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Týždenne do 20 730 domácností

PREBÍJANIE
a PREČISTENIE

ZREZ RIZIKOVÝCH STROMOV,
STRECHY NA KĽÚČ,
ŽĽABY, ODKVAPY,
OPRAVA STARÉ KROVY,
NOVÉ KROVY, KOMÍNY,
FASÁDY, HROMOZVODY

0908 580 291

781200009
34-0045-1

NONSTOP

87-0008

s možnosťou
využitia
kamerového
systému

Košice

Dispečing SK - 0950 333 222

Slovenský
výrobca

-20%
AKCIA
Južná tr. 78
KOŠICE
055/685 57 87

37-0013-1

DOMOV S ČAROM DREVA

WC - UMÝVADIEL
DAŽĎOVÝCH ZVODOV
PISOÁROV
GULIČIEK

37-0002-1

0911 150 447

ODPADOVÝCH POTRUBÍ

0905 489 069 | 0907 954 380
37-0001-3

www.drevsting.sk
DREVENÉ OKNÁ | DVERE | INTERIÉR | BRÁNY | PODLAHY | SCHODY

šatníkové a policové zostavy
vešiakové steny
komody a iné...

66-0005-1

ZAMERANIE a ukážka vzoriek u Vás doma ZDARMA

PRACOVNÉ PRÍLEŽITOSTI
POČAS CELÉHO ROKA

Exekútorský úrad
JUDr. Michal Kešeľak
Mlynská 2, Spišská Nová Ves uskutoční
na obecnom úrade Nižný Klátov,
dňa 11.03.2020 o 11:00 hod.

dražbu nehnuteľnosti

Jedlíkova 5, Košice

0905 744 995

KS20-09 strana-

34-0031-4

www.studentservis.sk
1

Najnižšie podanie 10.500 €.
Info obch. vestník 24/2020,
tel. 053/441 47 47

34-0046

vedenú Okresným úradom Košice-okolie,
katastrálnym odborom, chatová oblasť,
k.ú. Nižný Klátov, LV č. 1927, parcely
registra C, evidované na katastrálnej mape,
parc. číslo 761/7, výmera 404 m²,
záhrada v podiele 1/1.

REDAKČNÉ SLOVO / SLUŽBY, BÝVANIE
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Bačkovík, Beniakovce, Bidovce,
Blažice, Bohdanovce, Budimír,
Bukovec, Čaňa, Čižatice, Drienovec, Malá Vieska, Tepličany,
Ďurkov, Geča, Haniska, Jasov,
Kechnec, Kokšov - Bakša, Košické Oľšany, Kysak, Malá Ida,
Mokrance, Budulov, Moldava
nad Bodvou, Nižná Hutka, Nižná
Kamenica, Nižná Myšľa, Nováčany, Obišovce, Poproč, Rákoš, Rozhanovce, Rudník, Ruskov, Byster,
Zdoba, Seňa, Slančík, Slanec,
Slanská Huta, Šemša, Turňa nad
Bodvou, Vajkovce, Valaliky, Vyšná
Kamenica

0910 433 877

„hodnoty“, ale sú to skôr chvíľkové potreby, ako hodnotový systém.
Každý z nás sa plaví za horizont.
Niekedy. Niekto raz, niekto občas, niekto z paluby ani nevystupuje. Naše
plavby ťažko nazvať výletnými, je to
veľmi ťažko skutočná životná drina. Kto
raz strávil pár dní na nákladnej lodi,
vie, čo je to musieť a či dokonca môcť sa
spoľahnúť na človeka, dôverovať, obetovať sa. A to mi pripomína, že životy
mnohých z nás sú takou plavbou. S potrebou držať kurz, ovládať a dodržiavať
pravidlá, byť v strehu pred nebezpečenstvom a tu a tam hodiť niekomu lano, ak
to práve potrebuje.
Rieka je plná príbehov o pomoci. O záchrane i o nešťastí. Ako život.
Je dobré z času na čas si
takú plavbu uvedomiť.
S lodníckym pozdravom - ahoj,
milí čitatelia

