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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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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.
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www.cisteniehrobov.sk
0907 946 25611-ročné skúsenosti

BIELE
vzor

BIELE
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

ČEREŠŇA
vzor
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MATNÝ
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MATNÁ
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www.ocelovedvere.sk
ocelovedvere@ocelovedvere.sk

kovanie ZDARMA

zameranie ZDARMA
v ponuke aj

INTERIÉROVÉ
DVERE

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

DUB
vzor
DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

0917 56 36 12
0911 60 20 40

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

odborná montáž s licenciou
technickej služby od polície SR

AKCIA 270€

v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge   všetky dvere SKLADOM
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Okamžitý výkup nehnuteľností
v hotovosti - aj zadlžených

    Už 22 rokov
sme tu pre Vás!

Hutnícka 22, Košice
www.realplus.sk

1.500€ODMENA
ZA TIP AŽ

0918 18 11 11 • 055/303 11 11

3 izb. LETNÁ /ST. MESTO/  - na predaj tehlový 3 izbový 
byt, len 5 minút pešo od Hlavnej ulice v Košiciach. 
Výmera bytu je 56m2, nachádza sa na 2. poschodí                  
s výťahom. V Byte momentálne priebeha kompletná 
rekonštrukcia. K bytu patrí pivnica. Orientácia bytu je SV 
- JZ. Výborná lokalita na bývanie, prípadne na investíciu.
CENA:          134.990 €               mobil: 0915 864 533
3 izb. BIELOCERKEVSKÁ /FURČA/  - na predaj 3-izbový 
byt na 2. poschodí na ul. Bielocerkevská č. 5 na sídlisku 
Dargovských hrdinov - Furča. Byt má výmeru 66m2 + 
loggia. Úplne nová kompletná rekonštrukcia. Zmenená 
dispozícia bytu. K bytu patrí pivnica. Orientácia  bytu je 
SZ - JV. Výborná občianska vybavenosť. Zateplený 
bytový dom, dobré parkovanie, pekný výhľad.
CENA:          121.900 €               mobil: 0915 864 533
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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

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

Pri montáži dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatreniaMDDr. 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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Problematický chrup 
– kedy je už neskoro?

Závisí na uhle pohľadu, ale vo vše- 
obecnosti lepšie neskôr ako nikdy.    
Z pohľadu zdravia je dôsledná 
sanácia chrupu v zmysle odstránenia 
zubného kazu, povlakov a zápalových 
ložísk opodstatnená vždy. Hlboké 
kazy, zápaly parodontu, hnisavé 
ložiská či abscesy môžu byť 
vstupnou bránou nebezpečnej infek- 
cie do organizmu a môžu byť príčinou 
vážnych zdravotných komplikácií. 
Hlavnou motiváciou pre každého z 
nás by mali byť v prvom rade zdravé 
ústa bez spomínaných komplikácií. 
Samozrejmosťou je funkčnosť chru- 
pu, teda jeho využitie pri spracúvaní 
potravy, správnej výslovnosti či 
vzhľade tváre človeka. Nadstavbou je 
konečný estetický stav, ktorý je 
výrazne závislý na východiskovom 
stave chrupu a kostného podkladu a 
samozrejme na finančných možnos- 
tiach pacienta. Ako som už spome- 
nula, spravidla lacnejšie a komfor- 
tnejšie riešenie sa dá nájsť v skor- 
ších štádiách poškodenia chrupu. 
Zároveň však musím dodať, že 
dnešná úroveň zubného lekárstva 
nám v mnohých prípadoch dovoľuje 
vykonať doslova zázraky. Nevyhnut-
nosťou je absolútna dôvera a spo- 
lupráca pacienta a dôslednosť zub- 
ného lekára. V mojej praxi som sa 
stretla s prípadmi totálne zdevasto- 
vaného chrupu, dedičnými kompli- 
káciami či poúrazovými stavmi, no 
nikdy nebolo potrebné pacienta 
odmietnuť vetou: "Tu sa už nedá nič 
robiť..." Zanedbaný chrup je nepríje- 
mnosťou len dovtedy, kým sa v mys- 
lení pacienta neodohrá definitívne 
rozhodnutie pre pozitívnu zmenu.

www.regionpress.sk

SKLADOVANIE
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PRE BYT. SPOLOČENSTVÁ AJ NA SPLÁTKY - DOHODOU

0905 625 433 remal.kosice@centrum.sk

Maľby - nátery schodísk a nebytových priestorov.
Obnova bytov, fasád a nátery striech.

