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KOŠICKO okolie

Č. 18 / 7. MÁJ 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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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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www.jarekcistikoberce.sk ¦  0915 937 226
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čistí čalúnený nábytok a koberce u Vás aj u nás
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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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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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-odvoz-dovoz
-sťahovanie
vypratávanie
pivníc, záhrad

-likvidácia 
azbestu-eternito-
vých striech, staveb-
ného a iného odpadu
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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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0948 300 988

STROJOVÉSTROJOVÉ
POTERY
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Reálna  záruka

12 rokov

JARNÁ AKCIA

OBNOVA STRIECH

0949 765 613

OBNOVA
ETERNITOVÝCH, PLECHOVÝCH A PLOCHÝCH STRIECH
VÝMENA ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV
OBNOVA KOMÍNOV
TESÁRSKE PRÁCE
OBHLIADKA ZDARMA

OBNOVA
ETERNITOVÝCH, PLECHOVÝCH A PLOCHÝCH STRIECH
VÝMENA ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV
OBNOVA KOMÍNOV
TESÁRSKE PRÁCE
OBHLIADKA ZDARMA

JARNÁ AKCIA
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SŤAHOVANIE

PREPRAVA

VYPRATÁVANIE
pozemkov,

bytov, domov

ODVOZ
staveb. odpadu

KOSENIE záhrad

NON STOP

0908 222 911

www.regionpress.sk
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-10911 150 447

Oprava zatekajúcich a poškodených
striech - fasád

Čistenie striech a fasád
od rias a machu
Oprava a montáž žľabov, komínov
Práce vo výškach všetkého druhu
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PÔŽIČKY
od 18 do 80 rokov

0918 709 028

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

0904 031 113

Hviezdoslavova 18
- oproti VÚB BANKE  (vo dvore)

 
NAŠE  POBOČKY:
NONSTOP (VYBAVTE SI PÔŽIČKU AJ CEZ MOBIL)

od 300€ do 20 000€

ahoj R

Nové, lepšie pôžičky

Moldava n/B.  KOŠICE

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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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.
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Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09
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Neveríte? Slovenský život bežného, 
ak nie aj ekonomicky biedneho ob-
čana prináša skutočné absurdity. 
Dnes o jednej z nich.

Pracovala, je pár rokov pred dô-
chodkom. Celý život drela za almužnu 
v štátnej firme. Ani nie za polovicu 
priemernej mzdy. Nevynechala ani 
deň v práci, na PN nechodila, ani keď 
bola chorá. Ani k lekárovi. Jej zdravot-
ný záznam je krátko pred nástupom do 
dôchodku tenký ako „sedmová“ karta.

Jej mama vo vysokom veku stratila 
schopnosť starať sa sama o seba. Tak 
si ju vzala na trvalú opateru domov. Aj 
za cenu straty práce. Opatrovať takmer 
imobilného odkázaného človeka je 
však úväzok na 24 hodín denne. Praco-
vať sa nedá, no žiť sa musí, aj so zvýše-
nými nákladmi na pomôcky, hygienu, 
zdravotnícky materiál.

A tak jej zišlo na um požiadať o 
„podporu“, na ošetrovanie, opatrova-
nie. A vrátilo sa jej všetko, čo počas ži-
vota, vrátane zdravia, obetovala práci. 
Vraj mama má „tenký“ fascikel, vraj 
sa nevenovala svojmu zdraviu, vraj to 
a tamto a bez nároku. Napriek tomu, 
že nezaťažila štát ďalším klientom v 
domove sociálnych služieb, ale chce 
a môže zostať doma. Napriek tomu, že 
celý život platila odvody. Napriek tomu, 
že teraz sa stáva odkázanou na opat-

rovníčku (dcéru) na 24 hodín denne. 
Napriek všetkým drístom o sociálnom 
štáte a o tom, že „bude dobre“. „Nebojte 
sa, bude dobre.“

Keď už tak náš minister pre všetko 
chce podporiť plodenie detí sumou 200 
eur na mesačnom prídavku na jedno, 
čo tak keby podporil podobnou sumou 
aj tie rodiny, ktoré dôstojne dochovajú 
svojich, na trvalú opateru odkázaných 
rodičov? To už neznie tak ľúbivo, však! 
Nedá to toľko voličských hlasov.

