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DREVENÉ OKNÁ | DVERE | INTERIÉR | BRÁNY | PODLAHY | SCHODY

DOMOV S ČAROM DREVA

Južná tr. 78
KOŠICE
055/685 57 87

Slovenský
výrobca

- %-30%
AKCIA
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Čistenie striech a fasád od rias a machu
Maľovanie striech a fasád budov,

zrez rizikových stromov,
strechy na kľúč (oprava krovov

a striech), žľaby, odkvapy, 
komíny, hromozvody.

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

PONÚKAME:
ZAMESTNANIE
ZABEZPEČÍME:

BRIGÁDNIKOV
www.studentservis.sk

Jedlíkova 5, KE

0905 744 995 
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rodinných
domov
a rôznych
budov

ZATEPĽUJEME FASÁDY
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Moldava nad Bodvou

KOŠICE
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PREPICHY
        POD CESTYwww.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.

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTrIBúcIa (20.730 domácností)
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Zavolajte na naše
bezplatné telefónne číslo

0800 162 162
www.stannah.sk 

Viac ako 
750 000 
Stannah  

inštalácií 
výťahov

SPÔSOBUJÚ  
VÁM SCHODY  
PROBLÉM?

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

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

Stannah Vám ponúka stoličkové  
výťahy na všetky typy schodísk.

Ide do tuhého, zúri druhá vlna, nákaz 
a obetí je viac, ako v marci a v apríli, 
keď mal každý - ako vravela moja sta-
rá mama - “scisknutú ric”.

Vtedy som iba zriedkavo videl nie-
koho vyjsť na ulicu bez rúška, to už 
naozaj musel byť “ignorant a vyvrheľ”. 
(Alebo človek s diagnózou, ktorá mu 
rúško neumožňovala nosiť.) Rukavice 
mal každý druhý a rabovanie obchodov 
sa dialo organizovane, päť zákazníkov 
v dedinskom obchode a ostatní vonku. 
Mimochodom, ako mole? Darí sa im? Že 
pozdravujem!

Minulú nedeľu istá súkromná tele-
vízia zverejnila prieskum Focusu, z kto-
rého bolo úplne zjavné, z akých táborov 
a z prostredia akých hodnôt sa grupujú 
odmietači rúšok. Bol to argument nad 
všetky argumenty a iba potvrdil to, čo si 
väčšina spoločnosti iba myslela a o čom 
bola presvedčená. Ten prieskum teda 
neprekvapil, ale mimoriadne pomohol. 
Zorientovať sa v tom, kto je teraz, počas 
druhej vlny - kto.

Kto myslí na seba, na svoje pohod-
lie, kto nie je zodpovedný, kto ignoruje 
pravidlá a nariadenia. Naopak, podľa 
rúšok na tvárach možno poznať doteraz 
mnohých nepoznaných ohľaduplných, 
zodpovedných, mysliacich na iných, 
nielen na svoje ja a takzvané svoje “prá-
va”. Mimochodom, ak si zlomíte nohu a 
lekári vám ju dajú do sadry, tiež porušili 
vaše ľudské práva? Alebo keď sa v aute 

zapnete do bezpečnostných pásov, tiež 
niekto obmedzil vašu slobodu?

Zrazu sa vynorilo toľko bojovníkov 
za ľudské práva, že ak by čo len ústa otvo-
rili počas uplynulých tridsiatich rokov, 
žijeme si v rajskej demokracii. Kde boli 
doteraz? Kedy sa ozývali keď zo zamest-
nania vyhadzovali “naši” šéfovia stra-
nícky nepohodlných zamestnancov? Kde 
boli všetci tí “slobodumilujúci”, keď sa k 
moci dostávali režimy, po ktorých nám tu 
zostali iba každodenné zatýkania zločin-
cov Národnou kriminálnou agentúrou? 
Vlastne, ani sa netreba pýtať, odpovede 
dal spomínaný prieskum Focusu.

Mimochodom, ak už ide o ľudské 
práva - moje základné ľudské právo je 
právo na zdravie. A budem si vyžadovať 
jeho plnenie hoci aj sankcionovaním ne-
dodržiavania opatrení, ktoré mi to právo 
majú zabezpečiť v praxi. A treba sa poďa-
kovať polícii, ktorá pokutuje tých, ktorí 
ignorujú spoločensky záväzné pravidlá, 
ako aj mladíkovi na benzínke, ktorý jed-
nou ranou poslal k zemi ignoranta, ktorý 
sa fyzicky oboril na pumpárku len preto, 
že ho požiadala, aby si nasa-
dil rúško. Toto sú hrdino-
via týchto dní.

Inak, pokojne tie rúš-
ka nenoste, aspoň už z 
diaľky vidno, kto je kto.

