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0905 489 069 | 0907 954 380
www.drevsting.sk
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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

www.jarekcistikoberce.sk ¦  0915 937 226
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čistí čalúnený nábytok a koberce u Vás aj u nás
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MY OSLAVUJEME, 
VY DOSTANETE DARČEK!

Poistite sa u nás až s 30 % zľavou* 
a všetko zlé sa s nami na dobré obráti.

* Bližšie informácie o poistných produktoch, na ktoré sa zľava vzťahuje, 
a podmienkach jej získania sú dostupné na webovej stránke spoločnosti 

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, www.koop.sk, 
a v ktorejkoľvek jej pobočke.

KOO 20-007 KV 30 vyrocie - inzercia 102x137.indd   1 23.09.20   16:453. októbra 1789  
vyhlásil George Washington prvý Deň 
vďakyvzdania.

Výročia a udalosti 4. októbra 1865  
začala vo Viedni premávať prvá konská 
električka.

Výročia a udalosti

0911 150 447

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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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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Rekonštrukcie
bytov, domov, 0910 433 877
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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 ¦ Maľovanie ¦ 0909 103 422
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ZÁHRADNÉ ZEMNÉ PRÁCE
strojom Kubota B1220 oranie - rotavátor
0902 123 859  ¦  www.miniku.sk
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STROJOVÉSTROJOVÉ
POTERY

Keď zlyháva demokracia

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Ani vo sne by ma nenapadlo na jeseň 
roku 1989, ako účastníkovi demon-
štrácií na plných námestiach, že po 
tridsiatich rokoch budem rozmýšľať o 
zlyhávajúcej demokracii. 

S výnimkou jednej či dvoch krátkych 
epizód tu všetky doterajšie vlády demok-
raciu rozkladali od základov, vymenili si 
ju za partokraciu alebo bez okolkov obno-
vili iba naoko po revolúcii (prevrate) zru-
šený štvrtý článok ústavy o vedúcej úlohe 
strany v spoločnosti. Doteraz to pokojní a 
slušní ľudia ako-tak tolerovali, lebo po-
kojní a slušní ľudia sa vždy vyznačovali 
vysokou schopnosťou tolerancie na roz-
diel od buričstva, fanatizmu a extrému.

Prišla však pandémia a s ňou odchá-
dzajú posledné markantné znaky demo-
kratického antisystému. Demokracia je 
totiž podriadenie sa vášní delegovanej 
moci. Na Slovensku je to v súčasnosti 
naopak, vášne si z občanmi delegova-
nej väčšinovej moci robia rohožku pred 
dvere a utierajú si do nej svoje zablatené 
bagandže z tak obľúbenej poľnej výbavy. 
Prestávajú platiť pravidlá, aj tie, ktoré 
platili vždy a ani len nevstupujú do plat-
nosti pravidlá, ktoré prijíma každá de-
mokracia v čase svojho ohrozenia. A ak aj 
náhodou delegovaná moc nejaké vyhlá-

si, okamžite sa stane predmetom výsme-
chu a očividnej ignorancie. Sme v jasnej 
fáze zlyhávania demokracie. Ak zlyháva 
človeku organizmus, príbuzní ho zavezú 
k lekárom a tí stanovia diagnózu s cie-
ľom navrátiť jeho zdravie do pôvodného 
stavu. Ešte som nevidel lekára, ktorý by 
v takej situácii do rán vkladal ložiská 
baktérií a občas niekde ešte nejakú novú 
vytvoril. Vlastne, videl. Počul. Nedávno. 
Lebo naša demokracia zlyháva, zlyháva-
jú jej normy a princípi a niekto si myslí, 
že my, čo sme moc delegovali, sa s tým ti-
cho zmierime. Omyl, vážení extrémisti a 
anarchisti, hlboký omyl. Demokracia má 
prostriedky, ako sa navrátiť do normá-
lu. V zákonoch, v ústave, v mocenských 
zložkách, v orgánoch činných v trestnom 
konaní a v súdnictve. Je najvyšší čas, aby 
ich začala uplatňovať.

„Demokracia je umenie držať pra-
vidlá na uzde, aby nás ne-
museli držať na uzde iní.“ 
—  Georges Clemenceau 
francúzsky politik 1841 - 
1929.

