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KOŠICKO okolie

Č. 18 / 1. MÁJ 2020 / 24. ROČNÍK

-nátery striech
-nátery kostolov
-oprava komínov

0908 337 893

ŠUMNÁ 
STRECHA

MICHAL
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PREPICHY
        POD CESTY
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Čistenie striech a fasád od rias a machu
Maľovanie striech a fasád budov,

zrez rizikových stromov,
strechy na kľúč (oprava krovov

a striech), žľaby, odkvapy, 
komíny, hromozvody.

37
-0

06
5

37
-0

04
8

INTERIÉR | SCHODY
DOMOV S ČAROM DREVA

Južná tr. 78, KOŠICE | 0905 489 069

-30%
AKCIA

DREVENÉ OKNÁ a DVERE

www.drevsting.sk
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ZATVORENÁ
ambulancia,
prevádzka?
HYGIENICKÁ
RENOVÁCIA PODLÁH

Využite
to!

PVC / MARMOLEUM
0905 613 034
upratko@upratko.sk
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Rekonštrukcie: maľovanie,
stierky, omietky, sieťkovanie

a drobné úpravy  ¦  0909 103 422
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www.silstav .sk      0905 879 057

10 cm
polystyrén  27  €/m2

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

Pondelok-Piatok: 

9 -17AMI

pracovné odevy
obuv ¦ rukavice

Rooseveltova 24, Košice

0904 296 595
aneta.dugasova@gmail.com

výšivky už od 1 ks

tričká ¦ košele ¦ mikiny

uteráky ¦ krstné košieľky
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VÝHODNÉ ZĽAVY!

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

VÝHODNÉ ZĽAVY!

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

- NÁTERY VO VÝŠKACH
mobil: 

0940 973 777
Za prijateľnú cenu
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InzercIa

 

KOŠICKO okolie

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

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

každý týždeň: 
Bačkovík, Beniakovce, Bidovce, 
Blažice, Bohdanovce, Budimír, 
Bukovec, Čaňa, Čižatice, Drie-
novec, Malá Vieska, Tepličany, 
Ďurkov, Geča, Haniska, Jasov, 
Kechnec, Kokšov - Bakša, Ko-
šické Oľšany, Kysak, Malá Ida, 
Mokrance, Budulov, Moldava 
nad Bodvou, Nižná Hutka, Nižná 
Kamenica, Nižná Myšľa, Nováča-
ny, Obišovce, Poproč, Rákoš, Roz-
hanovce, Rudník, Ruskov, Byster, 
Zdoba, Seňa, Slančík, Slanec, 
Slanská Huta, Šemša, Turňa nad 
Bodvou, Vajkovce, Valaliky, Vyšná 
Kamenica

kosicko@regionpress.sk

redakcia: Němcovej 30 
KOŠIce

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 (20.730 domácností)

Dávame si zabrať aj keď naozaj netreba

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

V redakčnom slove (a toto je už tre-
tia verzia toho dnešného) som tuším 
ešte nikdy nepoužil citát nášho čita-
teľa. Dúfam, že mi to prepáčite a jeho 
autor, pán Dušan z Prievidze, tiež: 

„Dobrý deň prajem. (Píše a pokra-
čuje.) Posledné mesiace a týždne nám 
všetkým dávajú zabrať. Je to hlavne  v 
dôsledku  celosvetového  problému 
šírenia sa nebezpečného vírusového 
ochorenia. Čo je však možno ešte hor-
šie, je nedokonale vysvetlená alebo 
chápaná „pomoc“ seniorom v tomto 
období. Je to totiž absolútne neetický 
fakt, s ktorým sa občas človek stretáva 
v realite. Stalo sa mi, žiaľ, že skupina 
mladých ľudí mi takmer neumožnila 
ísť do hypermarketu v podvečerných 
hodinách. V skutočnosti bol polo-
prázdny... Je možné , že aj oni sa dožijú 
vyššieho veku a potom možno dostanú 
rozum...“

