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KOŠICKO okolie
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Čistenie striech a fasád od rias a machu
Maľovanie striech a fasád budov,

zrez rizikových stromov,
strechy na kľúč (oprava krovov

a striech), žľaby, odkvapy, 
komíny, hromozvody.
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www.cisteniehrobov.sk
0907 946 25611-ročné skúsenosti

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

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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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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Kancelária v Košiciach, Strojárenská 13, 1.posch.

Informácie ohľadom umiestnenia

055/622 00 11 | 0905 962 161

www.regionpress.sk
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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.
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IČO: 36252417 
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Zažil som časy, keď existovali truh-
lári, stolári, vodári, klampiari a 
mnohí z nich boli naozaj vynikajúci 
remeselníci. S takými tými - “zlatý-
mi rukami”.

Potom neskôr sa akosi vytratili, všet-
ko sme si začali robiť sami laicky, neod-
borne a nekvalitne, ale hlavne - lacno. 
Teda, zatiaľ tie truhlice, stoly, odkvapy, 
studne. Slepé črevo ešte nechávame 
na chirurgoch, srdce na kardiológoch 
a nádory na onkoloógoch. Zatiaľ. A 
možno aj preto, že “je to zadarmo”. A že 
lacnejšia možnosť pre nás ani neexistu-
je. Aj keď, je vlastne veľmi relatívne, či 
je naše zdravotníctvo, ktoré máme za-
darmo, pre nás až tak zadarmo. Ale to 
niekedy inokedy.

Existuje taký už mimoriadne ošú-
chaný, rokmi ošľahaný slogan, hoci 
smutný a múdry - “až umrie posledná 
včela, umrie aj ľudstvo”. A v týchto me-
siacoch mi stále chodí na myseľ pred-
stava - “až stíchne posledný rozumný 
hlas, zostane iba nezrozumiteľný krik, 
bľabot”.

Kto dnes počúva vedcov, epide-
miológov, lekárov, chemikov, biológov, 
virológov? Ich hlasy zaznievajú čoraz 
menej a čoraz viac ich nepočuť vôbec. 
Myslím tých odborníkov, ktorí majú na 
vyjadrovanie sa k téme oprávnenie z do-
siahnutého vzdelania, praxe, výsledkov 
svojich výskumov a práce. Kam zmizol 
vedec Mistrík, kam sa podel “anjel” Krč-

méry? Umlčal ich nezrozumiteľný krik. 
Krik tých všeumelcov, univerzálnych 
truhlárov, klampiarov, vodárov, ale už 
aj virológov a epidemiológov. Krik “kul-
tivovaný” sociálnymi sieťami, interne-
tom, a, samozrejme, skrytou či otvore-
nou propagandouextrémizmu. 

Osobne nemám až tak veľmi rád 
pána Václava Klausa. Ale vážim si ho 
tak, ako si vážim každého vzdelané-
ho odborníka, ktorý rozumie tomu, čo 
hovorí a hovorí to, čo nadobudol štú-
diom, praxou, poznaním - vlastným. 
Klaus tvrdí, že hoci to ešte nevidíme, 
sme uprostred novej celosvetovej revo-
lúcie, revolúcie krajného extrémizmu. 
A Slovensko, samozrejme, za týmto 
trendom nijako nezaostáva. Krajný 
extrémizmus sa prejavuje revoltou, 
založenou iba na potrebe ničiť, udie-
rať, demolovať, odmietať, devastovať. 
Presadiť inak absolútne nevýznamné 
postavičky na pódiá pozornosti pre ne-
mysliacich divákov.

S obavami sledujem, ako u nás 
prestávajú zaznievať hlasy a ohlušu-
je ma už iba krik. Ozaj, je 
Zem naozaj guľatá? Nie 
je to iba niečo, “čím nás” 
klamú? My chceme svoju 
plochú!!!

So želaním, aby ste 
občas začuli aj hla-
sy - pekný týždeň 
želá 

Až stíchnu hlasy, zostane iba krik

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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SIETE PROTI
HMYZU

Servis
Montáž
Dodanie
Oprava
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www.samoplus.sk
SAMOplus

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

9 -17AMI

pracovné odevy
obuv ¦ rukavice

Rooseveltova 24, Košice

0904 296 595
aneta.dugasova@gmail.com

výšivky už od 1 ks

tričká ¦ košele ¦ mikiny

uteráky ¦ krstné košieľky
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ZDRAVOTNÍCKE 

0915 595 575
odevy a obuv
Rastislavova 68, Košice

www.abtex.sk
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0911 60 20 40

Rezanie betónu ¦ Vŕtanie betónu
www.diamantoverezanie.sk
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Kompletné vypratávanie
bytov, pivníc, domov aj s odvozom

Sťahovanie  ¦  0909 103 422
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Izolovanie pivníc
0910 433 877

18. septembra 1812                
– Moskvu zachvátil obrovský požiar a zni-
čil skoro tri štvrtiny mesta.