ČISTÉ STENY - ZDRAVÝ ŽIVOT

MALIARSKÝ SERVIS30
rokov
na trhu

30
rokov
na trhu
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Kompletné vypratávanie
bytov, pivníc, domov aj s odvozom

Sťahovanie  ¦  0909 103 422
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Kosenie a upratovanie pozemkov a záhrad
Výrub stromov  ¦  Strihanie živých plotov

Odvoz odpadu  ¦  0940 375 882
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KOŠICKO

kosicko@regionpress.sk

redakcia: Němcovej 30 
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
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 STAV. POZ. V 
KENDICIACH /PO/ 24 
ÁROV 0905 145 220

»PREDÁM CHATU NA DO-
MAŠI, 0902 431 198
»Kúpim 2 - 3 izb byt v KE. 
Súrne. Hotovosť. 0910 
652 053

»Kúpim haki lešenie, 
0908 532 682

»Kúpim domáce tkané 
plátno vrecovinu kroje 
šatky sukne a starožit-
nosti. 0909 117 320

»Hľadám spoločníčku na 
horský bicykel, bicykel aj 
prilbu mám. Tel: 0944 074 
558

Občianska
riadková
inzercia

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.

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 11
deťom 12
rôzne/predaj 13
rôzne/iné 14
hľadám prácu 15
zoznamka 16

ČÍSLA RUBRÍK    

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

16 ZOZNAMKA    

14 RÔZNE / iné    

Asi je to normálne, že s blížiacim sa kon-
com mája téma dovoleniek vyskakuje 
pomaly už aj z povestnej „chladničky“. 
Menej normálne je, že sa tak deje tento 
rok.

O dovolenkové dni prišli tí, ktorí mu-
seli zostať doma z práce. Väčšina z nich aj 
o peniaze. Súdiac podľa tlaku a kritiky na 
pomoc od štátu, sú mnohí doslova finančne 
na dne. Hrozia bankrotmi, osobnými ban-
krotmi, ukončením podnikania, zatvára-
ním živností.

Ale druhá najhlučnejšia mediálna 
téma sú zároveň dovolenky – v zahraničí, 
letecké, pri mori. Nejak mi to nejde do hla-
vy. Čakať na štátnu pomoc a zároveň takmer 
po troch mesiacoch prakticky bez práce aj 
na – dovolenky. Nemá to logiku. Niekde sa 
v niečom mýlime. Buď v tom, ako sme na 
tom biedne, alebo v tom, že po takom prvom 
polroku, ako je tento, je dovolenka pri mori 
to najnevyhnutnejšie. Byť bez príjmu, ná-
rokovať si štátnu pomoc a zároveň žiadať o 
možnosť cestovať k moru je naozaj viac ako 
divné. Možno žijem v inom svete, v inej re-

publike, asi... A to som nepožiadal štát ani o 
euro pomoci, hoci som živnostník. A ani to 
nespravím, lebo vidím, koľkí z nás ju potre-
bujú naozaj a súrne.

A keď už sme pri tých dovolenkách – 
čo tak spoznať Krivoklatskú dolinu, dolinu 
Červeného kameňa, obe na Považí, Alebo 
Látanú dolinu na Orave, či iné krásny našej 
prírody od krajného východu až po západ-
nú hranicu? Prípadne nafúkať kolesá na 
bicykli? Aj to je jedna z foriem, ako si pomô-
žeme navzájom tu, na Slovensku.

Lebo skutočne sa mi nezdá príliš efek-
tívne vyvážať našu štátnu pomoc napríklad 
podnikateľom na Jadrane. Použil by som aj 
iné výrazy, ale sem sa akosi 
nehodia. Keď sa reštrikčné 
opatrenia utlmia, naozaj by 
sme mohli aj s dovolenka-
mi začať u nás. O nič neprí-
deme, to mi, prosím, verte.

S pozdravom – 
hlavne zdravie vám 
– (a aj trochu rozu-
mu) 

Ach, tie dovolenky

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

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

mobil:  0905 245 995
Košice, Priemyselná 4
www.safiroll.sk
e-mail:
safiroll@safiroll.sk
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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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0905 611 093

ŽALÚZIE
a SIETE
JARNÁ
AKCIA
-40%

SERVIS OKIEN

www.eurofal.sk | eurofal@gmail.com

bezpečnostné dvere, plastové okná
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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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Izolovanie pivníc
0910 433 877

GARÁŽOVÉ BRÁNY
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Strojárenská 3, Košice, Nám. Maratónu mieru
tel.: 055/ 623 45 76  ¦  mob.: 0918 626 193
web: www.arow.sk  ¦  e-mail: arow@arow.sk
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10TERAZ 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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ZDRAVOTNÍCKE 

0915 595 575

odevy a obuv
Rastislavova 68, Košice

www.abtex.sk

34
-0

01
5

Kúpim obrazy, známky, knihy
0907 225 216
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KOMPLEXNÉ REKONŠTRUKCIE
domy  |  byty  |  jadrá

0907 268 305  |  www.samkovci.sk

ČISTENIE HROBOV
  

  
99

-0
04

3-
2

www.peknehroby.sk

KUPÓNNA ZĽAVU10€

JEDNOHROB 65 €  
DVOJHOROB 100 €  
DOPRAVA ZDARMA

Neriskujte a využite bezplatnú 
pomoc realitnej kancelárie.