A vôbec, koho kedy z tých „našich“ 
tam hore napadne vytvoriť na Sloven-
sku také ekonomické a legislatívne 
prostredie, aby aj seniori, akokoľvek 
zdravotne postihnutí, mohli svoje po-
sledné dni dôstojne a v aspoň relatív-
nom dostatku dožívať v kruhu svojich 
najbližších?

Mimochodom, osobne prežívam to 
isté. Starám sa o takmer imobilnú 89 
ročnú matku. Doma. Je však stále ešte 
doma. Viem, aké sú asi mesačné nákla-
dy. A od štátu za to nemám 
ani euro. Aj keď mám 
úväzok ošetrovateľa na 
24 hodín denne a 365 dní 
v roku.

Veľa síl do boja so 
systémom, vážení 
čitatelia. (A do 
boja so životom)

Nebuďte zdraví, 
môže sa vám to nevyplatiť!

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

BIELE
vzor

BIELE
vzor

DUB
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ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
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vzor

DUB
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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

11. mája 2002  
Slovensko zvíťazilo vo finále majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji 
v Göteborgu nad Ruskom 4:3 a získalo prvú zlatú medailu 

Výročia a udalosti
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PREPICHY
        POD CESTY
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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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maľby nátery
0903 606 861MALIAR
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www.silstav .sk      0905 879 057

10 cm
polystyrén  27  €/m2

ZATEPĽOVANIE

6
6

-0
1

0
3

ZARIADENIE PRE SENIOROV
Minerva n.o., Straňany, Michalovce

PRIJÍMA NOVÝCH KLIENTOV • 0903 723 044
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Maľovanie, stierkovanie, sieťkovanie,
omietky, plávajúce podlahy,

drobné stavebné práce ¦ 0909 103 422
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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

500€
REHAU

700€

Brugmann
SALAMANDER

385€
REHAU

530€

Brugmann
SALAMANDER

510€
REHAU

700€
Brugmann
SALAMANDER

480€
REHAU

590€
AKCIAAKCIA

AKCIA

KOŠICE
Južná trieda 97
(pred ČS OMV)

tel.:

055/728 87 80 - 1

0905 89 89 81

Najvyššia rada okien
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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

INŠTITÚT VZDELÁVANIA
Mlynská č. 27, II. posch., Košice

0905 902 728, anezkama@centrum.sk

Otvárame REKVALIFIKAČNÉ KURZY
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Prihlášky telefonicky, osobne alebo na e-mail
najneskôr do 21.05.2021

KUCHÁR
CUKRÁR

MANIKÚRA
PEDIKÚRA
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KRT - VRT
Pretláčanie - krtkovanie

Popod cesty, chodníky, 

zatrávnené plochy 

pre inžinierske siete, 

elektrika-voda-plyn

0902 348 974
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PEKNÁ STRECHA

OPRAVY

VÝMENA

NÁTERY 

STRIECH

lacno a kvalitne

tel.: 0908 842 631

Ponúkam
za výhodnú cenu

KOMPLETNÉ
ČISTENIE

 KOPANÝCH

 STUDNÍ

tel.0905 764 689
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Z a v o l a j t e  n á m  n a  b e z p l a t n ú  l i n k u  0800 500 535
Vaše kamenárstvo OKNO, s.r.o.  |  www.oknosro.sk

Jazerná 1 (Areál Dávid), 040 12 Košice

Prvotriedne žulové pomníky z kvalitného prírodného materiálu za bezkonkurenčné ceny

-20%
Kompletné práce
- aj výkopy

Seriózny prístup
ku každému zákazníkovi

Bezplatná obhliadka
a nacenenie

ZASTÚPENIE NA CELOM
VÝCHODNOM SLOVENSKU

Obojstranná impregnácia
pomníka proti vode

ZDARMA

Využite zľavy až do výšky

pri celom žulovom komplete
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STK
JAZERO

STK + EK
Máme otvorené aj počas lockdownu

Napajadlá 7, Košice

www.stkkosice.sk

Po - Pia: 

6.00 - 19.00

So: 

7.00 - 13.00

Objednávky 055-304 57 27
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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

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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Existuje niekoľko v praxi veľmi dob-
re overených rád. Ktorými sa oplatí 
riadiť. Nezvýši to váš rozpočet na 
rekonštrukciu bytu ani o cent, práve 
naopak. Môžete aj ušetriť.