Nuž, nariadenie vzniklo s úče-
lom chrániť dôchodcov. To bol dobrý 
úmysel. V uplynulých dňoch si však 
vďaka jeho striktnému dodržiavaniu 
zo strany „empatických“ mladších 
ľudí dôchodcovia nesmeli nakúpiť ani 
v sobotu. „Len pre bielych“ z minulé-
ho storočia sa zmenilo na Slovensku 
súčasnosti „len pre mladých“. A zo 

strany niektorých tých mladých viedlo 
takmer k pouličnému lynču dôchod-
cov. Nemožno sa vyhovárať na „Mato-
viča“ - mimochodom, iba na hlavného 
hygienika, ak už a na krízový štáb... 

Kam sa podela spoločenská zod-
povednosť, súdnosť? Kam sa podela 
empatia mladých? Kam sa podela ich 
ľudskosť? Kam sa podela spomienka 
na to, že niekoľkí ešte žijúci z tých star-
kých boli súčasťou pádu nacistického 
Berlína pred 75 rokmi? Že prežili 50 – te 
roky, že zvládli diktatúru boľševizmu? 
Teraz majú trpieť diktát bezohľadnosti? 

Na Slovensku sa začala – spontán-
ne a masovo – veková segregácia. A s 
ňou nenávisť. Nenávidíme Rómov, ne-
návidíme migrantov, nenávidíme kaž-
dého, kto je iný, najnovšie nenávidíme 
našich starkých. Milujeme iba seba. A 
svoje práva. Svoj rozmach a svoj rozlet. 
Svoje ja. S takouto „láskou“ 
sa však žiť nedá. Vege-
tovať zjavne áno. Stačí 
vám to, vy, mnohí mlad-
ší? (Určite – dúfam – nie 
všetkým.)

S pozdravom – 
za zdravý rozum
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Realizácie záhrad 
Zavlažovacie systémy

Realizácie záhrad 
Zavlažovacie systémy

Dopravná 6, Košice, 0948 634 443
AUTOMOWER EXPERT, 0905 105 793

www.e-zahrada.sk

POKOSÍM ZA VÁS
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Moldava nad Bodvou

KOŠICE

BIELE
vzor

BIELE
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

ČEREŠŇA
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

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

kovanie ZDARMA

zameranie ZDARMA
v ponuke aj

INTERIÉROVÉ DVERE

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

DUB
vzor
DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

odborná montáž s licenciou technickej služby od polície SR

AKCIA 270€všetky dvere
SKLADOM

v ponuke aj
hladké dvere

a odtieň Wenge

Sídlisko Terasa, Sokolovská 5
Po-Pia: 8-170917 56 36 12 ||   0911 60 20 40

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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Rekonštrukcie
bytov, domov, 0910 433 877
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2. mája 1945    
dobyla Červená armáda Berlín.

Výročia a udalosti
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TERAZ AKCIA 
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
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predaj a montáž

garážových brán

záručný a pozáručný servis

www.brekos.sk

0905 866 332    brekos@brekos.sk

GARÁŽOVÉ BRÁNY

PRIEMYSELNÉ BRÁNY

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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»Dám do prenájmu 2-iz-
bový byt pri Merkúre za-
riadený, 0918 630 665

»Kúpim haki lešenie, 
0908 532 682

»Máš rada extrémne 
cyklotúry po turistic-
kých trasách v okolí ke a 
nemáš s kým? Ozvi sa... 
0910 666 638

Občianska
riadková
inzercia

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

Príklad:
RP KS 12 Predám kočík,
0987 654 321

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš 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, KS zameňte za 
skratku novín, ktorú nájdete 
na 2. strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

01 AUTO-MOTO / predaj        

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

16 ZOZNAMKA    

02 AUTO-MOTO / iné 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    
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SIETE PROTI
HMYZU

Servis
Montáž
Dodanie
Oprava

www.samoplus.sk
SAMOplus

4. mája 1953 
získal Ernest Hemingway za román Starec a more Pulitzerovu cenu.