Volajte 7 dní v týždni na: 0910 910 800. AJ TERAZ!
Ľubomír Suchý - realitný maklér   |   www.realityvychod.sk
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ChCete predať svoj byt, 
dom, alebo pozemok?

68
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Aké sú príznaky a varovné signály 
u diabetika, na ktoré musí dávať po-
zor?

Rovnaké ako u nediabetika -  zvýše-
ná teplota alebo horúčka, suchý kašeľ a 
dýchavičnosť. Úvodné symptómy môžu 
byť ale u  diabetikov menej výrazné. 
Diabetici v  popísaných prípadoch mali 
zriedkavejšie horúčku, tlaky na hrudní-
ku alebo pocit skráteného dychu. Častej-
šie sa môžu vyskytnúť tráviace ťažkosti, 
napínanie na vracanie a vracanie. Dia-
betik navyše môže spozorovať neoča-
kávané rozkolísanie, alebo vzostup gly-
kémií. 

Ako prebieha diabetologické vyšet-
renie počas tohto obdobia?

Vyšetrenia prebiehajú v súlade s Me-
todickým usmernením hlavného od-
borníka MZ SR pre diabetológiu, ktoré 
sa upravuje podľa  vývoja pandemickej 
situácie. Všetci privítame, keď pravidel-
né kontroly budú môcť byť vykonávané, 
ako sú diabetici zvyknutí u svojho leká-
ra.  V  súčasnosti všetci diabetológovia 
veľmi ochotne poradia po telefóne, ma-
ilom, alebo niektorí aj cez videohovory. 
Ak si to situácia vyžiada, termín na kon-
trolu si dohodnete na presný deň a čas.

Čo je potrebné mať nachystané pri 
kontakte s diabetológom?

Keď zavoláte, majte k dispozícii údaje 
o nameraných hodnotách hladiny cukru 
a ak si meriate ketolátky, tak aj ich výsle-

dok. Sledujte si svoju spotrebu tekutín, 
majte prehľad, koľko tekutín za deň asi 
vypijete alebo užijete. Sledujte a  opíšte 
čo najpresnejšie svoje príznaky – únava, 
smäd, močenie, kašeľ, bolesť hrdla,... 

Čo mám robiť, aby sa zabránilo šíre-
niu COVID-19 v mojom dome - a čo 
mám robiť, ak má vírus v domácnosti 
niekto?

Všetkým hygienickým opatreniam je 
potrebné venovať zvýšenú pozornosť, 
hlavne umývaniu rúk a dezinfekcii po-
vrchov. Ak má niektorý člen domácnosti 
COVID-19 je diabetikovi najlepšie izolo-
vať sa do samostatného bytu, či chaty. 
Ak to nieje možné, o to viac je potrebné 
chorému dať iba vyhradený priestor 
v domácnosti.

Ovplyvňuje COVID-19  prístup k  an-
tidiabetickým liekom,  inzulínu, či 
zdravotníckym pomôckam?

Sledujte si, aby ste mali doma zásoby 
svojich liekov a  používaných zdravot-
níckych pomôcok minimálne na 1 me-
siac. Výrobcovia uvádzajú, 
že COVID-19 nemá v sú-
časnosti vplyv na  súčas-
né výrobné a distribučné 
schopnosti liekov pre dia-
betikov.

COVID -19 odpovede pre diabetikov

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

metabolizmu a výživy

„Sme osemčlenná rodina so šiesti-
mi školopovinnými deťmi. Manžel 
je invalidný dôchodca, donedávna 
si privyrábal na brigádach,  ja som 
nezamestnaná na aktivačných prá-
cach. Deti sú teraz počas pandémie 
doma a treba im pripravovať jedlo. 
Niet za čo kúpiť ovocie, zeleninu, 
mäso, mliečne výrobky. Kupujeme 
múku, ryžu, cestoviny, strukoviny, 
mlieko, mäsové výrobky. Prosím, 
pomôžte nám nakúpiť aspoň zák-
ladné potraviny, aby sme nejako 
zvládli toto náročné obdobie.“

