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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
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Pozvárame nový
a opravíme
starý projekt
Výroba a montáž
oceľových konštrukcií
• Mreže • Brány • Stoly • Schody
• Zábradlia • Nosníky • Strechy
• Balkóny • Konzoly • Reklamné nosiče

0911 150 447

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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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

EKOLOGICKÁ LIKVIDÁCIA,
VÝKUP STARŠÍCH VOZIDIEL

PENIAZE NA RUKU!
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AJ POŠKODENÝCH AJ NEPOJAZDNÝCH

vykupstarsichvozidiel@gmail.com

0944 414 457

od roku
výroby
1998

Všetky formality

vybavíme za Vás
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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. LETNÁ + PARK. MIESTO /KE - SEVER/
OV, 2. p., 32 m2, bez balkóna, pivnica, pôvodný stav                  
s vymenenými plastovými oknami a plávajúcou podlahou, 
tehlový bytový dom.
CENA:        84.000 €         mobil: 0917 969 909
1,5 izb. VIEDENSKÁ /KOŠICE - ŤAHANOVCE/
DB, 4. p., 39 m2, loggia, pivnica, byt je slnečný, teplý, 
orientovaný na západ.
CENA:        88.000 €         mobil: 0917 969 909
2 izb. ŽELEZIARENSKA 21 /KOŠICE - ŠACA/
OV, 3.p, 53m2, bez balkóna, pivnica, pôvodný stav                      
s vymenenými plastovými oknami a plávajúcou podlahou.
CENA: na vyžiadanie    mobil: 0905 261 117

SKLADOVANIE
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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

Moldava nad Bodvou

KOŠICE
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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 66
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maľby nátery
0903 606 861MALIAR

www.jarekcistikoberce.sk ¦  0915 937 226
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čistí čalúnený nábytok a koberce u Vás aj u nás
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Košice I, Džungľa, Košice I, Sever, 
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šice I, Staré Mesto, Košice I, Ťaha-
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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.
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Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
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Ak si väčšina ľudí, najmä mladších 
ročníkov myslí, že cudnosť je to, čo 
si myslia, potom sa mýlia. Cudnosť 
totiž vo svojej podstate zahŕňa prís-
nu mravnú čistotu a prospešnosť a 
dosiahnutie čistoty myšlienky po-
mocou vedomého zdokonaľovania. 
Cudnosť, to je aj zdržanlivosť, bezú-
honnosť, čistota duše. 

Povedať teda o cudnosti, ako ďalšej 
ľudskej cnosti iba to, že je to pojem pre 
telesnú nedotknuteľnosť je príliš málo 
a vyjadruje to veľkú neznalosť pojmov. 
Ako ľahké by bolo potom považovať 
množstvo ľudí za cudných!

Cudnosť je inakšia, ako sa ľudia 
domnievajú. Je omnoho obsiahlejšia, 
väčšia a nežiada od nás zaujatie proti 
prírode. Cudnosť je pozemský pojem 
pre čistotu. To by malo postačiť pre kaž-
dého zrelého ľudského ducha ako zák-
ladný zákon napĺňania cudnosti. 

Sebectvo sa usadzuje na čelnom 
mieste princípov fungovania našej spo-
ločnosti. Niekde ešte v Starom zákone 
sa píše - „Kto pri svojom konaní stále 
myslí i na to, aby nespôsobil škodu 
svojmu spolublížnemu, ktorý mu dô-
veruje a neurobí nič také, čo by potom 
tohto mohlo trápiť, ten bude vždy konať 
tak, že zostane duchovne nezaťažený, a 
preto môže byť nazvaný skutočne cud-
ným!“

Cudnosť, zopakujme si znovu, je 
mravná čistota človeka. Až príliš veľa 

ľudí dnes nedoceňuje význam cudnos-
ti. Niektorí ju považujú za staromódnu, 
za niečo, čo sa nehodí k modernému ži-
votnému štýlu. A tak sa jej veľmi ľahko 
vzdávajú. Niektorí vymenia svoju cud-
nosť len za niekoľko chvíľ sexuálneho 
uspokojenia. Ďalší ju obetujú v nádeji, 
že si tým získajú uznanie, peniaze. 
Mnohí až príliš neskoro zistia, akým 
hodnotným vlastníctvom bola ich cud-
nosť. Táto strata je často veľmi trpká. 

Kľúčom k zachovaniu cudnosti 
je chrániť si srdce. Nie je to doslovný 
telesný orgán. Toto srdce je obrazné. 
Vzťahuje sa na človeka, akým si vnút-
ri, vrátane tvojich myšlienok, emócií a 
pohnútok. Je  zrejmé, že naše obrazné 
srdce má obrovskú hodnotu. Stojí za to, 
aby sme si ho chránili.