Výročia a udalosti
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ÁRSTVOKAMEN
Fazekas
ÁRSTVOKAMEN
Fazekas
ÁRSTVOKAMEN
Fazekas
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      Výroba a oprava hrobiek.
  Pracovne dosky na kuch. linky,
 parapetne dosky, krby, schody.

     Moldava n/B
Budulovská cesta

www.kamenarstvofazekas.sk         0905 231 875, 0907 945 368

-AKCIA   30%
       do konca MÁJA
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KOŠICE
Južná trieda 97
(pred ČS OMV)

tel.:
055/728 87 80 - 1
0905 89 89 81
0911 89 89 87

fax:
055/728 87 82

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

ZÁRUKA na okná

5 rokov

Najvyššia
rada okien

Vchodové dvere
do rodinných domov

tradícia
15 rokov
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Materiály používané pri výrobe:

Pri montáži
dodržiavame

prísne
hygienické

a bezpečnostné
opatrenia
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eshop.zenitsk.sk

NEROZBITNÉ PRESTREŠOVANIE A ZASKLIEVANIE

POLYKARBONÁT + DOPLNKY
Makrolon 7/16 bronz  -  13,50 €/m2 bez DPH  AKCIA -30%

Frost 2/10 číra  -  8,26 €/m2 bez DPH  AKCIA -20%

KOŠ - 046/5430 771, zenit@zenitsk.sk
KOŠICE - 055/6254 006, kosice@zenitsk.sk DOPRAVA CELÁ SR
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Ponúkame CERTIFIKOVANÉ dvere 
Poradenstvo - Zameranie - Montáž

Po-Pia  8:30 - 17:00  |  Sobota  9:00 - 12:00

predajna.kosice@solodoor.sk
0910 126 582

  Žižkova 13

 KOŠICE
www.solodoor.sk ZABUCHNITE SA

NOVÝ
SHOWROOM

INTERIÉROVÉ 
PROTIPOŽIARNE
BEZPEČNOSTNÉ

+

jolaslovakia.sk
Otváracie hodiny: 

Po-Pi 9-17, So 9-12

Košice, 
Ukrajinská 58.

kosice@jolaslovakia.sk
0910/722 011

Akcia trvá do 30. apríla 2020

OBROVSKÉ
 

AKCIE!
OBROVSKÉ

 

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

Sekcionálne garážové brány

S motorom a dvomi 
diaľkovými 
ovládačmi

*Cena sa vzťahuje na rozmer brány 2375x2025 mm, biele, 40 mm hrubé panely, 
o širokým rastrom. Ceny sú vrátane DPH.

od 665 €

Interiérové dvere
Dekor fóliované dvere 
vrátane zárubne

CPL dvere 
vrátane zárubne

Rhino CPL dvere 
vrátane zárubne

- Pri kúpe troch kusov dverí:

od 124 €

od 174 €

od 220 €
Ceny sú
vrátane DPH.

*

H
ornád

Opátska

Pri krásnej

OC Važec

Slanecká

Ukrajniská

Golianova

Za m
ostom

smer
Košice

smer Slanec

Košice
sídlisko
JAZERO

KLUČKA ZDARMA!
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3. mája 1993    
Bratislava a Viedeň podpísali zmluvu 
o oficiálnom partnerstve.

Výročia a udalosti
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Objednávky príjmame telefonicky
055/729 07 87, 0905 882 008

a mailom: noveske@stonline.sk
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PLASTOVÉ OKNÁ V NAJLEPŠOM
POMERE KVALITY A CENY

Vonkajšie žalúzie

®

Hliníkové / plastové?
Plastové s hliníkovým klipom 

OKNÁ, DVERE, ROLETY
 VONKAJŠIE ŽALÚZIE

  GARÁŽOVÉ BRÁNY
Vyrobené

na Slovensku

Doplnky k oknám všetkého 
druhu v našej ponuke
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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 mája 

ická nerezová rúra Elektrolutrleke x

3030

Pri montáži
dodržiavame

prísne
hygienické

a bezpečnostné
opatrenia

Tým, že za niektoré predškolské a 
školské zariadenia sú rodičia detí, 
ktoré ich navštevujú, povinní platiť 
školské poplatky, vyvstáva otázka, 
čo s nimi v čase, keď sú tieto zaria-
denia na základe rozhodnutia vlády 
zatvorené. 

