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KOŠICKO okolie
Týždenne do 20 730 domácností

SIETE PROTI

CHRÁŇTE SEBA A SVOJU
RODINU PRED VÍRUSMI

HMYZU

Oprava
Dodanie
Montáž
Servis

0904 729 383
Aj napriek tomu, že takmer neexistujú
špeciﬁcké lieky proti vírusom,
tak už stáročia existujú účinné
IMMUNITY
prostriedky na posilnenie
STAR
prirodzenej imunity a tá je kľúčom
25, 20 €
k ochrane pred vírusmi.

SAMOplus

66-0039

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

0919 204 754

66-0018
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Slovenský
výrobca

-20%
AKCIA
Južná tr. 78
KOŠICE
DOMOV S ČAROM DREVA

055/685 57 87
Moldava nad Bodvou

0905 489 069 | 0907 954 380
KOŠICE

DREVENÉ OKNÁ | DVERE | INTERIÉR | BRÁNY | PODLAHY | SCHODY

Potrebujete pomôcť ?

66-0005-1

37-0001-1 / 4

www.drevsting.sk

Hĺbková diagnostika
celého organizmu dokáže zistiť:

Trápia Vás ZDRAVOTNÉ problémy ?

• diagnózu a príčinu Vášho ochorenia
• funkčnosť všetkých orgánov, buniek, kostí, svalov, ...
• zisťuje záťaže v tele ako sú alergie, plesne,

Ponúkame vyšetrenie špeciálnou metódou

baktérie, vírusy a parazity

• odhalí skryté choroby

ešte pred vypuknutím

DIAGNOSTICKÉ biorezonančné vyšetrenie
rýchle
bezbolestné
a bez vedľajších
účinkov

a jedálnička na Váš organizmus

Podnikateľské centrum
Pražská 2, Košice

viac info:

0915 740 351

zilkovamarta55@gmail.com
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6. poschodie, č. dverí 607
vo štvrtok a piatok

34-0047

VYUŽITE MOŽNOSŤ
AKO PORIEŠIŤ
SVOJE ZDRAVOTNÉ
PROBLÉMY

• nastavenie presnej liečby

REDAKČNÉ SLOVO / SLUŽBY, BÝVANIE

KOŠICKO okolie Ak jej dáš dom ...

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík

DISTrIBúcIa (20.730 domácností)
každý týždeň:
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

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.
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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

Stredné Slovensko
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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

To na vysvetlenie. Pretože chcem
citovať jednu jeho myšlienku: „Myslím si , že ženy sú bláznivé, keď sa
snažia vyrovnať mužom. Sú omnoho
lepšie ako muži a vždy boli. Čokoľvek
žene dáš, vždy to spraví lepším. Ak
jej dáš dom, dá ti domov. Ak jej dáš
potraviny, pripraví ti jedlo. Ak jej dáš
úsmev, dá ti svoje srdce. Čokoľvek jej
dáš, to znásobí a rozšíri. (Takže ak sa
k nej správaš ako vôl, buď pripravený,
že dostaneš kopu hnoja.).“

AMI

»Kúpim Jawu,CZ, Simson
môžu byť aj nepojazdné. 0949 505 827

Pondelok-Piatok:
9 -17

Rooseveltova 24, Košice

05 DOMY / predaj

aneta.dugasova@gmail.com

»Predám záhradu s murovanou chatou. Ľudvikov dvor. 0910 652 053

0904 296 595

66-0012-1

0905 338 873
0907 779 017
0907 877 863
0907 779 011

02 AUTO-MOTO / iné

tričká ¦ košele ¦ mikiny
y
uteráky ¦ krstné košieľk

»Súrne predám dvojdom pre dve veľké rodiny, ihneď voľný. Záhorie,
možné pracovné príležitosti. 0948 121 468

Deň, ktorý v kalendári patrí
ženám, by sme si mi, muži, mohli a
mali spomenúť na to, o čom píšem
vyššie. A nielen v ten deň, ale to už
je iná, veľká a mnohých mužov dosť
zahanbujúca téma.

08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie,
0908 532 682

11 HOBBY A ŠPORT

Milé naše čitateľky,
vážené kolegyne, naozaj a úprimne – s vďakou
– všetko dobré vám!

»Zberateľ kúpi obrazy,
sošky, mince, šable, odznaky, medaile, hodinky
a iné kuriozity a starožitnosti.Platba ihneď.
0905 401 697

S pozdravom

Svojrázny výrok, ale, myslím si,
že v týchto dňoch sa mimoriadne

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

čistí čalúnený nábytok a koberce u Vás aj u nás

www.jarekcistikoberce.sk ¦ 0915 937 226

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

»Kúpim hokejové kartičky slovenskej extraligy
0908876988

ČISTENIE HROBOV
K
UPÓN

JEDNOHROB 65 €
DVOJHOROB 100 €

NA ZĽ

OBNOVA PÍSMA 1/ZNAK

www.peknehroby.sk

AVU

DOPRAVA ZDARMA

Košice

Dispečing SK - 0950 333 222

»Som dôchodkyňa, hľadám brigádu -výpomoc
v domácnosti 0915 901
479

Chcete si
podať
inzerát?

