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Nájdete
vo vnútri
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šatníkové
a policové
zostavy,
vešiakové steny,
komody a iné...

ZAMERANIE a ukážka vzoriek u Vás doma ZDARMA

0915 285 700  055/381 25 30
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BIELE
vzor

BIELE
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
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ORECH
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vzor

DUB
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

 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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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
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Okamžitý výkup nehnuteľností
v hotovosti - aj zadlžených

    Už 23 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
          

2 izb. ŠTUDENTSKÁ  /KOŠICE – SEVER/  - OV, 4.posch., 
53m2, loggia, pivnica, čiastočná rekonštrukcia, situovaný 
v tichej časti v peknej lokalite.
CENA:      104.900 €                   mobil: 0905 877 722
2 izb. NÁMESTIE OCELIAROV /KOŠICE - ŠACA/  - OV, 
2.posch., 47m2,  pivnica, kompletná rekonštrukcia, 
zateplený bytový dom, plná občianska vybavenosť, 
výborná lokalita. Vhodný aj ako investícia do prenájmu. 
CENA:         55.000 €                   mobil: 0917 969 909
STAVEBNÝ POZEMOK, ANIČKA /KOŠICE – SEVER/  
výmera 1071 m2, vhodný na stavbu polyfunkčnej 
budovy, el. prípojka, vodovod, kanalizácia, kompletná 
občianska vybavenosť.
CENA:      130.000 €                   mobil: 0918 181 111
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REKONŠTRUKCIE BYTOV

+3D vizualizácia ZADARMO

0917 729 178      0948 282 953

KVALITA
& SPOĽAHLIVOSŤ
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maľby, nátery
nástrek variopaint

na umakartové jadrá
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SKLADOVANIE
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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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-odvoz-dovoz
-sťahovanie
vypratávanie
pivníc, záhrad
-likvidácia 
azbestu-eternito-
vých striech, staveb-
ného a iného odpadu
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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.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (83.740 domácností)

Učíme sa chodiť

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Niekto venuje najväčší podiel svo-
jej životnej energie, elánu a času 
na to, aby sa naučil, ako “v tom 
chodiť”. 

Mnohí sú v tejto disciplíne skvelí 
naprieč časom, bez ohľadu na spolo-
čensko-politické pomery, členstvo v 
množstve aktuálne vhodných strán 
či zápise v registri ŠTB. Poznáme ich, 
takmer každý tu na Slovensku pozná 
toho svojho “eštébáka” či “boľševi-
ka”, dnes - “demokratického kapita-
listu”, najčastejšie s výrazným, ak nie 
až “rustikálnym” ľavicovým cítením. 
Cítením. Konaním už vôbec nie. A 
vieme, že kto má dobrý nos, ucíti včas 
kadečo.Včas vhodne iba pre neho - vý-
hradne.

Potom máme malinké deti, ktoré 
sa učia zvládať prvé krôčiky životom. 
Máme ľudí po úrazoch, haváriách a tí 
sa tiež neraz učia chodiť opäť. Väčši-
na z nich sa aj naučí a tým ostatným 
musíme pomáhať, už len preto, že sme 
ľudia. Niektorí sa po zlomeninách sta-
vajú na nohy opakovane. Lebo človek 
má stáť, rovno stáť a ísť. To je jeho 
údel, bez ohľadu na okolnosti.

Treba stáť, sme predsa preto ľuď-
mi, aby sme za každých okolností 

stáli. Podľa možnosti a zmyslu pre 
slušnosť - rovno! Známy legendárny 
pesničkár Karel Kryl má v jednej pes-
ničke konštatovanie - “zaujímame po-
stoje, namiesto toho, aby sme stáli”. 
Málokedy sa hrá, keď už náhodou aj 
tento autor, tak väčšinou - “vrah o mo-
rálke káže”. To je síce tiež aktuálna, 
ale úplne iná téma. Niekedy čoskoro 
sa k nej vrátim.

Teraz ešte raz o tom vzpriamenom 
chodení. Má výhodu aj v tom, že ľu-
ďom pri ňom vidíte do tvárí. A viete 
často a našťastie včas rozpoznať, kto 
ju má a kto už nie. Tú vlastnú. Lebo aj 
tváre sú u nás na predaj, iba tovar, v 
mnohých prípadoch. Namä tváre z 
bilbordov.

Vzpriamiť sa, postaviť sa a spraviť 
krok a za ním ďalší a ďalší - o tom je 
život. Po každom páde a úraze rých-
lo vstať a ísť ďalej. A keď 
sa nedá, tak sa to treba, 
hoci opakovane, učiť a 
naučiť.

