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Oprava zatekajúcich a poškodených
striech a fasád.

Zrez rizikových stromov.
 Oprava žľabov, odkvapov, komínov.
 Práce vo výškach všetkého druhu.

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 náswww.regionpress.sk
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Moldava nad Bodvou

KOŠICE
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VYSUŠOVANIE AJ ZATOPENÝCH STIEN,
MÚROV A PODLÁH NÁTEROM

suché steny bez plesní
rýchlo aj svojpomocne

0903 412 818
0903 412 792
sloveco@sloveco.sk

www.sl
oveco.s
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www.studentservis.sk
Jedlíkova 5, KE

0905 744 995 

PRÁCA
NA TRVALÝ
PRACOVNÝ

POMER
V KOŠICIACH
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Ing. Renáta Sakslová  0907 779 017
Radovan Bezecný  0907 779 011
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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 
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západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   94.750 Bratislavsko Východ
Bz 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
Ga    31.290 Galantsko+Šaliansko
Hc    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
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Nie, vážení čitatelia, nesťažujem 
sa naň. Mám to obrovské šťastie, 
že môžem pracovať z domu a vy-
užívam všetky vymoženosti mo-
dernej doby, ktoré mi poskytujú 
zásielkové obchody.

Nemusím chodiť na verejnosť, ne-
musím nastupovať do prostriedkov 
hromadnej dopravy, nemusím každý 
deň na pracovisko. Som na ňom stále, 
24 hodín denne.

Nemusím sa rozčuľovať, prečo 
ľudia ešte stále vonku nenosia rúška, 
nemusím sa báť ako zamestnanec či 
klient domova sociálnych služieb, 
ktorého zamestnankyňa egoisticky a 
drzo voči kolegom i klientom odmie-
tala rúško a teraz nielenže je pozitív-
na, nielenže musí do karantény, nie-
lenže do karentény musí jej rodina, 
ale ostatní jej kolegovia a klienti sú v 
strachu, čo bude s nimi. Ona je asi v 
pohode, oddovolenkovaná, vycesto-
vaná, bez obmedzenia svojej “slobo-
dy”. Želám jej a jej rodine uzdravenie, 
želám jej kolegom a klientom nenaka-
zenie a hlavne, želám nám všetkým 
návrat k rozumu, hoci aj na takýchto 
prežitých skúsenostiach. To chcem 
však priveľa. Rozum všade skôr ubú-
da, ako pribúda. Je to nezastaviteľný 
trend.

A tak mi je fajn v tom domácom 
väzení. A zjavne ešte dlho bude, vďa-
ka čomu a komu, vie väčšina z nás. 

Prežiť toto všetko, zvládnuť to, je na-
pokon dobrá škola do budúcna. Táto 
doba mnohé a mnohých odhaľuje, 
takpovediac viac ako len donaha. 
Ono to napokon za všetky tie svadby, 
cestovanie, odmietanie čohokoľvek, 
nerešpektovanie ničoho okrem seba 
a vlastných potrieb (je na to aj trošku 
surovejšie slovo, ale to nepoužijem), 
organizovanie zakázaných zhlukov 
ľudí vlastne stojí. Prinieslo to pozna-
nie. O nás, o ľuďoch okolo nás, o tom 
čo a kto je v nich. Domáce väzenie ma 
oslobodilo od nutnosti stretávať sa 
s nimi, vidieť ich aroganciu, musieť 
sa podriadiť ich nevšímavosti. A to 
je veľký dar. Myslím, samozrejme, to 
väzenie. Na rozdiel od nich, môj pes 
rešpektuje pravidlá a normy medzi-
ľudského správania. A to je iba pes. 
Taký ľudský. Kríženec. Z útulku.

Prechod zo sveta, v ktorom som 
nútený žiť, do sveta v ktorom sa mi 
chce žiť, hoci zavretý v karanténe, 
je napokon celkom príjemný. Ak to 
okolnosti umožnia.

Všetko dobré, nena-
kazte sa a pokiaľ možno, 
nenakazte nikoho okolo 
vás!

S pozdravom 

Domáce väzenie

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

66
-0

01
6-

1

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
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21DROBNÉ
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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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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ZBERATE¼ KÚPI
ODZNAKY a MEDAILY

0908 108 287
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PÍLENIE a LIKVIDÁCIA rizikových
 STROMOV  0905 161 243
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PREBÍJANIE
a  PREČISTENIE

ODPADOVÝCH  POTRUBÍ

0908 580 291

NONSTOPs možnosťou
využitia

kamerového
systému

WC   -   UMÝVADIEL
DAŽĎOVÝCH ZVODOV
PISOÁROV
GULIČIEK

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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Kúpa - predaj nehnuteľností vrátane komplexných služieb
Ingatlanok adás - vétele teljes körű ügyintézéssel

66
-0

21
8

0903 613 370
Osloboditeľov 42, Košice - Barca
www.flasaflask.sk

fľaše  bandasky  sudy  poháre
vedrá  nádrže  lieviky  demižóny

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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Ponúkame:

•okrasné rastliny
•ovocné rastliny
• trvalky, skalničky
•
•záhradnú keramiku
•
   ochranu rastlín

Otváracie hodiny:
29. Október - 8. Marec
Po.-Pia.:  8 -16
So.:           8 -14

9. Marec - 28. Október
Po.-Pia.:  8 -17
So.:           8 -14

Rozhanovce
Školská 2

/ Záhradníctvo KaK

Email:
projekt@zahradnictvokak.sk
zahradnictvo@zahradnictvokak.sk

Tel.: 055-695 02 29
Predajňa: 0910 905 293
Cenové ponuky: 0903 241 660

Zabezpečujeme:

•

•
•výsadbu vzrastlých stromov
•výzdobu interiérov
• služby záhradného
   architekta
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Žriedlová 3, Košice
T 0911 57 77 99
www.tzinteriors.sk

Jesenná
AKCIA

 

- %
ZĽAVA

 vinylové a kompozitné

podlahy

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
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Materiály používané pri výrobe:

Pri montáži
dodržiavame

prísne
hygienické

a bezpečnostné
opatrenia

Príprava domu na zimu

» red

Zdá sa, že tento rok sa jeseň predsta-
vila čosi skôr, ako sme boli zvyknutí. 
Prichádzajúce chladné noci s teplo- 
tami blížiacimi sa k nhule nás priam 
upozorňujú na práce, ktoré treba 
ešte do zimy stihnúť.

     Čoskoro stromy zhodia svoje listy 
a keď sa to stane, treba vytiahnuť rebrík 
a dobre očistiť odkvapy. To isté platí pre 
odvodňovacie rigoly a iné “zvody” 
dažďovej vody. Za starých čias gazdovia 
na jeseň čistili aj priekopy a môstiky 
pred svojim bránkami. Samozrejmos-
ťou pred vykorovacou sezónou je 
revízia dymovodov, komínov. Treba iba 
pripomenúť, že v prípade nešťastia, ak 
sa nemáte poisťovni ako preukázať 
takouto odbornou kontrolou, z poistky 
po prípadnom požiari nedostanete nič.
Tí, ktorí kúria stále ešte rozšíreným 
spôsobom - plynovými radiátormi v 
každej miestnosti, by mali minimálne 
od pavučín a iných naviatych nečistôt 
očistiť stenové prieduch na odpadový 
spálený vzduch, či na čerstvý, prichá-
dzajúci zvonka. Po pozornom stočení 
hadíc tak, aby nezostali cez zimu v 
nejako mieste zalomené, venujeme 
pozornosť vodovodnej šachte. Certi�ko-
vané zariadenia sú garantované do 
mrazu mínus dvadsať, väčšinou, ale 

vieme, že v našich končinách bývajú 
mrazy aj oveľa tuhšie. Ako izolácia proti 
nim pomôže stará bunda, vrece naplne-
né lístím, alebo balík slamy či potrebné 
množstvo “polystyrénu”. Kto čo má. 
Pivničné okná opť zavrieme, ale nechá-
me pivnicu odvetrávať sa, aby zbytočne 
nevlhla.
     Okrasné muškáty pomaly presťahu-
jeme dnu do tmavých chladných 
priestorov. K “ruke” si pripravíme 
opravenú lopatu - skontrolujeme, či nie 
je rozsušená, odhŕňač snehu a ak máme 
miesto, je dobré si pripraviť aj kýblik s 
pieskom na prípadnú poľadovicu, ktorá 
nám už môže vo vyšších polohách 
hroziť. Je toho samozrejme ešte oveľa 
viac, ale predpokladajme, že dobrý 
gazda vie, čo robiť v tomto období má. 
Za zmienku ešte stojí kontrola dverí a 
okien, či cez ich, najmä staršie rámy, 
prievanom neuniká príliš veľa tepla. Na 
trhu je dostatok vhodných tesnení.
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■ Ste jediným Slovákom, ktorí bude v Eu-
rópskom parlamente pracovať na regulácii 
sociálnych sietí. Ako ste sa k tejto pozícii 
dostali?

 V lete sme v europarlamente schválili 
vznik nového výboru pre zasahovanie do 
demokratických procesov v EÚ vrátane dez-
informácií. Boj s dezinformáciami bol mojou 
témou už počas predvolebnej kampane do 
Európskeho parlamentu a tento výbor pred-
stavuje jedinečnú šancu, ako ho zreálniť. 
Sociálne siete dnes šíria zavádzajúce klamst-
vá jednoducho a nekontrolovateľne, pričom 
Slovensko má len obmedzené nástroje, ako 
môže vplývať na globálne sociálne siete, aby 
zmenili svoje správanie. Účinnú zmenu aj u 
nás môžeme dosiahnuť len vďaka spoločnej 
európskej politike.

■ Čo bude mať bežný človek zo Slovenska z 
toho, že ste členom tohto výboru?