Je viacero možností, ako vám po-
môcť. V prvom rade je potrebné zistiť, 
či ste príjemcami potravinovej pomoci, 
a  to na stránke Slovenskej katolíckej 
charity u  príslušného okresného ko-
ordinátora, príp. na územnom spolku 
červeného kríža alebo na ústredí úradu 
práce. Príjemcami potravinovej pomo-
ci sú osoby v hmotnej núdzi alebo oso-
by v mimoriadne nepriaznivej alebo 
krízovej životnej situácii. Za mimoriad-
ne nepriaznivú alebo krízovú životnú 
situáciu sa považuje životná situácia 
krátkodobého charakteru, z ktorej sa 
občan alebo rodiny nedokážu sami do-
stať vlastným pričinením, napríklad, 
ak má osoba príjem pod úrovňou ži-
votného minima, pri náhlom vážnom 
ochorení živiteľa rodiny, pri strate živi-
teľa rodiny, osoby a rodiny zasiahnuté 
živelnými pohromami, a pod. Rodiny 

s  piatimi a  viac deťmi majú nárok na 
štyri potravinové balíčky. Okrem tzv. 
veľkej potravinovej pomoci je možné 
požiadať mestský úrad alebo Charitu 
aj o potraviny, ktoré im poskytujú ob-
chodné reťazce. Potravinové reťazce 
môžu potraviny darovať jednotlivcom 
alebo  organizáciám. Cieľom je zabrániť 
plytvaniu potravín, ktoré je vo veľkých 
aj malých reťazcoch bežné a pomôcť 
ľuďom v núdzi. Treba sa vopred ohlásiť 
na Charite, kde  sa potraviny z reťazcov 
roztriedia a rozdajú príjemcom. 

Na pomoc podobným osudom, 
ako je váš, sme aj my v Centre konkrét-
nej pomoci FEMINA vyhlásili finančnú 
zbierku na nákup a  distribúciu potra-
vín - Zje sa každé zrnko. 80 balíkov po-
travín pre rodiny v  núdzi. Pomôžeme 
a zodpovieme na vaše otázky aj cez čet 
na www.centrumfemina.sk.

Potravinové balíky pre rodiny v núdzi

» Zuzana Gajdošová
sociálna pracovníčka

Centrum konkrétnej pomoci FEMINA 
– projekt Fóra života
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JARNÁ AKCIA za BEZKONKURENČNÉ CENY
OKNÁ BEZ ČAKANIA - SKLADOM viac ako 1000ks

JARNÁ AKCIA za BEZKONKURENČNÉ CENY
OKNÁ BEZ ČAKANIA - SKLADOM viac ako 1000ks

JARNÁ AKCIA za BEZKONKURENČNÉ CENY
OKNÁ BEZ ČAKANIA - SKLADOM viac ako 1000ks

JARNÁ AKCIA za BEZKONKURENČNÉ CENY
OKNÁ BEZ ČAKANIA - SKLADOM viac ako 1000ks

2400
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00 209,-€209,-€

2100
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00

850

159,-€159,-€

1800

15
00

650

145,-€145,-€

865

22
10

97,-€97,-€

1200

15
00 89,-€89,-€

1500

15
00 129,-€129,-€

900

12
00 66,-€66,-€

900

15
00 78,-€78,-€

1200

12
00 79,-€79,-€

600

12
00 59,-€59,-€

900

90
0 49,-€49,-€60
0

1200

50,-€50,-€

500

50
0 31,-€31,-€

CERTIFIKÁT

“CE”
CERTIFIKÁT

“CE”

Akcia platí
do vypredania

zásob

VRANOV n./T, Čemerianska 192
Tel./fax: 057/ 44 22 066
E-mail: ok.okno@azet.sk
T-MOBILE: 0904 121 157

KOŠICE, Letná 47
Tel./fax: 055/ 64 44 446

E-mail: ok.kosice@gmail.com
O2: 0948 622 266

Uvedené rozmery sú rozmery stavebných otvorov. Ceny bez DPH.

Presťahovali sme sa do budovy Východoslov. tlačiarníPresťahovali sme sa do budovy Východoslov. tlačiarníPresťahovali sme sa do budovy Východoslov. tlačiarní

Montáž a prenájom fasádneho lešenia zn. GRAF

ZADARMO mikroventilácia
okien

6-8 komor. profil s troma tesneniami ALUPLAST, DECCO, SALAMANDER
ZADARMO žalúzie
pri montáži okien našou firmou
ZADARMO blokáda kľučky
proti chybnej manipulácii

ZADARMO zameranie
ZADARMO demontáž okien 

Špičkové kovanie zn. “MACO” rakúskej výroby

OKNO-K
www.oksro.sk

PLASTOVÉ, HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE, PARAPETY, ŽALÚZIE A SITÁ
DEMONTÁŽ - MONTÁŽ - VYSPRÁVKY
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KYTICE, DARČEKY, VENCE, BOXY RUŽÍ,

LETNIČKY, BALKÓNOVÉ KVETY, KRÍČKOVÉ OVOCIE

KVETY
Popradská 28C, KE

  PARKOVANIE vo DVORE

Novootvorená predajňa

Donáška:  www.expreskvety.sk
0905 778 904

Po-Ne 8-20 h

MUŠKÁTY

1,50 €
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-odvoz-dovoz
-sťahovanie
vypratávanie
pivníc, záhrad
-likvidácia 
azbestu-eternito-
vých striech, staveb-
ného a iného odpadu
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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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Využite obdobie prerušenia dražieb nehnuteľností 
na riešenie Vašej situácie, nebude trvať večne

V prípade záujmu nás kontaktujte na 
tel.č. 0907 121 212 resp. na 

e-mailovej adrese reality2@dimarko.sk

Sme renomovaná obchodná spoločnosť podnikajúca 
dlhodobo v tejto oblasti a ponúkame viacero možností, 
ako túto Vašu situáciu vyriešiť ešte pred dražbou s využitím 

našich technických, právnych a finančných služieb.

