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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.

www.jarekcistikoberce.sk ¦  0915 937 226
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čistí čalúnený nábytok a koberce u Vás aj u nás
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www.cisteniehrobov.sk
0907 946 25611-ročné skúsenosti
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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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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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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 opatrenia

mobil:  0905 245 995
Košice, Priemyselná 4
www.safiroll.sk
e-mail:
safiroll@safiroll.sk
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Jedlíkova 5, Košice
0905 744 995

www.studentservis.sk

VÁM
ZABEZPEČÍ

BRIGÁDNIKOV
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Certifikované bezpečnostné dvere
za najnižšie ceny v Košiciach!!!
Certifikované bezpečnostné dvere
za najnižšie ceny v Košiciach!!!

BEZPEČNOSTNÉ DVEREBEZPEČNOSTNÉ DVERE

430 €430 €
s montážou

450 €450 €
s montážou

560 €
od

560 €
s montážou

Vhodné aj do

PÔVODNEJ

zárubne!!!

Vhodné aj do

PÔVODNEJ

zárubne!!!

SKLADOVANIE
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Mať plotom ohraničený pozemok 
je fajn. Môj psík nebehá po cudzích 
pozemkoch a cudzie sliepky zas ne-
behajú po tom mojom. Teda, nema-
li by. Aj keď – nie som priaznivcom 
plotov. Sú štáty a spoločenstvá, v 
ktorých to ide aj bez nich.

Nemyslím teraz na zlodejov. Aj keď 
si spomínam, že v mojom detstve sa 
nikdy nezamykala bránka. A keď sa 
spustil letný lejak, zrazu na podstiení 
stáli ľudia, ktorí išli či už z obchodu, 
alebo na omšu. A veľa bicyklov.

Píšete nám do redakcie dosť často, 
aby sme pomohli s takým či onakým 
susedským problémom. Viem, so su-
sedmi je to často ťažké. Jeden sa sťa-
žuje, že mu cez betónový plot padajú 
orechové listy, ale neprekáža mu, že 
na ten betónový plot nemá ani sta-
vebné povolenie, ani súhlas suseda. 
Druhému prekáža ohník na susedovej 
záhrade, vraj sú na to ekologické vy-
hlášky, ale neprekáža mu umývať si 
na svojom dvore kamión. Inému zas 
vetvička bazy, presahujúca cez plot zo 
susedovej strany, ale z tej vlastnej to 
môže byť čokoľvek.

Plot má dve strany. Na tej vonkaj-
šej sa nesmie robiť to, čo nám prekáža a 
na tej vnútornej si zjavne môžeme robiť 
čo chceme bez ohľadu na to, čo na to 
sused. Fakt vám, milí čitatelia, nevie-
me v takýchto prípadoch pomôcť. Naša 
redakcia nie je vybavená na riešenie 

susedských sporov. Je na to občiansky 
zákonník.

Úprava susedských vzťahov je za-
kotvená najmä v ustanovení § 127 zá-
kona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákon-
ník v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „Občiansky zákonník“). Uvedené 
ustanovenie upravuje povinnosť vlast-
níkovi veci zdržať sa všetkého, čím by 
nad mieru primeranú pomerom obťa-
žoval iného, alebo čím by vážne ohro-
zoval výkon jeho práv, hovoríme tu o 
obťažovaní iného a vážnom ohrozo-
vaní výkonu práv iného. Obťažovanie 
iného nesmie presiahnuť mieru prime-
ranú pomerom. Musí ísť o taký zásah, 
ktorý nie je spojený s bežným užíva-
ním veci. Zásahy spojené s bežným 
užívaním nehnuteľných, resp. hnuteľ-
ných vecí sú susedia povinní strpieť. 

Lenže, „miera primeraná pome-
rom“ u nás zjavne platí ako vyžado-
vaná povinnosť iba zo strany suseda. 
Máme takú mentalitu. Najskôr som ja, 
potom chvíľu nikto, potom zas ja a už 
nikto. Zákonník nezákonník. Keby to 
nebolo smutné, tak je to na 
smiech. A niekedy sú tie 
ploty fakt jediné výcho-
disko z núdze.

P.S. Zamykajte si 
bránky, jeden dnes ni-
kdy nevie... všetko 
dobré –

Môj svet za plotom

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

66
-0

21
6

Rekonštrukcie
bytov, domov, 0910 433 877

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

0907 268 305  |  www.samkovci.sk
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Rekonštrukcie: maľovanie,
stierky, omietky, sieťkovanie