Je v plnej kompetencii zriaďova-
teľov materských škôl, základných 
škôl, základných umeleckých škôl, 
školských klubov detí a centier voľné-
ho času či, a v akej miere, pri vyberaní 
poplatkov zohľadnia výnimočnosť tejto 
situácie.

Výšku školného v materskej ško-
le zriadenej obcou určuje obec vše-
obecne záväzným nariadením. Obec 
musí zohľadniť ustanovenie, podľa 
ktorého príspevok v materskej škole na 
základe rozhodnutia zriaďovateľa sa 
neuhrádza v plnej výške za dieťa, kto-
ré nedochádzalo do materskej školy v 
čase školských prázdnin alebo ak bola 
prerušená prevádzka materskej školy 
zapríčinená zriaďovateľom alebo inými 
závažnými dôvodmi. 

Súkromné zariadenia (súkromné 
materské školy, súkromné školy, sú-
kromné umelecké školy)

Pokiaľ ide o súkromné materské 
školy a súkromné školy, vo vzťahu k 
plateniu školného je podstatný obsah 
zmluvy medzi zákonným zástupcom 
a materskou školou/školou. Súkromná 

materská škola/škola sa môže taktiež 
rozhodnúť, že bude postupovať podľa § 
28 ods. 7 školského zákona a na zákla-
de rozhodnutia samotnej školy nebude 
požadovať celú úhradu školného ale 
len jeho pomernú časť. 

Základné umelecké školy, škol-
ské kluby detí a centrá voľného času

V čase, kedy už bude oficiálne de-
klarované, že zariadenia sa do konca 
školského roka neotvoria, je možné, 
aby zriaďovateľ týchto zariadení prijal 
všeobecne záväzné nariadenie (ak už 
nie je táto situácia v planom znení rie-
šená), ktorým upraví, ako, či a v akej 
výške budú platby vrátené. Zriaďovateľ 
pritom musí brať do úvahy aj to, či hodi-
ny neprebiehajú online a teda vyučova-
nie sa nezastavilo.

Poplatky za školné, čo s nimi?

» Zdroj: VIA IURIS
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Od 25. marca až do odvolania platí 
povinnosť nosenia ochrany na tvá-
ri, ktorá prekrýva nos a ústa. Od 21. 
apríla 2020 je špecifikovaná takto:

Všetkým osobám sa zakazuje vy-
chádzať a pohybovať sa na verejnosti 
bez prekrytia horných dýchacích ciest 
(nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál, 
šatka alebo iné prostriedky, ktoré brá-
nia šíreniu kvapôčiek, a to s výnimkou:
• detí do 2 rokov veku
• osôb so závažnými poruchami autis-
tického spektra
• osôb v uzavretom vozidle, ak sú všet-
ky osoby v aute zo spoločnej domác-
nosti
• vodičov verejnej dopravy, ktorí sú 
sami v uzavretej kabíne oddelene od 
ostatného priestoru určeného na pre-
pravu osôb
• osôb žijúcich v spoločnej domácnosti 
pri pobyte v prírode, ak je ich vzdiale-
nosť od iných osôb minimálne 20 met-
rov
• osôb nežijúcich v spoločnej domác-
nosti pri pobyte v prírode, ak ich vzá-
jomná vzdialenosť je minimálne 20 
metrov.

Povinnosť nosiť rúško je teda sta-
novená pre pohyb „na verejnosti“, pri-

čom „pri pobyte v prírode“, „v aute“ či 
v „kabíne vozidla verejnej dopravy“ 
platia výnimky. 