V prvom rade treba mať reálne pred-
stavy. To znamená, nenechajte sa zviesť 
lákavými obrázkami z interiérov do-
movov najrôznejších celebrít – na také 
úpravy nikdy nebudete mať. A ak sa do 
nich napriek tomu pustíte, zruinuje vás 
to, prípadne zadl´ží aj na dva životy. 
Rekonštrukcia by mala byť praktická a 
hlavne dostupná vašim finančným mož-
nostiam. A hlavne – zodpovedajúca va-
šim životným a priestorovým potrebám 
a vášmu vkusu.

Ďalej si rozhodne všetko vopred pre-
myslite. Robiť zmeny za pochodu, meniť 
svoje predstavy a vízie o tom, ako vaše 
bývanie bude po rekonštrukcii vyzerať, 
to vým veľmi rýchlo vyprázdni peňažen-
ky. A určite to nepomôže riešeniu ani po 
estetickej stránke.

Treba zvažovať aj časové súvislos-
ti. Ak máte malé deti, určite je úžasná 
predstava vybudovať im detské izby v 
hravom štýle. Predstavte si však, že vaše 
deti o desať rokov budú chodiť napríklad 
na gymnázium a určite si nepozvú spolu-
žiakov do izby pre škôlkara.

Ak už sa raz pustíte do opráv a úprav 
bytu, spravte to v jednom kuse. Odkladať 

dielčie práce na „inokedy“ vám akurát 
pridá na robote. A určite to bude drahšie 
aj na výslednej cene práce.

Pred rekonštrukciou sa tiež zamysli-
te nad tým, kde a ako budete bývať  vy. 
Byt sa totiž počas nej stáva neobývateľ-
ným. Nielen pre pohyb stavebných reme-
selníkov, ale aj pre odstávku elektriny, 
vody a plynu. Musíte mať vopred všetko 
premyslené, vrátane „núdzového býva-
nia. V prípade máločlenných začínajú-
cich rodín ním môže byť aj krátkodobý 
prenájom napríklad garzónky, ktorého 
cenu však musíte zarátať do celkových 
nákladov.

Napokon treba myslieť aj na to, aby 
ste zabránili škodám na tých častiach za-
riadenia bytu, ktoré nemožno vysťaho-
vať. Trteba ich dobre zakryť. A rozhodne 
je veľmi dobré zaujímať sa aj o referencie 
na kvalitu prác rôznych firiem. Rýchlo 
neznamená vždy výhru. Ani lacno. Naj-
lepšie je vybrať firmu, ktorá všetko spraví 
v dohodnutej kvalite, čase a cene.

Toto vás pri rekonštrukcii bytu 
nebude stáť nič

» red
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VÝHODNÉ ZĽAVY!

S T R E Š N É  K R Y T I N Y  -  P R E D A J  A  M O N T Á Ž
O D K V A P O V Ý  S Y S T É M  -  S K L A D O M

V ÝH OD N É ZĽAV Y!

S T R E Š N É  K R Y T I N Y  -  P R E D A J  A  M O N T Á Ž
O D K V A P O V Ý  S Y S T É M  -  S K L A D O M
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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

S
Y

kde potrebujete.Staviame tam,

Zvýhodnená cena
na tieto farbyANTRACIT

7016
BIELA
9016

HNEDÁ
8003

HNEDÁ
8017

MONTUJEME AJ V ČASE OBMEDZENÍ  -  LETO SA BLÍŽI !

OBJEDNAVKY@MONTTER.SK�
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Dovoz a montáž
 ZDARMA

Dovoz a montáž
 ZDARMA

PLECHOVÉ GARÁŽE 12
rokov

na trhu

699€

3x5m

V ponuke GARÁŽOVÉ BRÁNY na mieru !
8
8
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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!

3
7

-0
0
7

1

  ¦  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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Jeho história siaha až do obdobia an-
tiky. V starovekom Grécku oslavovali 
ženu ako darkyňu života už 250 rokov 
p. n. l. v podobe slávností na počesť 
matky všetkých bohov – bohyne Rhey. 

Oslavy trvali obyčajne tri dni – od 
15. do 18. marca. Starovekí Rimania 
oslavovali sviatok Matronalia, ktorý bol 
zasvätený bohyni Juno.Za predchodcu 
Dňa matiek v jeho dnešnej podobe možno 
považovať tzv. Nedeľu matiek (Mothering 
Sunday), ktorú začali oslavovať 16. storočí 
v Anglicku. V čase sviatku, ktorý bol sta-
novený na štvrtú nedeľu počas veľkonoč-
ného pôstu, sa mohlo služobníctvo žijúce 
v príbytkoch svojich pánov vrátiť domov k 
svojim matkám a stráviť s nimi deň. 