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

Odvoz odpadu  ¦  0940 375 882

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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Extrakcie zubov
Hneď na úvod musím zdôrazniť,       
že v modernom zubnom lekárstve je 
extrakcia, teda vytrhnutie zuba, 
poslednou voľbou pri riešení akút- 
nej bolesti zuba. Z vlastnej skúse- 
nosti môžem potvrdiť, že v mojej 
praxi zachránené a ošetrené zuby 
počtom niekoľkonásobne prevyšujú 
nad tými vytrhnutými. Vďaka 
moderným technológiám sa výraz- 
ne zvýšila úspešnosť ošetrenia 
rôznych patologických stavov chru- 
pu a k extrakcii zuba preto pristu- 
pujem len v pomerne špecifických 
prípadoch. Jedná sa hlavne o ma- 
sívnu deštrukciu zuba zasahujúcu 
do koreňovej časti, keď už nie je 
možná jeho dostavba či aspoň 
spevnenie koreňa s následnou 
finalizáciou pomocou korunky. 
Podobne je to aj v prípade fraktúr 
(zlomenín) zuba, ktoré zasahujú do 
koreňovej časti a do budúcnosti 
predstavujú riziko z hľadiska tvorby 
a šírenia infekcie. Ďalšou z indikácií 
je zápalový proces, ktorý nie je 
dostatočne potlačený endodontic-
kým ošetrením. K vytrhnutiu zuba 
by sa malo pristúpiť až po vyčerpaní 
všetkých možných riešení. Špeciál- 
nou skupinou sú extrakcie z če- 
ľustnoortopedických dôvodov, teda 
na úpravu zhryzových podmienok 
chrupu. Niektorí pacienti sa doža- 
dujú extrakcie, pričom si neuvedo- 
mujú hodnotu vlastných zubov a nie 
sú ochotní podstúpiť proces záchra- 
ny zuba. Ten je oproti extrakcii 
samozrejme časovo aj finančne 
náročnejší, no určite stojí za to, ak 
berieme do úvahy, že vlastným 
zubom sa nevyrovná ani tá naj- 
drahšia forma protetickej terapie.
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maľby, nátery
nástrek variopaint

na umakartové jadrá

za 8 až 14 dní 

na kľúč

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

SPRÁVY  VODA  KÚRENIE  PLYN
 SADROKARTÓN  KAZETY

vieme, že sa dohodneme ...
Tel.: 055/636 28 43, 0903 613 035
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www.facebook.com/V.Skrivanek

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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SIETE PROTI
HMYZU

Servis
Montáž
Dodanie
Oprava

www.samoplus.sk
SAMOplus
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-odvoz-dovoz
-sťahovanie
vypratávanie
pivníc, záhrad
-likvidácia 
azbestu-eternito-
vých striech, staveb-
ného a iného odpadu
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ČISTENIE HROBOV
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www.peknehroby.sk

KUPÓNNA ZĽAVU10€

JEDNOHROB 65 €  
DVOJHOROB 100 €  
DOPRAVA ZDARMA
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STK
JAZERO

STK + EK
pre objednaných klientov bez čakania

Napajadlá 7, Košice
www.stkkosice.sk

Po - Pia: 
7.00 - 17.00

So: 
8.00 - 13.00

Objednávky 055-304 57 27
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PVC Okná
a vchodové dvere
Interiérové dvere

Objednávky príjmame
mailom a telefonicky

0905 694 993
drevoplast@drevoplast.eu

www.drevoplast.eu
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Lodžiový sušiak + šnúra 

= komplet balenie

záruka 5 rokov

PONÚKAME:

• OKENNÉ SUŠIAKY

• BALKÓNOVÉ SUŠIAKY

• LODŽIOVÉ SUŠIAKY

KOMPLETNÁ
PONUKA NA
KOMPLETNÁ
PONUKA NA

Okenné sušiaky s montážou

bez VŔTANIA a poškodenia

okna alebo fasády!

Zľavy
pre bytové

domy
a zatepľovacie

my

www.eurosusiak.sk   0918 219 828www.eurosusiak.sk   0918 219 828

BIELE
vzor

BIELE
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

ČEREŠŇA
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

66
-0

00
6-

1

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

0917 56 36 12
0911 60 20 40

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

• Sídlisko Terasa, Sokolovská 5   |   Po-Pia: 8-17
• Sídlisko Ťahanovce, Americká trieda   |   Po-Pia: 9-18
   obchodný dom KLAS (bývalá MILA) 1. posch.
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11TERAZ 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

ŽALÚZIE
MARKÍZY
ROLETY

Siete proti hmyzu
Zhŕňovacie dvere

Široký sortiment, rýchle dodávky,
atypické riešenia, 18 - ročná prax

0905 644 448 
055/729 8838

FACH, Jantárová 30, Košice
www.fach.sk, fach@stonline.sk
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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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Uvoľňovanie opatrení môže zna-
menať aj vážne riziko zvýšenia 
nákazy. Preto je veľmi žiaduce, 
aby sa opatrenia uvoľňovali po-
stupne. 

Aj keď je už možné chodiť do ob-
chodov, je na každom jednotlivcovi, 
aby si zvážili, či do nich aj nevyhnut-
ne potrebuje ísť. Čím viac budeme 
prísni na seba, tým je väčšia pravde-
podobnosť, že epidémiu zvládneme s 
minimálnymi alebo malými násled-
kami. Najzraniteľnejšie skupiny mu-
sia chrániť seba a ostatní spoločne 
seba a ich. 

V  súčasnosti máme v  rukách 
prevenciu pred prípadnou druhou 
vlnou ochorenia. Z minulosti vieme, 
že keď opatrenia pri iných nákazách 
neboli dostatočné, alebo sa uvoľnili 
veľmi rýchlo, bola druhá vlna masív-
na a v oblastiach, kde si boli istejší, 
následky druhej vlny boli iba o málo 
menšie ako v prvej. Platí, že tento rok 
bude lepšie dovolenkovať doma, naj-
lepšie na vlastných záhradách alebo 
chatách, alebo proste doma.   S epi-
démiou sa ale budeme musieť naučiť 
žiť, vírus ešte v Európe bude rizikom 
nákazy dlhšiu dobu.