S pozdravom a že-
laním, aby váš nastá-
vajúci týždeň bol 
plný správnych 
krokov -
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Izolovanie pivníc
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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Kompletné vypratávanie
bytov, pivníc, domov aj s odvozom

Sťahovanie  ¦  0909 103 422

66
-0

15
3

Kosenie a upratovanie pozemkov a záhrad
Výrub stromov  ¦  Strihanie živých plotov

Odvoz odpadu  ¦  0940 375 882
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0911 60 20 40

Rezanie betónu ¦ Vŕtanie betónu
www.diamantoverezanie.sk

mobil:  0905 245 995
Košice, Priemyselná 4
www.safiroll.sk
e-mail:
safiroll@safiroll.sk
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SIETE PROTI
HMYZU

Servis
Montáž
Dodanie
Oprava
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www.samoplus.sk
SAMOplus
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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

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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Využitie moderných 
výplňových materiálov

Fotokompozitné materiály využívané 
v zubnom lekárstve sú neustále 
zdokonaľované, preto nám ponúkajú 
širokú paletu ich využitia. Vďaka 
vynikajúcej chemickej priľnavosti, 
mechanickej odolnosti a dokonalým 
estetickým vlastnostiam má ich 
použitie len málo obmedzení. Použí- 
vajú sa predovšetkým ako výplňové 
materiály po odstránení zubného 
kazu, ale aj na rozsiahle rekonštruk-
cie zubov po endodontickom ošetre- 
ní. Názov fotokompozit vychádza         
z technológie zhotovenia výplne, 
keďže po jej navrstvení na určené 
miesto je vystavovaná UV žiareniu 
pre dosiahnutie jej vyzretia a tvrdo- 
sti. Kvalitná výplň si vyžaduje presné 
dodržanie pracovného postupu, aby 
nedošlo k poškodeniu zuba v zmysle 
následného uvoľnenia  výplne alebo 
citlivosti zuba po ošetrení, preto je na 
jej zhotovenie je potrebný dostatok 
času. Nevyhnutnosťou pre zaistenie 
trvácnosti výplne je nielen dôsled- 
nosť zubného lekára pri technologic-
kom postupe, ale najmä kvalitná 
individuálna starostlivosť zo strany 
pacienta. Princíp chemickej väzby na 
tvrdé zubné tkanivá nám umožňuje 
maximálne šetrenie zdravých tkanív 
zuba v porovnaní s  amalgámovou 
výplňou. Osobitný dôraz treba klásť 
na výber vhodného farebného 
odtieňa alebo kombinácie viacerých 
odtieňov a poznanie anatomických 
pomerov pre zaistenie dokonalého 
výsledku. Nemenej dôležitým 
krokom v rámci pracovného postupu 
je záverečný artikulačný zábrus             
a leštenie výplne tak, aby si pacient 
prítomnosť novej výplne ani 
neuvedomoval. 
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0905 625 433 remal.kosice@centrum.sk

30
na trhu

30
na trhu
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Christian Marty riskoval svoj život a 
bol prvým človekom, ktorý prekro-
čil Atlantik na surfovej doske. O 19 
rokov neskôr bol pilotom nadzvu-
kového stroja Concorde, ktorý hava-
roval po vzlete a následnom požiari 
pri Paríži.

Posledné, čo pilot Christian Marty 
počul 25. júla 2000 o 16:43 hod. počas 
štartu z Paríža bolo: “Máte za sebou 
plamene, horíte…” V tej chvíli sa v 
pilotnej kabíne ešte neozval žiaden 
varovný signál, horela totiž palivová 
nádrž, ale to vtedy ešte nikto nevedel. 
Až o sekundy neskôr začali motory lie-
tadla strácať ťah. Let Air France 4590 
sa začal rútiť k zemi. Bola to prvá a 
jediná havária nadzvukového stroja 
britsko-francúzskej produkcie Concor-
de. Tenký Concorde so špičatým no-
som, nazývaný „lietajúca ceruzka“, a 
pre mnohých najelegantnejšie lietadlo 
všetkých čias, horel ako pochodeň. V 
tejto fáze štartu však už vzlet nebolo 
možné prerušiť. Concorde mal na pa-
lube100 cestujúcich, z toho 96 Nemcov, 
ktorí chceli byť v New Yorku za tri a pol 
hodiny a vyraziť na plavbu na jednom z 
plávajúcich luxusných hotelov po sve-
tových oceánoch.

Za smrť 113 ľudí (vrátane posádky a 
obetí na zemi) pri katastrofe pri Paríži 
podľa súdu bola zodpovedná americká 
spoločnosť Continental Airlines. Súd 
jej nariadil zaplatiť pokutu 200-tisíc 

eur a milión eur odškodné francúzskej 
leteckej spoločnosti Air France. Jedné-
ho z mechanikov Continental Airlines 
Johna Taylora odsúdili na 15 mesiacov 
podmienečne. Ostatných obvinených 
- nadriadeného mechanika Continen-
tal Airlines Stanleyho Forda, ako aj 
bývalého predstaviteľa francúzskeho 
leteckého úradu a dvoch konštruktérov 
Concordu - súd oslobodil.

Príčinou nehody z 25. júla 2000 bol 
podľa súdu kus kovu, ktorý odpadol z 
lietadla americkej spoločnosti na od-
letovú dráhu pred vzletom Concordu z 
parížskeho letiska Charlesa de Gaullea. 
Pneumatika kolesa lietadla po náraze 
naň začala horieť, explodovala a prera-
zila palivovú nádrž.

