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šatníkové a policové zostavy

komody a iné...
vešiakové steny
komody a iné...

šatníkové a policové zostavy
vešiakové steny

ZAMERANIE a ukážka vzoriek u Vás doma ZDARMAZAMERANIE a ukážka vzoriek u Vás doma ZDARMA
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www.ocelovedvere.sk
ocelovedvere@ocelovedvere.sk

kovanie ZDARMA

zameranie ZDARMA
v ponuke aj

INTERIÉROVÉ
DVERE

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

DUB
vzor
DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

0917 56 36 12
0911 60 20 40

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

odborná montáž s licenciou
technickej služby od polície SR

AKCIA 270€

v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge   všetky dvere SKLADOM
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Jedlíkova 5, Košice
0905 744 995

www.studentservis.sk

PRACOVNÉ PRÍLEŽITOSTI
POČAS CELÉHO ROKA
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CHRÁŇTE SEBA A SVOJU
RODINU PRED VÍRUSMI

Aj napriek tomu, že takmer neexistujú 
špecifické lieky proti vírusom, 
tak už stáročia existujú účinné 
prostriedky na posilnenie 
prirodzenej imunity a tá je kľúčom
k ochrane pred vírusmi.  

IMMUNITY
STAR
25,20€

0904 729 383
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Okamžitý výkup nehnuteľností,
aj zadlžených, v hotovosti

Už 22 rokov sme tu pre Vás!
Hutnícka 22, Košice
0918 18 11 11, 055/303 11 11
www.realplus.sk

3 izb. BIELOCERKEVSKÁ /FURČA/  - OV, 2.p., 66m2+ 
loggia+pivnica, v byte prebieha komplet. rekonštruk.
CENA:          119.900 €               mobil: 0915 864 533
3 izb. KYSUCKÁ /TERASA/  - OV, 7.pos., 57m2 + 6m2 
balkón, pivnica, moderná nadštandartná rekonštruk.
CENA:          126.500 €               mobil: 0917 969 909
2 izb. MLÁDEŽNÍCKA /ŠACA/  - OV, 3.pos., 54m2 + 
franc.balkón, komplet. rekonštrukcia, výborná lokalita
CENA:             85.000 €               mobil: 0918 181 111
1,5 izb. HRONSKÁ /TERASA/  - OV, 6.pos., 42m2 bez 
loggie, kompletná rekonštrukcia, kumbál na chodbe

3 izb. TAJOVSKÉHO /ST. MESTO/  - prenájom, príze- 
mie, 128m2,  komplet. rekonštr., nezariadený, výb. lok.

KANCELÁRSKE PRIESTORY, NÁM.OSLOB.,KOŠICE  
- prenájom DUETT II. 300m2, 5 park. miest, holopriest.

SKLADOVANIE
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www.regionpress.sk
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KOŠIce
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Košice I, Džungľa, Košice I, Sever, 
Košice I, Sídlisko Ťahanovce, Ko-
šice I, Staré Mesto, Košice I, Ťaha-
novce, Košice II, Myslava, Košice II, 
Pereš, Košice II, Sídlisko KVP, Koši-
ce II, Šaca, Košice II, Západ, Košice 
III, Dargovských hrdinov, Košice III, 
Košická Nová Ves, Košice IV, Bar-
ca, Košice IV, Juh, Košice IV, Nad 
jazerom, Košice IV, Vyšné Opátske 
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Ing. Renáta Sakslová  0907 779 017
Ing. Eva Jůzová  0907 877 863
Radovan Bezecný  0907 779 011
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západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   94.750 Bratislavsko Východ
Bz 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
Ga    31.290 Galantsko+Šaliansko
Hc    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
Ma    27.450 Malacko
nr   54.930 nitriansko
nz    34.140 novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
Pn    38.810 Piešťansko+NM+MY
Sc    27.920 Senecko
Se    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
Tn   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
zM    18.990 zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
Lc   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
Or   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
zV   39.560 zvolensko+DT+KA
zH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
za    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
Ge     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
Ke    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO      45.115 Prešovsko+SB
Sn    32.750 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 (83.740 domácností)

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

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 dôver-
ne známeho prostredia dunajských lodí a 
lodníkov. Lacovo bilancovanie vlastného 
života je veľkou témou. V každom momen-
te nášho života si treba položiť otázku, či 
to, čo činíme, má pre nás samotných do-
statočný zmysel. Či to má zmysel pre naše 
ľudské spoločenstvo a čo mu to dá.  Otázka 
hodnôt a ich usporiadanie v rámci vlast-
ného sveta je prioritou myšlienkových 
potrieb človeka. To ho odlišuje od zvierat. 
Hoci aj mnohé z nich poznajú nejaké svoje 

„hodnoty“, ale sú to skôr chvíľkové potre-
by, ako hodnotový systém.

Každý z nás sa plaví za horizont. 
Niekedy. Niekto raz, niekto občas, nie-
kto 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, obe-
tovať sa. A to mi pripomína, že životy 
mnohých z nás sú takou plavbou. S po-
trebou držať kurz, ovládať a dodržiavať 
pravidlá, byť v strehu pred nebezpečen-
stvom a tu a tam hodiť niekomu lano, ak 
to práve potrebuje.

Rieka je plná príbe-
hov o pomoci. O záchra-
ne i o nešťastí. Ako život. 
Je dobré z času na čas si 
takú plavbu uvedomiť.

S lodníckym po-
zdravom - ahoj, 
milí čitatelia

Plavba za horizont

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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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., 

aby spoločnými silami dosiahli uspokojenie svojich 
pohľadávok znejúcich voči tejto spoločnosti.

