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

ZAMERANIE a ukážka vzoriek u Vás doma ZDARMA

0915 285 700  055/381 25 30
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NONSTOP INFOLINKA

NA ČOKOĽ’VEK OD AŽ DO
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www.jarekcistikoberce.sk ¦  0915 937 226
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čistí čalúnený nábytok a koberce u Vás aj u nás
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Oprava
zatekajúcich
a poškodených
striech - fasád

Zrez rizikových stromov
Oprava a montáž žľabov, komínov
Práce vo výškach všetkého druhu

0911 150 447

BYT - BYTOVÉ JADRO
 REKONŠTRUKCIE BYTOVÝCH JADIER
 KUCHYNSKÉ LINKY  OBKLADY  DLA
 OMIETKY   ELEKTRO REVÍZNE 

SPRÁVY  VODA  KÚRENIE  PLYN
 SADROKARTÓN  KAZETY

www.facebook.com/V.Skrivanek 37
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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 objednávky príjmame telefonicky

odborná montáž s licenciou
technickej služby od polície SR

AKCIA 270€

v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge   všetky dvere SKLADOM
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Okamžitý výkup nehnuteľností
v hotovosti - aj zadlžených

    Už 24 rokov
sme tu pre Vás!

Hutnícka 22, Košice
www.realplus.sk

1.500€ODMENA
ZA TIP AŽ

0918 18 11 11  055/303 11 11
          

1 izb. OSTRAVSKÁ /KOŠICE - JUH/ 
OV, prízemie, 36 m2, bez balkóna, špajza a pivnica, pôvod- 
ný stav s  vymenenými plastovými oknami a  plávajúcou 
podlahou, zateplený a kompletne rekonštr. bytový dom.

CENA:         76.000 €         mobil: 0949 324 291

GARÁŽ  PAJOROVA /KOŠICE-STARÉ MESTO/
OV, 16 m2, v garáži je zavedená elektrina.

CENA:         25.000 €         mobil: 0915 864 533

3 izb. KASPICKÁ  /KOŠICE - NAD JAZEROM/
OV, 5.p, 57m2, loggia,  pivnica,  kumbál na spol. chodbe, 
kompletná rekonštrukcia.

CENA:       117.000 €        mobil: 0917 969 909

SKLADOVANIE
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0905 245 995
DODACIA DOBA OD 3 DNÍ

ŽALÚZIE

Košice, Priemyselná 4
www.safiroll .sk
safiroll@safiroll.sk
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drevené interiérové žalúzie
vertikálne textilné žalúzie
retiazkové - ISO systém
vonkajšie rolety - plast, AL
textilné roletky - rôzne typy
slnečné clony na okná
sieťky proti hmyzu
plastové zhrňovacie dvere

šafi-ro
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KOŠICKO

kosicko@regionpress.sk

Redakcia: Němcovej 30 
KOŠICE

Každý týždeň: 
Košice I, Džungľa, Košice I, Sever, 
Košice I, Sídlisko Ťahanovce, Ko-
šice I, Staré Mesto, Košice I, Ťaha-
novce, Košice II, Myslava, Košice II, 
Pereš, Košice II, Sídlisko KVP, Koši-
ce II, Šaca, Košice II, Západ, Košice 
III, Dargovských hrdinov, Košice III, 
Košická Nová Ves, Košice IV, Bar-
ca, Košice IV, Juh, Košice IV, Nad 
jazerom, Košice IV, Vyšné Opátske 

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 
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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
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    42.810 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 (83.740 domácností)
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STRECHY  M

LIKVIDÁCIA
AZBESTU
zo striech

 0908 082 634 STRECHY  M

www.strechym.sk

 facebook/ StrechyM Likvidácia azbestu
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V A Š A  R E A L I T N Á  M A K L É R K A

Mgr. Martina Benediková

0911 701 155
benedikova@cassoviarealitas.sk
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BYTY v lokalitách 
Košice Západ – Terasa
a Košice Juh.

c t V t
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v t ozvit

Poznáte niekoho vo svojom okolí,           
kto chce  svoj BYT, DOM,           

CHATU alebo POZEMOK? 

V prípade,  nám DÁTE TIP                  
na   na predaj     
a naša realitná kancelária následne 
zrealizuje predaj tejto -
nosti odmeníme Vás 

odmenou od 200 €
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0905 625 433 remal.kosice@centrum.sk

30
na trhu

30
na trhu
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Kúpim GARÁŽ | Kúpim BYT
   v Košiciach 094 9 854 569
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Volajte na 0907 900 717 a dozviete sa maximálnu
predajnú cenu Vašej nehnuteľnosti. Bezpečne a spoľahlivo

všetko zabezpečí realitný maklér Alena Katonová
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KOMPLEXNÉ REKONŠTRUKCIE
domy  |  byty  |  jadrá

0907 268 305  |  www.samkovci.sk
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maľby nátery
0903 606 861MALIAR
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Rekonštrukcie
bytových jadier, 0910 433 877

Pokorne o pokore

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Pokora nie je rezignácia, pokora nie je 
vzdanie sa, pokora nieje ani mlčanli-
vosť. Je to jedna z cností. Prvá z nich.

