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Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 83 740 domácností 

KOŠICKO
Č. 16 / 23. APRÍL 2021 / 25. ROČNÍK

PRÁCA V BRANDYS 
NAD LABEM (ČR)

- VODIČ VZV
- OPERÁTOR VÝROBY

SLUŠNÝ PLAT I ZÁLOHY I 

UBYTOVANIE

+420 604 515 863
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Oprava
zatekajúcich
a poškodených
striech - fasád

Čistenie striech a fasád od rias a machu
Oprava a montáž žľabov, komínov
Práce vo výškach všetkého druhu

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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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

Už 24 rokov sme tu pre Vás.

0918 18 11 11
Realitná kancelária

REAL PLUS 
Reality Košice

VRK 
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SŤAHOVANIE

PREPRAVA

VYPRATÁVANIE
pozemkov,

bytov, domov

ODVOZ
staveb. odpadu

KOSENIE záhrad

NON STOP

0908 222 911

SKLADOVANIE
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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

• Sídlisko Terasa, Sokolovská 5   |   Po-Pia: 8-17
• Sídlisko Ťahanovce, Americká trieda   |   Po-Pia: 9-18
   obchodný dom KLAS (bývalá MILA) 1. posch.

odborná montáž s licenciou
technickej služby od polície SR

AKCIA 290€

v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge   všetky dvere SKLADOM
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INZERCIA

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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ZÁHRADNÍCTVO

www.zahradnictvo-uhrin.sk0940  234  800

Realizácia okrasných záhrad

Strihanie okrasných drevín

Budovanie jazierok, potokov, fontán

Automatické zavlažovacie systémy zn. Gardena

Realizácia okrasných záhrad

Montáž robotických kosačiek

Strihanie okrasných drevín

Budovanie jazierok, potokov, fontán

Automatické zavlažovacie systémy zn. Gardena

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
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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

v pneuservise alebo online
w w w. m i ko na . s k
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INTENSA SUV

Po nd e l o k- P i a t o k

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

PRACOVNÉ ODEVY
montérky, obuv, rukavice

Rooseveltova 24, Košice

0904 296 595
aneta.dugasova@gmail.com

VÝŠIVKY  už od 1 ks

tričká, mikiny, uteráky

krstné košieľky
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v HOTOVOSTI0949 854 569
Kúpim GARÁŽ | Kúpim BYT
v Košiciach
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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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ZELENÁ STRECHA  •  HYDROIZOLÁCIE
0903  658  583  •  hydroizolacie.kosice@gmail.com
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Rekonštrukcie
bytových jadier, 0910 433 877
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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
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Oprava a predaj turbodúchadiel
0905 694 397 | szabos@centrum.sk
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0907 946 25612-ročné skúsenosti

www.cisteniehrobov.sk
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INFOLINKA NONSTOP (VYBAVTE SI PÔŽIČKU AJ CEZ MOBIL)

PÔŽIČKY
od 18 do 80 rokov

0918 709 028

CENTRÁLA: 

Fejova 1, Košice
  - pri reštaurácii Stará Sýpka
  - vchod priamo z ulice, ŽLTÁ REKLAMA

od 300€ do 20 000€

ahoj R

Nové, lepšie pôžičky
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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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PRE 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

www.regionpress.sk
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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 profily

- 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

0904 074 399

6
6

-0
0

8
7

-1

NAVYŠE GARANCIA
ak sa nám nepodarí
Váš byt predať 
za dohodnutú dobu,
odkúpime ho od Vás
za HOTOVOSŤ

NAŠE BYTY
sa predávajú ako teplé rožky

Zavolajte nám
HNEĎ TERAZ,
ak chcete predať svoj byt

Alebo viete o niekom z Vášho okolia,
kto chce rýchlo a dobre predať?

Dajte nám naňho kontakt
ODMENA VÁS NEMINIE!

AKCIA
platí od 26.04. do 02.05.2021

Ponuka uvedená v tomto letáku platí pre všetky predajne potravín Klas od 26. 04 2021 - 02. 05. 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

Neplatí pre predajňu: Košice, Turgenevova 9 a Ovručská 1

Kuracie prsia 
voľne ložené

 1 kg 
1 kg = 3,690 €

3,69
AKCIa

Paradajky cherry 
voľné

1 kg
 1 kg = 1,990 €

1,99
AKCIa

Pilsner Urquell 
12% 0,5 l

1 l = 1,700 €

0,85
-26%1,15
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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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Stará mama vravievala – zemiaky by 
mali byť v zemi v intervale týždeň 
pred a týždeň po Jurovi.

Samozrejme, to je ovplyvnené aj kli-
matickými podmienkami a lokalitou, 
ona gazdovala na strednom Považí. 
Ale berme to tak, že tie zemiky už v 
zemi sú.

Je najvyšší čas postarať sa o tráv-
niky. Samozrejme, ešte predtým, hoci 
aj na poslednú chvíľu, aj o záhradnú 
techniku. Treba ju skontrolovať, objed-
nať v internetových servisoch náhrad-
né diely (dodacia lehota býva obvykle 
tak týždeň), v motorových zariade-
niach vymeniť olej, filtre. Bez toho by 
ste novú sezónu nemali začínať.

Pozornosť si vyžaduje aj záhradné 
ručné náradie. Vždy záleží na miere 
jeho opotrebovania či až poškodenia. 
Či sa ešte oplatí udržiavať opravovať, 
alebo či nie je výhodnejšie nahradiť ho 
novým z bohatej ponuky záhradníc-
tiev.