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

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

BIELE
vzor

všetky dvere
SKLADOM
v ponuke aj
hladké dvere
a odtieň Wenge

odborná montáž s licenciou technickej služby od polície SR

0917 56 36 12 | 0911 60 20 40

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

kovanie ZDARMA
zameranie ZDARMA

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
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Príklad:
RP KS 12 Predám kočík,
0987 654 321

v ponuke aj

INTERIÉROVÉ DVERE

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

„Obytný súbor Košice, Lorinčík – Háje“,

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

AKCIA 270€

www.ocelovedvere.sk
ocelovedvere@ocelovedvere.sk

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

aby spoločnými silami dosiahli

»Kúpim staré odznaky,
vyznamenania, mince,
hodinky. 0907 910 755

15 HĽADÁM PRÁCU

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

66-0006-1

Mgr. Alžbeta Hadariová
Ing. Renáta Sakslová
Ing. Eva Jůzová
Radovan Bezecný

výšivky už od 1 ks

781200009

InzercIa

hodí. Nechcem tu šermovať nejakou,
žiaľ, sprofanovanou skratkou, ktorá
nám pripomína, že my, muži si zas
pripomíname význam žien v našich
životoch a preto aj ich medzinárodný
deň. Vybral som si túto tému ako námet úvodníka preto, že si myslím, že
Sir William Gerald Golding bol je čo učiť sa od žien. Od mám, od staanglický spisovateľ a básnik, nositeľ rých mám, od manželiek a neraz aj
Nobelovej ceny za literatúru z roku od dcér či vnučiek. Vždy nás v nejakej
1983. Počas druhej svetovej vojny slú- životnej etape niektorá z nich dokáže
žil v kráľovskom loďstve. Zúčastnil prekvapiť. Niečím, čo sa nám zdá sasa vylodenia v Normandii a na konci mozrejmé, no je to vlastne neuveriteľvojny sa vrátil k písaniu a vyučova- ne výnimočné. Láskou, obetavosťou,
pracovitosťou, starostlivosťou...
niu.

ČÍSLA RUBRÍK

Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09

Všetko dobré, milí čitatelia,
asi ste čakali, že toto redakčné slovo
venujem voľbám, ktoré má už týždeň
Slovensko za sebou. Nie, nespravím
to. Zameriam sa viac na úžasné a nenahraditeľné ženy v našich životoch.

66-0010-1

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Občianska
riadková
inzercia

pracovné odevy
obuv ¦ rukavice

34-0027

Masarykova 2
KOŠIce
kosicko@regionpress.sk

99-0043-2

redakcia:
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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.

SLUŽBY, BÝVANIE, ZDRAVIE

Rekonštrukcie: maľovanie,
stierky, omietky, sieťkovanie
a drobné úpravy ¦ 0909 103 422

66-0036

bytov, domov, 0910 433 877

34-0045-2

Rekonštrukcie

3

66-0216

KOŠICKO okolie

Prvotriedne žulové pomníky z kvalitného prírodného materiálu za bezkonkurenčné ceny
ZASTÚPENIE NA CELOM
VÝCHODNOM SLOVENSKU

Využite zľavy až do výšky

Obojstranná impregnácia
pomníka proti vode ZDARMA

-25%

Seriózny prístup
ku každému zákazníkovi
Bezplatná
obhliadka a nacenenie
Kompletné práce - aj výkopy
Poctivo prevedená práca

pri celom žulovom komplete

IA

C

K

A

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

Jazerná 1 (Areál Dávid), 040 12 Košice

27-0002-1

Á
N

R

JA

Zavolajte nám na
bezplatnú linku 0800 500 535

Zubná klinika prijíma nových pacientov
HAPPYDENT, s.r.o.

Nájdete nás v Medicínskom centre na 4. poschodí AUPARK Košice
• ošetrenie a diagnostika pomocou najnovších technológií vrátane
3-D počítačového tomografu a stomatomikroskopu
• moderne vybavená klinika má uzatvorené zmluvy
so všetkými zdravotnými poisťovňami

informácie: 0940 123 555 | info@stomatologiaaupark.sk
www.stomatologiaaupark.sk

KS20-10 strana-
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66-0009-1

• bezplatná vstupná preventívna prehliadka vrátane
konzultácie a stanovenia liečebného plánu
• bezplatné parkovanie v OC AUPARK Košice
pre našich pacientov
• možnosť bezbolestného ošetrenia v úplnej narkóze