Výnimku z pohybu na verejnosti 
opatrenia stanovujú pre pohyb „v prí-
rode“. Hoci ide o pojem, ktorý nemá 
jasnú definíciu, sme toho názoru, že ide 
o pohyb vo verejne prístupnej zeleni a 
teda sa týka verejne prístupných lesov, 
lúk či parkov. Táto výnimka, keďže ide 
o verejný priestor, nijak nevplýva na 
nosenie rúška v obydlí či na súkrom-
nom pozemku.

V prírode nemusia nosiť rúško oso-
by žijúce v spoločnej domácnosti, ak je 
ich vzdialenosť od iných osôb minimál-
ne 20 metrov a osoby nežijúce v spoloč-
nej domácnosti pri pobyte v prírode, ak 
ich vzájomná vzdialenosť je minimálne 
20 metrov.

Nosenie rúška – povinnosť a výnimky

» Zdroj: VIA IURIS

8. mája 1945    
bolo podpísané ukončenie druhej svetovej 
vojny v Európe.

Výročia a udalosti
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1Videá a fotky realizácií nájdete na:  www.montter.sk 0919 370 730, 0919 383 363

kde potrebujete.Staviame tam,

TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE

ANTRACIT
7016

BIELA
9016

HNEDÁ
8003

Materiály:
HLINÍK, DREVO

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

farba
ANTRACIT

farba
HNEDÁ

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

Užite si svoj voľný čas v zimnej záhrade.Užite si svoj voľný čas v zimnej záhrade. 
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 15. 5. 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%
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Našou vizitkou je spokojnosť
zákazníkov po celom Slovensku.

 

BEZ DEMONTÁŽE

Zameranie, odborné poradenstvo
a cenová kalkulácia ZADARMO!

Najlepšia obnova strechy v najlepšej cene
obnova:  eternitových

plechových    
plochých         

NAJ - STRECHA s.r.o.

Materiál - prvotriedna kvalita

0940 776 203
Pre dôchodcov špeciálna zľava!

-10%
TERAZwww.lesenie.net

lešenie  a doplnky
kull.sro@gmail.com - 0905 594 814
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V porovnaní s rovnakým obdobím 
minulého roka stúpol počet volaní 
žien na núdzové linky, hľadajúcich 
pomoc, až štvornásobne.

Sprievodným javom dlhodobej 
izolácie je aj nárast domáceho násilia, 
páchaného najčastejšie na ženách, de-
ťoch a senioroch. Aj na Slovensku sa 
tento trend potvrdil. Konštatovala to 
prezidentka SR Zuzana Čaputová na 
sociálnej sieti.

V porovnaní s rovnakým obdobím 
minulého roka stúpol počet volaní žien 
hľadajúcich pomoc až štvornásobne. 
Prezidentka je presvedčená, že obete 
domáceho násilia musia mať väčšiu 
dôveru, že po nahlásení prípadu budú 
dostatočne chránené. „Ak zažívate ná-
silie zo strany blízkeho človeka a ste v 
ohrození života alebo zdravia, môžete 
kontaktovať políciu na čísle 158. Urobte 
tak aj vtedy, ak máte podozrenie, že je v 
ohrození niekto vo vašom okolí,“ varu-
je prezidentka.

„Ak sa potrebujete poradiť a získať 
informácie o tom, čo môžete v kritickej 

situácii robiť, kontaktujte bezplatnú ná-
rodnú linku pre ženy zažívajúce násilie 
0800212212, ktorá funguje nonstop,“ 
informuje Zuzana Čaputová. Kontakty 
na organizácie, ktoré poskytujú pomoc 
a ubytovanie obetiam násilia aj ich de-
ťom, sú dostupné aj na webovej stránke 
zastavmenasilie.gov.sk.

Deti a mladí ľudia nájdu pomoc 
a podporu na nonstop Linke detskej 
dôvery 116 111, na Linke detskej istoty 
0907401749 alebo v nonstop online 
poradni ipcko.sk/chatova-poradna. 
Viac informácií o ďalších možnostiach 
pomoci pre deti zažívajúce násilie sú 
dostupné aj na stránke detstvobezna-
silia.gov.sk.