Je to síce “už” dvadsať rokov, ale 
pred nimi dala táto smutná udalosť 
drsnú bodku za jednou úžasnou érou 
civilného dopravného letectva.

“Máte za sebou plamene”

» red

Konštrukčne riešený poter, pre podlahové kúrenie

SAMONIVELIZAČNÝ,
LIATY ANHYDRITOVÝ

(sadrový poter)
Otvorenie pórov poteru prebrúsením

VYLIEVAME POTERY

0908 487 626 poterponuka@gmail.com
www.vylievamepotery.sk
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ZDRAVOTNÍCKE 

0915 595 575
odevy a obuv
Rastislavova 68, Košice

www.abtex.sk
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17DROBNÉ
údržbárske

PRÁCE0949 707 583

vodoinštalačné a elektroinštalačné práce, obklady, dlažby,
sadrokartónové podhľady a priečky, omietky, maľby,
zateplenie rodinných domov, oporné múry

REKONŠTRUKCIE bytových jadier
STAVBY rodinných domov na kľúč

AKCIA
Bezpečnostné
dvere ZDARMA
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0905 611 093

ŽALÚZIE
a SIETE
LETNÁ
AKCIA
-40%

SERVIS OKIEN

www.eurofal.sk | eurofal@gmail.com

bezpečnostné dvere, plastové okná
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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
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NONSTOP INFOLINKA

NA ČOKOĽ’VEK OD AŽ DO
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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

INZERÁT,KTORÝ
PREDÁVA
Redakcia Košicko
Němcovej 30, Košice
3. poschodie, č.d. B.3.07 
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»KÚPIM Cz, JAWA, SIM-
SON, PIONIER, STELA ale-
bo aj diely. 0949 505 
827
»KÚPIM STARÉ MOTORKY-
JAWA/CZ BABETU TATRAN 
STADION PIONIER SIMSON 
VOZÍK ZA MOTORKU ALEBO 
DIELY. 0905450533

»Kúpim garsonku - 2iz 
byt. Súrne. Hotovosť. 
0910 652 053

»PREDÁM PÁNSKY 1/1 
CESTNÝ BICYKEL TRAMP 
2/6 PLNE VYBAVENIE 60 E 
0907 368 279
»KÚPIM VZDUCHOVKY- vz: 
35-47, PIŠTOLE aj FLOBERT. 
0905 450 533

»Kúpim hrubé plátno 
vrecia kroje sukne šatky 
hodiny porcelán obrazy 
nábytok 0909 117 320

Občianska
riadková
inzercia

11 HOBBY A ŠPORT   

auto-moto/predaj 1
auto-moto/iné 2
byty/predaj 3
byty/prenájom 4
domy/predaj 5
pozemky/predaj 6
reality/iné 7
stavba 8
domácnosť 9
záhrada a zverinec 10
hobby a šport 1 1
deťom 12
rôzne/predaj 13
rôzne/iné 14
hľadám prácu 15
zoznamka 16
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02 AUTO-MOTO / iné 

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 uverejniť 
v ľubovoľných iných našich no-
vinách, KE zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na druhej 
strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

07 REALITY / iné       

14 RôZNE / iné    

Ponúkli mi miesto ministra. Minuli sa 
kandidáti. Jedni kradli, ďalší odpiso-
vali a ostatní odmietli. Zobral som to. 

Mám veľkú kanceláriu a pod sebou 
tisíce úradníkov. Požiadal som najvyš-
ších o dôležité dokumenty. Krútili sa ako 
hadi. Nosili mi rôzne fascikle, len nie to, 
čo som chcel. Rozprávali niečo o utaje-
ných spisoch. S úsmevom vysvetľovali, 
že vedia, čo majú robiť a mne stačí chodiť 
na stretnutia s občanmi. 

Vo funkciách sú ľudia z firiem, s kto-
rými ministerstvo obchoduje. A kradnú 
ako straky. Podľa presných schém - 
komu, koľko a za čo. Stačí vymeniť figúr-
ky a mohol by som kradnúť aj ja. Chcem 
však úrad vyčistiť. Vytváram zoznam 
firiem, ktoré dávali úplatky. Právnici mi 
vysvetľujú, že zmluvy za desiatky mi-
liónov na predražené služby sa nedajú 
vypovedať. Snažím sa aspoň vyhodiť 
ľudí, ktorí zmluvy pripravili. Niektorí 
sú nevyhoditeľní, ostatní majú nárok 
na veľké odstupné. Pracujem od rána do 
večera, sedem dní v týždni. Ľudia píšu 
protestné listy, že zmeny sú pomalé. Vo-
lajú mi rôzne telefónne čísla - neznámi aj 
známi, ktorých som roky nevidel. Jedni 
mi chcú radiť, druhí žiadajú funkcie pre 
seba alebo svoje deti. Ďalší prišli robiť 