Treba sa nám vrátiť 
pár krokov späť, iba-
že neviem - koľko! 
Všetko dobré - 
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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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www.regionpress.sk
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Máte dlhy ? Súdy ? Dražby ?
Vaše finančné problémy vyrieši

FINANČNÁ OCHRANA  0905 638 627
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•betónové ploty •prírodný kameň
•obklady •dlažby  > predaj > montáž

0949 442 863 

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

5. októbra 1962 
vo Veľkej Británii vyšiel prvý hit skupiny The Beatles „Love Me Do“.

Výročia a udalosti
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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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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

 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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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
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Moldava nad Bodvou

KOŠICE
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Informácia prišla z Českej republiky, ale 
signály začínajú naznačovať, že ide o 
všeobecný nadnárodný trend.

V Česku od začiatku leta stúpa počet 
záujemcov o kúpu chát či chalúp. Kvôli ras-
tu cien ľudia skúšajú financovať nákup hy-
potékami, banky však pokryjú maximálne 
70 percent ceny a nie každú chatu navyše 
prijmú do zástavy.

Pandémia oživila chalupárske gény. 
Predaj domčekov rastie, rýchlo miznú aj 
prenájmy chalúp a chát. V medziročnom 
porovnaní je po chatách a chalupách výraz-
ne väčší dopyt. Oproti vlaňajšiemu máju vy-
hľadávalo priamo chaty a chalupy celkovo 
o 47 percent užívateľov viac.Väčšina ľudí sa 
pripravuje na dlhodobejšie trávenia dovole-
niek na domácom území, ale je aj množstvo 
takých, ktorí utekajú z veľkých aglomerácií 
za bezpečím dostatočnej izolácie, kde nie 
sú hypermarkety, nákupné centrá, nočný 
zábavný priemysel a tranzitné masy ľudí. 
Nehnuteľnosti sa v drvivej väčšine prípa-
dov ponúkajú v dobrom stave a možno ich 
teda hneď bez ďalších väčších úprav začať 
využívať. Ich mediánová cena však za pár 
týždňov stúpla až o 30 percent, v niektorých 
odľahlých lokalitách až o 40 percent.

Pud sebazáchovy núti ľudí uťahovať sa 
do izolácie najmä v čase, keď vnímajú, ako 
nezodpovedne sa mnohí z nás voči epidé-
mii správajú. Na druhej strane, pomalý a dl-
horočný trend inklinácie k zdravému životu 
sa urýchlil a preto operatívne zuareagoval 
aj realitný trh. Napokon aj grafy chorob-
nosti a mapy nákaz ukazujú, že najlepšiu 
ochranu proti ochoreniu poskytujú odľah-
lé usadlosti, kde prakticky človek nemusí 
prísť do žiadneho neželaného kontaktu. Ak 
patríte medzi tých, ktorí nevyhnutne nepo-
trebujú k životu večerné párty, diskotéky 
a neustále prechádzky v nákupných cen-
trách, neváhajte, kým je ešte čas a ceny ako 
- tak prijateľné.

Ceny odľahlejších 
nehnuteľností stúpajú

» red
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399€

PLECHOVÉ
GARÁŽE

Dovoz a montáž
 ZDARMA

Dovoz a montáž
 ZDARMA

3x5m11
rokov

na trhu

V ponuke GARÁŽOVÉ BRÁNY na mieru !
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Stavebná spoločnosť HC&C s.r.o. ponúka

KOMPLEXNÉ STAVEBNÉ PRÁCE
VŠETKÉHO DRUHU

profesionálny prístup, odborné riešenia
a kvalitný pracovný tím za rozumné ceny.

Kontakt:  +421 907 945 121  kelbel.k@hcac.sk
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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

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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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
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Materiály používané pri výrobe:

Pri montáži
dodržiavame

prísne
hygienické

a bezpečnostné
opatrenia
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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 októbra

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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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

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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V obchodoch a obchodných domoch sú od 
1. októbra povinné rúška, dvojmetrové od-
stupy a dezinfekcia rúk v súvislosti s pan-
démiou nového koronavírusu.

Povinnosť nosiť rúško aj v exteriéri opäť 
vstupuje do platnosti. Nosiť sa však bude v 
prípade, ak rozstupy medzi ľuďmi budú men-
šie ako dva metre, ak nepochádzajú z jednej 
domácnosti. V interiéri, ak nejde o domácnosť, 
sú rúška povinné všade.

Školáci a študenti druhého stupňa základ-
ných škôl a na stredných školách budú musieť 
aj naďalej nosiť rúška. 

