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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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ZREZ RIZIKOVÝCH STROMOV,
STRECHY NA KĽÚČ,
ŽĽABY, ODKVAPY,

OPRAVA STARÉ KROVY,
NOVÉ KROVY, KOMÍNY,
FASÁDY, HROMOZVODY

0911 150 447
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Izolovanie pivníc
0910 433 877
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PRACOVNÉ ODEVY
a OOPP

Rastislavova 68, Košice www.abtex.sk

CHRÁŇTE SEBA a SVOJU
 RODINU PRED VÍRUSMI
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 zmiernite alergické prejavy
 uvoľnite napätie organizmu
 posilnite imunitný systém
 normalizujte činnosť vnútorných orgánov
 posilnite činnosť lymfatického systému
 pomôžte si pri ochoreniach dýchacích ciest
    alebo pri virózach
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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. LETNÁ /ST. MESTO/  - OV, 2.pos., 56m2 s výťa- 
hom + pivnica, v byte prebieha kompletná rekonštruk.
CENA:          134.990 €               mobil: 0915 864 533
3 izb. BIELOCERKEVSKÁ /FURČA/  - OV, 2.p., 66m2+ 
loggia+pivnica, v byte prebieha komplet. rekonštruk.
CENA:          124.000 €               mobil: 0915 864 533
2 izb. NEŠPOROVA /TERASA/  - OV, 7.pos., 53m2 
bez loggie, v byte prebieha kompletná rekonštrukcia
CENA:          111.900 €               mobil: 0905 261 117
4 izb. ADLEROVÁ /FURČA/  - OV, 4.pos., 99m2 bez 
balkón, kompletná rekonštr., nízke náklady na bývanie
CENA:          148.500 €               mobil: 0917 969 909
3 izb. TAJOVSKÉHO /ST. MESTO/  - prenájom, príze- 
mie, 128m2,  komplet. rekonštr., nezariadený, výb. lok.
CENA:             dohodou             mobil: 0905 261 117
3 izb. FEJOVA /JUH/  - prenájom, 1.pos., bez výťahu, 
68m2, kumbál v kuchyni, kompletná rekonštrukcia
CENA: 600 €/mes, vr. vš. medií  mobil: 0905 261 117
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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

odborná montáž s licenciou
technickej služby od polície SR

AKCIA 270€

v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge   všetky dvere SKLADOM

0917 56 36 12  |  0911 60 20 40  |  Objednávky prijímame telefonicky
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V cene je zahrnuté okno vrátane dopravy, demontáže, montáže,
úpravy ostenia, vonkajších a vnútorných parapiet,

retiazkových žalúzií ISSO a DPH,  likvidácie starých okien.

KOŠICE
Južná trieda 97
(pred ČS OMV)
tel.:
055/728 87 80 - 1
0905 89 89 81
0911 89 89 87
fax:
055/728 87 82

ZÁRUKA na okná 5 rokovakcie   sa nekombinujú

Brugmann
SALAMANDER

410€
REHAU

554€

Brugmann
SALAMANDER

340€
REHAU

435€

Brugmann
SALAMANDER

470€
REHAU

570€
Brugmann
SALAMANDER

390€
REHAU

488,50€ AKCIAAKCIA

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

kosicko@regionpress.sk

redakcia: Masarykova 2 
KOŠIce

Každý týždeň: 
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 

Mgr. Alžbeta Hadariová 0905 338 873
Ing. Renáta Sakslová  0907 779 017
Ing. Eva Jůzová  0907 877 863
Radovan Bezecný  0907 779 011

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

»Predám záhradu s mu-
rovanou chatou. Ľudvikov 
dvor. 0910 652 053
»Kúpim garsonku- 2iz byt. 
Súrne. Hotovosť. 0910652053

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682

»Predám lacno sklenené 
demižóny 50 a 25 l, 0940 
249 049

Modlitby
za odvrátenie 
epidémie
V areáli cintorína sa v ka- 
plnke sv. Rozálie, ktorú 
postavili Košičania v roku 
1715 na znak vďaky za 
ukončenie  moru, denne ko-
najú neverejné bohoslužby          
a modlitby za odvrátenie 
epidémie. Sv. Rozália ja 
patrónkou v boji proti moru 
a epidémiám.