Výročia a udalosti
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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

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

0905 694 993  |  www.drevoplast.eu
drevoplast@drevoplast.eu
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interiérové
vchodové

Študentská 1, Košice (bývalá práčovňa)

garážové
brány

sieťky žalúzie

dvere
okná
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www.silstav .sk      0905 879 057

10 cm
polystyrén  27  €/m2

ZATEPĽOVANIE



KS20-37 strana- 3

služby, bývaniekošicko okolie 3

27
-0

00
4-

1

JESENNÁ AKCIA

Z a v o l a j t e  n á m  n a  b e z p l a t n ú  l i n k u  0800 500 535
Vaše kamenárstvo OKNO, s.r.o.  |  www.oknosro.sk

Jazerná 1 (Areál Dávid), 040 12 Košice

Prvotriedne žulové pomníky z kvalitného prírodného materiálu za bezkonkurenčné ceny

-20%
Kompletné práce
- aj výkopy
Seriózny prístup
ku každému zákazníkovi
Bezplatná obhliadka
a nacenenie

ZASTÚPENIE NA CELOM
VÝCHODNOM SLOVENSKU

Obojstranná impregnácia
pomníka proti vode

ZDARMA

Využite zľavy až do výšky

pri celom žulovom komplete
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STROJOVÉSTROJOVÉ
POTERY

12. septembra 1683               
– turecké vojsko bolo definitívne porazené 
v bitke pri Viedni.

Výročia a udalosti

www.regionpress.sk
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KOŠICE
Južná trieda 97
(pred ČS OMV)

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

Materiály používané pri výrobe:

Pri montáži
dodržiavame

prísne
hygienické

a bezpečnostné
opatrenia
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»V TOPOĽČANOCH PREDÁM 
POSCHODOVÝ RD, DVA VEĽ-
KOMETRÁŽ. BYTY, BYT+AM-
BULANCIA, KANCELÁRIE, ZA 
160 TIS EUR.TEL. 0950523515

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

»Kúpim vojenské veci šable, 
bodáky, dýky, uniformy od-
znaky a iné do r.1945 platím 
v hotovosti 0940 740 451
»Kúpim staré odznaky po 
vojakoch, partizánoch, ha-
sičoch, osobnostiach. Do-
hoda. 0907 910 755

»Kúpim domáce tkané 
plátno, vrecia, kroje, sukne, 
kašmírové šatky, maľova-
né truhlice, starožitnosti, 
0909 117 320

»41/180 MUŽ HĽADÁ PRIA-
TEĽKU. TEL: 0907 112 595

Občianska
riadková
inzercia

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

Príklad:
RP KS 12 Predám kočík,
0987 654 321

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. Upozornenie! Služba 
nefunguje u operátora 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť 
v ľubovoľných iných našich no-
vinách, KS zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na dru-
hej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

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

ČÍS
LA

 R
UB

RÍ
K 

   

01 AUTO-MOTO / predaj        

06 POZEMKY / predaj 

11 HOBBY A ŠPORT   

14 RôZNE / iné    

16 ZOZNAMKA    

83
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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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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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PREPICHY
        POD CESTY

BEŽNÁ CENA 30€
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» DIAGNOSTIKA TRVÁ CCA 60 MINÚT A KLIENT JE IHNEĎ
   OBOZNÁMENÝ S VÝSLEDKAMI
» DIAGNOSTIKA JE VHODNÁ AJ PRE DETI A SENIOROV
» ZISTÍME VŠETKY PRÍČINY VAŠICH
   ZDRAVOTNÝCH PROBLÉMOV A RIEŠIME ICH !

w w w . d i a g n o s t i k a . e s t r a n k y . s k

0917 682 729
AKCIA 10€

VYKONÁVA PROFESIONÁL S VYŠE 12 r. SKÚSENOSŤAMI V OBLASTI
BIO-DIAGNOSTIKY A PRÍRODNEJ LIEČBY TELA V SR aj V ZAHRANIČÍ

BIO DIAGNOSTIKA
VYŠETRENIE CELÉHO TELA

16. septembra 1848 
slovenskí národovci pod vedením Štúrovcov zalo-
žili vo Viedni prvú Slovenskú národnú radu, ako 
najvyšší politický a vojenský orgán Slovenska.