Nedávno mi napísal jeden mladý 
muž asi toto - „chcel by som dokázať to, 
čo Vy“. Potešilo, ale nejde o to. Odpísal 
som mu - „A čo Ti bráni chlapče?“ Od-
poveď prišla obratom  - „nevedomosť!“. 
Nádherný príklad cudnosti. „Nevedo-
mosť, chlapče, prekonáš iba vedomos-
ťami, takže – rob, skúšaj, 
striedaj omyly a raz doká-
žeš to, čo si chcel“!

Pekný týždeň, vážení 
čitatelia – s pozdravom

Bez tabu o cudnosti

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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žalúzie, sieťky proti hmyzu, roletky deň-noc
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v HOTOVOSTI0949 854 569
Kúpim GARÁŽ | Kúpim BYT
v Košiciach
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KOMPLEXNÉ REKONŠTRUKCIE
domy  |  byty  |  jadrá

0907 268 305  |  www.samkovci.sk
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Rekonštrukcie
bytových jadier, 0910 433 877
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PÍLENIE a LIKVIDÁCIA rizikových
 STROMOV  0905 161 243

Kúpim obrazy, známky, knihy
0907 225 216
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Likvidácia starého nábytku a spotrebičov za príplatok
Kosenie a upratovanie pozemkov a záhrad  ¦   Výrub stromov

Strihanie živých plotov  ¦   Odvoz odpadu  ¦   0940 375 882

Umývanie a náter fasád
Čistenie a náter striech

až -20%

Volajte Zdarma: 0800 22 10 12

JARNÁ AKCIA
sk
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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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Ing. Soňa Ko

Kontaktujte ma, rada
Vám poradím.

Realitná maklérka, ktorej
môžete dôverovať

Chceli by ste vedieť
jej trhovú cenu?

Predávate nehnuteľnosť?

vačevičová
certifikovaný realitný maklér
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»Na Mudronovej v Pieš-
ťanoch 3ár so staveb-
ným povolením 0903 251 
592

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

»Kúpim haki lešenie, 
0908 532 682

»Kúpim KRÁLIČIE KOŽE 
0905 350 531

»Kúpim starožitnosti, 
0917 241 440

»Hľadám žienku s kto-
rou 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.

08 STAVBA                    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

16 ZOZNAMKA    

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

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
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DVERE DO 
KAŽDEJ VANE
Montáž do každej vane,  
za 8 hodín bez búrania.

www.DvereDoVane.sk
0950 593 026
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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

Vchodové dvere
do rodinných domov

e-mail: bf-trade@bf-trade.sk       www.bf-trade.sk

ZÁRUKA na okná
5 rokov

tradícia15 rokov

- špičkové pro�ly

- s celoobvodovým
   kovaním

Materiály používané pri výrobe:
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Pri montáži
dodržiavame

prísne
hygienické

a bezpečnostné
opatrenia

Akcie
sa nekombinujú

V cene je zahrnuté okno vrátane dopravy, demontáže, montáže, úpravy ostenia,
vonkajších a vnútorných parapiet, retiazkových žalúzií ISSO a DPH, likvidácie starých okien.

Brugmann
SALAMANDER

460€
REHAU

554€

Brugmann
SALAMANDER

370€
REHAU

435€

Brugmann
SALAMANDER

480€
REHAU

570€
Brugmann
SALAMANDER

420€
REHAU

488,50€
AKCIAAKCIA

AKCIA
KOŠICE
Južná trieda 97
(pred ČS OMV)

tel.:

055/728 87 80 - 1
0905 89 89 81

Najvyššia rada okien

www.qualident.sk
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Krvácanie v ústach
S problémom krvácania v ústnej dutine sa u svojich pacientov stretávam 
takmer každodenne, no často mu neprikladajú dostatočný význam. 
Krvácanie  je jedným z príznakov prítomnosti zápalu v dutine ústnej, ktorý   
je potrebné preliečiť. Obzvlášť treba byť opatrný, ak sa okrem krvácania         
u pacienta objaví aj bolesť, opuch, hnisanie alebo kývavosť zubov. Jedná sa 
o pokročilé štádium parodontitídy, ktoré sa bez ošetrenia končí stratou 
zubov.  Za vznikom krvácania vo väčšine prípadov stojí nedostatočná ústna 
hygiena, čoho dôsledkom je chronický zápal ďasien (akútna alebo chronická 
gingivitída). Ďalším dôvodom môže byť poranenie ďasien nesprávnou 
technikou čistenia, používaním príliš tvrdej kefky, zvolením nesprávnej 
veľkosti medzizubnej kefky či nešetrným použitím dentálnej nite. Spomenu-
té nedostatky je možné prakticky ihneď odstrániť inštruktážou v rámci 
návštevy dentálnej hygieny v ambulancii. Vo vážnejších prípadoch,                 
ku ktorým jednoznačne patrí  parodontitída, je potrebné komplexné riešenie 
založené na dôslednom prístupe lekára a disciplíne pacienta. Terapia sa 
odohráva na celkovej (podávanie antibiotík) a lokálnej úrovni (mechanic-
ko-chemické čistenie). Aj keď počiatočné štádiá sú často prehliadané, 
pokročilé zápaly môžu  viesť až ku spomínanej strate zubov, dokonca aj           
u mladých ľudí. Každé krvácanie v ústnej dutine je preto vhodné bezodklad-
ne konzultovať so zubným lekárom a predísť komplikáciám, ktorých 
riešenie môže trvať aj niekoľko mesiacov.

MDDr. Lenka Budziňáková
Zubná ambulancia a dentálna hygiena

Park Angelinum 2, Košice
055 799 41 03, 0904 299 130
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1PRE BYT. SPOLOČENSTVÁ AJ NA SPLÁTKY - DOHODOU

0905 625 433 remal.kosice@centrum.sk

Maľby - nátery schodísk a nebytových priestorov.
Obnova bytov, fasád a nátery striech.

ČISTÉ STENY - ZDRAVÝ ŽIVOT

MALIARSKY SERVIS30
rokov
na trhu

30
rokov
na trhu

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 role� - plast, AL
• textilné roletky - rôzne �py
• slnečné clony na okná
• sieťky proti hmyzu
• plastové zhrňovacie dvere

šafi-ro
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-odvoz-dovoz
-sťahovanie
vypratávanie
pivníc, záhrad
-likvidácia 
azbestu-eternito-
vých striech, staveb-
ného a iného odpadu
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0919 204 754

SIETE PROTI
HMYZU

Servis
Montáž
Dodanie
Oprava

Dô
ch

od
co

vi
a 

a 
ZŤ

P,
 zľ

av
y 

do
 3

0%
zľa

va
 sa

 vy
po

čít
a p

od
ľa

 o
db

er
u 

a m
no

žs
tv

a,
 u

pl
at

ne
ni

e z
ľa

vy
je

 p
ot

re
bn

é n
ah

lá
siť

  v
op

re
d 

pr
i z

am
er

an
í t

ec
hn

ik
ov

i  

www.samoplus.sk
SAMOplus
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ŽALÚZIE
MARKÍZY
ROLETY

Siete proti hmyzu
Zhŕňovacie dvere

Široký sortiment, rýchle dodávky,
atypické riešenia, 18 - ročná prax

0905 644 448 
055/729 8838

FACH, Jantárová 30, Košice
www.fach.sk, fach@stonline.sk
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Všimol som si, že ľudia majú niekedy 
problém s rozlišovaním príčin a ná-
sledkov. Lekár tlmí bolesť, údržbár 
opravuje poruchu, manažér „motivu-
je“ ľudí peniazmi a peknými rečami. 

Lenže bolesť má svoju príčinu, po-
dobne ako porucha stroja alebo frustrá-
cia a nespokojnosť spolupracovníkov. 
Riešenie príčiny odstraňuje problém, pri 
riešení následkov sa problém opakuje a 
často aj zhoršuje. 

Prečo sa teda lekári alebo manažéri 
venujú iba následkom? Lebo je to niekedy 
jednoduchšie. Často chýba čas na analý-
zu skutočnej príčiny problému alebo na 
to ľudia nemajú ani dostatočné znalos-
ti. Existujú rôzne metódy na skúmanie 
príčin problémov - napríklad diagram 
príčin a  následkov alebo metóda 5 krát 
prečo. Dnes máme aj technológie, ktoré 
vedia zbierať potrebné dáta o ľudskom 
organizme, spôsobe života, práci stroja a 
súčiastok v ňom. Máme aj matematické a 
simulačné modely a rýchle počítače. Tak 
čo je vo veci? V lete, keď si páni ministri 
išli na dovolenky, som na jednom úrade 
videl model šírenia vírusu a jeho násled-
ky. Model sa žiaľ naplnil. Vírus sa najskôr 
musí preniesť na človeka, potom dostať 
do krajiny a následne rozšíriť na ostat-