Nosenie rúška by malo byť samozrejmos-
ťou aj v reštaurácii s výnimkou jedenia a pitia. 

Obmedzuje sa aj počet osôb na prevádz-
ku. Platiť bude desať štvorcových metrov na 
zákazníka. Opatrenia by mali kontrolovať za-
mestnanci obchodu či obchodného domu pri 
vstupe.

Hromadné podujatia budú od októbra za-
kázané. Výnimkou budú obrady sobášov, poh-
rebov, krstov, zasadnutí orgánov verejnej moci, 
či podujatia, kde budú všetci negatívne otesto-
vaní, ktorých test nebude starší ako 12 hodín. 

Zastavujú sa športové, kultúrne či firem-
né podujatia, ale aj omše. Organizovanie ro-
dinných osláv sa neodporúča.

V prípade konania podujatia musí byť spl-
nená aj podmienka, že musí byť hygienikom na-
hlásené najmenej 48 hodín pred jeho konaním. 

V obchodoch a obchodných domoch bude 
od 1. októbra obmedzený počet osôb. Platiť 

bude desať štvorcových metrov na zákazní-
ka. Otvorené budú môcť byť iba prevádzky 
verejného stravovania, kde sa sedí. Prepočet 
zákazníkov na obchodný dom sa bude robiť 
na základe prepočtu zákazníkov jednotlivých 
prevádzok.

Prevádzkový čas stravovacích zariadení 
bude od 6.00 do 22.00 h. Povolený bude predaj 
jedla cez okienko a jeho rozvoz nonstop.

Vysoké školy by mali zabezpečiť dištančnú 
formu štúdia a odchod študentov z internátov.

Domovy sociálnych služieb a nemocnice 
by mali zakázať návštevy s výnimkou ľudí v 
paliatívnej starostlivosti a v kritickom stave.

Prehľad nových 
protipandemických opatrení

» red
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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

»KÚPIM Cz, JAWA, SIMSON, 
PIONIER alebo aj diely. 0949 
505 827

»Predám 3izb byt v Bidov-
ciach prerob. zatepl. balkón 
pivnica záhradka garáž 
zariadenie za 77500eur č.t. 
0918 934 999

»Kúpim vojenské veci šable, 
bodáky, dýky, uniformy od-
znaky a iné do r.1945 platím 
v hotovosti. 0940 740 451

»Kúpim doma tkané plátno 
hrubé, vrecia šatky sukne 
kroje maľované truhlice 
striebro obrazy a iné staro-
žitnosti 0909 117 320

»SYMPATICKÝ MUŽ 41/180 
HĽADÁ PRIATEĽKU. TEL. 0907 
112 595
»MILÝ MUŽ 41 HĽADÁ MILÚ 
ŽENU. 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 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.

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

11 HOBBY A ŠPORT   

14 RÔZNE / iné    

16 ZOZNAMKA    

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

ČÍS
LA

 R
UB

RÍ
K 
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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

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
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KVETY
Popradská 28C, KE

Novootvorená predajňa

Donáška kytíc a vencov do 1 hod.

 www.expreskvety.sk ¦ 0905 778 904

KYTICE, DARČEKY, VENCE, KAHANCE,

SPOMIENKOVÉ VENČEKY A IKEBANY

Amfiteáter  smer  KVP,  parkovanie vo dvore
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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

425€

560€

479€
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Aluplast
5 romorový
profil

v cene je zahrnuté
okno vrátane
• dopravy
• demontáže
• montáže
• úpravy ostenia
• vonkajších
   a vnútorných
   parapiet
• retiazkových
   žalúzií ISSO
• odvoz odpadu

Pri montáži
dodržiavame
prísne
hygienické 
a bezpečnostné
opatrenia!

Šamont s.r.o.