 Všetci si na internete zaslúžime viac overených 
faktov a menej klamstiev, dezinformácií a 
nenávisti, ktorá nás denne zasypáva na so-
ciálnych sieťach. Pre digitálne platformy ako 
Facebook a Google je však Slovensko málo 
zaujímavou, malou krajinou. Tieto veľké 
spoločnosti riešia a reagujú na tlak veľkých 
hráčov či veľkých trhov, ako sú Spojené štáty 
či Nemecko. Mojím cieľom je, aby mali použí-
vatelia sociálnych sietí na Slovensku nárok na 
rovnaké služby a rovnakú ochranu ako obča-
nia v Nemecku. Lepšie pravidlá a menej klam-
stiev na internete vieme ľuďom u nás zabez-
pečiť práve na európskej úrovni.

■  Ako chcete nájsť rovnováhu medzi slo-
bodou slova a obmedzením toho, čo sa 
smie písať na sociálne siete?

  Naše zákony už teraz zakazujú šíriť nenávisť 
voči iným ľuďom napríklad na základe ich 
farby pleti či vierovyznania. Vymáhanie ex-
istujúcich zákonov na sociálnych sieťach 
je však náročné, málokto je za protiprávne 
výroky stíhaný a odsúdený. Je dôležité, aby 
sme zachovali na sociálnych sieťach slobodu, 
ktorá každému umožní vyjadriť svoje názory. 
Zároveň však musí platiť, že sociálne siete 
šíria v prvom rade pravdivý a zákonný obsah 
a nie klamstvá, ktoré môžu ohrozovať naše 
zdravie či našu bezpečnosť, a ktoré sú aj zdro-
jom nemalých príjmov z reklamy na internete. 
Šírenie poplašnej správy je v reálnom svete 
trestné a tento princíp musí platiť aj v interne-
tovom svete.

■ Aj v súvislosti s koronavírusom sa na so-
ciálnych sieťach šíri množstvo nezmyslov.

 Zdravotnícke hoaxy patria medzi najnebez-
pečnejšie. Práve skúsenosť s pandémiou posú-
va aj našu snahu o poriadok na sociálnych 
sieťach. V posledných mesiacoch sa na inter-
nete objavili zaručené návody o liečebných 
účinkoch riedidla či prípravku na čistenie 
akvária. Bohužiaľ, ľudia im uverili a stálo ich 
to zdravie i život. Podobne ako nezmysly o ško-
dlivosti rúšok len urýchľujú prenos vírusu a 
vedú k väčším škodám na zdraví a k úmrtiam.

■ Prestanú hoaxy, keď budú sociálne siete 
zregulované?

Úplne nezmiznú, šíria sa napríklad aj 
reťazovými e-mailovými správami či prostred-
níctvom webových stránok. Potrebujeme preto 
posilniť mediálnu a digitálnu gramotnosť ľudí 
a zlepšiť kvalitu nášho vzdelávania a komu-
nikáciu štátu s verejnosťou.

■ Do Európskeho parlamentu ste sa dos-
tali ako nominant strany SPOLU, ktorá v 
koalícii PS/SPOLU vyhrala európske voľ-
by, no v parlamentných neprekročila 7% 
volebný prah pre koalície a zostala pred 
parlamentnými bránami. Pôsobíte naďalej 
v tejto strane?

   Nevzdali sme sa a pokračujeme. V SPOLU 
som stále členom predsedníctva. Novým 
predsedom sa stal Juraj Hipš, učiteľ a človek, 
ktorý má jasnú predstavu, ako zmeniť naše 
školstvo. Strana kladie väčší dôraz na zelené 
témy, ktoré dnes hýbu aj európskou politik-
ou. V lete sme prišli s veľkými kauzami. Tak-
ou je napríklad chemické zamorenie územia 
v okolí bratislavského Istrochemu. Postavili 
sme sa tiež za praktické riešenia sociálnych 
a ekonomických problémov rodín na Sloven-
sku, namiesto snáh o obmedzenie prístupu 
žien k interrupciám. Chceme osloviť a v poli-
tike pracovať s novou generáciou mladých 
ľudí.

■ Preferencie SPOLU sa v posledných pries-
kumoch pohybujú okolo 1%. To je výrazný 
pokles oproti volebnému výsledku, ktorý 
získala koalícia PS/SPOLU. Prečo je to tak?

  Rozdelenie koalície PS/SPOLU si po voľbách 
mnohí ľudia nevšimli a strana SPOLU na to 
prirodzene doplatila. Mnohí naši sympatizanti 
podporujú PS. Málokto dnes tuší, že osobnos-
ti ako Erik Baláž, Simona Petrík alebo Michal 
Wiezik sú v SPOLU, nie v Progresívnom Slov-
ensku. V strane SPOLU stále vidím veľký ľud-
ský potenciál.

■  Zostáva vám nejaký voľný čas? Ak áno, 
čím ho trávite?

