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šatníkové
a policové
zostavy,
vešiakové steny,
komody a iné...

ZAMERANIE a ukážka vzoriek u Vás doma ZDARMA

MLYNSKÁ 5, KOŠICE • www.secdoor.sk
0915 285 700 • 055/381 25 30
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Oprava zatekajúcich a poškodených
striech a fasád.

Zrez rizikových stromov.
 Oprava žľabov, odkvapov, komínov.
 Práce vo výškach všetkého druhu.
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PÍLENIE a LIKVIDÁCIA rizikových
 STROMOV  0905 161 243
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www.studentservis.sk
Jedlíkova 5, KE

0905 744 995 

PRÁCA
NA TRVALÝ
PRACOVNÝ

POMER
V KOŠICIACH
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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

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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Regeneračno - rekondičné centrum
ACTive Bro s.r.o., Moyzesová 46, Košice

Služby licencovaného fyzioterapeuta:
• Vyšetrenie
• Manuálna terapia
• Individuálna pohybová liečba
• Prístrojová
   terapia

Vstupné
vyšetrenie
zdarma!!!

0944 413 801
ACTive Bro

www.jarekcistikoberce.sk ¦  0915 937 226

66
-0

01
0-

2

čistí čalúnený nábytok a koberce u Vás aj u nás



KS20-45 strana- 2

REDAKČNÉ SLOVO / SLUŽBY, BÝVANIE Najčítanejšie regionálne noviny
2

INZERCIA

 

KOŠICKO okolie

Mgr. Alžbeta Hadariová 0905 338 873
Ing. Renáta Sakslová  0907 779 017
Mgr.Monika Nigutová  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)

Máme to za sebou

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Ale nie všetci, dodávam druhým dy-
chom. Ako povedal predseda vlády, 
niektorí si už môžu užívať slobodu a 
iní musia zostať sedieť doma na zadku 
zavretí. 

Je to parafráza, ale podstata odkazu 
zostala. Jedni si môžu užívať a iní majú 
basu. Rovnosť pred zákonom. Zákaz dis-
kriminácie v praxi. Alebo takto – príklad 
z praktického života. Babička, vo veku 
92 rokov, zázrak, že človek v takom veku 
ešte žije a dokáže sa sám premiestňovať, 
„ušla“ dcére, u ktorej býva, z domáce-
ho väzenia a chcela na cintoríne zapáliť 
sviečky na hroby svojich blízkych. Možno 
naposledy, vzhľadom na jej vek.

Nejaký dobrácky „zodpovedný“ ob-
čan ju udal a policajt ju zatkol. Lebo mu-
sel. Lebo to nariadili, na základe akýchsi 
neexistujúcich zákonov a v rozpore s tými 
existujúcimi. Policajt je v tom chudák tak 
isto ako tá babička. A jej dcéra sa teraz ide 
zblázniť, vyvoláva od „Piláta k Herodeso-
vi“, aby svoju matku, teraz už kriminál-
ničku, oslobodila.

Nebol som na testoch. Nie zo vzdo-
ru, ale pre dispenzárnu diagnózu a od-
poručenie lekára. Sedím doma. Akoby 
som doma nesedel už od konca februára 
– dobrovoľne. Neviem, čo smiem a čo ne-

smiem, lebo „papier“ o slobode nemám. 
Prichádzajú nočné mrazy. Môžem ísť na 
chalupu vypustiť vodovod, aby mi ne-
potrhalo vedenie a neodtrhlo batérie? 
Môžem ísť vypnúť vodu, aby mi nezapla-
vilo pivnicu? Dokedy nesmiem prekročiť 
hranice extravilánu obce, v ktorej žijem? 
A to nemám tých 92 rokov ako tá babič-
ka, zmätená a ponížená. A navyše – som 
ešte aj novinár. Mám čakať, kým mi mráz 
zničí chalupu mojich starých rodičov a 
potom si už len od predsedu vlády vypo-
čuť slovo „prepáčte“? Dokedy mám sedieť 
v domácom väzení a kedy sa môžem opäť 
pripojiť k pánovi premiérovi, užívajúce-
mu si slobodu? Iba preto, že už desiatky 
rokov bojujem s chorobou? To je trest za 
to, že som si dovolil ešte žiť? Babička do-
stane žalár za to, že chcela zapáliť svieč-
ku na hrobe? Babička, ktorá doma pozerá 
iba maďarskú televíziu a po slovensky 
takmer nevie? Za to žalár? Za 
tých 92 rokov jej trápenia sa 
tu na Zemi?