Kontakt: luccass@luccass.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
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maľby, nátery
nástrek variopaint

na umakartové jadrá
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7TERAZ AKCIA 
BEZPEČNOSTNÉ DVERE ZDARMA

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

a priečky, obklady, dlažby, rekonštrukcie na kľúč

REKONŠTRUKCIE BYTOVÝCH JADIER
a BYTOVÝCH DOMOV

REKONŠTRUKCIE BYTOVÝCH JADIER
a BYTOVÝCH DOMOV
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Maľby - nátery schodísk a nebytových priestorov.
Obnova bytov, fasád a nátery striech.

Naša profesionalita - Vaša spokojnosť

30
rokov
na trhu

30
rokov
na trhu

0905 625 4330905 625 433

Spoločnosť z PO
prijme ľudí na rozvoz

a distribúciu kníh. 
Požadujeme vlastné auto, 

ponúkame zárobok
200-250 € týždenne.

0904 996 772
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»Prenájom 2-izb. bytu KE 
Juh, 0911472164

»Predám záhradu s mu-
rovanou chatou. Ľudvikov 
dvor. 0910652053
»Súrne predám dvojdom pre 
dve veľké rodiny, ihneď voľ-
ný. Záhorie, možné pracovné 
príležitosti.  0948 121 468

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682

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

»Kúpim tkané plátno, vre-
cia, kroje, šatky, sukne, sta-
rožitnosti, 0909117320

»Som dôchodkyňa, hľa-
dám 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 lás-
ku tč 0903374317

Občianska
riadková
inzercia

05 DOMY / predaj   

08 STAVBA                    

14 RÔZNE / iné    

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

Príklad:
RP KE 12 Predám kočík,
0987 654 321

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

04 BYTY / prenájom 

13 RÔZNE / predaj    

16 ZOZNAMKA    

15 HĽADÁM PRÁCU    
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Izolovanie pivníc
0910 433 877
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PRACOVNÉ ODEVY
a OOPP

Rastislavova 68, Košice www.abtex.sk
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Kompletné vypratávanie
bytov, pivníc, domov aj s odvozom

Sťahovanie  ¦  0909 103 422

www.jarekcistikoberce.sk ¦  0915 937 226
66
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čistí čalúnený nábytok a koberce u Vás aj u nás

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 1 1
deťom 12
rôzne/predaj 13
rôzne/iné 14
hľadám prácu 15
zoznamka 16

ČÍS
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K 

   

Kúpim obrazy, známky, knihy
0907 225 216
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HODINOVÝ MANŽEL - ÚDRŽBÁR
VÝMENA BATÉRIÍ, VÝMENA WC,
MENŠIE BYTOVÉ PRÁCE, MALIAR  34
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0910 265 473
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KOMPLEXNÉ REKONŠTRUKCIE
domy  |  byty  |  jadrá

0907 268 305  |  www.samkovci.sk
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mobil:  0905 245 995
Košice, Priemyselná 4
www.safiroll.sk
e-mail:
safiroll@safiroll.sk
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VŠETKO OKOLO ZVÁRANIA A NÁRADIAVŠETKO 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

www.gobako.sk

zváracie stroje
zváracie roboty

ochranné pomôcky
elektródy

náradie a brusivo
lepidlá a tmely
zváracie drôty

kompresory
elektrocentrály
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-odvoz-dovoz
-sťahovanie
vypratávanie
pivníc, záhrad
-likvidácia 
azbestu-eternito-
vých striech, staveb-
ného a iného odpadu

za 8 až 14 dní 

na kľúč

BYT - BYTOVÉ JADRO
 REKONŠTRUKCIE BYTOVÝCH JADIER
 KUCHYNSKÉ LINKY  OBKLADY  DLAŽBY 
 OMIETKY  MAĽBY  ELEKTRO REVÍZNE 

SPRÁVY  VODA  KÚRENIE  PLYN
 SADROKARTÓN  KAZETY

vieme, že sa dohodneme ...
Tel.: 055/636 28 43, 0903 613 035
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www.facebook.com/V.Skrivanek
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MDDr. Lenka Budziňáková
Zubná ambulancia a dentálna hygiena 

Park Angelinum 2, Košice
055 799 41 03, 0904 299 130

www.qualident.sk
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Tlmenie bolesti
v zubnom lekárstve

Často sa vo svojej praxi  stretávam 
s fóbiou zo stomatologického 
ošetrenia. Strach z bolesti počas 
ošetrenia býva častým dôvodom 
odkladania návštevy zubnej 
ambulancie, čoho výsledkom býva 
značne devastovaný chrup.               
V modernom zubnom lekárstve je 
základom tlmenia bolesti využitie 
anestetík, teda látok, ktoré vyvolá- 
vajú stav lokálneho alebo celkové- 
ho znecitlivenia. Na ambulantnej 
úrovni sú to najčastejšie lokálne 
anestetiká, ktoré sa aplikujú             
v mieste vykonávaného zákroku.     
V minulosti sa použitie anestetík 
obmedzovalo, žiaľ, len na extrak- 
cie, a zďaleka nebol využitý ich 
potenciál pre pohodlie pacienta        
i lekára. Vo svojej praxi využívam 
lokálne znecitlivenie štandardne 
pri každom ošetrení (aj u detských 
pacientov a prípadne aj počas 
dentálnej hygieny), pokiaľ pacient 
anestéziu neodmietne alebo nie je 
zo zdravotných dôvodov kontra- 
indikovaná. Aj samotná aplikácia 
anestetika je prakticky bezbolest-
ná, keďže používame špeciálne ihly 
s veľmi malým priemerom a máme 
aj možnosť znecitlivenia miesta 
vpichu gélom alebo sprejom             
s obsahom anestetika. Hlavným 
benefitom je komfort nielen pre 
pacienta, ale aj pre samotného 
lekára, pretože pacient absolvuje 
ošetrenie v kľude, s čím stúpa 
celková kvalita výsledku.
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na obecnom úrade Nižný Klátov,
dňa 11.03.2020 o 11:00 hod.

dražbu nehnuteľnosti
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.