Ladislav Herzog (dnes už na onom
svete) v Plavbe za horizont po dlhom čase
zas raz popustil uzdu svojej dobrodružnej
náture. V spomienkach sa vracal do dôverne známeho prostredia dunajských lodí a
lodníkov. Lacovo bilancovanie vlastného
života je veľkou témou. V každom momente nášho života si treba položiť otázku, či
to, čo činíme, má pre nás samotných dostatočný zmysel. Či to má zmysel pre naše
ľudské spoločenstvo a čo mu to dá. Otázka
hodnôt a ich usporiadanie v rámci vlastného sveta je prioritou myšlienkových
potrieb človeka. To ho odlišuje od zvierat.
Hoci aj mnohé z nich poznajú nejaké svoje

Kompletné vypratávanie
bytov, pivníc, domov aj s odvozom
Sťahovanie ¦ 0909 103 422
PRACOVNÉ ODEVY
a OOPP
Rastislavova 68, Košice

www.abtex.sk

STK

JAZERO

66-0216

Tento názov knižky sme vymysleli
spolu s jej autorom, Lacom Herzogom
niekedy v noci v kormidelni tlačného remorkéra Ružín počas plavby po
Dunaji do Passau. S nákladom oceľových peliet. Nie s turistami. S kúskom
dobrého chleba a kyslého mlieka, nie
za stolom s luxusným menu. V teplákoch, nie v smokingu. Pri zelenom
svetle obrazovky radaru.

66-0036

Masarykova 2
KOŠIce
kosicko@regionpress.sk

Izolovanie pivníc

34-0015

redakcia:

Najčítanejšie regionálne noviny

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

STK + EK

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

www.stkkosice.sk

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

37-0010
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Obchodná spoločnosť LUCCASS s.r.o. so sídlom v Košiciach,
ako pôvodný generálny dodávateľ diela

„Obytný súbor Košice, Lorinčík – Háje“,
ktorá je dlhodobým veriteľom spoločnosti CERE Invest s.r.o.,
ako investora predmetnej stavby,

hľadá spoločnosť alebo fyzickú osobu ,
ktorá je rovnako veriteľom spoločnosti CERE Invest s.r.o.,

uspokojenie svojich
pohľadávok znejúcich voči tejto spoločnosti.
Kontakt: luccass@luccass.sk

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
Lc
MT
Or
PB
PD
zV
zH
za

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

BJ
Ge
HU
Ke
KS
SL
MI
PP
PO
Sn

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

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

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

29. februára 1920

66-0010-1

Výročia a udalosti

bola schválená česko-slovenská ústava.

OPRAVA
ŽALÚZIÍ

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

27-0031

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

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

BEZPEČNOSTNÉ DVERE

NOVÉ ŽALÚZIE
NOVÉ SIETE
proti hmyzu

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

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

BIELE
vzor

zameranie ¦ dovoz ¦ montáž

okien a dverí

www.ZaluzieKosice .sk

všetky dvere
SKLADOM
v ponuke aj
hladké dvere
a odtieň Wenge

PRETESNENIE
0950 41 41 82

PREDAJ
ODKVAPOVÝ
SYSTÉM
34-0032-1

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

68-04

BV
Bz
DS
Ga
Hc
KM
LV
Ma
nr
nz
PK
Pn
Sc
Se
TO
Tn
TT
zM

www.jarekcistikoberce.sk ¦ 0915 937 226

odborná montáž s licenciou technickej služby od polície SR
27-0010-1

západné Slovensko

čistí čalúnený nábytok a koberce u Vás aj u nás

0917 56 36 12 | 0911 60 20 40

• Sídlisko Terasa, Sokolovská 5
Po-Pia: 8-17
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AKCIA 270€
kovanie ZDARMA
zameranie ZDARMA
v ponuke aj