V novodobej histórii ľudstva sa Deň 
matiek dostal do povedomia na prelome 
19. a 20. storočia, a to vďaka Američan-
ke Anne Marie Jarvisovej. Po tom, ako v 
roku 1907 zomrela jej matka, začala viesť 
kampaň za vyhlásenie dňa venovaného 
matkám. Už o dva roky neskôr tento svia-
tok oslavovali v 45 štátoch USA. 8. mája 
1914 iniciatíva vyústila do oficiálneho 
vyhlásenia druhej májovej nedele za Deň 
matiek Kongresom USA. Prezident Wood-
row Wilson podpísal neskôr dokument, v 
ktorom bol Deň matiek vyhlásený za celo-
americký národný sviatok. 

Dátum druhej májovej nedele sa roz-
hodli prijať za svoj takmer všetky krajiny 

na svete. V Československu sa Deň matiek 
začal oslavovať v roku 1923, a to najmä 
zásluhou Alice Masarykovej, dcéry pre-
zidenta T. G. Masaryka a emancipovanej 
predsedníčky Československého červe-
ného kríža. 

V 50. rokoch boli oslavy Dňa matiek 
v komunistickom Československu a os-
tatných proruských krajinách nahradené 
marcovým Medzinárodným dňom žien. 
Tradícia Dňa matiek na Slovensku bola 
obnovená až po roku 1989, kedy sa začal 
sláviť druhú májovú nedeľu v roku.

Tento deň dopĺňa Deň otcov, ktorý 
oslavuje otca a slávi sa vždy v tretiu júno-
vú nedeľu.

Tak, milí čitatelia, manželia, synovia 
a dcéry, pssst... šepkáme z redakcie – ne-
zabudnite!

Deň, ktorý patrí 
tým najdrahším - matkám

» 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

pohrebníctvo | kamenárstvo

www.pohrebnasluzbaposol.sk

0903  285  582
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Deň víťazstva nad fašizmom, prípad-
ne v niektorých krajinách je tento svia-
tok pomenovaný ako Deň víťazstva 
v Európe, nám pripomína ukončenie 
druhej svetovej vojny. Od podpísania 
kapitulácie Nemeckom uplynulo už 
neskutočných 76 rokov. Spolu s Ne-
meckom boli pod kapituláciou podpí-
saní aj spojeneckí generáli ZSSR, USA, 
Veľkej Británie a Francúzska.

Druhá svetová vojna začala 1. sep-
tembra 1939, keď Nemecko pod vedením 
Hitlera napadlo Poľsko. Víťazné fašistické 
razenie trvalo istý čas, až kým na prelo-
me rokov 1941- 1942 nenarazili nemecké 
vojská na obrovský odpor sovietskych 
vojsk v bitke o Moskvu- sovietske vojská 
nemecký útok odrazili. Po roku sa soviet-
skym vojskám podarilo vyhrať bitku o 
Stalingrad.

Rozpínanie chápadiel fašistického 
nemecka sa pomaly podarilo spomaľovať. 

2. mája 1945 1. bieloruský a 1. ukra-
jinský front Červenej armády porazil ob-
ranné zoskupenia pri Berlíne, no ani po 
Hitlerovej samovražde sa ešte stále nepo-
darilo vyjednať kapituláciu, v tom čase už 
porazeného Nemecka. Nemcom následne 
padol aj západný front. Medzi týmito uda-
losťami, 3. mája 1945 bolo dovŕšené oslo-
bodenie Slovenska, keď posledné zvyšky 
nemeckých vojsk zlikvidovali v Javorní-
koch a Bielych Karpatoch.

7. máj sa stal dňom „D“, kedy koneč-
ne prišlo k podpísaniu kapitulácie Ne-
mecka, stalo sa tak presne o 02.41 h v sídle 
štábu západných spojeneckých vojsk v 
Remeši.  8. mája 1945 do 23.01h mali byť 
ukončené všetky boje. Sovietske vedenie 
pokladalo tento dokument za priebežný a 
preto sa tento akt podpisu zopakoval z 8. 
na 9. mája 1945 v sídle sovietskeho štábu v 
Berlíne-Karlhorste.