Milí čitatelia, končíme prvý mesiac 
ďalšieho roka, čas uteká rýchlejšie, ako 
si uvedomujeme a s ním mnohým ute-
ká aj život. Život v nepokore, život často 
sebecký, nemajúci rešpekt. Život bez 
dôvery tam, kde sa dôvera očakáva. 
Mnohí ľudia neúmerne velebia sami 
seba.

„Život je dlhá lekcia pokory,“ od-
kázal nám James M. Barrie. Sir James 
Matthew Barrie, baronet, bol škótsky 
spisovateľ a dramatik. Je autorom zná-
mej literárnej postavičky Petra Pana, 
rozprávky, v ktorej priateľstvo, pokora 
a slušná statočnosť víťazí nad zlom, 
hlúposťou, nadutosťou a - nepokorou. 
Barry sa narodil ako druhý najmladší 
syn z desiatich detí. Študoval na akadé-
miách v Glasgow, Forfar, Dumfries a na 
Univerzite v Edinburgu. Stal sa žurna-
listom v Nottinghame aj v Londýne. To 
boli časy, keď aj žurnalistika preberala 
takéto témy. Keď sa zaoberala cnosťa-
mi, kým tá dnešná velebí a sprístupňu-
je iba ich opak.

Zle sa musí žiť neprispôsobivým. 
Nie, teraz nemyslím na sociálnu nepri-

spôsobivosť, myslím na to, že mnohí 
sa nedokážu zžiť s faktom, že existuje 
slušnosť, nenadranenosť, že sa dá žiť aj 
bez rôznych funkcií a mocenských po-
stov, že sa možno na človeka aj usmiať, 
nielen sa zdúvať a večne na všetko 
nadávať. A, samozrejme vo svojej neo-
hrozenej dokonalosti - aj na každého. 
Musí to byť zúfalé, od rána do večera 
žiť s tým, že už v práci nemôžem ni-
koho zvoziť, nebodaj vyhodiť, že už 
nepatrím k závoju poslušných verných 
neochvejnej moci.

Pritom by stačilo tak málo. Naozaj 
iba troška pokory. Lebo - iba človek 
dobrý a pokojný obracia všetko na 
dobré. Kto žije naozaj v pokoji, nikoho 
nepodozrieva. Kto však je nespokojný 
a podráždený, toho trápia najrôznej-
šie podozrenia, sám nenájde pokoj a 
nestrpí, aby mali pokoj druhí. Často 
povie, čo by hovoriť nemal, 
káže, čo je povinnosťou 
druhých, no zanedbáva 
svoje povinnosti. 

Život je lekcia pokory. 
Múdri sa podučia, hlu-
pákom to do smrti 
nedôjde.

www.regionpress.sk
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»Predám 2 iz. byt po kom-
pletnej rekonštrukcii. Krom-
pachy. Cena 35000,- EUR. 
0903 905 998

»Kúpim 2- 3 izb byt v KE. Súr-
ne. Hotovosť. 0910652053
»Kúpim 3izb. byt v KE. 0907 
239 531

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682

»Kúpim KRÁLIČIE KOŽE 0905 
350 531 

»KTO DARUJE OBLEČENIE 
OBUV HRAČKY ŠKOLSKÉ PO-
MÔCKY POTRAVINY ĎAKUJEM 
0948 710 036

»Hľadám žienku s ktorou 
by som sa delil o šťastie, 
ktorú by som každý deň 
obdarovával láskou. Mám 
40r. 0940 754 952

Občianska
riadková
inzercia

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

Príklad:
RP KE 12 Predám kočík,
0987 654 321

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

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

ČÍS
LA

 R
UB

RÍ
K 

   

16 ZOZNAMKA    

03 BYTY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

12 DEŤOM    

AKCIA
platí od 01.02. do 07.02. 2021

Ponuka uvedená v tomto letáku platí pre všetky predajne potravín Klas od 01. 02 2021 - 07. 02. 2021  alebo do 
vypredania zásob. Chyby v tlači vyhradené. Výrobky sú bez dekorácie, vyhradzujeme si právo zmien v baleniach  
a variantoch ponúkaného tovaru. Použité: ilustračné fotky. Odber možný len v obvyklom množstve.