17. septembra 1382          
Mária Uhorská bol korunovaná za uhorskú 
kráľovnú.

Výročia a udalosti
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EXPRESNÉ
ťahanie

a vývoz žúmp
0948 311 590

www.regionpress.sk
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Zelené hnojenie nám ponúka mož-
nosť ako nahradiť v záhrade maš-
taľný hnoj a zároveň dodať pôde 
potrebné živiny. Začať s ním môže-
te ihneď po zbere úrody.

Zelené hnojenie môžete v záhrade vy-
užiť všade tam, kde pestujete zeleninu, 
dokonca sa nemusíte báť použiť ho v 
skleníku či fóliovníku.

O čo vlastne ide?
Pri zelenom hnojení ide o spôsob 

hnojenia pôdy pomocou živých rastlín 
a ich zapracovanie v skorom rastovom 
štádiu do pôdy, pričom ide o metódu 
veľmi šetrnú k životnému prostrediu. 
Potom ako sa rastliny, ktoré ste do pôdy 
zapracovali rozložia, obohatia pôdu o 
množstvo živín. Zelené hnojenie tiež 
chráni pôdu pred vysušením slnkom, 
eróziou vetrom a vymývaním živín daž-
ďom. Rastliny, ktoré vysejete pôdu pre-
kypria a niektoré z nich môžu pôsobiť 
aj proti škodcom či chorobám. Zelené 
hnojenie sa dá realizovať počas celého 
roka, ak sa preň rozhodnete v období od 
polovice septembra až do polovice ok-
tóbra, rastliny zapracujete do pôdy ešte 
koncom jesene, prípadne skoro na jar.

Pôdu si najskôr pripravte
Z pôdy najskôr odstráňte všetky zvy-

šky predchádzajúcej úrody a zlikviduj-
te aj burinu. Potom plochu prekyprite 
do hĺbky približne 5 až 7 centimetrov. 
Vezmite osivo určené na zelené hnoje-
nie a rozhadzovaním ho husto vysej-
te do pripravenej pôdy. Následne ho 
hrabľami zapracujte do pôdy a utlačte. 
Ideálne je pustiť sa do výsevu po daždi, 
pretože rastliny potrebujú veľa vlahy. 
V suchom počasí, treba pôdu výdatne 
zavlažiť.

Po tom, ako nrastú rastlinky do výšky 
približne 10 až 20 centimetrov, pokoste 
ich a nechajte mierne zvädnúť – nema-
li by však uschnúť. Pomocou motyky 
rastliny zapracujete plytko do pôdy. Ak 
je porast nízky, môžete ho do pôdy zarý-
ľovať aj bez predchádzajúceho kosenia. 
Dajte pozor, aby ste rastliny zapracovali 
do pôdy etš skôr, kým sa vysemenia.

Po tom, ako ste rastliny zapracova-
li do pôdy, nechajte záhono dva až tri 
týždne oddychovať. Následne môžete 
začať s výsevom či výsadbou zeleniny.

Aké druhy rastlín vysadiť?
Keďže výber rastlín vhodných na ze-

lené hnojenie je pestrý, vyberajte si pod-
ľa toho, v akom období plánujete zelené 
hnojenie realizovať:
-na letný výsev sú vhodné rýchlorastúce 
druhy, akými sú napríklad horčica, rep-
ka alebo medonosná facélia či lupina 

biela,
-na prezimovanie sejte osivo ozimných 
druhov. Tie sú odolné voči mrazu. 
Vhodná je ozimná repka, vika huňatá 
aj raž, ktoré môžete aj navzájom kom-
binovať,
-počas celého roka sa na zelené hno-
jenie hodí vika, hrach kŕmny, lupina, 
ďatelina či lucerna. Tie obohatia vašu 
pôdu o dusík. Nesejte ich však na po-

líčku, kde predtým rástol hrach alebo 
fazuľa a to ani vtedy, ak ich tam chcete 
v ďalšej sezóne pestovať,
-ak neplánujete pestovať kapustu, 
brokolicu, karfiol či kaleráb, je veľmi 
vhodné vysadiť na záhony repku alebo 
horčicu,
-ak vašu záhradu trápi háďatko, vysejte 
ako zelené hnojenie nechtík lekársky.

