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 STRECHY, ŽĽABY, ODKVAPY

 KOMÍNY, FASÁDY, HROMOZVODY

 VÝZDOBA FASÁD, MONTÁŽ REKLAMY

 KOVOVÉ KONŠTRUKCIE
   (montáž, demontáž, oprava)

www.ZLANA.sk

0911 150 447
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vrátane garáže
v rekonštrukcii
30 km od Košíc
100m², poz. 2120m²

0950 504 832

RD v Nyiri - MAĎARSKO  53.000 €

viac na www.bazos.sk
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BETÓNOVÉ PLOTY
obojstranné za cenu

jednostranných
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STK
JAZERO

STK + EK
pre objednaných klientov bez čakania

Napajadlá 7, Košice
www.stkkosice.sk

Po - Pia: 
7.00 - 17.00

So: 
8.00 - 13.00

Objednávky 055-304 57 27

INŠTITÚT VZDELÁVANIA
Mlynská č. 27, II. posch., Košice

0905 902 728, anezkama@centrum.sk

V apríli a máji 2019 ovárame
rekvalifikačné kurzy
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Potvrdzujeme aj REPAS - úrad práce - šanca pre novú kvalifikáciu zdarma.
Samoplatiaci účastníci možnosť platby na trikrát bez navýšenia.
Termín prihlášok do 20. apríla, resp. 20. mája 2019,

telefonicky, osobne, e-mailom.
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www.cisteniehrobov.sk
0907 946 25610-ročné skúsenosti
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-odvoz-dovoz
-sťahovanie
vypratávanie
pivníc, záhrad
-likvidácia 
azbestu-eternito-
vých striech, staveb-
ného a iného odpadu

knihapreteba.sk
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0950 41 41 82
www.ZaluzieKosice.sk

PRETESNENIE
okien a dverí

OPRAVA
ŽALÚZIÍ
NOVÉ ŽALÚZIE

NOVÉ SIETE
proti hmyzu
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zameranie ¦ dovoz ¦ montáž
Hviezdoslavova ul. 32

Moldava nad Bodvou

0908 699 252
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Pútnické
a poznávacie
zájazdy

od 894€490€655€

Veľkonočná Ischia letecky
Taliansko
18.4. - 23.4.2019
6 dní, polpenzia, hotel
Letecky: Bratislava

Predĺžený víkend
Rusko - Moskva
18.4. - 21.4.2019
4 dni, raňajky
Letecky: Viedeň, Budapešť

Pútnický a poznávací zájazd
Izrael + Mŕtve more
17.5. - 24.5.2019
8 dní, polpenzia
Letecky: Košice
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KRT - VRT
Pretláčanie - krtkovanie

Popod cesty, chodníky, 
zatrávnené plochy 

pre inžinierske siete, 
elektrika-voda-plyn

0902 348 974
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Vzorková predajňa - Staničná 1, Košice
0915 479 711 - 055/729 08 68 - dason.ke@dason.sk

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

Záručná doba 4 roky. Akcia platí do 10.4. 2019

JARNÁ AKCIA
MARKÍZY
-28%

PERGOLY, MEDITERÁNY
-25%

BIELE
vzor

BIELE
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

ČEREŠŇA
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

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

kovanie ZDARMA

zameranie ZDARMA
v ponuke aj

INTERIÉROVÉ DVERE

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

DUB
vzor
DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

0917 56 36 12 | 0911 60 20 40

odborná montáž s licenciou technickej služby od polície SR

AKCIA 250€všetky dvere
SKLADOM

v ponuke aj
hladké dvere

a odtieň Wenge

 Sídlisko Ťahanovce, Americká trieda  |  Po-Pia: 9-18
   obchodný dom KLAS (bývalá MILA) 1. posch.

 Sídlisko Terasa, Sokolovská 5
   Po-Pia: 8-17

Ahoj, som nová, 

 

lepšia pôžička.

 

Plať za mňa 
 

koľko chceš.

Ahoj, som nová, 

 

lepšia pôžička.

 

Plať za mňa, 
 

koľko chceš.

  

Predajné miesta:
Moldava nad Bodvou, Hviezdoslavova 18, 0918 509 724

Košice, Fejova ulica 1, 0918 709 028
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Pôžičky od 18 do 75 rokov
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SIETE PROTI
HMYZU

Servis
Montáž
Dodanie
Oprava

SERVIS
OKIEN

rýchlo a lacno
0918 217 665
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 Návratnosť
2-3 roky!!!

0915 927 993
0940 707 621

FÚKANÁ
IZOLÁCIA

Odpudzuje hmyz
a hlodavce
Vysoká požiarna
odolnosť
Úplne bez rizika plesní

MASTER GROUP s.r.o.
www.mgroupsro.sk

www.regionpress.sk

INZERCIA

 

KOŠICKO okolie

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 

každý týždeň: Nižná Hutka, 
Bidovce, Poproč, Rudník, Šaca, 
Budimír, Čaňa, Malá Ida, Šemša, 
Hodkovce, Valaliky, Moldava nad 
Bodvou, Rozhanovce, Haniska pri 
Košiciach, Slanec, Bohdanovce, 
Rákoš, Slánska Huta, Nový Salaš, 
Blažice, Družstevná pri Hornáde, 
Trebejov, Poľov, Geča, Benia-
kovce, Vajkovce, Vyšná a Nižná 
Kamenica, Košické Olšany, Jasov, 
Novačany, Nižná Myšľa, Boliarov, 
Bačkovík, Čižatice, Kokšov, Bakša, 
Drienovec, Ďurďošík, Bukovec, 
Kechnec, Seňa, Drienovec, Budu-
lov a Baška.

kosicko@regionpress.sk

Redakcia: Masarykova 2 
KOŠICE

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 29.000 Bardejovsko+SK+SP
GE 25.000 Gemersko = RV+RS+RA
HU 25.000 Humensko=VT+SV+ML
KE 82.750 Košicko
KS 22.250 Košicko okolie
SL 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 (22.250 domácností)

Posledný marcový víkend sa toho po-
sunulo dosť. Predovšetkým čas. Ten si, 
na pomery u nás, na našom Slovensku, 
vybral netradičný smer. Poskočil vpred. 
O hodinu. Niečo sa pohlo vpred. Koneč-
ne. Aspoň niečo. Napokon, ročné obdo-
bia iba málokedy sklamú, aj keď, aj ony 
si robia v posledných rokoch viac-menej 
čo chcú.