ných. 
Boj s vírusom môže mať dva scenáre 

– buď včas zachytávame príčiny a riadi-
me vírus my, alebo oneskorene zachy-
távame následky a vírus riadi nás. Po 
dovolenkách boli reči o nevestách, špor-
tovcoch a otváraní škôl. Potom masívne 
strkanie tyčiniek do nosa. Nakoniec sa 
hlavný bojovník s vírusom skryl a vystr-
čil  nám vystrašeného a bezradného mi-
nistra. Ten nám každý podvečer oznámi, 
že situácia je kritická. Niekedy pridá aj 
poplašné správy. Chaotici na čele krajiny 
nakoniec dospeli k názoru, že treba kon-
trolovať hranice. Vždy hasia následky 
niekoľko mesiacov po tom, ako mali rie-
šiť príčiny. V Ázii používajú pri katastro-
fách stratégiu 3P – pokora, poslušnosť a 
pokoj. V Európe máme 3P tiež – pýcha, 
panika a paralýza. Pýcha je zdrojom väč-
šiny hriechov. Začína 
tam, kde si niekto 
myslí, že bohatstvo a 
moc sú viac ako zna-
losti a skúsenosti. 
Keď hlúpi a pyšní ne-
počúvajú múdrych 
a pokorných, 
musíme zná-
šať následky.

Príčina a následok

» Ján Košturiak

Slovensko je v boji s Covidom naj-
horšie na svete. Umierajú naši blízki, 
nemocnice sú plné chorých na Covid a 
liečba iných vážnych ochorení stojí bo-
kom.

Žiaľ minister zdravotníctva Marek 
Krajčí neurobil nič pre rázne zlepšenie 
tejto vážnej situácie. Či mohol? Mohol. 
Či vedel ako? Vedieť mal.

Dôvodov prečo sme najhorší je via-
cero. Jeden je veľmi dôležitý. Celý svet 
už má štandardizované postupy ako 
liečiť chorých na Covid od prvého po-
čiatku ochorenia, od liečby u všeobec-
ného lekára až po nemocnice. Postupy 
sa neustále zlepšujú, prichádzajú nové 
poznatky o rôznych vhodných liekoch 
a všade na svete ich aplikujú do praxe. 
Žiaľ náš minister nič takéto nezaviedol, 
hoci odborníci na to naliehali už od leta. 
A tak minister Krajčí radšej robí len ko-
mentátora štatistík o počtoch mŕtvych. 
Fungujeme v chaose štýlu “pomôž si 
sám”, “vyskúšaj sám”. Ani len netuší-
me, že príznaky ochorenia sa v závislos-
ti od konkrétnej mutácie vírusu menia          
a my často nerozpoznáme včas, že sme 
chorí.

Ste pozitívny? Tak jediné čo viete, 
že máte zostať doma a môžete sa za-
čať liečiť sami. PREČO? Lebo nemáme 
štandardné postupy pre lekárov v am-
bulanciách ako majú liečiť ľudí s Covi-

dom. Rovnako tragické je, že nemáme 
štandardné postupy pre nemocnice a 
mnohé nemocnice majú aj preto veľmi 
zlé výsledky a mnoho mŕtvych.

Či sa dá robiť niečo lepšie? Dá sa. 
Treba však normálne zodpovedne a ma-
nažérsky riadiť rezort a najmä komuni-
kovať.

Marek Krajčí svoju funkciu nezvládol 
a nezvláda. Nie je to nič osobné, ale kvô-
li jeho neschopnosti dnes zomierajú aj 
tí, čo ešte mohli žiť! To sa musí zmeniť. 

Vo svete už COVID liečia, začnime
už konečne aj na Slovensku!
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» Tomáš
   Drucker
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Chcete chovať hydinu?

Objednávky: www.matejovdvor.sk
0902 466 448  0902 606 436  0902 692 290

Nosnice
Brojlery

Morky
Káčatá

Húsatá
Husokačky

PREDAJVO VAŠOMOKRESE

100% záruka kvality   Sme tu pre Vás už 30 rokov

za 8 až 14 dní 

na kľúč

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

SPRÁVY  VODA  KÚRENIE  PLYN
 SADROKARTÓN  KAZETY

vieme, že sa dohodneme ...
Tel.: 055/636 28 43, 0903 613 035
www.facebook.com/V.Skrivanek 37

-0
02

5

0950 41 41 82
www.ZaluzieKosice.sk

PRETESNENIE
okien a dverí

OPRAVA
ŽALÚZIÍ
NOVÉ ŽALÚZIE

NOVÉ SIETE
proti hmyzu
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zameranie ¦ dovoz ¦ montáž
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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