obchody. Všade veľa masiek a falošných 
úsmevov. Volajú právnici, že som nepre-
dĺžil nevýhodné zmluvy. Hrozia penále. 
Skrachovaný politik analyzuje v archíve 
moju diplomovku. Ateista strihá moje 
staré videá z duchovných stretnutí. Tla-
čí na mňa klub 500. Ak im nepomôžem, 
tak každý deň vyhodia jedného hráča 
golfu. Ako v rukojemníckej dráme. No-
vinári prekrúcajú a komentujú moju 
prácu. Snažia sa ukázať svoj výnimočný 
intelekt a moju neschopnosť. Mojej rodi-
ne nadávajú. Nič sa mi nedarí. Pracujem 
do úmoru a všetko na mňa padá. Padám 
aj ja. Ministerstvo sa mi stráca v akejsi 
hmle. Prebúdzam sa spotený a strašne 
unavený. Našťastie to bol iba zlý sen. 
Cítim obrovskú úľavu. Odchádzam do 
Kláštora pod Znievom. Sedíme s chlap-
cami na lavičke pred Dobrým Pastierom 
a tešíme sa. Nemusí-
me robiť ministrov, 
nemáme veľké ba-
voráky, kancelárie 
a úradníkov. Máme 
iba slobodu ľudí, ktorí 
nič nemajú a nemu-
sia.

Stal som sa ministrom

» Ján Košturiak
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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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Kompletné PODLAHOVÉ
elektrické KÚRENIE 
pre Váš dom, byt alebo chalupu.

Profesionálna montá , návrh pod a Vášho lania, dodanie

materiálu a Vám, výpo et al ulácie úrenia zadarmo.

0903 249 303
kleva.sro@gmail.com
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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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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 augusta

ká nerezová rúra Elektrelektric olux

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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Kontakt: 0948 787 777  •  www.balkona.eu
Hľadáme odberateľov - montážne �rmy
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u nás si nemusíte 
vybera� medzi

ERSTVOS OU, 
KVALITOU A CENOU

049

-42%
1 l

0.85*

Trvanlivé mlieko
• polotu�né

299

Supercena
cena za 1 kg

Vajcia M

129

15 kusov

(1 kus = 0,09)

Kuracie prsia 
a štvrte

CCHHLLLAADDEENNNÉÉ

Hrozno biele 
stolové

144

-56%
kg

3.29

pl
at

í o
d 

30
. 7

.

Instantá káva

399

300 g

(1 kg = 13,30)

Nitan/Paprkáš
• krájaný

099

120 g

(100 g = 0,83)

Schwarzwaldská 
šunka

249

250 g

(1 kg = 9,96)

Dusená 
šunka  
• exta tenké 

plátky
• rôzne druhy

349

400 g

(1 kg = 8,73)

OD NEDELE 2. 8. 

Ponuka tovaru platí od 2. 8. do 8. 8. 2020 alebo do vypredania zásob. Chyby v tla�i vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zien v baleniach a varantoch ponúkaného tovaru. Odber ožný len v obvyklo nožstve.

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 21. 7. 2020.
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... a mnoho �alších výrobkov na www.lidl.sk

pl
at

od
30

.
.

Urpiner Multack 399

8 x 0,5 l

(1 l = 1,00)

4 l

Lina
• rôzne druhy

119

3 x 60 g

(100 g = 0,66)

180 g

Termix do vrecka 
• rôzne druhy

059

120 g

(100 g = 0,49)

Car-Sun
• rôzne druhy

249

10 x 0,2 l

(1 l = 1,25)

2 l

999

Jumbo

(1 kus = 0,14/0,12)

72/84 ks

Detské lienky
• junior/maxi

** Biocídne výrobky používajte bezpe�ne! 
Pred aplikáciou si pre�ítajte údaje na obale a prpojené 

informácie o výrobku!

Univerzálny 
dezinfek�ný srej**

299

750 ml

(1 l = 3,99)

Chery aradajky
dat�ové stacové 129

Supercena

(1 kg = 3,69)

350 g balenie

Konzuné 
zeiaky 
skoré 039

-56%
kg

0.89

TENTO TÝŽDE�

OD NEDELE
DO SOBOTY

2. – 8. AUGUSTA

Ponuka tovaru platí od 2. 8. do 8. 8. 2020 alebo do vypredania zásob. Chyby v tla�i vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zien v baleniach a varantoch ponúkaného tovaru. Odber ožný len v obvyklo nožstve.
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Raňajkovať by ste mali ako cisári, 
obedovať ako králi, no večerať musí-
te ako žobráci. A hneď z troch príčin 
- klesne vám krvný cukor, nastavíte 
si efektívne spaľovanie tukov a lep-
šie sa vyspíte.

„Ak chcete schudnúť alebo zní-
žiť hladinu cukru v krvi, mali by ste 
konzumovať veľa energie v potrave 
ráno a iba trochu včer,“ hovorí Kerstin 
Oltmanns, ktorá vedie sekciu psycho-
neurobiológie na univerzite v Lübecku. 
Spolu so svojimi kolegami uskutočnila 
dôkazovú štúdiu so šestnástimi dospe-
lými mužmi s normálnou hmotnosťou. 
Väčšinu energie strávila polovica z ni-
cho 9:00 a druhá polovica zas o 19:00. 
Obed mali všetci a vždy rovnaký.