Nejaké tie mrazíky až do „troch 
zmrznutých“ ešte môžu byť, ale aj na-
priekt tomu je najvyšší čas zaoberať 
sa napríklad kvetinovou výzdobou. 
Všetko potrebné si treba pripraviť. Od 
hrantíkov cez substráty, náradie, po-
lievanie, v prípade napríklad muškátov 
už je najvyšší čas ich „aklimatizovať“ 
cez deň vonku.

Keď už spomíname polievanie. Tre-
ba v tomto čase dôkladne skontrolovať 

hadicový systém, po zime aj tesnosť 
spojok na ňom či v ňom. Aby sa nám po 
jeho pripnutí k domácemu vodovodné-
mu rozvodu nevytvorili na záhrade tr-
valé fontány. Mimochodom, existujú aj 
moderné podpovrchové zavlažovacie 
systémy. A tie rastlinky doslova milujú.

Málo pozornosti venujeme údržbe 
vonkajšieho mobiliáru, lavičiek, ale 
napríklad aj oplotenia a drobných, pre-
važne drevených stavieb, šôp či stodôl. 
Ak im nedáme potrebnú každoročnú 
údržbu, ich životnosť sa výrazne skra-
cuje. Tu je dobré nechať si poradiť od 
odborníka na rôzne izolačné a dekorač-
né či konzervačné nátery.

Ozaj a keď už sme sa pustili do ta-
kých prác, nezabudnime na odkvapo-
vý systém na streche. Treba ho očistiť 
od napadaného lístia, prípadne pri 
starších krytinách na strechce aj od 
machu a piesku. A keď už tam budeme, 
stojí sa to nejakú tu zlomenú škridľu 
vymeniť, prípadne, upevniť uvoľnený 
plech či asfaltovú krytinu.

Záhrada po Jurajovi

» red
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ODVLHČOVANIE
BUDOV

ODVLHČOVANIE
BUDOV

- jedno alebo dvojradová injektáž
- plošná injektáž
- izolovanie podláh
- izolovanie balkónov
- opravy prasklín na stenách
- zabránenie sadaniu chodníkov

- jedno alebo dvojradová injektáž
- plošná injektáž
- izolovanie podláh
- izolovanie balkónov
- opravy prasklín na stenách
- zabránenie sadaniu chodníkov

RÝCHLO - ŠETRNE

BEZ ODKOPÁVANIA

ZÁKLADOV

RÝCHLO - ŠETRNE

BEZ ODKOPÁVANIA

ZÁKLADOV

Šlepkovský

0905 722 044

www.odb-injektaz.sk
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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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UŽ SA NETREBA BÁŤ SUCHA

ANI NEKONEČNÉHO

POLIEVANIA RASTLÍN... 

s absorbivitou 1:600, t.j. 1g = 600g vody

chráni rastliny pred vysušením, 

netreba tak často zalievať, zvyšuje úrodu,

odolnosť porastu či jeho rozmery, ...

055-64 05 301
0903 412 818

EKOLOGICKÝ OPAKOVANÝ ABSORBÉR VODY 

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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24. apríla 1836 
pamätný výlet štúrovcov na Devínsky 
hrad

Výročia a udalosti

Po.-Pia.:  8 -17

So.:          8 -14

www.zahradnictvokak.sk
 zahradnictvo@zahradnictvoKaK.sk

ZÁHRADNÍCTVO KaK

!  E-SHOP  !

/ Záhradníctvo KaK0910 905 293
055-6950 229

... všetko pre  Vašu záhradu ...

... už 27 rokov

sme tu pre Vás ROZHANOVCE Školská 2
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Zariadenie pre seniorov & Špecializované zariadenie

PATRIA n. o.
Drienovec 497
055/ 
055/ 460 21 15www.drienoveckekupele.sk

3
7

-0
0
1

7
-5

www.qualident.sk
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Záchrana zuba – keď je už neskoro
Zubov (alebo ich zvyškov), ktoré je možné zachrániť a následne použiť pri 
rekonštrukcii chrupu, býva výrazne viac, ako tých, ktoré je nutné 
definitívne odstrániť. Dôvodom býva hlavne masívna deštrukcia vplyvom 
zubného kazu, častokrát zasahujúca hlboko do koreňovej časti, alebo 
pokročilý zápalový proces v oblasti koreňa alebo koreňového hrotu, ktorý 
nereaguje na endodontickú liečbu. Stretávam sa aj s rôznymi  fraktúrami 
(zlomeninami) zuba, ktoré zasahujú až do koreňovej časti a ktoré by sa 
následne mohli stať chronickým problémom. Príčinou býva najčastejšie 
úraz alebo poškodenie oslabeného mŕtveho zuba. Prvým krokom terapie je 
extrakcia zvyškov poškodeného zuba a zápalového ložiska. Podľa potreby 
indikujem lokálny výplach a celkovú terapiu antibiotikami. K rekonštrukcii 
v zmysle vyplnenia medzery po chýbajúcom zube pristupujem až po doko- 
nalom zhojení extrakčnej rany, ďasna a kosti, tento proces trvá  minimálne 
2 mesiace a je nevyhnutný pre presnosť, funkčnosť a estetický výsledok 
definitívnej protetickej práce. Počas obdobia hojenia je najmä z estetic- 
kých dôvodov možné zhotoviť tzv. medzerník, ktorý dočasne nahradí 
chýbajúci zub až do zhotovenia definitívnej náhrady. Mojou snahou je vždy 
zachrániť maximum z pôvodného chrupu pacienta, no najväčšiu rolu v tom 
zohráva čas.  Zbytočné odkladanie ošetrenia ho následne komplikuje, 
predražuje a obmedzuje zubného lekára pri výbere riešenia, ktoré by bolo 
najkomfortnejšie z pohľadu pacienta.