INTERIÉROVÉ DVERE

www.ocelovedvere.sk
ocelovedvere@ocelovedvere.sk

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

66-0006-1

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

34-0027

aby spoločnými silami dosiahli

SLUŽBY, BÝVANIE

KOŠICKO okolie
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Nová Vitara a SX4 S-Cross vás práve teraz potešia extra ponukou bonusov
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Trojuholník škola – rodič - žiak VIII Chrípka a prechladnutia u diabetikov III
školy, jej školský vzdelávací program
Gymnáziá
Aké lieky užívať
Gymnáziá poskytujú všeobecné
štúdium, ktorého vyvrcholením je
maturita. Predpokladá sa, že gymnazista bude pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu. Avšak aj s maturitou z gymnázia možno nájsť
uplatnenie na pracovnom trhu.
Gymnáziá si často volia žiaci, ktorí
sa nevedia rozhodnúť, čo chcú študovať
ďalej. Gymnázií máme pomerne veľa
a tešia sa veľkému záujmu najmä vo
veľkých mestách. Pri výbere treba dávať pozor na tie, ktoré sú kvalitné, majú
svoje meno, tradíciu a nie sú odkázané
robiť nábor žiakov. Ak má gymnázium
nedostatok záujemcov o štúdium, treba
si overovať dôvody tohto stavu.
Okrem všeobecnovzdelávacích
predmetov sa gymnáziá venujú najmä
cudzím jazykom. Poznáme gymnáziá,
ktoré sa profilujú na konkrétny predmet, napr. na matematiku. Existujú
aj bilingválne päťročné gymnáziá, na
ktoré sa dá nastúpiť už po 8. ročníku
ZŠ, v ktorých sa realizuje výučba v anglickom, nemeckom, francúzskom či
inom jazyku. Takéto gymnáziá poskytujú možnosť spraviť si štátnu jazykovú
skúšku. Okrem toho, stredné školy vo
všeobecnosti môžu poskytovať niekoľko voliteľných predmetov, keďže majú
viac disponibilných hodín. Preto treba
poznať výchovno-vzdelávaciu správu

a jej profiláciu. Opäť upozorním na to,
že pri profilácii hrozí, že študenta daný
predmet prestane napĺňať, no bude ho
musieť naďalej študovať.
Súčasťou maturitnej skúšky je ústna odpoveď, externý test a písanie slohovej práce z materinského a cudzieho
jazyka. Napriek tomu, že sa snažia
študenti dosiahnuť najlepšie výsledky,
málokedy sa zohľadňujú v prijímaní na
vysoké školy (VŠ). Je však výhodné vedieť, na ktorú VŠ chce žiak ísť, a podľa
toho si vybrať gymnázium, trebárs aj so
zameraním na budúci vysokoškolský
odbor. Netreba však zabudnúť na to, že
na vysokoškolské štúdium môžu pripraviť aj stredné odborné školy.
V diskusiách sa často otvárajú
osemročné gymnázií (OG), ktoré si vyberajú najlepších žiakov z 5. ročníkov
ZŠ. Takisto treba pripomenúť, že nie
každé OG sa vyznačuje kvalitou. Rodičia ich volia aj preto, aby sa vyhli prijímačkám a testovaniu. Testovanie sa
však realizuje už aj v kvarte gymnázia.
OG volíme vtedy, keď sme presvedčení,
že daná škola žiakovi pomôže, že má
študijné predpoklady, že plánuje ísť na
vysokú školu. Ak dieťa preradíme zo
snobských alebo sebeckých dôvodov,
môžeme spôsobiť dieťaťu dlhodobé trápenie sa a čelenie konkurencii vynikajúcich žiakov.

» PhDr. Ján Papuga, PhD.

učiteľ ZŠ s MŠ

V ľahších prípadoch môžete užívať
bežne dostupné lieky na zmiernenie
príznakov – na uvoľnenie slizníc nosa
a prínosových dutín, proti kašľu, na
vykašliavanie, proti teplote, proti zápalu.

né pravidelne v menších porciách jesť.
Vhodné sú ľahké jedlá. Samozrejme diabetické.

Príjem tekutín
Infekcie dýchacích ciest sú často spojené so zvýšenou teplotou alebo horúčUistite sa však na obale alebo prí- kou, pi ktorej sa človek potí, stráca tebalovom letáku, že neobsahujú veľké kutiny. Niekedy býva aj nevoľnosť alebo
množstvo cukru, vyberte si také, ktoré sú až vracanie a hnačky. Vtedy organizmus
bez obsahu cukru, poraďte sa v lekárni. stráca tekutiny, ktoré je ale potrebné doPozor treba dávať na rôzne sirupy proti pĺňať. Zvoľte si nápoje bez cukru - najkašľu a cmúľavé cukríky proti bolesti lepšie teplý čaj alebo vodu. Aby ste sa
hrdla – veľmi často obsahujú veľa cukru. ubezpečili, že máte dostatočný prísun
tekutín počas horúčkovitých stavov, vyVplyv liekov na glykémiu
pite 1 šálku tekutiny každú hodinu.
Aspirín môže znížiť hladinu krvného
cukru. Podobne aj niektoré antibiotiká Med a cukrovka
znižujú hladinu cukru u ľudí, ktorí užíMed má glykemický index je 58. Na
vajú niektoré tablety na liečbu cukrovky. porovnanie cukor má glykemický index
Lieky na uvoľnenie dýchacích ciest môžu 60. Počas chrípky sa žiada teplý čaj s
zvyšovať hladinu krvného cukru. Preto medom a citrónom. Pokojne, ale treba si
každú zmenu terapie a úpravu liečby zmerať glykémiu a podľa hodnôt upraviť
je vhodné konzultovať s diabetológom. liečbu.
Dôležité je chrípku „neAk užívate metformín (napr. prípravky
Glucophage, Siofor, Metfogamma, Met- prechádzať“. Umožnite si
formin, Stadamet, Metformin) na liečbu oddych v posteli minimálcukrovky , počas infekčného ochorenia ne 24-48 hodín, najlepšie
sa obyčajne prerušuje jeho užívanie.
je však „preležať“ ochorenie až do odoznenia
Čo jesť
príznakov.
V úvodných fázach ochorenia býva » MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
v popredí nechutenstvo. Treba počúvať
Diabetologička, odborníčka na poruchy
svoje telo. Ale aj napriek tomu je potrebmetabolizmu a výživy