9. mája 1945 sovietske vojská pomohli 
českym povstalcom zdolať posledné zvy-
šky nemeckých vojsk v Prahe. Európa si 
tento Deň víťazstva pripomína práve 8. 
mája, no vo východnom bloku na čele so 
ZSSR ho oslavovali 9. mája (na základe 
oslobodenia Prahy). Po páde socialistic-
kého bloku presunuli aj ostatné krajiny 
oslavy Dňa víťazstva nad fašizmom na 8. 
mája, okrem samotného Ruska, ktoré stá-
le oslavuje v 9. májový deň.

8. máj: 
Deň víťazstva nad fašizmom

» 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 mája
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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 0950 266 604 0950 266 604

OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY

BITU FLEX s.r.o. 

OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY

AKCIOVÁ ZĽAVA PRE SENIOROV
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u nás si nemusíte 
vyberať medzi

OD PONDELKA 10. 5.

Eidam  
• blok
• 45 % t. v s.

Bánovecký 
smotanový 
jogurt
• rôzne druhy

111

-20%

(1 kg = 4,44)

250 g

1.39

329

-38%
cena za 1 kg

5.39

Kuracie 
prsné 
rezne

059

-33%
100 g

0.89

059

-25%
100 g

0.79

Šunková 
saláma  
• krájaná

Inovecká/

saláma  
• krájaná

089

-25%

(1 kg = 3,56)

250 g

1.19

Duo 
Ruské/

vajce

025

-35%

(100 g = 0,17)

145 g

0.39*

079

-43%

(100 g = 0,63)

125 g

1.39*

Bryndza 
Májová 079

150 g

(100 g = 0,53)Niva
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10 kg + 400 g10 kg + 400 g

1199

Jacobs Velvet
• instant�á káva
Jacobs Velvet

349

-52%

(100 g = 1,75)

200 g

7.39*

059

-40%

(1 l = 0,39)

1,5 l

0.99*

Kofola  
• rôzne druhy 219

Supercena

(1 kg = 8,76)

250 g

Maliny

044

0,55 l

(1 l = 0,80)

Staropramen 
Smíchov  
• svetlé výčapné pivo

599

-50%
60 praní

11.99*

Gél na 
pranie  
• rôzne 

druhy

099

-41%

(100 g = 0,50)

200 g

1.69*

High Protein 
Puding  
• rôzne druhy

229

6 x 190 g
1 140 g

• rôzne druhy

... a mnoho ďalších výrobkov na

OD PONDELKA
10. MÁJA
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BRANAMI s.r.o., Rázusova 12, Košice
pauer@netkosice.sk • 0903 600 573

Motorické
pohony pre brány

Automatické
posuvné dvere

Garážové
a halové dvere

Automatické
závory

PREDAJ
MONTÁŽ
SERVIS
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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

»Kúpim KRÁLIČIE KOŽE 
0905 350 531

»Volám sa Maja, mám 
41, som rozvedená, 
mám 2 deti. Mám mod-
ré oči blond vlasy 0910 
410 709
»Hľadám priateľku na 
lásku a rodinku. Mám 41 
r. 0911 471 781
»Dôchodkyňa hľadá 
kamaráta alebo kama-
rátku do prírody a na 
spoločenské hry 0915 
240 263
»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 KS medzera
Číslo rubriky medzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP KS 12 Predám kočík,
0987 654 321

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

02 AUTO-MOTO / iné 

08 STAVBA                    

07 REALITY / iné       

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

16 ZOZNAMKA    
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"UPLATNI SA TERAZ"
� Pošli nám svoj životopis na

m m.zavacka@hogo.cc    N +43 664 889 44 162

Viedeň, dolné Rakúsko, horné Rakúsko, Tirol?
Máme zastúpenie po celom Rakúsku a veľmi

sa snažíme nájsť pre každého to pravé.

Hľadáte
prácu?

- ponúkame práce všetkého druhu
- plat od 10,64 € - 15,50 €/h
- diety od 22 €/d
- ubytovanie ZDARMA! 
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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
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HĽADÁME

SADROKARTONISTOV

a TESÁROV

TEL.: +421 948 652 622

- PRÁCA V NEMECKU

- UBYTOVANIE A DOPRAVA

  HRADENÉ FIRMOU

- 11 - 15  EUR /HOD.