Dodržujte preto naďalej sociálnu 
vzdialenosti medzi ľuďmi minimálne 
jeden meter, lepšie dva metre. Nedo-
týkajte sa takzvanej T zóny na tvári 
(čelo, nos, ústa) neumytými rukami. 

Často si umývajte ruky – platí stále. 
Ak si ich nemôžete umyť, noste pri 
sebe dezinfekčný roztok, aspoň s ob-
sahom alkoholu 60-90 percent. 

Každý druh rúška chráni svojho  
nositeľa a aj jeho okolie. Rúška si pra-
videlne meňte, niekoľkokrát denne. 
Pri kašli alebo kýchaní je zakrývanie  
úst a nosa civilizovanou samozrej-
mosťou.

Podporujte obranyschopnosť 
organizmu stravou  - dostatkom čer-
stvého ovocia a zeleniny, dostatkom 
rýb v strave. Jedzte iba tepelne spra-
cované potraviny. Pravidelne sa vy-
stavujte slnečným lúčom  a doprajte 
si pohyb vonku.

Používajte rukavice, ak sa dosta-
nete na miesta s vysokým rizikom – 
v  dopravných prostriedkoch, alebo 
pri dotyku s  nákupnými vozíkmi 
alebo košíkmi. Často vetrajte, dajte si 
vyčistiť klimatizáciu.

Súčasnosť je pre každého z  nás 
nová skutočnosť. Ale pravdou je, že 
každá epidémia sa raz skončí, skon-
čili sa všetky v  histórii. 
Skončí sa aj táto. Ako, 
to závisí aj od nás všet-
kých.

To znamená – od 
VŠETKÝCH.

Každá epidémia sa raz skončí

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

metabolizmu a výživy

Živnosť je jedným zo základných fo-
riem podnikania v Slovenskej repub-
like. Na jej vykonávanie je potrebné 
ju ohlásiť. Ako a komu sa ohlasuje za-
čatie podnikania na živnosť ? Aké po-
známe druhy živností ? Koľko to stojí ?

V prvom rade je potrebné uviesť, že 
rozlišujeme tri druhy živností: voľné, 
viazané a  remeselné. Na vykonávanie 
voľnej živnosti nie je potrebná žiadna 
odborná kvalifikácia. Ich znenie nie je 
vymedzené zákonom, no Ministerstvo 
vnútra SR vydalo zoznam odporúča-
ných názvov voľných živností. Viaza-
né živnosti sú činnosťami, na ktoré je 
potrebné preukázať kvalifikáciu alebo 
prax v odbore. Sú uvedené v prílohe č. 
2 zákona č. 455/1991 Zb. o  živnosten-
skom podnikaní (ďalej len „Zákon“) 
spolu s  podmienkami na ich výkon. 
Poslednou skupinou živností sú reme-
selné živnosti. Tie sú uvedené v prílohe 
č. 1 Zákona a  taktiež je na ich výkon 
potrebná odborná spôsobilosť, ktorá 
sa preukazuje výučným listom alebo 
iným dokladom o ukončení príslušné-
ho učebného alebo študijného odboru. 

Živnosť môže ohlásiť ako fyzická, 
tak aj právnická osoba. Živnosť sa ohla-
suje prostredníctvom na to určeného 
tlačiva alebo elektronického formulára 
na príslušnom okresnom úrade, odbo-
re živnostenského podnikania v posta-
vení jednotného kontaktného miesta 
(ďalej len „JKM“), alebo elektronicky, 

cez portál slovensko.sk Na ohlásenie 
živnosti fyzickej osoby je potrebné do-
ložiť výpis z  registra trestov, doklady 
preukazujúce odbornú spôsobilosť vás 
alebo vášho zodpovedného zástupcu, 
ak takého máte (v tom prípade bude 
potrebné doložiť aj jeho súhlas s výko-
nom tejto funkcie). Ďalej je potrebné 
doložiť aj doklad preukazujúci opráv-
nenie užívať nehnuteľnosť ako miesto 
podnikania.

JKM vás spolu s  ohlásením živ-
nosti prihlási ako fyzickú osobu aj do 
zdravotnej poisťovne, u  správcu dane 
a taktiež do sociálnej poisťovne. Súčas-
ne vám pridelí aj IČO. JKM je povinné 
vám zo zákona vydať živnostenské 
oprávnenie do troch pracovných dní 
od jeho úplného ohlásenia a zaplatenia 
správneho poplatku, ktorý je 5,00 EUR 
za každú ohlasovanú voľnú živnosť a 
15,00 EUR za každú remeselnú alebo 
viazanú živnosť. V  prípade, že si živ-
nosť ohlásite elektronicky, je ohlásenie 
voľných živností bezplatné a  správny 
poplatok za  ohlásenie remeselných či 
viazaných živností je len 7,50 EUR za 
každú ohlasovanú živnosť.