30
plastové a drevené eurookná, dvere a garážové brány

549€

NA SPLÁTKY
BEZ NAVÝŠENIA

Profesionálni, školení pracovníci
Špičkové 5 - komorové
proﬁly
WINKHAUS

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

389€

DARČEK

elektronika podľa ponuky
pri nákupe nad 900€

AKCIA

Rakúske kovania
V cene okien je zahrnuté:

489€

na zateplenie rodinných domov
| uhlíkový polystyrén
v cene obyčajného |
Pri objednávke do konca marca

elektrická nerezová rúra Elektrolux
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34-0043

420€

SLUŽBY, BÝVANIE, RELAX

KOŠICKO okolie
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2020

12. a 13. jún 2020
prešov — delňa

055/622 00 11 | 0905 962 161

SEPULTURA·AMARANTHE

Kancelária v Košiciach, Strojárenská 13, 1.posch.

34-0017-1

Informácie ohľadom umiestnenia

THERION·ORPHANED LAND

IMT SMILE

KALI A PETER PANN·HORKÝŽE SLÍŽE

KATARÍNA KNECHTOVÁ·CHIKILIKITUA
HEĽENINE OČI·GLADIÁTOR HEX

83-0066

MEDI AL B AN AN A·AKUS T IK A·ANDY C
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jolaslovakia.sk

OC Važec
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Otváracie hodiny:
Po-Pi 9-17, So 9-12
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Košice
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Akcia

20.
rca 20

0910/722 011
kosice@jolaslovakia.sk

Košice
sídlisko
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Košice,
Ukrajinská 58.
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smer Slanec

DVERE • OKNÁ • INTERIÉROVÉ DVERE • PODLAHY • PARKETY • GARÁŽOVÉ BRÁNY

Interiérové dvere

Sekcionálne garážové brány

Dekor fóliované dvere
vrátane zárubne

124 €

CPL dvere
vrátane zárubne

od

174 €

S motorom a dvomi
diaľkovými
ovládačmi

+

Rhino CPL dvere
vrátane zárubne

od

220 €

od

- Pri kúpe troch kusov dverí:

Ceny sú
vrátane DPH.

KLUČKA ZDARMA!

645 €

*

*Cena sa vzťahuje na rozmer brány 2375x2025 mm, biele, 40 mm hrubé panely,
o širokým rastrom. Ceny sú vrátane DPH.
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Ukončenie likvidácie podľa
Obchodného zákonníka
V prípade, ak spoločnosť nedosahuje
zisk, je možné ju zlikvidovať. Novela
Obchodného zákonníka s účinnosťou
od 01. októbra 2020 zásadným spôsobom mení, predlžuje a predražuje
likvidáciu.
Ku dňu skončenia likvidácie, likvidátor zostaví účtovnú závierku, konečnú
správu o priebehu likvidácie a návrh na
rozdelenie likvidačného zostatku. Taktiež je likvidátor povinný zverejniť bez
odkladu oznámenie o zostavení týchto
dokumentov. Každý zo spoločníkov má
právo do nich nahliadnuť. Spoločnosť
v prípade ukončenia likvidácie potrebuje spĺňať zákonom predpokladané podmienky. Spoločnosť nesmie mať daňový
nedoplatok. Na tento účel je potrebné si
vyžiadať súhlas s likvidáciou od správcu
dane. Skončenie likvidácie bude podľa
novely Obchodného zákonníka môcť
nastať najskôr 6 mesiacov po oznámení
likvidátora o vstupe spoločnosti do likvidácie. V prípade, ak má spoločnosť ku
dňu zostavenia účtovnej závierky a konečnej správy daňový nedoplatok, alebo
ak sa u nej vykonáva daňová kontrola, je
táto lehota predĺžená až na 12 mesiacov.
Súčasná právna úprava takúto lehotu
neobsahuje. Účtovná závierka, konečná
správa o priebehu likvidácie a návrh na
rozdelenie likvidačného zostatku uplynutím 60 dní od zverejnenia oznámenia