MDDr. Lenka Budziňáková
Zubná ambulancia a dentálna hygiena

Park Angelinum 2, Košice
055 799 41 03, 0904 299 130
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DROBNÉ

údržbárske

PRÁCE
0949 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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Obžerstvo je ďalším z hlavných „hrie-
chov“ v našom tohtoročnom seriáli 
cností a hriechov. Teda, civilne po-
vedané, pozitívnych a negatívnych 
vlastností ľudí.

Nejde iba o nejaký náboženský pre-
hrešok.

Človek, ak je človekom, by s mal 
bohato uspokojiť životom v dostatku a 
nemal by potrebovať prebytok. A ak s 
ocitne v prebytku, fajn, vždy je mnoho 
ľudských osudov, ktorým sa vtedy dá 
uľahčiť ich ťažký životný údel.

Mať a dať. Čo je viac? Áno, všetci po-
trebujeme do určitej miery „mať“. Mať k 
dispozícii v prípade potreby. Mať jedlo, 
mať dovolenku, mať auto na presun na 
chalupu, mať zariadenia na obrábanie 
záhrady, sadu. V hmotnom zmysle sú to 
bežné prirodzené potreby. Mať tri cha-
lupy, alebo vilu s dvanástimi izbami, či 
päť áut, to už je obžerstvo, materiálne 
vyjadrený ťažký a „hriešny“ primitiviz-
mus ducha. Vyhadzovať potraviny iba 
preto, že nebol čas ich skonzumovať, je 
tiež obžerstvo. Obžerstvo je mať zbytoč-
ne priveľa. Zhŕňať k sebe. Kopiť. Myslieť 
na uspokojenie seba samého. Nepode-
liť sa, nedarovať, nepomôcť. Nikomu.

Nevidieť, nepočuť potrebného v 
rámci svojich často aj veľmi obmedze-
ných možností.

Snažme sa pochopiť, že bohatí nie 
sme tým, čo máme, ale tým, čo je v na-
šom srdci. Ak je prázdne, sme žobráci, 
hoci s miliónmi na účtoch. Ak je v ňom 
miesto pre iných, stačí nám k bohat-
stvu pár eur. A možno nejaká „rezerva“ 
na horšie časy. Lebo tú by si mal byť 
schopný v pude sebazáchovy vytvoriť 
každý.

Máme za sebou kriticky ťažký rok. 
Museli sme si odriekať už takmer všet-
ko. Teda, väčšina z nás. Niektorých sa 
odriekanie netýkalo ani v núdzovom 
pandemickom stave. Niektorých a ich 
nových, už povolebných „našich“. 
Možno nám ostatným ten rok niečo sig-
nalizoval.

Možno nám poukázal na to, že 
aj skromnosť je okolnosť či jav, ktorý 
umožňuje plnohodnotný život.

Dokonca aj šťastný život. Neviem, 
nechám na každom z vás, vážení čita-
telia, čo si z tohto textu vyberiete.

P.S. Ozaj, čo vás viac za-
ujíma? Správy zo života 
bohatých celebrít, alebo 
správy o tom, ako tu žije 
bežný človek?

S pozdravom

Volá sa to konzumizmus, 
ale ide o obžerstvo

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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0948 300 988

STROJOVÉSTROJOVÉ
POTERY

Predaj a rozvoz po celej SR

KOŠ - 046/5430 771, zenit@zenitsk.sk
KOŠICE - 055/6254 006, kosice@zenitsk.sk

Makrolon 7/16 
bronz

13,88 €/m2 s DPH

Frost 2/10
bronz

9,12 €/m2 s DPH

POLYKARBONÁT
KOMÔRKOVÝ, TRAPÉZOVÝ

Za akciové ceny!

eshop.zenitsk.sk

-40%

-30%
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20905 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

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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26. apríla 1986 
výbuch jadrovej elektrárne v Černobyle

Výročia a udalosti
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Fidel Castro, Mao Ce-tung, Benito 
Mussolini, Adolf Hitler, Vladimír Le-
nin, Josef Visarionovič Stalin, Pol Pot, 
Enver Paša, Kim-Ir-Sen, Mengistu 
Haile Mariam, Idi Amin, Augusto Pi-
nochet, Nicolae Ceaușescu  boli revo-
lucionári, ktorí vedeli nadchnúť ľudí 
aj ich zabíjať. 

Cézar a mnohí ďalší cisári a králi boli 
zavraždení, podobne ako vodcovia Fran-
cúzskej revolúcie Danton alebo Marat. 
Robspierre skončil pod gilotínou. Tí, kto-
rí ľudí presviedčali, že ich oslobodzujú 
od zla, im často priniesli ešte väčšie zlo. 
Revolucionári sa rýchlo zmenili na dik-
tátorov. Po svojom víťazstve sa izolovali 
od obyčajných ľudí a obklopili sa úzkou 
skupinou verných. Ľudí s iným názorom 
označili za nepriateľov a tých, ktorí neko-
nali v súlade s nimi, za zradcov. Fanatic-
ky rozprávali občanom svoje predstavy 
o fungovaní sveta a tvrdohlavo ich pre-
sadzovali - niekedy aj cez mŕtvoly. A to 
ešte vo svojej dobe nemali fejsbúk alebo 
twitter. Radi rečnili na tribúnach. Milo-
vali zhromaždenia a rôzne prehliadky. 
Psychiatri by mohli o nich napísať skrip-
tá pre študentov. S diagnózami ťažkých 
psychických nemocí - narcisizmu, psy-
chopatie alebo paranoje.