S pozdravom

Masky nás demaskovali

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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SIETE PROTI
HMYZU

Servis
Montáž
Dodanie
Oprava
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www.samoplus.sk
SAMOplus

61
-0
22

20948 300 988

STROJOVÉSTROJOVÉ
POTERY
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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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0911 60 20 40

Rezanie betónu ¦ Vŕtanie betónu
www.diamantoverezanie.sk
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www.silstav .sk      0905 879 057

10 cm
polystyrén  27  €/m2

ZATEPĽOVANIE
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PREDÁM 3 izb. byt, Sečovce

0911 350 360Byt v Osobnom vlastníctve,
balkón, voľný.
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Čistenie peria parou
šitie paplónov, vankúšov, perín, 

zavinovačiek, detských paplónikov
dopravu zaistíme  I  Mníšek nad hnilcom

0950 266 074
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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

EK

STK TV s.r.o. | Dopravná 4 | Trebišov 
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STK/EK
      bez čakania
STK/EK
      bez čakania

 pre osobné a užitkové vozidlá do 3,5 t
motocykle a vozíky

0914 177 177

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

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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KOMPLETNÉ
KAMENÁRSKE SLUŽBY

  Žulové hrobky, urnové hrobky
  Pomníky rôznych tvarov
  Výkopy hrobov, základy, panely, chodníky
  Rekonštrukcie, úpravy a obnova hrobov
  Zlatenie, striebrenie, pieskovanie a dosek písma

PIETAS - ELEK, s.r.o.    0905 22 88 36

Najlepšiecenyv meste
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September, krásny, z astronomic-
kého hľadiska vlastne ešte letný 
mesiac, máva pekné počasie s prí-
jemnými teplotami. Do konca sezó-
ny, ktorú fakticky ukončia až prvé 
mrazíky, zostáva ešte niekoľko týž-
dňov, a tak sa môžete ešte vypraviť 
do obchodu aj pre nejaké semienka.

Ešte v septembri môžete vysiať 
reďkovky. Výsev šalátu je už časovo 
na hrane, ale ak sa poponáhľate, určite 
niečo zožnete. Skôr než klasické hlávky 
ale budete žať voľné listy. 

Skleník sa v septembri oplatí dvoj-
násobne. Pokiaľ nie je cez deň vonku 
teplo, v chránenom priestore budú se-
mienka dobre vzchádzať a pôda výraz-
ne nevychladne ani cez noc. Skleník 
alebo fóliovník tak rastlinám daruje 
navyše ešte aspoň tri týždne. Skoro 
rovnako dobre ako skleník však poslú-
ži aj priestrannejšií prenosný kryt, kto-
rý položíte na vysiaty záhon.

Nastáva aj doba pre výsevy druhov 
k skorému jarnému zberu. Vysievajte 
hlavne listovú zeleninu. Pozor, cesnak 
ešte nevysádzajte. Pôda je zatiaľ príliš 
teplá, a buď by vám strúčiky stihli do 
zimy vyrašiť, alebo by v teplej a vlhkej 
pôde zhnili.

Osobitnú pozornosť venujte dru-
hom, ktoré zostávajú na záhonoch až 
do jari - teda póru, kelu kučeravému a 
ružičkovému kelu. Rastliny priebežne 
prezerajte, zbavujte ich slimákov, hú-
seníc a žltých listov. Slabšie rastliny 
prednostne spracujte, aby na záhonoch 
zostali len tie najsilnejšie. V pôde zo-
stáva tiež koreňová zelenina na zimné 
uskladnenie, pokiaľ nie je napadnutá 
hlodavcami. Pokojne na ňu preto ešte 
na mesiac zabudnite, kým nedorastie a 
nevyzreje. Žiadnu zeleninu už netreba 
prihnojovať, je ale nutná zálievka. Ne-
musí byť každodenná.

Dopredu si pripravte dostatočnú 
zásobu nádob, debničiek aj menoviek, 
zeleninu už pri zbere trieďte na kvalit-
nejšie kusy a ostatné a vyberte si na to 
pekný deň so suchým počasím. 

Práce v záhrade v septembri

» red
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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

M
ož

no
sť

 n
ák

up
u 

na
 s

pl
át

ky
 a

j b
ez

 n
av

ýš
en

ia
A

K
CI

A

- s celoobvodovým
   kovaním

Materiály používané pri výrobe:

Pri montáži
dodržiavame

prísne
hygienické

a bezpečnostné
opatrenia
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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.
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dostupné v povrchu: fólia a solo structur
možnosť výberu zo 14 dekorov

verná imitácia prírodných materiálov
cenovo výhodné riešenie
kvalitné české produkty

5 ročná záruka
pon – pia   08:30 – 17:00            sobota 09:00 – 12:00

155,77€

119€ 76,52€

59€
130,87€

88€
155,77€

119€
194,27€

115€
155,77€

119€

203,32€

129€

Žižkova 13, 040 01 Košice +421 910 126 582 predajna.kosice@solodoor.sk
Ceny 
sú uvedené 
vrátane DPH.

AKCIA!
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www.tonystav.sk
KOŠICKÉ OLŠANY
0911 639 003

Predaj gabiónových plotov a sieti za najlepšie ceny na trhu !!!
Poskytujeme zľavy pre realizátorov a veľkoodberateľov !!!

Gabiónový plot

Regionálny skladGabióny - siete

Gabiónový plot

Regionálny skladGabióny - siete
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Laco Kulanga sa narodil 20. augusta 
1949, zomrel vo veku 71 rokov.

Vyučil sa v Ostrave za baníka. Pra-
coval aj ako vlekár a údržbár, neskôr 
bol profesionálnym nosičom a nako-
niec zakotvil ako chatár. Najprv na Za-
mkovského chate, neskôr na Skalnatej, 
ktorú obnovil do dnešnej podoby. 

Najviac však Laco Kulanga vstú-
pil do povedomia ľudí ako vysokohor-
ský nosič a to prostredníctvom svojich 
unikátnych vynášok za ktoré mu „pri-
schol“ aj neoficiálny titul – kráľ tatran-
ských nosičov.