2400

24
00

1800

15
00

2100

15
00

Sofia
350€

PLASTOVÉ OKNÁ

BEZPEČNOSTNÉ DVERE

0915 863 774   ¦   0944 117 395
www.okna-dvere-kosice.sk   ¦   info@okna-dvere-kosice.sk

AKCIA

Ceny s DPH

5 ročná
ZÁRUKA 
na okná

544€2400

15
00
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41 5.10-11.10 Regionpress inzerát Hubert de Luxe   5.10-11.10 3,79 € SK 1
41 5.10-11.10 Regionpress inzerát Banány    5.10-11.10 0,75 € * 1
41 5.10-11.10 Regionpress inzerát Nutella    5.10-11.10 3,99 € * 1
41 5.10-11.10 Regionpress inzerát Kuracie prsé rezne  5.10-11.10 9,99 € * 1

41 5.10-11.10 Regionpress inzerát Kelt 1,5L    5.10-11.10 0,95 € SK 10
41 5.10-11.10 Regionpress inzerát Gouda syr    5.10-11.10 1,19 € * 13

41 5.10-11.10 Regionpress inzerát Gel na pranie-OMO 5.10-11.10 9,99 € * 1

Nutella  

399

-33%

(1 kg = 6,65)

600 g

5.99*

075

-41%
kg

1.29

Banány

CHLADENÉ

• var�ý typ B – pr�lohové 179

5 kg balenie

(1 kg = 0,36)

• bez kost�, v celku
499

-16%
cena za 1 kg

5.99

CHLADENÉ

319

-40%
cena za 1 kg

5.39
Kuracie prsné rezne

• rôzne druhy

025

-35%

(100 g = 0,17)

145 g

0.39*

013

-31%

(100 g = 0,33)

40 g

0.19

  
• rôzne druhy

029

-34%

(1 l = 0,19)

1,5 l

0.44

• jemne sýtená/sýtená

 

-31%
40 g40 g

u nás si nemusíte 
vyberať medzi

OD PONDELKA 5. 10. 
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379

-43%

(1 l = 5,05)

0,75 l

6.69*

Hubert de Luxe
• doux/rosé

Gél  
na pranie
• rôzne druhy
• v ponuke  

aj Prášok  
na pranie  
7 kg za 9,99 €

999

100 praní

(1 pranie = 0,10/ 
1 l = 2,00)

5 l

-40%
cena za 1 kg

Camembert   
• 4 kusy 299

4 x 120 g

(1 kg = 6,23)

480 g

• rôzne druhy

299

12 x 100 g

(1 kg = 2,49)

1 200 g

CHLADENÉ

539

-29%

(1 l = 7,70)

0,7 l

7.69*

Kelt 10°   
• svetlé výčapné pivo

095

-31%

(1 l = 0,63)

1,5 l

1.39

Gouda
• st�úhaná119

-25%

(100 g = 0,60)

200 g

1.59

zrejúca 

199

Supercena

(1 l = 2,65)

750 ml

• rôzne druhy

40 %  
alkoholu

 
... a mnoho ďalších výrobkov na 

TENTO TÝŽDEŇ

OD PONDELKA 
DO NEDELE

5. 10. - 11. 10.
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WWW.SPOLOCENSKAZODPOVEDNOST.SK

DARUJTE TRVANLIVÉ 

POTRAVINY ZO SVOJHO

NÁKUPU A MY ICH 

V  KAŽDOM MESTE 

VENUJEME TÝM, 

KTORÍ TO NAJVIAC 

POTREBUJÚ.

   AKO NA TO? 

ZBIERKA POTRAVÍN 
SA ZA�ÍNA OD 1. 10. 2020 
A BUDE PREBIEHA� 
PO�AS CELÉHO ROKA 
VO VŠETKÝCH 
PREDAJNIACH LIDL.

�AKUJEME,
ŽE POMÁHATE SPO-
LU S NAMI!

PO ZAPLATENÍ SVOJHO NÁKUPU  
sem môžete vloži� vybrané 
tvanlivé potaviny.

TAKTO PODAROVA� JE MOŽNÉ všetok suchý 
a tvanlivý tovar, napr. cestoviny, konzervy, 
stukoviny,  múku, olej, cukor, tvanlivé mlieko 
a podobne.

NEVHODNÉ POTRAVINY  na darovanie 
sú napr. ovocie,  zelenina, mäso, mlie�ne výrobky 
alebo vajcia, �erstvý chlieb a pe�ivo.

NAPLNENÝ KÔŠ bude v  každom meste, 
 kde Lidl pôsobí, odteraz pomáha�   
vybraným organizáciám, ktoré  
sa starajú  o pomoc pre �udí v núdzi.

PODE� SA 
A POMÔŽ WWW SPOLOCENSKAZODPOVEDNOST SK
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V súvislosti so začiatkom školského 
roka a s aktuálnou pandemickou 
situáciou najmä rodičov zaujíma, 
ako majú postupovať pri prípad-
ných žiadostiach o dávky ošetrov-
né (OČR), či môžu zostať s dieťaťom 
doma a čerpať dávku OČR z vlastné-
ho rozhodnutia (bez potvrdenia le-
kára), ak majú obavy, že sa ich dieťa 
v škôlke alebo škole nakazí.