Je to určite dobrá správa, ak pozor-
ne sledujeme, koľkí politici nás chcú 
vrátiť späť. Teda, hovoríme stále o čase, 
späť v čase. Najlepšie do deväťdesiatych 
rokov. A celý ten vtedajší systém ešte 
podľa nich treba zdokonaliť. Treba iba 
„ministrovať“ a mafia to bude riadiť. 
Všetko. Politiku, štát, biznis, spravod-
livosť, nepostihnuteľnosť a k tomu ako 
na prídavok aj všetkých nás. Ponuky s 
takýmto rozdelením úloh, zdá sa, lietajú 
medzi vysmiatymi politikmi a zamrače-
nými kriminálnikmi aj dnes. Devätde-
siate roky, či dokonca roky tridsiate, v 
čase americkej prohibície? Jedna časová 
hodinka posunu vpred je v tom akosi 
biedne osamotená. Na tých, ktorí to ešte 
zo zotrvačnosti a aj z pracovnej povin-
nosti z času na čas pripomenú zas z času 
na čas niektorí politici nabrýzgajú, že sú 
to zločinci a ničitelia všetkého, k čomu 
sa Slovensko dopracovalo. Cez rozkrá-
danie eurofondov, cez podvody a de-
fraudácie, cez volebné podvody, cez ne-
dodržiavanie sľubov, cez zdravotníctvo, 
školstvo, vedu a kultúru, ktoré sa ledva 
držia na kolenách. Áno, všetci hovoríme 

o zločincoch a podvodníkoch. A zjavné 
dôkazy poukazujú na tých skutočných, 
vyrehotaných, zahojených, milujúcich 
„smotánky“ a iné spoločenské poduja-
tia pre našu morálnu a hodnotovú spo-
dinu, mysliacu si, ako je len „navrchu“. 
Všetkých tých, ktorí sa oblápajú s mafi-
ánmi, objednávateľmi vrážd a zároveň 
neúnavne kandidujú kam sa len dá. 
Veď za peniaze „tých idiotov, čo chodia 
do práce“, sa predsa dá žiť. Alebo za pe-
niaze, ktoré prichádzajú zo zahraničia 
„tým idiotom na škôlky, na dopravu, na 
diaľnice, na tunely“. No nikdy sa k nim 
nedostanú, lebo...  Lebo na Slovensku 
je to tak. „Moc nie je ani zlá, ani dobrá. 
Moc sa môže stať dobrom, moc sa môže 
stať zlom, záleží iba na tom, kto ako ju 
používa, kto ako s ňou dokáže zaobchá-
dzať.“ Spomenul raz Ladislav Mňačko. 

Spomínajú sa aj predčasné voľby. 
Dobre vedieť. Lebo ak sa máme posunúť 
aj o viac ako hodinu, potom treba ve-
dieť ako. Prišiel čas, o ktorom sa zvyk-
ne vravieť – je najvyšší. Chce to vyzvať 
politikov, aby sa konečne prestali zao-
berať sami sebou a spome-
nuli si, že tu žije či živorí 
aj ďalších zhruba päť a 
pol milióna ľudí. Chce to 
významný posun a nielen 
v čase.

Tak už niečo 
posuňme, pekný 
týždeň!

Posúvanie času

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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Posvietili sme si na výhody
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ZIMNÉ PNEUMATIKY

V CENE

ZIMNÉ PNEUMATIKY

V CENE

TANKOVACIA KARTA 

800 €

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



KS19-13 strana- 4

4
právnik / SLUŽBY, Bývanie, reLax

27
-0

01
0-

2

PATRIA n.o. ,  Drienovecké kúpele  497,  Dr ienovec
Tel. :  055/48 98 710,  055/460 21 15

Rehabil itačné centrum: 055/48 98 711 
w w w.dr ienoveckekupele.sk

ZARIADENIE PRE SENIOROV
Š P E C I A L I ZO VA N É  Z A R I A D E N I E  A  R E H A B I L I TAČ N É  C E N T R U M 

D R I E N O V E C K É  K Ú P E L E
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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

e-mail: bf-trade@stonline.sk      www.bf-trade.ske-mail: bf-trade@stonline.sk      www.bf-trade.sk

ZÁRUKA na okná

5 rokov

Najvyššia
rada okien

Vchodové dvere
do rodinných domov

tradícia
15 rokov
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   kovaním

Materiály používané pri výrobe:
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Na zákaznícku

kartu
 5%

Na zákaznícku

kartu
 5%

Budimír | www.majsterdom.sk

/

++

Výroba

stavebného

reziva

na mieru

Výroba

stavebného

reziva

na mieru

www.majsterdom.sk
majsterdom2@gmail.com

Budimír 4

0903 723 720
0905 723 720
0910 173 121
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PLASTOVÉ OKNÁ, 
DVERE

 KOMPLETNÁ STAVEBNÁ ČINNOSŤ
 PREDAJ PARAPETOVÝCH DOSÁK
 ŽALÚZIE A SIETE PROTI HMYZU

 GARÁŽOVÉ BRÁNY
možnosť predaja 

aj na splátky

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

Kontaktná adresa Košice:
Kováčska 63
Mobil: 0944 047 008

www.dachmann.sk
maxidachmann@gmail.com

INZERCIA
kosicko@regionpress.sk

V  dnešnej dobe je častokrát aj dô-
sledkom vysokých cien nehnuteľností 
v  praxi využívaný právny inštitút ná-
jomnej zmluvy, a to najmä podľa Záko-
na o krátkodobom nájme bytu (ďalej len 
ako „Zákon“). 

Napriek špeciálnej právnej úprave 
krátkodobého nájmu bytu obsiahnutej 
v  predmetnom Zákone sa na právny 
vzťah založený takouto zmluvou bude 
aj naďalej vzťahovať všeobecná právna 
úprava nájmu bytu obsiahnutá v ust. § 
685 až § 716 Občianskeho zákonníka, 
a  to podporne, t. j. ak Zákon nebude 
danú otázku upravovať odlišne. Hneď 
na úvod je potrebné si uvedomiť, že na 
to, aby sa zmluva o nájme bytu spravo-
vala ustanoveniami Zákona, musí táto 
spadať pod pôsobnosť Zákona, pričom 
pri posudzovaní tejto otázky je potreb-
né vychádzať na jednej strane zo  zá-
konnej definície krátkodobého nájmu 
bytu, ako aj z negatívneho vymedzenia 
pôsobnosti Zákona vo vzťahu k niekto-
rým nájomným pomerom. 

Na účely Zákona sa pod krátkodo-
bým nájmom bytu rozumie nájom zalo-
žený nájomnou zmluvou, ktorá je uzav-
retá podľa Zákona, spĺňa náležitosti 
podľa § 3 Zákona a na základe ktorej ná-
jom vrátane jeho predĺžení trvá najviac 
šesť rokov. V súvislosti s otázkou pôsob-
nosti Zákona na konkrétnu nájomnú 
zmluvu môže nastať situácia, kedy dôj-

de k  platnému uzatvoreniu nájomnej 
zmluvy, avšak túto nebude možné pod-
radiť pod pôsobnosť Zákona. V takomto 
prípade by sa táto zmluva spravovala 
právnou úpravou nájmu bytu obsiah-
nutou v Občianskom zákonníku. Pri 
pohľade na dĺžku trvania nájomného 
vzťahu založeného nájomnou zmluvou 
podľa Zákona možno postrehnúť zá-
sadný rozdiel oproti úprave nájmu bytu 
obsiahnutej v Občianskom zákonníku. 

Dĺžka trvania nájomného vzťahu 
podľa Zákona je limitovaná, a  to tým 
spôsobom, že nájomnú zmluvu je mož-
no uzatvoriť len na dobu určitú, najdlh-
šie na dva roky. Napriek vyššie uvede-
nému však Zákon zmluvným stranám 
umožňuje, aby si krátkodobý nájom 
bytu na základe dohody predĺžili, a to 
za rovnakých podmienok najviac na 
ďalšie dva roky, a  to dvakrát. Naopak 
Občiansky zákonník neustanovuje ča-
sové obmedzenie nájmu bytu, keďže 
účastníkom zmluvného vzťahu pone-
cháva možnosť, či sa rozhodnú nájom-
ný vzťah uzavrieť na dobu určitú alebo 
neurčitú.