Mnohí diktátori mali vzdelanie a 
dar reči. Šírili okolo seba strach a po-
tláčali iné názory. Mnohí mali vysoké 
IQ, ale nízku emočnú inteligenciu. Boli 
vznetliví, ješitní a postupne sa u nich 
rozvinula zloba a nenávisť k ľuďom, 
ktorých si sami označili za nepriateľov a 
zradcov.  Pritom to boli často ľudia, kto-
rí im chceli pomôcť napraviť ich chybné 
rozhodnutia a priviesť ich na správnu 
cestu. Nepomohlo. Mnohí sa dostali do 
nemilosti alebo prišli o život. Diktátori 
a psychopati majú charizmu, sebavedo-
mie, inteligenciu a túžbu po moci. Ve-
dia perfektne klamať. Nemajú vzťah ku 
konkrétnym osobám. Bojujú za skupiny 
ľudí - Hitler za germánsku rasu, Lenin 
za boľševikov, Mao za roľníkov. Diktátori 
nepatria iba do histórie. Aj dnes máme 
rôznych medzi sebou. Definujú si svoje 
skupiny ľudí, ktorých 
budú „ochraňovať“ 
a proti ktorým budú 
bojovať. Pozor na 
nich. Prichádzajú s 
plánom ochraňovať 
ľudí. A prinášajú 
im ešte väč-
šie utrpenie 
a zlo.

Revolúcionári a diktátori

» Ján Košturiak

MUŠKÁTY
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ANJELIK

KYTICE, VENCE, LETNIČKY, TRVALKY

KVETY
Popradská 28C, KE
  PARKOVANIE vo DVORE

Objednávky: 0905 778 904
E-SHOP: www.expreskvety.sk
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-10919 204 754

SIETE PROTI
HMYZU

SERVIS

MONTÁŽ

DODANIE

OPRAVA

Dôchodcovia a ZŤP, zľavy do 30%
zľava sa vypočíta podľa odberu a množstva, uplatnenie zľavy

je potrebné nahlásiť  vopred pri zameraní technikovi 
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BOHOSLUŽBY
za odvrátenie epidémie
Z vďačnosti Pánu Bohu a sv. Rozálii, ako aj z dôvo-
du neustálej potreby modliť sa za ochranu mesta 
a jeho obyvateľov, slúžime nedeľné 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 kaplnky vysielame  on-line,     
viac na www.svondreja.sk

Rímskokatolícka farnosť sv. Ondreja, Košice
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LEONIDES REAL
Realitná kancelária

www.regionpress.sk
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Pozerajúc sa na stránku ministerstva 
pôdohospodárstva, človek má pocit, 
že sa vraciame niekam ďaleko tridsať 
rokov späť.

Rezort čitateľa informuje o obsa-
dzovaní stoličiek či rovno celých pos-
tov a tu a tam o nejakej „významnej“ 
udalosti v podobe nejakej účasti na 
nejakej konferencii.

To, že na Liptove sú plné sklady 
slovenských zemiakov a v hypermar-
ketoch máme zas plné pulty zemiakov 
zo zahraničia, nerieši. To, že zemiaká-
ri avizujú koniec odvetvia, o tom ani 
zmienka. Ani o tom, ako ovocinári 
nákladne bojujú z mrazmi. Nič, ani slo-
víčko podpory, pochopenia, vďaky za 
posledný boj o slovenskú úrodu.

V tejto súvislosti netreba čo dodať 
k statusu Anny Belousovovej na sociál-
nej sieti:

„Cvikla z Holandska nákupená cez 
Česko. Hliva z Čiech. A zemiaky z Fran-
cúzska !!! Na Kysuciach boli zemiaky 
kedysi základ poľnohospodárstva, is-
tota , že bude,čo jesť. A teraz ich dová-
žame z Francúzska ! 

Keby to videla moja nebohá babka, 
asi by tomu neverila . Všetko sú to pritom 
potraviny, ktoré sa dajú dopestovať aj u 
nás . A určite kvalitnejšie ako to, čo do-
vážame. A samozrejme, že dovozu zod-
povedajú aj ceny. Dovážame potraviny 
hlavne z Čiech, Poľska, Maďarska, Fran-
cúzska, Nemecka, Talianska, Rakúska. 

Oni vedia dopestovať pre svoju spot-
rebu aj na vývoz a my nie ?!  Čím to asi 
bude ? Hlavne že cez Poľnohospodár-
sku platovú agentúru pretiekli stovky 
miliónov eur do súkromných vreciek 
úplatkárov. Nielen odborníci , ale zdra-
vý rozum každého človeka hovorí, že 
potravinová bezpečnosť je a onedlho 
bude ešte viac rozhodujúci faktor do-
slova prežitia národa . 

Mám však vážne obavy , že táto 
vláda je príliš zaneprázdnená sama 
sebou, svojimi hádkami a kšeftami , 
aby sa zaoberala životnými potrebami 
národa . A vlastne tam ani nie je komu 
sa zaoberať myslením ako takým, tým 
skôr myslením o budúcnosti a prežití.“ 
Píše Anna Belousovová.

A my si môžeme na stránke rezortu 
čítať, kto kde na akej konferencii sedel 
a aké fleky a kým sa majú obsadiť.

Totálny návrat do čias, kedy síce 
nefungovalo nič, ale bolo všetko. S tým 
rozdielom, že teraz tiež nefunguje nič, 
ale nič aj máme.

Kam sa to vraciame?