Potraviny 

k

ALKOHOLU
‚

KO 100 produktov alkoholu

CENY LEPŠIE AK KONTE

Kuracie 
stehná vykostené

1 kg
1 kg = 2,690 €

2,69
AKCIa

Neplatí pre predajňu: Košice, Turgenevova 9 a Ovručská 1

Zemiaky konzumné,
voľné, prané

1 kg 
 1 kg = 0,290 €

0,29
AKCIa

Tatratea
52% 0,7 l
1 l = 19,271 €

13,49
AKCIa
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STK
JAZERO

STK + EK
Máme otvorené aj počas lockdownu

Napajadlá 7, Košice
www.stkkosice.sk

Po - Pia: 
7.00 - 17.00

So: 
7.00 - 13.00

Objednávky 055-304 57 27

www.qualident.sk
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Akútna bolesť a záchrana zuba
Denne sa vo svojej praxi zaoberám záchranou viac či menej poškodených 
zubov.  Často sú tieto stavy sprevádzané akútnou bolesťou a práve tá doženie 
pacienta do ambulancie na ošetrenie. Avšak ani pri masívnejšej deštrukcii 
zuba  a pri vzniku akútneho alebo chronického zápalu zďaleka nebýva 
extrakcia (vytrhnutie zuba) jedinou alternatívou liečby, ako tomu bolo kedysi.  
Viackrát už bolo uvedené v predchádzajúcich príspevkoch, že počet a stav 
vlastných zubov zohráva dôležitú úlohu pri následnej protetickej terapii a býva 
rozhodujúcim faktorom medzi zhotovením fixnej alebo snímateľnej zubnej 
náhrady. K extrakcii pristupujem len v nevyhnutných prípadoch, najčastejšie 
sa jedná o hlboké fraktúry zuba v koreňovej časti alebo o pokročilé štádium 
parodontitídy. Nevyhneme sa jej aj v prípade, keď je zápalový proces natoľko 
pokročilý, že hnisavé ložisko nereaguje dostatočne na zvolenú terapiu. 
Väčšina aj na prvý pohľad „nezachrániteľných" zubov je ale pomerne efektívne 
liečiteľná a rovnako tak aj estetický výsledok býva pre samotného pacienta 
príjemným prekvapením. Odstránenie akútnej bolesti je väčšinou možné už pri 
prvom sedení  metódou ošetrenia koreňových kanálikov (endodoncia), keďže 
bolesť je spôsobená dráždením nervových zakončení umiestnených v dreňovej 
dutine zuba. Následne je potláčaný zápalový proces.  Po zvládnutí zápalu musí 
byť zub v závislosti od rozsahu poškodenia spevnený špeciálnou vnútornou 
výstužou, aby neskôr nedošlo k jeho zlomeniu. Vo finále je dostavaný  
pomocou špeciálnych výplňových  materiálov a z hľadiska prognózy by naň 
mala byť osadená fixná korunka.

MDDr. Lenka Budziňáková
Zubná ambulancia a dentálna hygiena

Park Angelinum 2, Košice
055 799 41 03, 0904 299 130
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Ing. So a Ko

Kontaktujte ma, rada
Vám poradím.

Realitná maklérka, ktorej
mô ete dôverova

Chceli by ste vedie
jej trhovú cenu?

Predávate nehnute nos ?

va evi ová
certifikovaný realitný maklér
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2DROBNÉ
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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plastové a drevené eurookná, dvere a garážové brány

420€ 389€549€ 489€

Alžbetina 30  ¦  KošiceAlžbetina 30  ¦  Košice

Pri montáži
dodržiavame

prísne
hygienické

(rúško + rukavice)

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 februára

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

formácie v predajni

NA SPLÁTKY
BEZ NAVÝŠENIA

Žiadosti o poukážky z projektu Ze-
lená domácnostiam II bude možné 
znovu podávať od februára 2021. 

Na inštaláciu zariadení na využíva-
nie obnoviteľných zdrojov energie budú 
mať domácnosti naďalej päť mesiacov. 
„Sme radi, že aj napriek zložitej situácii 
záujem o túto formu podpory pretrvá-
va, a preto dopĺňame do zásobníkov 
10,8 milióna €, čo sú všetky voľné pros-
triedky, ktoré sú momentálne v projekte 
k dispozícii. Aj naďalej ponechávame 
predĺženú platnosť poukážok na 5 me-
siacov, aby mali domácnosti dostatok 
času na zabezpečenie inštalácie zaria-
dení. ,“ uviedol generálny riaditeľ SIEA 
Peter Blaškovitš. Z doplnenej sumy 10,8 
mil. € je na tepelné čerpadlá vyčlene-
ných 6 mil. €, na slnečné kolektory 1,7 
mil. €, na fotovoltické panely 1,6 mil. € 
a na kotly na biomasu 1,5 mil. €. 

Výška podpory zostáva v roku 2021 
nezmenená a naďalej závisí od inštalo-
vaného výkonu zariadenia. Maximálny 
príspevok na tepelné čerpadlá je 3 400 
€, pri slnečných kolektoroch je to 1 750 
€ a po 1 500 € môžu získať domácnosti 
na inštalácie fotovoltických panelov a 
kotlov na biomasu.Celkom je v projekte  
na podporu inštalácií určených 37 mi-
liónov €. „Aj v tomto roku budú môcť 
domácnosti registrovať svoje žiadosti 
prostredníctvom elektronického systé-

mu s využitím zásobníkov. Zásobníky 
pre jednotlivé druhy zariadení budeme 
otvárať postupne s postupným vydá-
vaním poukážok,“ uviedol Peter Blaš-
kovitš. 