CHARITA / SLUŽBY, BÝVANIE

Potrebuje nás Alex
A ďalšie deti, ktoré bez pomoci ľudí nemajú šancu. Vžime sa do pozície ich rodičov. Neváhajme, vzdajme sa škatuľky cigariet, čokolády, šunky, aspoň raz,
prosím, veľmi prosím. Predstavte si, že
máte vymeraný čas iba do júna 2020! Že
vaše dieťa tu bude už len pár mesiacov.
Alexko má čas iba do 07/2020 na podanie lieku.
„V Bostonskej nemocnici určili Alexa ako vhodného na podanie lieku Zolgensma. Cena samotného lieku Zolgensma je 2,1 mil USD. My sa ale nevzdávame
a čaká nás náročná cesta so snahou získať pre Alexa liek na jeho chorobu. Je ale
dôležité, aby bol Alexovi podaný liek do
jeho druhého roku, to znamená, do júla
2020. Aj keď vieme, že čas plynie rýchlo,
mať okolo seba dobrých ľudí nás posúva
vpred a veríme, že ak spoločne spojíme
sily, bude možné všetko! Ak sa nám to
spoločne podarí, Alex začne nový život
novým spôsobom. A jedného dňa mu povieme, že ho zachránil celý svet pred genetickým zlyhaním, ktoré mohlo zlomiť
jeho život.“ Píšu rodičia Monika a Marek.
Je to na nás! Zdá sak, že v tejto chvíli
iba na nás!

Najčítanejšie regionálne noviny

Kamenárstvo
& Pohrebníctvo

A ešte informácia o celonárodnej
zbierke Slovenskej katolíckej charity,
tiež pre deti. Počnúc Popolcovou stredou
nachádzajú veriaci vo farnostiach po celom Slovensku Pôstnu krabičku, prípadne môžu požiadať o jej zaslanie na adrese
postnakrabicka@charita.sk. Krabičku si
ukladajú doma na viditeľné miesto a ako
do pokladničky do nej vkladajú finančnú hodnotu toho, čoho sa počas pôstu
zriekli. Od sladkostí či kávy až po materiálne statky, ktorými sa vzdávajú vlastného pohodlia pre dobro chudobných detí v
subsaharskej Afrike.
Tvárou deviateho ročníka je Emmanuel, osirelý chlapček z Ugandy, ktorý túži
po tom, stať sa v dospelosti inžinierom a
len vďaka slovenským darcom má šancu,
aby to dokázal. Prostriedky, ktoré sa počas zbierky vyzbierajú, slúžia na jeho podporu, ale i podporu centier, ktoré SKCH
vybudovala pre deti s podobným osudom.
Z nášho vydavateľstva
REGIONPRESS vám všetkým
ďakujeme!

POSOL, s.r.o.
Ploské 149

FB: https://www.facebook.com/Alex-SMA-bojovn%C3%ADk-102602567940372/

0903 285 582

IBAN: SK18 8330 00000021 0168 4316
Odkaz na transparentný účet:
h t t p s : // i b . f i o . s k / i b / t r a n s p a r e n t?a=2101684316

27-0034

4

Vzorková predajňa - Staničná 1, Košice

Pay pal: paypal.me/pools/c/8lpXL3fDB9
https://www.gofundme.com/f/alex-with-sma-needs-the-world-most-expensive-drug?utm_source=facebook

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

22

Ľudia ľuďom:
https://www.ludialudom.sk/vyzvy/7148

» red

ZIMNÁ AKCIA

STROJOVÉ OMIETKY
a POTERY
Mail: info@ms-housing.sk

www.ms-housing.sk

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 !!!

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

PLASTOVÉ OKNÁ,
DVERE

www.regionpress.sk
NAŠE PRÁCE NA FB:

MS - HOUSING

NAJLEPŠIA
CENA
NA TRHU
už 10 rokov

85_0176

Tel.: 0948 328 900
0907 510 583

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

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

KS20-10 strana-
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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

83-0011

DOMY NA KĽÚČ

83-0039

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

SLUŽBY, BÝVANIE

5

Novootvorená predajňa

Motorické
pohony pre brány
Automatické
posuvné dvere
Garážové
a halové dvere
Automatické
závory

Y
K VskEá T
28C, KE

Poprad

PARKOVANIE vo DVORE
KYTICE, DARČEKY, VENCE

Po-Ne 8-20 h

Á ov
M EieN
S E, by
lin k a kvet

Donáška: www.expreskvety.sk
0905 778 904

27-0035

zeleniny

PREDAJ
MONTÁŽ
SERVIS
BRANAMI s.r.o., Rázusova 12, Košice
pauer@netkosice.sk • 0903 600 573
PREBÍJANIE
a PREČISTENIE

8. marca 1348

založil Karol IV. Nové Město pražské.