V prípade detí, ktoré sú školopovin-
né, t. j. sú žiakmi škôl, rodič nemôže 
od septembra svojvoľne nechať dieťa 
doma, ak sa obáva pandémie, nakoľko 
by tým porušil školský zákon. Režim 
prerušenia vyučovania v triedach škôl, 
t. j. uzatvorenia týchto častí škôl, od 1. 
9. 2020 nanovo upravilo rozhodnutie 
ministra školstva. Nárok na pandemic-
ké OČR preto majú iba tie oprávnené 
osoby, ktoré sa starajú o deti do 11 ro-
kov (do 18 rokov pri deťoch s dlhodobo 
nepriaznivým zdravotným stavom), 
ktorých trieda bola uzatvorená riadi-
teľom školy v súlade s pripravovaným 
rozhodnutím ministra školstva. Ak 
však rodič dieťaťa bude ošetrovať choré 
dieťa do 16 rokov veku, t. j. dieťa, ktoré-
mu sa náhle zhoršil jeho zdravotný stav 
a ošetrujúci lekár mu preto potvrdil po-
trebu ošetrovania, aj od 1. 9. 2020 má 
nárok na pandemické OČR.

Rovnaká situácia pri starostlivosti 

nastala od 23. 9. 2020 aj v prípade detí, 
ktoré navštevujú materskú školu. Pod-
ľa novely zákona o sociálnom poistení 
účinnej od tohto dňa má rodič dieťaťa, 
ktoré navštevuje materskú školu, nárok 
na pandemické ošetrovné už iba v prí-
pade, ak materskú školu uzatvorili na 
základe rozhodnutia príslušného orgá-
nu. Na rozdiel od situácie, ktorá krátko 
platila po 1. septembri 2020, už nie je 
možné poberať ošetrovné vtedy, ak sa 
rodič rozhodne nedať dieťa do mater-
skej školy pre obavy z koronavírusu. 
Nárok na pandemickú OČR však budú 
mať rodičia naďalej vtedy, ak budú 
škôlky/školy alebo ich konkrétne trie-
dy uzatvorené na základe rozhodnutia 
príslušného orgánu.

Vyplýva to z novely zákona o soci-
álnom poistení, ktorý bol 23. septembra 
2020 publikovaný v Zbierke zákonov 
SR po jeho podpise prezidentkou Slo-
venskej republiky.

Novela prináša aj zmenu v doteraj-
šom systéme overovania podmienok 
nároku na pandemické ošetrovné. Prí-
slušný okresný úrad bude po novom 
poskytovať Sociálnej poisťovni infor-
mácie len o tých deťoch, ktoré sa ne-
zúčastňujú na výchovno-vzdelávacom 
procese. Doteraz to bolo naopak – úra-
dy nahlasovali zoznamy detí, ktoré do 
školy/škôlky chodili.

Kedy majú rodičia nárok 
na OČR po 1. septembri?

» Zdroj: SP

V prípade, ak máte podozrenie na vý-
skyt ochorenia COVID-19 ( koronaví-
rusu) a vyskytli sa u vás príznaky ako 
napríklad kašeľ, bolesti hrdla, dýcha-
vičnosť, horúčka, ministerstvo zdra-
viotníctva odporúča nasledujúci po-
stup.

V prvom rade výlučne telefonicky 
kontaktujte svojho ošetrujúceho leká-
ra alebo operačné stredisko a infor-
mujte ich o svojom zdravotnom stave. 
Nechoďte priamo do ambulancie vše-
obecného lekára alebo do nemocnice 
z dôvodu možného šírenia nákazy, 
následne po konzultácii s lekárom, po-
stupujte podľa telefonických pokynov,

Každý, kto má príznaky alebo po-
dozrenie na ochorenie, môže požiadať 
o vyšetrenie formou elektronického 
formuláru. 