- ZABEZPEČENIE NÁRADIA a 

  FIREMNÉHO AUTA

- PRÁCA NA TPP
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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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Plne som podporil petíciu deviata-
kov za zrušenie tohtoročných prijí-
macích skúšok (PS) na stredné školy 
(SŠ). Ozvalo sa mnoho protihlasov, 
ktorých argumenty pripomínali 
skôr vlnu nenávisti ako diskusie.

Nadaná deviatačka Emma, inici-
átorka petície, písala o odlišných pod-
mienkach online vyučovania. Zbytoč-
ne hovorila, že nejde o snahu vyhnúť 
sa povinnostiam a úplne zbytočne sa 
spomínalo, že dištančné vzdelávanie 
cez počítač bolo menej efektívne. Opa-
kovali sa frázy o tom, že si SŠ bez skú-
šok nevedia vyselektovať študentov. 
Objavovali sa sebecké tvrdenia typu: 
Moji žiaci to zvládnu...

Školstvo má otvárať rovnosť šancí. 
A tá vinou štátu nebola. Napriek hu-
rónskym plánom ministra časť žiakov 
nemala podmienky na vzdelávanie 
také, ako napr. deti v sociálne silnej-
ších rodinách. Isto aj preto sa zrušila 
maturitná skúška. Analogicky sa mali 
zrušiť aj prijímačky. Najmä v ťažkej 
mimoriadnej situácii, ktorá obmedzila 
štandardné vzdelávanie a dôkladnú fi-
xáciu učiva, ktorá sa realizuje práve v 
9. ročníku ZŠ.

Prijímačky sa však nezrušili, mi-
nisterstvo školstva dalo iba bezzubé 
odporúčanie, aby v nich SŠ zohľadnili 
situáciu. Deviatakom tak pribudol ďal-
ší stres do ich zložitého rozpoloženia. 
Aj keď sa vraví, že na SŠ sa dostane 

každý, to nie je útechou pre žiakov, kto-
rí túžia po konkrétnej škole a možno aj 
po takej, kde sa hlási mnoho žiakov. 

Uvedomujem si, že zrušenie PS by 
spôsobilo komplikácie SŠ. No tie sa 
dajú vyriešiť - ako minulý rok. Ale ne-
empaticky hodiť deviatakov dva týžd-
ne po nástupe do škôl do víru skúšok je 
v situácii, keď by sme mali byť ľudskí, 
cynické.

Na začiatku petície som neočaká-
val, že úradnícky moloch ministerstva 
rozhodne citlivo, vžijúc sa do žiackej 
duše. Prijímačky sa konajú, akoby bolo 
všetko v tom najideálnejšom stave. Ale 
čo chceme od takých, čo argumentujú: 
Veď mali online vzdelávanie! Nikto mi 
však nevezme presvedčenie, že dochá-
dza až k protiústavnej diskriminácii 
niektorých neplnoletých detí. Ale koho 
dnes zaujíma Ústava... 
Deviataci, držím vám palce!  

Diskriminácia v prijímačkách  

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg ZŠ a VŠ
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Zažite jedinečnú dovolenku vo Vysokých Tatrách 

www.hotel-hubert.sk
recepcia@hotel-hubert.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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Nemecká pracovná zmuva 

Nemecké sociálne poistenie

Vybavíme všetko potrebné  pre prácu

Možnosť turnusov I Ubytovanie zabezpečené 
Stabilná celoročná práca

20 dní platenej dovolenky,  preplácané sviatky

PODĽA KVALIFIKÁCIE

www.simon-fleisch.de  I  job@simon-fleisch.de

BRAVČOVÁ A HOVÄDZIA PORÁŽKA 
A ROZRÁBKA  V NEMECKU

PRÁCA VHODNÁ AJ PRE PÁRY

+421 944 995 400

12€ - 18€
BRUTTO NA HODINU

10. mája 2003  
Slovensko porazilo Česko 4:2 na majstrovstvách sveta v ľadovom 
hokeji v Helsinkách a získalo bronzovú medailu 

Výročia a udalosti

Páči sa mi

kosicko
na facebooku

Staň sa fanúšikom
stránky a sleduj:

- nové inzeráty

- dôležité info
- tipy na voľný čas
- súťaže, ...

hadariova@regionpress.sk
nigutova@regionpress.sk
sakslova@regionpress.sk

INZERÁT,KTORÝ
PREDÁVA

Mnoho ľudí stále váha s očkovaním 
jednoducho preto, že sa obáva nežia-
dúcich účinkov jednotlivých vakcín. 
Štátny ústav pre kontrolu liečiv pri-
niesol podrobný prehľad o tom, aké 
nežiaduce účinky Slováci doposiaľ 
hlásili, aké boli závažné a ako sa pre-
javovali. Prinášame ich prehľad.

