápadu,
z jednoduchého priebehu a z primeraného (dôstojného) ocenenia, keďže
vynikajúce výkony by mali byť vynikajúco odmenené. Ako je to v športe,
v zamestnaní, tak to má byť aj v škole. Je dôležité, či má súťaž aj odbornú
porotu. Rozmohli sa totiž súťaže, ktoré
vyhrávajú iba na základe počtu „lajkov“, čo je v rozpore s kompetentným
rozhodovaním a vyhráva škola, ktorá
má najväčší počet žiakov, teda najviac
ťuknutí. Dôležité je aj to, aby súťaž poskytovala spätnú väzbu v čo najkratšom čase.
Veľmi často sa stáva, že cena za
súťaž je symbolická, jednoduchá, bezcenná. Veľmi ťažko sa potom deťom
vysvetľuje, prečo vyvíjali takú námahu, keď je cena „o ničom“. Viacerými
súťažami nás zahŕňa štát. Práve tie sú
veľmi zle financované, hoci často ide
o populárne súťaže. Ich finančné zabezpečenie sa počíta len v niekoľkých
desiatkach eur. Z tých sa musí zabezpečiť porota, priestory, ceny a aj občerstvenie. Na to štátny príspevok nepo-
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stačuje. Takéto nedôstojné podmienky
sa týkajú aj dlhoročných celoslovenských súťaží, akými sú olympiády či
rôzne recitačné súťaže. Štát si zapíše
kolónku, že inicioval súťaže, no de facto je všetko, vrátane dofinancovania,
na organizátorovi, teda na centrách
voľného času, príp. na školách. Neraz
som počul o zrušení niektorej súťaže
z dôvodu zlého financovania. A realizovať pedagogickými dokumentmi
odporúčanú súťaž bez minimálnych
prostriedkov je nedôstojné a demotivujúce. Neraz sa stalo, že žiaci s učiteľmi čakali na súťaženie ako v čakárni u
lekára bez akéhokoľvek občerstvenia.
Odmietam tézu, že nie sú prostriedky aj na takúto dôležitú činnosť,
ktorou sú školské súťaže. Prostriedkov
je viac, ako si želáme. Len sú nekompetentne prerozdeľované. V tejto situácii je lepšie zúčastniť sa súťaží komerčných firiem alebo zodpovednejších
organizátorov, ktoré ponúkajú oveľa
dôstojnejšie podmienky zápolení. Je
rozdiel, keď dieťa oceníme tabletom
alebo len diplomom. Isté však je jedno - peniaze z našich daní by konečne
mali mieriť k našim žiakom, ktorí potrebujú motiváciu. A isté je aj to, že deti
treba motivovať aj inak ako hrabaním
zadarmo, keďže to ani v živote často
nefunguje.

» Ján Papuga

riaditeľ ZŠ
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PLASTOVÉ OKNÁ,
DVERE

Kontaktná adresa Košice:
Kováčska 63
Mobil: 0944 047 008

www.oksro.sk

BAM Poprad - Young Angels Košice 50:67
(24:42)
Najviac bodov: Filičková 13, Grigerová 11, Tetemondová 8 - Blanárová 18, Logicová 17, Drobná 13
/na zápasy 0:2, do 2. kola postúpili Košice/

» TASR

PLASTOVÉ, HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE, PARAPETY, ŽALÚZIE A SITÁ
Akcia platí
DEMONTÁŽ - MONTÁŽ - VYSPRÁVKY do vypredania zásob

E”
CERTIFIKÁT “C

JARNÁ AKCIA za BEZKONKURENČNÉ CENY

OKNÁ BEZ ČAKANIA - SKLADOM viac ako 1000ks

31,-€

50,-€

49,-€

59,-€

1200

600

900

900

600

1200

1500

66,-€

79,-€

78,-€

89,-€

129,-€

2400

145,-€

159,-€

209,-€

650

850

865
2210

2100
1600

1800

1500

1200
1500

900
1500

1200
1200

900

1500

1500

500

97,-€

Uvedené rozmery sú rozmery stavebných otvorov. Ceny bez DPH.