» red

Záujemcovia o príspevky z projektu 
„Prvá pomoc“ za mesiac marec môžu 
ešte stále zasielať k opatreniam 2, 4A 
a 4B svoje žiadosti a výkazy e-mailom 
na adresu príslušného úradu práce, 
sociálnych vecí a rodiny. Podávať ich 
môžu do 31. mája 2021. 

Všetky aktuálne informácie, do-
kumenty a žiadosti sú k dispozícii na 
www.pomahameludom.sk.

 „Prvá pomoc ++“ priniesla zvýše-
nú pomoc, zrýchlenú a zjednodušenú 
administratívu. Tí, ktorí majú s úradmi 
práce, sociálnych vecí a rodiny uzatvo-
renú dohodu o poskytnutí príspevku, 
nemusia podpisovať nové dodatky k 
dohode. Stačí, ak vo výkaze za mesiac 
február, resp. marec vyjadria súhlas 
so zmenou zmluvných podmienok. 
Noví žiadatelia posielajú úradu žiadosť 
a výkaz podľa opatrenia, pre ktoré sa 
rozhodnú.
Opatrenia č. 2, 4A a 4B

V rámci opatrenia č. 2 sa rozšírili 
kategórie poklesu tržieb z pôvodných 
štyroch na sedem kategórií.

Výška príspevku je stanovená v 
rozmedzí od 330 eur do 870 eur.

Vybrané skupiny SZČO, ľudia, 
ktorí vykonávajú slobodné povolania, 
športovci a jednoosobové s.r.o. môžu 
žiadať o príspevok z opatrenia č. 4 vo 
výške 360 eur. O pomoc môžu žiadať tí 

záujemcovia, ktorí začali prevádzkovať 
svoju činnosť najneskôr k 01.02.2021.
Výplata pomoci trvá v priemere me-
nej ako 5 dní

Podľa štatistík Inštitútu sociálnej po-
litiky trvá výplata pomoci v priemere 
menej ako 5 pracovných dní. Je to čas 
od momentu prijatia žiadosti, prípadne 
mesačného výkazu, až po postúpenie 
podkladu na úhradu príslušným úra-
dom práce, sociálnych vecí a rodiny.

S cieľom zrýchliť systém vypláca-
nia Prvej pomoci posilňuje minister-
stvo práce úrady práce, sociálnych vecí 
a rodiny novými zamestnancami, ktorí 
pomáhajú s vyplácaním príspevkov. V 
priebehu marca posilnilo tímy úradov 
74 kolegov.

Na udržanie zamestnanosti sme z 
projektu „Prvá pomoc“ vyplatili 1 232 
842 101 eur a podporil celkovo 3 529 
152 mesačných príjmov zamestnancov, 
vrátane SZČO.

O príspevky „Prvej pomoci“ za marec 
je možné žiadať do konca mája

» Red, Zdroj MPSVaR SR

Na základe rozhodnutia vlády však 
budú v prvej fáze povolené len indivi-
duálne prehliadky.

Slovenské národné múzeum (SNM) 
začalo na základe rozhodnutia minis-
terstva kultúry, s postupným otváraním 
svojich 18 špecializovaných múzeí. „Ten-
to krok je v súlade s rozhodnutím vlády o 
postupnom uvoľňovaní protipandemic-
kých opatrení,“ informovala TASR Zuza-
na Vášáryová, vedúca Centra múzejnej 
komunikácie SNM.

„Otváranie našich múzeí bude po-
stupné, predpokladám, že všetky budú 
návštevníkom prístupné v priebehu 
dvoch týždňov. Hoci v prípade niektorých 
zatiaľ iba čiastočne, z dôvodu prebiehajú-
cich stavebných prác alebo nepriaznivé-
ho počasia,“ oznámil generálny riaditeľ 
zbierkotvornej národnej inštitúcie Bra-
nislav Panis s tým, že v mnohých múze-
ách čakajú návštevníkov prekvapenia. 
Ako príklad uviedol novú expozíciu v rod-
nom dome M. R. Štefánika v Košariskách.

Na základe rozhodnutia vlády budú 
v prvej fáze povolené len individuálne 
prehliadky, jeden návštevník na 15 met-
rov štvorcových plochy, s negatívnym AG 
testom nie starším ako sedem dní a s res-
pirátorom. Presné informácie o dátumoch 

otvorenia a otváracích hodinách špecia-
lizovaných múzeí SNM budú k dispozícii 
na www.snm.sk a na stránkach múzeí a 
ich profiloch na sociálnych sieťach.

Panis chce veriť, že pri dodržaní 
všetkých protiepidemických opatrení zo 
strany SNM, ako aj zo strany návštevní-
kov múzeí, sa postupný návrat k normálu 
už nezvráti. „A že aj my už budeme môcť 
konečne a opäť natrvalo plánovať, organi-
zovať výstavy a expozície, komunikovať s 
našimi priaznivcami nielen online, ale aj 
naživo,“ dodal.

Keďže vydavateľstvo REGIONPRESS 
má dohodu so Slovenským národným 
múzeom o propagovaní jeho expozícií v 
záujme, aby naše obyvatešstvo spoznalo 
aj touto cestou kus nevrátiteľnej histórie, 
už čoskoro sa vrátime k pravideľnému in-
formovaniu o tom, čo vám SNM aktuálne 
ponúka.

Múzeá nám sprístupňujú zbierky

» red

25. apríla 1792 
Claude Joseph Rouget de Lisle skomponoval skladbu „La Marseil-
laise“, ktorá sa stala francúzskou národnou hymnou

Výročia a udalosti
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VÝHRY 

AŽ DO 100€

PARÁDNA VÝHRA 

PRE KAŽDÉHO
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Infolinka: 0850 850 555 | www.raiffeisen.sk

Sme banka najspokojnejších klientov na Slovensku.