Pozývame k modlitbe           
aj Vás. Texty nájdete na 
www.svondreja.sk

Veriaci sa budú môcť          
zúčastniť na tradičnej       
prvonedeľnej sv. omši za 
zosnulých (5.4.2020 o 15:15) 
v kaplnke sv. Rozálie v prí-
pade, ak bude dovolené 
verejne konať bohoslužby.

Rímskokatolícka
farnosť sv. Ondreja,
Košice

Občianska
riadková
inzercia

08 STAVBA                    

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.

11 HOBBY A ŠPORT   

07 REALITY / iné       

Ústredný krízový štáb odporučil, aby 
Sociálna poisťovňa priznala ošetrov-
né pri osobnej a celodennej starostli-
vosti o dieťa vo veku do 10 rokov (10 
rokov + 364 dní) počas celého obdo-
bia, na ktoré príslušný orgán vyhlásil 
mimoriadnu situáciu/núdzový stav a 
svojim rozhodnutím uzavrel školské 
a predškolské zariadenia. 

Sociálna poisťovňa preto automa-
ticky predĺži trvanie a následnú výplatu 
aktuálne začatých 14 – dňových OČR-iek 
bez to, aby si rodič musel podávať novú 
žiadosť. O dávku bude poistenec žiadať 
novou žiadosťou len vtedy, ak sa na OČR 
rodičia potrebujú vystriedať. Rodičia sa 
môžu striedať najskôr po uplynutí 10 dní.

Preukaz o trvaní PN 
V prípade dočasných PN vystavených 

v súvislosti s koronavírusom pacient ne-
musí Sociálnej poisťovni takéto potvrde-
nie doručiť, ani navštíviť ošetrujúceho le-
kára. Preukaz o trvaní dočasnej PN (tzv. 
lístok na peniaze) Sociálnej poisťovne 
pošle lekár. Ostatní pacienti, ktorí sú na 
dočasnej PN s diagnózami, ktoré nesúvi-
sia s koronavírusom, posielajú preukazy 
o trvaní PN sami štandardným postupom 
(poštou alebo do schránky na pobočke).

Ako majú pediatri 
potvrdzovať žiadosti o ošetrovné 

Žiadosť o ošetrovné zverejnená na 
webovej stránke Sociálnej poisťovne 
slúži výlučne rodičom na uplatnenie 
nároku na dávku ošetrovné. Pediatri ju 
nepotvrdzujú, to znamená, že rodičia ju 
majú poslať príslušnej pobočke Sociál-
nej poisťovne e- mailom bez potvrdenia 
lekárom.

Ak je škola uzatvorená z dôvodu na-
riadenia príslušného orgánu (ústredný 
krízový štáb), pediatri potvrdia rodičom 
detí starších ako 10 rokov (11 rokov a 
viac) Žiadosť o ošetrovné (fialové tlači-
vo), pričom pediatri vypíšu časť A tohto 
potvrdenia. Vypísaním tohto potvrdenia 
pediater potvrdí, že takéto dieťa vyža-
duje osobné a celodenné ošetrovania z 
dôvodu, že jeho mentálne alebo fyzic-
ké schopnosti mu nedovoľujú zvládnuť 
pobyt v domácom prostredí bez dozoru 
rodiča. Z uvedeného vyplýva, že potrebu 
osobného a celodenného ošetrovania u 
detí nad 11 rokov musí verifikovať pedia-
ter. Ako dôvod potvrdenia potreby ošet-
rovania sa v zdravotnej dokumentácii 
uvedie diagnóza U07.2.