V súlade s osobitnými podmienka-
mi bude možné registrovať žiadosti o 
poukážky v termínoch:
–  fotovoltické panely od 8. februára 
2021,  slnečné kolektory od 10. februára 
2021,
–  tepelné čerpadlá od 15. februára 2021,    
kotly na biomasu od 17. februára 2021.

„Zásobníky otvoríme v tradičnom 
čase vždy o 15. hodine v uvedené dni 
a prvé tohtoročné poukážky budú vy-
dané v nasledujúcich dňoch - v utorok 
alebo vo štvrtok o 11. hodine. Tak ako 
v minulom roku aj naďalej platí, že do 
vydania poukážky je možné žiadosti v 
elektronickom systéme upravovať,“ do-
plnil P. Blaškovitš.

Nové termíny pre žiadosti 
o ekodotácie do domácností

» red
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BOHO-
SLUŽBY
za odvrátenie 
epidémie
Z vďačnosti Pánu Bohu 
a sv. Rozálii, ako aj 
z dôvodu neustálej 
potreby modliť sa za 
ochranu mesta a jeho 
obyvateľov, slúžime ne-
deľné sv. omše o 15:15    
v kaplnke sv. Rozálie na 
Cintoríne sv. Rozálie.

Každú prvú nedeľu 
bude sv. omša 
obetovaná tradične za 
zosnulých.

Vo všedné dni je sv. 
omša na Rozálii o 16:00 
hod.

Všetky sv. omše z kap-
lnky vysielame  on-line, 
viac na
www.svondreja.sk

Rímskokatolícka
farnosť sv. Ondreja, 
Košice
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0919 204 754

SIETE PROTI
HMYZU

Servis
Montáž
Dodanie
Oprava
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www.samoplus.sk
SAMOplus
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PENIAZE NA RUKU!
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Všetky formality vybavíme za Vás

AJ POŠKODENÝCH
 AJ NEPOJAZDNÝCH

vykupstarsichvozidiel@gmail.com

0944 414 457

EKOLOGICKÁ LIKVIDÁCIA,
VÝKUP STARŠÍCH VOZIDIEL

od roku
výroby
1998

Ministerstvo financií upozorňuje, 
že naďalej platí možnosť odkladu 
splátok úverov. Tí, ktorí ešte tak ne-
urobili, môžu do 31. marca požiadať 
o jednorazový odklad splátok maxi-
málne na 9 mesiacov.

„K dnešnému dňu požiadalo o od-
klad splátok 134.132 klientov. Väčšina z 
nich, teda viac ako 100.000, požiadala 
o odklad v apríli a máji minulého roka. 
V decembri to bolo len niečo nad 2000 
klientov,“ vyčíslil štátny tajomník mi-
nisterstva financií Marcel Klimek. Po-
treba tohto opatrenia tak podľa neho 
zásadne klesá.

Ministerstvo financií pri uplatnení 
možnosti odkladu splátok už na začiat-
ku využilo v maximálnej miere rámec 
stanovený Európskou bankovou auto-
ritou (EBA) pre bezpríznakový odklad 
splátok o 9 mesiacov. Minister Eduard 
Heger skonštatoval, že väčšina klientov 
na Slovensku požiadala práve o tento 
9-mesačný odklad. „Už dnes máme 
informáciu, že väčšina týchto klientov, 
ktorí sa vracajú, rádovo 95 percent, 
nebudú mať problém nabehnúť späť a 
splácať svoje splátky,“ zdôraznil.

Zvyšným klientom, ktorým uply-
nie moratórium a požiadajú o odklad 
druhýkrát, banky pomôžu nájsť čo naj-
lepšie riešenie, ako pokračovať v splá-
caní úverov. Štátny tajomník Klimek 
poznamenal, že väčšina z nich už do-
stala na mieru ušité riešenie, aby ich fi-

nančná situácia neutrpela. „Negatívne 
dotknutých je len zhruba 0,7 percenta 
celého objemu všetkých klientov, čo sa 
nijako významne nevymedzuje oproti 
bežnému rámcu. Dnes sme sa dohod-
li, že namiesto toho, aby sme zostali 
pri plošných riešeniach, ktoré v týchto 
číslach nie sú zmysluplné, Slovenská 
banková asociácia prostredníctvom 
svojich členov bude uplatňovať veľmi 
citlivý individuálny prístup pre každé-
ho jednotlivého klienta, aby mu vytvo-
rila čo najlepšie podmienky na spláca-
nie jeho úverov,“ ozrejmil Klimek.

Keďže mimoriadna situácia stále 
trvá a naďalej platí Lex corona, klien-
ti, ktorí ešte nepožiadali, môžu do 31. 
marca požiadať o jednorazový odklad 
splátok maximálne na 9 mesiacov, kto-
rý bude bezpríznakový. Tak to umožni-
la EBA, ktorá je kľúčovým hráčom na 
európskom bankovom trhu.