  Je ho málo, preto sa ho snažím využiť naplno 
športom a v spoločnosti svojich najbližších. 
V pracovných dňoch si chodím v Bruseli zabe-
hať, cez víkendy sa venujem rodine. 
V lete s deťmi chodíme na turistiku do Tatier, 
na Kysuce, či na Myjavu a v zime si vždy uži-
jeme spoločnú lyžovačku. Každú jeseň sa teším 
na prešovanie hrozna, s ktorým pomáham 
rodičom. Tento rok bol burčiak u nás doma z 
veltlínu.

VLADIMÍR BILČÍK: Slovák, ktorý v Európe 
rozhoduje aj o budúcnosti nášho internetu
Vladimír Bilčík (45) je od mája 2019 europoslancom zvoleným za stranu SPOLU - občianska 
demokracia. Zaoberá sa ochranou právneho štátu, bojom s dezinformáciami, zahraničnou politikou 
a rozšírením EÚ na západný Balkán. Pred vstupom do politiky učil na Katedre politológie Univerzity 
Komenského a viedol výskumný program o európskej politike v Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú 
politiku (SFPA). Najnovšie sa stal jediným Slovákom, ktorý v novom výbore europarlamentu 
pripravuje pravidlá pre fungovanie sociálnych sietí, aby šírili medzi ľudí menej dezinformácií. 
Pôsobí v najsilnejšej politickej skupine Európskeho parlamentu - Európskej ľudovej strane (EĽS).



KS20-44 strana- 6

SLUŽBY, BÝVANIE Najčítanejšie regionálne noviny
6

»Kúpim 2-3 izb byt v KE. Súr- 
ne. Hotovosť. 0910 652 053

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

»KTO DARUJE OBLEČENIE 
OBUV HRAČKY DROGÉRIU PO-
TRAVINY ŠKOLSKÉ POMôCKY 
ĎAKUJEM T.Č 0948710036
»Zaplatím 1200 eur za väč-
šie hodinky na ruku Schaf-
hausen. Tel. 0944 137 683

»Hľadám žienku na vážny 
vzťah, lásku a život. Som 
39r., pracujúci, s vlastným 
bývaním, veselej povahy. 
0940 754 952
»VOLÁM SA LUKÁŠ MÁM 32R 
HĽADÁM CHALANA NA VZŤAH 
MAJ AUTO 0948 234 279
»SYMPATICKÝ MUŽ 41/180 
HĽADÁ PRIATEĽKU. 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 uve-
rejniť v ľubovoľných iných na-
šich novinách, KS zameňte za 
skratku 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 

   

07 REALITY / iné       

11 HOBBY A ŠPORT   

14 RÔZNE / iné    

16 ZOZNAMKA    

V prípade, ak máte podozrenie na 
výskyt ochorenia COVID-19 ( koro-
navírusu) a vyskytli sa u Vás prí-
znaky ako napríklad kašeľ, bolesti 
hrdla, dýchavičnosť, horúčka, od-
porúčame postupovať nasledovne:

- výlučne telefonicky kontaktovať svoj-
ho ošetrujúceho lekára alebo operačné 
stredisko a informovať ich o svojom 
zdravotnom stave

- nechodiť priamo do ambulancie vše-
obecného lekára alebo do nemocnice z 
dôvodu možného šírenia nákazy,
- následne po konzultácii s lekárom, po-
stupujte podľa telefonických pokynov,

ako požiadať o vyšetrenie: https://
www.korona.gov.sk/poziadat-o-vy-
setrenie-na-covid-19/

Ako rozoznať ochorenia:

Ako postupovať 
v prípade podozrenia na Covid - 19

» red
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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

Páči sa mi

kosicko
na facebooku

Staň sa fanúšikom
stránky a sleduj:

- nové inzeráty
- dôležité info
- tipy na voľný čas
- súťaže, ...

eshop.zenitsk.sk

NEROZBITNÉ PRESTREŠOVANIE A ZASKLIEVANIE

POLYKARBONÁT + DOPLNKY
Makrolon 7/16 bronz  -  18,51 €/m2 s DPH  AKCIA -20%

Ultralight 2/10 číra  -  7,94 €/m2 s DPH  AKCIA -30%

KOŠ - 046/5430 771, zenit@zenitsk.sk
KOŠICE - 055/6254 006, kosice@zenitsk.sk DOPRAVA CELÁ SR
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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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čierne alebo biele 

1 box = 50 kusov
Jednorázové rúškaJednorázové rúška

cena

9€
za 1 kus

EN 14126

EN 14605
TIP 4

EN 1149-1

EN 1073-2
CLASA 1

EN 13982-1
TIP 5

EN 13034
TIP 6

 0915 039 390  

cena pri
1 - 10

10€
za 50 ks

box

cena pri
10 - 20

10€
za 50 ks

box

cena pri
20 a viac

9€
za 50 ks

box

Ochranný
oblek
Ochranný
oblek
typu 3M 4560

Pri odbere
nad 10 kusov dohoda
na cene možná

61
-0
26

90948 300 988

STROJOVÉSTROJOVÉ
POTERY

79
-1

76

2. november 1938     
Viedenská arbitráž: juh Slovenska a Za-
karpatska pripadol Maďarsku.