Najčítanejšie regionálne noviny
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o zostavení týchto listín sa považujú za
schválené, ak spoločník alebo spoločnosť nerozhodne inak. Likvidátor musí
zverejniť aj oznámenie o schválení týchto dokumentov. Likvidačný zostatok poukáže tým spoločníkom, ktorí naň majú
právo.
Posledným krokom v tomto procese je podanie návrhu na výmaz spoločnosti do Obchodného registra. K návrhu musí likvidátor priložiť účtovnú
závierku, konečnú správu o priebehu
likvidácie a návrh na rozdelenie likvidačného zostatku. V prípade, ak mala
spoločnosť daňový nedoplatok alebo
daňovú kontrolu, tak je potrebné priložiť aj vyhlásenie o neexistencii daňového nedoplatku alebo o ukončení
daňovej kontroly. Podľa novej právnej
úpravy už nebude potrebné predkladať súhlas správcu dane a Sociálnej
poisťovne s výmazom spoločnosti. Likvidácie začaté do 30. septembra 2020
budú dokončené podľa právnej úpravy
platnej do 30. septembra 2020. Novela
Obchodného zákonníka prináša precíznejšiu úpravu procesu likvidácie.

Z času na čas sa stane, že niekto z
vás, milí čitatelia, reaguje na to, čo
uverejníme. Súhlasne, nesúhlasne.
Ak má takáto reakcia spoločensky
prijateľnú podobu, zvykneme reagovať. Osobne, alebo aj takto verejne.

poslanec za našu časť Miroslav Rosina
dal priestor predĺžiť, dali tam zábradlie.
Dala som za všetko okolo 50 eur, ale to
nevadí, nikto mi to nekázal.T ento rok
Púchovské noviny vyhlásili súťaž letnú,
jesennú a zimnú - aj balkóny. Vyhrali
sme druhé miesto. S pani Annou GašTentoraz ide o odozvu na naše ne- párkovou, ktorá býva pri zastávke sa
dávne redakčné slovo, v ktorom sme striedame pri polievaní. Našli sa aj taupozornili na to, že nie iba „naše“ je kí,čo hovorili že načo to robím a kto mi
naše, že často aj to spoločné môže po to bude chodiť polievať. Stiahla som si
skrášlení spríjemniť život nám všet- tú fotografiu z môjho profilu,tak neviem
kým. A za to treba určite poďakovať. či to dobre pripojím k článku. Tá druhá
Dnes pani Helene z Nosíc. Jej pozdrav fotografia je môj dom,v ktorom žijem
citujeme:
sama,tak sa teším z kvetov. Ďakujem za
krásne články, tie čítam prvé.
„Dobrý deň pán šéfredaktor.
Helena Dunková – Nosice“
Pred týždňom, alebo skôr,som si poplakala pri Vašom článku. (Bolo to o
Nuž, milá pani Helenka, my ďakukamarátoch). V najnovšom čísle píšete jeme tiež, za všetkých, ktorých oko sa
o skrášľovaní okolia. Som z Nosíc, je to poteší pri pohľade na Vašu nadprácu.
časť Púchova. Pred troma rokmi som Ale aj za Váš list. Všetko dobré Vám aj
si zmyslela,že by bolo dobré dať na za- pani Anne!
stávku kvety. Dali nám novú zastávku,
S pozdravom – za redakciu

