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0905 489 069 | 0907 954 380
www.drevsting.sk
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DREVENÉ OKNÁ | DVERE | INTERIÉR | BRÁNY | PODLAHY | SCHODY

DOMOV S ČAROM DREVA

Južná tr. 78
KOŠICE
055/685 57 87

Slovenský
výrobca

- %-30%
AKCIA

EKOLOGICKÁ LIKVIDÁCIA,
VÝKUP STARŠÍCH VOZIDIEL

PENIAZE NA RUKU!

66
-0

05
2

AJ POŠKODENÝCH AJ NEPOJAZDNÝCH

vykupstarsichvozidiel@gmail.com

0944 414 457

od roku
výroby
1998

Všetky formality

vybavíme za Vás

Po n d e l o k - P i a t o k

9 : 0 0 - 1 7 : 0 0  h o dAMI

P R AC OV N É  O D E VY
montérky, obuv, rukavice

Rooseveltova 24, Košice

0 9 0 4  2 9 6  5 9 5
aneta.dugasova@gmail.com

VÝŠ I V KY  už od 1 ks

tričká, mikiny, uteráky

krstné košieľky
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www.regionpress.sk
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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
-0

01
0

maľby nátery
0903 606 861MALIAR

www.abtex.sk
0915 595 575

VÝDAJNÉ MIESTO
Rastislavova 68, Košice
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ZDRAVOTNÍCKE odevy a obuv

Moldava nad Bodvou

KOŠICE
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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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10911 150 447

Oprava zatekajúcich a poškodených
striech - fasád.

Zrez rizikových stromov.
 Oprava a montáž žľabov, komínov.
 Práce vo výškach všetkého druhu.
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čistenie, vložkovanie a revízie komínov
výroba izolovaných komínov

Kominárstvo

  kostovcik.kominarstvo@gmail.com

0907 926 400

Gaštanová 4155/3
Trebišov

Objednávky aj cez víkend

Váš kominár 
Ľubomír Kostovčík
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www.silstav .sk      0905 879 057

10 cm
polystyrén  27  €/m2

ZATEPĽOVANIE
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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

Liečba postcovidového syndrómu 
hradená už aj zdravotnou poisťovňou

PREKONALI STE COVID 
A MÁTE PRETRVÁVAJÚCE ŤAŽKOSTI?

OBRÁŤTE SA NA VÁŠHO LEKÁRA 
A POŽIADAJTE O KÚPEĽNÚ 
LIEČBU U NÁS.

Viac informácií na www.kupele-bj.sk
alebo na telefónnych číslach:
054/477 4323, - 4460
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O pýche v týchto pyšných časoch

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Pekný, už jarný týždeň, vážení čitate-
lia. V minulých vydaniach sme si pri-
pomenuli cnosti, ale keďže svet nie je 
iba čierno-biely, na rad prichádzajú 
hriechy. A nemýľte sa, určite nie iba 
z pohľadu viery.

Práve pýcha je prameňom všetkých 
zhubných myšlienok a emócií. Keď sa 
človek vyvyšuje, začína odsudzovať, 
opovrhovať, nenávidieť, rozčuľovať sa, 
mať nároky. Dnes je pýcha takmer všade 
okolo nás. Byť pyšným sa stalo módou. 
Všetci sú dnes „múdrosráči“. Iba ja a 
moje nápady sú hodné titulu génia. Aj to 
nezaslúženého, ukradnutého.

Pýcha je napríklad márnomyseľnosť 
spojená s pohŕdaním inými, v kresťan-
stve patrí medzi sedem hlavných hrie-
chov, môže však byť aj prejavom pato-
logickej sebavedomosti, nadradenosti, 
arogancie. Keď sme zaslepení pýchou, 
naše talenty a schopnosti nepovažujeme 
za dary, ktoré sme dostali, ale ich pripi-
sujeme sebe v presvedčení, že ich môže-
me používať, ako sami uznáme za vhod-
né. Nepripomína vám to niečo/niekoho?

Každý z nás je nakazený vírusom pý-
chy! Avšak, spoločenská civilizovanosť 
v nás nám káže zbavovať sa ho, potláčať 
ho, ako sa len dá. Ak to nerobíme, potom 

vidíme okolo seba pyšných, ktorí majú 
neustálu potrebu dať najavo iným svo-
ju „prevahu“, druhých ponižovať. Bez 
toho, že by zdôrazňovali svoje schop-
nosti, iba jednoducho znevážia schop-
nosti druhých.