Prvý raz si naložil na chrbát vy-
nášku už ako 19-ročný v roku 1968 a 
vyrazil s ňou na terajšiu Zamkovského 
chatu, vtedy Chatu kpt. Nálepku.

Medzi vynášky, ktorými sa natrva-
lo zapísal do tatranského sveta nosičov, 
patrí napríklad 207,5 kg, ktoré niesol na 
Zamkovského chatu, 151 kg na Téryho 
chatu či 141 kg na Zbojnícku chatu.

Ešte v roku 2004 keď oslavoval 55-
ku si na chrbát naložil symbolických 
155 kilogramov.

„Nenosím kvôli tomu, aby som no-
sil veľké váhy. Nosím sám kvôli sebe. 
Skúmali mi kĺby. Ani nepoznať, že som 
celý život nosil ťažké váhy,“ povedal v 
jednom z rozhovorov.

Chlap, ktorému sa patrilo povedať 
- „rovný“.

Česť jeho pamiatke, 
nielen Vysoké Tatry budú smutné.

Nosič, chatár a legenda Laco Kulanga 
navždy opustil svoje milované Tatry

» red
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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

w w w . p r o f i l i n v e s t . s k
0918 217 665
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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

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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PREBÍJANIE
a  PREČISTENIE

ODPADOVÝCH  POTRUBÍ

0908 580 291

NONSTOPs možnosťou
využitia

kamerového
systému

WC   -   UMÝVADIEL
DAŽĎOVÝCH ZVODOV
PISOÁROV
GULIČIEK
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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

www.regionpress.sk
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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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Kontakt: 0948 787 777  •  www.balkona.eu
Hľadáme odberateľov - montážne firmy

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

Redakcia Košicko
Němcovej 30, Košice
3. poschodie, č.d. B.3.07 
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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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20. september 1954
vytvorený prvý program v programova-
com jazyku Fortran

Výročia a udalosti
21. septemberr 1937 
bol vydaný román J. R. R. Tolkiena Hobbit

Výročia a udalosti
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Losos
• fileta s kožou
• bez kostí

129

-35%
cena za 100 g

1.99

CCHHLLLAADDEENNNÉÉ

Kur�a a 2 kuracie štvrte 149

-42%
cena za 1 kg

2.59

CCHHLLLAAADDEENNNÉÉ

Makrela   
• filety
• rôzne druhy 089

-31%

(100 g = 
0,87/1,05/PP)

170 g

1.29

Chery paradajky stapcové 109

-39%

(1 kg = 3,63)

300 g balenie

1.79

039

Supercena
1 l

Trvanlivé mlieko
• 1,5 % tuku

Instantá káva   
• 100% Robusta

249

-37%

(100 g = 1,25)

200 g

3.99

099

-37%
kg

1.59

Jablká Golden Delicious
• nový zber

 

u nás s nemuste 
vybera� medz

ERSTVOS OU, 
KVALITOU A CENOU

OD NEDELE 20. 9. 

Ponuka tovaru platí od 20. 9. do 26. 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 8. 9. 2020.
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35 % 
alkoholu

999

-44%

(1 l = 14,27)

0,7 l

17.99*

rôzne druhy

069

-22%

(100 g = 0,35)

200 g

0.89

045

-23%

(1 l = 0,30)

1,5 l

0.59

Magnesia   
• perlvá/jemne perlvá

Tvaroh 
hrudkovitý
• jemný

077

-40%

(1 kg = 3,08)

250 g

1.29*

Jogurt Klasik
• rôzne druhy 019

-20%

(100 g = 0,15)

125 g

0.24*

Uriner
• multipack

399

Supercena

(1 l = 1,00)

8 x 0,5 l = 4 l

Aviváž Suprême   
• rôzne druhy

259

Supercena

(1 l = 2,16
1 pranie = 0,05)

1,2 l

rôzne druhyrôzne druhy

( 00kg  3,08)

Prací gél   
• v ponuke 

aj Prac 
prášok 
3,51 kg za 
7,99 €

60 
praní

48 
praní

799

-42%

(1 l = 2,66
1 pranie = 0,13)

3 l

13.99*

Crème Brûlée 159

Supercena

(100 g = 0,80)

2 x 100 g = 200 g

CCHHLLLAADDEENNNÉÉ

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

TENTO TÝŽDE�

OD NEDELE
DO SOBOTY

20. - 26. SEPTEMBRA

Ponuka tovaru platí od 20. 9. do 26. 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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V 40 percentách prípadov bolo po-
rušenie zákona riešené pokutou 
alebo pokarhaním a 22 percent bolo 
odložených.

Polícia v súvislosti s pandémiou 
nového koronavírusu evidovala do 
konca augusta 3687 priestupkov, ktoré 
sa týkajú porušenia nariadenej karan-
tény, povinnosti nosiť rúško a zákazu 
otvorenia prevádzok. Najviac priestup-
kov, 711, bolo zistených v Košickom kra-
ji a najviac porušení povinností nosiť 
rúško sa objavilo v Žilinskom kraji, a to 
425. Polícia celkovo zaevidovala 9855 
udalostí. TASR o tom informovala ria-
diteľka tlačového odboru Ministerstva 
vnútra SR Barbara Túrosová.