ODPADOVÝCH POTRUBÍ

STREŠNÉ KRYTINY - PREDAJ A MONTÁŽ
ODKVAPOVÝ SYSTÉM - SKLADOM

Výročia a udalosti

WC - UMÝVADIEL
DAŽĎOVÝCH ZVODOV
PISOÁROV
GULIČIEK

s možnosťou
využitia
kamerového
systému

NONSTOP

66-0016-1

0908 580 291

87-0008

27-0013-1

VÝHODNÉ ZĽAVY!

KS20-10 strana-
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27-0012-1

KOŠICKO okolie

6

ZDRAVIE / SLUŽBY, RELAX

Najčítanejšie regionálne noviny

Význam športovania pre diabetikov I
Medzi všetkými ochoreniami nie je
žiadne také, kde jeho držiteľ - pacient
môže aktívne zasahovať do svojej
liečby s takým úspechom ako práve
diabetik.

glukózy,
• zlepšuje sa tzv. inzulínová rezistencia
• znižujú sa triglyceridy,
• zvyšuje sa HDL cholesterol - tzv. „dobrý“ cholesterol,
• znižuje sa LDL cholesterol – tzv. „zlý“
Na vývoji choroby a na stave metabo- cholesterol.
lickej kompenzácie sa samotný diabetik
podieľa neuveriteľnými 75-85 percenta- Ako cvičiť?
Pravidelne každé dva až tri dni. Dôvod
mi. Liečba spočíva v troch základných
krokoch: diéta, fyzická aktivita a v prí- je jednoduchý - po jednorazovej fyzickej
pade potreby aj v užívaní liekov alebo aktivite sa zlepšenie účinnosti inzulínu a
podávaní inzulínu. Navzájom sú neza- zvýšená aktivita transportérov glukózy
meniteľné – tablety a inzulín nedokážu udržuje maximálne 72 hodín a potom sa
nahradiť nedodržiavanie stravovacích vracia k pôvodnému stavu. Opakovaním
cvičenia tri či štyrikrát do týždňa docháodporučení alebo fyzickú pasivitu.
Význam fyzickej aktivity je porov- dza k trvalému zlepšeniu. Odporúčaná
nateľný s liekmi, je prospešný a preto aj dĺžka fyzickej aktivity je 30-60 minút.Jej
žiaduci pre každého diabetika. Nezávisí, intenzitu možno určiť podľa vlastných
či má pacient diabetes mellitus 1. alebo 2. pocitov. Dobrým indikátorom je zrýchletypu, ani od toho, či je liečený „iba“ dié- ný pulz a zadýchanie. Dotou alebo diétou v kombinácii s tabletka- siahnutá únava má byť
mierna až stredná, nimi alebo inzulínom.
Fyzická aktivita priamo ovplyvňuje kdy nie vyčerpávajúca.
Detailnejšie si o
metabolické parametre:
• znižuje sa hladinu cukru (glykémia), cvičení pre diabetikov
glukóza sa využíva ako rýchly zdroj napíšeme nabudúce.
energie,
• zvyšuje sa účinnosť vlastného inzulínu » MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
a tým sa zlepšuje využitie glukózy,
Diabetologička, odborníčka na poruchy
• zvyšuje sa aktivita transportérov
metabolizmu a výživy

2020

12. a 13. jún 2020
prešov — delňa

SEPULTURA·AMARANTHE
THERION·ORPHANED LAND

IMT SMILE

KALI A PETER PANN·HORKÝŽE SLÍŽE

KATARÍNA KNECHTOVÁ·CHIKILIKITUA
HEĽENINE OČI·GLADIÁTOR HEX
MEDI AL B AN AN A·AKUS T IK A·ANDY C

Výročia a udalosti
polárnik Roald Amundsen zverejnil, že jeho výprava, ktorá sa vrátila už v decembri 1911, dosiahla južný pól.

33-0029

83-0066

7. marca 1912
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Trojuholník škola - rodič - žiak - záver
Stredné odborné školy
Remeslo má zlaté dno. Na Slovensku
pociťujeme nedostatok niektorých
povolaní. Sám povzbudzujem žiakov, keď si vyberú školu odborného
zamerania namiesto gymnázia.
Predtým je potrebné zaujímať sa o
povolania, po ktorých je dopyt. Isto,
treba to skĺbiť aj s predstavami žiaka,
aby sa nestalo, že sa bude moriť odborom, ktorý nebude vykonávať. Našťastie sú školy rozmanité, dá sa vyselektovať vysnený odbor.
Stredná odborná škola (SOŠ) sa
končí maturitou, teda možno ďalej študovať. Maturitná skúška pozostáva zo
všeobecných a z odborných predmetov,
tzv. odborná maturita. Práve odborné
predmety sú základom štúdia. Napriek
tomu musia žiaci SOŠ pri všeobecných
predmetoch ovládať to isté, čo na gymnáziách. V rámci štúdia žiaci SOŠ chodia na praxe už od 1. ročníka. Pôsobia
v organizáciách alebo vo firmách, ktoré
sú blízke študovanému povolaniu. V
posledných rokoch sa rozširuje tzv. duálne vzdelávanie, čím sa zabezpečuje
intezívnejšia spolupráca školy a firmy,
ktorá si pripravuje podľa svojho profilu
potenciálne budúcich zamestnancov.
Cieľom je, aby firmy získali „hotových“
zamestnancov.
V rámci stredného školstva máme
aj trojročné odborné učilištia (OU), ktoré sa končia výučným listom. Často sa