Ak prichádzate na Slovensko a 
niekedy počas posledných 14-dní pred 
príchodom ste navštívili krajínu ne-
nachádzajúcu sa na zozname menej 
rizikových krajín, musíte sa  okamžite 
presunúť do domácej izolácie, nahlásiť 
svoj návrat na Slovensko Regionálne-
mu úradu verejného zdravotníctva a 
najskôr v piaty deň od príchodu ab-
solvovať test na ochorenie COVID19. 
Povinné testy na ochorenie COVID-19, 
t.j. testy po návrate z rizikových krajín, 
sú zadarmo. Samoplatcovia žiadajú o 
vyšetrenie na COVID-19 cez súkromné 
laboratóriá.

Objednanie na opakované testy (re-
testy) na COVID-19 je potrebné dohod-
núť s Regionálnym úradom verejného 
zdravotníctva.

Mobilné odbery pre imobilných 
pacientov budú vykonané v domácom 
prostredí pacienta. Je potrebné o ne po-
žiadať. 

Pred vyšetrením na COVID-19 (vý-
ter z hrdla a nosa) je potrebné dodr-
žať tieto zásady - príďte nalačno a bez 
predchádzajúceho použitia kloktadiel, 
zubnej pasty alebo iných dezinfekcií, 
pred výterom nefajčite. Pred výterom 
si úplne vyprázdnite nos a vykašlite 
sa. V prípade smädu je povolené pitie 
nechladenej čistej vody. Na odberové 
miesto je potrebné prísť osobným vo-
zidlom. Test na COVID-19 a následná 
karanténa je povinná pre všetkých pa-
sažierov vo vozidle.

V súčasnosti sú zriadené a fungujú 
odberové miesta vo všetkých krajských 
mestách.

Ako postupovať v prípade ochorenia 

» Zdroj: MZ SR
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Doučujeme aj cez prázdniny
Dohodnite si bezplatný
uvodný pohovor s testom
čítania alebo písania

•
•
•
•
•
•

nechuť k učeniu
problémy a neúspech v škole
musíte sa dieťaťu denne venovať
pomalé čítanie
nečitateľné písmo
trápenie a starosti

Ponúkame novú netradičnú metódu,
ktorá efektívne rieši problémy
s čítaním a písaním formou
individuálneho doučovania

Prejavy:

www.centrumbasic.sk
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Kontakt: 0948 787 777  •  www.balkona.eu
Hľadáme odberateľov - montážne firmy
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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
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PREPICHY
        POD CESTY
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SIETE PROTI
HMYZU

Servis
Montáž
Dodanie
Oprava
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www.samoplus.sk
SAMOplus

w w w . p r o f i l i n v e s t . s k
0918 217 665
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 www.odb-injektaz.sk
|



KS20-40 strana- 13

HLAVU HORE / SLUŽBY, BÝVANIEKOŠICKO okolie 13

87
-0
01

30918 623 064

08
-0

10
6 

TT
38

Žijeme v dobe, keď sa veľa ľudí učí 
sprostredkované 2D informácie (číta-
jú a počúvajú). Naši predkovia však 
mali viac 5D informácií (5 zmyslov 
- hmat, čuch, chuť, zrak, čuch), ktoré 
získavali prácou a skúsenosťou. 

Dnes máme veľa ľudí, ktorí vedia 
prezentovať a málo tých, čo vedia veci 
urobiť. Kuchár sa nenaučí variť čítaním 
receptov. Ani podnikateľ sa nenaučí 
podnikať čítaním kníh o slávnych pod-
nikateľoch a navštevovaním prednášok 
o podnikaní. Podnikanie sa učí podnika-
ním. Už vyše desať rokov to takto robíme 
v našej Podnikateľskej univerzite. Podni-
katelia si prinesú svoje problémy a riešia 
ich - podnikateľský model, vedenie ľudí, 
stratégiu, financie, procesy, organizáciu, 
inovácie, marketing a obchod, logistiku a 
služby zákazníkom a pod. Namiesto skú-
šok robia účastníci na projektoch zlep-
šenia svojich firiem, namiesto zápočtov 
ukazujú realizované zmeny a ich výsled-
ky. Neučí sa v univerzitnom areáli, ale 
priamo v podnikoch. Učiteľmi sú úspešní 
podnikatelia, učíme sa podnikaním, nie 
čítaním receptov. Študovali u nás stro-
jári, elektrotechnici, drevári, kamenár, 
ITčkári, farmári, obchodníci, učitelia, 
potravinári, podnikatelia s rôznymi služ-

bami, živnostníci aj ľudia z korporácií a 
štátnych podnikov. 