Sociálna poisťovňa – OČR, PN

» Zdroj: SP (krátené)

Opäť vás, vážení čitatelia, po týždni 
pozdravujem. Po ďalšom z tých zlých 
týždňov a predsa aj mnohých dobrých 
udalostí. Kto chce a vie v tomto čase 
preukázať svoju ľudskosť, má množ-
stvo príležitostí. Kto chce iba vo vatičke 
chovať svoje sebectvo, má plné špajzy 
a iné ho nezaujíma. Mnohí starší okolo 
nás potrebujú pomoc, potrebujú ľudské 
slovo, potrebujú upokojenie. Stres a 
strach im znižuje ich šance na prežitie, 
áno, doslova na prežitie. Myslime na 
to, ako sa len dá – my mladší, silnejší, 
odolnejší.

Načo plašiť, strašiť, rozširovať najtem-
nejšie scenáre, čísla, štatistiky? Pomáha 
predsa nádej. Hoci sa môže zdať iracionál-
na. Pomáha úsmev, pohladenie, pomáha 
optimizmus, slovo útechy. A spolupatrič-
nosť, ktorá je obrovskému množstvu Slová-
kov a obyvateľov iných národností u nás na 
Slovensku veľmi blízka.

Načo chodiť do potravín na rodinné 
„výlety“, štyria za jednu rodinu, ak stačí 

jeden? Načo čakať v lekárni dvaja za jednu 
rodinu, ak stačí jeden? Načo ísť v panelá-
ku, v ktorom býva 52 rodín za deň aj päť-
krát von, ak aj psíčkarom stačí napríklad 
dvakrát? Načo robiť to, čo nás zbytočne 
ohrozuje a žiaľ, neraz nielen ohrozuje, ale 
aj nakazí? Načo ťahať čerta za chvost?

Milí čitatelia, v týchto a nasledujúcich 
dňoch sa vám budeme snažiť predovšet-
kým radiť. Preto aj mierne meníme náš 
obvyklý obsah. Snažíme sa na stránky týž-
denníka dostať to najpodstatnejšie, ale aj to 
najľudskejšie.

Opatrujte sa s rozumom, 
s citom, s ohľaduplnosťou, 
s pokorou, ale aj s odhod-
laním, že prídu aj lepšie 
časy. Pomáhajte potreb-
ným kdekoľvek a kedykoľ-
vek. A nepodliehajte 
strachu a depresii – 
neškoďte si sami a 
iným okolo vás.

Načo?

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

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

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

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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Zubný kaz – ako vzniká
To, či zubný kaz vznikne, ovplyvňu-
jú viaceré  faktory ako prítomnosť 
baktérií v ústnej dutine, výživa 
(najmä konzumácia cukrov), den- 
tálna hygiena, kvalita a množstvo 
slín. Baktérie v ústach „trávia" 
cukry z potravy výsledkom čoho je 
vylúčenie kyselín, zníženie pH v ús- 
tach, čím je povrch zubov náchyl- 
nejší na poškodenie (tzv. demi- 
neralizácia). Postupom času sa pH 
zvyšuje na optimálnu hladinu (tzv. 
remineralizácia). Ak proces demi- 
neralizácie  preváži, dochádza k 
narušeniu štruktúry tvrdých zub- 
ných tkanív a začína kazivý proces. 
Najskôr je postihnutá sklovina, 
neskôr dentín, vo vážnejších prípa- 
doch a bez ošetrenia dôjde k zasia- 
hnutiu zubnej drene. Rizikovými 
faktormi pre vznik zubného kazu sú 
nesprávne výživové návyky, predo- 
všetkým konzumácia potravín         
a  nápojov s vysokým obsahom 
cukru a nedostatočná ústna 
hygiena.  Negatívny vplyv majú aj 
nedokonalosti chrupu alebo 
nosenie fixných ortodontických 
aparátov (strojčekov) kvôli 
problematickému čisteniu, preto 
je potrebný zvýšený dôraz na 
kvalitnú dentálnu hygienu. Výskyt 
zubného kazu na Slovensku aj 
napriek rozvoju preventívneho 
zubného lekárstva je stále veľmi 
vysoký, žiaľ, aj u malých detí. 
Pritom prevencia je jednoduchšia, 
bezbolestná a ekonomicky menej 
náročná ako následná terapia.