Povedzme si však hneď na úvod, 
že večerať by sme mali najneskôr šty-
ri hodiny pred spánkom. A teraz sa 
pozrime na to, čo večerať, ak chceme 
konzumovať posledné denné jedlo v 
súlade so zásadami zdravej výživy. V 
prvom rade by malo platiť, že večera by 
mala byť ľahká, no zároveň výživná. Je 
vhodné dopriať si pokrm so zvýšeným 
podielom bielkovín a nižším obsahom 
sacharidov. Existuje obrovské množ-
stvo rozličných druhov zeleniny, ktoré 
je možné pripraviť na mnoho spôsobov. 
Skvelou večerou je šalát z čerstvej zele-
niny. Ale aj chutná krémová zelenino-

vá polievka. Ak ste “na mäso”, potom si 
pripravte na večeru kuracie či morčacie 
mäso. Môžete si dopriať aj ryby, ktoré sú 
nielen bohaté na bielkoviny, ale aj na 
dôležité omega mastné kyseliny. Medzi 
potraviny vhodné na večeru môžeme 
zaradiť aj rozličné mliečne výrobky. 
Doprajte si kvalitný jogurt, dobrou voľ-
bou je cottage cheese alebo mozzarella, 
ku ktorej neodmysliteľne patria chutné 
paradajky, bazalka a olivový olej.

Práve v letných mesiacoch vždy, 
keď jete jedlo, metabolická aktivita 
vášho tela sa zvyšuje a s ňou aj teplo, 
ktoré vydáva, pretože musí tráviť tuky, 
sacharidy a bielkoviny, ktoré ste práve 
jedli.A z horúcej bežnej noci noci je zra-
zu noc už naozaj celkom neznesiteľná.

A ako dopadla štúdia? Muži, ktorí 
konzumovali striedme večere, odbú-
ravali telesný tuk oveľa rýchlejšie ako 
tí,, ktorí sa večer “napakovali” do plna. 
A ich glykémia sa čoskoro dostala do 
pásma normy.

Čo majú spoločné 
cisári, králi a žobráci?

» red

Muža v Česku napadol roj ôs. Po po-
četných pichnutiach dostal anafylak-
tický šok a upadol do bezvedomia. 
Záchranárom sa ho už nepodarilo 
oživiť. Toľko agentúrna správa.

Uštipnutia osou, včelou, či komárom, 
čmeliakom, sršeňom a kliešťom zane-
chávajú v mieste bodnutia jed. V orga-
nizme niektorých ľudí vyvoláva búrlivé 
negatívne reakcie.

Uštipnutie osou alebo včelou
Pre správnu liečbu je dôležité roz-

poznať, o aký druh reakcie po bodnutí 
hmyzom ide. Všeobecne môžu nastať 
dva typy prejavov: nealergická reakcia, 
vyvolaná pôsobením nízkomolekulár-
nych látok účinkujúcich na cievy a aler-
gická reakcia, spôsobená proteínmi. 

Po bodnutí
Ak sa objaví iba drobný lokálny opuch 

a svrbenie v oblasti, kde je uštipnutie, ide 
o nealergickú reakciu, prirodzenú pre 
každého človeka. Slabá bolesť by mala 
ustúpiť do 24 hodín. Ak človek prekoná 
už raz celkovú reakciu je potrebné urobiť 
zásadné opatrenia. Pacient musí byť in-
formovaný o včasnej a účinnej samolieč-
be a mal by byť vybavený preukazom s 
uvedením diagnózy alergie na včelí ale-
bo osí jed a s návodom ako postupovať 
v prípade uštipnutia hmyzom. Tiež musí 

byť vybavený osobným pohotovostným 
balíčkom. Čím rýchlejšie alergická reak-
cia nastupuje, tým je závažnejšia. Vtedy 
je nevyhnutné ihneď uložiť postihnutú 
osobu do stabilizovanej polohy a zavolať 
rýchlu lekársku záchrannú službu.

Ťažká lokálna reakcia
Nadmerný opuch, ktorý môže byť až 

veľkosti mužskej dlane.

Ľahká celková reakcia
Druhý stupeň sa prejavuje generali-

zovanou žihľavkou, svrbením na celom 
tele a nevoľnosťou. 

Mierna celková reakcia
Príznakmi sú opuch mäkkých tkanív 

tváre, pocit úzkosti v hrudníku s napína-
ním na vracanie. Ovyklé sú aj závraty a 
bolesti brucha. 

Ťažká celková reakcia
Pridáva sa pocit sťaženého dychu s 

ťažkým prehĺtaním, zachrípnutím, za-
stretým hlasom, omámenosťou a stra-
chom zo smrti.

Anafylaktický šok
Nastupuje zmodrenie pier a prstov 

rúk, s poklesom krvného tlaku s ko-
lapsom. Výnimkou nie je ani pomočenie 
a bezvedomie.