DVERE / ŽALÚZIE / SIEŤKY / PARAPETY / MONTÁŽ / SERVIS

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
SAMOplus

www.regionpress.sk
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Škola využíva moderné vybave-
nie ako sú napr. interaktívne 
tabule a dotykové LCD monitory, 
počítačové a špecializované 
učebne sú vybavené kvalitnými 
didaktickými prostriedkami.          
V priestoroch celej školy je       
Wi-Fi free.

spolu vzdelávajú žiaci rôznych národností, ale aj žiaci so špeciálnymi výchovno-vzde-
lávacími potrebami formou integrácie. Veľkou výhodou je výborná poloha školy          
v širšom centre mesta s dobrou dostupnosťou z autobusovej a vlakovej stanice.
Škola poskytuje úplné stredné a vyššie odborné vzdelanie aj v rámci pomaturitného 
štúdia. Umožňuje vzdelanie v odboroch dennej aj externej formy zameraných na 
prácu s ľuďmi. Podporuje žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia formou 
sociálnych a rómskych štipendií za účelom prekonávania sociálnych a ekonomic-
kých bariér. Žiakom navyše ponúka aj vyučovanie predmetov Rómska kultúra               

v zariadeniach predprimárneho vzdelávania, školských výchovno-vzdelávacích 

mimoškolských aktivít organizuje aj lyžiarsky a plavecký výcvikový kurz. Žiaci majú 

výške len 5€ mesačne. Absolventi školy pôsobia v lokalitách najmä východného 

Súkromná pedagogická a sociálna akadémia
Požiarnická 1, Košice                                     www.spark.edupage.sk

0917 506 690 spark2005@centrum.sk055/799 45 78
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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 marca

ká nerezová rúra Elektrelektric olux

590€
Špičkové 
5 - komorové
profily

kovanie

V cene okien je zahrnuté:

demontáž, montáž, vysprávky, vonkajšie
a vnútorné parapety, mikroventilácia,

retiazkové celotieniace žalúzie,
zdvíhač krídla, DPH, odvoz zdarma

Bližšie informácie v predajni

NA SPLÁTKY
BEZ NAVÝŠENIA
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319

-40%
cena za 1 kg

5.39

119

Supercena

(1 kg = 0,79)

1,5 kg balenie

1,5 kg

V PONUKE:

FRANKOVKA 
MODRÁ

CABERNET 
SAUVIGNON

SAUVIGNON

VELTLÍN 
ZELENÝ

RULANDSKÉ 
ŠEDÉ

RIZLING 
RÝNSKY

CHARDONNAY

TRAMÍN 
ČERVENÝ

199

-20%

(1 l = 2,65)

0,75 l

2.49

Pivnica
Tibava

CHLADENÉ

Kuracie 
prsné rezne

069

-46%

(100 g = 0,63)

110 g

1.29

075

-40%

(100 g = 0,60)

125 g

1.25

• tavený syr, trojuholníčky

Encián  
• rôzne druhy

119

Supercena

(100 g = 0,79)

150 g

Parenica
• údená/

neúdená
069

Supercena

(100 g = 0,58)

120 g

Niva

399

Supercena

(1 kg = 5,70)

700 g

u nás si nemusíte 
vyberať medzi

OD PONDELKA 1. 3.
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• polotučné

040

Supercena
1 l

079

Supercena

(1 l = 0,32)

2,5 l

Pepsi/7 UP/

539

-19%

(1 l = 7,70)

0,7 l

6.69

40 % 249

3 x 80 g

(100 g = 1,60/
1,48/PP)

240 g

• rôzne druhy

129

-23%

(100 g = 0,86)

150 g

1.69

599

1 kg

• zr�ková káva

399

Supercena
16 kapsúl

• rôzne druhy

38 % 

539

Supercena

(1 l = 7,70)

0,7 l

Supercena

• ext�a jemná

... a mnoho ďalších výrobkov na

OD PONDELKA
1. MARCA
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Sčítanie obyvateľov - 15. 2. 2021 – 31. 
3. 2021. Tentoraz sa obyvatelia sčí-
tavajú sami.

Deti do 18 rokov sčítajú rodičia alebo 
ich zákonný zástupca, pri prihlásení do 
formulára (www.scitanie.sk) sa zadáva 
rodné číslo dieťaťa. Vážení, pomôžte 
so sčítaním sa svojim príbuzným alebo 
blízkym, ktorí si nevedia poradiť s elek-
tronickým sčítaním, ak vás o to požia-
dajú.