Pyšný človek si myslí, že vie, ako 
sa majú iní ľudia správať, čo majú a čo 
nemajú robiť. Hovoriť. Písať. A ak sa tak 
nesprávajú, tak ich jednoducho skritizu-
je. Myslí si, že má na to právo. To, že si 
niekto vôbec dovolí druhých kritizovať, 
pramení z jeho mylnej predstavy, že je 
viac alebo vyššie ako ten, koho kritizu-
je. Pýcha dáva človeku pocit, že môže 
druhým radiť alebo rovno rozkazovať. 
Pyšný človek sa často snaží druhými 
manipulovať, či už skryto alebo priamo. 
Keď veci nie sú podľa jeho predstáv, na-
stupujú emócie ako hnev či slovná agre-
sia a niekedy aj násilie.

„Pýcha a hlúposť sú 
siamské dvojčatá.“ Tvr-
dil  James Russell Lowell, 
americký básnik, editor a 
diplomat. 

Tak, skúsme to na jar 
bez nej... pekný týž-
deň, vážení čitate-
lia, vám želá

0919 204 754

SIETE PROTI
HMYZU

Servis
Montáž
Dodanie
Oprava
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www.samoplus.sk
SAMOplus
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po predložení inzerátu 

ZĽAVA

200€
pri kúpe vírivky

luxusných víriviek
www.virivkyonline.sk

predaj • montáž • servis

info@virivkypo.sk
0949 444 066
Prešov • Kúpeľná 4
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PVC Okná
a vchodové dvere
Interiérové dvere

Objednávky príjmame
mailom a telefonicky

0905 694 993
drevoplast@drevoplast.eu

www.drevoplast.eu
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AKCIA
platí od 22.03. do 28.03.2021

Ponuka uvedená v tomto letáku platí pre všetky predajne potravín Klas od 22. 03 2021 - 28. 03. 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 

•Velkoobchodné ceny•

ALKOHOLU
‚

ZLACNELI sme VIAC AKO 100 produktov alkoholu

CENY LEPŠIE AKO V DISKONTE

Domáce
údené karé 

100 g
1 kg = 7,900 €

0,79
AKCIa

100% mäsa

Hrozno 
biele voľné

1 kg
 1 kg = 2,690 €

2,69
AKCIa

BEZJADIERKOVÉ

cena

kusov
2 od

Cena za 1 kus 13,59

Vodka Finlandia
40 % 0,7 l

1 l = 14,271 €

9,99
-26%13,59
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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.jarekcistikoberce.sk ¦  0915 937 226
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čistí čalúnený nábytok a koberce u Vás aj u nás
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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    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 (20.730 domácností)
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STROJOVÉSTROJOVÉ
POTERY

eshop.zenitsk.sk

NEROZBITNÉ PRESTREŠOVANIE A ZASKLIEVANIE

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

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

KOŠ - 046/5430 771, zenit@zenitsk.sk
KOŠICE - 055/6254 006, kosice@zenitsk.sk DOPRAVA CELÁ SR
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PREBÍJANIE
a  PREČISTENIE

ODPADOVÝCH  POTRUBÍ

0908 580 291

NONSTOPs možnosťou
využitia

kamerového
systému

WC   -   UMÝVADIEL
DAŽĎOVÝCH ZVODOV
PISOÁROV
GULIČIEK
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PEKNÁ STRECHA
OPRAVY
VÝMENA
NÁTERY 
STRIECH

lacno a kvalitne
tel.: 0908 842 631
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ÚČTOVNÍCTVO, MZDY
a ďalšie, ponúkame
už aj na detašovanom pracovisku

v Lemešanoch
fj.dolina.plus@gmail.com
0910 816 551
FJ-Ekon Plus EkonFJ− +EkonFJ− +

Sme bližšie k Vám!

STRECHY  M

LIKVIDÁCIA
AZBESTU
zo striech

 0908 082 634 STRECHY  M

www.strechym.sk

 facebook/ StrechyM Likvidácia azbestu
66
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Soľ, ocot, citrón či sóda bikarbóna 
sa pravdepodobne nájdu v každej 
domácnosti. Poslúžia aj ako skvelí 
pomocníci pri jarnom upratovaní.