Ako ďalej informovala, okresné 
úrady na Slovensku evidujú prostred-
níctvom odborov krízového riadenia 
506 priestupkov, z ktorých 478 bolo vy-
riešených. Po preverení okolností treti-
nu postúpili regionálnemu úradu verej-
ného zdravotníctva. Ukázalo sa, že išlo 
o konanie posudzované podľa zákona 
o ochrane, podpore a rozvoji vereného 
zdravia. V 40 percentách prípadov bolo 
porušenie zákona riešené pokutou 
alebo pokarhaním a 22 percent bolo 
odložených. Ostatné skutky sú ešte v 
riešení. Najviac priestupkov bolo zae-
vidovaných v Trnavskom kraji, a to 117.

„Treba si uvedomiť, že nám v žiad-

nom prípade nejde o zbieranie pokút. 
Opatrenia majú chrániť nás všetkých a 
nosenie rúška je to najmenej, čo môže-
me jeden pre druhého urobiť,“ uviedol 
minister vnútra Roman Mikulec.

Okresné úrady, ale i polícia od vy-
hlásenia mimoriadnej situácie každý 
deň riešia priestupky a preverujú po-
dozrenia z priestupkov spáchaných v 
súvislosti s opatreniami vydanými Úra-
dom verejného zdravotníctva SR. Tých 
sa dopustili tí, ktorí počas mimoriadnej 
situácie neuposlúchli výzvy a pokyny 
inštitúcií, ktoré boli vydané v súvislosti 
s plnením zákona o civilnej ochrane. 
„Za takýto priestupok môže byť počas 
mimoriadnej situácie uložená pokuta 
až do 1659 eur, v blokovom konaní do 
1000 eur,“ spresnila Túrosová.

Polícia eviduje vyše 3500 priestupkov 
v porušení pandemických opatrení

» red

Neznie vám to akosi tak - prázdno? 
Nie sú to iba také sporadické zvola-
nia zúfalcov, na ktorých aj tak kaž-
dý v zásade iba kašle?

Videl niekto z vás člena sláčikové-
ho kvarteta blokovať pomalou jazdou 
diaľnicu s dodávkou kotlebovcov vo 
vedľajšom jazdnom pruhu? Videl nie-
kto z vás tympánistu symfonického 
orchestra hulákať na hraničnom prie-
chode? A že by ho s jeho nástrojom bolo 
počuť! Videl niekto z vás napríklad 
- hercov činohry národného divadla 
večer čo večer v správach nariekať, že 
oni ešte nedostali pandemické odme-
ny? Alebo - z tej amatérskejšej strany 
- nejakých divadelných ochotníkov 
kráčať v šíku ulicami hlavného mesta 
a hulákať do megafónov, že potrebujú 
pomoc? Zakladať asociácie - ako zdru-
ženie prevádzkovateľov aquaparkov a 
z ich pozície sa vyhrážať vláde? Veľmi 
bizarné predstavy.

Možno aj preto nikoho nezaují-
majú. Burčiak má svoje dni burčiaka, 
vinobrania a kolotoče počas nich síce 
oficiálne nebudú, ale neoficiálne aj 
tak budú, akurát starčekov uzavrieme 
v ich domovoch a umelcov izolujeme 
od tých, ktorí odmietajú nosiť rúška 
a roznášajú nákazu. Aby sa náhodou 
tým roznášačom niečo nestalo. Čo tam 
po umelcoch, čo tam po starkých, kto-
rých v nemocniciach nesmú navštíviť 
najbližší, čo tam po umeleckých súbo-

roch, ktoré smú svoju produkciu pred-
vádzať pred päťdesiatimi divákmi?

Do lietadla sa pokojne môže narvať 
na desať hodín aj dvestovka pasažie-
rov, do desať krát priestorovo väčšej 
koncertnej a tak isto klimatizovanej 
sály na dve hodiny iba päťdesiatka di-
vákov. Kde má toto základ, logiku, kde 
to má svoju rozumnú podstatu?

Držíme sa zásady, že dáme iba 
tomu, čo kričí? Kto má najviac roztvo-
rený zobák? Pardon, nie je to až nesku-
točne animálne primitívne? Energia, 
akú vynakladáme na pomoc “kultúre” 
- v úvodzovkách nie dehonestujúco, ale 
preto, že je to nesmierne široká oblasť 
spoločenského života, to je energia let-
ného vánku, ktorý nezdvihne ani len 
opadnutý list z brezy.

Je potešiteľné a chvályhodné, že 
ministerka kultúry už rokovala s mi-
nistrom financií. Ale žiada sa pripome-
núť členom krízového štábu a všetkým 
tým, v moci ktorých sú obmedzujúce 
pandemické nariadenia - zastavte sa 
už! Prečo radšej nenariadite povin-
nosť rúšok ako vo všetkých okolitých 
krajinách? Nemáte odvahu? Bojíte sa 
o nejakú politickú popularitu? Ak zlik-
vidujeme kultúru, zničíme aj posledné 
zvyšky kultúrnosti. Že by fakt o toto 
niekomu u nás išlo zámerne? Tak sa to 
aspoň javí.

Zachráňme kultúru!

» ib
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Začiatkom roka 2020 sa stal zázrak. Päť 
percent sa zmenilo na dvadsaťpäť. Oby-
čajní ľudia získali neobyčajnú príleži-
tosť zmeniť krajinu. Zároveň sa vysta-
vili aj obrovskému pokušeniu vytvoriť 
si závislosť na moci, peniazoch, pýche 
a sláve. 