Najnižšie podanie 10.500 €.
Info obch. vestník 24/2020,

tel. 053/441 47 47

Exekútorský úrad
JUDr. Michal Kešeľak
Mlynská 2, Spišská Nová Ves uskutoční

29. februára 1920  
bola schválená česko-slovenská ústava.

Výročia a udalosti
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Gymnáziá

Gymnáziá poskytujú všeobecné 
štúdium, ktorého vyvrcholením je 
maturita. Predpokladá sa, že gym-
nazista bude pokračovať vo vyso-
koškolskom štúdiu. Avšak aj s  ma-
turitou 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 dá-
vať 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 pred-
met, napr. na matematiku. Existujú 
aj bilingválne päťročné gymnáziá, na 
ktoré sa dá nastúpiť už po 8. ročníku 
ZŠ, v ktorých sa realizuje výučba v an-
glickom, nemeckom, francúzskom či 
inom jazyku. Takéto gymnáziá posky-
tujú možnosť spraviť si štátnu jazykovú 
skúšku. Okrem toho, stredné školy vo 
všeobecnosti môžu poskytovať niekoľ-
ko voliteľných predmetov, keďže majú 
viac disponibilných hodín. Preto treba 
poznať výchovno-vzdelávaciu správu 

školy, jej školský vzdelávací program 
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 úst-
na odpoveď, externý test a písanie slo-
hovej 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 ve-
dieť, 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 pri-
praviť aj stredné odborné školy.

V  diskusiách sa často otvárajú 
osemročné gymnázií (OG), ktoré si vy-
berajú najlepších žiakov z  5. ročníkov 
ZŠ. Takisto treba pripomenúť, že nie 
každé OG sa vyznačuje kvalitou. Rodi-
čia ich volia aj preto, aby sa vyhli pri-
jímačkám 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 trá-
penie sa a čelenie konkurencii vynika-
júcich žiakov. 

Trojuholník škola – rodič - žiak VIII

» 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 zá-
palu.  

Uistite sa však na obale alebo prí-
balovom letáku, že neobsahujú veľké 
množstvo cukru, vyberte si také, ktoré sú 
bez obsahu cukru, poraďte sa v lekárni. 
Pozor treba dávať na rôzne sirupy proti 
kašľu a cmúľavé cukríky proti bolesti 
hrdla – veľmi často obsahujú veľa cukru. 

Vplyv liekov na glykémiu
Aspirín môže znížiť hladinu krvného 

cukru. Podobne aj niektoré antibiotiká 
znižujú hladinu cukru u ľudí, ktorí uží-
vajú niektoré tablety na liečbu cukrovky. 
Lieky na uvoľnenie dýchacích ciest môžu 
zvyšovať hladinu krvného cukru. Preto 
každú zmenu terapie a úpravu liečby 
je vhodné konzultovať s diabetológom. 
Ak užívate metformín (napr. prípravky 
Glucophage, Siofor, Metfogamma, Met-
formin, Stadamet, Metformin) na liečbu 
cukrovky , počas infekčného ochorenia 
sa obyčajne prerušuje jeho užívanie.

Čo jesť
V  úvodných fázach ochorenia býva 

v popredí nechutenstvo. Treba počúvať 
svoje telo. Ale aj napriek tomu je potreb-

né pravidelne v  menších porciách jesť.  
Vhodné sú ľahké jedlá. Samozrejme dia-
betické. 

Príjem tekutín
Infekcie dýchacích ciest sú často spo-

jené so zvýšenou teplotou alebo horúč-
kou, pi ktorej sa človek potí, stráca te-
kutiny. Niekedy býva aj nevoľnosť alebo 
až vracanie a hnačky. Vtedy organizmus 
stráca tekutiny, ktoré je ale potrebné do-
pĺňať. Zvoľte si nápoje bez cukru  - naj-
lepšie teplý  čaj alebo vodu. Aby ste sa 
ubezpečili, že máte dostatočný prísun 
tekutín počas horúčkovitých stavov, vy-
pite 1 šálku tekutiny každú hodinu.

Med a cukrovka
Med má glykemický index je 58. Na 

porovnanie cukor má glykemický index 
60. Počas chrípky sa žiada teplý čaj s 
medom a citrónom. Pokojne, ale treba si 
zmerať glykémiu a podľa hodnôt upraviť 
liečbu.

Dôležité je chrípku „ne-
prechádzať“. Umožnite si 
oddych v posteli minimál-
ne 24-48 hodín, najlepšie 
je však „preležať“ ocho-
renie až do odoznenia 
príznakov. 