Všetky uvedené kontakty môžete 
využiť aj v prípade, ak poznáte ženu, 
dieťa alebo inú osobu ohrozenú nási-
lím a chcete sa poradiť o tom, čo mô-
žete urobiť. V súčasnosti by sme všetci 
mali ešte citlivejšie vnímať, čo sa deje 
v našom okolí. Môžeme tak zachrániť 
ľudí, ktorí sa ocitli v bezvýchodiskovej 
situácii. 

Prezidentka varuje 
pred nárastom domáceho násilia

» red  Foto: prezident.sk, autor: Peter Konečný

Suchom rôznej intenzity sú postih-
nuté viac ako dve tretiny Sloven-
ska, pričom výrazné až výnimočné 
pôdne sucho je v celom profile na 
približne dvadsiatich percentách 
územia a zasahuje okrem juhozá-
padu tiež severné časti západného, 
stredného a východného Sloven-
ska. Ani dlhodobejšie prognózy po-
časia neavizujú zmenu. Zrážky sú 
občas síce hlásené, ale ich intenzita 
je väčšinou iba symbolická.

Slovenský hydrometeorologický 
ústav (SHMÚ) eviduje na Slovensku 
v rámci monitoringu pôdneho sucha 
postupné zhoršovanie situácie. V povr-
chovej vrstve pôdy je mierne až extrém-
ne sucho na 95 percentách celkovej 
obrábanej plochy. Deficit vlahy je po-
zorovaný už na takmer celom území SR 
okrem najvyšších polôh. SHMÚ v tejto 
súvislosti už niekoľkokrát vydal aj vý-
strahy. Situácia sa podľa monitoringu 
meteorologického sucha naďalej zhor-
šuje. Aktuálne prevažujú na Slovensku 
podľa ústavu veľmi suché až extrémne 

suché podmienky. „Podľa indexu SPEI 
je na väčšine staníc extrémne sucho, 
veľmi sucho je na desiatich staniciach. 
Mierne sucho je len na Sliači,“ spresnil 
Slovenský hydrometeorologický ústav. 
Normálne podmienky sú už prakticky 
iba v Žiari nad Hronom a na Sliači. Naj-
horšia situácia je v Čadci a v Medzila-
borciach. Veľmi zlá je v Kuchyni, Šved-
lári a v Spišských Vlachoch.

Ovocinári a záhradkári v uplynu-
lých dňoch riešili mierne až závažné 
poškodenie budúcej úrody mrazmi, na 
toto obdobie s neobvyklou intenzitou 
a taktiež ustálenosťou v počte dní za 
sebou. Tu neboli veľké rozdieli medzi 
nížinami a oblasťami s vyššou nad-
morskou výškou. V kotlinách už podľa 
SHMÚ nie je snehová pokrývka a vša-
de je mimoriadne sucho. „Práve suché 
povrchové vrstvy zemského povrchu a 
studené, veľmi suché vzduchové hmo-
ty, ktoré k nám prechodne prúdia od 
severu až severovýchodu, sú hlavný-
mi faktormi, ktoré vplývajú teraz na 
pokles teploty vzduchu,“ informoval 
SHMÚ. 

Sucho nadobúda formu katastrofy

» red
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Svoj domov zbavíte vlhkosti a škodlivých látok pomocou riadeného vetrania - REKUPERÁCIOU, 
ktorá znižuje tepelné straty, zabezpečuje stálu výmenu vzduchu a je základom zdravého bývania.

DANTHERM HCV 400 E1 
sa 
vzduchu

ATREA DUPLEX  ECV5.CP   
s protiprúdovým rekuperačným 
výmenníkom

2VV DAPHNE 2 
s energetickou účinnosťou až  93% 

V ECO Technologies vám ponúkame efektívne vykurovacie zariadenia - TEPELNÉ ČERPADLÁ, ktoré  
vám znížia náklady na vykurovanie až o 70 až 80%. Okrem vykurovania a chladenia dokážu ohrievať aj 
teplú úžitkovú vodu. Ak sa rozhodnete pre prechod k týmto úsporným zariadeniam, môžete  využiť 
projekt s názvom Zelená domácnostiam II. od SIEA, ktorý vás formou dotácie podporí až do výšky 3400 
EUR. So získaním štátnej dotácie Vám radi pomôžeme.