Zostanú títo ľudia obyčajní a nezávis-
lí? Nerobme si ilúzie. Je to štandardná vzor-
ka slovenského národa. Sú medzi nimi 
schopní aj neschopní, poctiví aj nepoctiví. 
Zakúšajú, ako chutí moc. Komicky pôsobí 
snaha niektorých zapáčiť sa novinárom. 
Namiesto mena sa začínajú oslovovať 
funkciou, učia sa používať majáky na au-
tách a niektorí obyčajní ľudia prejavujú až 
neobyčajnú nekompetentnosť. 

Majú okolo seba rôznych prikyvova-
čov, lobistov zo zahraničných firiem a na-
šepkávačov, ktorí ich postupne zbavujú 
zdravého rozumu a oddeľujú od reality - 
aby z nich urobili figúrky, aké sme tu videli 
v ostatných desaťročiach dosť. 

Verím v zázraky. Tak ako sa päť per-
cent zmenilo na dvadsaťpäť, môže si kritic-
ké množstvo obyčajných ľudí zachovať ne-
závislosť na všetkých pokušeniach, ktoré 
sú okolo nich. Tak ako Boží Syn, pokúšaný 
diablom na púšti.

Toto je vážna hra. Začali sa prerušovať 

roky budované peňazovody na rozkrá-
danie štátu. Mnohým mafiánom a oligar-
chom hrozí, že im vyschnú zdroje. Keď ne-
pomáhajú dohody cez peniaze, prichádza 
očierňovanie ľudí, vyrábanie káuz a tvrdé 
vyhrážky. 

Čo by mohlo pomôcť? Keď Pán uro-
bil z päťky dvadsaťpäť, možno má s nimi 
svoj plán a zachová im cit, zdravý rozum 
a odvahu. Možno by sme im mali dávať 
aj spätné väzby a informácie z reálneho 
života. Dúfajme, že sa k nim dostanú cez 
ochranný val tých, ktorí ich chcú zbaviť 
obyčajnosti a nezávislosti. Mali by sa spo-
lu viac stretávať, rozprávať, budovať dôve-
ru a súdržnosť. Starostlivo vyberať ľudí vo 
svojom okolí a vytrvalo čistiť chliev, ktorý 
prebrali. Na Slovensku stále vládne SMER 
a ich ľudia. Máme tu „pekelné stroje“ na 
kradnutie. Budovali ich od deväťdesiatych 
rokov. Toto je práca pre 
tvrdých chlapov, nie 
pre usmievavých mi-
nistrov s peknými 
rečami. Obyčajní a 
nezávislí musia byť aj 
tvrdí a nekompro-
misní. Držme 
im palce.

Obyčajní a nezávislí

» Ján Košturiak
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Mesiac a niekoľko dní zostáva do 
zmeny letného času na zimný. 25. 
októbra 2020 čas zmeníme z 3:00 
na 2:00. A to malo byť naposledy, čo 
prestavujeme hodiny. Lenže...

Európska komisia sa nijako nehr-
nie do toho, aby prijala konečné roz-
hodnutie. Smernicu stále ešte musí 
schváliť Rada Európskej únie, ktorá sa 
k tomu takmer za rok a pol nedostala. 
Najskôr za to snáď aj mohli objektívne 
dôvody - do diania zasiahli európske 
voľby. Z Bruselu ale zaznievali signály, 
že až začne nová rada v decembri 2019 
fungovať, téma sa vráti na stôl a rýchlo 
sa vyrieši. To sa ale nikdy nestalo. Ne-
možno ale zvádzať všetko na korona-
vírus, ten predsa len udrel až na jar a 
táto otázka bola v tom čase na stole už 
dlhšie ako rok. Hoci si európske štáty 
zrušenie striedanie času odhlasovali, 
z nejakého dôvodu sa im o tom rokovať 
nechce. A nie je to len Rada Európskej 
únie, kto celú záležitosť zdržuje. Na sa-
motných členských štátoch totiž od sa-
mého začiatku je, aby si vybrali, ktorý 
zo sezónnych časov si chcú ponechať 
- či letný, alebo štandardný (niekedy 
nesprávne označovaný za zimný).

S výnimkou niekoľkých štátov, 
ako je napríklad Fínsko, ktoré chce zo-
stať pri štandardnom čase, však zatiaľ 
väčšina krajín prešľapuje na mieste a k 

rozhodnutiu má ďaleko. 
Ak človek vstáva ešte za tmy, čo 

by sa muv letnom čase v zime stávalo 
častejšie, jeho vnútorné hodiny viacero 
telesných procesov nezastavia a nie-
ktoré ďalšie naopak nespustia. Nejde 
pritom o žiadne nepreukázané teórie. 
Za objav molekulárneho mechanizmu 
hodín bola v roku 2017 udelená Nobelo-
va cena za fyziológiu a medicínu.

Krátkodobo nie je nesprávna syn-
chronizácia biologických hodín s den-
nou dobou nebezpečná, ale dlhodobo 
môže pôsobiť chronické problémy a je 
s ňou spojený výskyt mnohých civi-
lizačných chorôb. Medzi tie, ktoré sú 
preukázané výskumom, patrí obezita, 
cukrovka, nádorové ochorenia prsní-
ka a hrubého čreva, kardiovaskulárne 
poruchy, poruchy spánku a psychické 
poruchy, ako sú napríklad depresie. 