Letná mora mnohých 
- uštipnutie hmyzom

» red
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VYPRATÁVANIE 
DOMOV, BYTOVÝCH 

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

0903 640 759
vypratavaniekosenie@mail.telekom.sk

Čistenie, 
kosenie pozemkov 
a výrez náletových 

drevín. Ručné búracie 
práce RD, stodôl, 
vedľajších budov.

1.augusta 1907       
sa datuje vznik skautingu; zakladateľ lord Robert Baden-Powell zatrúbil 
na roh africkej antilopy kudu na 1. skautskom tábore na ostrove Brownsea.

Výročia a udalosti

Situácia je naozaj vážna, hoci si to 
takmer nikto nepripúšťa. Vážnej-
šia ako na jar, keď sme v panike 
skupovali rúška, dezinfekciu a 
keď sme sa vôbec báli vyjsť von. 
Napríklad Mexiko hlási rekordný 
nárast v počte infikovaných - ak-
tuálne ich má takmer 90 tisíc.

Keďže gastropriemysel nechce 
stratiť tržby, pomáha, ako vie. V mes-
te Mexiko sa v reštaurácii rozhodli 
udržiavať sociálny odstup pomocou 
plyšových medvedíkov.

Parťáci z plyšu

» Zdroj: Der Spiegel                 Foto: Edgard Garrido/Reuters
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Reštaurácia - každý druhý stôl voľ-
ný. Racionálny, nie príliš dlhý je-
dálny lístok. Ceny dobré. Pri vstupe 
škatule s gumovými rukavicami 
veľkosti S a veľkosti XL. Viaceré dez-
infekčné dávkovače, všetko podľa 
predpisov.

Všetko splnené do bodky. Mnohé 
nemocnice by sa mohli prísť podučiť. 
A ak chcete použiť toaletu, musíte si 
obliecť masku. Všetci zamestnanci 
chodia okolo vášho stola s s plastovým 
chráničom pred ich tvárou.

Lenže! V reštaurácii sa akosi zle 
dýchalo. Správne, aj klimatizácia bola 
vypnutá, no na druhej strane, zas ne-
bolo ani len pootvorené žiadne okno, 
neexistovala možnosť prirodzene vet-
rať.

Ale - nariadenia, vyhlášky a pred-
pisy boli dodržané. Ibaže to, čo platilo 
v súvislosti s ochranou proti pandémii 
tento rok v marci, to už je doba kamen-
ná ochorenia Covid 19. Medzitým veda 
uskutočnila obrovský skok v poznaní.

Mnohí vedci poukazujú na to, že 
aerosoly hrajú hlavnú úlohu pri koro-
nových infekciách, ide o malé častice, 
ktoré vírusy môžu prenášať vzduchom 
dlhý čas, najmä v uzavretých miest-
nostiach bez prívodu čerstvého vzdu-
chu alebo ventilačných systémov so 
špeciálnymi filtram. A môže to mať 
veľký zmysel.Vo vnútri sa konali všet-
ky dobre známe udalosti, pri ktorých sa 

mnoho ľudí nakazilo z jedného zdroja. 
Rôzne párty, večerné prednášky, bi-
túnky, bane. Keď tisíce ľudí demonštro-
vali proti rasizmu pred týždňami na 
uliciachii, existoval veľký strach. Ale 
pretože to boli demonštrácie vonku, 
takmer nikto sa nenakazil. 

Zdá sa však, že tieto informácie ne-
prenikajú k tým, ktorí z nich majú robiť 
koncepty a následné opatrenia. Rozši-
rujte medzi svojimi priateľmi, že všade 
treba dlho a účinne a podľa možnosti 
nepretržite vetrať. Že otvorené okná 
dnes znamenajú spásu, kým klimati-
zácia je nákazovo vysoko riziková. A 
že nie je chyba to nevedieť, ešte done-
dávna to nevedeli ani samotní vedci. 
Chyba je to neskúsiť.

Od klimatizácie späť k vetraniu

» red (zdroj Der Spiegel)

V platnosti už je prvá dohoda s Vše-
obecnou úverovou bankou , a.s. 
(VÚB) o poskytovaní úverov s Anti-
korona zárukami od EXIMBANKY 
SR. VÚB tak môže poskytnúť sloven-
ským podnikateľom úvery od 2 do 20 
miliónov eur s maximálnou úroko-
vou sadzbou 1,9 percenta p.a. so zá-
rukami od EXIMBANKY SR až do 80 
percent hodnoty úveru.

„Sme veľmi radi, že sa nám po takej 
krátkej dobe od zverejnenia výzvy, po-
darilo podpísať túto dohodu s jednou z 
najväčších bánk s dlhoročnou tradíciou 
na slovenskom trhu,” uviedla generálna 
riaditeľka EXIMBANKY SR Monika Ko-
hútová.

V rámci tohto programu finančnej 
pomoci bude EXIMBANKA SR poskyto-
vať záruky v prospech bánk za účelom 
poskytovania zvýhodnených úverov 
podnikom. Napomôže tak podnikom 
preklenúť nepriaznivé obdobie spôso-
bené pandémiou COVID-19 za účelom 
udržania zamestnanosti, podpory fi-
nančnej kondície, likvidity a peňažných 
tokov podnikov.