KE20-13 strana- 3

SLUŽBY, BÝVANIEKOŠICKO 3

66
-0

01
80919 204 754

SIETE PROTI
HMYZU

Servis
Montáž
Dodanie
Oprava

www.samoplus.sk
SAMOplus

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
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KOMPLEXNÉ REKONŠTRUKCIE
domy  |  byty  |  jadrá

0907 268 305  |  www.samkovci.sk
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Kompletné vypratávanie
bytov, pivníc, domov aj s odvozom

Sťahovanie  ¦  0909 103 422
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BEZPEČNOSTNÉ DVERE ZDARMA

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

dlažby, rekonštrukcie na kľúč, zateplenie rodinných domov

REKONŠTRUKCIE BYTOVÝCH JADIER
a BYTOVÝCH DOMOV

REKONŠTRUKCIE BYTOVÝCH JADIER
a BYTOVÝCH DOMOV

Prvotriedne žulové pomníky z kvalitného prírodného materiálu za bezkonkurenčné ceny

ZASTÚPENIE NA CELOM
VÝCHODNOM SLOVENSKU

Obojstranná impregnácia
pomníka proti vode ZDARMA

Seriózny prístup
ku každému zákazníkovi

Bezplatná
obhliadka a nacenenie

Kompletné práce - aj výkopy
Poctivo prevedená práca

-25%
pri celom žulovom komplete

Využite zľavy až do výšky
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Za vo la j t e  n á m  n a
bezplatnú l inku 0800 500 535

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

Jazerná 1 (Areál Dávid), 040 12 Košice

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

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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CHRÁŇTE SEBA A SVOJU 
RODINU  POBYTOM NA 
SAMOTE  V CHATE POHODA
Elektrina, plyn, voda. Športoviská a ihriská 
iba pre Vás na oplotenom 1,5 ha areáli. 

0910 915 993
61
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Ono vlastne až tak zavreté nie je 
všade okrem potravín. Úplne legál-
ne a na maximálne výkony fungujú 
v tomto období zásielkové interne-
tové obchody.

Bez toho, aby sme ich konkrétne 
menovali, mnohí z vás ich poznajú a tí, 
ktorí nie, nájdu si ich v internetových 
vyhľadávačoch. Nezaoberajme sa teraz 
tým, ako sa rozhodla vláda a jej krízový 
štáb v súvislosti so záhradkárstvami a 
ich možným otvorením, jarné záhrad-
né práce nie sú až tak ohrozené, ako by 
sa na prvý pohľad zdalo.

Môžeme začať náradím a drobnou 
mechanizáciou. V tomto sortimente už 
je u nás dávno zavedený internetový 
predaj spojený aj s dodávkou zakúpe-
ného tovaru priamo do domu. Sorti-
ment je široký v on-line katalógoch, je 
z čoho a ako si vyberať. Ak potrebujete 
iba náhradné diely, aj tie sa dajú zo-
hnať cez on-line nákupy, napríklad pre 
záhradné kosačky, vrátane nového ole-
ja, nožov a podobne.

Tak isto zoženiete celú škálu zá-
hradných strojov a potrebného nára-
dia.

Už dávno sú u nás zavedené inter-
netové obchody s osivami, sadbou a 

mnohé, napríklad hoby-obchody, zva-
žujú v súčasnosti zaradiť do interneto-
vého predaja aj kvetináčové rastliny, 
napríklad na jar tak obľúbené mušká-
ty. Ale nejde iba o ne. Na internetovom 
trhu zoženiete v pohodlí z domova sub-
stráty a zeminy, drenážné a dekoračné 
materiály, posypové materiály, hnoji-
vá, lesky, stimulátory a podporné látky, 
prípravky proti chorobám a škodcom v 
záhrade aj v domácnosti, semená,sade-
nice, kvetináče, sadbovače, truhlíky, 
textílie, fólie a siete, potreby na zavla-
žovanie, polievanie, závlahu.

S príchodom jari znovu zatúžime 
po tom, aby aj náš balkón v meste vy-
zeral skvelo. 

Život sa skutočne nezastavil a je 
iba na nás, aké spôsoby si vynájdeme 
na to, aby mal aspoň ako tak obvyklé 
kontúry.