Chrípka a prechladnutia u diabetikov III
Aké lieky užívať

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

metabolizmu a výživy
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plastové a drevené eurookná, dvere a garážové brány

420€ 389€549€ 489€

V cene okien je zahrnuté:
demontáž, montáž, vysprávky, vonkajšie

a vnútorné parapety, mikroventilácia,
retiazkové celotieniace žalúzie,

zdvíhač krídla, DPH, odvoz zdarma

DARČEK
elektronika podľa ponuky

pri nákupe nad 900€

Profesionálni, školení pracovníci

Špičkové 5 - komorové
profily

Rakúske kovania
WINKHAUS

NA SPLÁTKY
BEZ NAVÝŠENIA

AKCIA
na zateplenie rodinných domov

| uhlíkový polystyrén
 v cene obyčajného |

Pri objednávke do konca marca 

ická nerezová rúra Elektrolutrleke x

3030
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SIETE PROTI
HMYZU

Servis
Montáž
Dodanie
Oprava

www.samoplus.sk
SAMOplus
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/HONORjumbo

JUMBO CENTRUM Košice
Masarykova 2

vchod z Hutnickej ulice

slovaktual@gmail.com
info@honor-okna.sk

0903 900 125
0908 573 953

• Okná, dvere a podlahy
• Žalúzie, rolety
• Siete proti hmyzu
• Garážové brány

SLOVAKTUAL - okná na celý život
Radi Vás privítame 
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9Košice

VODONEPRIEPUSTNÁ A 
PAROPRIEPUSTNÁ OMIETKA 
S VYSÚŠACÍM EFEKTOM

IZONIL ZAKÚPITE U NÁŠHO PARTNERA ASUAN a.s., 
MAGNEZITÁRSKA 5 (AREÁL STAVIMAX), KOŠICE. 

Viac na asuan.sk

Na úplnú hydroizoláciu pivníc, šácht 
a podzemných stavieb od podzemných vôd.

Rekonštrukcia omietok starých budov a navlhnutých stavieb 
(odoláva nielen vode, ale aj liadkovým 
soliam - výkvetom)

Izolácia soklových častí novostavieb proti podzemnej vode

Hydroizolácia kúpeľní, sprchovacích kútov

Zabránenie zatekania vody medzi poschodiami

Hydroizolácia betónových vaní nadrozmerných veľkostí, 
bazénov a pivníc
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100%

KVALITA          EKOLÓGIA          REFERENCIE

www.rbl-trade.com
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V prípade, ak spoločnosť nedosahuje 
zisk, je možné ju zlikvidovať. Novela 
Obchodného zákonníka s účinnosťou 
od 01. októbra 2020 zásadným spô-
sobom mení, predlžuje a  predražuje 
likvidáciu. 

Ku dňu skončenia likvidácie, likvi-
dátor zostaví účtovnú závierku, konečnú 
správu o priebehu likvidácie a návrh na 
rozdelenie likvidačného zostatku. Tak-
tiež je likvidátor povinný zverejniť bez 
odkladu oznámenie o  zostavení týchto 
dokumentov. Každý zo spoločníkov má 
právo do nich nahliadnuť.  Spoločnosť 
v prípade ukončenia likvidácie potrebu-
je spĺňať zákonom predpokladané pod-
mienky. 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 lik-
vidácie. V prípade, ak má spoločnosť ku 
dňu zostavenia účtovnej závierky a ko-
nečnej 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 uply-
nutím 60 dní od zverejnenia oznámenia 

o zostavení týchto listín sa považujú za 
schválené, ak spoločník alebo spoloč-
nosť nerozhodne inak. Likvidátor musí 
zverejniť aj oznámenie o schválení tých-
to dokumentov. Likvidačný zostatok po-
ukáže tým spoločníkom, ktorí naň majú 
právo. 

Posledným krokom v  tomto pro-
cese je podanie návrhu na výmaz spo-
ločnosti do Obchodného registra. K ná-
vrhu musí likvidátor priložiť účtovnú 
závierku, konečnú správu o  priebehu 
likvidácie a  návrh na rozdelenie likvi-
dačného zostatku. V prípade, ak mala 
spoločnosť daňový nedoplatok alebo 
daňovú kontrolu, tak je potrebné pri-
ložiť aj vyhlásenie o  neexistencii da-
ňového nedoplatku alebo o  ukončení 
daňovej kontroly. Podľa novej právnej 
úpravy už nebude potrebné predkla-
dať súhlas správcu dane a  Sociálnej 
poisťovne s výmazom spoločnosti. Lik-
vidácie začaté do 30. septembra 2020 
budú dokončené podľa právnej úpravy 
platnej do 30. septembra 2020. Novela 
Obchodného zákonníka prináša precíz-
nejšiu úpravu procesu likvidácie. 

Ukončenie likvidácie podľa 
Obchodného zákonníka

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

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

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 reago-
vať. Osobne, alebo aj takto verejne.

Tentoraz ide o odozvu na naše ne-
dávne redakčné slovo, v ktorom sme 
upozornili na to, že nie iba „naše“ je 
naše, že často aj to spoločné môže po 
skrášlení spríjemniť život nám všet-
kým. A za to treba určite poďakovať. 
Dnes pani Helene z Nosíc. Jej pozdrav 
citujeme:

„Dobrý deň pán šéfredaktor.
Pred týždňom, alebo skôr,som si po-

plakala pri Vašom článku. (Bolo to o 
kamarátoch). V najnovšom čísle píšete 
o skrášľovaní okolia. Som z Nosíc, je to 
časť Púchova. Pred troma rokmi som 
si zmyslela,že by bolo dobré dať na za-
stávku kvety. Dali nám novú zastávku, 

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 Gaš-
párkovou, ktorá býva pri zastávke sa 
striedame pri polievaní. Našli sa aj ta-
kí,čo hovorili že načo to robím a kto mi 
to bude chodiť polievať. Stiahla som si 
tú fotografiu z môjho profilu,tak neviem 
či to dobre pripojím k článku. Tá druhá 
fotografia je môj dom,v ktorom žijem 
sama,tak sa teším z kvetov. Ďakujem za 
krásne články, tie čítam prvé.
Helena Dunková – Nosice“

Nuž, milá pani Helenka, my ďaku-
jeme tiež, za všetkých, ktorých oko sa 
poteší pri pohľade na Vašu nadprácu. 
Ale aj za Váš list. Všetko dobré Vám aj 
pani Anne!