6-8 komorový profil s troma tesneniami ALUPLAST, DECCO, SALAMANDER
ZADARMO žalúzie pri montáži
ZADARMO mikroventilácia
okien našou firmou
okien
ZADARMO blokáda kľučky
ZADARMO zameranie,
proti chybnej manipulácii
demontáž, odvoz odpadu
Špičkové kovanie zn. “MACO” rakúskej výroby
KOŠICE, Letná 47
Tel./fax: 055/ 64 44 446
E-mail: ok.kosice@gmail.com
O2: 0948 622 266

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

Zároveň montujeme a prenajímame fasádne lešenie zn. GRAF
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66-0062

Poprad 13. marca - Basketbalová extraliga
žien mala v stredu na programe druhé zápasy 1.
kola play off /hrá sa na dve víťazstvá/.

maxidachmann@gmail.com

Presťahovali sme sa do budovy Východoslov. tlačiarní

» TASR

Basketbal:
BAM Poprad - YA Košice
50:67 v 2. zápase 1.
kola play off

www.dachmann.sk

83-0005

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

500

Košice 14. marca - Vnútroočný tlak si možno dať bezplatne odmerať v týchto dňoch na
pracoviskách Univerzitnej nemocnice Louisa
Pasteura (UNLP) v Košiciach. Ide o preventívnu
aktivitu v rámci Svetového týždňa glaukómu.
TASR o tom informovala hovorkyňa UNLP Ivana Stašková s tým, že v utorok (12. 3.) prišlo na
vyšetrenie 40 ľudí, v štyroch prípadoch boli zistené hraničné hodnoty. Týmto pacientom boli
odporučené ďalšie vyšetrenia.
„Zákernosť glaukómu spočíva v tom, že nebolí. Preto ho ľudia často ignorujú. V súčasnosti
ním trpí šesť až osem percent populácie, pričom
len polovica ľudí si je toho vedomá. Medzi rizikové faktory patrí vek nad 40 rokov, vysoký
alebo nízky očný tlak, ochorenie ciev, cukrovka, migréna, fajčenie či rôzne poranenia očí.
Dôležitú úlohu pri ňom zohráva aj dedičnosť,“
upozornila primárka očného oddelenia Danica
Jonecová s tým, že konečné štádium poškodenia oka je nenávratné a nedá sa korigovať liekmi
či chirurgickým zákrokom.
To, že niečo nie je v poriadku, môžu podľa nej
napovedať napríklad opakované bolesti hlavy,
bolesť „za očami“, častá únava očí, strata periférneho videnia alebo hmlisté či rozmazané videnie najmä po prebudení. Pripomenula, že pri
tzv. zelenom zákale hrá zásadnú úlohu včasná
diagnostika. Toto ochorenie podľa UNLP predstavuje druhú najčastejšiu príčinu slepoty na
svete.
Bezplatné meranie vnútroočného tlaku vykonávajú vo štvrtok do 14. h zamestnanci Očnej
kliniky na Triede SNP na desiatom poschodí v konziliárnej ambulancii. V piatok (15. 3.) sa
možno podrobiť bezbolestnému vyšetreniu na
očnom oddelení UNLP na Rastislavovej ulici v
desiatom pavilóne, a to od 8. do 14. h.

možnosť predaja
aj na splátky

1200

Zdravie:
Na pracoviskách UNLP
v Košiciach bezplatne
merajú očný tlak

 KOMPLETNÁ STAVEBNÁ ČINNOSŤ
 PREDAJ PARAPETOVÝCH DOSÁK
 ŽALÚZIE A SIETE PROTI HMYZU
 GARÁŽOVÉ BRÁNY

10
POZOR LIEK, RADÍME / SLUŽBY

Život s cukrovkou

Do Británie po brexite
nebezpečná predovšetkým pre mozog.
Najväčšou chybou u diabetika 2. typu je
nepravidelné užívanie antidiabetík alebo vynechávanie dávok. Pretože majú
jednotlivé perorálne antidiabetiká rôzne vlastnosti a spôsob účinku, platia
pre ne rôzne odporúčania vo vzťahu k
jedlu.
Pozor, alkohol! Pre diabetikov je
otázka konzumácie alkoholických nápojov zásadná. Ten môže byť príčinou
vzniku hypoglykémie, nebezpečná je
predovšetkým konzumácia alkoholu
bez toho, že by pacient zjedol potrebné
množstvo jedla. Diabetici by sa mali vyhýbať destilátom. Alkohol v kombinácii
s jednoduchými cukrami môže dokonca vyvolať hypoglykémiu aj u zdravých
jedincov.
Self monitoring Veľmi dôležité je,
aby pacient s diabetom sledoval svoju
krvnú hladinu glukózy, t. j. aby vykonával tzv. self monitoring. Môže tak robiť
napr. pomocou glukometra, teda prístroja, ktorý pomerne veľmi presne meria hladinu krvného cukru z kvapôčky
krvi odobratej z prsta.
Hľadajte odborníka Aj zdanlivo
bežné, dlhodobo užívané lieky môžu v
kombinácii s inými zasiahnuť do zdravia pacienta. Akékoľvek kombinácie
liekov je preto vhodné si overiť na stránke www.interakcieliekov.sk a prípadné
riziko konzultovať s odborníkom – farmaceutom.