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

» Ivan Brožík

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

Včelárska farma
VARGAPÁL
www.slovenskymed.sk

MED A VČELIE PRODUKTY
PRIAMO OD VČELÁRA
NAŠE MEDY A VČELIE PRODUKTY
ZÍSKALI NA SVETOVEJ VČELÁRSKEJ VÝSTAVE
v kanadskom Montreali 11 medailí - 1. miesto na svete
• repkový
• pastovaný
• slnečnicový
• lúčny
• lipový
• agátový
• lesná malina
• medovicový ihličnatý
• jedľový

Produkty

• propolis
• peľ
• perga
• materská kašička
• oriešky v mede
• sušené brusnice v mede
• voskové sviečky
• medové darčeky
• medovina

DOMÁCI MED, Nám. osloboditeľov 20
Košice /oproti Auparku, vedľa hotela Gloria/
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promed@post.sk ¦ 0905 408 579
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37-0039

9 druhov medu

SLUŽBY, BÝVANIE

66-0040

7

0907 333 191

27-0032

KOŠICKO okolie
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LEKÁRNIČKA / SLUŽBY, BÝVANIE
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Pŕhľava dvojdomá
STREŠNÉ KRYTINY - PREDAJ A MONTÁŽ
ODKVAPOVÝ SYSTÉM - SKLADOM

VÝHODNÉ ZĽAVY!
27-0013-1

Rastlina má vysoký obsah vitamínu C, stimuluje krvný obeh, podporuje tvorbu červených krviniek, znižuje
hladinu glukózy v krvi, má mierny
močopudný účinok, priaznivo pôsobí
na kvalitu vlasov. Pije sa aj ako čaj. Za
zdraviu prospešné sa považujú pokrmy
z nej pripravené. Pŕhľavové polievky,
čerstvé šaláty, špenáty. Známy je žihľavový med.
Pŕhľavu skosíme a potom z nej
zbierame dobre rozvinuté listy, ktoré trháme v rukaviciach, alebo až keď zvädnú. Sušia sa v tieni alebo v sušiarni pri
teplote do 50 °C. Korene vykopávame
skoro na jar alebo na jeseň. Dobre očistené korene sušíme na slnku, v tieni
alebo v sušiarni pri teplote do 50 °C.
Žihľava zastavuje krvácanie, pri
maternicových alebo hemoroidných
krvácaniach, pri chronických varikóznych vredoch (vonkajšie použitie), pri
krvácaní z nosa, vykašliavaní krvi,
pri dlhotrvajúcej a silnej menštruácii.
Účinkuje blahodarne pri zápche, arterioskleróze, tráviacich ťažkostiach,
žalúdočných a črevných bolestiach.
Zlepšuje základnú látkovú výmenu
a má dobrý účinok pri cukrovke, žl-

tačke, ochoreniach pečene a žlčníka,
pri poruchách menštruačného cyklu,
klimaktériu, zníženej laktácii a akné.
Vysoký obsah vitamínov, hemoglobínu a erytrocytov zvyšuje jej účinnosť
pri anémiach a hypovitaminózach po
prekonaní choroby alebo po operácii.
Okrem toho má žihľava protireumatický účinok pri bolestiach kĺbov – svalový a kĺbový reumatizmus a artritíde.
Stimuluje dýchanie pri astme. Odvar
z pŕhľavy zlepšuje činnosťsrdcového
svalu, stimuluje granuláciu a epitelizáciu rán, zrýchľuje zrážanie krvi.
Denný kúpeľ deformovaných rúk,
nôh alebo kĺbov v žihľavovom odvare
podporuje liečenie reumatického ochorenia. Štyri kopcovité hrste čerstvých
žihľavových listov a stoniek sa namáčajú 12 hodín v päťlitrovej nádobe so
studenou vodou. Studený výluh sa
potom zohreje a postihnuté časti tela
sa v ňom kúpu 20 minút. Byliny pritom
zostávajú vo vode.
Ak necháte vyluhovať listy žihľavy
niekoľko dní, získate veľmi účinný postrek proti voškám.

a

projektovanie stavieb
Gorkého 11, Michalovce

» red

KROVNESSA
Rožňava

farba
HNEDÁ

Predaj a montáž
strešných krytín
a odkvapových
systémov.

kd

Strechy na kľúč.

Zvýhodnená cena na tieto farby - 1. MONTÁŽ UŽ DO 10 DNÍ !