Soľ - Rozžiari vaše záclony, stačí ak 
ich dve hodiny pred praním namočíte 
do vody, v ktorej ste rozmiešali za hrsť 
soli. Vyčistí kuchynský drez a to tak, 
že do misky nasypte lyžicu soli, zrieďte 
s octom a vymiešajte na kašu. Tú po-
tom pomocou hubky naneste na drez 
a nechajte 10 minút pôsobiť, následne 
opláchnite čistou vodou. Vyčistí výlev-
ku v kuchynskom dreze a zbaví ju zá-
pachu. Potrebovať budete roztok, ktorý 
si pripravte z 200g hrubej soli a dvoch 
litrov vriacej vody – poriadne rozmie-
šajte a vlejte do výlevky.

Ocot - Vyčistí okná. Do vedra s horú-
cou vodou prilejte ocot, okná poumý-
vajte a následne vyleštite pokrčeným 
novinovým papierom. Rozžiari kober-
ce. Potom ako ich vysajete, zarobte do 
vedra vodu s octom a koberec kefou 
poriadne vyčistite. Varnú kanvicu zba-
ví vodného kameňa tak, že do nej nale-
jete ocot a povaríte. Následne v kanvici 
viackrát za sebou prevarte dostatočné 
množstvo čistej vody, až potom ju za-
čnite opäť používať.

Sóda bikarbóna - Vyčistí nerezový 
riad. Na čistú vlhkú hubku naneste 
väčšie množstvo sódy bikarbóny a 
hrnce ňou poriadne vyčistite – získajú 
lesk. Vyčistí práčku a zbaví ju zápa-

chu. Do zásobníka určeného na prací 
prostriedok nasypte pol hrnčeka sódy 
bikarbóny a práčku zapnite bez prádla 
len naprázdno.

Citrón - Vyčistí kachličky. Citrón 
rozkrojte a šťavu vymačkajte priamo 
na čistú hubku. Kachličky poutierajte, 
nechajte na nich šťavu pár minút pôso-
biť a potom vyčistite utierkou, ktorú ste 
predtým namočili do teplej vody. Vyčis-
tí vodovodné batérie. Citrón rozkrojte a 
potierajte ním vodovodné batérie, prí-
padne aj kuchynský drez. Vyčistí mik-
rovlnnú rúru. Do misky nalejte vodu a 
vložte do nej plátky citróna. Vložte ju 
do mikrovlnky a tam ju zohrievajte do-
vtedy, pokiaľ nebude celé okienko za-
rosené, trvá to približne sedem minút. 
Nechajte paru pôsobiť ešte päť minút a 
až potom otvorte dvierka a rúru utier-
kou jemne očistite.

Jarné upratovanie v štýle EKO

» Pripravila: Renáta Kopáčová
zdroj foto: congerdesign pixabay
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OBNOVA                   STRIECH

0902 685 259
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bez odstránenia krytiny
eternitových a plechových

info@uni-dach.sk   www.uni-dach.sk
055/674 90  74 po 18 00 hod.

NOVÉ VZORY
LEPENIEK
ICOPAL 3D

VILLAS

ZIMNÉ ZÁHRADY * PRÍSTREŠKY * PRESKLIEVANIE TERÁS

až 16 základných farieb! konštrukcie a steny rôznych rozmerov!
Vyrábame a montujeme materiály výhradne zo Slovenska !

presklené strechy / rámové a bezrámové systémy / uzamykanie na fab klúče / profily aj v drevodekore

www.timmont.sk info@timmont.skCORTIZO posuvné hliníkové systémy bez PTM a s PTM
0915 439 240 * 0949 234 445 *
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partner firmy OKNOPLAST

Žižkova 12, Košice
055/7290 787
0911 338 500
famiplus@famiplus.sk

 SKRYJEME VÁS
PRED SLNKOM

Interiérové
tienenie 

Vonkajšie
tienenie 
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Najvyššiu kvalitu okien
                  považujeme za štandard

SEDEMKOMOROVÝ PROFIL
VEKA TRIEDY A

ZASKLENIE 
MOŽNÉ PRE BALKÓNY, TERASY, ALTÁNKY

PROTI POVETERNOSTNÝM
PODMIENKAM

VYMEŇTE STARÉ ZA NOVÉ  
žalúzie, roletky, sieťky proti hmyzu

WINERGETIC
PREMIUM

winstyle@winstyle.sk
0940 83 84 83

kancelária - Kalinovská 2, Košice
(len po telefonickej dohode)

PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE

OKNÁ A DVERE Z HLINÍKA

BEZPEČNOSTNÉ DVERE

INTERIÉROVÉ DVERE A ZÁRUBNE

ŽALÚZIE A SIETE PROTI HMYZU

Cenová ponuka u Vás doma ZDARMA ...