S pozdravom – za redakciu

REGIONPRESS ďakuje

» Ivan Brožík

2020

12. a 13. jún 2020
prešov — delňa

IMT SMILE
KALI A PETER PANN·HORKÝŽE SLÍŽE
KATARÍNA KNECHTOVÁ·CHIKILIKITUA
H E Ľ EN I N E OČ I ·G L AD I Á T OR H E X
MEDI AL BANANA·AKUST IK A·ANDY C

SEPULTURA·AMARANTHE
THERION·ORPHANED LAND
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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. 03. 2020

ZIMNÁ AKCIA
vonkajšie žalúzie -36%

vonkajšie al rolety -38%

int. žalúzie iDS -52%
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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
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0907 333 191
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Pŕhľava dvojdomá alebo staršie žih-
ľava dvojdomá je rastlina z čeľade 
pŕhľavovité. Používa sa ako liečivá 
rastlina, a krmovina pre hydinu, ale 
aj ako prostriedok na ochranu kve-
tov pred voškami.

Rastlina má vysoký obsah vitamí-
nu C, stimuluje krvný obeh, podporu-
je 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 žih-
ľavový med.

Pŕhľavu skosíme a potom z nej 
zbierame dobre rozvinuté listy, ktoré tr-
háme v rukaviciach, alebo až keď zväd-
nú. Sušia sa v tieni alebo v sušiarni pri 
teplote do 50 °C. Korene vykopávame 
skoro na jar  alebo na jeseň. Dobre očis-
tené korene sušíme na slnku, v tieni 
alebo v sušiarni pri teplote do 50 °C. 

Žihľava zastavuje krvácanie, pri 
maternicových alebo hemoroidných 
krvácaniach, pri chronických varikóz-
nych vredoch (vonkajšie použitie), pri 
krvácaní z nosa, vykašliavaní krvi, 
pri dlhotrvajúcej a silnej menštruácii. 
Účinkuje blahodarne pri zápche, ar-
terioskleróze, 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, hemoglobí-
nu a erytrocytov zvyšuje jej účinnosť 
pri anémiach a hypovitaminózach po 
prekonaní choroby alebo po operácii. 
Okrem toho má žihľava protireumatic-
ký účinok pri bolestiach kĺbov – sva-
lový a kĺbový reumatizmus a artritíde. 
Stimuluje dýchanie pri astme. Odvar 
z pŕhľavy zlepšuje činnosťsrdcového 
svalu, stimuluje granuláciu a epitelizá-
ciu rán, zrýchľuje zrážanie krvi.

Denný kúpeľ deformovaných rúk, 
nôh alebo kĺbov v žihľavovom odvare 
podporuje liečenie reumatického ocho-
renia. Štyri kopcovité hrste čerstvých 
žihľavových listov a stoniek sa namá-
čajú 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 po-
strek proti voškám.

Pŕhľava dvojdomá

» red
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Folklór (alebo tradičná a ľudová 
kultúra) je súhrnom výtvorov za-
ložených na tradíciách daného 
kultúrneho spoločenstva, ktoré sa 
prejavujú prostredníctvom skupín 
alebo jednotlivcov a ktoré vyjadru-
jú očakávania kolektívu – pretože 
odzrkadľujú jeho kultúrnu a spolo-
čenskú identitu.

Medzi formy folklóru patrí medzi-
iným jazyk, literatúra, hudba, tanec, 
hry, mytológia, rituály, zvyky, remeslá, 
staviteľstvo a iné druhy umenia. Fol-
klór jednotlivých národov je pod 
ochranou OSN. Na druhej strane – v 
mnohých štátoch hlupáci folklór zideo-
logizovali a vyhlásili ho za modlu, čím 
mu neskutočne ublížili a ubližujú, vy-
volávajú tak proti nemu nenávisť, kto-
rá je však smerovaná cez folklór práve 
proti nim. 

Folklór v Piešťanoch pomohol 
chorým deťom tak, ako mnohým po-
trebným často pomáhajú folkloristi 
na celom Slovensku. Úspešný projekt 
Folklór – duša Slovenska pomohol v 
Piešťanoch súrodencom a deťom z Ligy 
proti reumatizmu na Slovensku. Fol-

klórne súbory v Dome umenia Piešťany 
rozveselili obecenstvo ľudovým tan-
com a spevom. 

Aby sa šírila radosť z folklóru me-
dzi ľuďmi, pripravilo Národné osvetové 
centrum, organizácia v gescii minis-
terstva kultúry, sériu benefičných kon-
certov. Projekt spája kultúrny zážitok z 
folklóru s pomocou tým, ktorých osud 
ťažko postihol chorobou.

Národné osvetové centrum pri-
pravilo sériu viacerých benefičných 
koncertov, ktoré sa už uskutočnili v 
Liptovskom Mikuláši, v Banskej Bystri-
ci, v Púchove a najnovšie v Piešťanoch. 
Spojil sa tak kultúrny zážitok z folkló-
ru s pomocou deťom, ktorých choro-
ba ukrátila o bezstarostné detstvo. V 
Dome umenia Piešťany predviedli svoj 
talent členovia FS Slnečnica, FS Žito, 
FS Zobor, FS Šumiačan, Trombitáši 
Štefánikovci, Ľudová hudba Pokošovci 
a Vysokoškolský umelecký súbor Tech-
nik.