Výročia a udalosti 3. november 1956     
prvé vysielanie Československej televízie 
Bratislava

Výročia a udalosti

85
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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

0800 500 091 +420 730 893 338
Podmienkou je ukončené minimálne učňovské vzdelanie

w
w

w
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229

30 kusov

(1 kus = 0,08)Vajcia „M“

129

-35%
cena za 100 g

1.99

Losos  
• fileta s kožou, bez kosti

319

-50%

(1 kg = 0,32)

10 kg balenie

6.49**

Konzumné zemiaky neskoré  
• neprané
• varý typ B – prílohové

Med kvetový

333

-26%

(1 kg = 3,51)

950 g

4.53*

CCHHLLAADDEENNÉÉ

169

-32%

(1 kg = 3,38)

500 g balenie

2.49

Mleté 
brav�ové mäso129

-50%
cena za 1 kg

2.59

Kuracie 
štvrte
• zadné

CCHHLLAADDEENNÉÉ

CCHHLLLAADDEENNNÉÉ

Prosciutto Cotto

119

-40%

(100 g = 0,79)

150 g

1.99

 

u nás s nemuste 
vybera� medz

ERSTVOS OU, 
KVALITOU A CENOU

OD PONDELKA 2. 11. 

Ponuka tovaru platí od 2. 11. do 8. 11. 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 19. 10. 2020.
**Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 22. 10. 2020.
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Rajo maslo 129

-53%

(1 kg = 5,16)

250 g

2.79*

Eidam
• 45 % t. v s. 
• blok

111

-20%

(1 kg = 4,44)

250 g

1.39

129

Supercena

(1 kg = 2,58)

500 g

Knedli�ky 
s ovocnou 
nápl�ou
• rôzne druhy

ZZMMMRRAAAZZEENNÉÉ

Budvar
• svetlé vý�apné 

pvo

049

-34%

(1 l = 0,98)

0,5 l

0.75

�ubovnianka
• jemne perlvá/perlvá

033

-26%

(1 l = 0,22)

1,5 l

0.45*

Hera margarín 
• 72 % tuku 088

500 g

(1 kg = 1,76) 089

Supercena

(1 kg = 3,56)

250 g

Ochutený tvaroh
• rôzne druhy

Solamyl/
Gustn 099

-28%

(100 g = 0,50)

200 g

1.39*

Tortové 
oblátky 049

-28%

(100 g = 0,33)

150 g

0.69*

... a mnoho �alšch výrobkov na www.lidl.sk
Ponuka tovaru platí od 2. 11. do 8. 11. 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.

ena

OD PONDELKA
2. NOVEMBRA

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 19. 10. 2020.
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Oravské kultúrne stredisko v Dolnom 
Kubíne a Krajská hvezdáreň v Žiline 
sú prvými nositeľmi titulov súťaže 
Ministerstva kultúry SR Kultúrno-
-osvetové zariadenie roka. Pri prí-
ležitosti dnešného Dňa osvetových 
pracovníkov im titul na návrh odbor-
nej poroty udelila ministerka kultúry 
Natália Milanová. Prvý ročník súťaže 
vyhlásilo ministerstvo kultúry 30. ja-
nuára 2020. Opatrenia prijaté proti ší-
reniu koronavírusu však vyhlásenie 
výsledkov posunuli z jari až na jeseň.

Oravské kultúrne stredisko uspelo 
v kategórii Kultúrno-osvetové zaria-
denie roka 2019 so všeobecným zame-
raním a Krajská hvezdáreň v Žiline v 
kategórii Kultúrno-osvetové zariadenie 
roka 2019 so špecializovaným zamera-
ním. Víťazi získajú osvedčenie o udele-
ní a užívaní titulu Kultúrno-osvetové 
zariadenie roka za rok 2019, finančnú 
odmenu 2 500 eur a artefakt symbolizu-
júci výhru v súťaži. Okrem iného majú 
právo používať titul Kultúrno-osvetové 
zariadenie roka za rok 2019 a zverejniť 
titul na svojom webovom sídle.

Zámerom súťaže Kultúrno-osve-
tové zariadenie roka je medzi iným 
ocenenie profesionality výkonov kul-
túrno-osvetových zariadení a podpora 
skvalitňovania ich činnosti. Obom ví-
ťazom srdečne blahoželáme.

Pre zaujímavosť - najviac kultúrno 
– osvetových zariadení v miestnych 
a regionálnych podmienkach je v Slo-
venskej republike. Zariadenia patria 
obciam a mestám v sídlach do 3000 
obyvateľov, teda v malých a stredne 
veľkých obciach.      Osobitné postave-
nie z hľadiska miestnej a regionálnej 
kultúry zastávajú mestá Bratislava a 
Košice, ako veľké aglomerácie. V tých-
to mestách sú vybudované najmä špe-
cializované kultúrne zariadenia, ktoré 
fungujú samostatne a svojou špecific-
kou činnosťou nesaturujú činnosť kul-
túrno- osvetových zariadení.  