PRÍSTREŠKY - TERASY  RÁMOVÉ - BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE
TIENENIE NA STRECHY  SKLENENÉ STRECHY  STAVEBNÉ PRÁCE

www.montter.sk

0919 370 730, 0919 383 363

gionpress.sk
bezecny@re
gionpress.sk
hadariova@re
onpress.sk
juzova@regi
gionpress.sk
sakslova@re
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KROVNESSA

krovnessa@gmail.com

s.r.o.
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INZERUJTE U NÁS
Najèítanejšie regionálne noviny
Najväèšia distribúcia
Vydávané každý týždeò
Grafika v cene inzerátu

0949 111 223
87-0091

Videá a fotky realizácií nájdete na:

s.r.o.

Klampiarske,
pokrývačské
a tesárske práce.

,
mete.tam
Steapvoia
je
u
b
tre
BIELA
9016

t

0907 942 496

Materiály:
HLINÍK, DREVO

HNEDÁ
8003

s

statika stavieb

Nám zima nevadí, objednajte si pred sezónou a vyhnite sa čakaniu.

ANTRACIT
7016

a

0905 870 352

TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE
farba
ANTRACIT

r

architektúra

62-0005

Pŕhľava dvojdomá alebo staršie žihľava dvojdomá je rastlina z čeľade
pŕhľavovité. Používa sa ako liečivá
rastlina, a krmovina pre hydinu, ale
aj ako prostriedok na ochranu kvetov pred voškami.

8

SLUŽBY, BÝVANIE

KOŠICKO okolie

Občianska
riadková
inzercia

9

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

22

04 BYTY / prenájom
»Prenájom 2-izb. bytu KE
Juh, 0911472164

05 DOMY / predaj
»Predám záhradu s murovanou chatou. Ľudvikov
dvor. 0910652053
»Súrne predám dvojdom pre
dve veľké rodiny, ihneď voľný. Záhorie, možné pracovné
príležitosti. 0948 121 468

KOŠICE

66-0005-1

»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682

Moldava nad Bodvou

vonkajšie žalúzie -36%
vonkajšie al rolety -38%
int. žalúzie iDS -52%
83-0039

08 STAVBA

ZIMNÁ AKCIA

Záručná doba 4 roky. Akcia platí do 10. 03. 2020

PLASTOVÉ OKNÁ,
DVERE

13 RÔZNE / predaj
»PREDÁM SIEŤKY NA OKNÁ
PROTI HMYZU. ROZMERY
54X142 -3 ks , 75X142 CM JEDEN KUS. 0905741827
»PREDÁM DLHÝ NENOSENÝ
KOŽENÝ KABÁT AKO AJ KRÁTKY
S ODNÍMATEĽNOU KOŽUŠINOU
VEĽKOSTI 48. 0905741827

 KOMPLETNÁ STAVEBNÁ ČINNOSŤ
 PREDAJ PARAPETOVÝCH DOSÁK
 ŽALÚZIE A SIETE PROTI HMYZU
 GARÁŽOVÉ BRÁNY
možnosť predaja
aj na splátky

14 RÔZNE / iné
»Kúpim tkané plátno, vrecia, kroje, šatky, sukne, starožitnosti, 0909117320

15 HĽADÁM PRÁCU

Kontaktná adresa Košice:
Kováčska 63
Mobil: 0944 047 008

»Som dôchodkyňa, hľadám brigádu-výpomoc v
domácnosti 0915901479
»Sympatický zamestnaný
muž s vlastným bývaním
53r. 174/80 hľadám pre
spoločný život milú štíhlu
ženu do 45 rokov z Košíc a
okolia ktorá ešte verí v lásku tč 0903374317

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

ČÍSLA RUBRÍK

16 ZOZNAMKA

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

OBNOVA STRIECH

t ETERNITOVÝCH t PLECHOVÝCH
t PLOCHÝCH t KANADSKÝ ŠINDEĽ
RODINNÝCH DOMOV, PANELÁKOV A BYTOVIEK

BEZ DEMONTÁŽE!

SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY
BITÚMENOVOU LEPENKOU
t zameranie t odborné poradenstvo
t cenová kalkulácia na mieste ZADARMO !!!