%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%

veľkoobchodnéceny
%
www.winstyle.sk

WinStyle
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V týchto ťažkých časoch naozaj všet-
ci. Tí z nás, ktorí ako tak majú z čoho, 
by mali z ľudského hľadiska podržať 
nad hladinou tých, ktorí už sa topia. 
Preto je človek človekom.

Projekt „Pomáhame regiónom“, kto-
rý popri našom vydavateľstve spúšťame 
ako projekt konkrétnej pomoci ľuďom v 
regiónoch, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej 
situácii a bez pomoci druhých by ju ťažko 
zvládli.

Projekt sa volá „Pomáhame regiónom“ 
a budeme ho realizovať prostredníctvom 
nášho občianskeho združenia Uni zdra-
vie o.z.

Hlavnou činnosťou našej neziskovej 
organizácie sú všeobecne prospešné 
služby a pomoc konkrétnym ľuďom a 
spoločenstvám v našich regiónoch.

Na to, aby sme dokázali užitočne po-
máhať, potrebujeme zozbierať dostatoč-
né množstvo fi nančných príspevkov, kto-
ré potom rozdelíme vybraným ľudom v 
núdzi v jednotlivých regiónoch. Preto vás 
chcem poprosiť, aby ste sa zúčastnili tejto 
pomoci aj vy prostredníctvom darovania 
dvoch percent dane z dane z príjmov fy-
zických osôb. Príspevky do občianskeho 
združenia pošleme aj z nášho vydava-
teľstva REGIONPRESS, od nám blízkych 
spoločností a ich zamestnancov.

Viacerí naši zamestnanci a spolupra-
covníci už dlhodobo pomáhajú iným 
ľuďom v núdzi. Napríklad prostredníc-
tvom konkrétnej potravinovej pomoci, 

poradenstvom a keď sa inak nedá, aspoň 
osobným povzbudením.

Tento týždeň však spúšťame aj kam-
paň v našich novinách prostredníctvom 
inzercie, kde chceme osloviť širokú verej-
nosť a požiadať ich o príspevky z dvoch 
percent daní.

Vidíme, že pomoc v jej najrôznejších 
podobách je aktuálne mimoriadne po-
trebná. Konkrétna pomoc ľuďom, ktorí 
majú svoje osudy, svoj domov, no nema-
jú pre svoj dôstojný život to, čo väčšina 
z nás. Jedným chýbajú zdroje, potrebné 
na fi nancovanie školskej dochádzky ich 
nadaných detí. Iným zas na zaplatenie 
potrebných liekov a pre nich nedostup-
ných zdravotných pomôcok. Sme aj pod-
nikatelia ako vy a dobre vieme, čo je nám 
prekážkou v našom snažení. A čo nám, 
naopak, prospeje.

Ak sa chcete pridať, nazrite na webo-
vú stránku: 
https://www.pomahameregionom.sk/

Naše vydavateľstvo 
vám za to úprimne ďakuje.

Musíme si pomáhať 
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POMÁHAME
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 www.odb-injektaz.sk
|

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

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

www.gobako.sk

zváracie stroje
zváracie roboty

ochranné pomôcky
elektródy

náradie a brusivo
lepidlá a tmely
zváracie drôty

kompresory
elektrocentrály
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  ¦  mobil:  0918 626 193
  ¦  e-mail: arow@arow.sk

Strojárenská 3, Košice
www.arow.sk

ZĽAVY
KTORÉ STE HĽADALI

PLASTOVÉ OKNÁ  -52%
EXTER. ŽALÚZIE  -32%

GARÁŽOVÉ BRÁNY  -28%
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Supercena

049

-50%
kus

0.99

Supercena

079

-33%

(1 kg = 2,14 
1 l = 1,98)

370 g/400 ml

1.19

Tatárska  
 

20 x 1,75/2,25/2,5g = 
35/45/50g

139
-39%

(1 l = 1,85)