Krátkodobý nájom bytu 
vo všeobecnosti a jeho doba trvania

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

12 rokov
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Strojárenská 3, Košice, Nám. Maratónu mieru
tel.: 055/ 623 45 76  ¦  mob.: 0918 626 193
web: www.arow.sk  ¦  e-mail: arow@arow.sk

AKCIA do 30.4.2019

EXTERIÉROVÉ  

ŽALÚZIE   -27%    

PLASTOVÉ, HLINÍKOVÉ OKNÁ

EXTERIÉROVÉ ŽALÚZIE

GARÁŽOVÉ BRÁNY
Climax

Hesta

Krispol

BETÓNOVÝ PLOT,
37
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najkvalitnejší a NAJLACNEJŠÍ betónový
   plot vyrobený na Slovensku

široký sortiment výrobkov,
   možnosť výberu až 100 vzorov

ukážka vzoriek, zameranie a cenová
   kalkulácia u Vás doma ZDARMA!

dopravu zabezpečíme až k Vám
zbezpečujeme kvalitnú a rýchlu montáž

SME TU PRE VÁS

VÉO  PN LÓ OT TE YB

o ktorý sa netreba starať

0948 648 748  0905 528 960  0905 794 044  0948 548 648

www.betam.sk

NAJLEPŠIE CENY na trhu

JARNÁ AKCIA

0948 648 748  0905 528 960  0905 794 044  0948 548 648

www.betam.sk

NAJLEPŠIE CENY na trhu

JARNÁ AKCIA

www.regionpress.sk
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Otváracie hodiny:
Po-Pi 9-17,  So 9-12

Košice, Ukrajinská 58
Telefón: 0910/722 011

kosice@jolaslovakia.skihneď k odberu

VCHODOVÉ PLASTOVÉ
DVERE

Ceny sú vrátane DPH

ihneď k odberu

jolaslovakia.skjolaslovakia.skjolaslovakia.skjolaslovakia.sk

otváravo-sklopné
SKLADOVÉ OKNÁ

120 x 150 cm

120€

249€

120 x 120 cm

100€

100 x 100 cm

90€

90 x 90 cm

75€

60 x 90 cm

60€

60 x 60 cm

V prevedeniach:
- CHALA 3x sklo
- PLNÉ HLADKÉ
   rozmer 100 x 210 cm

45€
Každý chce postaviť za výhodnú 

cenu. Ale objektívnym ukazovateľom 
výhodnosti je pomer : cena/kvalita/
odbornosť/služby. Viete napríklad, že 
sú stavebniny, ktoré odkúpia späť  ma-
teriál, ktorý vám zostal? Tento benefit 
vám môže ušetriť pekných pár stoviek.

Nestavajte bez stavebného dozoru. 
V rámci znižovania nákladov si mnohí 
stavebníci zariadia dozor len na pa-
pieri. A to je škoda. Pripravia sa tým o 
cenné informácie od niekoho, kto stav-
bám skutočne rozumie. Stavebný dozor 
sprevádza investora  po celú dobu vý-
stavby,  pri vybavovaní povolení, výbe-
re dodávateľov a materiálov, samotnej 
realizácií až po zápis do katastra.

Na všetko sa pýtajte, Než zvolíte 
akúkoľvek firmu alebo remeselníka či 
objednáte materiál, hovorte najlepšie 
so skutočnými odborníkmi, ktorí sa na 
trhu pohybujú dlhšiu dobu. Pomôžu 
vám zorientovať sa v ponuke, vysvetlia 
súvislosti aj možné úskalia, poskyt-
nú výhody a to často zadarmo v rámci 
iných služieb.

Nenechajte sa obalamutiť nereálny-
mi termínmi  alebo cenovými ponuka-
mi. Rozhoduje ten, kto platí. A to ste vy! 
Keď uhradíte faktúru, budú sladké reči 
preč a ostáva len serióznosť partnera 
alebo kvalita výrobku.

Využite ponuku služieb. Pokiaľ sta-
viate svojpomocne a nie ste práve od fa-
chu, vyžívajte služby, ktoré ponúka na-
príklad dodávateľ materiálu. Bezplatne 

tak môžete získať výpočet spotreby 
tvárnic, odbornú konzultáciu, založe-
nie stavby, požičanie náradia a ďalšiu 
užitočnú pomoc. Podmienky služieb si 
vždy  dôkladne preštudujte.

Nezabudnite byť opatrní. Trochu 
zveličene povedané,  ale keď budete s 
pórobetónovými tvárnicami jazdiť po 
tankodrome a potom ich vyložíte na 
oranisku, nedivte sa, že  z  materiálu 
budú iba úlomky.  Pórobetón je ľahký a 
krehký. Manipulujte s ním opatrne.

Nemanipulujte zbytočne s materi-
álom. Tvárnice by mali zostať na pale-
tách až do doby, keď ich budete VY ale-
bo vami platená firma jednu po druhej 
odoberať a murovať.  Oplatí sa mať na 
stavbe k dispozícií paletový vozík. 

Myslite vopred. Nemyslite len na 
to, čo sa robí teraz, ale hlavne na to , 
čo bude potom (časovo, ekonomicky 
aj technicky). Myslite dopredu – zhod-
noťte svoje možnosti a schopnosti, 
porovnajte ponuky trhu, zaoberajte sa 
detailne prípravou stavby a hľadajte 
také riešenia, ktoré vás uspokoja nie 
len teraz ale zúročia sa aj do budúcna.

Na všetko treba ísť s rozumom

» red

Víkend nás opäť prekvapil svojou krásou. 
Jarné slnečné počasie vytiahlo mnohých 
ľudí do prírody. Mohli sme sa opájať sýtou 
farbou zlatého dažďa či bielych zakvitnu-
tých halúzok. Bolo nesmierne uvoľňujúce 
preniesť sa od ťažkých politických voleb-
ných dilem k jednoduchému obrazu „náde-
je“ prebúdzajúcej sa prírody. Všetko začínalo 
odznova. Nie úplne izolovane, lebo, pocho-
piteľne, zima tomu dala najprv predpoklad. 
Zimné obdobie je východiskom jari. Bez jej 
uspávajúceho statického tónu by sme ne-
mohli oceniť výšky dynamického rozkvetu. 

A hoci nie som fanúšikom moderného 
trendu bioštýlu vo všetkých oblastiach živo-
ta, dala som sa tentoraz prehovoriť na výlet 
do neďalekej biofarmy. A neoľutovala som. 
Objavila som staronové veci. Fascinovalo 
ma, koľko mladých rodín a  párov nanovo 
vdychovalo našu tradíciu: voľný chov domá-
cich zvierat, tradičné remeslá, potravinové 
výrobky bez stabilizátorov a konzervačných 
látok, pripravované metódou našich starých 
mám. Zvieratá neboli vybraté podľa krásy a 
výkonnosti, aby upútali. Jednoducho tam 
boli so svojím životným príbehom: jednooký 
koník, sliepočky so zdegenerovaným zobá-
kom menšie i väčšie tvary. Aj zruby, stajne 
a válovy mali celkom prirodzený ráz, taký 
odlišný od starostlivo ošetrovaného skan-
zenu, ktorý dnes slúži väčšmi filmovému 
priemyslu a  komercializácii než bežnému 
človeku. Skanzen je totiž mŕtvy, kým biofar-
ma žije. 