Blíži sa zimný čas
(a zjavne nie naposledy, ako sa sľubovalo)

» red

„Postoj chvíľa, taká si krásna…“   
znie výrok, ktorý ste prevdepo-
dobne v živote počuli mnohokrát. 
Goetheho Faust.  Slávny spisovateľ 
určite netušil, že tieto jeho slová 
vojdú doslova pod kožu. Napríklad 
autorovi nasledujúcej reportáže s 
dychberúcej Malej Fatry.

Stojím v tiesňave pod Mníchom, 
skalným útvarom po ľavej ruke, sme-
rom hore k záveru doliny. Klačiaca 
postava mnícha, akoby sa modliaca k 
horám. Pokračujúc chodníčkom popri 
- vraj riečke - Varínke, ktorá nedávno 
po veľkých lejakoch strhla so sebou 
takmer pol doliny až dolu do Terchovej, 
skalné bralá ponúkajú úžasné divadlo. 
Pre ľudí s určitou dávkou predstavivos-
ti sú zrazu nad nimi či pri nich aj mno-
hé ďalšie pozoruhodné skalné útvary 
ako Ťava, Päť furmanov, Krokodíl, Já-
nošíkova kolkáreň, Jánošíkova posteľ 
a Organy.

Dva smreky a kríž
Kráčam chodníčkom z tiesňavy Va-

rínky po úžasne rozvoňanej lúke a tu 
- malá drevená ohrada s krížom - po-
znáte - IN RI, lavičkou učupenou medzi 
dvomi smrekmi a napísanou výzvou, 
ktorá v pár riadkoch vykresľuje ten pra-
vý zmysel života.

“Zamysli sa človeče, na tomto mieste 

a ďakuj osudu, že ti umožnil tu pose-
dieť, odpočinúť. Pozeráš sa tu na več-
nosť hôr, v ktorej si ty iba malou epi-
zódou, no vždy vítanou, ak sa k horám 
budeš správať ako k darcom života.” 
takže, posedieť, podumať, snažiť sa 
zapamätať myšlienku. A poďme kráčať 
tým neskutočne nádherným svetom v 
rannom prízemknom opare zas o čosi 
vyššie. Ako v každodennom živote - 
stále kamsi vyššie. Za vrcholom, ktorý 
akoby sa nikdy nepriblížil a stále pri 
tom stál na jednom a tom istom mieste. 
Iba my sa pachtíme a čím viac zbytoč-
nej energie vynakladáme, tým ďalej 
ten vrchol je. Treba iba kráčať, pokorne 
kráčať a tešiť sa zo života. A poďakovať 
sa osudu.

Hľadáme vo svete to, 
čo nám ponúka domovina

» ib
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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



KS20-38 strana- 13

ZDRAVIE / SLUŽBY Najčítanejšie regionálne noviny
13

ZDRAVIE / SLUŽBYKOŠICKO okolie 13

Chrípková sezóna trvá na severnej 
pologuli od októbra daného roka 
do konca apríla nasledujúceho 
roka. Posilnite počas chrípkovej 
sezóny obranyschopnosť svojho 
organizmu dopĺňaním vitamínov, 
pravidelným pohybom i dôklad-
ným umývaním rúk. Chrániť sa 
môžete aj včasným očkovaním.

Obranyschopnosť organizmu, vráta-
ne detského, možno počas chrípkovej 
sezóny podporiť zvýšeným príjmom 
vitamínov A, C, E a väčšiny vitamínov 
zo skupiny B – komplexu. Získate ich 
konzumáciou dostatočného množstva 
čerstvej zeleniny, ovocia a celozrnných 
obilnín. „Najvhodnejšie je vyberať si z 
nej druhy bohaté najmä na vitamín C, 
teda papriku, chren, citrusové ovocie, 
kivi, zelené vňate, kel, kapustu,“ radia 
odborníci z Úradu verejného zdravotníc-

tva Slovenskej republiky. Na posilnenie 
celkovej odolnosti organizmu odporú-
čajú udržiavať sa v dobrej fyzickej kon-
dícii v podobe cvičenia a každodenného 
pobytu na čerstvom vzduchu. Pomôže 
tiež dostatok spánku a otužovanie.

Dajte sa včas zaočkovať
Proti chrípke sa môžete chrániť aj 

očkovaním. Podľa verejných hygieni-
kov ide o najúčinnejšiu prevenciu pro-
ti tomuto ochoreniu. Očkovanie proti 
chrípke zabezpečí tvorbu ochranných 
protilátok proti vírusu chrípky ešte do 
času jej zvýšenej aktivity, ktorá sa pred-
pokladá v decembri. Keďže dostatočná 
hladina ochranných protilátok sa v tele 
vytvorí asi po 10 až 14 dňoch po očko-
vaní, odborníci ho odporúčajú podstú-
piť v októbri alebo novembri s tým, že 
pred očkovaním by ste nemali pociťovať 
príznaky chrípky a prechladnutia. Vak-
cína vás chráni približne šesť mesiacov. 
„Vzhľadom na to, že zloženie očkova-
cích látok proti chrípke sa každoročne 
mení, očkovanie proti tomuto ochore-
niu je potrebné absolvovať každý rok,“ 
objasňujú odborníci. Očkovanie proti 
chrípke odporúčajú najmä rizikovým 
skupinám ľudí ako sú seniori, osoby so 
závažnými chronickými ochoreniami, 
tehotné ženy, osoby s oslabenou imuni-
tou a zdravotnícki pracovníci.