0,75 l

2.29

POLOSLADKÉ

BIELE

499

Supercena

• 4-vrstvový

699

Supercena

Tekutý prací 

• v ponuke aj  
Prací prášok  
3,9 kg za 6,99 €

CHLADENÉ

Treska  049

-37%

(100 g = 0,35)

140 g

0.79

Kofola  
• rôzne druhy

069

-44%

(1 l = 0,35)

2 l

1.25

 
... a mnoho ďalších výrobkov na

OD PONDELKA
22. MARCA

249

-37%

(1 kg = 4,98)

500 g

3.99
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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

»V TOPOĽČANOCH v mes-
te PREDÁM RD/2 byty po 
150 m2, na 10ár pozem-
ku... (200 tis E) T: 0950 
523 515

»Kúpim garsonku- 2iz 
byt. Súrne. Hotovosť. 
0910 652 053

»Kúpim haki lešenie, 
0908 532 682

záhrada a zverinec
»Kúpim KRÁLIČIE KOŽE 
0905 350 531

»Hľadám spoločnosť na 
vychádzky do prírody. 60 
je len číslo. 0944325983

Občianska
riadková
inzercia

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

Príklad:
RP KS 12 Predám kočík,
0987 654 321

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. Upozornenie! Služba 
nefunguje u operátora 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverej-
niť v ľubovoľných iných našich 
novinách, KS zameňte za skrat-
ku novín, ktorú nájdete na štvr-
tej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

05 DOMY / predaj   

08 STAVBA                    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

16 ZOZNAMKA    

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 11
deťom 12
rôzne/predaj 13
rôzne/iné 14
hľadám prácu 15
zoznamka 16

ČÍSLA RUBRÍK    
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PREPICHY
        POD CESTY
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20. marca 1916            
Albert Einstein publikoval svoju teóriu re-
lativity

Výročia a udalosti

25. marca 708     
bol zvolený pápež Konštantín ako 88. v 
poradí

26. marca 1971 
Východný Pakistan vyhlásil nezávislosť 
od Pakistanu a začala sa vojna za nezá-
vislosť Bangladéšu 

Výročia a udalosti

Počas predchádzajúcich dní sa na 
sociálnych sieťach začali šíriť rôzne 
informácie o tom, že Ministerstvo fi-
nancií SR plánuje zaviesť neprimera-
ne vysoké dane z nehnuteľností, kto-
ré môžu dosiahnuť aj viac ako 2 tisíc 
eur. Zároveň sa objavujú rôzne pre-
počty a percentá z trhových cien, kto-
ré vraj budú zavedené od roku 2022.

Ministerstvo financií SR upozor-
ňuje, že tieto informácie sú nepravdivé 
a považujeme ich za poplašné správy.

Aj z toho dôvodu sa snaží aj na soci-
álnych sieťach vyvracať všetky neprav-
divé a zavádzajúce informácie v súvis-
losti s témou – daň z nehnuteľnosti. V 
tomto boji proti dezinformáciám bude 
pokračovať. 

Reforma zdaňovania nehnuteľ-
ností na hodnotovom princípe je v sú-
časnosti vo fáze prípravy koncepcie, 
ktorá prinesie odpovede aj na spôsoby 
a postupy zavedenia hromadného oce-
ňovania nehnuteľností. Následné témy 
týkajúce sa daňovej povinnosti budú 
známe až po spracovaní koncepčného 
riešenia.

Minister financií Eduard Heger sa 

už viackrát vyjadril, že daňová reforma 
vrátane zmien v dani z nehnuteľností 
nespôsobí negatívne zásahy do soci-
álnej štruktúry slovenskej spoločnosti. 
Jej podstatou je naopak podpora pra-
covnej aktivity, podnikania, tvorivosti, 
investícií, lebo to sú základné atribúty 
rastu životnej úrovne a kvality života 
našich občanov.

Ministerstvo financií ubezpečuje 
občanov, že pri akýchkoľvek daňových 
zmenách zohľadňuje sociálne aspekty 
a inak to nebude ani pri daňovej refor-
me. Na Slovensku roky chýbali reformy 
a aj preto ministerstvo začalo zaostávať 
v životnej úrovni za vyspelými krajina-
mi. Teraz ich chce priniesť, lebo cieľom 
každej reformy je zlepšiť život občanom 
v krajine, a nie naopak.