Jedným z neduhov súčasnej modernej doby, ktorý v niektorých krajinách
dosahuje rozmery epidémie, je obezita.
Jej častým sprievodcom je porucha metabolizmu základných živín, čo často
vedie k cukrovke, zvýšenej hladine tukov a cholesterolu.
Čo je cukrovka? Cukrovka (diabetes
mellitus) už dávno nie je problémom len
starších ľudí. Prierezovo zasahuje všetky vekové kategórie. Je to metabolické
ochorenie, ktoré je spôsobené absolútnym nedostatkom (diabetes 1. typu)
alebo relatívnym nedostatkom hormónu inzulínu (diabetes 2. typu). Lieky používané na liečbu diabetu (cukrovky)
označujeme ako antidiabetiká.
Ako správne používať antidiabetiká? Musia byť užívané pravidelne,
zvyčajne v prísnom súlade s konzumáciou jedla. Jedlo totiž, vďaka obsahu
sacharidov, zvýši krvnú hladinu glukózy a úlohou antidiabetík je, aby sa toto
zvýšenie pohybovalo v normálnom
rozmedzí. Veľkou chybou u diabetika 1.
typu je napr. injekčná aplikácia rýchlo
pôsobiaceho inzulínu, ktoré nie je nasledované konzumáciou adekvátneho
množstva jedla. Významný pokles hladiny krvného cukru, ku ktorému takto
môže dôjsť, sa nazýva hypoglykémia.
Tá sa prejavuje slabosťou, zvýšeným
potením, búšením srdca, pocitom hladu, poruchou jemnej motoriky a pri
vážnej hypoglykémii napríklad aj kŕčmi a bezvedomím. Hypoglykémia je

» Ondrej Sukeľ, prezident SLeK
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1. poschodie, č.d. 134

BEZPEČNOSTNÉ DVERE

3+45.


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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hody najväčší vplyv prípadná zmena
spoplatnenia štúdia. Vo vyhlásení rezortu sa ale hovorí, že britská vláda sľúbila, že pre študentov EÚ začínajúcich
štúdium v akademickom roku 2018/19
alebo 2019/20, zostanú poplatky a finančná pomoc na rovnakej úrovni, ako
to je v súčasnosti. A to bez ohľadu na
to, kedy Spojené kráľovstvo skutočne
opustí Európsku úniu.
Odborníci na leteckú dopravu varujú pred výpadkami a oneskoreniami
letov. Lepšie chránení sú tí ľudia, ktorí
si cestu objednajú v cestovnej kancelárii alebo online. Je to preto, že taký prevádzkovateľ ručí za uskutočnenie letu v
každom prípade.
Britské úrady oznámili, že pre držiteľov európskych vodičských preukazov cestujúcich do Spojeného kráľovstva sa nič nemení. Nebudú potrebovať
medzinárodný vodičský preukaz. Iné
je to v prípade poistenia. Keď bola doteraz zelená poistná karta len odporúčaná, po brexite bude povinná. Navyše
motoristi by si mali skontrolovať podmienky svojho poistenia, aby sa uistili,
že pokrývajú všetky škody aj na území
Veľkej Británie.
V prípade odchodu Británie bez dohody je pravdepodobné zavedenie colných kontrol. Takže na tzv. „zelenom“
východe z letiska už na vás budú čakať
colníci, ktorí môžu zisťovať, čo z krajiny
vyvážate.

Tlačiareň ¦ Vydavateľstvo ¦ Distribučná agentúra

KY

SE

V tejto chvíli nikto, ani len samotná
premiérka Veľkej Británie netuší, čo na
stane po 29. marci – teda o pár dní, keď
už by táto ostrovná krajina nemala byť
členom Európskej únie. My však vieme,
čo by bolo dobré zariadiť, aby nikomu
z tých našincov, ktorí tam cestujú,
študujú či pracujú, nenastali zbytočné
problémy. Mnohé z nich sa totiž dajú
predvídať a preto sa im aj predísť.
Nie je pravdepodobné, že pri vstupe do Británie po brexite budú od občanov EÚ požadované víza. Európska
komisia navrhla, že ani britskí občania
nebudú musieť mať pri krátkodobom
pobyte v EÚ (do 90 dní) víza. To by
malo platiť aj naopak. Británia však
avizovala, že po brexite nebude uznávať bežné preukazy totožnosti, ale len
biometrické pasy. Či to bude hneď po
brexite, alebo neskôr, nie je zatiaľ isté.
V prípade tvrdého brexitu európsky
pas pre zvieratá asi nebude v Británii
platný, a úrady budú požadovať dodatočné veterinárne doklady.
Európske karty zdravotného poistenia poskytujú zdravotné poisťovne
bezplatne. V prípade tvrdého brexitu
by však stratili platnosť. V takom prípade sa odporúča uzavrieť dodatkové
medzinárodné zdravotné poistenie.
Ako sa táto udalosť dotkne zahraničných študentov? Podľa nášho ministerstva zahraničných vecí bude mať
na Slovákov študujúcich v Spojenom
kráľovstve v prípade brexitu bez do-