DAIKIN ALTHERMA 3 
s integrovaným zásobníkom

PANASONIC AQUAREA 
s integrovaným zásobníkom

- kompletný systém pre
vykurovanie a prípravu TÚV

- typ vzduch - voda
- sezónna účinnosť A+++
- voda na výstupe 65°C
- teplo získavané pri vonkaj-
   ších teplotách až do - 25°C

- kompletný systém pre
vykurovanie a prípravu TÚV

- typ vzduch - voda
- sezónna účinnosť A++
- voda na výstupe 55°C
- teplo získavané pri vonkaj-
   ších teplotách až do - 15°C

V ECO Technologies sa špecializujeme na sprístupnenie energeticky nenáročných, kvalitných 
a overených výrobkov (tzv. ekologických technológií) v oblasti chladenia, vetrania, vykurovania 

a odvlhčovania. Ponúkame Vám finančne úsporné zariadenia, ktoré prispievajú 
k pocitu maximálneho komfortu a spokojnosti.

Vyberte si KLIMATIZÁCIU, ktorá okrem chladenia či vykurovania dokáže nielen spríjemniť vaše domáce 
prostredie,  ale vďaka špeciálnym filtrom vyčistia vzduch od baktérií, vírusov, prachu, peľov a plesní. 

PANASONIC Etherea 2019  
 s  WiFi modulom a čističkou 

SAMSUNG Wind-Free Elite        

a antivírusovou úpravou

DAIKIN Stylish s FRESH STREAMER  
- odstraňovanie prachových častíc,
alergénov a pachov

KONTAKTUJTE NÁS
MICHALOVCE: 0918 674 997 
mi@ecotechnologies.sk
KOŠICE: 0918 258 445 
obchod@ecotechnologies.sk
www.ecotechnologies.sk

U nás nájdete komplexné riešenia, šité na mieru vďaka technológiám, ktoré Vás nesklamú. 
Stavte na overenú kvalitu a profesionálny prístup a navštívte nás v Michalovciach - ul. Fr. Kráľa 6547 (OC 

AWIN), alebo v Košicach - ul. Moldavská 43 . 
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Mestské záhrady zvyčajne nepo-
skytujú príliš veľkorysý priestor. 
Pri vhodných postupoch však do-
kážete vypestovať pestrú škálu 
zeleniny v množstve potrebnom 
pre jednu domácnosť aj na malej 
ploche a dokonca aj na terase či 
priestrannejšom balkóne.

Ponúka sa viacero možností ako sa s 
nedostatkom priestoru popasovať. Jed-
nou z nich je pestovanie plodín v nádo-
bách, či štvorcoch, ďalšou sú vertikálne 
steny. Aby ste boli v pestovaní zeleniny 
úspešní, využiť by ste mali všetky záku-
tia, dobre si rozvrhnúť plochu a premys-
lieť aké druhy chcete pestovať.

Pestovanie plodín v nádobách
V prípade, že priestor, ktorý máte k 

dispozícii je veľmi miniatúrny, môžete 
pestovať bylinky a zeleninu v nádo-
bách. Pamätajte však na to, že pesto-
vanie v nádobách je náročnejšie na 
zavlažovanie a prípadné prihnojovanie 
rastlín, nakoľko tie nemajú možnosť pri-
jímať živiny z voľnej pôdy.