Odklad splátok úverov

» Zdroj: MF SR

1. februára 1913                
otvorili newyorskú železničnú stanicu Grand 
Central Terminal ako najväčšiu na svete

Výročia a udalosti
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�erstvé vajcia „M 20“ 169

Supercena

(1 kus = 0,08)

20 kusov

Pomaran�e 199

Supercena

(1 kg = 0,66)

3 kg balenie

Sle�ové flety 
v oleji  
• rôzne druhy 

069

-22%

(100 g = 
0,81/0,68/PP)

170 g

0.89

Mrkva s hráškom

099

Supercena

(1 kg = 2,48/PP)

640 g

(100 g =
0,81/0,68/PP)

CCHHLLLAADDEENNNÉÉ

Mleté brav�ové 
mäso XXL 299

Supercena
1 kg balenie

CCHHLLLAADDEENNÉÉ

Kuracie prsné rezne 299

-44%
cena za 1 kg

5.39

CCHHLLLAADDEENNNÉÉ

Treska v majonéze 
Exklusiv  
• v ponuke aj Treska 

v majonéze 
400 g za 1,79 €

239

Supercena

(1 kg = 5,98)

400 g

Ponuka tovaru platí od 1. 2. do 7. 2. 2021 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.

Tassimo 
Jacobs  
• kávové kapsuly 
• rôzne druhy

369

Supercena

(1 kapsula = 
0,46/0,23)

8/16 kapsúl

170 g170 g

u nás si nemusíte 
vybera� medzi

ERSTVOS OU, 
KVALITOU A CENOU

OD PONDELKA 1. 2.
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Pepsi/
Mirnda/7UP
Peps /i/i/ 079

Supercena

(1 l = 0,32)

2,5 l

Jägereister

999

Supercena

(1 l = 14,27)

0,7 l

35 % 
alkoholu

Hravé 
korbá�iky 
• údené/neúdené 

119

Supercena

(100 g = 1,59/1,49)

75/80 g

Rajo m�am DUO 
• smotanový jogurt 
• rôzne druhy

025

Supercena

(100 g = 0,17)

145 g

Liptov 
Bryndza 089

-31%

(100 g = 0,71)

125 g

1.29
Syrová 
náterka 
• rôzne druhy 079

Supercena

(100 g = 0,53)

150 g

Zlatý 
Bažant
• svetlé 
vý�apné 
pivo

049

Supercena

(1 l = 0,98)

0,5 l

Kryštálový 
cukor 053

Supercena
1 kg

CCHHLLAADDEENNNÉÉ

CCHHLLLAADDEENNÉÉ

... a mnoho �alších výrobkov na www.lidl.sk
Ponuka tovaru platí od 1. 2. do 7. 2. 2021 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
1. FEBRUÁRA
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Ministerstvo pôdohospodárstva 
potvrdzuje výskyt vtáčej chrípky v 
januári 2021 na Slovensku a vyzýva 
chovateľov k obozretnosti. Nákaza 
bola diagnostikovaná v Bratislave a v 
Košiciach. 

Agrorezort vyzýva chovateľov, aby 
boli mimoriadne obozretní. Nákazu 
je v súlade so zákonom držiteľ povin-
ný nahlásiť. Rovnako je nevyhnutné 
ohlásiť podozrenie na toto ochorenie. 
Kľúčovým pre zabránenie šírenia tejto 
nákazy je aj ohlásenie nájdených mŕt-
vych vnímavých jedincov vo voľnej 
prírode. 

Pri nájdení uhynutých vtákov je 
dôležité nedotýkať sa uhynutých tiel 
a túto skutočnosť nahlásiť kompetent-
ným pracovníkom. Inšpektor vete-
rinárnej správy vykoná obhliadku a 
posúdi, či uhynutý vták je vhodný na 
odber vzorky na testovanie. Inšpektor 
RVPS zabezpečí odoslanie celého tela 
ako vzorky; resp. neškodné odstráne-
nie kadáveru na mieste alebo odvoz do 
kafilérie

Vtáčia chrípka je infekčné ochore-
nie vyskytujúce sa hlavne u kury do-
mácej, moriek, kačiek, husí, perličiek, 
prepelíc, holubov, bažantov, jarabíc, 
labutí, kormoránov, čajok, hrdličiek, 
škorcov, drozdov, lastovičiek, vrabcov, 
ale aj u pštrosov či emu. Ochorenie sa 
môže preniesť aj na iné cicavce. Hlav-
nými klinickými príznakmi je strata 

plachosti, znížená aktivita a príjem 
krmiva. Postihnuté jedince sa zhlukujú 
pod tepelným zdrojom, majú našucho-
rené perie, nosnice častejšie kvokajú, 
klesá znáška. Objavujú sa aj respiračné 
príznaky, ako sú kašeľ, kýchanie, chra-
pot, nadmerné slzenie, opuchy hlavy, 
viečok, výtok z nosových otvorov, ale 
aj poruchy tráviaceho a nervového sys-
tému. 