HĽADÁME A KÚPIME
NEHNUTEĽNOSTI

26. mája 1946    
sa na Slovensku konali posledné slobod-
né parlamentné voľby pred nástupom ko-
munizmu; Demokratická strana získala 62 
percent hlasov, kým Komunistická strana 
iba 30,37 percent.

Výročia a udalosti

23. mája 1618    
sa uskutočnila sa druhá pražská defene-
strácia.

Výročia a udalosti
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Zamestnávateľ môže skončiť pracovný 
pomer z  organizačných dôvodov so za-
mestnancom dvomi spôsobmi, a to, buď 
výpoveďou z  organizačných dôvodov, 
ktorú sme rozoberali v  predchádzajú-
com článku alebo   dohodou o skončení 
pracovného pomeru z organizačných 
dôvodov. 

Dohoda o skončení pracovného pomeru 
je dvojstranný úkon, ktorým na základe 
zhodného prejavu vôle zamestnanca a za-
mestnávateľa dochádza ku skončeniu pra-
covného pomeru k určitému dňu. Vzhľadom 
na to, že ide o dvojstranný právny úkon, 
strany sa môžu dohodnúť na rôznych ďal-
ších podmienkach skončenia pracovného 
pomeru a to aj nad rámec Zákonníku práce.  
Dohoda o skončení pracovného pomeru 
musí obsahovať obligatórne dve podstatné 
náležitosti, ktorými sú vzájomný súhlasný 
prejav vôle účastníkov skončiť pracovný po-
mer a deň skončenia pracovného pomeru.  
Ak by niektorá z týchto podstatných nále-
žitostí chýbala, dohoda by bola neplatná.  
Vzhľadom na to, že pracovný pomer sa 
skončil z organizačných dôvodov, je potreb-
né, aby tento dôvod bol v zmysle ustanove-
ní  Zákonníka práce v dohode o skončení 
pracovného pomeru uvedený. Uvedenie or-
ganizačných zmien ako dôvodu skončenia 
pracovného pomeru dohodou oprávňuje 
následne zamestnanca na získanie odstup-
ného. 

Odstupné je jeden z nárokov zamest-

nanca  vyplývajúcich zo skončenia pracov-
ného pomeru dohodou  z organizačných 
dôvodov, nárok sa odvíja  od  dĺžky  pracov-
ného pomeru,  odstupné najmenej v sume 
jedného násobku  priemerného mesačného 
zárobku, je v prípade, keď pracovný pomer 
zamestnanca trval najmenej dva roky a me-
nej ako päť rokov. V  prípade, že pracovný 
pomer zamestnanca trval najmenej dvad-
sať rokov a viac je zamestnávateľ povinný 
poskytnúť odstupné vo výške najmenej päť-
násobku  priemerného mesačného zárobku.

Toto odstupné je zákonné minimum, 
ktoré musí zamestnávateľ poskytnúť s tým, 
že zamestnávateľ si môže so zamestnancom 
nad rámec zákona dohodnúť v dohode o 
skočení pracovného pomeru aj vyššie od-
stupné. 

V prípadoch, ak zamestnanec nesúhlasí 
s uzatvorením dohody o skočení pracov-
ného pomeru, je možné predpokladať, že  
zamestnávateľ  bude postupovať  v zmysle 
ustanovení Zákonníka práce a    pracovný 
pomer skonči výpoveďou zo strany zamest-
návateľa z organizačných dôvodov. Prípady, 
kedy tak zamestnávateľ môže urobiť sme ro-
zoberali v predchádzajúcom čísle.  

Skončenie pracovného pomeru 
z organizačných dôvodov

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

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

Slovenská pošta si s Poľskom pripo-
mína 100. výročie narodenia pápe-
ža Jána Pavla II. a pri tejto príležitos-
ti vydala v pondelok (18. 5.) poštovú 
známku „Spoločné vydanie s Poľ-
skom: 100. výročie narodenia pá-
peža Jána Pavla II. (1920 – 2005)“ s 
nominálnou hodnotou 1,70 eura. 

Poštová známka s rozmermi 36,8 x 
26,5 mm, vychádza vo forme upravené-
ho tlačového listu so 6 známkami a 6 
kupónmi. Známku vytlačila technikou 
ofsetu spoločnosť Tiskárna Hradištko, 
s.r.o.

Motívom poštovej známky je Ján 
Pavol II. so svätožiarou s rodným do-
mom vo Wadowiciach v pozadí a ná-
metom kupónu je stretnutie Pápeža 
Jána Pavla II. s Jánom Chryzostomom 
kardinálom Korcom.