Vakcíny určené na prevenciu ocho-
renia COVID-19 sú podávané injekčne 
do svalu a môžu v priebehu hodín až dní 
po podaní vyvolať reakcie menšej alebo 
strednej intenzity, ktoré spontánne v 
priebehu niekoľkých dní odznievajú. Po-
núkame prehľad podľa typov vakcín.

Pfizer/BioNTech - Najčastejšie hláse-
né podozrenia na nezávažné nežiaduce 
účinky: bolestivosť, opuch alebo začerve-
nanie v mieste aplikácie, opuch a bolesť 
lymfatických uzlín v podpazuší,  triaška, 
zimnica, horúčka, únava, závrat, pocit 
na odpadnutie, bolesť hlavy
Hlásené podozrenia na závažné ne-

žiaduce účinky: pretrvávajúce zvýšenie 
tlaku krvi (zväčša u pacientov liečených 
na hypertenziu), prekolapsový stav, ko-
laps, trombóza, flebotrombóza, alergické 
reakcie, paréza tvárového nervu, zlyha-
nie očkovania

Moderna - Najčastejšie hlásené podo-
zrenia na nezávažné nežiaduce účinky: 
opuch, začervenanie a svrbenie v mieste 
aplikácie, horúčka, bolesť svalov, kĺbov, 

hlavy, zimnica,  únava
Hlásené podozrenia na závažné ne-

žiaduce účinky: dočasná paralýza, pretr-
vávajúce zvýšenie tlaku krvi

AstraZeneca - Najčastejšie hlásené 
podozrenia na nezávažné nežiaduce 
účinky: bolesť hlavy a celého tela, únava 
(príznaky podobné chrípke), kožné reak-
cie (výsyp), vracanie, hnačka, nauzea, 
tŕpnutie, horúčka, zimnica, triaška
Hlásené podozrenia na závažné ne-

žiaduce účinky: krátkodobá strata vedo-
mia, trombóza a flebotrombóza dolných 
končatín, pretrvávajúce zvýšenie tlaku 
krvi, paréza tvárového nervu, epileptic-
ký záchvat u pacientov liečených na epi-
lepsiu, anafylaktická reakcia, erysipel, 
hyperpyrexia, flebitída dolných končatín

Viac podrobností o nežiadúcich účin-
koch vakcín ako aj to, kam je potrebné 
ich nahlásiť, prinášame na našej webovej 
stránke cujte.sk

Nežiaduce účinky vakcín proti 
ochoreniu Covid 19

» zdroj informácií ŠÚKL 
SPRACOVALA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

zdroj foto pixabay
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Pocta generálovi Štefánikovi 
– úplne nová expozícia na Košariskách

●  Čo prostredníctvom svojich 18 špecializovaných 
múzeí hovorí a odkazuje svojim návštevníkom, či už 
slovenským, alebo tým zo zahraničia?

   Tak, ako sa mení slovenská spoločnosť, mení sa 
aj Slovenské národné múzeum. Najmä posledný rok 
ukázal, ako je potrebné nielen mať silné kultúrne in-
štitúcie, ale do nich aj investovať. Slovenské národ-
né múzeum dokázalo za posledný rok nielen trikrát 
zavrieť svoje brány, ale trikrát v priebehu pár dní ich 
aj otvoriť. Som veľmi rád, že sa nám aj počas zat-
vorených mesiacov podarilo pripraviť nové expozí-
cie, napr. úplne novú expozíciu M. R. Štefánikovi 
na Košariskách alebo novú expozíciu antropoló-
gie, ktorú sprístupnime verejnosti v priebehu mája 
2021. Pracovalo sa na obnovách Spišského hradu 
a  Krásnej Hôrky. Osobne som veľmi rád, že bude 
pokračovať najmä obnova Spišského hradu, ktorého 
stav je alarmujúci. Osobne sa veľmi teším aj na ot-
vorenie výstavy v  observatóriu v  Meudone (Paríž) 
venovanej astronómovi M. R. Štefánikovi, alebo 
novej expozícii vo francúzskom meste Darney, ktorá 
sa venuje československým légiám. Myslím, že pro-
jekty a programy slovenských múzeí sú nevyužitým 
pokladom slovenskej diplomacie. Zo svojej skúse-
nosti môžem povedať, že sú to jedny z najlepšie in-
vestovaných fi nančných prostriedkov. 