Pestovanie plodín vo štvorcoch
V malých záhradách, na balkónoch či 

terasách sa dobre osvedčila metóda pes-
tovania vo štvorcoch, do ktorých budete 
jednotlivé plodiny vysádzať. Na takéto 

pestovanie budete potrebovať hrant či 
vyvýšený okraj v tvare štvorca, na ktorý 
môže poslúžiť rám zhotovený z dreve-
ných hranolov – ten následne pomocou 
drevených líšt ešte rozdelíte na jednot-
livé priehradky či políčka s rozmermi 
30 krát 30 až 40 krát 40 centimetrov. 
Menšie políčka použite na pestovanie 
reďkoviek, šalátov, špenátu či byliniek. 
Políčka s väčšími rozmermi sú vhodné 
pre rajčiaky, papriku, kaleráb, cuketu 
či mrkvu.

Náš tip:
Políčka, z ktorých ste už pozberali 

úrodu nenechajte prázdne, využite ich 
na opätovné pestovanie reďkoviek, ša-
látov, alebo špenátu.

Pestovanie plodín do výšky
Plot záhrady či stenu terasy alebo 

balkóna môžete využiť  pri pestovaní 
tých druhov zeleniny, ktoré sa ťahajú 
do výšky. Rastliny tak získajú prirodze-
nú oporu, ktorú môžete ešte vylepšiť 
pletivom či drevenými doštičkami, kto-
ré na stenu či plot pripevníte a k nim 
môžete v niektorých miestach rastli-
ny postupne počas rastu priväzovať. 
Takto môžete pestovať uhorky, cukety, 
fazuľku aj niektoré druhy rajčiakov. 
Pod nimi tak získate priestor pre iné 
plodiny.

Vertikálna záhrada
Vertikálne záhrady ponúkajú mož-

nosť pestovať rastliny na kolmej stene, 
vďaka čomu ušetríte miesto a uplatnia 
sa aj v malých a úzkych priestoroch. 
Ako nosný systém sa používajú zhoto-
vené konštrukcie priamo na mieru, prí-
padne sa dajú vyskladať z variabilných 
prvkov, ktoré môžete pripevniť na plot či 
stenu balkóna alebo terasy a pomocou 
modulov ich kombinovať do rozličných 
rozmerov. Po vyplnení jednotlivých die-
lov substrátom, v nich môžete pestovať 
bylinky, zeleninu aj jahody. Niektoré 
vertikálne záhrady majú zabudovaný aj 

zavlažovací systém.

Náš tip:
Vertikálnu záhradu si môžete zhoto-

viť aj svojpomocne. Dobre na tento účel 
poslúžia vyradené drevené palety. Na 
zadnú stenu palety aj jej spodnú časť 
pripevnite geotextíliu. Paletu položte 
naplocho a jej vnútorný priestor vyplň-
te zeminou. Do medzier medzi latkami 
zasaďte rastliny. Následne nechajte rast-
liny aspoň týždeň, dva zakoreniť, potom 
už môžete paletu postaviť do vertikálnej 
polohy a umiestniť na požadované 
miesto.              TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Pri dobrom plánovaní, môžete dosiahnuť pestrú úrodu aj na malom priestore. 
foto autor evita-ochel pixabay

záhrada Najčítanejšie regionálne noviny

Prinášame praktické riešenia pre úžitkovú záhradu 

Pestrá úroda aj na malej ploche
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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

JR GROUP PREŠOV s.r.o., Prostejovská 4833/75, Prešov

0917 469 524
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Výroba oceľoVých 
konštrukcií
balkóny, brány, ploty a iné...

w w w . p r o f i l i n v e s t . s k
0918 217 665
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VEĽKÁ IDA 682
055/ 699 26 19
0907 931 597
WWW.KEMAX.SK

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

OTVORENÉ: PO - PIA 7:00 - 15:00     VÝROBA MOŽNÁ AJ DO 24 HOD.    PREDAJ AJ MALOODBERATEĽOM
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PREDAJ
ODKVAPOVÝ
SYSTÉM
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www.tonystav.sk
KOŠICKÉ OLŠANY
0911 639 003

Predaj gabiónových plotov a sieti za najlepšie ceny na trhu !!!
Poskytujeme zľavy pre realizátorov a veľkoodberateľov !!!

Gabiónový plot

Regionálny skladGabióny - siete

Gabiónový plot

Regionálny skladGabióny - siete
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