Ohlásenie živnosti

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

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

»Predám Volvo C 30. Stk 
1/2020. 0908 728 102

»PREDÁM STAV. POZ. V 
KENDICIACH /PO/ 24 
ÁROV. 0905 145 220

»Kúpim 2- 3 izb byt v KE. 
Súrne. Hotovosť. 0910 
652 053

»Kúpim haki lešenie, 
0908 532 682

»Kúpim vzduchovky- 
ové pištole aj vojenské 
vz 35-47, aj flóbertky. 
0905 450 533

»Kúpim domáce tkané 
plátno, vrecovinu, kroje, 
šatky, sukne a starožit-
nosti. 0909 117 320
»Kúpim staré obrazy, 
rámy, mince, hodinky a 
iné zberateľské predme-
ty a kuriozity, 0905 401 
697

»Vitálny šesťdesiatnik 
hľadá partnerku od 50 
do 60 rokov 0903 100 
916  Ďakujem

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.

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

16 ZOZNAMKA    

14 RÔZNE / iné    

01 AUTO-MOTO / predaj        

11 HOBBY A ŠPORT   

sieť 39
regionálnych
novín

www.regionpress.sk

31. mája 2003     
sa uskutočnil posledný let lietadla na-
dzvukového lietadla Concorde.

Výročia a udalosti 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

27
-0

01
3-

1

66
-0

00
8-

1
w w w . p r o f i l i n v e s t . s k

0918 217 665
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Bohoslužby za odvrátenie epidémie
V kaplnke sv. Rozálie na cintoríne sv. Rozálie v Koši-
ciach sa denne o 15:15 slúžili sv. omše bez účasti ve-
riacich za odvrátenie epidémie a ochranu obyvateľov.

Z vďačnosti Pánu Bohu a sv. Rozálii, ako aj z dôvo-
du neustálej potreby modliť sa za ochranu mesta a 
jeho obyvateľov, hlásiac sa k dávnej tradícií modli-
tieb pustovníkov na vrchu sv. Rozálie, sa nedeľné sv. 
omše pre verejnosť o 15:15 v kaplnke sv. Rozálie budú 
slúžiť pravidelne aj počas nasledujúcich týždňov. 
Každú prvú nedeľu bude sv. omša obetovaná tradič-
ne za zosnulých. Vo všedné dni sv. omša na Rozálii 
bude v tomto týždni iba v piatok o 15:15. Sv. omše mô-
žete sledovať online na www.svondreja.sk

Rímskokatolícka farnosť sv. Ondreja, Košice

Firma Toyota naučila svet slovo gemba 
– dielňa, skutočné miesto, kde vznika-
jú a kde sa riešia problémy. 

Policajti nevyšetrujú nehodu alebo zlo-
čin v kancelárii. Idú na miesto činu, kde 
zaistia stopy a urobia analýzy. Podobne 
postupujú aj manažéri vo firme Toyota. 
Miestom ich práce je gemba – miesto činu. 
Nesnažia sa iba opraviť nepodarok alebo 
pokazený stroj, ale hľadajú opatrenia, 
aby sa podobné problémy už nestali. Toto 
je základ dokonalých procesov vo výro-
be. Podobne pracujú však aj vývojári a 
konštruktéri. Používajú veľkú miestnosť, 
v ktorej sú na stenách zavesené výkresy, 
diagramy a grafy problémov, ktoré práve 
riešia. Stretávajú sa pri nich tímy a disku-
tujú, zdieľajú svoje skúsenosti, prinášajú 
návrhy riešenia.

Porovnajme si to s prácou mnohých 
manažérov a inžinierov v našich pod-
nikoch. Sedia v kanceláriách, pozerajú 
grafy v informačnom systéme, do výroby 
takmer nechodia. Pri návštevách firiem 
v Japonsku ma vždy zaujalo, že šéfovia 
trávili takmer všetok svoj pracovný čas v 
dielni – riešením problémov s ľuďmi, ktorí 
tam pracujú.

Všímam si v posledných týždňoch 
jedného politika. Volá sa Ján Budaj. Ke-

dysi vyšiel na ulicu a postavil sa komu-
nistom, keď mnohí „revolucionári“ ešte 
sedeli skrytí v kukurici. Dnes je tento pán 
ministrom. Sadne do auta a ide na miesto 
činu – na skládku, na priehradu, do lesa. 
Nerieši problémy v kancelárii na minister-
stve, ale tam, kde vznikajú. Nie sú to vý-
jazdy pre médiá. Po identifikácii problému 
nasledujú podnety na trestné oznámenia 
a zmeny zákonov. Presne takto by mal 
pracovať manažér vo firme, starosta alebo 
minister– nestať sa obeťou analýz, grafov 
a správ, nevysedávať na schôdzach, ne-
podľahnúť rôznym poradcom a prikyvova-
čom. Zachovať si zdravý rozum a kontakt s 
realitou, stretávať sa s normálnymi ľuďmi, 
ale nezostať pri podávaní rúk, fotografiách 
a všeobecných sľuboch, ktoré sa nikdy ne-
splnia. 

