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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.

0905 489 069 | 0907 954 380
www.drevsting.sk
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DREVENÉ OKNÁ | DVERE | INTERIÉR | BRÁNY | PODLAHY | SCHODY

. 78 | KOŠICE
055/685 57 87

SLOVENSKÝ
VÝROBCA

-30%

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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Moldava nad Bodvou

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

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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-nátery striech
-nátery kostolov
-oprava komínov

0908 337 893

ŠUMNÁ 
STRECHA

MICHAL
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NÁTERY 

STRIECH
KOSTOLOV

OPRAVA KOMÍNOV
0908 288 350
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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.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (20.730 domácností)

A sú tu zas

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Povodne. Kým pred dávnejšími de-
saťročiami našich predkov zapla-
vovali veľké vodné toky, dnes nám 
ničia domovy a záhrady potôčiky a 
jarky.

Nie, nie je na vine Medard – vra-
via meteorológovia a argumentujú, že 
Medard „prší od západu“, kým toto po-
časie, ktoré tu v júni máme, prichjádza 
od východu. Je mi veľmi ľúto všetkých 
pracovitých ľudí, ktorým živel v se-
kunde zmenil ich domovy, celoživotné 
dielo, na skládku už viac nepoužiteľ-
ného odpadu. Určite v rámci mojich 
osobných možností nejako pomôžem. 
Lebo ľudia si majú pomáhať. To ich 
robí ľuďmi.

Ľúto mi je pri pohľade na takú 
spúšť. O to viac ľúto, že sa pravidelne a 
čoraz častejšie opakuje. Viac menej pri-
chádza s každým lokálnym silnejším 
či časovo dlhším dažďom. Zaplavujú 
nás malé potôčiky a jarky, priekopy. 
Každý rok. A každý rok vidíme tie isté 
obrazy a počujeme tie isté výpovede vo 
večerných spravodajstvách – hádam 
už od „Jarovníc“. Tamojšia tragédia 
sa udiala takmer pred štvrťstoročím. 
Áno, čas letí. Iba reči akosi zostáva-
jú. Ustaraní starostovia, čakajúci na 

akési spasiteľské eurofondy, občania 
poukazujúci na nevyčistené priekopy, 
potôčiky. A koľkože hektárov lesa to za 
to štvrťstoročie z našej krajiny zmizlo? 
Koľko pôdy sme zaasfaltovali, zabetó-
novali?

Nuž, „za starých čias“, keď ešte žili 
gazdovia a keď tí gazdovia ešte gaz-
dovali, bolo všetko akosi inak. Každý 
si pred domom svoju priekopu pravi-
delne čistil aj bez eurofondov, z hory 
doviezol iba toľko dreva, koľko potre-
boval na stavbu či opravu chalupy, z 
kameňov na roliach staval hrádze, me-
dze, na ktorých vyrastali remízky, ve-
del, že na svahu sa orie po vrstevnici a 
nie v smere spádu toho svahu. Aj domy 
si naši predkovia v určitých lokalitách 
stavali na vyvýšenú „deku“, neraz aj 
meter nad úroveň okolitého terénu.

Naši predkovia to vedeli a doká-
zali sa pred prívalmi vody 
účinne brániť. My máme 
poistky v poisťovniach a 
oči pre plač. Ale to naozaj 
nestačí. Treba sa vrátiť k 
rozumu. K prírode. K 
ohladuplnosti k nej.