Pripravila: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Pripravte pôdu na ďalšiu sezónu

Zelené hnojenie pre vašu záhradu

ZÁHRADANajčítanejšie regionálne noviny

Zvýšte úrodnosť pôdy zeleným hnojením.                        autor foto Caniceus pixabay
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10 kg balenie

349

-46%

(1 kg = 0,35)

10 kg balenie

6.49**

Zemiaky neskoré
• neprané
• varý typ B – prílohové

�ervené jablká
• odroda: Gala 099

-44%
kg

1.79

CCHHLLLAAADDEENNNÉÉ

Ka�ica
• s drobami
• cca 1,9 – 2,4 kg 229

Supercena
cena za 1 kg

Med kvetový

319

-25%

(1 kg = 3,54)

900 g

4.29

Rama Classic

239

1 kg

239

440 g

(1 kg = 5,43)

Treska v majonéze 
Exklusiv

Saláma 
Vyso�ina

449

805 g

(1 kg = 5,58)
pl

at
í 1

7. 
- 2

0.
 9

.

Brav�ová 
krkovi�ka
• bez kost, vcelku

349

-41%
cena za 1 kg

5.99

CCHHLLAAADDEENNNÉÉ

 

u nás si nemuste 
vybera� medzi

ERSTVOS OU, 
KVALITOU A CENOU

OD NEDELE 13. 9. 

Ponuka tovaru platí od 13. 9. do 19. 9. 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 31. 8. 2020.



KS20-37 strana- 9

služby, bývanieKOŠiCKO 9

33
-0

06
3

Coca-Cola/
Cola Zero/
Fanta/Sprte

089

-40%

(1 l = 0,40)

2,25 l

1.49*

Vajcia „M“ 499

60 kusov

(1 kus = 0,08)

2 x 30 kusov

Camembert

095

150 g

(100 g = 0,63)

Eidam  
• 30 % t. v s.
• plátky

199

400 g

(1 kg = 4,98)

Balkánsky syr

299

3 x 200 g

(1 kg = 4,98)

600 g

Hubert
de Luxe
• sladký

899

-35%

(1 l = 5,99)

1,5 l

13.99*

Encián
• nakladaný 

v oleji

399

610 g

(1 kg = 10,78/PP)pl
at

í 1
7. 

 2
0.

 9
.

Smotanová 
náterka klasik

085

250 g

(1 kg = 3,40)

... a mnoho �alšch výrobkov na www.lidl.sk

TENTO TÝŽDE�

OD NEDELE
DO SOBOTY
13. 9.  – 19. 9.

Ponuka tovaru platí od13. 9. do 19. 9. 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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Nedávno som bol na jednej schôdzi. 
Experti na ministerstve diskutovali o 
tom, ako zlepšiť naše školstvo. Vraj tre-
ba digitalizovať učebnice. Neviem síce 
ako digitalizované učebnice pomôžu k 
lepšiemu vzdelávaniu žiakov, ale viem 
si predstaviť ako pomôžu niektorým 
firmám k lepšiemu biznisu. 

Neurológ Martin Stránský hovorí, 
že “študenti, ktorí píšu a učia sa z kníh, 
majú o tretinu lepšie výsledky ako tí, ktorí 
sa učia cez obrazovku počítača.” Profesor 
teológie Randall Smith z  Hustonu hovorí 
o výskume, kde študenti, ktorí v škole po-
užívali tablety, čítačky, počítače a laptopy 
s prístupom na internet dosahovali oveľa 
horšie výsledky z matematiky, prírodo-
vedy alebo čítania ako ich rovesníci bez 
týchto technológií. Existuje aj ďalšia ana-
lýza vývoja spoločnosti, ktorá uvažuje s 
tým, že sa voľby budú vyhrávať pomocou 
matematických algoritmov na internete 
a demokraciu nahradí vláda bohatých 
digitálnych firiem. Spoločnosť sa môže 
rozdeliť na tri vrstvy -  tých, čo vlastnia 
digitálne technológie, tých, čo pre nich 
pracujú a tých, ktorí budú zmanipulovaní 
a zotročení. 

Kedysi mali otroci na nohách ťaž-
ké reťaze, dnes majú vo vreckách karty 

s čipmi. Otrokári už nepotrebujú biče a 
zbrane, stačia im pôžičky, médiá a zaria-
denia, ktoré nosíme vo vrecku a vedia o 
nás viac ako my sami. Vedia všetko - kam 
chodíme, s kým sa stretávame a komuni-
kujeme, čo nakupujeme, akí sme, po čom 
túžime, z čoho máme strach. 

Digitalizácia je dobrá - nemusíme 
rúbať stromy a vyrábať toľko papiera, 
môžeme sa učiť na diaľku, ušetríme aj za 
materiál a priestor na skrine so spismi, 
hudobnými nosičmi, výkresmi a inými 
dokumentmi. Našim deťom však nepo-
môžu ku šťastiu a lepšej príprave na život 
tablety, digitálne knihy a internet, ale bez-
pečné prostredie, starostliví rodičia dobrí 
učitelia. 