Gemba funguje takto – choď na miesto 
činu, pochop problém a 
nájdi jeho príčinu, na-
vrhni opatrenia, aby 
sa takýto problém 
už nikdy a nikde ne-
zopakoval, zaveď tieto 
opatrenia a dohliad-
ni na to, či to 
funguje. 

Miesto činu

» Ján Košturiak

Prišli pôvodne zo Švajčiarska, no 
nikde v Európe už po nich nenájde-
te tak impozantné pamiatky, ako 
u nás na západe Slovenska vo Veľ-
kých Levároch a v okolí. 

Veľké Leváre ležia na Borskej nížine 
severne od Malaciek neďaleko toku Ru-
davy na plochej vyvýšenine – zvyšku 
riečnej terasy Moravy. Dostupné sú 
hromadnou dopravou, autom, ale aj po 
nádherných cyklotrasách.
Pre milovníkov prírody

V blízkosti Veľkých Levár sa nachá-
dza náučný chodník Rudava alebo Ná-
rodná prírodná rezervácia Abrod. Sú to 
územia na ochranu slatinnej vegetácie 
s významnými rastlinnými spoločen-
stvami a reliktnými a vzácnymi druh-
mi rastlín. Ide o územia európskeho 
významu a sú súčasťou plošne rozsiah-
lejšieho chráneného vtáčieho územia 
Záhorské Pomoravie. 
Zruční Habáni

Habánske múzeum je umiestnené v 
Iserovom dome z roku 1717. Expozícia je 
rozdelená do dvoch častí. V prvej časti 
sa môžete oboznámiť s históriou Veľ-
kých Levár a príchodom Habánov do 
obce. V druhej časti sú ukážky habán-
skych remesiel. Habáni sa svojim spô-
sobom života snažili napodobniť obec 
prvotných kresťanov založenú na spo-
ločnom vlastníctve majetku. Postavili 

si remeselnícke dielne predovšetkým 
na výrobu keramiky a nožov, mlyn, pi-
vovar, kúpele. Spoločne sa stravovali. 
Nazývali sa bratmi a sestrami a svoje 
sídliská označovali ako „bratský dvor“. 
Boli vo všetkom sebestační, starali sa 
o výchovu a vzdelávanie detí. Sami 
trestali previnilcov. 
Poklady sa otvárajú

Habánske múzeum bude otvorené 
od 6.júna do 24. októbra každú sobotu 
od 10.00 do 18.00 hod. Na prehliadky v 
ňom radi uvítajú menšie skupiny náv-
števníkov. Viac informáciíí na kultur-
nydom@levare.sk
Stĺp hanby

Dnes by sa zišiel takmer v každom 
meste, v každej obci. Menšie priestup-
ky pri tom vo Veľkých Levároch boli 
trestané vystavením previnilca na ur-
čitú dobu verejnej hanbe. Pripútali ho 
k stĺpu hanby, aby sa mu ľudia posmie-
vali a zároveň, aby on ostatných od-
strašoval od podobných priestupkov. 

Navštívte Habánsky svet 
vo Veľkých Levároch

» red

30. mája 1635  
ukončil Pražský mier konflikt medzi stavmi a cisárom počas tri-
dsaťročnej vojny.

Výročia a udalosti
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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
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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:

Nutné: 
vodičský preukaz „B“

Vítané:
osvedčenie elektrotechnik §21

0907 127 967
durica@dason.sk

dason žalúzie

PracoVNá PoNuka:

Montér 
tieniacej techniky

a

predajca
(oBchodník) na 

prevádzke v košiciach

ZĽAVY AŽ

-35%

POLYKARBONÁTOVÉ

DOSKY
Zľava až do výšky -30% na vybrané
komôrkové dosky hrúbky 10mm

Od 8,68 €/m2 s DPH

Viac informácií na:

eshop.zenitsk.sk/akcia   KOŠ: +421 46 5430 771   KOŠICE: +421 55 6254 006
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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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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 júna

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

52
- 
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Zavolajte na naše
bezplatné telefónne číslo

0800 162 162
www.stannah.sk 

Viac ako 
750 000 
Stannah  

inštalácií 
výťahov

SPÔSOBUJÚ  
VÁM SCHODY  
PROBLÉM?

Sme priami výrobcovia a špecialisti na najpredávanejšie stoličkové výťahy na svete!

ŤZP občanom poradíme, ako  
získať na zakúpenie štátny  
peňažný príspevok.

Stannah Vám ponúka stoličkové  
výťahy na všetky typy schodísk.
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Zo všetkých strán počúvame rady 
odborníkov, ako je potrebné často 
si dezinfikovať ruky. Lekárne dezin-
fekčné prípravky už našťastie pre-
dávajú, ale pozor!

Dezinfekcia je skutočne dôležitá, 
zbavuje nás celkom spoľahlivo pôvod-
cov najrôznejších nákaz, ale sama o 
sebe môže byť veľmi nebezpečná. Tvrdí 
to britský denník Daily Mail. Upozor-
ňuje, že ľudia by si dezinfekčné spreje a 
fľaštičky nemali nechávať dlhšiu dobu 
v aute. Sú na to viaceré dôvody, ich spo-
ločným menovateľom je alkohol.