Je najvyšší čas. 
S pozdravom
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Rekonštrukcie
bytov, domov, 0910 433 877
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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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0905 161 243V ÝŠKOVÉ  PRÁCE
STRECHY  - čistenie - nátery - opravy

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

0917 56 36 12 | 0911 60 20 40

odborná montáž s licenciou technickej služby od polície SR

AKCIA 270€všetky dvere
SKLADOM

v ponuke aj
hladké dvere

a odtieň Wenge

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

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

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
34
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PREDAJ
ODKVAPOVÝ
SYSTÉM

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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STROJOVÉ
POTERY
0948 300 988

85
_0
16
3

87
-0

00
8

PREBÍJANIE
a  PREČISTENIE

ODPADOVÝCH  POTRUBÍ

0908 580 291

NONSTOPs možnosťou
využitia

kamerového
systému

WC   -   UMÝVADIEL
DAŽĎOVÝCH ZVODOV
PISOÁROV
GULIČIEK
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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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sieť 39
regionálnych
novín

www.regionpress.sk
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STAVEBNÁ MECHANIZÁCIA
na prenájom 
kontajnerový nosič
MERCEDES ATEGO

TATRA 815
s hydraulickou rukou

kolesové rýpadlo
- nakladač KOMATSU WB97S

Košice, Kavečianska cesta 41
0905 642 374
www.ires.sk  ¦  ires@ires.sk

INŠTITÚT VZDELÁVANIA
Mlynská č. 27, II. posch., Košice

0905 902 728, anezkama@centrum.sk
Otvorili sme rekvalifikačné kurzy:
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Možnosť platby v troch splátkach bez navýšenia

MANIKÚRA
PEDIKÚRA

KOZMETIČKA
KADERNÍČKA

KUCHÁR

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

Materiály používané pri výrobe:

Pri montáži
dodržiavame

prísne
hygienické

a bezpečnostné
opatrenia
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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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Navždy nás opustila významná diva-
delná a filmová herečka a recitátorka 
Eva Kristinová (5. 8. 1928 - 14. 6. 2020) 
vo veku nedožitých 92 rokov.

Eva Kristinová začala štúdium na 
bratislavskom Odbornom divadelnom 
kurze v roku 1948. Už po prvom ročníku 
ju vtedajší šéf činohry SND a súčasne 
pedagóg Odborného divadelného kur-
zu Jozef Budský prijal za členku súboru 
Slovenského národného divadla. Našej 
prvej divadelnej scéne ostala bez prestáv-
ky verná ďalších takmer štyridsať rokov.

Eva Kristinová dokázala svoje posta-
vy na divadelných doskách, v televízii a v 
rozhlase vykresliť s psychologicko-realis-
tickým detailom. Stvárnila ženy pevných 
názorov, ktoré radšej ako ideály obeto-
vali vlastný život. Pozornosť si získala 
ako predstaviteľka shakespearových 
postáv, ale aj v postavách hier nemecké-
ho dramatika Bertolta Brechta. Preslávili 
ju televízne spracovania titulných úloh 
z Alžbety Anglickej, Márie Tudorovej 
či Lucrezie Borgie a tiež rad postáv zo 
slovenskej klasiky stvárnených pred ka-
merou – Kubo, Rysavá jalovica a ďalšie. 
Vynikala v recitačnom umení. Prezident 
SR Ivan Gašparovič udelil 1. septembra 
2008 Eve Kristinovej Rad Ľudovíta Štúra 
I. triedy za mimoriadne zásluhy v oblasti 
rozvoja slovenského divadelného ume-
nia a kultúry.

Na divadelných doskách stvárnila 
Eva Kristínová približne 80, väčšinou 

dramatických postáv. Z jej vzťahu k ľu-
dovej poézii, piesňam a obradom sa od-
vinula línia postáv slovenskej ženy - Zuza 
Javorová v Ženskom zákone, či Zuzka v 
Statkoch zmätkoch, Eva v Bačovej žene. 
Protipólom jej ľudových postáv boli kre-
ácie kráľovských typov žien, kde v pred-
nese mohla uplatniť sklony k heroickému 
pátosu, vzdoru a vášni – Lady Macbeth, 
Kleito v Atlantíde, Gertrúda v Hamletovi.