Takto vnímanú činnosť našich fol-
kloristov treba mimoriadne oceniť a vy-
jadriť nádej, že práve ona zmení zideo-
logizované pohľady na súčasť našich 
národných tradícií.

Keď folklór pomáha

» red                    Foto: Folklór v Piešťanoch pomohol chorým deťom                      Foto zdroj: MK SR
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PLASTOVÉ

OKNÁ a DVERE

SERVIS OKIEN

0918 217 665
++

MONTÁŽ NA KĽÚČ

sieť 39
regionálnych
novín

www.regionpress.sk
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Produkty
• propolis
• peľ
• perga
• materská kašička
• oriešky v mede
• sušené brusnice v mede
• voskové sviečky
• medové darčeky
• medovina

9 druhov medu
• repkový
• pastovaný
• slnečnicový
• lúčny
• lipový
• agátový
• lesná malina
• medovicový ihličnatý
• jedľový

MED A VČELIE PRODUKTY
PRIAMO OD VČELÁRA  

Včelárska farma 
VARGAPÁL

NAŠE MEDY A VČELIE PRODUKTY
ZÍSKALI NA SVETOVEJ VČELÁRSKEJ VÝSTAVE

v kanadskom Montreali 11 medailí - 1. miesto na svete

DOMÁCI MED, Nám. osloboditeľov 20
Košice /oproti Auparku, vedľa hotela Gloria/

promed@post.sk   ¦   0905 408 579

www.slovenskymed.sk
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Tancom tvorím seba a svet 
je rozvojový program, ktorý realizovalo
občianske združenie PST-Priestor Súčasného Tanca
pre deti zo sociálneho zariadenia
Dorka-Centrum pre obnovu rodiny v Košiciach.

„Tvorivý tanec je prostriedok spojenia dieťaťa 
  so sebou samým a vonkajším svetom.

  Tancujem seba - svoje myšlienky, emócie, fantáziu, či sny. 

  Tancujem s niekým - rozprávame sa, zdieľame,
  dávame a prijímame. 

  Tancom tvoríme seba a vzťahy“,

  hovorí Michaela Sabolová z občianskeho združenia PST. 

Tento projekt realizovaný v mesiacoch júl 2019 až február 2020 
naväzoval na rozvojové programy centra Dorka, ktorých cieľom
je zmysluplné trávenie voľného času detí ako nástroj na prevenciu 
negatívnych javov. 

Cieľom PST-Priestor Súčasného Tanca je prostredníctvom najmä 
tanečných voľnočasových aktivít u týchto detí rozvíjať ich pozitívny 
sebaobraz, sebapoznanie a sebavyjadrenie, či budovať intímnejší 
vzťah so svojimi rodičmi. 

  Projekt podporila 
  Nadácia pre deti Slovenska
  z grantového programu
  Hodina deťom
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Trh nám ponúka nespočetné 
množstvo syrov vynikajúcich chu-
tí. Veď kto by už nepoznal fran-
cúzsky syr Camembert, holanskú 
Goudu, švajčiarsky Emmental či 
najznámejšie talianske syry, aký-
mi sú Parmezán, Mozzarella či 
Gorgonzola. Sú syry, ktoré sa po-
dávajú čerstvé, krátko po dokon-
čení ich výroby, ale i také, ktoré 
zrejú niekoľko týždňov, mesiacov 
dokonca aj rokov, kým sa dostanú 
na náš stôl.

Medzi čerstvé syry patria napríklad 
tvarohy, cottage cheese, syr ricotta či 
hrudkový syr. Tvrdé syry sú charakte-
ristické tým, že musia zrieť najmenej 4 
týždne a najviac 1 až 2 roky. Plesňové 
syry patria medzi zrejúce syry, sú vy-
robené z pasterizovaného mlieka, do 
ktorého sa pridávajú okrem kyslomlieč-
nych kultúr i špeciálne ušľachtilé ples-
ňové kultúry. Radíme sem syry s mod-
rou alebo zelenou plesňou vo vnútri, 
syry s bielou plesňou na povrchu ako 
aj syry dvojplesňové. Ďalšiu skupinu 
syrov tvoria tavené syry.

Správne skladovanie syrov
Aby sme zachovali kvalitu, chuť ale aj 

vôňu syra, mali by sme ho správne skla-
dovať, a myslieť aj na to, že každý druh 
syra vyžaduje iné podmienky. Optimálna 
teplota pre uchovanie syrov je 8 – 12 °C. 
V bežných podmienkach je preto najlep-
šie skladovať ich v chladničke, pričom 
čerstvé mäkké syry skladujte v najchlad-
nejšej časti chladničky, tvrdšie môžete 
uložiť tam, kde je trochu vyššia teplota. 
Odborníci neodporúčajú syry uchovávať 
v mrazničke, pretože dochádza k naru-
šeniu ich štruktúry, ale i zmene chute. 
Baliť by sme ich mali do papiera, ktorý 
im umožňuje dýchať. Použiť môžeme aj 
papierový obrúsok a ten následne vložiť 
do polouzatvoreného plastového vrecka. 
Plesňové syry sa odporúča skladovať v 
plastových nádobách alebo pod pokriev-
kou zo skla, aby sme zabránili rozšíreniu 

plesne na iné potraviny. Pri dlhšom skla-
dovaní syrov je dobré ich po každom vy-
balení zabaliť do nového obalu.