Viac informácií o cene ú�tu, ú. s. Rezervy a podmienkach akcie 
získate v pobo�ke banky alebo na www.raiffeisen.sk/paradnyucet

Otvorte si u nás Parádny ú�et a vyhrajte až 100 EUR 
alebo �alšie parádne ceny. Navyše za ú�et s Rezervou 

od nás získate odmenu 30 EUR. 

RB-Paradny_ucet_rezerva_207x277_0421.indd   1 14/04/2021   10:00
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Oznámenie výrobcov vakcíny je 
dobrou správou pre EÚ, ktorej kraji-
ny čelia kritike za spomalenú kam-
paň očkovania.

Nemecká farmaceutická spoloč-
nosť BioNTech a jej americký partner 
Pfizer v pondelok potvrdili, že tento 
rok poskytnú členským krajinám Eu-
rópskej únie o 100 miliónov dávok viac 
svojej vakcíny proti COVID-19. Píše o 
tom tlačová agentúra AP.

Obe spoločnosti, ktorá stoja za 
výrobou vakcíny Comirnaty, v pon-
delok oznámili, že Európska komisia 
(EK), ktorá má poverenie konať v mene 
27-člennej Únie, využila svoju opciu na 
zakúpenie ďalších dávok očkovacej lát-
ky, čím sa celkový počet vakcín, ktoré 
dodajú na trh EÚ v roku 2021, zvýši na 
600 miliónov.

Oznámenie výrobcov vakcíny je 
dobrou správou pre EÚ, ktorej krajiny 
čelia kritike za spomalenú kampaň 
očkovania. Túto situáciu zapríčinilo 
oneskorenie alebo zníženie zazmluv-
nených dávok vakcín od iných výrob-
cov a tiež nedôvera voči vakcínam od 
spoločností AstraZeneca a Johnson & 
Johnson po výskyte niekoľkých váž-
nych prípadov spájaných s tvorbou 
krvných zrazenín.

Obchodný riaditeľ spoločnosti 
BioNTech Sean Marett v tejto súvislos-

ti uviedol, že dodávky vakcíny typu 
mRNA v tomto roku pokryjú až dve 
tretiny populácie Európskej únie. V 
450-miliónovej Únii sa doteraz podari-
lo zaočkovať okolo 105 miliónov obyva-
teľov.

Predsedníčka EK Ursula von der 
Leyenová minulý týždeň v stredu ozná-
mila, že exekutíva EÚ predĺži dohodu o 
dodávkach proticovidových vakcín so 
spoločnosťami Pfizer/BioNTech až do 
roku 2023, pričom túto vakcínu ozna-
čila za „základný pilier európskych 
očkovacích aktivít“.

Až tri dávky vakcíny a možno aj kaž-
doročné preočkovanie bude však prav-
depodobne potrebné podľa spoločnosti 
Pfizer pri boji s koronavírusom.

Očkovanie Sputnikom sa dostalo 
do polohy veľká neznáma. Jednak nie je 
ešte vôbec doriešený nákup-nenákup 
vakcín, ktoré skladujeme v Šarišských 
Michaľanoch a potom, mnohé vyjad-
renia našich politikovsmerujú k defi-
nitívnemu rozhodnutia Ruska Sputnik 
na Slovensko vôbec nevyvážať.

Do Únie smeruje 100 miliónov 
dávok Pfizer/BioNTechu

» red
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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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CERTIFIKÁT

“CE”
CERTIFIKÁT

“CE”

Akcia platí
do vypredania

zásob

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 komor. 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

OKNO-K
www.oksro.sk

PLASTOVÉ, HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE, PARAPETY, ŽALÚZIE A SITÁ
DEMONTÁŽ - MONTÁŽ - VYSPRÁVKY

A samozrejme, ak medzitým ne-
zmenia nariadania, tak platí nasle-
dovné:

Od pondelka 19. 4. platia nové vý-
nimky zo zákazu vychádzania. Cesta 
do prírody a na individuálnu rekreáciu 
je možná aj medzi okresmi s podmien-
kou najviac sedemdňového negatívne-
ho testu v prípade okresu vo štvrtom 
stupni varovania. Navštíviť možno 
obchody, múzeá, galérie, knižnice, zo-
ologické, botanické záhrady, plavárne. 
Otvárajú sa kurzy autoškoly, umožnili 
sa návštevy bohoslužieb, plavární a 
športovísk. Väčšina nových výnimiek 
je podmienená negatívnym testom.

Zmena podmienok zrušila povin-
nú prácu z domu, po novom je odpo-
rúčaná. Rozhodnutie je na zamestná-
vateľovi. Na cestu do zamestnania je 
naďalej potrebné potvrdenie s určením 
pracovnej doby a miesta výkonu práce. 
Zamestnanci škôl potrebujú najviac 
sedemdňový negatívny test. Pri ostat-
ných zamestnaniach záleží platnosť 
testu od zaradenia okresu podľa COVID 
automatu. V IV. alebo III. stupni varo-
vania platí najviac sedemdňový, v II. 
stupni varovania 14-dňový a v I. stupni 
varovania 21-dňový test.