Naši starí rodičia nemali počítače a 
internet a možno ani také vzdelanie ako 
mladí ľudia dnes. Mali viac zdravého ro-
zumu, slobody a schop-
nosti prežiť aj v ťaž-
kých podmienkach. 
Ešte som nestretol 
človeka, ktorého by 
nasýtili digitálne ze-
miaky a našiel by 
zmysel svojho 
života v digi-
tálnom svete.

Digitálni otrokári

» Ján Košturiak

Organizátorom divadelných, hudob-
ných, filmových a iných umeleckých 
predstavení je nariadené:
- zabrániť vstupu na miesto umeleckej 
činnosti výkonným umelcom a účinkujú-
cim pri nakrúcaní audiovizuálneho diela 
alebo výrobe programu, ak sa u nich na-
meria telesná teplota nad 37,2 °C,
- vybaviť hygienické zariadenia tekutým 
mydlom a papierovými utierkami,
- vykonávať dezinfekciu hygienických za-
riadení každú hodinu,
- pred každým predstavením vykonávať 
dezinfekciu dotykových plôch (kľučiek, 
držadiel, pultov).
Popri tom je potrebné dodržiavať tieto hy-
gienické opatrenia:
- vstup a pobyt v prevádzke (vo vonkajších 
aj vo vnútorných priestoroch) umožniť len 
osobám s prekrytými hornými dýchacími 
cestami (rúško, šál, šatka); táto povinnosť 
sa nevzťahuje na čas potrebný na konzu-
máciu nápojov a pokrmov,
- pri vchode do prevádzky aplikovať dez-
infekciu na ruky alebo poskytnúť jedno-
razové rukavice,
- odporúča sa zachovávať minimálne 
dvojmetrové odstupy osôb v radoch,
- na všetky vstupy do prevádzky viditeľne 
umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať 
vyššie uvedené hygienické opatrenia,
- pravidelne dezinfikovať dotykové plo-
chy,
- často vetrať priestory,

- pri vetraní vzduchotechnickým zariade-
ním sa odporúča zvýšiť výmenu vzduchu 
vo všetkých priestoroch a zabezpečiť jeho 
trvalý chod.

Opatrenie k činnosti prevádzok a or-
ganizácii hromadných podujatí ďalej za-
kazuje organizovať hromadné podujatia 
športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej 
povahy v exteriéroch pre viac ako 1 000 
osôb v jednom okamihu a v interiéroch 
pre viac ako 500 osôb v jednom okamihu.

Dodržiavanie 2-metrových rozostu-
pov medzi osobami neplatí pre osoby ži-
júce v spoločnej domácnosti, partnerov, 
osoby vykonávajúce športovú činnosť, 
umelcov vykonávajúcich umeleckú čin-
nosť, osoby usadené v hľadisku poduja-
tia, osoby školiace voči osobám školeným 
a iné osoby, ak z účelu hromadného pod-
ujatia vyplýva, že tento rozostup medzi 
zúčastnenými osobami nie je možné do-
držať.

Opatrenia pre umelecké predstavenia 
a verejné kultúrne podujatia

» red

13. septembra 1959   
sovietska sonda Luna 2 bola prvé umelé teleso, ktoré pristálo na 
Mesiaci.

Výročia a udalosti
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Bližšie informácie a súťažné podmienky získate v našich pobočkách,  
na infolinke 0850 850 555 alebo na www.raiffeisen.sk/paradnyucet.

KAŽDÝ PRENESENÝ ÚČET 
VYHRÁVA AŽ DO 300 EUR.

Infolinka: 0850 850 555 | www.raiffeisen.sk

Sme banka najspokojnejších klientov na Slovensku.
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Akcia platí len  

do konca septembra

Účet prenesieme za vás.
Navyše získate plyšového Ralfa a Ralfovu kartu. 

RB-kampan-rodina_207x277_0820.indd   1 08/09/2020   09:45
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14. septembra 1830    
z Viedne do Bratislavy začala premávať po Dunaji prvá paroloď.

Výročia a udalosti

Podvodníci tvrdia, že vás nahrali 
pri sledovaní porna, spoliehjajú sa 
na moment prekvapenia a strach a 
žiadajú peniaze.

Podvodníci zameriavajúci sa na 
digitálne vydieranie svojich obetí opäť 
vylepšili svoju taktiku. Bezpečnostná 
spoločnosť ESET varuje používateľov 
pred nepravdivými podvodnými ema-
ilovými správami, ktoré sa pokúšajú 
vylákať výpalné od ľudí sledujúcich 
pornografický obsah na svojich digitál-
nych zariadeniach.