Tento výlet ma veľmi inšpiroval, do akej 
miery má význam presadzovať moderné 

umelé prostriedky, technológie, keď ľudia 
(a osobitne mladí) sa, naopak, vracajú čoraz 
väčšmi k pôvodnému, osvedčenému, tradič-
nému – so všetkými nedokonalosťami a chy-
bami. Nielen čo sa týka potravín a prírody, 
boom zažívajú aj slovenské remeslá, folklór, 
drevené a handrové hračky, prírodné detské 
ihriská, biobazény. Moderná architektúra 
a  stavebníctvo sa uberá smerom od ume-
lých napodobnenín (fejkov) k nefalšovaným 
prírodným materiálom. Bio sa uplatňuje aj 
v medicíne a priemysle, pokiaľ sa len dá. Bio-
similárne prípravky, biostimulačné hnojivá, 
biologické postreky, bylinkové produkty. 

Ľudia postupne objavujú cenu históriou 
overených receptov a princípov. Tradičné už 
neznamená zastarané, ale múdre a preziera-
vé, ktoré sa vyhne nežiaducim dôsledkom. 
Bio je je v kurze. Je návratom ku koreňom 
rozumnej previazanosti človeka s prírodou. 
Je konečne prehodením výhybky  od slepej 
koľaje ľudskej spupnosti. Tento jarný víkend 
mi dal nádej, že mladá generácia objaví opäť 
svoju dôstojnosť v  životnom štýle, ktorý sa 
uskromní, ktorý viac dáva ako berie, ktorý 
oceňuje minulé, aby stavalo z neho budúce. 
Generácia, ktorá nepodľahne neovereným 
experimentom a nestane sa ľahkou korisťou 
manipulácie reklamných trikov. 

Nadýchla som sa jari, aby spadol zo mňa 
tieň nedôvery, ktorý ma posledne tak spú-
taval. Črtá sa nádej, že nejdeme opačným 
smerom a  že nezavrhujeme všetko dobré, 
čo kedy bolo. Bio je modernejšie ako moder-
nosť.

Bio je znovu živé

» Mária Raučinová, Fórum života
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PROMONT GLASS s.r.o. D R E V O  -  H L I N Í K  -  O C E Ľ  -  S K L O  -  P L E C H  -  B R A M A C

POZOR!     JARNÁ AKCIA  30% ZĽAVY

Od základov až po strechu... 0915 135 811    0918 623 064

RÁMOVÉ ZASKLENIE

ZÁHRADNÉ DOMČEKY PRÍSTREŠKY PRE AUTÁ

22
rokov

D R E V O H L I N Í K O C E Ľ S K L O P L E C H B R A M A CL I N Í K O C E Ľ S K L O P L E C HD R E V O H L I N Í K O C E Ľ S K L O P L E C H B R A M A CÍ
TERASY   ZIMNÉ ZÁHRADY   PRÍSTRESKY   ALTÁNKY   BALKÓNYˇ

BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE

www.promontglass.skpromontglass@promontglass.skPPk realizáciik realizácii
kompletnej terasykompletnej terasy

DARČEKDARČEK

�������������������������������������������������������
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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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VEĽKÁ IDA 682
055/ 699 26 19
0907 931 597
WWW.KEMAX.SK

DELENIE ZVITKOV
VÝROBA A PREDAJ
TRAPÉZOVÉ PLECHY, VLNITÉ PLECHY, 
HLADKÉ PLECHY, PLOTOVKY, HREBENÁČE, 
PARAPETY

OTVORENÉ: PO - PIA 7:00 - 15:00     VÝROBA MOŽNÁ AJ DO 24 HOD.    PREDAJ AJ MALOODBERATEĽOM
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PREDAJ
JAKLE, RÚRY, UHOLNÍKY
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VO VÝHODNÝCH CENÁCH

AJ V ROKU 2019

od firmy PRIBULA-MIX, s.r.o.

Košice      0905 642 837      www.pribulamix.sk

rekonštrukcie bytov a bytových jadier, sadrokartóny, obklady 
a maľovanie spoločných priestorov pre bytové družstvá
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BIO DIAGNOSTIKA
VYŠETRENIE CELÉHO TELA

DIAGNOSTIKA SNÍMA INFORMÁCIE Z TELA, TAK AKO PRI
SPEKTRÁLNEJ ANALÝZE MAGNET. REZONANCIE. 

DIAGNOSTIKA VŠETKÝCH ORGÁNOV TRVÁ CCA 60 - 90 MIN. 

PROBLÉMOV A RIEŠIME ICH !0917 682 729

www.diagnostika.estranky.sk

 ZADARMO

CENA 12€    |PRI 2 OSOBÁCH 20€
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MEDZINÁRODNÁ PREDAJNÁ VÝSTAVA EXOTICKÝCH ZVIERAT

PARTNERI

SPOLOČENSKÝ PAVILÓN,  TR.SNP 61, KOŠICE   OD 9:00-15:00 | NEDEĽA 

07.04.2019

DIVOČINA V MESTE

K O Š I C E

AQUACANIS

37
-0

04
7

37
-0

05
6

V školách vedieme žiakov k vzťahu k 
životnému prostrediu a k jeho ochrane. 
Realizuje sa to rôznymi aktivitami a 
existujú aj projekty na environmentál-
nu výchovu. 

Na našej škole pravidelne robíme 
brigády, triedime odpad, vysádzame 
zeleň a pozývame si odborníkov na 
stretnutia so žiakmi s témami životné-
ho prostredia a prírody. Takéto aktivi-
ty sa však dejú na mnohých školách. 
Tu si totiž veľmi dobre uvedomujeme, 
čo môže spôsobiť environmentálna 
negramotnosť, resp. čo spôsobuje. Na-
priek nekvalitným a preplneným štát-
nym vzdelávacím programom by sa 
dalo povedať, že škola sa stáva akýmsi 
centrom environmentalistiky pre deti a 
mládež. Avšak, máme to veľmi zložité. 
Na jednej strane žiakom ukazujeme dô-
ležitosť prírody, na druhej strane sme 
svedkami brutálnej devastácie biosféry 
nielen vo svete, ale aj u nás na Sloven-
sku, o čom nás presvedčujú mnohé do-
kumentárne fotografie, videozáznamy, 
ale  aj vlastné skúsenosti. Pília sa stro-
my v mestách, v lesoch a horách, ťaží 
sa drevo, v súvislosti s poľnohospo-
dárstvom sa využívajú škodlivé látky, 
znečisťujú sa rieky a jazerá, netriedi sa 
odpad, tvoria sa skládky a pod. Samot-
ný štát, miestna samospráva negatívne 
ovplyvňujú vzťah k zeleni. Často sa za 
devastáciou skrývajú osobnosti spo-
ločenského života, ktoré, paradoxne, 
filozofujú o životnom prostredí. 