Očkovanie proti chrípke 
a ochorenie COVID-19

Častokrát hľadajú ľudia odpoveď na 
otázku, či môže pomôcť očkovanie pro-
ti chrípke v prevencii proti ochoreniu 
COVID-19. „Očkovanie proti chrípke je 
vhodné, chráni pred chrípkou počas 
prebiehajúcej chrípkovej sezóny. Ak by 
človek ochorel na infekciu vyvolanú 
koronavírusom, ďalšie ochorenie pre-
biehajúce súbežne, znamená vysoké 
riziko komplikácií,“ odpovedajú verejní 
hygienici.

Pomocníci z prírody
Pomoc pri podpore obranyschopnos-

ti nášho organizmu môžeme nájsť aj v 
prírode. Bylinkové čaje nás v jesenných 
mesiacoch nielen zahrejú, ale aj pod-
poria naše zdravie. Staviť môžeme, na 
echinaceu, šípky aj rakytník. Mnohí tiež 
nedajú dopustiť na zázvorový čaj. Ten 
jednak posilní imunitu a pomôže tiež 
organizmu bojovať s nachladnutím a 
chrípkou. Účinky pre zdravie sa znáso-
bia, ak do čaju pridáte med a citrón.

TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Posilnite obranyschopnosť svojho organizmu

Chrípková sezóna klope na dvere

ZDRAVIENajčítanejšie regionálne noviny

Zázvorový čaj s citrónom a medom pomôže pri nachladnutí.   
foto autor silviarita pixabay

Náš tip na zázvorový čaj
Pripravte si čerstvý zázvor približne vo 
veľkosti orecha.  Očistite ho, nastrú-
hajte, zalejte pol litrom vriacej vody a 
nechajte lúhovať 10 minút. Čaj ochuť-
te medom a citrónovou šťavou. Med 
nepridávajte do horúceho nápoja, 
nechajte ho mierne vychladnúť, inak 
prídete o zdraviu prospešné látky.
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• moderne vybavená klinika má uzatvorené zmluvy
   so všetkými zdravotnými poisťovňami

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

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

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

do 24 hodín.

Miniimplantáty
Miniimplantáty sú menšou a lacnejšou verziou

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

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

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

Implantáty All-on-4®

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

NAJNOVŠIE

TECHNOLÓGIE

V OBLASTI

IMPLANTOLÓGIE

0940 123 555  |  info@stomatologiaaupark.sk

www.stomatologiaaupark.sk

Nájdete nás

4. poschodie
/Medicínske centrum/
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Na operáciu so smiechom
Profesionálna zdravotná klaunka Mariana Bódyová ako 
sestrička Bodka obvykle nevie trafiť do správnych dverí, 
a ak aj trafí, tak do zavretých. Výťah obsluhuje na „zavo-
lanie“ – tak, že naň naozaj zavolá a rozpráva sa s ním. 
Niekedy je dokonca presvedčená, že na sálu vedie leká-
rov a nie pacientov... Skrátka, sestrička Bodka je občas 
úplne „mimo“ a malí pacienti, ale aj ich rodičia idú puk-
núť od smiechu. Aj tak môže vyzerať cesta na operáciu.

„Program Na Operačnú Sálu (N.O.S.) je určený deťom čaka-
júcim na operačný zákrok, ako aj ich rodičom,“ vysvetľuje 
Mariana Bódyová. „Naším cieľom je malých pacientov odpú-
tať od bolesti, strachu či úzkosti a prostredníctvom humoru 
navodiť psychickú pohodu, ktorá je pred chirurgickým zákro-
kom veľmi potrebná,“ dodáva Mariana.

Zdravotný klaun sa počas dopoludnia venuje každému die-
ťaťu individuálne a svojimi klaunskými zručnosťami a em-

patickým prístupom dokáže deti aj ich rodičov preladiť na 
pozitívnejšiu vlnu. V čase, keď dieťa zostáva na sále, sa 
klaun venuje jeho rodičom, ktorí majú často ešte väčší 
strach z operácie, než dieťa samotné. Po operácii je zdra-
votný klaun znova pri malom pacientovi, aby mu spríjemnil 
prebúdzanie.

O NLINEO NLINEKlaunská návšteva teraz aj 
Zdravotní klauni sú už �� rokov pravidelnou  
súčasťou detských oddelení nemocníc po celom 
Slovensku. Ak nemôžu byť v nemocnici, detskí 
pacienti sa s nimi môžu stretnúť cez videohovor, ktorý 
si môžu rezervovať na rezervacie.cervenynos.sk. 
Klaunská Návšteva Online je určená najmä hospitali-
zovaným deťom, ale aj deťom v dlhodobej domácej 
liečbe.

Podporte aktivity Červeného nosa a pošlite 
radosť a smiech deťom do nemocníc 

na www.cervenynos.sk.
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Pandemická komisia vlády SR po dô-
slednom zhodnotení epidemiologickej 
situácie na Slovensku a v zahraničí na-
vrhuje nasledovné:

Od stredy 16. 9. sa na celom území Slo-
venska obmedzí organizácia hromadných 
podujatí v hoteloch a prevádzkach verej-
ného stravovania s výnimkou svadobných 
hostín a karov.