Máme to za sebou, ale, 
zdá sa, že na množstvo od-
povedí ešte čakáme. A to 
mi verte, ja si na ne 
počkám!

Všetko dobré -

9. novembra 1938  
nacisti počas tzv. Krištáľovej noci podpálili v Nemecku synagógy a 
kruto perzekvovali židovských kníhkupcov.

Výročia a udalosti

8. novembra 1933 
bol podpísaný Dohovor o ochrane fauny a 
flóry v ich prirodzenom stave.

10. novembra 1970 
štart sovietskej sondy Luna 17 s vozidlom 
Lunochod 1 na prieskum Mesiaca.

Výročia a udalosti
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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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0911 60 20 40

Rezanie betónu ¦ Vŕtanie betónu
www.diamantoverezanie.sk
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Izolovanie pivníc
0910 433 877
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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

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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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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PRACOVNÉ ODEVY
a OOPP

Rastislavova 68, Košice www.abtex.sk
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12. novembra 1996  
nad Indiou sa vo vzduchu zrazili lietadlá Boeing 747 a Iliušin Il-76, 
pri zrážke zahynulo všetkých 349 pasažierov.

Výročia a udalosti

www.regionpress.sk
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PREPICHY
        POD CESTY

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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STK
JAZERO

STK + EK
pre objednaných klientov bez čakania

Napajadlá 7, Košice
www.stkkosice.sk

Po - Pia: 
7.00 - 17.00

So: 
8.00 - 13.00

Objednávky 055-304 57 27
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Kancelária v Košiciach, Strojárenská 13, 1.posch.

Informácie ohľadom umiestnenia

055/622 00 11 | 0905 962 161
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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

Pondelok-Piatok: 

9 -17AMI

pracovné odevy
obuv ¦ rukavice

Rooseveltova 24, Košice

0904 296 595
aneta.dugasova@gmail.com

výšivky už od 1 ks

tričká ¦ košele ¦ mikiny

uteráky ¦ krstné košieľky
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Moldava nad Bodvou

KOŠICE



KS20-45 strana- 4

SLUŽBY, BÝVANIE Najčítanejšie regionálne noviny
4

S príchodom prvých mrazov mnoho 
chalupárov ukončuje sezónu víken-
dových pobytov na vidieku a presúva 
sa späť do mesta. 

Hoci je to tento rok špecifické, mož-
no práve teraz viac ľudí trávilo čas v 
izolácii mimo miest. Na zimu je však 
praktický návrat domov a vtedy treba 
sezónnu chalupu správne zazimovať. V 
prvom rade je potrebné vypustiť vodu 
z domového vodovodného systému. 
Uzavriete hlavný ventil vo vodovodnej 
šachte, následne otvoríte všetky vodo-
vodné batérie, tie nechajte v otvorenej 
polohe celú zimu, prípadné zvyšky 
vody v nich tak nemôžu spôsobiť pri 
mrznutí ich poškodenie. Vhodné by 
bolo systém „prefúknuť“, alebo, ak 
máte vypúšťací ventil v jeho najnižšom 
bode, otvoriť aj ten. Odborníci radia 
vypúšťať aj sifóny, nádrž WC a wc sa-
motné. To si však môžete ušetriť, okrem 
nádržky na wc, ktorú vypustíte splách-
nutím, stačí dať do wc a sifónov trochu 
kuchynskej soli.