Dve riziká dezinfekcie v teple
V horúčavách – a všetci dobre vie-

me, že v kabíne auta na slnku sa veľ-
mi rýchlo vedia vytvoriť veľmi vysoké 
teploty – sa alkohol ako hlavná zložka 
dezinfekčného prostriedku veľmi rých-
lo vyparuje. Takže ak ho používate aj 
dlhší čas, jeho pôvodný účel, a to je 
likvidácia zdraviu škodlivých mikro-
organizmov, sa stráca. Druhý dôvod je 
ešte vážnejší – alkoholové výpary, ale 
aj samotný prostriedok s obsahom al-
koholu je za určitých okolností, najmä 
pri vysokej okolitej teplote, explozívna 
výbušnina.

Hasiči vedia svoje
Takéto nebezpečenstvo nie je iba te-

oretické. Hasiči z amerického Wiscon-
sinu zverejnili fotografiu vnútornej 

časti dverí automobilu, ktoré poničila 
vybuchnutá fľaštička dezinfekcie. K 
fotografii pripísali varovanie: „Väčšina 
dezinfekčných prípravkov obsahuje 
vysokokoncentrovaný alkohol. Sú teda 
prudko horľavé a aj výbušné. Ak nechá-
te  takúto „bombu“ v aute na priamom 
slnku niekoľko hodín, môže spôsobiť 
katastrofu. V kombinácii výparov alko-
holu a škrtnutia zapaľovačom v prípa-
de fajčiarov je riziko dvojnásobné.“

Hygienické utierky
Aj dlhodobé vozenie vlhčených hy-

gienických utierok v aute je vlastne 
zbytočné. Medzi motoristami sú v ob-
ľube najmä ich väčšie balenia. Škatuľu 
dáme niekde do priehradky a časom 
sa hneváme, že je v nej už iba suchý 
papier. Aj preto je pre takéto prípady 
vhodnejšie používať vlhčené utierky v 
jednorazovom balení, z ktorých alko-
hol nevyprchá tak rýchlo.

Dezinfekciu nenechávajte dlho v aute

» red

Daňové priznanie môžu SZČO podať 
až do konca mesiaca nasledujúceho 
po tom, ako vláda ukončí trvanie 
mimoriadnej situácie pre pandé-
miu. To pre nich z hľadiska platenia 
či neplatenia „nového“ poistného 
znamená, že Sociálna poisťovňa im 
až po odovzdaní daňových priznaní 
za rok 2019 bude môcť určiť, či a v 
akej výške budú povinní platiť po-
istné v ďalšom období.

Keďže daňové priznanie je možné 
podať do konca mesiaca nasledujúce-
ho po mesiaci skončenia mimoriadnej 
situácie, pre posudzovanie termínu 
vzniku/zániku povinného sociálneho 
poistenia SZČO budú rozhodujúce tieto 
základné životné situácie:
1. SZČO, ktoré podali daňové prizna-
nie za rok 2019 do 31. marca 2020:

Vznik poistenia sa im bude posu-
dzovať k 1. júlu 2020 tak ako doteraz. 
Prípadné opravné daňové priznania, 
ktoré takáto osoba podá po 31. marci 
2020 budú zohľadnené až k prvému 
dňu tretieho kalendárneho mesiaca, 
ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom 
uplynula lehota na podanie daňového 
priznania. 
2. SZČO, ktoré nepodali daňové pri-
znanie za rok 2019 do 31. marca 2020 
a využili „novú“ lehotu na podania 
daňového priznania počas pandé-
mie:

Vznik poistenia sa im bude posu-

dzovať k prvému dňu tretieho kalen-
dárneho mesiaca, ktorý nasleduje po 
mesiaci, v ktorom uplynula lehota na 
podanie daňového priznania (tá závisí 
od skončenia mimoriadnej situácie – 
pandémie).
3. SZČO, ktoré majú predĺženú leho-
tu na podanie daňového priznania 
za rok 2019:

Tejto skupine živnostníkov sa bude 
posudzovať vznik/zánik poistenia v zá-
vislosti od toho, či posledný deň lehoty 
na podanie daňového priznania uply-
nie najneskôr 30. septembra 2020 alebo 
po tomto dátume (závisí od skončenia 
mimoriadnej situácie – pandémie).

Ak sa im lehota na podanie daňové-
ho priznania v predĺženej lehote skončí 
do 30. septembra 2020, vznik poistenia 
sa im posúdi k 1. decembru 2020. Po 30. 
septembri sa im vznik poistenia posúdi 
od prvého dňa tretieho kalendárneho 
mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, 
v ktorom uplynula lehota na podanie 
daňového priznania.

Odvody živnostníkov od júla

» Zdroj: SP
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stačí prezvoniť alebo zaslať sms
a my sa vám ozveme...

0905 205 774
0948 205 774

záručný
aj pozáručný

servis
zdarma

výrobky
sú

certifikované

záruka
na stálosť

 farby
28 rokov

rámy
sú

hliníkové

www.balkony-zaluzie.sk

Celohliníkové
zábradlie

Zasklievanie
balkónov

• rámový systém Aluplus
• bezrámový systém AluVista, AluVerso

Zasklievanie
terás
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Wupertálska č. 37
KVP, KošiceMONT-SKA s.r.o.
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Dokonca, nemali by sme ich nose-
nie vnímať iba ako prevenciu voči 
možnej pokute. Rúško pred ústami 
a nosom efektívne zadržiava infekč-
né častice pri dýchaní, rozprávaní a 
kašľaní. 