Súčasne s poštovou známkou je 
vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou 
FDC s dátumom 18. 5. 2020 a domicilom 
mesta Bratislava. Motívom FDC obálky 
je kľačiaci pápež pri modlitbe. Motí-
vom FDC pečiatky je holubica (symbol 
Ducha Svätého) a nápis Karol Wojtyla, 
1920 – 2005. FDC vytlačila technikou 
oceľotlače spoločnosť Tiskárna Hra-
dištko, s.r.o.

Autorom výtvarného návrhu poš-
tovej známky je poľský autor Maciej 
Jędrysik. Autorom FDC, rytiny FDC a 
FDC pečiatky je Mgr. art. Ľubomír Žá-
lec, ArtD. Ján Pavol II. – vlastným me-

nom Karol Wojtyla – sa narodil 18. mája 
1920 vo Wadowiciach v Poľsku ako 
druhý syn rodičom Karolovi Wojtylovi 
a Emílie, rodenej Kaczorowskej. Keď 
mal 9 rokov zomrela mu matka a o tri 
roky neskôr i jeho starší brat Edmund. 
Otec zomrel v roku 1941.

Počas 2. svetovej vojny začal tajne 
študovať teológiu, v ktorej po oslobode-
ní Poľska pokračoval na Jagellonskej 
univerzite. V novembri 1946 bol vysvä-
tený za kňaza, v júli 1958 bol vymeno-
vaný za pomocného biskupa v Krakove 
a v decembri 1963 sa stal krakovským 
arcibiskupom. 26. júna 1967 bol vyme-
novaný za kardinála. V konkláve 16. 
októbra 1978 ho kardináli zvolili za 
264. nástupcu sv. apoštola Petra – za 
pápeža. 

Bol prvým pápežom slovanského 
pôvodu. Jeho pontifikát trval 26 rokov 
5 mesiacov a 17 dní. Zomrel v sobotu vo 
Veľkonočnej oktáve 2. apríla 2005.

Storočnica Jána Pavla II.

» Zdroj: TS Slovenská pošta

Po zime náš organizmus priam 
prahne po vitamínoch. V týchto 
dňoch nám však už nič nebráni v 
tom, aby sme oprášili košík a vyrazi-
li na trh nakúpiť sviežu jarnú zeleni-
nu. Pripraviť si z nej môžeme chutné 
nátierky či šaláty.

Na pultoch obchodov či u predajcov na 
trhu je už v ponuke dostatok mladej jarnej 
cibuľky, reďkovky, šalátov či pažítky. Vy-
užitie tejto chrumkavej zeleniny plnej vi-
tamínov je v našej kuchyni mnohoraké a 
príprava chutných šalátov či nátierok z nej 
nezaberie veľa času. Prinášame zopár ná-
metov v podobe jednoduchých receptov.

Nátierka s jarnou cibuľkou
Suroviny: 1/2 zeleru, 4 mrkvy, 2 jarné 

cibuľky, šťavu z polovice citróna, 250 g 
tvarohu, 1 biely jogurt, soľ

Postup: Zeler a mrkvu najemno na-
strúhame, jarnú cibuľku pokrájame 
na kolieska, všetko vložíme do misky a 
dôkladne premiešame. Pridáme šťavu 
z citróna, tvaroh, biely jogurt a opäť pre-
miešame. Dochutíme soľou. Podávame s 
celozrnným chlebom, prípadne bagetou.

Reďkovková nátierka
Suroviny: 3 viazaničky reďkovky, 100 

g masla, 3 ks krémového syra, 3 na tvr-

do uvarené vajcia, 1PL nasekanej pažít-
ky, citrónovú šťavu a soľ na dochutenie, 
reďkovku na zdobenie pokrájanú na ko-
lieska

Postup: Maslo dáme do misky, nechá-
me ho zmäknúť a následne vymiešame s 
krémovým syrom a soľou. Na strúhadle 
s väčšími slzičkami postrúhame umyté 
reďkovky a na tvrdo uvarené vajíčka a pri-
dáme do misky k vymiešanému maslu so 
syrom. Ochutíme citrónovou šťavou. Ná-
tierku podávame natretú na tmavý alebo 
celozrnný chlieb. Ozdobíme nasekanou 
pažítkou a kolieskami reďkovky.

Zemiakový šalát s reďkovkami
Suroviny: 500 g zemiakov, 3PL olivo-

vého alebo repkového oleja, 2PL jablčné-
ho octu, 2 ČL horčice, 1ČL medu, 8 reďko-
viek, 2PL nasekanej pažítky, soľ, mleté 
čierne korenie

Postup na zálievku: Metličkou v mis-
ke vymiešame horčicu, ocot, med, soľ a 
mleté čierne korenie a za stáleho mieša-
nia prilievame olej.