Je zavreté, ale...

» red

Ľudia prestali na pár týždňov vyrábať 
a cestovať a ovzdušie nad Čínou sa 
vyčistilo a voda v Benátkach je prie-
zračná. 

Vírus nám hovorí, aby sme sa učili 
deliť. Svet je zatiaľ nastavený na raste a 
ekonómovia nás učia násobiť - výkony, 
zisky alebo HDP. Takto to však ďalej ne-
pôjde. Musíme sa naučiť deliť. Predstavte 
si, že by vaša firma znížila výkony a zis-
ky na polovicu. A vydeľte pracovnú dobu 
dvoma. Ľudia by pracovali iba 2,5 dňa 
do týždňa. Teraz príde nepríjemná časť. 
Vydeľte si váš plat dvoma. Šéfovia, ktorí 
zarábajú tisíce eúr, si to možno dokážu 
predstaviť. Ľudia, ktorí majú pár stoviek 
asi nie. Deliť sa teda môžu tí, ktorí zará-
bajú dvetisíc a viac. 

Mali by sme obmedziť aj našu spot-
rebu - dovolenky v zahraničí, zbytočný 
luxus a ďalšie veci, za ktoré zbytočne 
platíme. Poznám ľudí, ktorí na Sloven-
sku žijú z menej ako 100 eur na mesiac. 

Rušia sa športové súťaže. Ľudia po-
trebujú viac záchranárov ako celebrity, 
ktorých plat môžeme podeliť 100 a stále 
zostane dosť. Zdravotník dostáva mesač-
ne stovky eur, športovec neraz milióny. 

A čo najbohatšie firmy sveta? Jed-
na zdieľa na internete správy, druhá 

fotografie, tretia rôzne statusy, štvrtá 
vyhľadáva, ďalšie predávajú a robia 
reklamu. A zarábajú na tom obrovské 
peniaze. Nechcú deliť, platiť dane a od-
vody. Mali by sa povinne deliť a zmen-
šovať svoj vplyv. Takže - Microsoft/2, 
Apple/2, 1 Google/2, Amazon/2, Kauf-
land/2, Volkswagen/2 a tak ďalej.

Moje príklady delenia hovoria o 
tom, že je lepšie mať viac času, ako 
peňazí, byť pokojný a šťastný, ako 
uštvaný a strachujúci sa o svoj majetok. 
Delením pochopíme, že menej je viac a 
skutočné bohatstvo nie je to, sme dosta-
li, ale rozdali. 

A čo by sme takýmto delením do-
siahli? Menej priemyselnej výroby 
a čistejšie životné prostredie. Menej 
spotreby a odpadu. Menej práce a viac 
voľného času. Viem, že ekonómovia a 
politici by moje úvahy 
označili za blúzne-
nie a utópiu, lebo si 
to nevedia predsta-
viť. 

Koľko vírusov 
ešte musí prísť, aby 
si to predsta-
viť vedeli?

Naučíme sa deliť?

» Ján Košturiak
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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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Produkty
• propolis
• peľ
• perga
• materská kašička
• sušené brusnice v mede
• oriešky 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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Získajte
lepšiu

imunitu!
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PLASTOVÉ

OKNÁ a DVERE

SERVIS OKIEN

0918 217 665
++

MONTÁŽ NA KĽÚČ

83
-0

01
10944 047 008, 0903 634 202

Kováčska 63, 040 01 Košice, kosice@dachmann.sk

DACHMANN
www.dachmann.sk

Plastové oKná a dvere
drevené a hliníKové

oKná
servis a oPrava oKien

ZĽAVA -45%

- exteriérové žalÚZie, roletY
- Predaj ParaPetných dosieK 
- ZasKlievanie balKónov 
- siete Proti hmYZu, žalÚZie 
- garážové bránY

2. apríl 
je Medzinárodný deň detskej knihy.

3. apríla 1876   
sa narodil Tomáš Baťa, český podnikateľ. 

Výročia a udalosti
28. marec 
je Deň učiteľov. 