V chovoch hydiny je mimoriadne 
dôležité zabrániť priamemu a nepria-
memu kontaktu voľne žijúcich vtákov, 
zvlášť vodného vtáctva s hydinou; 
zabezpečiť prísne oddelenie vodnej 
hydiny od ostatnej; novonakúpenú 
hydinu umiestniť do priestorov, ktoré 
boli vopred vyčistené a dezinfikované; 
hydinu vo voľnom výbehu kŕmiť a na-
pájať v uzavretom priestore alebo pod 
prístreškom, ktorý dostatočne bráni 
prilietavaniu voľne žijúcich vtákov.

Vtáčia chrípka na Slovensku

» red

Sociálna poisťovňa opäť zaznamena-
la prípady, kedy sa podvodníci pokú-
šajú oklamať občanov tak, že sa vydá-
vajú za zamestnancov tejto inštitúcie 
a chcú si s nimi dohodnúť stretnutie. 
Snažia sa tak zneužiť situáciu, že po-
bočky Sociálnej poisťovne aktuálne 
fungujú v červenom, obmedzenom 
režime.

Podvodníci sa pokúšajú dohodnúť 
si stretnutie spravidla so starším obča-
nom v mene Sociálnej poisťovne, pri-
čom ho žiadajú, aby prišiel na určené 
miesto a priniesol si doklady totožnos-
ti. V ďalších prípadoch neznáme oso-
by telefonicky žiadajú o osobné údaje 
občanov v mene Sociálnej poisťovne. 
Tieto prípady sa vyskytli na východe 
Slovenska, ale aj v ďalších regiónoch. 
Sociálna poisťovňa preto varuje pred 
podvodníkmi a upozorňuje občanov, 
aby na takéto požiadavky neznámych 
ľudí nereagovali.

Sociálna poisťovňa už v minulosti 
zaznamenala podobné prípady a upo-
zorňuje, že takýmto spôsobom nikdy 
občanov neoslovuje, nevyberá ani ne-
vypláca peniaze, ani takto nepoisťuje. 
S týmto zámerom taktiež nikdy nena-
vštevuje ľudí v ich bydlisku, nedohadu-
je si stretnutia mimo svojich pobočiek 
alebo vysunutých pracovísk. Toto platí 
aj v aktuálnej pandemickej situácii. 

Preto by občania nemali prijímať takéto 
oslovenie, ponuku ohľadom sociálne-
ho poistenia alebo sporenia od nezná-
mych osôb, ktoré ich oslovia telefonic-
ky, navštívia v mieste bydliska alebo 
ich oslovia na ulici. Občania si môžu 
všetky záležitosti spoľahlivo vyriešiť v 
kontakte s pobočkou Sociálnej poisťov-
ne, telefonicky či e-mailom v Informač-
no-poradenskom centre SP. Telefónne 
linky 0800 123 123 (dôchodky) alebo 
0906 171 989, 02 3247 1989 (ostatné po-
istenia) môžu využiť aj na to, aby si rie-
šenie svojej situácie preverili priamo v 
Sociálnej poisťovni a presvedčili sa, že 
ich v akejkoľvek záležitosti naozaj oslo-
vuje Sociálna poisťovňa.

V prípadoch, ktoré sme opísali a 
sú zjavným pokusom o podvod, je tiež 
vhodné kontaktovať políciu.

Pozor! Meno Sociálnej poisťovne 
sa opäť pokúšajú zneužiť podvodníci

» Zdroj: SP
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eshop.zenitsk.sk

NEROZBITNÉ PRESTREŠOVANIE A ZASKLIEVANIE

POLYKARBONÁT + DOPLNKY
  s DPH  

  s DPH  

DOPRAVA CELÁ SR

13
 12
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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

34
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Bardejovská 1
KOŠICE

    0911 677 780
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PLASTOVÉ OKNÁ

Dôchodcovia a ZŤP,  ZĽAVY do 30%

OKNÁ AJ
NA SPLÁTKY 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

0919 204 754
samoplussro@gmail.com

0919 204 754
samoplussro@gmail.com

www.samoplus.sk

SIETE PROTI
HMYZU

ŽALÚZIE

ceny sú bez DPH

VÝSPRAVKY / ODVOZ ODPADU

SKLADNÁ 1 / ČAŇA
1. POSCHODIE, STARÉ NÁKUPNÉ STREDISKO NAD TESCOM

www.samoplus.sk
plus

Hlupák väčšinou nevie, čo nevie. A 
myslí si, že všetkému rozumie. Neprijí-
ma spätnú väzbu od odborníkov a útočí 
na nich. Nemá logické argumenty a tak 
si vymýšľa hlúposti. 

Zoberie si niečo do hlavy a tvrdohlavo 
to presadzuje. Najhoršie je, ak chce takýto 
človek riešiť vážne problémy a zachra-
ňovať životy. Narobí veľa škody. Nemá 
znalosti, skúsenosti ani systematický prí-
stup. Iba útočnú aroganciu. Normálni ľu-
dia sa mu radšej vyhnú alebo sa ho boja. 
A tak vo svojej neomylnosti postupuje ďa-
lej. A ničí všetko okolo seba. 