MOŽNO
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Ak chcú folklóristi získať podporu od štátu,
musia sa poponáhľať

Predseda vlády Peter Pellegrini a ministerka kultúry Ľubica Laššáková
na podujatí v Očovej.

Peter Pellegrini:

dinátorov. Všetky potrebné informácie však nájdu aj
na webovej stránke www.folklordusaslovenska.sk,“
vysvetľuje Ľubica Laššáková.
Premiér Pellegrini oceňuje, že ministerka kladie
taký dôraz práve na regionálnu kultúru a osobitne
na folklór. „Hádam niet na svete inej krajiny ako Slovensko, kde na takom malom kúsku zeme môžeme
vidieť takú rôznorodosť folklóru, ktorý tu je najkrajší
na svete. Preto sme na podporu folklóru ako autentického zdroja tradičnej slovenskej ľudovej kultúry
vyčlenili doteraz nevídanú sumu, ktorá bude odrážať všetky potreby slovenských folklóristov. A už
dnes vravím, že ak to bude potrebné, na budúci rok
túto sumu znásobíme,“ dodáva premiér Pellegrini.

Projekt „Folklór – duša Slovenska“ prináša
podporu aktivít v oblasti tradičnej slovenskej kultúry v celkovej sume 1,5 milióna eur
S podporou predsedu vlády Petra Pellegriniho projekt pripravilo ministerstvo kultúry vedené
Ľubicou Laššákovou, výzvu 26. februára vyhlásil Fond na podporu umenia
O túto podporu sa môžu do 25. marca 2019
uchádzať profesionálne i neprofesionálne folklórne telesá, ale aj individuálni ľudoví umelci
Profesionálne nekomerčné folklórne zoskupenia sa môžu uchádzať o podporu od 5000 do
60 000 eur. Povinné spolufi nancovanie predstavuje 5 percent rozpočtu

Ľubica Laššáková:

Z folklóristov žiari pozitívna Podajme ruku folklóristom
energia
Pán premiér, rozhodli ste sa osobne podpoPani ministerka, čo pre vás osobne znameriť projekt „Folklór duša Slovenska“, pretože ná folklór?
v ňom vidíte obrovský kus národného bohatNádhernú časť ľudového umenia, ktorá prežíva
stva. Aký je však váš osobný vzťah k folklóru? odovzdávaním z generácie na generáciu. Šíria ju
Veľmi úprimný, pretože som sa mu sám niekoľ- skutoční nadšenci, bez nároku na honorár či spoko rokov venoval vo folklórnom súbore v Banskej ločenské uznanie. Robia to, lebo im to vštepovali
Bystrici. Hral som na akordeón i tancoval. Okrem ich rodičia a starí rodičia, v ich dedine funguje
krásnych zážitkov s ľuďmi nadšenými pre folklór folklórny súbor či spevácka skupina a oni sa úplmi toto obdobie dalo aj väčšie sebavedomie pri ne prirodzene od detstva zapájali do ich činnosti.
vystupovaní pred ľuďmi. Dovtedy som bol mimo- Plne sa stotožňujem s tvrdením, že folklór je duša
riadne hanblivý (úsmev).
Slovenska.
Priviedli vás k tomuto krásnemu koníčku
Potrebuje folklór naozaj podporu od štátu?
rodičia?
Musí byť naším spoločným cieľom udržať si túto
Rodičia ma priviedli k hre na akordeón. Počas jedinečnú formu kultúrneho dedičstva a vytváštúdia som však hrával iba ľudové piesne, a to rať jej podmienky na to, aby bola ľuďom čo najvždy len z hlavy, nikdy nie z nôt. Neskôr som mal prístupnejšia. Ak raz máme zapálených ľudí pre
aj vlastné vystúpenie – v kroji a so sprievodom folklór, ak máme mladé talenty, ktoré vedia tento
akordeónu som na rôznych podujatiach spieval jedinečný zdroj tradícií obohatiť o súčasné inšpi„Mám sa ženiť, peniažky šporovať“. Bola to krás- rácie, podajme im ruku a pomôžme im šíriť toto
na etapa môjho detstva.
pozitívne kultúrne posolstvo.
Čo vám ešte z vášho folklórneho obdobia utČo sa vám osobne na folklóre najviac páči?
kvelo v pamäti?
Že ľudia, ktorí sa mu venujú, mnohokrát vôbec
Mimoriadne pozitívna energia, ktorá z folklo- netúžia po vavrínoch. Do každého predstaveristov vyžaruje. Títo ľudia sa vedia tešiť zo života nia dávajú kus srdca a majú nefalšovanú radosť
a túto radosť odovzdávajú ďalej. Preto dodnes vy- z toho, že si môžu spoločne zaspievať, zatancovať,
hľadávam stretnutia s folkloristami, ktorí do svo- vychutnať si predstavenie priateľov z iného regiójej záľuby vkladajú kus svojej duše.
nu a spolu hľadať zabudnuté slovenské korene.
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Neprofesionálne folklórne zoskupenia sa
môžu uchádzať o podporu od 2000 do 60 000 eur
s povinným spolufinancovaním 5 percent
Individuálni umelci, napríklad ľudoví remeselníci, môžu požiadať o štipendium v maximálnej výške 5000 eur. Pri štipendiu sa nevyžaduje
žiadna spoluúčasť umelca
Výzvy treba predložiť elektronicky do 15:00 h
25. marca 2019. Všetky projekty musia byť zrealizované od 1. júna tohto roka do 31. mája 2020.
Projekt musí zahŕňať viacero umeleckých aktivít a podujatí, napríklad uvedenie a reprízy nového predstavenia, účasť na seminároch a sústredeniach, spoluprácu so zahraničnými partnermi
a podobne. Podporu môžu žiadatelia využiť aj na
nákup krojových kostýmov, rekvizít či hudobných nástrojov, ale na prezentáciu svojej tvorby
prostredníctvom zvukových alebo multimediálnych nosičov. Takisto môžu využiť tieto financie
na cestovné náklady
Všetky potrebné informácie nájdu záujemcovia
na webovej stránke
www.folklordusaslovenska.sk

33-0008

Folklór je naším národným bohatstvom a kultúrnou dušou Slovenska. Preto ho štát musí podporiť výrazne viac ako doposiaľ, zhodujú sa predseda
vlády Peter Pellegrini a ministerka kultúry Ľubica
Laššáková.
V rámci nového projektu „Folklór duša Slovenska“ vyčlenil štát osobitnú sumu 1,5 milióna eur na
podporu folklórnych aktivít a ľudových umelcov. Ministerka však upozorňuje, že záujemcovia o príspevky z tejto sumy sa musia poponáhľať.
„Vyhlásená výzva sa končí 25. marca 2019
o 15:00, dokedy musí byť podaná elektronicky, poštou či osobne. Ak potrebujú folklóristi pomocnú
ruku, môžu sa obrátiť aj na našich krajských koor-
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Kontakt
Tel.: 0905 790 983
E-mail: personalne@dekort.sk
34-0003-2

Adresa spoločnosti
Potraviny KLAS - OMIDA, spol. s r.o.
Požiarnická 6, 040 01 Košice
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Riešenie pre strechu
Materiály,
ktoré sa Vás dotýkajú.
Akcia platí
do 30.6.2019
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Svetový týždeň
glaukómu a prevencia
Po celom svete si civilizované spoločnosti pripomenuli Svetový týždeň
glaukómu. Očného ochorenia, ktoré
môže viesť až k oslepnutiu. Pridajte sa
aj vy a urobte niečo pre zdravie svojich
očí... Stačí málo – prísť a dať si zmerať
vnútroočný tlak. Glaukóm, inak nazývaný aj zelený zákal, je ochorenie zrakového nervu. V dôsledku postupného
odumierania jednotlivých vlákien, z
ktorých sa skladá zrakový nerv, dochádza k poruchám v zornom poli pacienta, ktoré si mnohokrát dlhú dobu ani
neuvedomuje. Preto sa glaukómu hovorí aj tichý zlodej zraku. Pacient často
zistí, že horšie vidí až pri náhodnom
prekrytí lepšie vidiaceho oka. Neskoro
diagnostikovaný, neliečený, či extrémne rýchlo progredujúci zelený zákal sa
môže končiť slepotou.
Vnútroočný tlak
Rizikovým faktorom pre vznik glaukómu je zvýšený vnútroočný tlak. V prípade, že sa odhalí, lekár vám odporučí
vhodnú liečbu – najčastejšie pomocou
očných kvapiek. V niektorých prípadoch sa najskôr volí operácia – laserom
alebo chirurgicky. Výskyt ochorenia
môžu podporiť aj rizikové faktory, ako
sú rôzne ochorenia či zlý životný štýl.
Čo je varovným signálom?
Spozornieť by ste mali pri opakovaných
bolestiach hlavy, bolesťou „za očami“,
pričastou únavou očí, ak zaznamenáte