To najpodstatnejšie som však neča-
kal ani ja - vznikli pevné vzťahy a siná 
sieť spolupráce. Títo podnikatelia, na 
rozdiel od „vzdychačov,“ využili korona-
krízu ako príležitosť na inovácie a zlep-
šenie sveta. Prepájajú sa, pomáhajú si 
znalosťami a technológiami, ktoré majú. 
Prepájajú sa aj s komunitami, kde sú ľu-
dia v núdzi. 

Základný princíp podnikania je pri-
dávanie hodnoty zákazníkovi. Princíp 
inovácie je pridávanie úžitku a odstraňo-
vanie škodlivých funkcií - z výrobkov a 
služieb. lnovátori nie sú tí, čo majú krás-
ne prezentácie a míňajú eurofondy. Sú to 
tí, čo opravujú svet. Každý deň, vytrvalo 
a bez ohľadu na to, aké heslá sú vyvesené 
pri cestách a čo nám sľubujú politici. 

Neviem, kde by sa 
mohli stretnúť pod-
nikatelia s podnika-
teľskými legendami 
tak, aby s nimi mohli 
„variť priamo v ich 
kuchyni.“ V Pod-
n i k ate ľ skej 
univerzite sa 
to dá.

Nenaučíš sa variť čítaním receptov

» Ján Košturiak
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Prišlo nám do redakcie viacero korekt-
ných mailov, v ktorých čitatelia prosili 
o to, aby sme s pomocou regionálnych 
úradov verejného zdravotníctva vy-
svetlili, prečo je v tom - ktorom meste 
viac nákaz, ako v inom.

Vážení čiitatelia, iste pochopíte, že 
v súčasnej situácii by bolo z našej stra-
ny mediálne nezodpovedné zaťažovať 
pracovníkov úradov verejného zdravia 
akýmikoľvek otázkami, majú svojej 
práce vyše hlavy, sú na hranici svojich 
vedeckých, technických i ľudských 
kapacít, aby urobili všetko pre to, aby 
sa nákaza šírila pomalšie, ako sa teraz 
šíri. My im z redakcie môžeme ajkurát 
takto verejne poďakovať a ďalej s obdi-
vom sledovať ich prácu. REGIONPRESS 
sa zaraďuje medzi tie redakcie, ktoré 
aktívne zverejňujú relevantné infor-
mácie o ochrane zdravia z pohľadu au-
toritatívnych inštitúcií, ale nechávajú 
ich zároveň robiť to, čo im (a nám) teraz 
robiť treba najviac.

Príčin, prečo je v niektorých mes-
tách nákazovosť väčšia ako v iných, 
je veľa. V prvom rade je to geografická 
poloha, ide o to, či sú to mestá tranzit-
né, alebo dokonca pohraničné, svoju 
úlohu zohráva aj koncentrácia väčších 
fabrík v regióne, mobilita pracovnej 
sily, spádovosť z pohľadu zdravotnej 
starostlivosti.

Je tu však aj ďalší aspekt, ktorý sa 
začína prejavovať ako symptomatic-
ký - všetci vieme o tom, aká dôležitá je 
zodpovednosť. Ohľaduplnosť a spolu-
patričnosť. Máme však na Slovensku 
politické trendy a ich zástancov, ktorí 
odmietajú prevenciu napríklad v podo-
be rúšok. Je preto logické, že tam, kde je 
zastúpenie priaznivcov takýchto posto-
jov vyššie, je znížená miera prevencie, 
zvýšená nákazovosť a tak ďalej.

Je zrejme načase, aby sa zverejnila 
aj takáto porovnávacia štatistika.

Nám z redakcie nezostáva nič iné, 
ako apelovať na zodpovednosť, em-
patiu a pri istej miere osobnej pokory 
aj za cenu zníženia svojho osobného 
štandardu na ohľaduplnosť voči svoj-
mu okoliu aj tým, že využijeme všetky 
dostupné prostriedky bežnej prevencie 
pred šírením nákazy.

Prečo je 
v našom meste toľko nakazených?

» red

8. októbra 1970 
získal Alexandr Isajevič Solženicyn Nobelovu cenu za literatúru.