„Buďte sami sebou! Neštylizujte 
sa do póz, nekopírujte si na tvár masky 
iných! Snažte sa využiť čas, ktorý máte 
a bol vám daný, aby ste sa čo najviac do-
zvedeli dobrého, čo najviac potrebného 
a potom uvidíte, že len na tom sa dá bu-
dovať celý svoj zmysluplný život. Keď do 
seba naberiete plytkosť, tak už nikdy na 
nej nebudete môcť nič stavať,  lebo plyt-
kosť je piesok. Ten sa rozsype. 

V živote treba vybudovať pevné fun-
damenty a robiť to s radosťou a chuťou.“ 
(Eva Kristínová)

S úctou...

Navždy nás opustila pani Eva Kristinová

» red

Ministerstvo hospodárstva Sloven-
skej republiky môže na základe zá-
kona o poskytovaní dotácií poskyt-
núť dotáciu na úhradu nájomného, 
ak užívanie predmetu nájmu bolo 
v súvislosti so zamedzením násled-
kov šírenia nebezpečnej nákazlivej 
ľudskej choroby COVID-19 znemož-
nené. 

Dotácia sa týka tých nájomných 
vzťahov (vrátane nájmov majetku štá-
tu), ktoré vznikli najneskôr 1. februára 
2020, ktorých predmetom je miestnosť 
alebo jej časť alebo súbor miestností 
určené rozhodnutím stavebného úradu 
na iné účely ako na bývanie a v ktorých 
nájomca predáva tovar alebo poskytuje 
služby konečným spotrebiteľom vráta-
ne súvisiacich obslužných priestorov 
a skladových priestorov, alebo trhové 
miesto. Nepôjde teda o nájomné vzťa-
hy, ktorých predmetom je nájom sta-
vieb alebo pozemkov.

Aj keď je príjemcom dotácie na 
úhradu nájomného nájomca, o dotáciu 
žiada prenajímateľ v mene nájomcu 
a na svoj vlastný účet. V nájomných 
vzťahoch uzatváraných podľa zákona 
o správe majetku štátu v znení neskor-
ších predpisov (ďalej len „zákon o sprá-
ve majetku štátu“) sa za prenajímateľa 
považuje Slovenská republika, zastú-
pená príslušným správcom majetku 
štátu (ďalej len „správca“).

Osobitný režim počas pandémie pri 

nájme majetku štátu je upravený v § 13c 
ods. 6 zákona o poskytovaní dotácií, 
podľa ktorého sa nájomné počas ob-
dobia sťaženého užívania za prenájom 
nehnuteľného majetku štátu znižuje na 
polovicu, ak správca ako prenajímateľ 
podá žiadosť o dotáciu na úhradu ná-
jomného. O zvyšok pôvodne dohodnu-
tého nájomného (vo výške 50% nájom-
ného) správca požiada v mene nájomcu 
formou elektronického formulára od 
ministerstva hospodárstva.

V konečnom dôsledku nájomca 
de facto priamo neuhradí správcovi 
žiadne nájomné, pretože pôvodne do-
hodnuté nájomné sa zníži o polovicu 
zo zákona a zvyšná časť pôvodne do-
hodnutého nájomného bude správcovi 
uhradená na jeho účet z dotácie minis-
terstva hospodárstva.

Čo s nešťastným nájomným

» Zdroj: MF SR
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vybav a má uzatvorené zmluvy
   so všetkými zdravotnými pois i

 a a pomocou najnovších technológií 
ového tomografu a dentálneho mikroskopu

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

implanto ustí a sánky.
Pri tejto technológii pacient dostáva pevné zuby

do 24 hodín.

Miniimplantáty
Miniimplantáty sú menšou a lacnejšou verziou

ak Zubné náhrady na
miniimplantátoch na rozdiel od klasických

zubn vyšujú
spok komfort pacientov.

Výhody:
 mo v Vašu

tézu
 bezbolestná aplikácia

bez chirurgických rezov
 minimum kontraindikácií
 rýchle vhojenie

miniimplantátov
 mo tého

enia

Implantáty All-on-4®

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

NAJNOVŠIE

TECHNOLÓGIE

LASTI

IMPLANTOLÓGIE

  |  f @ .

www. aa .sk

Nájdete nás

/Medicínske centrum/
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0918 505 932
rudymax@rudymax.sk

rudymax.sk
Rudymax

... váš maximálny komfort,
prehľad a poriadok ...