Už vo fáze plánovania výstavby sa 
s požehnaním úradov vyrúbu stromu. 
Pod zámienkou chorobnosti a často 
bez náhradnej výstavby. Ignoráciu 
najvyššieho stupňa týchto dní bolo 
znivočenie zdravých borovíc v okolí 
Mohyly M. R. Štefánika pre zlý výhľad. 
Ak sa zase zapojíte do enviroprojektu, 
vyžiada si to toľko papierov, že sa strá-
ca ekologický cieľ. Na druhej strane je 
tu aj ľudská sebeckosť. Do práce radšej 
autom... Odpíliť strom, aby na niekoho 
nespadol (pozor, aj bilboardy sú poten-
ciálne nebezpečné)... Odstrániť strom, 
lebo tieni... Zabetónovať trávnik, lebo 
nemám kde parkovať... Bývať čo naj-
bližšie k lesu... Vystrieľať divú zver, 
ktorá sa utieka k ľudským obydliam... 

Ako to zmeniť? Žiaľ, škola to ne-
zvládne. Tá nerozhoduje o zeleni Slo-
venska. Často ani nie obyčajný občan. 
Všetko ničenie prírody je v súlade so 
zákonmi, tak nepomôže ani kvalitná 
envirovýchova.  

Všetko spomenuté je v protikla-
de so snahami škôl vychovať žiaka so 
vzťahom k Zemi. Takýchto protikla-
dov je veľmi veľa aj v iných oblastiach. 
Učitelia ťahajú za kratší koniec. A kým 
budú slová v rozpore so skutkami, k 
zmene nedospejeme, lebo žiaci si veľmi 
dobre uvedomujú tento rozpor. Kým to 
však svet pochopí, môže byť neskoro - a 
to nie je klišé. 

Envirovýchova

» Ján Papuga 
riaditeľ ZŠ
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BIO DIAGNOSTIKA
VYŠETRENIE CELÉHO TELA

DIAGNOSTIKA SNÍMA INFORMÁCIE Z TELA, TAK AKO PRI
SPEKTRÁLNEJ ANALÝZE MAGNET. REZONANCIE. 

DIAGNOSTIKA VŠETKÝCH ORGÁNOV TRVÁ CCA 60 - 90 MIN. 

PROBLÉMOV A RIEŠIME ICH !0917 682 729

www.diagnostika.estranky.sk

 ZADARMO

CENA 12€    |PRI 2 OSOBÁCH 20€

99
-0

00
5-

x

68
-0
6

61
-0

06
7

0948 300 988  

Realizujeme

Mobil:

STROJOVÉ
 POTERY 

A OMIETKY

PIESOK - ŠTRK
 KAMENIVO

Dovoz zdarma

PLOTY A MÚRY 
Z GABIÓNOV

VÝHODNÉ ZĽAVY!

S T R E Š N É  K R Y T I N Y  -  P R E D A J  A  M O N T ÁŽ
O D K V A P O V Ý  S Y S T É M  -  S K L A D O M

VÝHODNÉ ZĽAVY!

S T R E Š N É  K R Y T I N Y  -  P R E D A J  A  M O N T ÁŽ
O D K V A P O V Ý  S Y S T É M  -  S K L A D O M
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1. Deň začínajte raňajkami.
Prvé denné jedlo má najväčší efekt, 

keď môžete pokojne sedieť a vnímať chuť 
jedla. Ak nestíhate ráno doma, urobte si 
čas v práci, radšej príďte skôr a doplňte si  
energiu na doobedie hneď zrána.

2. Jedzte dostatok vlákniny. 
Má vysoký sýtiaci efekt a nebudete 

mať tak skoro hlad. Porcia ovsených vlo-
čiek s ovocím ráno dokáže naštartovať 
do celého dňa. Nezabudnite, že príjem 
vlákniny vyžaduje aj zvýšený príjem 
tekutín.

3. Zvoľte nízkotučné výrobky. 
Pred sardinkami v oleji uprednostnite 

tuniaka vo vlastnej šťave, pred tavený-
mi, veľmi často vysokotučnými syrmi, 
uprednostnite nízkotučné typu cottage, 
alebo tvaroh. Nízkotučné výrobky opro-
ti tým tučným môžu mať až o 30 percent 
energie menej, čítajte etikety. Množstvo 
tuku sa udáva vždy na 100 gramov.

4. Používajte malé taniere. 
Je to jednoduchý trik. Jedlo na veľ-

kých tanieroch sa ľahšie stratí, máte 
pocit, že ste zjedli málo, veď ani tanier 
nebol pokrytý. Ak jedlo zakrýva celý 
malý tanier, človek má skôr pocit, že si 
doprial hodne.

5. Každý deň si dajte porciu ovocia.

6. Na každú porciu ovocia zjedzte dve 
porcie zeleniny.

7. V chladničke si usporiadajte 
potraviny

A to tak, aby tie zdravšie a energeticky 
menej výkonné boli vpredu.

8. Užívajte probiotiká vprirodzenej 
podobe. 

Jogurt so zachovalou flórou alebo aci-
dofilné mlieko podporujú činnosť trá-
viaceho traktu.

9. Doprajte si. 
Malý kúsok horkej tmavej čokolá-

dy, alebo malý pohár vína Vám urobí 
radosť. Striktné odriekanie obyčajne 
vedie k rýchlemu porušeniu prísnych 
diétnych obmedzení. A pocit zlyhania je 
to najhoršie, čo sa pri vytrvalosti môže 
stať. Každý návrat k režimovým zme-
nám už môže ísť obyčajne ťažšie, alebo 
menej úspešne.

10. Hýbte sa. 
Pohyb je prevencia 

pred ochoreniami a aj ich 
terapia. Bez každoden-
ného pohybu to proste 
nejde.

Desatoro zdravého stravovania, 
alebo malé no efektívne zmeny v strave

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

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

montter@montter.sk                 www.montter.sk                0919 370 730   0919 383 363

Zameranie a doprava ZDARMA7- roèné skúsenosti v oblasti zimných záhrad

STAVEBNÉ PRÁCE    RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ/OTOÈNÉ ZASKLENIE    TIENENIE NA STRECHY    SKLENENÉ STRECHY    DREVENÉ PODLAHY

TERASY   ZIMNÉ ZÁHRADY   PRÍSTREŠKY   ZASKLENIE   TIENIACA TECHNIKA

Materiály: HLINÍK, DREVOMateriály: HLINÍK, DREVO

Prečo čistiť DPF �ltre u nás
Vieme, že potrebujete ušetriť čas a �nančné 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 �ltra 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 �lter pevných častíc pomáha spaľovaciemu 
systému, spotreba je nižšia, motor spokojný a vaša peňaženka tiež.

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

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

ČISTENIE 
DPF FILTROV
Všetko v jednom autoservise
bez niekoľkodňového čakania.

AKCIA OD 135 EUR
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399€

PLECHOVÉ
GARÁŽE

Dovoz a montáž
 ZDARMA

Dovoz a montáž
 ZDARMA

3x5m10
rokov

na trhu

V ponuke GARÁŽOVÉ BRÁNY na mieru !
75
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Použitá kávová usadenina je v do-
mácnosti pomerne vzácna vec. Preto si 
nezaslúži iba to, čo s ňou robíme, a to, 
že ju vyhadzujeme. Napríklad, určite 
je výborná na absorbovanie pachov v 
chladničke. Stačí, ak ju dáte do misky 
a uložíte do zadnej časti chladničky. 
Účinná bude niekoľko týždňov.  Po vy-
bratí z chladničky ju dajte do kompostu 
alebo použite ako hnojivo.