Tentoraz prebieha e-mailová ko-
munikácia v dobrej slovenčine, počet 
obetí sa tak môže zvýšiť. Autor e-ma-
ilovej správy tvrdí, že si obeť nahral 
pri sledovaní pornografického videa a 
nahraté je aj samotné video, ktoré má 
obeť sledovať. Vyhráža sa, že ak obeť 
nezaplatí výpalné vo výške 950 eur v 
digitálnej mene Bitcoin, zašle toto vi-
deo všetkým kontaktom. Tvrdí taktiež, 
že kontakty a video má vďaka tomu, 
že si obeť infikovala svoje zariadenie 
škodlivým kódom práve pri sledovaní 
pornografie.

Tieto emaily sú podvodné a útoč-

níci v nich iba klamú a manipulujú. 
Určite teda neplaťte výpalné. ESET vy-
svetľuje, že útočníci sa snažia zneužiť 
nevedomosť obete tým, že jej podvod-
nú správu zašle akoby z jej vlastnej e-
-mailovej adresy. Adresu odosielateľa 
však dokážu technickejšie zdatnejší 
jedinci zmeniť relatívne jednoducho a 
rýchlo.

Útočníci sa snažia od obetí vylákať 
výpalné aj tvrdením, že na zaplatenie 
majú len 50 hodín od otvorenia sprá-
vy, a ak budú obsah výhražnej správy 
s niekým zdieľať, video budú okamžite 
distribuovať. 

ESET odporúča, aby ste v takom 
prípade zvážili zmenu hesla a pridanie 
dvojstupňovej autentifikácie na daný 
email, prípadne ostatné služby a kontá, 
ktoré chránia rovnakým heslom. 

Na vydieračské e-maily 
nereagujte, ide o podvod!

» red

Pandemická komisia vlády po dôsled-
nom zhodnotení epidemiologickej situ-
ácie na Slovensku odporučila regionál-
nym hygienikom v rizikových okresoch 
Slovenska, kde v ostatnom období evi-
dujeme rastúci trend výskytu ochorenia 
COVID-19 (podľa semaforu oranžové 
a červené okresy), aby na zamedzenie 
jeho šírenia prijímali opatrenia nad rá-
mec celoštátne platných opatrení.

Ak sa regionálny hygienik rozhodne 
na základe zhoršujúcej sa epidemiologickej 
situácie túto kompetenciu uplatniť, môže 
medzi nimi byť napríklad zákaz usporadú-
vať hromadné podujatia športovej, kultúr-
nej, spoločenskej či inej povahy v čase od 
23:00 do 6:00 nasledujúceho dňa s výnim-
kou svadieb s celkovým počtom účastníkov 
do 150 osôb, alebo zakázať hromadné podu-
jatia, kde je v jednom okamihu viac ako 500 
osôb v exteriéri alebo 250 osôb v interiéri.

Hlavný hygienik SR Ján Mikas: „V čase 
druhej vlny pandémie ochorenia COVID-19 
epidemiológovia plánujú, ak to epidemio-
logická situácia dovolí, prijímať opatrenia 
prioritne na lokálnej úrovni, pretože sa 
uplatňujú rýchlejšie, sú efektívnejšie a tref-
nejšie.“

Regionálni hygienici sa môžu rozhod-
núť vydať opatrenia odporúčané Pande-
mickou komisiou vlády SR, alebo i ďalšie, 
už v najbližších dňoch. Verejnosti preto 
odporúčame sledovať webstránky miestne 

príslušných regionálnych úradov verejného 
zdravotníctva v SR.

Prijímanie lokálnych opatrení nad rá-
mec celoplošne platných opatrení nebolo v 
regiónoch so zhoršenou epidemiologickou 
situáciou ojedinelé ani v ostatných dňoch. 
K takémuto kroku pristúpil už napríklad 
RÚVZ so sídlom v Michalovciach pre lokál-
nu epidémiu v okrese Michalovce. Cez leto 
k tomu pristúpil aj RÚVZ so sídlom v Tren-
číne pre vzniknuté epidémie v podnikoch 
a v dôsledku rodinných osláv v okresoch v 
okresoch Trenčín, Bánovce nad Bebravou a 
Nové Mesto nad Váhom.