Vhodné je zatepliť vodomernú šach-
tu (aspoň kryt vstupného otvoru) a 
spraviť aj polystyrénový kryt na vodo-
mer. 

Vyprázdnite chladničku, mraznič-
ku aj špajzu a určite zoberte preč teku-
tiny, ktoré by mohli zamrznúť. Chlad-
ničku aj mrazničku nakoniec vypnite, 
umyte octovou vodou (odstraňuje zá-
pach) a nechajte ju pootvorenú. Inak 

by hrozilo, že sa niekde vytvorí pleseň.
Vypnite elektrinu – povyťahujte 

všetky spotrebiče zo siete a vypnite aj 
hlavný istič elektriny. Vypnite hlavný 
uzáver plynu.

Na záver skontrolujte, či máte po-
riadne zavreté okná a dvere, hlavne 
kvôli myšiam. (Na druhej strane – poo-
tvorené horné vetračky zabraňujú vlh-
nutiu a plesniveniu stien.) Počas zimy 
sa oplatí na chalupe aspoň párkrát hoci 
iba „na otočku“zastaviť a skontrolovať, 
či je všetko v poriadku. Ak môžete, 
nechajte susedom kľúče, alebo aspoň 
telefónne číslo, aby mohli v prípade po-
treby zasiahnuť.

V slnečných miestnostiach roztiah-
nite závesy a záclony, 

Prvé mrazíky sa blížia

» red

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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Žriedlová 3, Košice
T 0911 57 77 99
www.tzinteriors.sk

Jesenná
AKCIA

 

- %
ZĽAVA

 vinylové a kompozitné

podlahy

STRECHY  M

LIKVIDÁCIA
AZBESTU
zo striech

 0908 082 634 STRECHY  M

www.strechym.sk

 facebook/ StrechyM Likvidácia azbestu
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SIETE PROTI
HMYZU

Servis
Montáž
Dodanie
Oprava
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www.samoplus.sk
SAMOplus
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www.regionpress.sk
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Ročne zomrie od hladu takmer milión 
ľudí a desatina ľudí na svete hladuje. 
V modlitbe prosíme Boha o chlieb náš 
každodenný. 

Slovo chlieb nám pripomína Krista, 
ktorý sa stal chlebom pre druhého. Pri ve-
čeri vzal Ježiš chlieb a dobrorečil, lámal 
ho a dával učeníkom, hovoriac: „Vezmite 
a jedzte: toto je moje telo.“ Potom vzal ka-
lich, vzdával vďaky a dal im ho, hovoriac: 
„Pite z neho všetci: toto je moja krv novej 
zmluvy, ktorá sa vylieva za všetkých na 
odpustenie hriechov. (Matúš 26:26-28).

Máme nadbytok rôznych „chlebov“ - 
aj otrávených a nechutných, ktorými nás 
dnešný svet kŕmi a ovplyvňuje. A prišla 
karanténa. Zdá sa mi, že sme do nej dali 
aj Boha. Bez diskusie sa zatvárajú kostoly. 
Sväté prijímanie dávajú kňazi na ruku. To 
však nie je oblátka, cez ktorú sa šíria víru-
sy. Je to živý Ježiš Kristus, ktorý na svätej 
omši prichádza medzi nás. Chlieb náš 
chlieb každodenný. Dôležitejší, ako ten zo 
supermarketu. Aj toto vypovedá o našej 
dobe. Supermarkety áno, kostoly nie. 

Mnohé pandémie v minulosti preží-
vali ľudia s Bohom. Dával ľuďom silu a 
ochranu. My sme dnes Boha dali do ka-
rantény. Máme veľa úžasných kňazov, 
kaplánov alebo rehoľníkov. Len pastieri 

nad nimi sú čudná skupinka. Slovka ne-
povedia. Ježiš nás neprišiel nakaziť víru-
som, ale láskou, vierou a nádejou. Veľa 
ľudí cíti beznádej, opustenosť a strach. 