Kávový usadenina spoľahlivo od-
stráni zaschnuté škvrny na kuchyn-
skom pulte, sporáku či hrncoch

Pri odstraňovaní škvŕn postupujte 
tak, ako keby ste používali bežný čis-
tiaci prostriedok. Kávovú usadeninu 
naneste na handričku a niekoľkokrát 
prejdite po zašpinenom povrchu.

Len málokto vie, že zvyšky kávy 
obsahujú veľké množstvo minerálov, 
ktoré správnym využitím obohacujú 
pôdu. Nájdeme v nich meď, draslík, 
horčík, fosfor, no azda najdôležitejší 
je dusík. Jeho postupné uvoľňovanie 
sa do pôdy prináša rovnaký osoh ako 
dlhotrvajúce hnojivo. Omamná vôňa 
kávy je navyše pre veľa škodcov neprí-
jemná. Kávová usadenina odpudzuje 
spoľahlivo slimáky, mravce a chrobá-
ky. Keď ju zmiešate s kôrou z citrusové-
ho ovocia (citróny, pomaranče, grepy), 
zmes vône presvedčí mačky, aby sa 
takto označeným miestam vyhýbali. 
Možno by stálo za zváženie ochrániť 
takto pred mačacími výkalmi aj detské 
pieskoviská. 

Ak idete vysádzať nové rastlinky, 
máme tiež skvelý tip. Odhrňte približne 
20 cm zeme na viac, pôdu zasypte ká-
vou, zahrňte a až potom saďte. Pozor na 
to, aby sa korene rastliny, či semienka 
nedotýkali kávy (minimálny odstup by 
mal byť 10 centimetrov).

Vysušenú usadeninu rozsypeme 
okolo kvetov a kríkov ešte pred tým, 
ako ich polievame.  Aj tu však platí, 
že treba správne zvoliť rastliny, ktoré 
kávou pohnojíme - z tých záhradných 
volíme tie, ktoré obľubujú kyslejšiu 
pôdu - rajčiny, zemiaky, jahody, brus-
nice. Rovnaký postup môžete zvoliť pri 
črepníkových rastlinách a kvetoch. Ak 
používate radšej tekuté hnojivá, zalej-
te odpad z kávy ešte raz vodou (tento 
raz môžete použiť vlažnú, či priamo 
studenú), dobre premiešajte a zalie-
vajte. Zvyšky kávy nikdy nevylievajte 
do umývadla, ale založte si kompost, 
ktorý skvele obohatí či už bytové, alebo 
záhradné rastliny dusíkom.  

Káva je užitočná aj po vypití

» red     
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HĽADANIE VODY
VŔTANIE STUDNÍ

STROJOVÉ KOPANIE 
STUDNÍ do 13 m
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Našou vizitkou je spokojnosť
zákazníkov po celom Slovensku.

 

BEZ DEMONTÁŽE

Zameranie, odborné poradenstvo
a cenová kalkulácia ZADARMO!

Najlepšia obnova strechy v najlepšej cene
obnova:  eternitových

plechových    
plochých         

NAJ - STRECHA s.r.o.

Materiál - prvotriedna kvalita

0940 776 203
Pre dôchodcov špeciálna zľava!
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Kavečianska cesta 8, Košice
tel.:      055/633 16 56

mob.:  0902 372 880 | 0911 627 180
mail:   zelezorivi@centrum.sk

Spojovací materiál
Stavebná chémia

Ručné náradie
Pletivá rôzneho druhu

Odkapové systémy
Hutný materiál + delenie

Stavebná oceľ + kari rohože

ŽELEZIARSTVO

Mob.: 0948 020 669
Tel.: 055/ 78 98 772
Fax: 055/ 78 98 774

Kvalitné okná s dvojsklami i trojsklami za veľmi rozumné ceny
Sme na trhu už 14 rokov a jedna z našich dnešných, zaujímavých ponúk:

Ďalej ponákame okná a dvere:
ALUPLAST, SCHUCO,SALAMANDER, GEALAN, drevené EUROOKNÁ,

hliníkové okná a dvere so zasklením a výbavou podľa priania zákazníka,
s príslušenstvom (par , žalúzie, siete) a kompletnými prácami.

Montáž kvalifikovanými pracovníkmi.

Okná zo 7 komorového profilu, s tromi tesneniami
a nízkoemisnými trojsklami 48 mm, stavebná hĺbka 81 mm
Okná zo 7 komorového profilu, s tromi tesneniami
a nízkoemisnými trojsklami 48 mm, stavebná hĺbka 81 mm

 Hrúbka stien 3 mm
 Silná oceľová výstuž
 Trojsklo s nízkym prestupom

   tepla (U=0,5 W/m²K)
 OKNO DO NÍZKOENERGETICKÝCH

   A TEPELNE PASÍVNYCH STAVIEB
 Vhodné do rodinných domov

   i panelákov

 OKNO DO NÍZKOENERGETICKÝCH
   A TEPELNE PASÍVNYCH STAVIEB

Pražská 2, 040 01 Košice
E-mail: sk.fores@mail.t-com.sk
www.sk-fores.sk

SK-Fores profi s.r.o.SK-Fores profi s.r.o.

OKNÁ AJ SO

SKRYTÝM KOVANÍM
OKNÁ AJ SO

SKRYTÝM KOVANÍM
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www.regionpress.sk

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

kosicko@regionpress.sk
Masarykova 2, Košice

1. poschodie
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ZADARMO mikroventilácia
okien
ZADARMO zameranie,
demontáž, odvoz odpadu

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

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

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

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

Zároveň montujeme a prenajímame fasádne lešenie zn. GRAF
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6-8 komorový profil s troma tesneniami ALUPLAST, DECCO, SALAMANDER

CERTIFIKÁT “CE”
CERTIFIKÁT “CE”

www.oksro.sk

Akcia platí
do vypredania zásob

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

DEMONTÁŽ - MONTÁŽ - VYSPRÁVKY

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

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

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

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

Uvedené rozmery sú rozmery stavebných otvorov. Ceny bez DPH.

Presťahovali sme sa do budovy Východoslov. tlačiarníPresťahovali sme sa do budovy Východoslov. tlačiarníPresťahovali sme sa do budovy Východoslov. tlačiarní
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Košice: Primátor
vyhlásil mimoriadnu 
situáciu pre havarijné 
stavy dvoch ciest     

Košice 28. marca – Mimoriadnu situáciu na území mes-
ta Košice vyhlásil vo štvrtok primátor Jaroslav Polaček. Sta-
lo sa tak na základe stredajšieho (27. 3.) rokovania krízového 
štábu a obhliadky havarijného stavu dvoch ciest v lokalite 
Včelárska paseka vo Vyšnom Opátskom a na Konopiskách 
v Košickej Novej Vsi. Rozhodnutie je podložené vyjadrenia-
mi odborných útvarov mesta Košice a odborníkov z oblasti 
geológie, informoval o tom magistrát mesta.

Podľa vyjadrenia kompetentných po stredajšej prehliad-
ke lokality Včelárska paseka je územie z hľadiska aktivity 
hodnotené ako potenciálne zosuvné. Poškodený úsek cesty 
tam pritom predstavuje jedinú prístupovú komunikáciu.  
V prípade takejto deformácie cestného telesa je sanácia 
predmetného úseku svahu neodkladná. V uvedenom úze-
mí dochádza podľa magistrátu v dôsledku postupného sa-
dania si západného okraja cestného telesa k jeho poškodzo-
vaniu a hrozí až deštrukcia stavebných objektov.