SLOVENSKÝ VÝROBCA

KUCHYNSKÉ LINKY
na mieru
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DUBOVÝ NÁBYTOK   MASÍV
výnimočné originálne kusy
z dubového masívu za skvelé ceny!

www.holandsky-nabytok.sk

Prešov | Levočská 164
Po-Pi  9⁰⁰-17⁰⁰ | So-Ne  zatvorené

holandskynabytokpo@gmail.com

051/771 0720|0903 567 934|0911 567 934

Totálny výpredaj
už len do 24.7.2020

z dôvodu ukončenia prevádzky
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Nechajte si zhotoviť strechu od profesionálov!

Tesárske, klampiarske a pokrývačské práce.
 Dodávateľ strešných krytín a stavebného reziva.

ONUFER.STRECHY, Humenné, tel.: 0905 866 578
e-mail: onufer.strechy@gmail.com

Poradenstvo, zameranie a cenová ponuka zdarma.

Plechová strešná krytina
od slovenského výrobcu

a ďalšie klasické 
NAJLEPŠIE CENY

6 �/m�
s DPH

krytiny za

VEĽKOMETRÁŽNE  
Airless MAĽOVANIE 
- Novostavby
- Rodinné domy
- Bytové domy
- Priemyselné haly
- Sklady
Tel: +421 905 943 514 I info@airlessmalovanie.sk

Web: www.airlessmalovanie.sk
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Mandátnou zmluvou sa osoba označe-
ná ako mandatár zaväzuje obstarať ur-
čitú obchodnú záležitosť za odplatu  pre 
druhú osobu – mandanta, v jeho mene 
a na jeho účet.  

Obchodnou záležitosťou môže byť 
napr. vedenie účtovníctva, poskytovanie 
právnych služieb, uzatváranie poistných 
zmlúv, predaj podniku a podobne. Man-
dátna zmluva je svojim obsahom a účelom 
príbuzná príkaznej zmluve upravenou Ob-
čianskym zákonníkom a spolu s komisio-
nárskou zmluvou a zmluvami o sprostred-
kovaní, resp. obchodnom vedení, ju 
zaraďujeme medzi obstarávateľské zmluvy.  

Mandátna zmluva pre svoju platnosť 
vyžaduje naplnenie podstatných náleži-
tostí.  Medzi tieto náležitosti patrí určenie 
zmluvných strán - mandant a  mandatár. 
Vymedzenie obchodnej záležitosti a spô-
sob zariadenia obchodnej záležitosti -  ob-
chodnú záležitosť, ktorú má mandatár v 
mene mandanta vykonať, musí byť určité a 
presne špecifikované. Poslednou podstat-
nou náležitosťou je odplata - v mandátnej 
zmluve musí byť dohodnutá odmena pre 
mandatára. 

Mandátna zmluva patrí medzi ne-
formálne zmluvné typy to znamená, že 
zákon nevyžaduje písomne vyhotovenie. 
Výnimkou je prípad, keď predmetom zmlu-
vy je záväzok mandatára, ktorý spočíva vo 
vykonaní právnych úkonov v  mene man-
danta, kde mandant musí udeliť písomné 
plnomocenstvo. 

Najpodstatnejšími povinnosťami 

mandanta je najmä odovzdanie mandatá-
rovi informácie a veci, ktoré sú potrebné 
na vykonanie obchodnej záležitosti a na-
hradenie mandatárovi účelne vynaložené 
náklady a  dohodnutú odmenu. Obsahom 
povinností mandatára je zas postupovať 
pri výkone obchodnej záležitosti s odbor-
nou starostlivosťou, vykonať obchodnú 
záležitosť osobne, ak zmluva neurčuje inak 
a odovzdať mandantovi veci, ktoré od neho 
prevzal za účelom vykonania obchodnej 
záležitosti, vrátane povinnosti nahradiť 
prípadnú škodu, ktorú spôsobil na týchto 
veciach.