●  V najbližších rokoch by sa počet špecializovaných 
múzeí SNM mal rozrásť o  Múzeum 20.storočia. Za 
ideou jeho vzniku stojíte práve vy ako generálny ria-

diteľ SNM. Potrebuje Slovensko tento typ múzea?

Cesta k  jeho vybudovaniu a otvoreniu bude ešte 
veľmi dlhá, pôjde o jeden z najambicióznejších pro-
jektov slovenskej kultúry v  nasledujúcich rokoch. 
Hovoríme o  stavbe nového múzea na zelenej lúke. 
Podobné projekty môžeme vidieť v  celej Európe, 
a je dôležité aby aj Slovensko si pred seba postavilo 

takýto náročný cieľ. Na druhej strane my na Slov-
ensku Múzeum 20. storočia naozaj potrebujeme.  
Nielen preto, že nám chýba expozícia 20. storočia, 
ale najmä preto, aby sme spoznali našu minulosť. 
Toto múzeum by malo byť miestom nielen stálej his-
torickej expozície, ale aj miestom pre audiovizuálne 
programy, prepracované vzdelávacie programy. 
Najmä by sa však malo stať miestom, na ktorom sa 
nebude pravda kriviť, ale vysvetľovať.

●   Národnostné múzeá spadajú tiež pod SNM. Prečo 
je ich existencia dôležitá?

Múzeá národnostných menšín začali v  Slovens-
kom národnom múzeu vznikať takmer pred 30 rok-
mi. Postupne sa rozrástli do súčasného počtu a roz-
sahu. Svojimi aktivitami dokázali svoju dôležitosť 
a  opodstatnenosť pri šírení poznania o  ich histórii 
a kultúre. Sú obohatením pre celú slovenskú kultú-
ru. Na druhej strane tento proces ešte nie je u konca. 
Pred SNM a jeho národnostnými múzeami stojí nie-
koľko dôležitých výziev, ako napríklad vybudovanie 
nových expozícií Múzea rómskej kultúry v  nových 
priestoroch a  na novom mieste či obnova budovy 
Múzea rusínskej kultúry v Prešove. Tak, aby sa mohli 
rozvíjať a boli prínosom pre celú národnostnú komu-
nitu a všetkých občanov Slovenska. Každé múzeum, 
nielen to národnostné, poskytuje neoceniteľný prie-
stor pre spoločné poznanie a komunikáciu.

Viac o programe všetkých 18 múzeí SNM: www.snm.sk   
        
          »  Zhováral sa Jozef Bednár

Generálny riaditeľ SNM Branislav Panis – múzeá konzervujú čas a odhaľujú históriu II

SÚŤAŽ NA FACEBOOKU
Odpovedzte správne na jednoduché otázky              
a vyhrajte celoročné VIP vstupenky do všet-
kých expozitúr SNM. 
Súťaž prebieha od 1. - 19. mája 2021.

Sledujte nás na našich facebookových stánkach.

Štefánikovo múzeum na Košariskách.           Foto: wikimedia.org

Miesto práce

Košice

Termín nástupu

Ihneď

Pracovný pomer

Plný úväzok

Od 770 EUR/mesiac

6
6

-0
1
1

6

Náplň práce, právomoci

a zodpovednosti

 Príprava mäsa

 Krájanie mäsových výrobkov

 Predaj a obsluha zákazníkov

 Plnenie úloh podľa pokynov

 Práca s pokladňou

Požiadavky na zamestnanca

 Prax v odbore výhodou

 Zodpovednosť a chuť pracovať

 Vysoké pracovné nasadenie

 Dobré komunikačné schopnosti

 Bezúhonnosť

 Zdravotný preukaz

PREDAVAČ
/PREDAVAČKA

POKLADNÍK
/POKLADNÍČKA

na úseku mäsa 
a mäsových výrobkov
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PONÚKAME PRÁCU V ČR 

UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

VÝHODNÉ PLATOVÉ 

PODMIENKY I  ZÁLOHY

UYBOTVANIE

- VODIČ VZV 
  (V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME 

   VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY

BLIŽŠIE INFORMÁCIE 

NA BEZPLATNEJ LINKE: 

0800 500 091
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