NAJLEPŠIA
CENA
NA TRHU
už 10 rokov

www.dachmann.sk
maxidachmann@gmail.com

83-0011

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

Slovenská firma

NON STOP lin

0944 720 9ka
32
t ZÁRUKA MIN. 20 ROKOV
t NAJLEPŠIA CENA
t ŽIADNA ZÁLOHA
t PRVOTRIEDNA
KVALITA

obnova plochých striech technológiou COPERNIT
záruka minimálne 20 rokov

VYKONÁVAME OPRAVY: KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV

Príklad:
RP KS 12 Predám kočík,
0987 654 321

66-0016-1

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. Upozornenie! Služba
nefunguje u operátora 4ka.
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, KS zameňte za
skratku novín, ktorú nájdete
na 2. strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.
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9

SUDOKU / SLUŽBY, BÝVANIE, ZAMESTNANIE

10
1
4 5

S
U

8

O
K
U

Hľadáme OPERÁTOROV ŠITIA
do Košíc
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DOPRAVA ZADARMO ZABEZPEČENÁ!
INFORMÁCIE:
- nevyžaduje sa prax s priemyselným šitím,
stačí mať dobrú manuálnu zručnosť,
pozornosť a ochotu naučiť sa šiť.
- práca je vhodná pre ženy a aj mužov.
- šije sa v sede.

- základná mzda brutto 580,-€ /mesačne
+ 160,-€ bonusy
- stravné lístky v hodnote 3,90 €

V prípade záujmu nás
neváhajte kontaktovaś:

+421 915 829 339
panykova@arios-hr.sk
+421 907 740 842
sebakova@arios-hr.sk

27-0015-1

- pracuje sa v 3 zmennej prevádzke,
7,5 hod. zmeny, týždeň R, P, N
( R 6:00 – 14:00, P 14:00 – 22:00,
N 22:00 – 6:00 )
víkendy sú voľné.

Výročia a udalosti
sa odohralo prvé predstavenie opery SND v Bratislave – Hubička
Bedřicha Smetanu.

1. marca 1920

VÝROBA ZÁHRADNÉHO NÁBYTKU
TINY
EVENÉ STOLY Z GU¼A

DR

NA MIERU ZA NAJLEPŠIE CENY !

Stoly do každého prostredia

250 €bez DPH

65 x 200cm

rôzne
rozmery

- mestské a obecné parky
- k chodníkom / čerpacím staniciam
- pre rybárov, poľovníkov
- k rekreačným chatám
- na pešie zóny, námestia ...

AT Y

ZRUBOVÉ DOMY A CH

ZRUBOVÉ ALTÁNKY VÉ ZASTÁVKY
AUTOBUSO

na objednávku

Tel.: 0905 564 939 - Veľké Kapušany
KS20-09 strana-
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87-0026

- záhradné
- turistické
- odpočinkové...

SUDOKU / SLUŽBY, BÝVANIE

KOŠICKO okolie

PLECHOVÉ
GARÁŽE

399€

Dovoz a montáž
ZDARMA

PREPICHY
POD CESTY

V ponuke GARÁŽOVÉ BRÁNY na mieru !

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

HMYZU

Oprava
Dodanie
Montáž
Servis

SAMOplus
w w w. s a m o p l u s . s k

27-0014-1

ĽÚČ
MONTÁŽ NA K

3

D1

37-0037

GARÁŽOVÉ BRÁNY
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EXTERIÉROVÉ ŽALÚZIE
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PLASTOVÉ, HLINÍKOVÉ OKNÁ
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0919 204 754

66-0018

3x5m

62-0004

rokov
na trhu

87-0029

11
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ZDRAVIE / SLUŽBY
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vargam@gmail.com

46-0017

tel. 0902 178 213
SCLEROSIS MULTIPLEX najčastejšie postihuje mladých ľudí
v priemere od 18 - 36 rokov, ktorí sú často odkázaní na invalidný vozík.

2 % z Vašej dane ani nepocítite,
nám však ZACHRÁNITE ŽIVOT.

Len REHABILITÁCIA MÁ 100% ÚČINOK v liečbe SM.
Vyhlásenie o poukázaní 2% si stiahnite z webovej stránky

www.ncsm.sk

a spolu s Vašim Potvrdením o zaplatení dane ” pošlite do 30. apríla na hociktorý DÚ v SR.
”

SETL SK

32-0031

85 0152

Prijímateľ 2%: NÁRODNÉ CENTRUM SCLEROSIS MULTIPLEX, n.o.
Sídlo: ,VLVǏÓOPWB 4BCJOPWt Právna forma: Nezisková organizácia t IČO: 42092175

0903 848 030 I 0907 919 325
setlsk@centrum.sk
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85-0008

TESÁR
STAVEBNÝ ROBOTNÍK
�������������������
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