tieto školy spájajú so slabšími žiakmi,
no treba si uvedomiť, že nie každé dieťa
bude akademik. Okrem toho, OU ponúkajú odbory, ktoré denne potrebujeme.
Ak by to niekoho odrádzalo, učilištia
ponúkajú možnosť dorobiť si maturitu.
Avšak v súčasnej dobe je maturita minimálna pracovná požiadavka.
Do stredných škôl patria aj obchodné akadémie. Sú obľúbené, no treba sa
vopred zamyslieť, aké je uplatnenie po
ich ukončení, keďže vytvárajú relatívne veľký počet absolventov zahlcujúcich pracovný trh. Je to však komplexnejšie štúdium aj so zameraním na
jazyky, takže uplatnenie nemusí byť
také zložité. Netreba zabudnúť na to, že
na rozdiel od iných odborných škôl sa
tu kladú nároky na matematické a ekonomické predmety.
Máme aj hotelové akadémie, ktoré
sú perspektívne, keďže cestovný ruch
a gastronómia sú na vzostupe. Navyše
majú študenti zaujímavú prax v reštauráciách, hoteloch, takže ich neraz štúdium napĺňa a baví. To však platí pre
všetky odborné školy, keďže sú zamerané najmä na povolanie, ktoré chcú
študenti vykonávať. Aj preto je veľmi
dôležité, aby žiak vedel, čomu sa chce
v živote venovať už v deviatom ročníku
a nedal si vnútiť výber strednej školy.
Buďme mu iba skúseným sprievodcom
a radcom.

» PhDr. Ján Papuga, PhD.

učiteľ ZŠ s MŠ

Prejavy:

• nechuť k učeniu
• problémy a neúspech v škole
• musíte sa dieťaťu denne venovať
• pomalé čítanie
• nečitateľné písmo
• trápenie a starosti

Doučujeme aj cez prázdniny

7
Prešovská univerzita v Prešove
Gréckokatolícka teologická fakulta

Bakalárske študijné programy:
animácia voľnočasových aktivít
európske štúdiá
religionistika
Magisterské študijné programy:
európske štúdiá
katolícka teológia
Probačná a mediačná práca
religionistika
termín podávania prihlášok
do 31. marca 2020
ulica biskupa Gojdiča 2, 080 01 Prešov
tel.: 00421 51 77 25 166, 0904 738 416, 0905 388 824
web: www.unipo.sk/gtf, e-mail: gtfpu@unipo.sk

83-0088

KOŠICKO okolie

Ponúkame novú netradičnú metódu,
ktorá efektívne rieši problémy
s čítaním a písaním formou
individuálneho doučovania
Dohodnite si bezplatný
uvodný pohovor s testom
čítania alebo písania

37-0043

www.centrumbasic.sk
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Modlitba za nich

Najčítanejšie regionálne noviny

Najlepšia obnova strechy v najlepšej cene

Často nadávame na tých hore, namiesto spoluprácu. Nech sa všetko v tejto kratoho, aby sme sa za nich modlili. Teraz jine deje otvorene a čestne pred zrakmi
všetkých občanov - riadenie štátu, obsa vymenia. Modlime sa za nich.
chody, výberové konania, poradovníky
Aby zjednotili svoje slová a činy, v nemocniciach, školách alebo domoch
aby na seba menej kričali a viac sa počú- sociálnych služieb. Pane daj, aby genevali.Modlime sa, aby ochraňovali naše rácia po nás už nepoznala slová úplatok,
deti, rodiny, starké a starkých. Aby nepo- korupcia alebo vybavovanie. Nech všetsudzovali ľudí podľa titulov, oblečenia ko funguje tak, ako má. Nech si štátni
a rôznych nálepiek, ale videli v ľuďoch úradníci uvedomia, že slúžia občanom a
bratov a sestry. Modlime sa, aby politici nech si občania vážia ich prácu a riadne
namiesto vládnutia viac slúžili, menej platia dane. Nech prichádzajúci správrozprávali a viac vnímali potreby obyčaj- covia opravia diery na cestách, školy,
ných ľudí, ale aj odborníkov, ktorí vedia, nemocnice a úrady a my sa pokúsme
opraviť naše srdcia a správanie - aby sme
ako opravovať svet.
Prosme Pána, aby im dal múdrosť pri boli k sebe slušní a láskaví. Veď tí hore sú
čistení chlieva a triedení zrna od pliev, našim zrkadlom.
Pane, vypočuj každodenné modlitaby nepustili k sebe rôznych vybavovačov a pokušiteľov, nepodľahli peniazom, by ľudí z tejto malej krajiny, aby sme sa
moci, sláve a pýche. Modlime sa aj za nespoliehali, že tí hore za nás všetko
tých, čo odchádzajú. Nech sú spravodlivo vyriešia. Pomáhajme
súdení, konajú pokánie a Pán im odpustí aj my pri oprave Sloich hriechy. Nech noví správcovia krajiny venska. Naše Slohľadajú to, čo je na druhom človeku dob- vensko bude lepšie
o toľko, o koľko a
ré a spája, nie to zlé, čo rozdeľuje.
Bože, Ty si stvoril tento svet a vtla- zlepší každý jeden z
čil si do neho algoritmus lásky a dobra. nás. Chráň nám ho
Pomôž tým, ktorých si ľudia zvolili za Veľký, keď
správcov Slovenska, aby porozumeli si ho stvoril
princípom tohto sveta, aby pomáhali malé...
druhým, šírili pokoj, rozvíjali dôveru a
» Ján Košturiak