Bez testu je v čase od 5.00 do 20.00 
h možný nákup nevyhnutných ži-
votných potrieb, napríklad potravín, 
drogérie, liekov či pohonných látok. 
Rovnaké podmienky budú platiť aj pri 

návšteve bohoslužieb.
Do maloobchodných predajní ale-

bo prevádzok je potrebný negatívny 
najviac sedemdňový test. Preukázať sa 
ním treba aj na plavárni alebo inej vod-
nej ploche, v múzeách, galériách, kniž-
niciach, botanických záhradách či zoo, 
ale aj na kurze v autoškole. Všetky akti-
vity sú obmedzené od 5.00 do 20.00 h.

Časovo obmedzený je tiež pobyt v 
prírode a individuálny šport, pohybo-
vať sa však možno aj mimo okresu. V 
čiernych okresoch je potrebný test, ak-
tuálne sa to netýka žiadneho. Vyžadu-
je sa tiež pri individuálnej rekreácii či 
rekreácii členov spoločnej domácnosti.

Alternatívou k negatívnemu testu 
je očkovanie proti ochoreniu COVID-19. 
V prípade mRNA vakcíny sa bude ak-
ceptovať 14 dní po druhej dávke, pri 
vektorovej vakcíne musia uplynúť štyri 
týždne po prvej dávke. Test nepotrebu-
jú ani osoby zaočkované prvou dáv-
kou, ktoré prekonali v posledných 180 
dňoch ochorenie COVID-19 a majú o 
tom potvrdenie. Náhradou testu je tiež 
potvrdenie o prekonaní ochorenia nie 
staršie ako 180 dní. Výnimku z povin-
ného testu majú tiež osoby, ktorým ho 
zdravotný stav alebo kontraindikácia 
neumožňuje absolvovať.

Zákaz vychádzania platí do odvo-
lania, najneskôr do konca núdzového 
stavu, teda uplynutím 28. apríla 2021. 
Medzi 1.00 a 5.00 h neplatí.

Kým sa neskončí núdzový stav

» red

Máj je pôvodne mladý stromček, naj-
častejšie smrekový, jedľový alebo bre-
zový, ktorý mal symbolický význam a 
bol výrazom prírodného mýtu o boji 
zimy s jarou, smrti so životom. Je to 
symbol na jar sa obnovujúcej prírody. 

Takmer u všetkých národov bolo 
zvykom nosiť máje na začiatku jari 
alebo leta v slávnostnom sprievode po 
dedine za spevu starodávnych obrad-
ných piesní ospevujúcich tvorivú silu 
prírody a pri tanci prejavujúcom ra-
dosť z víťazstva jari na zimou. Často sa 
máje rozlične ozdobovali, najmä pes-
trými stužkami, farebnými papiermi 
a podobne; miestami sa tiež obliekali 
do ženských šiat alebo sa na ne vešali 
malé bábky.

Neskôr pôvodný význam májov 
upadol do zabudnutia, ale zvyk stavať 
máje existuje v mnohých krajiných 
dodnes. Na Slovensku napríklad máje 
stavajú ako okresané a ovenčené stro-
my mládenci pred 1. májom pred tie 
domy, kde je vydaja súca dievka/ich 
milenka, inokedy sa stavia len jeden 
ústredný máj pre obec a podobne. Väč-
šinou ide o celý strom, ktorý je zbavený 
vetiev a kôry; iba horná časť sa pone-
cháva s vetvami.

Vysoké máje postavili v strede de-
diny, pred kostolom, richtárovým do-
mom, prípadne aj pred krčmou. Menšie 

máje stavali mládenci pred domami 
všetkým anajmä milovaným dievkam 
v dedine.  

Inak, noc z 30. apríla na 1. mája, u 
nás známa ako Filipo-Jakubská, bola 
považovaná za noc čarodejníc. Podľa 
tradičných predstáv sa vtedy schádzali 
strigy a strigôni na krížnych cestách, 
odkiaľ sa vydali do všetkých kútov 
chotára. Dokázali škodiť mladej zeleni, 
dokonca mali pričarovať mráz, ktorý 
ničil budúcu úrodu ovocných stromov 
i hrozna vo viniciach. Aby sa ľudia pred 
ich vyčíňaním chránili, používali rôz-
norodé magické praktiky. V predvečer 
tohto dňa chodili pastieri na návršia, 
kde trúbili a práskali bičmi, aby všetky 
čarodejnice z chotára vyhnali. Gazdo-
via používali aj konáriky borievok, kto-
ré dávali nad dvere a pod strechu domu 
alebo ich zapichovali do hnojiska. Aby 
bol pred bosorkami chránený aj doby-
tok, na rohy mu ľudia vešali girlandy z 
kvetov a magických bylín.

Máj, mesiac lásky 
a predovšetkým „májov“

» red

Zabrániť vyhynutiu žltáčika zanovä-
ťového, dosiahnuť zvyšovanie počtu 
tohto druhu motýľa a získať stabil-
né životaschopné populácie. To je 
hlavným cieľom Programu záchrany 
žltáčika zanoväťového na obdobie 
2021-2025 z dielne envirorezortu, kto-
rý  nadobudol platnosť 15. apríla 2021.

Dôvodom pokračovania programu 
záchrany tohto kriticky ohrozeného mo-
týľa je znižovanie stavov jeho populácií v 
celej Európe. Slovensko  s Poľskom a Ru-
munskom patrí  medzi posledné krajiny 
EÚ, kde sa výskyt tohto vzácneho druhu  
ešte zaznamenáva . Dnešné veľkoplošné 
intenzívne kosenie, viazané na termíny 
kvôli dotáciám, sceľovanie pozemkov, či 
likvidácia ovocných sadov a hatí s poras-
tom živnej rastliny zanoväte pôsobia ako 
negatívne činitele na biotopy viacerých 
druhov opeľovačov, vrátane žltáčika za-
ňoväťového. V minulosti sa vyskytoval 
práve v oblastiach  tradičnej extenzívnej 
pastvy a mozaikového kosenia. 