Medzi najčastejšie dôvody zániku 
zmluvy patrí splnenie záväzku, teda vyko-
nanie obchodnej záležitosti. Vzájomná do-
hoda o ukončení a taktiež samozrejme smrť 
mandatára, resp. zánik, ak mandatárom 
bola právnická osoba. Mandátnu zmluvu 
však možno za zákonom ustanovených 
podmienok  aj vypovedať, a  to buď čias-
točne alebo  v celom rozsahu. Účinnosť vý-
povede nastáva okamžite, ako je výpoveď 
doručená druhej strane. Pri výpovedi zo 
strany mandatára však nastáva účinnosť 
výpovede až koncom kalendárneho mesia-
ca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola 
výpoveď doručená mandantovi. 

Mandátna zmluva

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

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

Pršalo, teplo je, tak začali rásť. Hu-
bárčenie však má byť koníček, nie 
rabovanie prírody. Ako na to? Ponú-
kame rady skúsených hubárov.

Určite zbierajte iba také huby, ktoré 
bezpečne poznáte. Zbierajte nie príliš 
staré, ale dobre vyvinuté plodnice, 
bez známok hniloby a plesne. Huby 
nezbierame do nevzdušných (naprí-
klad plastových) tašiek a nádob, ale do 
košíkov, prípadne tašiek z prírodných 
materiálov. Huby spracujeme čo naj-
skôr, pretože rýchlo podliehajú skaze. 
Vždy ich dobre prevaríme, prípadne 
inak tepelne upravíme. Jedlá z húb by 
sa nemali opakovane prihrievať. Huby 
konzumujeme striedmo, do polosýta, 
pretože sú ťažko stráviteľné, nikdy ich 
nekombinujeme s alkoholom. 

Po tomto „základe“ 
si pripomeňme aj ďalšie súvislosti.

Každý z nás má právo na oddych a 
relax. Ale treba dodržiavať určité pra-
vidlá a predpisy. Napríklad „zákon o 
cestnej premávke“ zakazuje vjazd na 
poľné a lesné cesty, okrem určitých vý-
nimiek a hubárčenie medzi ne nepatrí. 
Platí to pre všetky poľné a lesné cesty 
- nespevnené, spevnené dokonca aj as-
faltované. Ani nemusia byť označené 
zákazom vjazdu. 

Huby, aspoň nahrubo, čistíme 
priamo v lese. Na odrezkoch z hlúbikov 
sú výtrusy a zostanú tam, kde majú. Z 

masliakov stiahnime kožu z klobúka, 
aby nám neznečistili ostatné huby.

Nazbierajme iba toľko húb, koľko 
dokážeme spracovať, poprípade urobiť 
radosť rodine, priateľom a dobrým zná-
mym. 

A ešte čosi - „čo do lesa prinesieme, 
to z neho aj vynesieme“. V lese nekrič-
me, nepúšťajme nahlas hudbu.  Veľké 
„zverstvo“ je rozkopávanie húb. Každý 
hubár by mal mať aspoň základné zna-
losti o spracovaní nazbieraných húb, 
aby predišiel problémom po ich kon-
zumácii. Týka sa to najmä skladova-
nia, krájania, tepelného spracovania, 
sušenia, mrazenia, konzervovania a 
prípadného konzumovania za surova. 
Hubárčenie je krásna záľuba, ale pa-
mätajme na to, že huby dokážu byť aj 
zákerné. Preto, čím viac o nich vieme, 
tým lepšie.