Ako správne syry podávať
Syry by sme nemali konzumovať 

hneď po vybratí z chladničky, nedosiah-
li by tú správnu chuť. Je preto lepšie vy-
brať ich približne o hodinu skôr, ako ich 
plánujeme jesť. Podávame ich zvyčajne 
na drevenom lopáriku. Ukladáme ich 
naň do skupiniek podľa jednotlivých 
druhov. K čerstvým syrom sa hodia by-
linky a korenia, a zo zeleniny koktailové 
paradajky. Zrejúce syry môžeme doplniť 
bobuľami hrozna, jablkami, hruškami, 
figami, prípadne vlašskými orechmi. 
Tavené syry sa hodia na prípravu roz-
ličných nátierok. Ako prílohu k syrom 
môžeme zvoliť chlieb, pečivo či bagety.

Syrové fondue
Samostatným a veľmi príjemným 

spôsobom podávania syrov je  fondue 
čo znamená tavený. Ide o jedlo zo syra 
roztaveného nad ohňom. Ak si chcete 
vychutnať príjemný večer strávený v 
spoločnosti blízkych a priateľov, môže 
byť práve pohostenie v štýle syrového 
fondue, vhodnou voľbou. Na syrové 
fondue se používa veľké množstvo 
druhov syra. Vytvoriť si môžete rôzne 

kombinácie a nájsť také, ktoré chuťovo 
ulahodia práve vám. Najlepšie je však 
kombinovať tri, minimálne však dva 
druhy syra. Fondue pripravíte v špeci-
álnom hrnci z kameniny, ktorý sa po-
čas stolovania položí na liehový horák 
umiestnený uprostred stola. Každý sto-
lovník dostane špeciálnu dlhú vidličku, 
na ňu si nastokne kúsok bagety alebo 
chleba a následne namáča do hrnca 
s rozpusteným syrom. Ako príloha sa 
hodí nakladaná zelenina.
STRANU PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Prudké zmeny teplôt syrom neprospievajú a ani mraznička

Servírujeme syry a syrové 
pochúťky 

ilustračné foto                                                                         autor xuanzi86410527 pixabay

ilustračné foto                                                                                               autor jsbaw7160 pixabay
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Syrové pochúťky 
Syry môžeme okrem klasického 
servírovania využiť aj pri prípra-
ve množstva rýchlych chuťoviek, 
vďaka ktorým získame skvelé po-
hostenie pre nás i naše návštevy.

Syrové guľky s pistáciami
Suroviny: 150 g plesňového syra - 

napríklad niva, 100 g goudy, 80 g mas-
la, pol strúčika cesnaku (alebo podľa 
chuti, prípadne môžete vynechať), 50 
g parmskej šunky, korenie, 100 g seka-
ných pistácií

Postup: Goudu postrúhame. Do 
misky vložíme maslo a spolu s nivou a 
syrom gouda vymiešame do peny. Ná-
sledne okoreníme a ochutíme pretla-
čeným cesnakom. Pridáme na malé 
kocky pokrájanú parmskú šunku. Zo 
vzniknutej masy v dlaniach tvarujeme 
guľky. Na tanier si nasypeme posekané 
pistácie a každú guľku v nich obalíme. 
Takto pripravené guľky dáme stuhnúť 
do chladničky.

Podávame dipy 
V preklade slovo dip znamená 
namočiť či namáčať. Na prípravu 
dipov potrebujeme zväčša biely 
jogurt alebo pochúťkovú smota-
nu, rôzne druhy syrov, korení a 
byliniek. 

Dip so smotanovým syrom
Suroviny: 200 g smotanového syra, 

4 lyžice bieleho jogurtu, 3 jarné cibuľ-
ky (ako obmenu môžete použiť pažítku 
či žeruchu), biele korenie

Postup: Do misky vložíme smotano-
vý syr a jogurt a dohladka vymiešame. 
Ochutíme bielym korením. Vmiešame 
na kolieska nakrájanú jarnú cibuľku.

Dip s nivou
Suroviny: 100 g nivy, 100 g bieleho 

jogurtu, 1 lyžicu citrónovej šťavy

Postup: Do misky vložíme jogurt, 
namrvíme doň nivu a vymiešame. 
Ochutíme citrónovou šťavou.

Náš tip: Do dipov namáčame slané 
tyčinky, tortilové čipsy, na menšie kusy 
natrhaný pita chlieb, slané kekse, prí-
padne na hranolčeky nakrájanú suro-
vú zeleninu, ako napríklad uhorku, 
mrkvu či stonkový zeler.

ilustračné foto 
autor hamomdomingue pixabay

NÁŠ TIP 
Ako na to? Na jednu osobu si na-
chystajte približne 150 až 200 gra-
mov syra. Syry, napríklad Gruyér 
a Emmental, nastrúhajte na hru-
bom strúhadle, nasypte do fondue 
hrnca a zalejte bielym vínom. Na 
minimálnej teplote začnite pomaly 
ohrievať. Keď sa syr začína vo víne 
topiť, zvýšte teplotu a syr miešajte 
vareškou až kým nedostanete homo-
génnu hmotu, trvá to približne desať 
minúť. Popri miešaní môžete pridať 
cesnak, prípadne čerstvo zomleté 
biele korenie. Zapáľte horák, ten 
bude nádobu s pripraveným fondue 
udržiavať počas konzumácie stále 
horúcu.
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Mám rád hokejbal a florbal. Hrával 
som tieto športy a mám na ne krás-
ne spomienky. Hokejbal sme hrá-
vali s deťmi a moja Lucka sa tam 
naučila základy toho, čo potom 
uplatnila v reprezentácii florbalu. 