Bez Boha sme slabí a bezbranní. 
Pustime Boha z karantény, pokľaknime 
a modlime sa za náš každodenný chlieb 
života, odpustenie našich hriechov, 
ochranu pred pokušením a zlom.

Kde sú v dnešnej ťažkej dobe naši 
kresťania v politike? Zabúdame na 
princípy, ktoré platia už vyše 100 ro-
kov? Princíp dôstojnosti ľudskej bytosti, 
princíp úcty k ľudskému životu, princíp 
spoločenstva, princíp spoluúčasti, prin-
cíp prednostnej ochrany chudobných a 
zraniteľných, princíp solidarity, princíp 
správcovstva, princíp subsidiarity, prin-
cíp ľudskej rovnosti, princíp spoločného 
dobra. Dali sme Boha do karantény a 
zabudli sme na náš 
každodenný chlieb. 
Tí hore by si mohli 
trochu zalistovať 
v sociálnej náuke 
cirkvi a budovať kraji-
nu pre obyčajných 
ľudí.

Chlieb náš každodenný

» Ján Košturiak
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119

-40%

(100 g = 0,95)

125 g balenie

1.99

Maliny

059

-40%

(1 l = 0,34)

1,75 l

0.99

Pepsi/Pepsi 
Black/7UP/Mirnda

139

-41%
cena za 1 kg

2.39
Kur�a 
+ 2 kuracie 
štvrte

CCHHLLAADDEENNNÉÉ

065

-49%
kg

1.29

Banány

30/33/38 % 
alkoholu

Demänovka  
• rôzne druhy

799

-20%

(1 l = 11,41)

0,7 l

9.99*

999

Supercena

(1 l = 14,27)

0,7 l

Nestville Whisky

40 % 
alkoholu

T
p

  

u nás si nemusíte 
vybera� medzi

ERSTVOS OU, 
KVALITOU A CENOU

OD PONDELKA 9. 11. 

Ponuka tovaru platí od 9. 11. do 15. 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 27. 10. 2020.
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Jägereister

35 % 
alkoholu

999

-44%

(1 l = 14,27)

0,7 l

17.99*

599

1 kg
Nutella

Farárske 
welfare 
kuracie 
prsné 
rezne

CCHHLLAADDEENNNÉÉ

499

-12%
cena za 1 kg

5.69

Acidko  
• rôzne druhy

065

-31%

(1 kg = 1,44)

450 g

0.95*

CCHHLLAAADDEENNNÉÉ

799

12 kusov

(1 l = 1,33)

12 x 0,5 l = 6 l
Zlatý Bažant ‘73
• spolo�enská edícia

% 

Suché 
krivo 
pre psy 879

-45%

(1 kg = 0,88)

10 kg

15.99*Tekutý prací 
prostedok  
• v ponuke aj 

Prací prášok 
3,51 kg za 7,99 € 799

-42%

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

3 l/60 praní

13.99*

Bryndza plnotu�ná 066

-16%

(100 g = 0,53)

125 g

0.79

pl
at
 o

d 
12

. 1
1.

... a mnoho �alších výrobkov na www.lidl.sk
Ponuka tovaru platí od 9. 11. do 15. 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.

OD PONDELKA
9. NOVEMBRA

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 27. 10. 2020.
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»Kúpim diely na Škodu 
100 až 110R, 0915 376 374

»Kúpim haki lešenie, 
0908 532 682

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.