30. marca 1920   
česko-slovenský parlament schválil ofi-
ciálnu vlajku Česko-Slovenska.

Výročia a udalosti

1. apríla 1963   
bol založený Slovenský filmový ústav.

Výročia a udalosti

29. marca 1464   
bol Matej Korvín korunovaný za uhorské-
ho kráľa.

Výročia a udalosti

ULTRA NÍZKOENERGETICKÉ DOMY

MODULOVÉ a MOBILNÉ DOMY
PASÍVNE DOMY

MONTOVANÉ, MUROVANÉ STAVBY

0908 658 910www.tesarstvojm.sk

85
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tesárstvo JM
splníme sny o Vašom bývaní
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my to dáme!
Otvorme si srdcia a egÁ pokorme

Nech zavládne pokora a odíde tá pohroma

využi tento čas na vďačnosť, 
kedy si uvedomíš veci, ktoré si si doteraz 

neuvedomil

na pomoc živnostníkom

Vláda pripravuje schváliť niekoľko de-
siatok opatrení, ktoré by mali pomôcť 
zastavenej ekonomike, vyberáme z 
nich tie pre drobných podnikateľov a 
živnostníkov.

Napríklad dovoliť vybraným prevádz-
kam otvoriť – kľúčová služba, výsadbový 
tovar, kvetinárstva, stavebniny, textilná 
galatéria.

Alebo umožniť výdaj tovaru koneč-
nému zákazníkovi zo skladu predajne v 
prípade samostatného vchodu za predpo-
kladu splnenia hygienických požiadaviek 
a pri minimálnom počte zákazníkov.

Po rokovaní s telekomunikačnými 
operátormi chce presadiť aj to, aby umož-
nili neobmedzený prístup k internetu, resp. 
zvýšenie objemu dát pre tzv. homeoffice.

Vláda chce odpustiť sankcie maji-
teľom vozidiel, ktorým skončila platnosť 
technickej kontroly a emisnej kontroly v 
čase od 1.3. do 30.9.. 

Taktiež sa plánuje odpustenie povin-
nosti platiť minimálne odvody živnostníka 
za mesiace marec, apríl a máj, ako aj pre-
rušenie živnosti najmenej na jeden mesiac 
až tri roky.

Sledujte preto denné spravodajstvo, 
aby ste vedeli, čo s odvodmi na začiatku 
apríla.

Pripravované vládne opatrenia 

» red

Karanténa a domáce zvieratá. Aj tu 
by mali platiť základné pravidlá.

V prípade psov nesmie chýbať pra-
videlné chodenie von. Pripomína to 
iniciatíva Zvierací ombudsman. Inicia-
tíva poukazuje na to, že pre seniorov 
by bolo dobré, ak by im psa zobral von 
mladší sused či rodina.

„Každý, kto seniorom poskytne 
takúto pomoc, však musí dodržiavať 
mimoriadne prísne opatrenia - nosiť 
rúško, rukavice, so seniorom stráviť 
len nevyhnutný čas na prebratie a odo-
vzdanie psa,“ poznamenala.

Veterinárna lekárka Martina Kara-
sová, ktorá spolupracuje so Zvieracím 
ombudsmanom, pripomína, že ved-
cami zatiaľ nie je potvrdené, že by sa 
ochorenie COVID-19 prenášalo na do-
máce zviera a následne na človeka. Ko-
ronavírus sa môže prenášať v srsti zvie-

raťa, ktoré prišlo do kontaktu s chorým.
Ideálne by podľa veterinárky bolo, 

aby bol kontakt s domácim zvieraťom 
obmedzený len na členov rodiny, ktorí 
spolu žijú v jednej domácnosti. Martina 
Karasová odporúča vyhýbať sa ďalším 
ľuďom, ktorí chodia von so psom, a tiež 
kontaktu zvierat medzi sebou.

Informácie pre majiteľov psíkov

» red
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Kancelária v Košiciach, Strojárenská 13, 1.posch.