Postup na šalát: Zemiaky umyjeme, 
vložíme do hrnca s vriacou vodou a uva-
ríme do mäkka. Po uvarení zo zemiakov 
zlejeme vodu a necháme ich vychlad-
núť. Zemiaky zbavíme šupky, rozkrojíme 
na polovice a vložíme do misy. Pridáme 

umyté a na kolieska nakrájané reďkovky. 
Zalejeme zálievkou, dobre premiešame a 
necháme odstáť. Šalát pred podávaním 
posypeme nasekanou pažítkou.

Jarný šalát 
s reďkovkami a pažítkou

Suroviny na šalát: 2 ks hlávkového 
šalátu, viazaničku reďkovky, 2 vajcia, 1PL 
nasekanej petržlenovej vňate, 1PL nase-
kanej pažítky

Suroviny na zálievku: 150 g syra s 
modrou plesňou, 2PL citrónovej šťavy, 
2PL majonézy, 125 ml kyslej smotany prí-
padne bieleho jogurtu, 1 KL worcesterskej 
omáčky, soľ

Postup zálievka: Nivu pretlačíme cez 
sitko, prípadne poriadne pomrvíme medzi 
prstami, dáme do misky a vymiešame s 
citrónovou šťavou dohladka. Pridáme majo-
nézu, kyslú smotanu, prípadne biely jogurt, 
worcesterskú omáčku, podľa potreby soľ.

Postup šalát: Šalát rozoberieme na 
jednotlivé listy, opláchneme ich a nechá-
me odkvapkať. Reďkovku pokrájame na 
kolieska, vajcia na osminky. Šalátové listy 
rozložíme na väčší tanier, na ne navrství-
me reďkovku aj vajcia, prelejeme priprave-
nou zálievkou a posypeme petržlenovou 
vňaťou a pažítkou. Podávame s tmavým 
pečivom.

PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Chutné zeleninové nátierky a šaláty plné vitamínov

Jar na tanieri

chuť jariNajčítanejšie regionálne noviny

ilustračné foto                                                                                             autor RitaE pixabay
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Kancelária v Košiciach, Strojárenská 13, 1.posch.

Informácie ohľadom umiestnenia

055/622 00 11 | 0905 962 161

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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SIETE PROTI
HMYZU

Servis
Montáž
Dodanie
Oprava

www.samoplus.sk
SAMOplus
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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
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Vzorková predajňa - Staničná 1, Košice
0915 479 711 - 055/729 08 68 - dason.ke@dason.sk

Po, Str, Št 9.00 - 12.00 a 12.30 - 16.00

Záručná doba 4 roky. 

PREDAJŇA 
ZNOVU

OTVORENÁ

Dočasná zmena otváracích hodín:
Pracovná
Ponuka:
Montér

tieniacej
techniky

nutné: 
vodičský preukaz „B“

vítané:
osvedčenie elektrotechnik §21

0907 127 967
durica@dason.sk

dason žalúzie

INZERUJTE U NÁS
 od BRATISLAVY

po HUMENNÉ

Najèítanejšie regionálne noviny
Najväèšia distribúcia
Vydávané každý týždeò
Grafika v cene inzerátu

bezecny@regionpress.sk

hadariova@regionpress.sk

sakslova@regionpress.sk
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Prof. Dr. Horst Opaschowski je ne-
mecký futurológ a dáva nám ako 
ľudstvu nádej. Verí, že sa začneme 
upínať na iné, no spoločensky dáv-
no známe hodnoty.

Pán Opaschowski, môžeme sa ako 
spoločnosť poučiť z koronovej krízy?

„Áno, samozrejme. Táto kríza je jedi-
nečná, pretože sa týka nás všetkých a kla-

die pred nás základné otázky o živote, o 
smrti, o utrpení, ale aj o podobách šťastia. 
Nie je to také jednoduché teraz sa vrátiť 
do bežného každodenného rytmu akoby 
sa na prvý pohľad mohlo zdať a obávam 
sa, že to ani možné nie je. Ľudia teraz zrej-
me prehodnotia priority. Nanovo si určia 
to, čo je pre nich dôležité. Zdravie je zra-
zu najväčšie dobro, novými „svätými“ sú 
sestry a lekári. Určite sa posunie spotre-
biteľská orientácia, ktorú sme mali až do 
vypuknutia pandémie. Po kríze sa ľudia 
budú sami seba častejšie pýtať – čo je pre 
mňa dôležité a bez čoho sa efektívne mô-
žem zaobísť? „Prispôsobená spotreba“ by 
mohla byť novým vzorcom šťastia.“

Možno z tejto krízy vyjdeme chu-
dobnejší – ale teda nie nevyhnutne 
nešťastnejší.