Úvery s antikorona zárukou sú ur-
čené slovenským podnikom, ktoré majú 
záujem v bankách čerpať úver vo výške 
od 2 miliónov eur do 20 miliónov eur a 
budú poskytované so splatnosťou 2 až 6 
rokov. Na úver sa vzťahuje poplatok za 
záruku vo výške závislej od splatnosti 
úveru, ktorý bude podniku odpustený 

ak udrží zamestnanosť. Podporené pod-
niky budú môcť úverové zdroje použiť 
na financovanie svojich prevádzkových 
ako aj investičných potrieb.

„Veľká garančná schéma dnešným 
dňom reálne vchádza do ekonomic-
kej praxe. Som veľmi rád, že sme tento 
projekt dotiahli do konca. Teraz je len 
na bankách a firmách, aby štátom za-
ručené úvery pracovali v prospech Slo-
venska. Verím, že sa do tohto programu 
zapoja aj ďalšie banky. Toto je prvýkrát 
v histórii Slovenska, čo vláda využila 
takýto nástroj, že ponúka firmám v zá-
rukách pol miliardy eur mesačne,“ po-
vedal minister financií Eduard Heger.

Firmy a podnikatelia by sa teda 
mali jednoduchšie dostať k novým fi-
nančným zdrojom. „Bude to výhodné 
pre spotrebiteľov ale aj pre banky, keď-
že úvery bude garantovať štát vo výške 
80 percent až 90 percent. Zvyšok rizík 
so sebou ponesú komerčné banky, na 
ktorých zostane aj posudzovanie rizi-
kového profilu jednotlivých klientov,“ 
povedal štátny tajomník ministerstva 
financií Marcel Klimek.

Veľká garančná schéma by mala 
mať mesačnú kapacitu 500 miliónov 
eur. V rámci nej sa budú môcť prostred-
níctvom jednotlivých bánk financovať 
malé aj veľké spoločnosti. Garančná 
schéma je súčasťou opatrení na zmier-
ňovanie dopadov pandémie nového 
koronavírusu.

Na pomoc Slovensku

» Zdroj: MFSR

Žiadatelia o dotácie na nájomné, 
ktorí majú problémy s vypĺňaním 
žiadostí, nájdu od pomoc najnovšie 
v šiestich regionálnych klientskych 
centrách. So žiadosťami im priamo v 
centrách pomôžu pracovníci Slovak 
Business Agency (SBA). 

Pomoc pracovníkov agentúry môžu 
využiť napríklad podnikatelia, ktorí ne-
disponujú potrebnou technikou alebo 
majú problém s vyplnením formulára. 

Žiadatelia o nájomné, ktorí nema-
jú k dispozícii počítač, notebook alebo 
čítačku na elektronický podpis, budú 
môcť využiť technické prostriedky, kto-
ré pre nich rezort hospodárstva a SBA 
pripravili v klientskych centrách. S 
vyplnením žiadosti im poradia kvalifi-
kovaní pracovníci. V prípade, ak sa do 
klientskeho centra dostavia obe strany 
(prenajímateľ a nájomca), žiadosť o do-
táciu na nájomné je možné podať okam-
žite - spoločne na jednom mieste. Klient-
ske centrá sú pre žiadateľov k dispozícii 
v šiestich krajských mestách – Bratisla-
va, Trnava, Trenčín, Nitra, Banská Bys-
trica a Prešov. „Aby mohli pracovníci 
SBA plynulo, efektívne a plnohodnotne 

pomáhať, odporúčame podnikateľom, 
aby si vopred preverili obsadenosť 
klientskeho centra. Samozrejme, môžu 
sa aj priamo telefonicky objednať na 
konkrétny čas,“ doplnil minister hospo-
dárstva Richard Sulík. Všetky kontakty 
a otváracie hodiny klientskych centier 
sú k dispozícii na adrese: https://najmy.
mhsr.sk/kontakty.html.   

O dotáciu na nájomné môžu žiadať 
podnikatelia, ktorí mali pre korona-
krízu zatvorené prevádzky alebo vý-
znamne obmedzili svoju činnosť. Rezort 
doteraz prijal takmer 4-tisíc žiadostí o 
dotácie, pričom vyplatených bolo zatiaľ 
1,5 milióna eur. Mechanizmus je po-
stavený na dobrovoľnosti - na dohode 
prenajímateľa a nájomcu. Dotáciu na 
nájomné možno poskytnúť vo výške, v 
akej bola poskytnutá zľava z nájomného 
na základe dohody medzi prenajímate-
ľom a nájomcom, najviac však vo výške 
50 % nájomného. Ak sa prenajímateľ a 
nájomca dohodnú na nižšej zľave, ná-
jomca bude mať možnosť zaplatiť zo-
stávajúce nájomné v rovnako vysokých 
mesačných splátkach do 48 mesiacov. 

Neviete ako žiadať o pomoc 
za nájomné za priestory?