Ako sa sčítať?
Sčítanie obyvateľov sa uskutočňuje v 

období od 15. februára 2021 do 31. mar-
ca 2021 počas šiestich kalendárnych 
týždňov. Sčítava sa každý, kto má v 
Slovenskej republike trvalý, prechodný, 
tolerovaný  alebo obvyklý pobyt. Údaje, 
ktoré obyvateľ počas sčítania do formu-
lára uvedie, sa vzťahujú k rozhodujúce-
mu okamihu sčítania, teda k 1. januáru 
2021.

Ochrana osobných údajov
Pri projekte Sčítania obyvateľov, do-

mov a bytov 2021 je prioritou ochrana 
osobných údajov občanov. Všetky úda-
je poskytnuté Štatistickému úradu SR 
správcami administratívnych zdrojov 
údajov, samosprávami a obyvateľmi sú 
spracované výlučne pre potreby sčíta-
nia. Všetky získané údaje sú chránené 
pred únikom, zneužitím alebo kráde-

žou. Na účely ochrany osobných údajov 
bol pre sčítanie vypracovaný osobitný 
bezpečnostný projekt, zabezpečujúci 
optimálny režim ochrany všetkých úda-
jov.

Prínosy sčítania
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 

ako jediné zisťovanie umožňuje zapo-
jenie všetkých obyvateľov SR. Sčítanie 
prinesie nenahraditeľné informácie o 
stave spoločnosti, o jej demografických, 
sociálno- ekonomických a kultúrnych 
štruktúrach, o domácnostiach obyvate-
ľov a ich bývaní. Mnohé zo zisťovaných 
údajov v sčítaní obyvateľov, domov a 
bytov sú jedinečné a nie je možné ich v 
rovnakom rozsahu získať z iných zdro-
jov.

Zámer
Výsledky zo sčítania obyvateľov, do-

mov a bytov sú pre všetky sféry života, 
verejný a súkromný sektor, odbornú i 
laickú verejnosť nenahraditeľným zdro-
jom informácií. Jedinečné a dôležité 
informácie o obyvateľoch, ich domác-
nostiach a bývaní budú dostupné za 
celú populáciu SR. Údaje sčítania slúžia 
ako podklad a východisko pre správne 
pochopenie fungovania spoločnosti, 
pre prognózovanie jej ďalšieho vývoja, 
pre zaujatie kvalifikovaných stanovísk 
k spoločenským a ekonomickým otáz-
kam. Ich význam zdôrazňuje aj fakt, že 

mnohé zo zisťovaných údajov v sčítaní 
obyvateľov, domov a bytov sú jedinečné 
a nie je možné ich v rovnakom rozsahu 
získať alebo aktualizovať z iných zdro-
jov. Navyše sú často jedinými štatistic-
kými dátami na lokálnej úrovni.

História sčítania
Sčítanie ľudu sa na našom území vy-

konávalo pravdepodobne už v stredove-
ku. Oprávnene ho teda možno považo-
vať za najstarší druh štatistiky. Postupne 
ako sa vyvíjala spoločnosť, menil sa 
cieľ, účel, rozsah a metódy zisťovania 
údajov a spracovania výsledkov. Cenzy 
však zostali nenahraditeľným zdrojom 

údajov o obyvateľstve a jeho vývoji v da-
nom čase na danom území.

V roku 1784 sa začali v Uhorsku súpi-
sy (väčšinou obyvateľov), ktoré sa opa-
kovali v dvojročných obdobiach. Sčíta-
nie ľudu v roku 1940 sa vykonalo len na 
území Slovenskej republiky 1939 – 1945. 
Sčítanie ľudu v roku 1961 (uskutočnilo 
sa k 1. marcu) možno považovať za za-
čiatok novej etapy československých 
populačných cenzov. Do histórie vstúpi-
lo ako prvé integrované sčítanie obyva-
teľov, domácností, bytov a domov. Toto 
vzájomné prepojenie prinieslo celkom 
novú kvalitu údajov a výrazne sa rozší-
rili aj možnosti ich využitia.                   red

SPOLOČNOSŤ Najčítanejšie regionálne noviny

Máme tu sčítanie obyvateľov
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BYŤ S AVONOM
SA OPLATÍ!

PRIDAJTE SA
K NÁM A ZÍSKAJTE
PRIDAJTE SA
K NÁM A ZÍSKAJTE

Získajte odmenu a extra zľavu k svojej prvej AVON
objednávke - set Encanto Intense a navyše zľavu 25%

Získajte odmenu a extra zľavu k svojej prvej AVON
objednávke - set Encanto Intense a navyše zľavu 25%

Podmienky:
Min. hodnota objednávky je 45 €. Nevzťahuje sa na kumulatívnu objednávku. Táto ponuka platí pre AL/AG,

pre ktoré je K1 prvou kampaňou spolupráce. V prípade, že AL/AG dosiahne svojou objednávkou na zľavu 30%,
platí pre ňu táto zľava. Zľava 25% na prvú objednávku platí do konca K2. Zľava 25% nie je prenosná.