Programy záchrany sa vyhotovujú 
na  päťročné obdobie, čo je  veľmi krátke 
obdobie na záchranu žltáčika.  Minister 
životného prostredia Ján Budaj preto ape-
loval, aby sa v záujme záchrany žltáčika  
správne nastavila poľnohospodárska 
politika: 

„Musíme zaviesť prírode blízke hos-
podárenie na našich poliach, aby aj také 

drobné živočíchy ako žltáčik mali vhodné 
podmienky na život,“ zdôraznil  minister 
Budaj.

Na základe vyhodnotenia programu 
záchrany z predchádzajúceho obdobia 
je možné konštatovať, že cieľ sa podarilo 
čiastočne naplniť, keďže prítomnosť žl-
táčika sa potvrdila v Bielych Karpatoch 
aj Považskom Inovci, no k obnove me-
tapopulácií nedošlo.  Preto je potrebné 
pokračovať  realizovať opatrenia pre za-
bezpečenie  nárastu populácie žltáčika, 
stabilizáciu a následnú obnovu metapo-
pulácií druhu.

Žltáčik zanoväťový nachádza opti-
málne podmienky na veľkom území, kde 
sú jednotlivé hustejšie osídlené lokality 
navzájom prepojené biokoridormi - sie-
ťou vhodných biotopov (tzv. nášľapné ka-
mene). Jednou z podmienok je aj dostatok 
kvitnúcich bylín, ktoré produkujú nektár. 
Ten je totiž zdrojom potravy pre dospelé 
motýle. 

Program záchrany pre kriticky 
ohrozeného motýľa pokračuje

» red
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»KÚPIM Staré motorky 
aj diely Ponúknite 0949 
505 827

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

»Kúpim haki lešenie, 
0908 532 682

záhrada a zverinec
»Kúpim králiky plemena 
Pannonsky. 0940 327 
678

»KTO DARUJE OBLEČENIE 
OBUV HRAČKY ŠKOLSKÉ 
POMÔCKY POTRAVINY 
ĎAKUJEM T. Č. 0948 710 
036

»Predám 4 ks disky 
ELEKTRON -OPEL 15“ + 
letné pneu. 1 ks 20 e. 
0907 368 279

»Hľadáš lásku, oporu, 
vernosť? Ak si žena v 
strednom alebo nižšom 
veku, rád by som ti po-
núkol tieto hodnoty. 
0911 471 781

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.

02 AUTO-MOTO / iné 

08 STAVBA                    

07 REALITY / iné       

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

16 ZOZNAMKA    

29. apríla 1945  
americká armáda oslobodila koncentrač-
ný tábor Dachau

30. apríla 1989  
zomrel Sergio Leone, taliansky filmový re-
žisér (* 1929)

Výročia a udalosti
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PRÁCA V BRANDYS NAD LABEM

- VODIČ VZV 
     (V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY
SLUŠNÝ PLAT  I ZÁLOHY I UBYTOVANIE

MOŽNOSŤ ZÁROBKU AŽ DO VÝŠKY 1150 EUR

0800 500 091 I nabor@konstrukter.sk

- MONTÉR OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ – PRÁCA VO VÝŠKACH
   - Výhodou vodičský preukaz sk. B
   - Výhodou elektrotechnické alebo strojárskej vzdelanie
   - Podmienka aspoň 1 rok praxe práce vo výškach
Nástupná mzda: 1.100,- €
 

- STROJNÍK – OBSLUHA STROJOV PRE MONTÁŽ 
   VODIČOV NA VEDENIACH VVN
   -  Nástupná mzda: 1.000,- €

SMS – SÚKROMNÁ MONTÁŽNA SPOLOČNOSŤ, A.S. 
PRÍJME DO TPP PRACOVNÍKOV 
NA POZÍCIE: Turnusová 

práca (10 dňovky) 
podľa stavieb 

najmä SR a ČR.
Samozrejmosťou je

 zabezpečené ubytovanie
a vyplácanie cestovných 

náhrad.
 Živnostníkov podľa 

dohody.

Žiadosti zasielajte na info@smsas.sk 
alebo info telefonicky 0903 717 998
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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
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Orino SPEDITION s.r.o. Nitra
prijme

Víkendy doma!
Nie turnusy!

0903 692 545
orinosro@gmail.com 

na medzinárodnú
prepravu tovaru

VODIČOV KAMIÓNOV

Mzda
1500 až
2200 €

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

ČÍ
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A 
RU

BR
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 UPRATOVANIE

www.upratko.sk  ¦  0907 946 256
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PLASTOVÉ OKNÁ

Dôchodcovia a ZŤP,  ZĽAVY do 30%
ZĽAVY

do 30%
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

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

www.samoplus.sk
SAMOplus

ceny sú bez DPH

VÝSPRAVKY / ODVOZ ODPADU

www.regionpress.sk
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e-mail: velcon@velcon.sk

19 ROKOV NA TRHU

www.lekarenplus.sk

V ponuke 

ANTIGÉNOVÉ aj 

PROTILÁTKOVÉ TESTY
�������������������������
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NOVÉ aj

É

V 

ANTIG

PROTILÁT

KVALITNÉ 

RÚŠKA 

A FFP2 

RESPIRÁTORY 

RÔZNYCH 

VZOROV 

PRE DETI 

AJ 

DOSPELÝCH 
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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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