Ministerstvo financií bojuje 
proti dezinformáciám o daniach

» Zdroj: Ministerstvo financií SR

Páči sa mi

kosicko
na facebooku

Staň sa fanúšikom
stránky a sleduj:

- nové inzeráty
- dôležité info
- tipy na voľný čas
- súťaže, ...
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Toto je vízia, ktorou sa aktuálne 
uberáme v spoločnosti BONATO. Táto 
vízia nám ukazuje aká je sloboda dô-
ležitá v živote človeka. Vieme o tom 
svoje, keď sme pred približne rokom 
vymýšľali, ako sa popasovať so situá-
ciou, v ktorej sme sa ocitli. Bola to prá-
ve sloboda, ktorá nás nasmerovala na 
správnu cestu a my sme si uvedomili, 
že túto slobodu chceme prinášať aj na-
šim klientom.

Ako to nakoniec dopadlo s tou slo-
bodou?

Viete si predstaviť, že máte nejaký 
určitý problém, ktorý potrebujete riešiť, 
no aktuálna situácia tam vonku vám 
neumožňuje začatie daného procesu? 
Presne na toto sme sa zamerali. Dopa-
dlo to tak, že sme vytvorili tzv. ONLINE 
konzultácie s našimi potenciálnymi 
klientmi, ktoré neboli fixované na 
miesto a ani na aktuálne vydané naria-
denia či opatrenia vlády Slovenskej re-
publiky. Okrem toho daný klient nepo-
trebuje doma žiadnu tlačiareň, no ani 
počítač, aby sme s ním dokázali začať 
proces. Postačí mu len mobilný telefón, 
nakoľko všetky vypracované podklady 
dostane do svojej emailovej schránky. 
Oslobodili sme ľudí od papierov a ces-

tovania za našimi špecialistami, a tak 
budú mať viac času pre seba.

Je tu ešte jedna zmena

Zamysleli sme sa nad tým, ako ak-
tuálne fungujeme v rámci našich pro-
duktov a služieb. Povedali sme si, že 
je potrebné aj tu urobiť určité zmeny, 
aby sme vedeli našim potenciálnym 
klientom na jednej strane priniesť 
väčšiu pridanú hodnotu a na strane 
druhej zjednodušiť procesy tak, aby aj 
oni v tom boli „Viac doma“. Výsledkom 
bolo zjednotenie všetkých produktov 
do jedného a ten sme pomenovali úpl-
ne jednoducho a zrozumiteľne „Oddl-
ženie BONATO“. Pôjde o to, že urobíme 
pre daného klienta kompletnú analýzu 
jeho životnej situácie a podľa výsledku 
vyberieme správny smer, ktorým ho 
povedieme do úspešného konca. Zdá sa 
vám to až príliš jednoduché a optimis-
tické? To je v poriadku, lebo pre nás je 
to úplne reálne. Viete sa o tom presved-
čiť na našom webe www.bonato.sk

Rok, ktorý priniesol veľkú zmenu
Zvyšujeme úroveň života ľudí tým, že ich oddlžíme 

a pomáhame im získavať stratenú slobodu
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Našou vizitkou je spokojnosť
zákazníkov po celom Slovensku.

 

BEZ DEMONTÁŽE

Zameranie, odborné poradenstvo
a cenová kalkulácia ZADARMO!

Najlepšia obnova strechy v najlepšej cene
obnova:  eternitových

plechových    
plochých         

NAJ - STRECHA s.r.o.

Materiál - prvotriedna kvalita

0940 776 203
Pre dôchodcov špeciálna zľava!
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Slovenská pošta zaznamenala už 
viac ako 20 typov podvodných e-
-mailov, ktoré sa „tvária“, akoby ich 
odosielateľom bola pošta. Adresáta 
vyzývajú k úhrade platieb za doru-
čenie zásielky, k zmene doručeniu či 
uloženiu zásielky či zaplateniu col-
ných poplatkov. 

Najnovšie dostávajú adresáti fa-
lošné emaily pod hlavičkou Slovenskej 
pošty v spojitosti so stránkami, ktoré 
ponúkajú kúpu či predaj rozličných 
tovarov. Ak adresát zadá údaje zo svo-
jej platobnej karty cez falošnú stránku 
veľmi podobnú webovej stránke pošty, 
majú mu byť na účet pripísané peniaze 
za tovar.