Stále platí odporučenie nosenia rú-
šok v interiérových verejných priestoroch, 
dodržiavanie dostatočného sociálneho 
odstupu a pravidelné umývanie, resp. dez-
infekcia rúk. Rovnako je dôležité vyhýbať 
sa miestam s vyššou koncentráciou ľudí 
– pokiaľ to nie je možné, v záujme účinnej 
prevencie sa odporúča aj vonku nasadiť si 
na takýchto miestach rúško a zdržiavať sa 
tam len na nevyhnutný čas.

Regionálni hygienici 
majú nové právomoci

» red
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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 septembra

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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 0950 266 604 0950 266 604

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

BITU FLEX s.r.o. 
OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY

AKCIOVÁ ZĽAVA PRE SENIOROV
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PREBÍJANIE
a  PREČISTENIE

ODPADOVÝCH  POTRUBÍ

0908 580 291

NONSTOPs možnosťou
využitia

kamerového
systému

WC   -   UMÝVADIEL
DAŽĎOVÝCH ZVODOV
PISOÁROV
GULIČIEK
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Prečo preplachovanie (čistenie)?
Zvýši výkon radiátorov a tepelný výkon
Predĺži životnosť kotla
Zníži náklady na opravy a servisné zásahy
Zníži spotrebu paliva a náklady na vykurovanie

D

D

D

D

ČO ČISTÍME?
Radiátory, podlahovka, solar, vymenníky, bytovky

PREÈISTÍME VÁS...
MIKI–SAMO

0905 331 493
mikisamosro@gmail.com
www.kurenar-vodar.sk
Družstevná 1184/2, SEČOVCE

À
à
<
$

KONTAKTUJTE  NÁS:

15. septembra 1935     
v nemeckom ríšskom sneme bol schválený zákon o ríšskych obča-
noch, ktorý diskriminoval Židov.

Výročia a udalosti

K O S I C K O
na facebookuPáči sa mi

Staň sa fanúšikom
našej stránky a sleduj:
- nové inzeráty

- dôležité info
- tipy na voľný čas

- súťaže, ...
 priamo na našom FB
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Envirorezort chce ešte na jeseň tohto 
roka predložiť do legislatívneho pro-
cesu zmenu zákona o ovzduší a zákon 
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdu-
šia.

Kvalitu ovzdušia v slovenských kra-
joch bude monitorovať 14 inšpektorov. 
Počas ôsmich rokov sa budú snažiť pri-
spieť k zlepšeniu ovzdušia a priniesť rie-
šenie na zníženie znečistenia vzduchu. 
Uviedol to projektový manažér integro-
vaného projektu LIFE Gabriel Adamek 
spolu s ministrom životného prostredia 
Jánom Budajom pri príležitosti Svetového 
dňa čistého ovzdušia, ktorý pripadá na 7. 
septembra.

Noví manažéri kvality ovzdušia budú 
takmer na celom Slovensku. Do projektu 
sa zatiaľ nezapojil Bratislavský ani Nit-
riansky kraj. Inšpektori budú detegovať 
problémy a následne pomáhať k ich od-
stráneniu, analyzovať znečisťujúce látky 
a zisťovať, ktoré znečisťujúce aktivity sa 
dajú obmedziť. „Primárne sme sa zame-
rali na lokálne kúreniská a dopravu,“ po-
dotkol Adamek.

„Všetko bude závisieť od krajov, či 
budú chcieť zaviesť reštrikcie, ktoré môžu 
a nemusia byť populárne,“ povedal Ada-
mek. Dodal, že v prvej fáze by sa mala 

promovať aj výmena kotlov na tuhé pali-
vo za kotle na zemný plyn.

„Všetci sa musíme spojiť a tlačiť na 
starostov a primátorov, aby využili platný 
zákon, ktorým môžu obmedziť vjazd mo-
torových vozidiel do určitých častí miest. 
Majú ten nástroj v rukách, ale chápem, že 
to nie je populárne,“ povedal Budaj.

Envirorezort chce ešte na jeseň tohto 
roka predložiť do legislatívneho procesu 
zmenu zákona o ovzduší a zákon o po-
platkoch za znečisťovanie ovzdušia. Bu-
daj chce splniť víziu klimatického progra-
mu do roku 2030. Bude si to podľa neho 
vyžadovať zvýšenie pokuty pre veľkých 
znečisťovateľov, transformáciu na menej 
znečisťujúce technológie a transformáciu 
niektorých znečisťovateľov, na čo chce 
využiť fondy z Európskej únie.

Kvalitu ovzdušia budú merať inšpektori

» red

(Uverejnené s láskavým zvolením 
ministra Jána Budaja pre REGION-
PRESS)

Nedeľná mikroúvaha: Máme 
problém, čím nemyslím iba opäť 
sa vracajúcu pandémiu COVID19, 
ani nedávny výrok sudcov...