Na regionálnej úrovni kultúry pô-
sobia spoločenské inštitúcie, ktoré pat-
ria síce do sféry kultúry, ale na druhej 
strane, veľmi dôležitou zložkou ich čin-
nosti je výchova a vzdelávanie.

Najlepšie Kultúrno-osvetové 
zariadenia roka 2019 získali tituly

» red

Ministerstvo životného prostredia 
SR sa nestotožňuje s rozhodnutím 
agrorezortu, ktorý určil pre poľov-
nícku sezónu 2020/2021 kvótu lovu 
vlka a stanovil podmienky jeho lovu.

Minister životného prostredia Ján 
Budaj považuje za chybu úmyselne 
oslabovať populáciu vlka dravého 
na Slovensku „Populácia tejto dravej 
šelmy pomáha znižovať riziko šírenia 
klasického moru ošípaných, ako aj af-
rického moru ošípaných. Vlk je veľmi 
dôležitý pri znižovaní stavu diviakov, 
ktoré spôsobujú škody farmárom a 
zároveň sú predátorom tetrova hôlnia-
ka či hlucháňa hôrneho,“ podčiarkol 
minister Budaj s tým, že ministerstvo 
bude presadzovať, abyvlk dravý nebol 
poľovným zvieraťom, ale aby sa mu zo 
zákona zabezpečila taká ochrana, aká 
prináleží všetkým chráneným živočí-
chom.

Ministerstvo nepovažuje za dôle-
žitý argument, že vlk dravý spôsobuje 
významné škody na hospodárskych 
zvieratách alebo lesnej zveri. Vysoká 
či diviačia zver spôsobila v roku 2019 
poľnohospodárske škody vo výške 17 
mil. eur, a to aj napriek opatreniam po-
ľovníkov. Vlk svojím lovom lesnej zveri 
či hospodárskych zvierat zapríčiňuje 
ujmu štátu a vlastníkom na hospodár-
skych zvieratách (na hospodárskych 

zvieratách v posledných rokoch klesa-
jú na hodnotu 30 – 40 tisíc EUR/ročne), 
no pomáha predchádzať väčším stra-
tám vzniknutých práve pri ničení poľ-
nohospodárskych plodín či prevenciou 
rozšírenia diviakov.

Za posledných 20 rokov bolo v 
rámci legálnych povolení zastrelených 
takmer 1800 vlkov, čo podľa odbor-
níkov negatívne vplýva na zloženie a 
správanie celej populácie.

Lesoochranárske zoskupenie 
VLK požiadalo preto Európsku komisiu 
o obnovenie konania voči Slovensku 
pre porušenie európskej a slovenskej 
legislatívy. Zároveň žiadame ministra 
pôdohospodárstva, aby toto zlé a nepo-
chopiteľné rozhodnutie zrušil.

Ak chcete pomôcť zrušiť tento plá-
novaný odstrel 50 vlkov, pomôžte. Píšte 
listy a emaily na Európsku komisiu aj 
ministrovi.

Vlkovi zabezpečíme ochranu, 
aká prináleží chráneným živočíchom

» red

VŠETKO OKOLO ZVÁRANIA A NÁRADIAVŠETKO OKOLO ZVÁRANIA A NÁRADIA
Holubyho 12, 043 27 Košice
e-mail: gobako@gobako.sk

Tel./fax: 055/677 03 19
055/72 74 07 - predajňa

www.gobako.sk

zváracie stroje
zváracie roboty

ochranné pomôcky
elektródy

náradie a brusivo
lepidlá a tmely
zváracie drôty

kompresory
elektrocentrály
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www.isover.sk

Top tepelnoizolačné 

vlastnosti, stačí tenšia vrstva

Ľahšia montáž vďaka 

rozopretiu medzi krokvami

Komfortnejšia montáž 

vďaka zníženej prašnosti

Jednoduchšie prenášanie 

s rukoväťou Handgrip

Ľahšie rezanie vďaka 

značeniu na povrchu izolácie
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TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE
Do zimy pod strechou... Doprajte si ako darček pohodlie u vás doma. 

farba
ANTRACIT

farba
ANTRACIT

farba
BIELA

Zvýhodnená cena
na tieto farbyANTRACIT

7016
BIELA
9016

HNEDÁ
8003

HNEDÁ
8017 objednavky@montter.sk

kde potrebujete.Staviame tam,

PRÍSTREŠKY - TERASY - RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE - TIENENIE NA STRECHY - SKLENENÉ STRECHY - STAVEBNÉ PRÁCE

Materiály:
HLINÍK, DREVO

www.montter.sk   0919 365 022

 TIENENIE NA STRECH

NOVINKA HLINÍK v DREVODEKORE,  ZLATÝ DUB  a  ORECH
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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

PÍLENIE A OREZÁVANIE
RIZIKOVÝCH STROMOV
ohrozujúcich majetok a zdravie. S postupným 
spúšťaním. Ponúkame aj orez orechov
Kontakt: 0915 926 755
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PREPICHY
        POD CESTY

Viete čo sú 2D informácie? Sú to 
sprostredkované informácie, ktoré 
prijímame počúvaním alebo čítaním. 
Učitelia v škole nám väčšinu dávajú 
2D informácie. 