V Nemecku sa veľa a až príliš dlho 
diskutovalo o povinnosti nosiť masku 
v supermarketoch, vo vlaku a vo verej-
nej doprave. Podľa prieskumu medzi 
tamojšími virológmi a infektológmi, 
až dve tretiny z nich dnes priznávajú, 
že v Nemecku sa rúška neodporúčali 
skôr iba preto, že ich jednoducho nebol 
dostatok.

Dnes je preukázané, že kúsok hus-
tého textilného materiálu zadržiava 
častice pred ústami a nosom, ktoré by 
sa inak dostali do otvoreného pros-
tredia pri nechránenom hovorení a 
dýchaní. To však odmietajú mnohí aro-
gantne a egoisticky vziať na vedomie, 
ale na druhej strane, ak sa chceme pred 
nimi chrániť, nosme ešte stále rúško 
aspoň my.

Nemecký výskum, ktorý vedci 
uskutočnili na zlatých škrečkoch do-
kázal naozaj vierohodne, že riziko 
vzájomného prenosu infekcie korona-
vírusu sa znížilo až o 75 percent u tých 
zvierat, ktoré mali nasadené prispôso-
bené rúška. 

„Štúdia má zaujímavú štruktúru a 
je technicky dobre uskotočnená a vy-
hodnotená,“ tvrdí virológ Heinz Feld-

mann z Národného inštitútu alergic-
kých a infekčných chorôb v USA. 

Štúdia jednoznačne podporuje 
úmysel pokračovať v používaní ochra-
ny úst, nosa a očí aj po uvoľnení pan-
demických opatrení. „Aj keby masky 
nakoniec iba znížili riziko infekcie 
u ľudí napríklad o 25 percent, aj to by 
bol veľký úspech,“ pripomenul Heinzí 
Feldmann. Dodržiavanie vzdialenos-
ti a hygiena rúk zároveň zostávajú aj 
naďalej najdôležitejšími ochrannými 
opatreniami.

Štúdia predovšetkým objasňuje, 
aké dôležité je, aby infikovaní ľudia no-
sili masku. Keďže postihnuté osoby sú 
niekedy nákazlivé skôr, ako sa u nich 
objavia príznaky a niektoré infekcie 
môžu byť dokonca úplne bez prízna-
kov, má zmysel pre každého, aby počas 
pandémie nosil masky.

Platí to najmä pre osoby v uzavre-
tých priestoroch. Z nich je z hľadiska 
možnej nákazy – zas podľa inej štúdie 
– najrizikovejší výťah.

Rúška nie sú iba na parádu

» red

Maskotom XVI. letného Európske-
ho olympijského festivalu mládeže 
bude banský škriatok permoník. Už 
čoskoro bude známa aj jeho defini-
tívna podoba. 

Odborná porota ocenila pätnásť ná-
vrhov z 1102 prác, ktoré prišli do výtvar-
nej súťaže Slovenského olympijského 
a športového výboru a organizačného 
výboru EYOF 2022 Banská Bystrica. 

Medzi najmladšími deťmi do 10 
rokov získali ocenenia Liliana Mirgová 
z Hrabušíc, Marián Horváth zo Šale, 
Michal Gajdoš z  Košíc a  Tatiana Hel-
cmanovská zo Spišskej Novej Vsi. V ka-
tegórii do 18 rokov ocenila porota práce 
Juliany Kováčovej z Bratislavy, Natálie 
Šebovej, Karin Karchovej a  Sofie Pod-
hornej z Michaloviec, Kristíny Šikyňo-
vej z Banskej Bystrice a Matúša Bene-
dika z Košíc. V kategórii nad 18 rokov 
ceny získali Denisa Virbová z Veľkého 
Šariša, Karolína Michalcová z Brezian 
a  Marcel Hlaváč. Z  profesionálnych 
návrhov najviac zaujali práce Milana 
Prekopa a  Kataríny Lucinkiewiczovej. 
Podobu maskota zverejní organizačný 
výbor po detailnejšom profesionálnom 
spracovaní jedného z ocenených návr-
hov. 

„Celoslovenský veľký záujem 
o  zapojenie sa do výtvarnej súťaže 
nás veľmi potešil. Kvalita celkovo 1102 
zaslaných prác od žiakov základných, 
stredných a  umeleckých škôl, staršej 

generácie i  profesionálnych grafikov 
a  výtvarníkov bola naozaj vysoká. 
Preto aj výber najlepších návrhov v jed-
notlivých kategóriách bol náročný. 
Rozhodli sme sa oceňovať bez určenia 
poradia. Verím, že definitívna podoba 
maskota, ktorú čoskoro zverejníme sa 
bude verejnosti, a najmä Banskobystri-
čanom, páčiť,“ povedal prezident orga-
nizačného výboru EYOF 2022 Banská 
Bystrica a primátor mesta Ján Nosko. 

V porote boli zástupcovia mesta 
Banská Bystrica, Slovenského olympij-
ského a športového výboru, Akadémie 
umení Banská Bystrica, profesionál-
ni výtvarníci i biatlonistka Anastasia 
Kuzminová.