Podmienky:
Min. hodnota objednávky je 45 €. Nevzťahuje sa na kumulatívnu objednávku. Táto ponuka platí pre AL/AG,

pre ktoré je K1 prvou kampaňou spolupráce. V prípade, že AL/AG dosiahne svojou objednávkou na zľavu 30%,
platí pre ňu táto zľava. Zľava 25% na prvú objednávku platí do konca K2. Zľava 25% nie je prenosná.

1. kampaň
45 €

1. kampaň
45 €

ZĽAVA
25%

ZĽAVA
25%

Pre viac informácií nám napíšte
e-mail s menom a telefónnym číslom na adresu:
avonkosice382@gmail.com   ¦  budeme Vás kontaktovať

zapojte sa do našich súťaží a motivačných programov:)

atraktívne darčeky,
zľavy, kozmetické
a nekozmetické
tréningy zdarma
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Na začiatku očkovacej kampane proti 
koronavítusu treba pripomenúť nie-
ktoré fakty, tak, ako ich vidia odborní-
ci Úradu verejného zdravotníctva SR.

Očkovanie sa vykonáva dvomi 
druhmi vakcín. Inaktivované vakcíny 
sú vyrobené z usmrtených vírusov/ 
baktérií alebo ich častí, teda nie sú 
schopné rozmnožovania v ľudskom or-
ganizme, a preto nemôžu vyvolať ocho-
renie. Takéto vakcíny sú stabilnejšie, 
ale vyžadujú si podávanie posilňovacej 
dávky na udržanie imunity.

Ateunované vakcíny obsahujú 
oslabené vírusy/ baktérie a len vo vý-
nimočných prípadoch môžu vyvolať 
mierne príznaky pripomínajúce ocho-
renie. Tieto prejavy sú v porovnaní s 
ochorením minimálne, neohrozujú na 
živote, ani nevedú ku komplikáciám. 
Ateunované vakcíny vytvárajú dlhodo-
bejšiu imunitu ako inaktivované.

Ak je pacient počas očkovania v 
inkubačnom čase ochorenia, proti kto-
rému je očkovanie namierené, alebo sa 
infikuje krátko po očkovaní, tak očko-
vanie nezabráni ochoreniu a pacient 
má dojem, že práve očkovanie vyvolalo 
ochorenie. 

Imunitný systém dieťaťa je naivný 
a potrebuje byť vystavený antigénom, 
aby sa vyvíjal. Počet antigénov vo vak-
cínach výrazne klesol. V minulosti vak-
cína proti pravým kiahňam obsahovala 
200 antigénov, celobunková vakcína 

proti čiernemu kašľu 3 000 antigénov. 
V súčasnosti hexavakcína spolu s pne-
umokokovou vakcínou majú spolu len 
23 antigénov, MMR 24 antigénov. Ak 
podávame dojčaťu naraz vakcíny pro-
ti 10 ochoreniam, tak sa zamestná len 
asi 0,1 percenta imunitného systému.
Dojčatá majú kapacitu odpovedať na 1 
až 10 miliárd antigénnych podnetov, čo 
pri prepočte znamená, že dojča by sa 
bez problémov vysporiadalo aj s poda-
ním 10 tisíc vakcín naraz.

Rozdiel medzi očkovaním a pri-
rodzeným prekonaním ochorenia je v 
cene, ktorú treba „zaplatiť“. Budova-
ním imunity prekonaním týchto ocho-
rení riskujeme vážne poškodenie zdra-
via. Komplikácie spojené s ochorením 
sú častejšie a závažnejšie ako vedľajšie 
účinky očkovania:  Každé piate dieťa, 
ktoré ochorie na pneumokokovú  in-
fekciu vo veku do 1 roka, na ochorenie 
zomiera,  v prípade záškrtu 1 z 15 prípa-
dov ochorenia končí  smrťou,  1 z 1000 
prípadov osýpok je komplikovaný zá-
palom  mozgu. 

Vzťah medzi očkovaním a diabe-
tom 1. typu skúmalo veľa štúdií. Obdo-
bie pochybností o tom, či očkovanie sú-
visí s cukrovkou, definitívne uzavrela 
štúdia, v ktorej vedci sledovali 739 tisíc 
detí narodených v priebehu 10 rokov. Po 
rokoch sledovania a analýz vedci do-
speli k záveru, že ide o časovú, nie však 
príčinnú súvislosť s očkovaním. 