„Rozdiel je v tom, či je kríza vzdialená 
– napríklad taká Fukušima niekde v Ja-
ponsku – alebo či sme všetci postihnutí. 
Sused vedľa, rovnako ako ľudia na inom 
kontinente. Vďaka tomu je kríza okamžite 
hmatateľná. A z výskumu šťastia vychádza 
určitý psychologický jav, ktorý hovorí: Ak 
ostatní dostanú toľko, ako ja, potom som 
šťastný. Ak mám aj ja 1 000 eur ako suse-
da, som spokojný. Ale ak dostanem 2 000 
eur a suseda 3 000, nie som šťastný, aj keď 

mám v ruke viac peňazí. Porovnávame sa. 
A nezáleží na tom, či je to v Španielsku, Ta-
liansku alebo vo Francúzsku. Všade majú 
ľudia rovnaké problémy. To je jedinečnosť 
tejto krízy, ktorú môžete porovnať iba s 
druhou svetovou vojnou, do ktorej bola 
zainteresovaná polovica sveta.”

Naozaj si myslíte, že spoločenské 
zmeny budú trvať? Či sa po kríze ne-
vrátime k normálu?

„Dúfam v to. Táto kríza nás zniesla až 

na dno zo stavu slušnej prosperity. Nikto 
to neočakával. Teraz vyvstáva otázka – 
čo bude v budúcnosti znamenať „stále 
lepšie“? Na takýto trend sú navyknuté 
už celé generácie. Toto bude mať trvalý 
vplyv. Ani hospodárstvo nemôže ísť zo 
dňa na deň k lepšiemu. Možno z tejto 
krízy vyjdeme chudobnejší. Ale nie nevy-
hnutne nešťastnejší. Skôr by som to videl 
naopak.“

Zo zdroja Der SPIEGEL spracoval 
Ivan Brožík

Foto: Prof. Dr. Horst Opaschowski

rozhovor Najčítanejšie regionálne noviny

Máme šancu, že nás pandémia zmení 
k lepšiemu

Nová skromnosť 
„Celkovo zo strany ľudí vnímam silnú 
neochotu rozhadzovať. A predpove-
dám, že to tak zostane aj dlhodobo. 
Občania prehodnotia peniaze a po-
trebu. Zmení sa aj forma vlastníctva. 
Bude väčší dopyt po prenajatom, ako 
po vlastnom bývaní. Dalo by sa to na-
zvať novou skromnosťou. Zdieľanie 
áut by mohlo byť atraktívnejšie ako 
nákup automobilu so splátkami na 
polovicu života. Spotrebitelia budú 
opatrnejší ako predtým a rozvážnejší. 
A to podstatné pre život budú ľudia 
hľadať v inom a inde, ako doteraz. 
Dúfam a verím v to.“                

 Horst Opaschowski
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plastové a drevené eurookná, dvere a garážové brány

420€ 389€549€ 489€

Alžbetina 30  ¦  KošiceAlžbetina 30  ¦  Košice

Pri montáži
dodržiavame

prísne
hygienické

a bezpečnostné
opatrenia

SUPER
AKCIA

na vchodové dvere
s bezpečnostným

kovaním

OKNÁ DO 7 DNÍ
Profesionálni, školení pracovníci

AKCIA
na zateplenie rodinných domov

| uhlíkový polystyrén v cene obyčajného |
pri objednávke do konca mája

elektrická nerezová rúra Elektrolux

590€
Špičkové 
5 - komorové
profily

kovanie

V cene okien je zahrnuté:

demontáž, montáž, vysprávky, vonkajšie
a vnútorné parapety, mikroventilácia,

retiazkové celotieniace žalúzie,
zdvíhač krídla, DPH, odvoz zdarma

Bližšie informácie v predajni

NA SPLÁTKY
BEZ NAVÝŠENIA
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VYPRATÁVANIE 
DOMOV, BYTOVÝCH 

A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
pivnice, povaly, garáže, stavby, sklady.

Čistenie, kosenie pozemkov a výrez náletových drevín.
Ručné búracie práce RD, stodôl, vedľajších budov.

0903 640 759
vypratavaniekosenie@mail.telekom.sk

24. mája 1844 
odoslal Samuel Morse z washingtonského Kapitolu na nádražie v 
Baltimore prvý telegram na svete.

Výročia a udalosti
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������

���TO, RÝCHL���������������
stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia

63
-0

07
7

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

Zľavy platia

do 1. 6. 2020. 

zasklievanie terás

splátky od 149 €

zimné záhrady 

splátky od 98 €

VYHRAJTE 400 €VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%

100% záruka kvality
Sme tu pre Vás už 30 rokov

Chcete chovať hydinu?
PREDAJ VO VAŠOM OKRESE

Objednávky:
www.matejovdvor.sk

0902 466 448
0902 606 436
0902 692 290

Nosnice
Brojlery
Morky
Káčatá
Húsatá
Husokačky

ODLOŽTE SI NÁŠ INZERÁT
HYDINU PONÚKAME CELOROČNE
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