Kedysi sme mali v Bratislave sláv-
ny klub Slovan. Boli sme naň hrdí v 
hokeji aj vo futbale. Hokej tam hrali 
bratia Šťastní aj Václav Nedomanský, 
vo futbale vyhrali Pohár víťazov po-
hárov a Slovan bol základom repre-
zentácie, keď sme sa stali majstrami 
Európy. Hokejový aj futbalový Slovan 
kúpili dvaja oligarchovia svojim sy-
náčikom. A tak to aj vyzerá. Hanba 
Slovenska. S pomocou štátu si posta-
vili predražené štadióny aj kadečo 
iné. Aký štát, taký biznis. 

Pozeral som sa pred časom na 
hokejbalové finále majstrovstiev 
sveta medzi Slovenskom a Fínskom. 
Bol to pre mňa krajší zážitok, ako 
majstrovstvá vo futbale alebo v ho-
keji. Chlapi, ktorí milujú hokejbal a 
zobrali si dovolenky zabávali celú 
košickú arénu. Spievali hymnu tak, 
že sa mi tlačili slzy do oči. Hrali aj 
za svojho bývalého trénera, Dušana 
Danka, ktorý už nie je medzi nami. 

A hrali aj za nás – obyčajných ľudí. 
Niečo podobné som zažíval, keď naše 
dievčatá reprezentovali Slovensko 
na majstrovstvách sveta vo florbale. 
Lucka mi rozprávala aká fantastická 
partia sa tam vždy stretla. Hrali pre 
radosť, nie pre peniaze. Hrali naplno 
a so srdcom.

Niektorí oligarchovia sa dajú 
nájsť podľa športových klubov, ďal-
ší podľa nemovitostí, jácht a iného 
luxusu. Každý z nich odčerpáva pe-
niaze z nejakého rezortu - niekto z 
energetiky, ďalší z dopravy, staveb-
níctva, informatiky, školstva, poľno-
hospodárstva alebo obrany. Ich mená 
pozná každý na Slovensku. Dokážu 
ich noví politici odstrihnúť od týchto 
zlodejstiev? 

Dúfam, že od marca bude Sloven-
sko viac hokejbalové 
a florbalové, ako 
hokejové a futbalo-
vé. Viac slušné ako 
skor u mp ov a né. 
Slovensko, kde sa 
bude hrať so srd-
com a fér.

Hokejbal a florbal

» Ján Košturiak

Slovenská obchodná inšpekcia často 
varuje občanov pred nekalými ob-
chodnými praktikami, nekvalitou či 
závažným ohrozením zdravia tovar-
mi, ktoré sú u nás k dispozícii.

Slovenská obchodná inšpekcia 
zaznamenala koncom roka 2019 a 
začiatkom roka 2020 zvýšený nárast 
podaní proti internetovému obchodu 
www.huglo.sk. Z dostupných informá-
cií na predmetnej webovej stránke a z 
priložených podkladov v spotrebiteľ-
ských podaniach vyplýva, že prevádz-
kovateľom internetového obchodu je 
spoločnosť ROPETA LTD, Enterprise 
House 2 Pass Street, Oldham, Manches-
ter, United Kingdom.

Z obsahu spotrebiteľských poda-
ní vyplýva, že po uskutočnení objed-
návky a jej následnom zaplatení nie je 
tovar spotrebiteľovi doručený. Viacero 
spotrebiteľov si taktiež uplatnilo právo 
odstúpiť od zmluvy do 14 dní bez uda-
nia dôvodu, predávajúci odstúpenie 
akceptoval, avšak peniaze im nevrá-
til. Navyše, po uskutočnení nákupu a 
realizácii platby, s predávajúcim nie je 
možné komunikovať žiadnym zo spô-
sobov, uvedených na stránke interne-
tového obchodu. Na uplatnené rekla-
mácie nereagujú.

Kontrolná činnosť SOI je v rámci 
jej kompetencií zameraná na podnika-

teľské subjekty so sídlom na území SR. 
V prípade spotrebiteľského problému 
s podnikateľským subjektom z iného 
členského štátu EÚ majú spotrebitelia 
možnosť obrátiť sa na:

Európske spotrebiteľské centrum 
v SR, Ministerstvo hospodárstva SR, 
Mlynské Nivy 44/A, 827 15 Bratislava, 
tel.: +421 905 528 477, e-mail: ECCNET-
-SK@ec.europa.eu, web: www.esc-sr.
sk.

V nadväznosti na vyššie uvede-
né a vzhľadom na intenzitu podnetov 
spotrebiteľov s poukazom na to, že 
Slovenská obchodná inšpekcia nie je 
oprávnená vymáhať platby za nedo-
daný tovar, odporúčame spotrebiteľom 
dôkladne zvážiť všetky spotrebiteľské 
rozhodnutia, týkajúce sa zakúpenia 
produktov prostredníctvom vyššie uve-
denej webovej stránky.

Upozornenie na WWW.HUGLO.SK

» Zdroj: SOI
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1. marca 1920 
sa odohralo prvé predstavenie opery SND v Bratislave – Hubička 
Bedřicha Smetanu.

Výročia a udalosti
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tel. 0940 723 073
trofejeeu@gmail.com

tel. 0940 723 073
trofejeeu@gmail.com

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

Len REHABILITÁCIA MÁ 100% ÚČINOK v liečbe SM.

Sídlo:  Právna forma: Nezisková organizácia  IČO: 42092175

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

Prijímateľ 2%: NÁRODNÉ CENTRUM SCLEROSIS MULTIPLEX, n.o.

www.ncsm.sk
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Vyhlásenie o poukázaní 2% si stiahnite z webovej stránky

a spolu s Vašim ” Potvrdením o zaplatení dane ” pošlite do 30. apríla na hociktorý DÚ v SR. 
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SETL SK
TESÁR
STAVEBNÝ ROBOTNÍK
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