Vysvetľujú nám niečo, pri čom sme 
neboli. 5D informácie získavame všetký-
mi piatimi zmyslami - okrem očí, aj ruka-
mi, čuchom a chuťou. Sme vtiahnutí do 
príbehu, zostáva v nás aj emócia a všetko 
sa to ukladá do nášho podvedomia. 2D 
informácie získavame keď si napríklad 
budeme čítať knihu receptov alebo knihu 
o tom, ako sa jazdí autom. 5D informácie 
získame, keď budeme skutočne variť a 
autom jazdiť. 2D je naštudované a 5D 
je prežité. To prvé je naučená teória, to 
druhé prax a skúsenosť. Dnes máme veľa 
2D expertov, ktorí vyštudovali špičkové 
školy. Niektorí píšu na ministerstvách 
stratégie rezortov a krajiny, iní vedú veľ-
ké firmy alebo učia na univerzitách. 

Rozprávajú a píšu o niečom, čo sami 
nikdy nerobili - o inováciách, transfor-
máciách alebo stratégiách. A tak máme 
dobré strategické dokumenty a zle spra-
vovanú spoločnosť. Chýbajú znalosti, 
skúsenosti aj zdravý sedliacky rozum. 
Sedia za počítačmi a nemajú čas, aby 
vyšli von medzi reálnych ľudí, podniky, 

farmy a spoznali ich problémy. 
Kedysi mi zavolala jedna dáma, kto-

rá vyštudovala americkú univerzitu. Pí-
sala sociálny program politikovi a chcela 
cez telefón vedieť, čo a ako robíme v Dob-
rom Pastierovi v Kláštore pod Znievom. 
Na 5D informácie nemala čas, musela pí-
sať. Máme sociálny podnik a zhora nám 
posielajú odkazy na rôzne internetové 
stránky, formuláre a súťaže. Chcú od 
nás 2D príbehy ale my riešime 5D prob-
lémy - pripraviť jedlo pre 600 ľudí, obria-
diť polia a zvieratá, navoziť potraviny z 
Potravinovej banky, nájsť ľuďom prácu. 
Chodia aj „Bírešove trestné komandá“ 
veterinárov. 

Niekedy mám pocit, že kravu videli 
na obrázku, ale dávajú pokuty za privia-
zané teliatko ku svojej matke, za lasto-
vičky v maštali, málo vody pre ovečky na 
noc, alebo veľké dier-
ky na sieťkach na ok-
nách. 2D úradníkov 
pribúda s tých, čo 
veciam rozumejú a 
vedia ich robiť ubúda. 
Z analýz a stratégií 
2D expertov 
sa ľudia ne-
najedia.

2D experti

» Ján Košturiak

31. októbra 2000  
štart kozmickej lode Sojuz TM-31 s prvou stálou posádkou pre ISS

Výročia a udalosti
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plastové a drevené eurookná, dvere a garážové brány

NA SPLÁTKY BEZ NAVÝŠENIA
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Alžbetina 30
Košice

| uhlíkový polystyrén
 v cene obyčajného |

Pri objednávke do konca septembra

elektrická nerezová
rúra Elektrolux

SUPER
AKCIA

na vchodové dvere
s bezpečnostným

kovaním

AKCIA
na zateplenie rodinných domov

OKNÁ DO 7 DNÍ
Profesionálni, školení pracovníci

590€

489€ 389€

420€ 549€

Pri montáži
dodržiavame
prísne
hygienické
a bezpečnostné
opatrenia

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
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www.starcentrum.sk

ZLIKVIDUJME CORONA VÍRUS COVID 19 V NAŠICH PRIESTOROCH

OBJEDNAŤ LIKVIDÁTOR SD60 - 30W MÔŽETE NA E-SHOPE

Jedinečným zariadením SD60 - 30W, je likvidátor hmyzu, baktérii a vírusov od spoločnosti STAR CENTRUM.

Len za 
49,90 € 

Použitie:
LIKVIDÁTORA SD60 – 30W je možné využívať v domácnostiach, reštauráciách, hoteloch, 
obchodných priestoroch, zdravotných zariadeniach, kanceláriách, výrobných a skladových 
priestoroch a na iných miestach, kde sa vyžaduje ničenie hmyzu alebo baktérií a vírusov. 
Výhodou je, že nepotrebujete používať žiadne chemické a iné prípravky a zasiahnete každý 
kút v miestnosti.

Likvidátor SD60 – 30W je viacúčelovým, certifikova-
ným zariadením, ktorým zabezpečíme dezinfekciu 
priestorov od vírusov až po likvidáciu nežiadúceho 
lietajúceho hmyzu.

Zariadenie obsahuje: UVA žiarivky, ktoré priťahujú 
lietajúci hmyz a tento je usmrtený zabudovanou 
elektrickou mriežkou, ako sú napríklad muchy, 
komáre, mole a iné.