14 RÔZNE / iné    

02 AUTO-MOTO / iné 

08 STAVBA                    

8
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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

»KTO DARUJE, ALEBO LAC-
NO PREDÁ GRAMOPLATNE 
0914 136 879

»Hľadám žienku na váž-
ny vzťah, lásku a život. 
Som 39r., pracujúci, s 
vlastným bývaním, ve-
selej povahy. 0940 754 
952

16 ZOZNAMKA    

auto-moto/predaj 1
auto-moto/iné 2

/predaj 3
/prenájom 4

domy/predaj 5
pozemky/predaj 6

/iné 7
stavba 8
domácnosť 9
záhrada a zverinec 10
hobby a šport 11
deťom 12
rôzne/predaj 13
rôzne/iné

 

14
hľadám prácu

 

15
zoznamka

 

16

ČÍSLA RUBRÍK    

»Kúpim staré hokejové 
kartičky HC Košice. 0908 
876 988
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Infolinka: 0850 850 555 | www.raiffeisen.sk

Sme banka najspokojnejších klientov na Slovensku.

Viac informácií o podmienkach parádnej pôžičky s úrokom 0 % ročne a Raiffeisen pôžičky  
s odmenou získate v pobočke alebo na www.raiffeisen.sk/pozicka.
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n 
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nk

a

Požičajte si 2 000 EUR, vrátite nám 2 000 EUR.
Parádna pôžička bez úrokov, poplatkov a skrytých podmienok vás nezaťaží.

0 % ÚROK ROČNE
NA PÔŽIČKY AŽ DO 2 000 EUR

RB_pozicka_jesen_207x277_1020.indd   1 13/10/2020   15:06
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V meste pod Urpínom už niekoľko me-
siacov aktívne pripravujú podklady 
k  podaniu prihlášky Banskej Bystrice 
do projektu, ktorého cieľom je zisk titu-
lu Európske hlavné mesto kultúry 2026. 

Pracovná skupina je zložená zo 
zamestnancov mestského úradu, Ban-
skobystrického samosprávneho kraja, 
Akadémie umení, Univerzity Mateja Bela 
a ďalších externých odborníkov. Hlavným 
koordinátorom projektu EHMK 2026 Ban-
ská Bystrica je Richard Kitta, prorektor 
Akadémie umení. Nakoľko projekt musí 
byť súčasťou celkovej koncepcie a stratégie 
rozvoja mesta Banská Bystrica na nasledu-
júce roky, pre celý tím je to veľká výzva, 
a to  najmä v súčasnej neľahkej situácii. 

Po titule Európske mesto športu, kto-
rým sa Banská Bystrica hrdila v roku 2017, 
samospráva intenzívne pracuje na svojej 
kandidatúre pre zisk titulu Európske hlav-
né mesto kultúry 2026. Mesto Banská Bys-
trica zároveň spúšťa oficiálnu web strán-
ku: www.bb2026.sk, prostredníctvom 
ktorej sa môžu do projektu zapojiť so svo-
jimi postrehmi, nápadmi alebo vlastným 
projektmi aj Banskobystričania.  

„Širšia a odborná verejnosť nám môže 
priamo poslať svoj projekt alebo nápad, 
a stať sa tak tvorcom kultúrneho života v 
Banskej Bystrici. Zapojiť sa môže ktokoľ-
vek s návrhom na zlepšenie umeleckého 
a  kultúrneho života v meste. Očakávame, 

že dostaneme aj podnety a tipy na to, čo 
ľuďom v  banskobystrickom kultúrnom 
programe chýba. Všetky získané postrehy 
zároveň poputujú do zásobníka nápadov 
a  ideových zámerov a  môžu sa stať sú-
časťou Koncepcie kultúry nášho mesta 
na nadchádzajúce obdobie,“ hovorí Mi-
roslava Jančová, vedúca Odboru kultúry, 
športu a cestovného ruchu MsÚ v Banskej 
Bystrici.

O titul EHMK sa v roku 2026 budú 
deliť dve mestá z dvoch členských štátov 
Európskej únie (EÚ): jedno slovenské a 
jedno fínske. Hlavným cieľom projektu je 
zdôrazniť bohatstvo a rozmanitosť kultúr 
v Európe, ako aj osláviť spoločné kultúrne 
aspekty v Európe s cieľom prispieť k zblí-
ženiu európskych národov a zlepšeniu 
vzájomného porozumenia. V neposled-
nom rade projekt zvyšuje medzinárodnú 
popularitu miest. 