Fakty o očkovaní

» Zdroj: RU VZ MI

Ak bývate v bytovom dome a na svoje 
poschodie sa dopravujete výťahom, 
potom pre vás sú určené nasledujúce 
rady  Združenia pre lepšiu správu by-
tových domov.

Pri stretnutí viacerých obyvateľov 
vo výťahu je ideálne nerozprávať sa, 
pretože práve rozprávanie zvyšuje rizi-
ko šírenia vírusu. Ovládače vo výťahu, 
ako aj jeho dverný mechanizmus chy-
tajte iba v rukaviciac, prípadne, stačí 
mať pri sebe papierové vreckovky a 
použiť tie.

Bytové domy sa stali počas pandé-
mie nového koronavírusu jednými z 
najpravdepodobnejších miest šírenia 
vírusu. Združenie pre lepšiu správu 
bytových domov (ZLSBD) preto odpo-
rúča obyvateľom bytoviek, aby mali pri 
presunoch do svojich bytov nasadené 
rúško. Obmedziť treba tiež kontakt s 
dotykovými plochami v spoločných 
priestoroch. Dôležité je tiež zvýšiť 
frekvenciu upratovania spoločných 
priestorov a pravidelne vetrať. Informo-
vala o tom výkonná riaditeľka ZLSBD 
Nina Sovič.

„Ideálne je používať jednorazové 
rukavice, dvere otvárať pažou ruky 
(lakťom) a tlačidlá vo výťahu stlačiť na-
príklad kľúčom. Vo výťahu je dôležité 
mať vždy nasadené rúško, aj keď sa v 
ňom nachádza iba jedna osoba, preto-

že po vás do výťahu môže nastúpiť nie-
kto iný a kvapôčky vírusu, ktoré ste vy-
dýchli, môže vdýchnuť váš sused,“ radí 
Sovič. Pri stretnutí viacerých obyvate-
ľov vo výťahu je ideálne nerozprávať 
sa, pretože práve rozprávanie zvyšuje 
riziko šírenia vírusu. Najvhodnejšie je 
počkať si na prázdnu kabínu.

Ako dodala Nina Sovič, kompe-
tentné orgány majú možnosť zabrániť 
stretávaniu sa obyvateľov bytových 
domov na schôdzach vlastníkov. Vlast-
níci však do istej miery preberajú zod-
povednosť za to, aby pri bežnom pohy-
be v spoločných priestoroch bytového 
domu neohrozili svojich susedov a ani 
seba samých.

Vo výťahu je dôležité nosiť rúško, 
aj keď je v ňom jedna osoba

» red

27. februára 1933              
bol založený požiar v nemeckom parlamente Reichstagu, ktorý 
využili nacisti na zatýkanie komunistov

Výročia a udalosti
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Upozornenie na falošných asistentov

Upozorňujeme obyvateľov, že sčí-
tanie obyvateľov sa realizuje tak, že 
obyvateľ sa sčíta sám vyplnením elek-
tronického formulára. Žiaden sčítací 

asistent ani sčítací komisár obyvateľa 
nenavštevuje.

Asistované sčítanie sa uskutočňuje 
pod gersciou zväčša samospráv a tie 
o ňom občanov informujú obvyklými 
cestami.

Varovanie pred ďalšou praktikou 
podvodníkov!

» red

1. marca 1992                      
Moslimovia a Chorváti sa v referende vy-
jadrili za nezávislosť Bosny a Hercegoviny

Výročia a udalosti

Prijmeme
rušňovodičov a vedúcich posunu

na vlečke U.S.Steel Košice
Mzda : 1.100,-€ - 1.500,-€Zabezpečené ubytovanie

Tel.č. 0910 381 104 52
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PRÍJMEME 

ZVARAČOV CO2 
EN135, PRÁCA V ČR 

UBYTOVANIE  ZABEZPEČENÉ

MZDA OD 270KČ/hod

BLIŽŠIE INFORMÁCIE 
NA BEZPLATNEJ LINKE: 

0800 500 091

www.regionpress.sk
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www.lekarenplus.sk

V ponuke 

ANTIGÉNOVÉ aj 
PROTILÁTKOVÉ TESTY

�������������������������

SPURTEX NANO 

RESPIRÁTOR 

MASKA V100 FFP2 NR

NANO CARBON FFP2 M, LVK RESPIPRO
RESPIRÁTOR  FFP2 M, L

SP
RESPIRÁTOR 

MASKA V100 FFP2 NR

CARBON FFP2 M, LVK RESPIPRO
RESPIRÁTOR  FFP2 M, L
RE

nuke 

ÉNOVÉ aj
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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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