„Táto komunikácia je z roka na rok v horšom technickom 
stave. Pre nedostatok finančných prostriedkov však k jej 
oprave v minulosti nedošlo. Bol síce spevňovaný povrch, 
ale stav si vyžaduje výraznejšie zásahy. Pôvodne táto komu-
nikácia viedla k záhradkárskej oblasti, ale momentálne je 
tu niekoľko rodinných domov a tiež trvalo obývaných chát. 
Vedú tu síce aj lesné cesty, to ale nie je riešenie, pretože nie 
sú prejazdné motorovým vozidlom,“ skonštatoval starosta 
mestskej časti Vyšné Opátske Viktor Mikluš.

V záhradkárskej osade Konopiská v Košickej Novej Vsi 
miestny potok podmýva komunikáciu vedúcu k obytným 
chatám. V tomto prípade ide o výmoľovú eróziu, kde potok 
pri zvýšenom prietoku vody do takej miery eroduje nielen 
do hĺbky, ale aj do šírky, že tu dochádza k závažnej deštruk-
cii cestného telesa.

„Cesta bola vybudovaná v 80. rokoch minulého storočia 
ako obslužná komunikácia k čistiarni odpadových vôd.  
V súčasnosti sa jazdí medzi záhradkami, čo sa ale nestretá-
va s pozitívnym ohlasom záhradkárov. Navyše táto alterna-
tíva nie je dostatočná, pretože v prípade potreby sa sem síce 
autá záchranných zložiek dokážu dostať, ale keďže alterna-
tívny prístup neumožňuje otočiť vozidlo, museli by naspäť 
cúvať,“ zhodnotil aktuálny stav starosta Košickej Novej Vsi 
Michal Krcho. O týchto dvoch krízových lokalitách predsta-
vitelia mesta a miestnej samosprávy už dlhšie diskutovali. 
Na stredajšom zasadnutí krízového štábu sa rozhodlo, že 
situácia v týchto lokalitách sa zo dňa na deň zhoršuje a je 
preto potrebné zakročiť. 

„Podnikli sme všetky možné kroky, aby neboli ohrozené 
životy, zdravie a majetok obyvateľov, ktorí tieto komuniká-
cie používajú, a zároveň tam mohol byť v prípade potreby 
zabezpečený aj príjazd záchranných zložiek. Dnes som 
vydal príkaz primátora na vykonanie záchranných prác.  
V ňom som okrem iného starostovi mestskej časti Vyšné 
Opátske nariadil do troch dní zabezpečiť obmedzenie pohy-
bu vozidiel nad 3500 kilogramov a obmedziť rýchlosť týchto 
vozidiel na 20 kilometrov za hodinu príslušným dopravným 
značením,“ uviedol Polaček. Starostovi Košickej Novej Vsi 
nariadil zabezpečiť uzatvorenie poškodenej komunikácie 
na Konopiskách pre motorové vozidlá príslušným doprav-
ným značením. Okrem toho má v danej lokalite zabezpečiť 
osadenie informačnej tabule s textom „Vstup na vlastné 
nebezpečenstvo“. 

„Všetko sa udeje v spolupráci s mestom Košice. Prvora-
dé budú teraz geologické prieskumy, ktoré ukážu, akým 
spôsobom je možné vyriešiť sanáciu predmetných úsekov,“ 
dodal primátor. » TASR
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PREPICHY
        POD CESTY

»Predám zariadený plyno-
fikovaný dom v Holisi okr.:L-
učenec zastavaná plocha 
562m2 záhrada 2525m2. 
Kúpele Rapovce s morskou 
vodou jazdiareň jazero na 
rybolov do 5km. Cena 20 
000e. t.č.0903546127

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

»Kúpim staré odznaky, 
vyznamenania, dohoda, 
0907 910 755
»Kúpim model plachetnice 
0908 246 027 Jozef Pucan 
Hemerkova 13
»Čistenie hrobov a obno-
va písma, serióznosť, ko-
rektnosť a spoľahlivosť. 
T.Č. 0919 205 521

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

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RP medzera KS medzera
Číslo rubriky medzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP KS 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, KS zameňte za 
skratku novín, ktorú nájdete 
na 2. strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

ČÍSLA RUBRÍK    

05 DOMY / predaj   

07 REALITY / iné       

14 RôZNE / iné    

plastové a drevené eurookná, dvere a garážové brány

410€

380 €

Špičkové 5 - komorové profily

NA SPLÁTKY BEZ NAVÝŠENIA

demontáž, montáž, vysprávky, vonkajšie 
a vnútorné parapety, mikroventilácia, 

retiazkové celotieniace žalúzie, 
zdvíhač krídla, DPH, odvoz zdarma

Ra
kú

sk
e 

ko
va

ni
a

M
AC

O 
a 

W
IN

KH
AU

S

SALAMANDER
STREAMLINE

AKCIA

Profesionálni, školení pracovníci

DARČEK
elektronika podľa ponuky

pri nákupe nad 900€
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Alžbetina 30
KošiceKošice

Alžbetina 30

520€

469€

AKCIA
na zateplenie rodinných domov

| uhlíkový polystyrén
 v cene obyčajného |

Pri objednávke do konca marca
elektrická nerezová trúba Elektrolux
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UVIZITKY
kosicko@regionpress.sk

INZERCIA
kosicko@regionpress.sk

1.4. Hugo
2.4. Zita
3.4. Richard
4.4. Izidor
5.4. Miroslava
6.4. Irena
7.4. Zoltán

8.4. Albert
9.4. Milena
10.4. Igor
11.4. Július
12.4. Estera
13.4. Aleš
14.4. Justina

15.4. Fedor
16.4. Dana, 
 Danica
17.4. Rudolf,  
 Rudolfa
18.4. Valér
19.4. Jela
20.4. Marcel
21.4. Ervín

22.4. Slavomír
23.4. Vojtech
24.4. Juraj
25.4. Marek
26.4. Jaroslava
27.4. Jaroslav
28.4. Jarmila

29.4. Lea
30.4. Anastázia

APRÍL
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Referendum: Slovensko pre rodiny

» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO

7 otázok v na-
šom hĺbkovom 
referende, ktoré 
o r g a n i z uj e m e , 
chceme venovať 
slovenským rodi-
nám a ich problé-

mom. Naposledy som Vám predstavili 
4 z nich, dnes to budú ďalšie 3.

9. Vymáhanie výživného štátom. 
Chceme, aby administratívu a náklady 
na vymáhanie výživného na dieťa mo-
hol rodič, ktorý sa stará o dieťa, zveriť 
Centru právnej pomoci. Tisíce matiek 
sa dnes dlhé mesiace či roky dopro-
sujú otcom svojich detí (niekedy je to 
aj opačne), aby im zaplatili alimenty. 
Doplácajú na to svojím časom i peniaz-
mi. Navrhujeme preto, aby mohol rodič 
starajúci sa o dieťa takúto pohľadávku 
preniesť na Centrum právnej pomoci, 
ktoré by alimenty vymáhalo za neho. 
Zastávame názor, že matky či otcovia v 
takejto situácii si túto pomoc zaslúžia.