Banská Bystrica ašpiruje 
na Európske hlavné mesto kultúry

» Zdroj: Mestský úrad Banská Bystrica

Počas domácej izolácie neopúšťaj-
te miesto vášho pobytu. Obmedzte 
kontakty s inými osobami a neprijí-
majte návštevy.

Ak sa domáca izolácia vykonáva 
v rodinnom dome, je v poriadku trá-
viť čas na dvore či v svojej záhrade. 
V bytovom dome môžete ísť na svoj 
súkromný balkón. V prípade bytové-
ho domu možno rešpektovať nutné a 
krátke opustenie priestorov – (vyhodiť 
smeti, prebrať nákup, vyvenčiť psa 
a podobne) samozrejme, za nutnosti 
prekrytých horných dýchacích ciest, 
sociálneho odstupu a dezinfikovania 
rúk pred opustením bytu. Rovnako je 
podstatné zdržiavať sa v spoločných 
priestoroch bytového domu iba na ne-
vyhnutný čas, nepoužívať výťah. Na 
opustenie bytového domu však treba 
mať relevantný dôvod, pretože v prípa-
de nahlásenia porušenia karantény je 
otázne dokazovanie, že to bolo nevy-
hnutné opustenie miesta izolácie.

Nákupy si zorganizujte s pomocou 
priateľov, rodiny či blízkych a popros-
te ich, aby vám ich nechali pred dve-
rami alebo na inom určenom mieste, 
prípadne, ak sa dá, využite službu 
dovozu potravín do domácnosti, resp. 
služby samospráv.

Medzi základné preventívne opat-
renia voči vírusovému ochoreniu patrí 

najmä dôsledné umývanie rúk dez-
infekčným mydlom a časté, nárazové 
vetranie miestností. Kľučky, povrchy 
a predmety, ktoré bežne používate, 
dezinfikujte častejšie prípravkami s 
obsahom chlóru alebo alkoholu. Pou-
žívajte jednorazové papierové a vlhče-
né utierky.

Každý člen rodiny má mať svoj 
vlastný uterák. Rovnako vlastný ta-
nier, poháre či príbor, po použití je ich 
potrebné umyť v umývačke riadu ale-
bo umyť ručne v teplej vode s detergen-
tom. Ideálnym riešením pre pozitívne 
testovaného člena rodiny je samostat-
ná izba. Ak to nie je možné, izbu by 
nemal zdieľať s rizikovými osobami 
(starší ľudia, osoby s chronickými 
ochoreniami a oslabenou imunitou). 

Kontakt s inými členmi domác-
nosti by mal byť minimálny. Kúpeľňu 
by pozitívne testovaný mal používať 
ako posledný, následne ju umyť a dez-
infikovať. V blízkosti iných ľudí treba 
nosiť rúško, pri kýchaní, kašľaní a smr-
kaní používať jednorazové papierové 
vreckovky, ktoré hneď po použití treba 
zahodiť do bezkontaktného odpad-
kového kaša a umyť si ruky mydlom 
a vodou (najmenej 20 sekúnd), použiť 
alkoholový dezinfekčný prostriedok 
na ruky.

Domáca izolácia 
pre pozitívne testovaných

» Zdroj: Úrad verejného zdravia SR
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na facebooku
K O S I C K O

Páči sa mi
Staň sa fanúšikom
našej stránky a sleduj:
 nové inzeráty
 dôležité info
 tipy na voľný čas
 súťaže, ...
   priamo na našom FB
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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

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

09
-1

15
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 15. 11. 2020

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

splátky od 149 €

zimné záhrady 

splátky od 98 €

VYHRAJTE 400 €VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 45%
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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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Prijmeme nových zamestnancov 
���������������� 

OPERÁTOR VÝROBY
OBSLUHA VZV
����������
A INÉ
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Viac info 
��������������������

0800 500 091
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