Prílohou sú germicídne žiarivky 2x15W. Po ich 
inštalovaní a zapnutí, žiarením vydezinfikujete za 30 
min od 10m² až do 40m² vášho priestoru, od všetkých 
mikroorganizmov, ako sú baktérie, vírusy a prvoky,   
čo spôsobí fotochemický rozklad ich DNA a zničenie.
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V boji proti koronavírusu odporú-
čajú odborníci zvýšiť príjem vita-
mínov. Významnú úlohu v tomto 
smere zohráva vitamín D. Priná-
šame jednoduché recepty, ktoré 
vám ho môžu pomôcť doplniť.

Bežne získava naše telo vitamín D 
prostredníctvom slnečného žiarenia. V 
jesenných a zimných mesiacoch, kedy 
je slnečných lúčov menej, nám jeho zá-
soby môžu pomôcť doplniť aj niektoré 
potraviny. Sú to predovšetkým ryby, na-
príklad losos, tuniak či sardinky, potom 
oleje z rybej pečene, ale aj vaječný žĺtok, 
mlieko a mliečne výrobky, kvasnice či 
rastlinné tuky a oleje.

Penne s lososom 
a smotanovou omáčkou
Suroviny: 300 g cestovín Penne, filet čer-
stvého lososa, olej, 1 menšiu cibuľu, cca 
150 ml smotany, soľ, korenie, syr typu 
parmazán, rukola na ozdobenie

Postup: Cibuľu očistite a nadrobno na-
krájajte. Lososa pokrájajte na kocky. 
Na panvicu nalejte olej, vložte cibuľu a 
orestujte, potom pridajte lososa, soľ a 
nechajte pár minút podusiť. Následne 
zalejte smotanou, okoreňte a na mier-
nom ohni krátko povarte, priebežne 
premiešajte.

Do hrnca dajte vodu, pridajte soľ, 
priveďte k varu a vložte cestoviny. Keď 

budú uvarené, vodu zlejte (cestoviny 
nepremývajte pod studenou vodou) a 
cestoviny vložte na panvicu k lososovi 
a smotanovej omáčke. Zvyšný škrob, 
ktorý zostane na cestovinách, omáčku 
mierne zahustí. Pridajte nastrúhaný syr 
a všetko spolu premiešajte. Na tanieri 
môžete ozdobiť rukolou.

Nátierka s tuniakom
Suroviny: 1 vaničku syru typu cottage, 1 
konzervu tuniaka, 1PL horčice, 1 jarnú 
cibuľku, soľ, korenie

Postup: Tuniaka zmiešajte v miske so 
syrom cottage a horčicou a nadrobno 
nasekanou jarnou cibuľkou. Nátierku 
dochuťte korením a soľou. Podávajte s 
celozrnným chlebom.

Šalát s vajíčkom a tuniakom
Suroviny: 1 menšiu bielu cibuľu, 1 čer-
venú cibuľu, 2 ČL bieleho vínneho octu, 
1 PL dijonskej horčice, 4 PL olivového 
oleja, 2 vajcia, štipku soli, 2 paradajky, 
200 g tuniaka v oleji, 1 rímsky šalát, 100 
g baby mix šalátu, korenie, 50 g malých 
čiernych olív

Postup:
Zálievka: Bielu cibuľu očistite, 

nadrobno nakrájajte a vložte do misky. 
Zalejte octom, olejom a horčicou, podľa 
potreby prisoľte a okoreňte.
Šalát: Vajcia uvarte natvrdo, očistite a 

rozkrojte na štvrtiny.
Červenú cibuľku nakrájame na ko-

lieska, paradajky nakrájajte na štvrtin-
ky. Umyte šalát, natrhajte na menšie 
kúsky, vložte do misky, zalejte polovi-

cou zálievky a zľahka premiešajte. Ci-
buľu, paradajky, olivy, kúsky tuniaka a 
vajíčko položte na šalát a polejte zvy-
škom zálievky. Podávajte s celozrnným 
pečivom.           TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ

SPOLOČNOSŤ Najčítanejšie regionálne noviny

Recepty s vitamínom D proti COVIDU

Pripravte si cestoviny s lososom.                                        foto autor ThorstenF pixabay
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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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www.regionpress.sk
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SIETE PROTI
HMYZU

Servis
Montáž
Dodanie
Oprava
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www.samoplus.sk
SAMOplus

Pracuj s EUROPERSONALom v najlepších
automobilových spoločnostiach na Slovensku.

U nás zarábate VIAC ako je priemerná mzda! 

Volajte bezplatne
0800 500 502
0800 500 520
0800 500 002
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INZERÁT,KTORÝ
PREDÁVA
Redakcia Košicko
Němcovej 30, Košice
3. poschodie, č.d. B.3.07 
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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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AIW - Práca pre opatrovateľky
seniorov v Rakúsku 

Kritériá 
pre spoluprácu :

· opatrovateľský kurz a prax
·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 

· vek 25 až 60 rokov

 s negatívnym COVID-certifikátom môžete pracovať
 

r r r k Č rv kríž

- ov r y r k k ž ť

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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