Pomôžte včelám
Včely umierajú a potrebujú našu
pomoc. Ubúdajú po celom svete. Odhaduje sa, že od roku 1990 poklesli na
Slovensku včelstvá približne o tretinu.
Stratiť včely? To si nemôžeme dovoliť!
Prispejete preto k záchrane včelej populácie aj vy! Včely sú dôležité nielen
kvôli produkcii medu, včely sú kľúčovým prvkom produkcie jedla, pretože
opeľujú poľnohospodárske plodiny. Až
tretina jedla, ktoré konzumujeme, závisí od opeľovačov.
Včely veľmi často zomierajú na otravu. Pesticídy používané v poľnohospodárstve sú skutočnými zabijakmi pre
včely. Ohrozujú ich však aj extrémne
výkyvy počasia a nedostatok rozmanitej a prirodzenej stravy. Takto oslabené
rýchlejšie podľahnú chorobám či parazitom.
Včely aj v meste môžete nájsť v
zahraničí, ale aj u nás. Príklady dobrej praxe z veľkomiest ako New York,
Londýn, Paríž či susedná Viedeň nám
ukazujú, ako dokážu včely obohatiť
mestské prostredie. Bez toho, aby obťažovali obyvateľov, opeľujú rastliny
a pritom ešte vyprodukujú množstvo
chutného a kvalitného medu – napríklad aj netradičných druhov ako gaštanový či mätový.
Včelám môžete pomôcť už aj pri
plánovaní toho, čo tento rok vo vašich
záhradkách či na balkónoch vysadíte.
Neraz to môže mať blahodarný účinok
aj pre vás aj pre včely.

stratu periférneho videnia, máte hmlisté či rozmazané videnie, najmä po prebudení. Mnohé z týchto príznakov pripisujeme vyčerpaniu, nadmernej práci
na počítači a pritom je príčina niekde
inde... V ochorení, pri ktorom hrá včasná diagnostika zásadnú rolu.
Vyšší vnútroočný tlak = glaukóm?
Môže, ale aj nemusí. Rozhodne však nepodceňujte tento ukazovateľ, ak vám ho
v rámci preventívneho vyšetrenia namerajú. Ak vnútroočný tlak nie je v poriadku, treba situáciu riešiť s lekárom!
Kto je ohrozený?
- ľudia s rodinnou predispozíciou na
vznik glaukómu
- pacienti s cukrovkou, vysokým či nízkym tlakom
- krátkozrakí (nad - 4 dioptrie) i ďalekozrakí
- tí, ktorí majú za sebou úraz alebo operáciu oka
- ľudia vo veku nad 40 rokov
- pacienti s ochorením ciev
- fajčiari, ľudia, ktorí holdujú alkoholu
Kde nájdete informácie k problematike glaukómu?
Napríklad na www.sgs.sk, čo je webová stránka Slovenskej glaukómovej
spoločnosti.
Použité zdroje: skls.sk, senioradvisor.com

» Eliška Fričovská,

PR manažérka
Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Tak – ide sa radiť. Z byliniek, ktoré
včely milujú, spomeňme levanduľu,
tá vás ochráni aj pred mäsožravým
hmyzom, ktorý ju zas neznáša. Šalvia
či koriander sú obohatením záhrad a
zdrojom mnohých cenných látok pre
človeka a včelám prestierajú ich kvety
doslova hostiny. Platí to aj pre tymián,
fenikel a borák.
Ak máte miesto pre trvalky, potom
rozhodne včelstvu ponúknite astry, sasanky, pelargónie či šafran.
Z jednoročných rastlín ozdobte záhradu slnečnicou, cíniami, nechtíkom
či vlčím makom.
Ak sme vám dali inšpiráciu, príroda
sa vám poďakuje. Tak, do toho!