Víťazné diela zverejnia organizá-
tori súťaže na internetových stránkach 
www.eyof2021.com a  tiež na sociál-
nych sieťach.

Pätnásť ocenených v súťaži o maskota EYOF

» Zdroj: Organising Committee
EYOF 2021 Banská Bystrica
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• moderne vybavená klinika má uzatvorené zmluvy
   so všetkými zdravotnými poisťovňami

• ošetrenie a diagnostika pomocou najnovších technológií 
   vrátane 3-D počítačového tomografu a dentálneho mikroskopu

“All-on-four” (všetko na štyroch) je populárna
metóda implantácie zubov, v ktorej sú

implantované štyri implantáty do čeľustí a sánky.
Pri tejto technológii pacient dostáva pevné zuby

do 24 hodín.

Miniimplantáty
Miniimplantáty sú menšou a lacnejšou verziou

ako bežné implantáty. Zubné náhrady na
miniimplantátoch na rozdiel od klasických

zubných náhrad pevne držia v ústach a zvyšujú
spokojnosť a komfort pacientov.

Výhody:
• možnosť využiť Vašu
súčasnú protézu
• bezbolestná aplikácia
bez chirurgických rezov
• minimum kontraindikácií
• rýchle vhojenie
miniimplantátov
• možnosť okamžitého
zaťaženia

Implantáty All-on-4®

Pracujeme so všetkými typmi implantátov.
Ponúkame viacero možností náhrady zubov.HAPPYDENT, s.r.o.

NAJNOVŠIE

TECHNOLÓGIE

V OBLASTI

IMPLANTOLÓGIE

0940 123 555  |  info@stomatologiaaupark.sk

www.stomatologiaaupark.sk

Nájdete nás

4. poschodie
/Medicínske centrum/
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www.hilfe-in-wuerde.at
office@hilfe-in-wuerde.at

Ak máte záujem o dlhodobú spoluprácu a ančnú istotu, kontaktujte nás

Sprostredkovanie opatrovateľskej
práce v Rakúsku už 15 rokov

0908 868 643 | +43 699 190 48 723 | +43 7672 722 51 12
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Priemyselná 1733/2, KOŠICE
www.TUreality.sk

Ing. Tomáš Šimko  •  0904 408 322 
simko@tureality.sk

ID 34370 
EXKLUZÍVNE!!! NA PREDAJ 
3-IZB. BYT 82m² S LODŽIOU, 
na 4.posch., Viedenská ul. sídl. 
Ťahanovce, KOŠICE I.

ID 31145
EXKLUZÍVNE NA PREDAJ!! 
POLYFUNKČNÝ OBJEKT S 
POZEMKOM 5315m², 
KOŠICE - JUH

ID 35330
EXKLUZÍVNE NA PREDAJ!!! PO-
LYFUNKČNÝ OBJEKT, KOŠICE 
- Staré mesto na Roosveltovej 
ulici s rozlohou 66 m²

ID 35607
EXKLUZÍVNE!!! NOVÁ CENA!!! 
Veľký 1-iz. byt, OV, 49 m², 
KOŠICE STARÉ MESTO 
Kuzmányho sídlisko

ID 36563
2-izb. byt, 52,6 m², 
Rastislavová ul., Košice - Juh

ID 36630
Na predaj vkusne prerobený 1 
izbový byt Košice-Šaca, 32m²

ID 36558
Exkluzívne 3-izbový byt po 
precíznej rekonštrukcii 67m², pre 
náročných klientov, 
sidl. Dargovských hrdinov

ID 36595
EXKLUZÍVNE u nás pekne prero-
bený 3-izbový byt 70m², 
sídl. KVP, Bauerova ul.

ID 36505
Exkluzívne len u nás 3-izbový byt 
80 m², sídl. Košice-Ťahanovce

František Kostelník
kostelnik@tureality.sk 

0905 272 593

Renáta Sopková
sopkova@tureality.sk

0944 145 918

Mgr. Dušan Veber
veber@tureality.sk

0905 508 929

Mgr. Dušan Veber • veber@tureality.sk • 0905 508 929

ID 35669
EXKLUZÍVNE 
na predaj 1-izbový byt Terasa, 
27 m² + veľký balkón, v OV.

68 000 €

123 500 € 105 000 € 125 000 €

102 800 €
38 000 €

93 000 €

79 000 € 120 000 € 657 000 €
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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

info@c-group.sk 0903 431 350
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PRIJMEME

3000 EUR/mesačne Brutto
Mäsiarov (Rakúsko)

Drevár Rakúsko 3500 € /mes. 
Sklad Nemecko 2800 € /mes. 
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HORIZONTÁR
CNC
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Dôchodcov, študentov...
0902 606 436, 0902 692 290

Životopisy zaslať na mail:
 gazdovske.produkty @gmail.com

HĽADÁME
BRIGÁDNIKOV
NA PREDAJ MELÓNOV
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

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

Zľavy platia

do 15. 6. 2020. 

zasklievanie terás

splátky od 149 €

zimné záhrady 

splátky od 98 €

VYHRAJTE 400 €VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%
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