» red zdroj MH SR
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VŔTANIE
STUDNÍ

INZERÁT,KTORÝ
PREDÁVA
Redakcia Košicko
Němcovej 30, Košice
3. poschodie, č.d. B.3.07 
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Prijmeme zamestnancov
na pozíciu

Podmienka:
polovičný invalidný dôchodok
Prax v odbore vítaná
S pozitívnym 
prístupom
k upratovaniu

UPRATOVAČKA

Plat 950€
brutto

mesačne

0905 624 571
unimoda@stonline.sk
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sieť 39
regionálnych
novín

www.regionpress.sk

4.augusta 1875        
zomrel Hans Christian Andersen, dánsky 
spisovateľ (* 1805).

Výročia a udalosti

2.augusta 1777     
panovníčka Mária Terézia vydala nariade-
nie o reorganizácii školstva v monarchii 
pod názvom Ratio educationis; dokument 
v osvietenskom duchu po prvýkrát vyslo-
vil zásadu všeobecnej školskej povinnosti 
(dochádzky do ľudovej školy).

Výročia a udalosti

5. augusta 1993        
zomrel Eugen Suchoň, slovenský hudobný 
skladateľ (* 1908).

Výročia a udalosti

3.augusta 1492       
Krištof Kolumbus vyplával zo Španielska na svoju prvú cestu do 
„Západnej Indie“.

Výročia a udalosti
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Prijmeme MONTÁŽNYCH 
PRACOVNÍKOV V ČR
(mužov, ženy a páry) 
Kontakt: 0915 971 823 
0905 552 537 I 0918 607 897

ZBER CHMEĽU – NAJTRADIČNEJŠIA ZO VŠETKÝCH BRIGÁD
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Viac na 0948 762 295 (stačí prezvoniť, zavoláme naspäť). Jobbees, člen združenia AB Crop

Veľmi obľúbená brigáda. Priemerný denný zárobok je 1250 Kč/deň, (cez 45 € / deň a viac). 
Celkový zárobok predstavuje cca 26250 Kč / 21 dní (950 €). Výplata v hotovosti, zálohy každý týždeň. 
Ubytovanie a cestovné zdarma. Strava za symbolický príspevok. Nástup cca 13.8. Práca nie je ťažká (aj pre 
ŠTUDENTOV), ale hľadáme prednostne ľudí zvyknutých na fyzickú prácu. Práca je vhodná pre ženy, mužov aj páry.

 8
5_

05
17

Nemecká pracovná zmuva I Nemecké sociálne poistenie
Vybavíme všetko potrebné pre prácu I Možnosť turnusov

Ubytovanie zabezpečené I Stabilná celoročná práca

20 dní platenej dovolenky, preplácané sviatky

www.simon-�eisch.de  I  job@simon-�eisch.de

BRAVČOVÁ PORÁŽKA 
V NEMECKU

PRÁCA PRE MÄSIAROV

12€ - 15€ BRUTTO NA HODINU

+421 944 995 400
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SBS
LAMA SK
príjme strážnikov
na obchodné prevádzky

v Košiciach

Nástup IHNEĎ! 
POS nutný!

0948 378 553 

800 € brutto/ mesiac
+ var. zložka

eshop.zenitsk.sk

NEROZBITNÉ PRESTREŠOVANIE A ZASKLIEVANIE

POLYKARBONÁT + DOPLNKY
  s DPH  

  s DPH  

DOPRAVA CELÁ SR
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PRÁCA, PRÁCA, PRÁCA

na rôzne pozície:
OPERÁTOROV VÝROBY I 

 I
I

 0918 493 960
mhruby.idelta@gmail.com
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ZÁHRADNÍCTVO

www.zahradnictvo-uhrin.sk0940  234  800

Realizácia okrasných záhrad

Strihanie okrasných drevín
Budovanie jazierok, potokov, fontán
Automatické zavlažovacie systémy zn. Gardena

Realizácia okrasných záhrad
Montáž robotických kosačiek
Strihanie okrasných drevín
Budovanie jazierok, potokov, fontán
Automatické zavlažovacie systémy zn. Gardena
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AIW - Práca - Opatrovanie 
seniorov v Rakúsku!

Kritériá 
pre spoluprácu :

· opatrovateľský kurz a prax
·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 

· vek 25 až 60 rokov

roko tro t k R kúsku
r r r k Č rv kríž

máme stále dostatok ponúk aj pre mužov
-dňov rnusy r kúsk živnosť

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

Volajte na bezplatné číslo 
0800 24 24 44

a dohodnite si stretnutie. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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3www.lk-servis.sk

Klimatizácie
na splátky

MONTÁŽ

DO 3 DNÍ

®

0915 863 995
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Prijmeme nových zamestnancov 
���������������� 

���������������
�����������

����������������
�����������������
������������

����������
�������������������

���������

������

������

85
-0
50
5

85
_0
48
9

Tesár����������,
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pre dlhodobú prácu do Nemecka aj 
cez zimu

1������������������� 

0904 516 707
pr�c�@gr�n����eu
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