» red

www.regionpress.sk

sieť 39 regionálnych novín

Stabilná a atraktívna práca v strojárskej spoločnosti.
Pracuj v priemyselnom parku Kechnec pri Košiciach!
Obsadzované profesie:
Zámočník - základný kurz zvárania v ochrannej atmosfére (ZM1–CO2),
znalosť výkresov, rovnanie plameňom
Zvárač - základný kurz zvárania v ochrannej atmosfére (ZM1–CO2),
certifikát zvárača pre proces 135
Mzda:
Pracovník
na zaučenie:

Pracovník s odbornou praxou
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
Kontaktujte nás:

tel.č.: 055/72 61 503
www.kuenz.sk ¦ www.topzvarac.sk

37-0008-1

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

Naše
hnutie
OBYČAJNÍ ĽUDIA
a nezávislé osobnosti
(OĽANO)
pred
týždňom
predstavilo návrh otázok pre
hĺbkové referendum. Navrhli sme 17
riešení problémov, ktoré doteraz politici
nemali záujem riešiť. Zároveň sme dali
ľuďom možnosť diskutovať o nich, a tiež
doplniť ďalšie problémy, ktoré podľa vás
trápia Slovensko natoľko, že by o nich
mali ľudia rozhodnúť v referende. Ľudia
za týždeň na našej FB stránke otázkam
rozdelili cca 70 tisíc hlasov, čo svedčí o
mimoriadne veľkom záujme a nás to veľmi teší.
Dovoľte, aby som Vám otázky bližšie predstavil - 1. skupinu otázok sme
nazvali Spravodlivé Slovensko:
1. Navrhujeme hmotnú zodpovednosť politikov. Chceme presadiť, aby
politici a vysokí štátni úradníci za nezákonné a zjavne nevýhodné rozhodnutia ručili svojím majetkom. Výrazne
to pomôže, aby sme zlodejov odradili od
pokušenia kradnúť z nášho spoločného,
lebo škodu by platili zo svojho.
2. Chceme, aby si každý okres mohol zvoliť svojho poslanca do NR SR.
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Až 17 okresov (zväčša najchudobnejších) nemá svojho zástupcu v NR SR,
ale z Bratislavy a okolia ich je 53! Preto
chceme, aby sa kandidát do NR SR s najvyšším počtom hlasov v každom okrese
stal automaticky poslancom. Ostatní sa
doplnia presne takým spôsobom, aký
funguje dnes ... a priblížime politiku k
ľuďom.
3. Za účasť na voľbách deň dovolenky navyše. Záleží nám na tom, aby
svoj názor vyjadrilo čo najviac ľudí. Preto navrhujeme deň dovolenky za účasť v
každých voľbách a referende.
4. Umožnime konečne voliť cez
internet. Sme v 21. storočí, ale ak ste
náhodou na dovolenke, voliť nemôžete.
Estónci už 13 rokov môžu voliť bez ohľadu na to, kde sú - v zahraničí, na horách,
v nemocnici či len
doma v záhrade.
Technicky je to riešiteľné, len treba
trochu chcieť.
Ide nám o spravodlivé Slovensko.
Pomôžte nám ho
presadiť.

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

031180217 Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511 Dodávateľ: regionPRESS s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

Spravodlivé Slovensko pre všetkých
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kosicko@regionpress.sk
Masarykova 2, Košice
1. poschodie
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Miesto: KOŠICE
• výkonnostný bonus
• dochádzkový bonus
• bonusy za odpracované soboty
• príspevok na dopravu
a ubytovanie
• 13. a 14. plat

0905 744 996
www.studentservis.sk
34-0016-7

kosice@studentservis.sk

HĽADÁME KOLPORTÉROV
na roznos novín počas víkendov na dohodu

VOĽNÉ lokality:

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

Šaca / 12,64 Eur

Kysák / 4,00 Eur

Turňa nad Bodvou / 7,55 Eur

Ďurkov / 4,00 Eur

Baška / 2,20 Eur

Ruskov / 2,28 Eur

Blažice / 2,20 Eur

Nižný Klátov / 2,20 Eur

Slanské N. Mesto / 1,96 Eur

Vyšný Klátov / 2,20 Eur
Slančík / 1,48 Eur

POS nutný! Nástup IHNEĎ!
800 € brutto/ mesiac
+ variabilná zložka

Kontakt:
0948 378 553

Slovensko v posledných dňoch zaliala smutná správa. Ďalšie letecké nešťastie sa ocitlo
na zozname aktuálnych správ. Obeťou sa stali
okrem množstva zahraničných cestujúcich aj
štyria Slováci. A hoci sa letecká doprava považuje za jednu z najbezpečnejších, v ostatnom
čase o katastrofách počujeme akosi viac. Zaiste každého pri prečítaní správy prenikol mráz.
Mňa veľmi. Trasu a leteckú linku, na ktorej sa
to stalo, som totiž používala aj ja a moji blízki
neraz. Určite sa teda mnohí cestovatelia empaticky vžili do situácie, čo sa asi dialo v posledných sekundách pred nehodou, i do úlohy šokovaných pozostalých.
Zároveň sa však pri kondolenciách znova
potvrdilo, že život považujú všetci za mimoriadne vzácnu skutočnosť. Nielen pre samotného existujúceho človeka, ale aj pre jeho okolie a
pre blízkych. Nikto úplne nenahradí originalitu
ľudskej bytosti, jemnú sieť jej vzťahov, vyžarovanie osobitého výrazu a jej jedinečné pôsobenie vo svojom prostredí. No ukazuje sa aj iné.
Širšie spoločenstvo rovnako s úctou pristupuje
k životu, keď ho niekto stratí, ako tí najbližší.
Fungovalo to tak odjakživa a funguje to tak
teraz. Nie je to len formálna tradícia. Verím,
že „úprimná sústrasť“ je skutočným prejavom
solidarity ľudí a vedomým uznaním hodnoty
života. Je to základ, na ktorom môžeme stavať
v diskusiách o prvenstve práva na život a o ľudskej dôstojnosti, a to naprieč všetkými svetonázorovými postojmi.
Ak ide o život, vieme sa radovať, keď sa má
niekto narodiť, vieme sa spojiť, aby sme život
chránili, vieme smútiť, keď ho niekto stratí, vieme mať účasť aj na životoch blízkych známych
i neznámych. Vždy ma oslovuje, keď v deň pamiatky zosnulých vidím zapaľovať sviečky na
hroboch neznámych ľudí. Hoci tam niet priameho vzťahu, silno pôsobí všeobecná myšlienka úcty k životu a spomienky na smrť ako jeho
dôstojnej súčasti. V časoch spochybňovania
hodnoty života či odstupňovania jeho kvality
pôsobí táto hlboko vžitá ľudská obyčaj ako nezmazateľná stopa vo svedomí a ako jasný dôkaz
pravdy o človeku.
Pripájam sa k spoločenstvu tých, ktorí majú
účasť na smútku nad náhlou smrťou ľudí počas
leteckého nešťastia, v nádeji, že nám svojou
stratou pomôžu uvedomiť si nezastupiteľnú
hodnotu každého života. Pripínam si obe - čiernu i bielu stužku (biela symbolizuje počaté
dieťa), pretože ľudský život je nedeliteľný. Jeho
začiatok v sebe nesie koniec a koniec odkazuje
na začiatok.

» Mária Raučinová, Fórum života

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

KE19-11 strana-

v Košiciach

Pripínam si čiernu
i bielu stužku

400€

Rajón roznosu /
minimálna suma
brutto za jeden roznos:

príjme strážnikov
na obchodné prevádzky
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LAMA SK
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
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stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

 $ 
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0918 726 754

0800 162 162
www.stannah.sk

52-0026

SK.ABAINNOVATOR.COM

AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
tneustále dostatok ponúk
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
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AIW má zástupcov
Kritériá
v rôznych mestách Slovenska!
pre spoluprácu s AIW:
Zavolajte na bezplatné číslo
· opatrovateľský kurz a prax
0800 24 24 44
· dobrá znalosť nemeckého jazyka a dohodnite si osobné stretnutie.
· vek 25 až 60 rokov
Pracovať môžete už o pár dní!

TPP ��������������������������������

Po -Pia: 8 -16
Košice, Rastislavova 81

0905 747 979
www.conticar.sk

(oproti KOSITu a zastávky MHD)

Kamenárske práce, pomníky a hroby

����������������������
OPERÁTOR VÝROBY
800 - 1000 EUR/netto
���������
900 - 1100 EUR/netto
�����������������
1000 - 1200 EUR/netto
��������������
11 EUR/hod.

AKCIA na pomník
do konca marca!

info@konstrukter.sk

pri objednávke pomníka
mramorová váza a svietnik ZDARMA

85-0005

Tel.: 0908 914 180
www.konstrukter.sk

0944 032 810

Ukrajinská 58, Košice

85_0180
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predaj@urnovehroby.sk

predaj-montáž

����������� �������������������
���������������������
32-0031

Facebook: aiwsk

ŤAŽNÉ
ZARIADENIA

�������������������

66-0060

Honorár brutto 75 €, 80 €, 90 € za 24 hod.

www.aiw.sk

Čistenie hrobov
Doseky dátumov
Obnova písmen

��������������������������

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

34-0001-2

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

27-0035

 
 

Alžbetina 30,
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0908 624 593

34-0052

 

600 000
Stannah