Predĺži sa povinnosť nosiť rúška na 2. 
stupni základných škôl a na stredných ško-
lách minimálne do konca septembra. Ko-
misia zároveň odporúča, aby rúška nosili v 
triedach aj žiaci na prvom stupni základnej 
školy. Pri nosení rúšok v školách budú platiť 
rovnaké pravidlá ako doteraz. Podrobnosti 
nájdete tu:

Účastníci športových kempov budú 
musieť mať negatívny test na COVID-19 nie 
starší ako 96 hodín. Budú musieť byť bez 
príznakov respiračného ochorenia a budú 
musieť byť počas trvania kempu v spoloč-
nej izolácii.

V okresoch, ktoré majú na COVID sema-
fore oranžovú alebo červenú farbu, pande-
mická komisia odporúča zaviesť zákaz náv-
štev v zariadeniach sociálnej starostlivosti 
a neorganizovať rodinné oslavy. Seniorom, 
chronicky chorým a ďalším rizikovým sku-
pinám obyvateľstva zároveň odporúča, aby 
sa dali zaočkovať proti chrípke a pneumo-
kokom.

Červené okresy: Bratislava 1-5, Nitra, 
Tvrdošín, Michalovce, Stará Ľubovňa

Oranžové okresy: Senec, Pezinok, Ma-

lacky, Liptovský Mikuláš, Šaľa, Nové Zám-
ky, Považská Bystrica, Púchov, Prešov, Sa-
binov, Trenčín, Vranov nad Topľou

Zelené okresy: ostatné
Zároveň pandemická komisia navrhne 

Ústrednému krízovému štábu uzavrieť hra-
nice s Ukrajinou. Taktiež odporúča obča-
nom, aby zvážili nevyhnutnosť cestovania 
do rizikových regiónov v Rakúsku (Viedeň, 
Tirolsko, Vorarlberg), ČR (Praha, Stredočes-
ký kraj, Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, 
Karlovarský kraj, Kraj Vysočina, Králove-
hradecký kraj, Liberecký kraj, Pardubický 
kraj a Plzenský kraj), Maďarsku (Budapešť, 
Fejér, Hajdú-Bihar a Pest) a Poľsku (Malo-
poľské vojvodstvo).

Od 1. októbra pandemická komisia na-
vrhuje:
- obmedzenie počtu účastníkov svadieb na 
30 osôb
- obmedzenie účastníkov hromadných pod-
ujatí v zelených okresoch na 200 v exteriéri 
a 100 v interiéri
- v oranžových a červených okresoch na 100 
osôb v exteriéri a 50 v interiéri.

Najnovšie opatrenia proti šíreniu nákazy

» red

E-mail: kosicko@regionpress.sk
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»KÚPIM Cz, JAWA, SIM-
SON, PIONIER alebo aj 
diely. 0949 505 827

»Kúpim KRÁLIČIE KOŽE 
0905 350 531

»Predám Cirkulár. Mi-
zaiku bielu. Sklené 
tvárnice. Vykurovacie 
telesá 0917 583 701
»Darujem za symbolic-
kú cenu staršie telefó-
ny. 0907 368 279

»Hľadám žienku na 
vážny vzťah, lásku a ži-
vot. Som 39r., pracujúci, 
s vlastným bývaním, 
veselej povahy. 0940 
754 952

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 uverej-
niť v ľubovoľných iných našich 
novinách, KS zameňte za skrat-
ku novín, ktorú nájdete na 
druhej strane vľavo dolu. Služ-
bu PlatbaMobilom.sk technic-
ky 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 

   

02 AUTO-MOTO / iné 

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

14 RÔZNE / iné    

16 ZOZNAMKA    
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Lešenári a stavbári pozor!

+421 907 780 698 / +421 948 672 122 
cesta a bývanie ZADARMO

www.facebook.com/alukogroup

ponúkame celoročnú prácu na turnusy
plat od 15,00 € - Nemecko
alebo od 15,50 € - Švédsko
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STAJAN Slovakia príjme na HPP:  
- ELEKTROTECHNIK §21, §22

Mzda: od 850 EUR
- PRACOVNÍK S POVOLENÍM 
NA OBSLUHU TLAKOVÝCH 

NÁDOB: Mzda: 800 EUR
 Miesto práce: Nové Mesto nad Váhom

UBYTOVANIE ZDARMA + STRAVNÉ LÍSTKY V HODNOTE 4,10 €

Kontakt: 0918 493 960 Mail: stajanslovakia@azet.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 / ŽALÚZIE  / SIEŤKY  / PARAPETY  / MONTÁŽ  / SERVIS

25. septembra 1908  
sa narodil Eugen Suchoň, slovenský skla-
dateľ († 1993)

Výročia a udalosti

označ páči sa mi

KOSICKO.SK
na facebooku

staň sa fanúšikom
našej stránky a sleduj:

• nové inzeráty
• dôležité info
• tipy na voľný čas
• súťaže ...
 priamo na našom FB
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Klimatizácie
na splátky

MONTÁŽ

DO 3 DNÍ

®

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

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

����������
��������������������

0800 500 091.

ý
���

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

���
�������
�

���

�����

091.

85
-0
60
2


	KS20-38 strana-01
	KS20-38 strana-02
	KS20-38 strana-03
	KS20-38 strana-04
	KS20-38 strana-05
	KS20-38 strana-06
	KS20-38 strana-07
	KS20-38 strana-08
	KS20-38 strana-09
	KS20-38 strana-10
	KS20-38 strana-11
	KS20-38 strana-12
	KS20-38 strana-13
	KS20-38 strana-14
	KS20-38 strana-15
	KS20-38 strana-16