NAJ - STRECHA s.r.o.

obnova: eternitových
plechových
plochých
BEZ DEMONTÁŽE

0940 776 203
Materiál - prvotriedna kvalita

Pre dôchodcov špeciálna zľava!

Našou vizitkou je spokojnosť
zákazníkov po celom Slovensku.

Zameranie, odborné poradenstvo
a cenová kalkulácia ZADARMO!

Výročia a udalosti
sa uskutočnil Homolov puč, keď bola odvolaná slovenská vláda a
vyhlásený výnimočný stav.

52-0003-41

9. marca 1939

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • PERGOLY
rámové
bezrámové

zimné záhrady

splátky od 49 €

splátky od 149 €

zasklievanie terás

hliník. prístrešky

splátky od 98 €

splátky od 99 €

JARNÁ AKCIA
oblastné zastúpenie pre východný región

0918 477 323 | www.balkona.eu

BioClimatic pergoly

splátky od 249 €

ZĽAVY AŽ DO 25%

Možnosť výhry 250 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom
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75-34

KOŠICKO okolie

Výročia a udalosti
Alexander Graham Bell uskutočnil prvý úspešný
telefónny hovor, keď povedal: „Mr. Watson, come
here, I want to see you.“

TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE

10. marca 1876

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

11. marca 1994

farba
HNEDÁ

Materiály:
HLINÍK, DREVO

farba
ANTRACIT

Národná rada SR vyslovila predsedovi vlády SR
Vladimírovi Mečiarovi nedôveru.

,
mete.tam
Steapvoia
je
u
b
e
tr
HNEDÁ
8003

BIELA
9016

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

www.montter.sk

0919 370 730, 0919 383 363

87-0091

PRÍSTREŠKY - TERASY  RÁMOVÉ - BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE
TIENENIE NA STRECHY  SKLENENÉ STRECHY  STAVEBNÉ PRÁCE
Videá a fotky realizácií nájdete na:

9 7

U

kd

ANTRACIT
7016

1

S

VO VÝHODNÝCH CENÁCH

8
7
1
7 2 4 8
6
D3
1 6
8
4
O
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3
9
3
K
8
U
9
3 4 6 7
Výročia a udalosti
sa po prvý raz začala Coca-Cola predávať
vo fľaškách.

12. marca 1894
AJ V ROKU 2020

8

S 3
U2
D
O

Prijímame objednávky na zateplenie
rodinných domov v roku 2020

0905 642 837

www.pribulamix.sk
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v nezmenených cenách

Firma PRIBULA-MIX, s.r.o.
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Neutečiem, kým maﬁu neporazím
Ak budete mať pocit, že som zblúdil, dajte mi to vedieť
Mgr. Igor Matovič (11. máj 1973, Trnava) je slovenský politik a bývalý podnikateľ. Okrem iného, aj zakladateľ
novín, ktoré práve držíte v rukách. Od roku 2010 je poslanec NR SR, najskôr za stranu SaS a neskôr ako
predseda hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti. Muž, ktorý sa nehanbí za city, za zásady, ani za
presvedčenie, že dobro musí raz zvíťaziť nad zlom. REGIONPRESSu poskytol nasledujúci rozhovor.
■ REGIONPRESS: Ako dlho ministerstvo
vnútra pod vedením niekoho z vašej vlády
bude ešte poskytovať finančne náročnú
ochranu predsedom iných politických strán
bez toho, aby zastávali ústavnú funkciu?
■ Igor Matovič:
Podľa mojich informácií
neexistujú žiadne zákonné dôvody na poskytovanie
mimoriadne drahej ochranky Róbertovi Ficovi.
■ REGIONPRESS: Boli ste niekedy v minulosti
zúfalý, znechutený, bez energie pokračovať?
■ Igor Matovič: Veľakrát, ale našťastie ma vždy
vrátila späť výčitka, ktorú som si sám sebe nadelil,
že nemôžem utiecť z bojiska, kým mafiu definitívne
neporazím.