Je tu čas húb

» red

mob.: 0948 020 669  tel.: 055/78 98 772  fax: 055/78 98 774

Kvalitné okná s dvojsklami i trojsklami za veľmi rozumné ceny
Sme na trhu už 15 rokov a jedna z našich dnešných, zaujímavých ponúk:

Ďalej ponákame okná a dvere:
ALUPLAST, SCHUCO, SALAMANDER,
GEALAN, drevené EUROOKNÁ,
hliníkové okná a dvere so zasklením
a výbavou podľa priania zákazníka,
s príslušenstvom (parapety, žalúzie,
siete) a kompletnými prácami.
Montáž kvalifikovanými pracovníkmi

Okná zo 7 komorového profilu, s tromi tesneniami
a nízkoemisnými trojsklami 48 mm, stavebná hĺbka 81 mm

Hrúbka stien 3 mm
Silná oceľová výstuž
Trojsklo s nízkym prestupom

   tepla (U=0,5 W/m²K)
OKNO DO NÍZKOENERGETICKÝCH

   A TEPELNE PASÍVNYCH STAVIEB
Vhodné do rodinných domov

   aj do panelákov

Pražská 2 ¦ Košice
Otvorené: Po.-Pia. 09:00-14:00
Prípadne po telefonickom
dohovore: 0948 020 669
sk.fores@mail.t-com.sk
www.sk-fores.sk

SK-Fores profi s.r.o.

A
R KOVANÍM
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www.tonystav.sk

0911 639 003

Predaj ch plotov a sieti za najlepšie ceny na trhu !!!
Poskytujeme z vy pre realiz torov a berat ov !!!

G v plot

R ny skladG ny - siete

G v plot

R ny skladG ny - siete

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!

75
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Sú ľudia, ktorých ničí alkohol, drogy 
alebo hazardné hry. Mení sa ich sprá-
vanie a výzor. A sú aj ľudia ktorých 
menia peniaze, moc a sláva. Mení sa 
ich správanie aj výzor. 

Tí prví končia niekedy na ulici, tí 
druhí na rôznych VIP večierkoch. Strá-
cajú postupne citlivosť k svojmu okoliu 
a dovoľujú si stále viac. Sú nenásytní, 
arogantní a myslia si, že zákony pre nich 
neplatia.

Poznám jedného „podnikateľa.“ Ku-
puje si drahé autá a užíva si luxus - z pe-
ňazí, ktoré mu zarábajú iní ľudia. Neváži 
si ich a chce z firmy stále viac - služobný 
Rolls - Royce a ďalšie márnivosti. Svojimi 
drahými hračkami sa rád vychvaľuje v ča-
sopisoch. S ľuďmi ho spájajú len peniaze 
a cesta k moci. Túži po obdive a kupuje si 
v médiách o sebe obdivné články. Penia-
ze sa pre neho stávajú drogou - potrebuje 
ich viac a viac. Pomáhajú mu získať moc a 
falošnú slávu.

Sú dve skupiny ľudí, ktorí majú prob-
lém. V jednej sú ľudia, ktorí skončili na 
ulici, nemajú peniaze ani strechu nad 
hlavou. Alkohol im pomáha prežiť a stá-
vajú sa na ňom závislí. V druhej skupine 
sú tí, ktorí majú nadbytok peňazí a sta-
vajú sa závislí na moci a sláve. Myslím 

si, že sú na tom ešte horšie ako tí prví. 
Tých prvých ľudia často ľutujú, tých 
druhých nenávidia. Tí prví sú už na dne, 
tých druhých pád ešte čaká. Niektorým 
moc stúpla do hlavy tak, že sa budú pre-
zliekať z oblekov do väzenského úboru. 
Ešte aj na súdoch vystupujú arogantne 
a sebavedomo. Tí, ktorí sa ocitli na dne 
sa pokúšajú vstať. Pyšní a sebavedomí 
egocentrici tiež padli, ale nevšimli si to. 
Chudobní a hladní sa zachránia skôr, ako 
bohatí a presýtení.