Aj v tomto prípade ide o podvod, 
pretože Slovenská pošta nikdy nepýta 
peniaze ani  nesprostredkúva pripísa-
nie peňazí na účet prostredníctvom e-
-mailov. Adresátov týchto podvodných 
emailov preto pošta vyzýva k ostraži-
tosti, aby kontrolovali adresu odosiela-
teľa a na podozrivé emaily nereagovali. 
Vizuály falošných mailov sú zverejnené 
aj na webovej stránke Slovenskej pošty.

V mene Slovenskej pošty dostávajú 
adresáti aj falošné e-maily, prostredníc-
tvom ktorých si môžu údajne zmeniť 
doručenie alebo uloženie zásielky. In-
formácie z takéhoto e-mailu sú podob-
né informáciám z oficiálneho webu po-

šty, až na niekoľko zámerne podobných 
nepravdivostí.

Napríklad zákaznícka podpora 
Slovenskej pošty nefunguje 24 hodín 
denne, ale iba v pracovných dňoch v 
čase od 8:00 do 17:00. Falošný mail je 
možné rozlíšiť aj podľa nesprávne uve-
deného telefónneho číslo na Zákaz-
nícke centrum - 0850 192 413, pričom 
správne číslo je 0850 122 413. Aj v tomto 
prípade ide o zneužitie loga Slovenskej 
pošty, a preto by klienti nemali na také-
to emaily reagovať.

Okrem toho sa stále objavujú faloš-
né e-maily či SMS správy pod hlavičkou 
Slovenskej pošty, požadujúce od adre-
sátov úhrady poplatkov za doručenie 
zásielky či preclenie zásielky. Ak klient 
akceptuje túto falošnú požiadavku, 
webový odkaz ho presmeruje rovno na 
platobnú bránu, kde má zadať údaje 
zo svoje platobnej karty. Klienti by sa 
mali mať na pozore, pretože ani v tomto 
prípade nie je odosielateľom Slovenská 
pošta. Slovenská pošta nikdy nežiada 
poplatky prostredníctvom e-mailov či 
SMS, a to ani pri colnom konaní. Clo aj 
poplatok za colné konanie zaplatí klient 
priamo pri doručení zásielky.

V tejto veci podala Slovenská po-
šta trestné oznámenie na neznámeho 
páchateľa, aktuálne prebieha vyšetro-
vanie. 

Podvodníci v mene 
Slovenskej pošty stále útočia

» red
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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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PONÚKAME PRÁCU V ČR 
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

VÝHODNÉ PLATOVÉ PODMIENKY

PRÍJMEME ZVARAČOV CO2 EN135 
PRACA V ČR, UBYTOVANIE 
ZABEZPEČENÉ. 
MZDA OD 270KČ/hod.

- VODIČ VZV 
  (V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME 

   VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY
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Z  analýzy požiarovosti vyplýva, že 
najpočetnejšou skupinou požiarov 
v roku 2020 boli požiare súkromného 
vlastníctva. Išlo o 52 prípadov a výška 
škôd, spôsobených požiarom pred-
stavovala 570 660 Eur. 

Hasičský a záchranný zbor v súvis-
losti so zabezpečovaním ochrany lesov 
pred požiarmi a  jarným vypaľovaním 
trávy upozorňuje na  dodržiavanie po-
vinností vyplývajúcich z § 8 písm. a), b), 
c) a § 14 ods.1 písm. n) a ods.2 zákona č. 
314/2001 Z. z. o  ochrane pred požiarmi 
v znení neskorších predpisov. Práve  ten-
to zákon upravuje povinnosti právnic-
kých osôb, fyzických osôb podnikateľov 
a fyzických osôb v  súvislosti s  danou 
problematikou. Veľmi dôležitá je  povin-
nosť fyzických osôb „zabezpečovať plne-
nie opatrení v súvislosti s ochranou lesov 
pred požiarmi, ktoré sú v jej vlastníctve, 
správe alebo v užívaní“, a to najmä dodr-
žiavaním zásad protipožiarnej bezpeč-
nosti v  čase zvýšeného nebezpečenstva 
vzniku požiarov, t.j. v  jarnom a suchom 
období. 