■ REGIONPRESS: Pán Matovič, aký je to pocit
z pozície (v čase vzniku rozhovoru s najväčšou
pravdepodobnosťou) budúceho predsedu
vlády Slovenskej republiky poskytovať
rozhovor novinám, ktoré ste vy s vašou pani
manželkou založili a uverejňovali ste v nich aj
svoje stĺpčeky o víziách lepšieho života v našej
krajine?

■ zdroj foto SITA / AP
Ide mi o mimoriadne otvorené
informovanie ľudí
o všetkom, čo vláda robí
a pozvanie ľudí
do spolurozhodovania
o dôležitých rozhodnutiach
našej krajiny.

■ Igor Matovič: Nemám najmenšie obavy, ba
priam sa na naše stretnutia priamo teším.
■ REGIONPRESS: Vo vašom volebnom
štábe bola v prvú marcovú noc prítomná
aj verejnosť. Otvoríte občas pre bežných,
naozaj obyčajných ľudí aj priestory vlády,
parlamentu..?

■ Igor Matovič: Určite zaujímavý, ( úsmev – pozn.
red.) V každom prípade, veľmi pekne ďakujem za
možnosť sa prihovoriť vašim čitateľom, ktorým som ■ REGIONPRESS: Nikto sa vás nepýtal ani
dlhé roky písal moje stĺpčeky.
na to, čo všetko si musela „preskákať“ vaša
manželka, pani Pavlínka, vaše dcéry, kým
■ REGIONPRESS: Budú to trochu iné otázky, ste sa vo svojej politickej práci – nehovorím
ako ste dostávali v prvých hodinách po o kariére, lebo viem, že tá vás nezaujíma
oznámení výsledku volieb. Pamätáte sa – dostali až do bodu zostavovania vlády
ešte na naše stretnutie na Trnavskom Mýte Slovenskej republiky?
v Bratislave pred rokmi a na rozprávanie o
grilovanej kožke na kuracom stehne?
■ Igor Matovič: Mám úžasnú manželku a
■ Igor Matovič: Samozrejme, na také niečo sa
len tak ľahko zabudnúť nedá a myslím, že ani vy
ste nezabudli. (Opäť úsmev – vysvetlenie red.. Ide
o paralelu na tému skromnosť a vďačnosť v živote
dospievajúceho Igora Matoviča – z jeho pohľadu.)
■ REGIONPRESS: Medzinárodný deň žien
ani napriek straníckym zámerom politickej
konkurencie nikdy nebol vo februári, ale
prichádza teraz, 8. marca. Aký je váš vzťah k
mamám, k ženám... k bytostiam, ktoré nám
do života prinášajú šťastie a lásku, aj za cenu
neraz veľkých obetí?

■ REGIONPRESS: Aké vzťahy predpokladáte v
pracovných témach s pani prezidentkou?

■ Igor Matovič: Určite áno. Otvorené vládnutie,
kde budú môcť ľudia zažiť politiku zblízka, je jeden
z mojich hlavných cieľov. To však zďaleka nie je len
otvorený Úrad vlády pre verejnosť, ale mimoriadne
otvorené informovanie ľudí o všetkom, čo vláda robí
a pozvanie ľudí do spolurozhodovania o dôležitých
rozhodnutiach našej krajiny.

■ REGIONPRESS: Napíšete, pán Matovič,
ešte niekedy do REGIONPRESSu stĺpček?
A prípadne, ako oslovíte svojich bývalých
nenáročné dcéry. Viem, že by boli veľmi radi, aby kolegov, jeho tvorcov a tiež jeho čitateľov?
sme spolu trávili viac času, ale veľmi dobre vidia,
že chcem pre Slovensko zabrať naplno. Vyžaduje ■ Igor Matovič:
to aj takúto obetu. Bohužiaľ, potom sa to prejaví aj Veľmi rád, ak by
tým, že úplne obyčajný dom staviam miesto roku som taký priestor
päť rokov.
dostal. Uvidíme,
(šibalský úsmev
■ REGIONPRESS: V to ráno, keď boli známe – pozn. red.) ...
výsledky, v jednom z komentárov Českého Pozdravujem vás
rozhlasu na adresu našich volieb zaznelo: všetci moji bývalí
„Tam, kde je pravda kompromisom, tam (a aj súčasní)
sa kompromis stane pravdou.“ Vy nie ste v blízki, chýbate
súvislosti s pravdou človek kompromisov, mi, veľmi, ani
púšťate sa do boja s dlhoročnou lžou. neviete ako.
Zvládnete to? Vydržíte? Práve s takýmto
predpokladom vám ľudia zverili svoju dôveru. Za rozhovor ďakuje
Ľudia, dusení nepravdou a podvodmi.
Igorovi Matovičovi