Mnísi sa pripravovali na boj proti za-
maskovanému zlu v púšti. Evagrius Pont-
ský alebo Ján Kasián hovorili o tom, že 
dobré veci sa môžu stať pre človeka zlými, 
ak ich nezvládne - napríklad maškrtnosť 
a závislosť na vyberaných jedlách, zlé 
myšlienky, láska k peniazom, hnev, ne-
schopnosť naplniť sa radosťou, lenivosť a 
chvastanie sa. 

Kto je viac ohro-
zený zlom - tí, ktorí 
stratili všetko, alebo 
ti, ktorí chcú všetko 
mať? Tí, čo skončili 
na ulici, alebo tí, 
ktorí bývajú 
za vysokými 
plotmi?

Peniaze, moc a sláva

» Ján Košturiak

Zamestnávatelia a SZČO majú mož-
nosť odkladu poistného aj za jún 
2020. samozrejme, až po splnení is-
tých pravidiel.

Zamestnávatelia a samostatne zá-
robkovo činné osoby (SZČO) majú pre-
dĺženú lehotu na zaplatenie poistného 
za jún 2020 až do 31. decembra 2020. 
Vyplýva to z nariadenia vlády o splat-
nosti poistného na sociálne poistenie 
v čase mimoriadnej situácie, núdzo-
vého stavu alebo výnimočného stavu 
vyhláseného v súvislosti s ochorením 
COVID-19 zo 17. júna 2020.

Odklad splatnosti poistného na so-
ciálne poistenie za mesiac jún 2020 do 
31. decembra 2020 platí iba pre zamest-
návateľov v časti poistného za zamest-
návateľa a pre povinne poistené SZČO, 
ak ich čistý obrat alebo príjem z pod-
nikania a inej samostatnej zárobkovej 
činnosti v uvedenom mesiaci poklesol 
o 40 percent a viac. Lehota splatnosti 
poistného na sociálne poistenie za jún 
2020 sa za zamestnancov nemení.

Pri odklade splatnosti za mesiac 
jún 2020 dáva Sociálna poisťovňa do 
pozornosti zamestnávateľom a povin-
ne poisteným SZČO, aby na účely urče-
nia predĺženej lehoty splatnosti poist-

ného na sociálne poistenie za mesiac 
jún 2020 Sociálnej poisťovni predložili 
čestné vyhlásenie. Formulár čestného 
vyhlásenia Sociálna poisťovňa v týchto 
dňoch pripravuje a o jeho zverejnení na 
webovej stránke bude včas informovať.

Pokles obratu resp. príjmu z pod-
nikania oznámi odvádzateľ Sociálnej 
poisťovni práve prostredníctvom elek-
tronického formuláru. Zaslanie jeho 
elektronickej verzie zabezpečí rýchlu 
spätnú väzbu o zapracovaní predĺženej 
splatnosti poistného. Ak nemá prístup 
k internetu, bude môcť Sociálnej pois-
ťovni doručiť jeho listinnú podobu.

Opäť možnosť odkladu poistného

» Zdroj: SP
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»KÚPIM STARÉ MOTORKY-
JAWA/CZ, BABETU, TATRAN, 
STADION, PIONIER, SIMSON, 
VOZIK ZA MOTORKU ALEBO 
DIELY 0905 450 533

»Predám RD pod Tatrami 
v Štrbe. Bližšie info na t.č. 
0910 146 801

»PREDÁM STAV. POZ. V KEN-
DICIACH /PO/ 16 AR. 0905 
145 220

»Kúpim 2- 3 izb byt v KE. Súr-
ne. Hotovosť. 0910652053
»Hľadám 1,5-2 iz. byt na dl-
hodobý prenájom, na sídl. 
Podhradová KE, s balkónom, 
zariadený, 0907123533

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682

»Kúpim starý traktor aj ne-
funkčný 0908363020
»Predám Demižóny, lacno, 
0940 816 022

»KÚPIM vojenské VZDU-
CHOVKY-vz:35-47, PIŠTOLE aj 
FLOBERTKY. 0905 450 533
»Kúpim hokejové kartičky 
slovenskej extraligy 0908 
876 988
»Kúpim staré mince a ban-
kovky. Platím v hotovosti. 
0903 548 208