To sú len dve znamenia zo sto-
viek podobných. Mohol by som ho-
voriť aj napríklad o šokujúcich skú-
senostiach z mojej súčasnej práce, to 
znamená o skúsenostiach z ochrany 
prírody a ľudí pred envirokriminali-
tou. Aj tam vidieť, že chod spoločnos-
ti nejde tak, ako by mal. Tí, čo škodia, 
sa neboja Boha, ani svetského práva. 
Neprestávajú škodiť. Naopak, vyhrá-
žajú sa a bránia nastoľovaniu práva. 
Nejde to u nás od bezohľadnosti ku 
empatii, od chamtivosti ku prajnosti, 
od zločinu ku spravodlivosti...

... a čo horšie, nie je to len náš 
problém, Svet stráca istotu. Do oblohy 
trčí vyhoretá katedrála Notre Dame. 
Niečo sa pokazilo, ale to otvára dvere 
šanci. Ocitli sme sa v dobe, ktorej sa v 
gréčtine hovorí kairos, doba zastave-
nia a hľadania nových ciest. V takejto 
dobe je najcennejším ten človek, čo si 

udrží zdravý úsudok a vnútorný po-
koj, aby ho dokázal obhajovať. Všet-
ky cesty sú spochybnené, ale z tej 
križovatky treba ísť ďalej. Možno už 
netreba toľko rozhnevaných boričov 
chrámov, ako skôr ľudí, schopných 
načúvania, rozvahy a obetavosti.

Začať sa s tým dá aj hneď, na 
tomto hriešnom fóre. (Text vyšiel ako 
status Jána Budaja na sociálnej sie-
ti - pozn. red.)Nediskutujme s ľuďmi 
iba preto, aby sme ich „obrátili“. Čo 
ak ten, kto sa má obrátiť, sme my 
sami? Neprijímajme názory od ano-
nymných štváčov a nájomných pod-
vodníkov. Nenechajme im otravovať 
našu myseľ.

Načúvajme iba tým, ktorí sú prav-
diví, sami sebe verní, tým, čo zahá-
ňajú strach. Ak ostaneme pevní a istí 
si tým, prečo žije-
me, nerozhodí nás 
pandémia, ani šo-
kujúci súdny ver-
dikt. My musíme 
vydať svedectvo, a 
to bez ohľadu na 
okolnosti. Ide-
me ďalej...

Načúvajme iba tým, ktorí sú pravdiví!

» Ján Budaj
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Kontakt: 0948 787 777  •  www.balkona.eu
Hľadáme odberateľov - montážne �rmy

E-mail: kosicko@regionpress.sk
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PRACUJ
U NÁS v ČR 
MZDA OD 850 € 
DO 1300€

Bezplatná infolinka
0800 500 091

OPERÁTOR VÝROBY
VODIČ VZV A INÉ
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KŠX-Delta príjme 

:

Základná mzda: 
 

Ubytovanie
 0918 493 960

Mail: mhruby.idelta@gmail.com
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Videá a fotky realizácií nájdete na:
www.montter.sk

0919 370 730, 0919 383 363

PRÍSTREŠKY - TERASY
RÁMOVÉ - BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE

TIENENIE NA STRECHY
SKLENENÉ STRECHY
STAVEBNÉ PRÁCE

TERASY   ZASKLENIE
 ZIMNÉ ZÁHRADY 

Predĺžte si leto vo vašej zimnej záhrade.

farba
ANTRACIT

farba
BIELA

ANTRACIT
7016

BIELA
9016

HNEDÁ
8003

HNEDÁ
8017

Zvýhodnená cena
na tieto farby

kde potrebujete.Staviame tam,

Materiály:
HLINÍK, DREVO

Materiály:
HLINÍK, DREVO

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

GARÁŽOVÉ

BRÁNY - 25%

EXTERIÉROVÉ 

ŽALÚZIE   -30%

PLASTOVÉ, HLINÍKOVÉ OKNÁ

EXTERIÉROVÉ ŽALÚZIE

GARÁŽOVÉ BRÁNY
37
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VEĽKÁ IDA 682
055/ 699 26 19
0907 931 597
WWW.KEMAX.SK

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

OTVORENÉ: PO - PIA 7:00 - 15:00     VÝROBA MOŽNÁ AJ DO 24 HOD.    PREDAJ AJ MALOODBERATEĽOM
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PREDAJ
ODKVAPOVÝ
SYSTÉM
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AIW - Hľadáme opatrovateľky 
pre 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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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������

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

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia
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