■ Igor Matovič: Bez našich ženičiek by na svete
bola strašná nuda. Ale vážne, samozrejme, že si
prácu a obetu našich žien veľmi vážim a veľmi ma
Ivan Brožík
mrzí, že doplácajú za výchovu detí tým, že majú ■ Igor Matovič: Urobím pre to všetko, ale ak
v práci nižšie platy a dôchodky ako muži. Máme budete mať čo i len najmenší pocit, že som zblúdil,
čo robiť, aby sme si ich prínos pre spoločnosť prosím, dajte mi to patrične vedieť.
dostatočne vážili a ohodnotili.
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Roztoč biznis vo svojom okolí,
my ťa podporíme
ɿƏǼȒʁɀǣʁǣɮȇȒɀɐ
ƏɿƏȸƐƫƏǴɮȵȸǣƺȅƺȸƺ
až *1500,- € aj doma
kǼǣǸȇǣȇƏ

www.iqospartner.sk

PRIJMEME
Mäsiarov (Rakúsko)

www.regionpress.sk
33-0028

ƏƳȒɿɮǣƺɄɀƏɮǣƏƬ

3000 EUR/mesačne Brutto

Pomocníkov do výroby

0%* ÚROK PRI SPLáCANÍ

(Rakúsko) 2800 EUR/mesačne Brutto

info@c-group.sk 0903 431 350

85_0182

zIMNÉ PNEUMATIKY
ZADARMO

Antikorózne centrum

RM Car servis

uzˇ od 10 990 ¢

autoservis
pneuservis

RM - Car Servis. s.r.o., Jesenná 1, 080 05 Prešov
0948 204 570 I rm.car.servis@atlas.sk
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www.fiat.sk

Auto PALAZZO Košice, s.r.o., Vozárova 1, 040 17 Košice-Barca
tel.: 055/678 67 43, 055/678 08 68, www.auto-palazzo.sk
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Použité fotografie sú len ilustračné. Akciová ponuka sa vzťahuje iba na skladové automobily a platí pre odber jedného
automobilu na jedného zákazníka do vypredania zásob. Fiat Tipo Sedan ITALIA 1.4 95 k, kombinovaná spotreba
6,3 - 6,4 l/100 km, emisie CO2 144 - 146 g/km. Ponuka zimných pneumatík zadarmo platí pre vybrané skladové
automobily. Na všetky automobily sa vzťahuje základná 2-ročná záruka a navyše 3 roky rozšírenej záruky s limitom
100 000 km. ECA Central and Eastern Europe Kit si vyhradzuje právo všetky tu uvedené údaje kedykoľvek zmeniť
bez predchádzajúceho upozornenia. * Pri financovaní vozidla Fiat Tipo Italia sedan 1.4 s obstarávacou cenou
10 990 EUR prostredníctvom finančného lízingu s úrokom 0% p.a. na 30 mesiacov a pri financovanej hodnote
3 846,50 EUR zaplatíte 30 mesačných splátok s havarijným poistením vo výške 155,24 EUR, resp. aj s povinným
zmluvným poistením vo výške 167,74 EUR. Poplatok za spracovanie obchodného prípadu je 0 EUR, predajná cena
je 1,20 EUR, poplatok pri ukončení lízingovej zmluvy je 60 EUR a RPMN je 17,97%. Celková suma s havarijným poistením,
ktorú 30 splátkami zaplatíte je vo výške 4 718,30 EUR, resp. aj s povinným zmluvným poistením vo výške 5 093,30 EUR.
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83-0047

pieskovanie

ZDRAVIE / SLUŽBY

12

Najčítanejšie regionálne noviny

AIW - Práca - Opatrovanie
seniorov v Rakúsku!
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
tmámestále dostatok ponúk aj pre mužov
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku

Honorár 1 100 až 1 400 € brutto / 15 dní

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

SETL SK

www.aiw.sk

Facebook: aiwsk

32-0001-1

94-0032

AIW má zástupcov
Kritériá
v rôznych mestách Slovenska!
pre spoluprácu s AIW:
Zavolajte na bezplatné číslo
· opatrovateľský kurz a prax
0800 24 24 44
· dobrá znalosť nemeckého jazyka a dohodnite si osobné stretnutie.
· vek 25 až 60 rokov
Pracovať môžete už o pár dní!

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

   





   

     

85_0117

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

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������
���TO, RÝCHL���������������
stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

- konzultácia bez poplatku
- zastavíme zrážky zo mzdy
- zastavíme dražby
- oddĺženie úverov

SK.ABAINNOVATOR.COM
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34-0002-1

Bauerova 17, Košice KVP, prízemie

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

27-0037

0948 152 149
055/728 7791

0918 726 754