Niekedy sa takýchto bláznov vyskyt-
ne na jednom mieste viac. Vymýšľajú bl-
bosti a hádajú sa medzi sebou. A obyčajní 
ľudia trpia, keď sa na to musia pozerať. Sú 
krajiny, ktoré v minulosti trpeli tým, že 
ich drancovali armády silnejších štátov. 
Potom sa ich zmocnili fašisti, komunisti 
a neskôr rôzni nebezpeční ľudia – zlodeji, 
mafiáni a blázni. 

Keď kuchár uvarí zlé jedlo, tak mu 
ho zákazník vráti. Keď remeselník urobí 
zlú prácu, musí ju po sebe opraviť. Šofér 
auta dostane pri nesprávnej jazde pokutu. 
Lekár, ktorý poškodí zdravie pacienta sa 
môže dostať pred súd. Projektant, ktorému 
spadne most alebo budova, skončí vo väze-

ní. Všetci títo ľudia musia mať predpísanú 
kvalifikáciu, aby mohli robiť svoju profesiu 
alebo živnosť. Niektorí musia absolvovať aj 
psychotesty alebo iné druhy skúšok.

Ľudia, ktorí riadia krajinu, žiadnu 
kvalifikáciu mať nemusia. Skúšky nero-
bia, psychologické a psychiatrické vy-
šetrenia absolvovať nemusia a za svoje 
skutky trestnú zodpovednosť nemajú. Je 
to normálne? 

Myslím si, že nie. A to sa na platy 
týchto ľudí skladajú občania, ktorí sú 
obeťami ich nekompetentnosti a hlúposti. 

Najhoršie na tom je, že tí hore si o 
sebe myslia, že tomu rozumejú a robia 
dobré veci. Akurát by niekedy potrebo-
vali vymeniť svojich občanov. Keby sme 
náhodne vylosovali napríklad šoféra, 
sestričku, učiteľku, tesára, inžiniera, 
kňaza alebo študenta a nechali ich riadiť 
štát, fungovalo by to 
lepšie. Možno by títo 
ľudia mali aspoň po-
koru a nechali si po-
radiť od skutočných 
odborníkov. Takto sa 
musíme štyri roky 
trápiť. Znova 
a znova.

Nebezpeční hlupáci

» Ján Košturiak

Diabetes je asi najrozšírenejšie civili-
začné ochorenie. Na rôzne jeho zdra-
votné dôsledky ročne umiera obrov-
ské množstvo pacientov. A ani život 
s cukrovkou nie je jednoduchý, ani 
lacný, ani príjemný.

Cukrovku treba liečiť. Každý dia-
betológ odborník prízvukuje, že ju tre-
ba mať pod každodennou kontrolou. V 
prípade akýchkoľvek komplikácií či ná-
hlych stavov treba uskutočniť návštševu 
odborníka v jeho ambulancii a nastaviť 
inak liečbu. A aj na to, aby praktický le-
kár mohol predpisovať lieky, indikované 
diabetológom, musí pacient absolvovať 
pravidelné kontroly u špecialistu. Od-
bery krvi z prsta, zo žily a odbery moču. 
Zmerať momentálnu glykémiu a aj tú 
priemernú, dlhodobú.

Napísal nám čitateľ: “Som 25 rokov 
diabetik, liečil ma MUDr. Sporu Jaroslav, 
v Hlohovci. V ordinácii bolo vždy veľa 
ľudí. Počas roku 2020 doktor Spora na-
značoval že bude  končiť asi k 1.1.2021. 
Brali sme to tak, že príde do jeho ordiná-
cie v Hlohovci nový lekár. Čakalo nás ale 
prekvapenie, lekár odišiel a DIA ordina-
ciu v Hlohovci v Okresnom meste zruši-
li...Nevieme si to vysvetliť!!! Od 1.1.2021 
chorí diabetici zostali sme bez ošetrenia. 

Lieky nám zatiaľ predpisujú obvodní le-
kári , diabetické pomôcky a doplnky na 
testovanie nemôžu predpísať... Neviem 
pochopiť že Okres Hlohovec s cca 33 000 
obyvateľov z toho počtu je cca 30 až 38 
percent cukrovkárov, zostal bez lekára - 
špecialistu... Ranné odbery krvi cukrov-
károm sa robia nalačno od 6.30hod. do 
8.00hod. Neviem si predstaviť staršich 
ľudi ,dôchodcov, chorých, ako sa dosta-
nú z okolitých obcí do vzdialených miest 
iných okresov na odborné vyšetrenia.”

Toľko z listu pána Miroslava z Hlo-
hovca, má už takmer sedem krížikov. 
A zostáva nám v redakcii veriť, že tento 
článok si niekto z kompetentných, naprí-
klad na VUC - čoskoro všimne. Vlastne o 
to prosíme za obyvateľov Hlohovca.