Zákon č. 314/2001 Z. z. o  ochrane 
pred požiarmi v znení neskorších predpi-
sov fyzickým osobám zakazuje :
1. Fajčiť alebo používať otvorený plameň 
na miestach so zvýšeným nebezpečen-
stvom vzniku požiaru.
2. Vypaľovať porasty bylín, kríkov a stro-
mov.
3. Zakladať oheň v priestoroch alebo na 

miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíre-
niu.
4. Vykonávať činnosti, na ktorých výkon 
nemá osobitné oprávnenie alebo odbor-
nú spôsobilosť, ktoré sa z  hľadiska pro-
tipožiarnej bezpečnosti vyžadujú na ich 
vykonávanie.
5. Poškodzovať, zneužívať alebo sťažovať 
prístup k  požiarnym zariadeniam alebo 
k vecným prostriedkom na ochranu pred 
požiarmi a  k  uzáverom rozvodných za-
riadení najmä elektrickej energie, plynu 
alebo vody.
6. Vyvolať bezdôvodne požiarny po-
plach, privolať bezdôvodne hasičskú 
jednotku alebo zneužiť linku tiesňového 
volania.

Porušenie  tohto  zákazu je  možné 
postihnúť pokutou pre fyzické osoby vo 
výške 331 € a pre právnické osoby alebo 
fyzické osoby – podnikateľov vo výške 
16 596 € , prípadne je možné uložiť bloko-
vú pokutu za priestupok na úseku ochra-
ny pred požiarmi fyzickej osobe do 100 €. 

Jar je obdobím rizika požiarov

» Zdroj: HaZZ SR

INZERÁT,KTORÝ
PREDÁVA
Redakcia Košicko
Němcovej 30, Košice
3. poschodie, č.d. B.3.07 
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VÝSTAVBA
RODINNÝCH

DOMOV
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VO VÝHODNÝCH CENÁCH

AJ V ROKU 2021

Košice      0905 642 837      www.pribulamix.sk
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JARNÁ AKCIA za BEZKONKURENČNÉ CENY
OKNÁ BEZ ČAKANIA - SKLADOM viac ako 1000ks

JARNÁ AKCIA za BEZKONKURENČNÉ CENY
OKNÁ BEZ ČAKANIA - SKLADOM viac ako 1000ks

JARNÁ AKCIA za BEZKONKURENČNÉ CENY
OKNÁ BEZ ČAKANIA - SKLADOM viac ako 1000ks

JARNÁ AKCIA za BEZKONKURENČNÉ CENY
OKNÁ BEZ ČAKANIA - SKLADOM viac ako 1000ks
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59,-€49,-€50,-€31,-€ 59,-€49,-€50,-€31,-€

CERTIFIKÁT “CE”
CERTIFIKÁT “CE”

www.oksro.sk

Akcia platí
do vypredania zásob

PLASTOVÉ, HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE, PARAPETY, ŽALÚZIE A SITÁ

DEMONTÁŽ - MONTÁŽ - VYSPRÁVKY

VRANOV n./T, Čemerianska 192
Tel./fax: 057/ 44 22 066
E-mail: ok.okno@azet.sk
T-MOBILE: 0904 121 157

KOŠICE, Letná 47
Tel./fax: 055/ 64 44 446

E-mail: ok.kosice@gmail.com
O2: 0948 622 266

Uvedené rozmery sú rozmery stavebných otvorov. Ceny bez DPH.

Presťahovali sme sa do budovy Východoslov. tlačiarníPresťahovali sme sa do budovy Východoslov. tlačiarníPresťahovali sme sa do budovy Východoslov. tlačiarní

Montáž a prenájom fasádneho lešenia zn. GRAF

ZADARMO mikroventilácia
okien

6-8 komorový profil s troma tesneniami ALUPLAST, DECCO, SALAMANDER
ZADARMO žalúzie
pri montáži okien našou firmou
ZADARMO blokáda kľučky
proti chybnej manipulácii

ZADARMO zameranie
ZADARMO demontáž okien 

Špičkové kovanie zn. “MACO” rakúskej výroby
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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

 pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní 
 

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 pohovor. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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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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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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www.matejovdvor.sk - 100% záruka kvality

PREDAJ VO VAŠOM OKRESE

0902 466 448 ● 0902 606 436 ● 0902 692 290
od 9.00 do 15.00 hod.

CHCETE CHOVAŤ HYDINU?

Sme tu pre Vás už 30 rokov!!!
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