Výročia a udalosti
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VOLAJ IHNED:
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Bratislava • MZDA od 1.000€ • zabezpečené UBYTOVANIE • Školíme na VZV ZDARMA

0800 500 002
0800 500 502
0800 500 520

PRÁCA IHNED

EURO    personal

pre Vodičov VZV
nástupný BONUS 200€
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Pracuj v Hradci Králové

OPERÁTOR VÝROBY 
145 KČ/ hod. po zapracovaní
- 8 hodinové zmeny / ranné - denné - nočné
- 12 hodinové zmeny /ranné - nočné
- dlhodobá práca
- týždenné zálohy
- výplaty načas
- ubytovanie 
   zabezpečené

+420 603 450 207
Podmienkou je ukončené minimálne učňovské vzdelanie
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Slovenská ekonomika by mala v 
tomto roku klesnúť o 6,7 percent, 
ešte v júni sa hovorilo o čísle - 9,8 
percenta. 

Pozitívom je aj odolnosť trhu prá-
ce oproti pôvodným predpokladom. 
Prejaví sa to aj na spotrebe domácnos-
tí, ktorá sa zníži len mierne. V druhej 
polovici roka sa ekonomická aktivita 
sčasti obnoví najmä vďaka exportne 
orientovanému priemyslu. V roku 2021 
bude oživenie pokračovať a rast HDP 
dosiahne 5,5 percenta. Rizikom vývoja 
je najmä opätovné rozšírenie nákazy a 
obmedzenie ekonomickej aktivity. V 
strednodobom horizonte by ekonomi-
ku naopak mohli podporiť investície z 
fondu pre obnovu EÚ.

Slovenská ekonomika klesne v 
roku 2020 pre koronakrízu o 6,7 percen-
ta. Silný prepad ekonomiky v prvom 
polroku bol výsledkom slabého domá-
ceho aj zahraničného dopytu. Aktivita 
dosiahla dno v priebehu druhého štvrť-
roka, keď pokles priemyselnej produk-
cie dosiahol historické hodnoty. Výkon 
ekonomiky však môže byť lepší, než 
naznačovali predchádzajúce prognó-
zy. Prvým dôvodom je zatiaľ odolnejší 
trh práce, ktorý tlmil pokles spotreby 
domácností a maloobchodných tržieb. 
Druhý dôvod je rýchlejšie oživenie za-
hraničného dopytu, čo podporilo slo-

venský export už v júni.
Po uvoľnení opatrení príde v dru-

hom polroku k čiastočnému oživeniu 
ekonomiky. Po veľkom prepade sa 
obnoví najmä produkcia automobilov. 
Údaje o spotrebe elektriny a o počte 
najazdených kilometrov nákladnou 
dopravou do leta zmazali straty, čo 
naznačuje zotavenie aj ďalších odvetví 
priemyslu. Rast tržieb z eKasy odráža 
vyššiu spotrebu domácností. Letná se-
zóna pomôže reštauráciám a sektoru 
ubytovania, no kongresový turizmus 
bude stále zaostávať. Dynamika in-
vestícií bude pre rastúcu neistotu o vý-
voji pandémie vlažnejšia, čo sa pretaví 
aj do slabých výkonov v stavebníctve.

Po menšom prepade ekonomiky 
bude aj oživenie aktivity v 2021 mier-
nejšie a HDP stúpne o 5,5 percenta. Zo-
tavovať sa bude spotreba domácností 
aj zahraničný dopyt. Ekonomika bude 
ešte značne podchladená s množstvom 
nevyužitých kapacít. Vo verejných fi-
nanciách predpokladáme znižovanie 
štrukturálneho deficitu o 0,5percenta 
HDP v rokoch 2022-2023. Aj to mierne 
prispeje k stlmeniu ekonomického ras-
tu, ktorý v roku 2022 dosiahne 2,4 per-
centa. Tvorbu investícií a HDP podporí 
na konci horizontu prognózy dočerpá-
vanie EÚ fondov.

Makroekonomická prognóza 
je lepšia, ako sa očakávalo

» Zdroj: MF SR
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INZERÁT,KTORÝ
PREDÁVA
Redakcia Košicko
Němcovej 30, Košice
3. poschodie, č.d. B.3.07 
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Strechy v objatí s prírodou
Zameranie strechy a cenová ponuka ZDARMA!!!

   www.blachotrapez.sk   |   www.chcemepomahat.sk

Viac info na webe: 
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- oddĺženie úverov

- zastavíme dražby

- zastavíme zrážky zo mzdy

0948 152 149
0908 984 147
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Prijmeme nových zamestnancov 
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OPERÁTOR VÝROBY
OBSLUHA VZV
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Viac info 
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0800 500 091
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