Diabetici potrebujú svojho lekára

» red
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Ešte v roku 2016 vyhlásilo mesto v 
spolupráci so Slovenskou komorou 
architektov urbanisticko-architekto-
nickú súťaž „Obnova vojnového cinto-
rína z 1. svetovej vojny v Majeri.“ Cie-
ľom bolo priniesť návrh komplexného 
riešenia pietneho miesta a prinavrátiť 
mu dôstojnosť, ktorú si zaslúži. 

Autori víťazného návrhu - Benjamín 
Brádňanský, Vít Halada a Maroš Greš 
navrhli na cintoríne v Majeri vybudovať 
objekt – Monument, za ktorý získali už 
nejedno významné ocenenie. Aktuálne 
je ich dielo nominované za Slovensko na 
prestížnu európsku cenu za architektúru 
Mies van der Rohe Award. 

Za MONUMENT získali autori v roku 
2019 Cenu Dušana Jurkoviča a v októbri 
2020 aj ocenenie CE ZA AR v kategórii 
občianske a priemyselné budovy. Ďalším 
významným úspechom by mohlo byť 
prestížne európske ocenenie Mies van 
der Rohe Award, ktoré sa usporadúva 
každé dva roky. 

„Momentálne je vo výbere asi 400 
projektov nominovaných jednotlivými 
krajinami za celú Európu a práve pripra-
vujeme podklady do ďalších fáz súťaže, v 
ktorých bude prebiehať užší výber. Kon-
kurencia je obrovská a šanca na postup 
veľmi malá, ale už nominácia do toho 
najlepšieho v Európe, čo sa udialo v ar-
chitektúre za posledné dva roky, je pre 

nás významné ocenenie. Sme radi, že 
sme v Banskej Bystrici dostali príležitosť 
venovať sa Majeru,“ hovoria autori pro-
jektu. 

Nominácie budú podľa autorov zve-
rejnené na webe:  https://eumiesaward.
com/.  Cintorín v Majeri by sa mal dočkať 
aj tretej fázy svojej obnovy. Podľa víťaz-
ného návrhu architektov spočíva v úpra-
ve priestoru medzi vojnovým a civilným 
cintorínom na druhej strane cesty. Ide o 
rozšírenie spevnenej plochy až po sever-
nú stranu a pribudnúť by malo aj oddy-
chové miesto na sedenie. 

„Veľmi ma teší, že projekt obnovy voj-
nového cintorína v Majeri žne úspech za 
úspechom... V tomto roku sa pokúsime 
získať ďalšie mimorozpočtové zdroje, aby 
sa nám podarilo dokončiť aj tretiu fázu 
obnovy,“ dopĺňa primátor mesta Banská 
Bystrica Ján Nosko. 

Monument v Majeri má šancu získať 
ďalšie prestížne ocenenie

» Zdroj: Mgr. Zdenka Marhefková, PhD.
hovorkyňa primátora Banskej Bystrice
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Sme priami výrobcovia a špecialisti na najpredávanejšie stoličkové výťahy na svete!

Stannah Vám ponúka 
stoličkové výťahy na 

všetky typy schodísk.

ŤZP občanom poradíme, 
ako získať na zakúpenie 

štátny peňažný príspevok.

0800 162 162
Zavolajte na naše bezplatné telefónne číslo

www.stannah.sk

Viac ako 

750 000 
Stannah  

inštalácií
výťahov

SPÔSOBUJÚ VÁM SCHODY PROBLÉM?
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8100% záruka kvality

Sme tu pre Vás už 30 rokov

Chcete chovať hydinu?
PREDAJ VO VAŠOM OKRESE

Objednávky:
www.matejovdvor.sk

0902 466 448
0902 606 436
0902 692 290

Nosnice
Brojlery
Morky
Káčatá
Húsatá
Husokačky

87
-0
00

7

TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE

farba
ANTRACIT

farba
ANTRACIT

farba
BIELA

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

Materiály:
HLINÍK, DREVO

www.montter.sk   0919 365 022
 RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLEN

NOVINKA HLINÍK v DREVODEKORE,  ZLATÝ DUB  a  ORECH

Pripravte sa na leto už teraz  a využite JARNÉ ZĽAVY

S
Y

kde potrebujete.Staviame tam,

Zvýhodnená cena
na tieto farbyANTRACIT

7016
BIELA
9016

HNEDÁ
8003

HNEDÁ
8017

OBJEDNAVKY@MONTTER.SK�
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PONÚKAME PRÁCU V ČR 
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

VÝHODNÉ PLATOVÉ 
PODMIENKY

- VODIČ VZV 
  (V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME 

   VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY

BLIŽŠIE INFORMÁCIE 
NA BEZPLATNEJ LINKE: 

0800 500 091


	KE21-04 strana-01
	KE21-04 strana-02
	KE21-04 strana-03
	KE21-04 strana-04
	KE21-04 strana-05
	KE21-04 strana-06
	KE21-04 strana-07
	KE21-04 strana-08
	KE21-04 strana-09
	KE21-04 strana-10
	KE21-04 strana-11
	KE21-04 strana-12