10. Po 40 odpracovaných rokoch 
do dôchodku. Štát by mal umožniť 
odchod do predčasného dôchodku 
každému, kto odpracoval aspoň 40 ro-
kov., samozrejme s tým, aby sa mater-
ská i rodičovská „dovolenka“ počítala 
do odpracovaných rokov. Tento návrh 

nášho hnutia OĽANO je alternatívou 
voči návrhu Smeru a má výrazne väč-
šiu podporu medzi ľuďmi či odbornou 
verejnosťou a hlavne - Rada pre rozpoč-
tovú zodpovednosť náš návrh vyhod-
notila ako dramaticky zodpovednejší 
voči verejným financiám. Náš návrh je 
tiež spravodlivejší, než návrh Smeru, 
ktorý určuje len vek odchodu do dô-
chodku. Podľa nás je však pri určovaní 
dôchodkov dôležitejšie pozerať sa na 
to, kto koľko rokov odpracoval a akým 
dielom prispel k budovaniu Slovenska.

11. Zrušenie doplatkov na lieky. 
Deti, dôchodcovia a osoby so zdra-
votným postihnutím by mali byť oslo-
bodení od akýchkoľvek doplatkov na 
lieky. Myslíme si, že toto opatrenie nie 
je potrebné bližšie 
vysvetľovať. Táto 
skupina ľudí si 
rozhodne zaslúži 
našu pomoc.

Bojujeme Za 
Slovensko pria-
teľské k rodinám. 
Pomôžte nám ho 
presadiť.
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Teplé slnečné lúče prebúdzajú k no-
vému životu prírodu navôkol – trvalé 
okrasné rastliny, ovocné stromy, ale aj 
nadšených záhradkárov. Marec a apríl 
sú najvhodnejšími mesiacmi na začatie 
prípravných prác v záhrade, či začatie 
výsadby nových okrasných kvetín a 
drevín  a na tvorbu domácej zeleninovej 
záhrady. 

Do záhradných prác sa treba pustiť 
s vopred premysleným plánom, čo vám 
vaša záhrada niekoľkokrát do roka vráti, 
tým, že krásne rozkvitne, či bohato uro-
dí. V dnešnej dobe je práve starostlivosť 
o vlastnú záhradu vhodným relaxom a 
doplnkom k zamestnaniu.

Práce v zeleninovej záhrade závi-
sia hlavne od počasia, ktoré býva na jar 
väčšinou premenlivé. Počas slnečného 
a suchého počasia sa zemina v záhrade 
dobre drobí, preto je dobre ju pripraviť 
na siatie semien. Najprv povrch pôdy 
jemne prehrabeme, vytriedime z nej ka-
mene, konáriky a ďalšie nečistoty, ktoré 
na záhon nepatria. Následne si vytýči-
me, ktorým smerom pôjdu zeleninové 
riadky. Najlepšia orientácia riadkov je v 
smere sever – juh, teda množstvo dopa-
dajúceho svetla je dostatočné, rastlinky 
pohltia vychádzajúce ako i zapadajúce 
slnko. V prípade, ak budete riadky sme-
rovať v smere východ – západ, rastlinky 
na severnej časti riadkov sú  počas celé-
ho dňa v tieni, preto pomalšie dozrievajú 
a menej rodia. 

Ako prvú v poradí môžeme začať siať 

popínavú zeleninu ako napríklad hrach 
a bôb. Bôb umiestňujeme  do stredne 
ťažkých až ťažkých pôd bohatých na hu-
mus. Obe rastlinky majú pomerne veľ-
ké semená, ktoré sadíme do vzájomnej 
vzdialenosti 40-60 cm. Tieto rozostupy 
dodržiavame aj pri ďalších druhoch ze-
leniny. Dobrou radou na záver je umiest-
nenie niekoľkých semien navyše na 
konci riadku, aby sa nimi mohli nahra-
diť prípadné nevyklíčené semená. 

V našich klimatických podmien-
kach sadíme cibuľu začiatkom apríla 
potom, hneď ako pôda po zime pre-
schne. Pre pestovanie cibule je potrebné 
pripraviť záhon. Záhon prerýľujeme do 
maximálnej hĺbky 15 -20cm a necháme 
ho uľahnúť. Semená umiestňujeme do 
ľahších až stredne ťažkých pôd oboha-
tených humusom do hĺbky 1 – 1,5 cm. 
Počas vegetácie pravidelne okopávame 
záhon s cibuľou, aby nebol zarastený 
burinou a počas suchých dní záhon pra-
videlne zalievame. Avšak cibuľu nepo-
lievame v druhej polovici vegetačného 
obdobia. Počas celého obdobia rastu a 
dozrievania neprihŕňame k cibuli zemi-
nu, aby neutvárala dlhé krky. 

Roboty ako „na kostole“

» red
www.regionpress.sk
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SBS
LAMA SK
príjme strážnikov
na obchodnú prevádzku

v Moldave nad 
Bodvou

Kontakt:
0948 356 675

800 € brutto/ mesiac
+ variabilná zložka
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Obsadzované profesie:
Zámočník  - základný kurz zvárania v ochrannej atmosfére (ZM1–CO2), 
znalosť výkresov, rovnanie plameňom
Zvárač - základný kurz zvárania v ochrannej atmosfére (ZM1–CO2), 
certifikát zvárača pre proces 135

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

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

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

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

e-mail: ludmila.revesova@kuenz.com  ¦  michaela.sopkova@kuenz.com
www.kuenz.sk  ¦  www.topzvarac.sk
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INZERUJTE U NÁS 
od BRATISLAVY

po HUMENNÉ
Najèítanejšie regionálne noviny

Najväèšia distribúcia

Vydávané každý týždeò

Gra�ka v cene inzerátu
kosicko@regionpress.sk

Redakcia
novín Košicko
kosicko@regionpress.sk
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AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

Kritériá 
pre spoluprácu s AIW:

· opatrovateľský kurz a prax
·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 

· vek 25 až 60 rokov

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

neustále dostatok ponúk
-dňov rnusy r kúsk živnosť

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

AIW má zástupcov
v rôznych mestách Slovenska!

Zavolajte na bezplatné číslo
0800 24 24 44

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

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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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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www.konstrukter.sk

info@konstrukter.sk
Tel.: 0908 914 180

OPERÁTOR VÝROBY 
800 - 1000 EUR/netto

���������
900 - 1100 EUR/netto
�������������� 

11 EUR/hod.

����������������������

85
-0
00
5

CHRÁNIME VÁS A VÁŠ MAJETOK

BEZPEČNOSTNÉ DVEREINTERIÉROVÉ DVERE

10,90 € /m2

s DPHAkcia platí do 31.5.2019

Nemecká podlaha KRONOTEX
- 10 mm, AC4-32, hrana 4V, spoj 5G

AKCIA AKCIA AKCIA
NA LAMINÁTOVÚ PODLAHU
AKCIA AKCIA AKCIA
NA LAMINÁTOVÚ PODLAHU

vrátane zárubní
a kovania

od

319€

K OBJEDNÁVKE

DARČEK
BONA SPRAY MOPBONA SPRAY MOP
Platí od 1.4. do 30.4.2019

Ul. Jána Bottu 1, Prešov (areál záhradníctva pri trati)

0915 928 167, info@tomdoor.sk
www.tomdoor.sk

www.bezpecnostnedvere.com
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ĎALŠIE PONÚKANÉ PRODUKTY:
• Laminátové
  a vinylové podlahy
• Stavebné púzdra

• Skryté zárubne
• Kľučky a kovania
• Garážové brány
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