»Starší pán hľadá priateľku 
od 50 do 60 rokov bývanie 
v rodinnom dome len vážne 
0903 100 916, ďakujem

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj        

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: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
Službu PlatbaMobilom.sk tech-
nicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

16 ZOZNAMKA    

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    

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

Dôchodcovia a ZŤP, ZĽAVY do 30%

ZĽAVY
do30%

zľava sa vypočíta podľa odberu a množstva, uplatnenie zľavy je potrebné nahlásiť vopred pri zameraní technikovi 

Dôchodcovia a ZŤP
zľava sa vypočíta podľa
odberu a množstva,
uplatnenie zľavy je 
potrebné nahlásiť vopred
pri zameraní technikovi 

DVERE /  /  /  /  / 
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Záručná doba 4 roky. Akcia platí do 31. 07. 2020

LETNÁ AKCIA

VONKAJŠIE ŽALÚZIE -29%

VONKAJŠIE AL ROLETY -30%

INT. ŽALÚZIE IDS -45%

Vzorková predajňa - Staničná 1, Košice
0915 479 711 - 055/729 08 68 - dason.ke@dason.sk
Otváracie hodiny: Po, Str, Št 9.00 - 12.00 a 12.30 - 16.00
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 30. 6. 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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SIETE PROTI
HMYZU

Servis
Montáž
Dodanie
Oprava
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www.samoplus.sk
SAMOplus 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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 ZÁRUKA MIN. 20 ROKOV
 NAJLEPŠIA CENA
 ŽIADNA ZÁLOHA
 PRVOTRIEDNA

   KVALITA

NON STOP linka0944 720 932

 zameranie   odborné poradenstvo
 cenová kalkulácia na mieste  ZADARMO !!!

OBNOVA STRIECH
 ETERNITOVÝCH  PLECHOVÝCH

 PLOCHÝCH  KANADSKÝ  ŠINDEĽ
RODINNÝCH DOMOV, PANELÁKOV A BYTOVIEK

BEZ DEMONTÁŽE!
SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY

BITÚMENOVOU LEPENKOU

VYKONÁVAME OPRAVY: KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV

obnova plochých striech technológiou COPERNIT
 záruka minimálne 20 rokov

Slovenská firma
NAJLEPŠIA

CENA
NA TRHU

už 10 rokov
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PREPICHY
        POD CESTY
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Hľadáme servisákaHľadáme servisáka
záhradnej techniky.

HSQ centrum, Dopravná 6, Košice
0905 503 222

Výhodné platové podmienky. Ubytovanie zabez-
pečené a hradené. Možnosť záloh a nadčasov. 
Prax podmienkou. Náplň práce: Obsluha, nastavo-
vanie a údržba strojov. 

Príjmeme 
ZORAĎOVAČOV 
do ČR

85
_0
40
3

Bližšie informácie na tel. čísle 0915 932 584.
OPERÁTOROV VÝROBY do ČR

33
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MEDIAN SK, s.r.o., spoločnosť
pre prieskum trhu, médií a verejnej mienky

HĽADÁ 
extérnych spolupracovníkov

člen ONLINE PANELU 
schopných realizovať jednoduché
projekty (vypĺňanie dotazníkov)

člen adMeter PANELU
(el. meranie médií smartfónom)

Kremnická 6, 851 01  Bratislava V
02 / 208 508 14, e-mail: anketari@median.sk
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STROJOVÉ 
POTERY

STROJOVÉ OMIETKYSSSSSSSSSSSSSSTTTTTTTTTTRRRRRROOOOOOOOOOOOJJJJJJOOOOVVVVÉÉÉÉÉÉÉÉÉ OOOMMMIIIEETTKKYY
www.mikbau.sk

+421 948 912 937
+421 918 048 257

mikbau.sk@gmail.com 85
04
06
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