Informácie ohľadom umiestnenia

055/622 00 11 | 0905 962 161

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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Viac info: 0905 781 340

zabehnutý  Ve¾kosklad
umelých kvetov Petráš

Plynárenska 3, Michalovce,
rozloha cca 120m2.

zabehnutý  Ve¾kosklad
umelých kvetov Petráš

ODSTÚPIM
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

Zľavy platia do 31. 3. 2020. 

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

splátky od 149 €

zimné záhrady 

splátky od 98 €

VYHRAJTE 400 €VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%
oblastné zastúpenie pre východný región

0918 477 323  |  www.balkona.eu

Sú medzi nami a zvládajú to. Osa-
mele žijúci rodičia s deťmi, bez 
manželiek, manželov, alebo rodi-
čia, ktorí sa aj v pre nás inak nor-
málnej situácii starajú o deti, ktoré 
toho potrebujú oveľa viac ako bežná 
vzorka populácie. 

„Z každej strany počúvať, aké je to 
hrozné, obmedzujúce, depresívne. Ne-
vravím, že situácia je pozitívna. Avšak 
musím sa úprimne priznať, že pre mňa, 
a verím, že píšem aj za rodičov a rodiny 
ostatných detí s diagnózami nie bežný-
mi, ale zriedkavým, vzácnymi, či častý-
mi... v podstate „normálna“. Napísala 
pani Barbora Zajačková. A pokračuje 
- „Ľudia, práve teraz prežíva svet to čo 
bežná rodina s jedným trvalo chorým 
členom na zriedkavú diagnózu - depre-
siu, izoláciu, neistotu, nevedomosť, 
nedostupnosť liečby či odborníkov... 
nedostatok informácií, pochopenia a 
pomocnej ruky... Konečne ľudia vníma-
jú aj niečo iné ako peniaze a hmotné 
statky - tie sú asi každému teraz na dve 
veci... Ani neviete, koľkí z rodín, ktoré 
majú dieťatko alebo člena so zriedka-
vou chorobou doma takto žijú mesiace, 
roky, desaťročia! Tak teraz viete, ako 
sa cítia, ako bez prstov na rukách, keď 
nie je istota, čo bude zajtra a či bude vô-
bec lepšie... Chcem tým len napísať, že 
žiadna depresia, naučte sa konečne žiť 
a vnímať svet inak ako doteraz... a tie 
úbohé frázy o tom, aké je to strašné, že 

sa nikam nedá ísť, si strčme za klobúk! 
Prežijete, nebojte sa, len tí, ktorí máte 
problém vydržať sami so sebou zname-
ná, že niekde je u vás a vo vás chyba 
programu. Držím palce, aby ste ju našli 
a hľadali spôsoby na jej elimináciu, lebo 
už teraz sa  svet zmenil!“ Citujeme z po-
solstva pani Barbory Zajačkovej.

Ďalší čitateľ nás upozornil na to, 
že existujú rodiny s jedným rodičom a 
napísal:

„Napriek všetkému, čo sa v tých-
to dňoch vo svete deje, 21. marec bol 
Medzinárodný deň Jednorodiča! Tento 
deň, bol v roku 1984 stanovený na po-
česť a uznanie oddanosti a dôležitej 
úlohy jednorodičov v životoch nezao-
patrených detí a celej neúplnej rodiny. 
Sme presvedčení, že je dôležitejšie ako 
kedykoľvek predtým zdieľať príbehy o 
jednorodičovských rodinách a objas-
niť  situáciu v akej sa neúplné rodiny v 
súčasnosti nachádzajú. Teraz musíme 
viac ako kedykoľvek predtým zdôrazniť 
dôležitú úlohu a vynikajúcu prácu, kto-
rú jednorodičia každodenne vykonáva-
jú pri striedaní pracovného a rodinného 
života. Často pod veľkým finančným a 
emocionálnym tlakom a to všetko pre 
svoje rodiny. Môžeme v týchto časoch 
všetci spoločne podporiť  túto myšlienku 
a spomenúť si na susedu alebo suseda, 
ktorý sám vychováva deti. Na Slovensku 
sú v každej 14-tej domácnosti deti vy-
chovávané jednorodičom.“

Hrdinovia medzi rodičmi

» red
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