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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
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DOVOZ
MONTÁŽ

DOVOZ
PRENÁJOM LEŠENIA

0 889 209

MMOOONTÁŽ

www.lesenie.cz

0,06€
m²/den

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

ZAMERANIE a ukážka vzoriek u Vás doma ZDARMA

0915 285 700  055/381 25 30
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SKLADOVANIE
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Ok v p í
v aj adl

Hutnícka 22, Košice
www.realplus.sk

1.500€ODMENA
P A

11 •055/30 1
       

StavebnýpozemokVAJKOVCE /KE – OKOLIE/ 

14 km od KE, rozloha 752m, rovinatý, vhodný na stavbu RD, 
IS: elektrina a voda v dosahu, plyn na pozemku ZNÍŽENÁ CENA

CENA:   80.000 €        mobil:  0917 969 909
1,5 izb. VIEDENSKÁ UL. /KE - ŤAHANOVCE/ 
DB, 4.p, 39m, loggia, pivnica, kompler. rekon., obývačka 
s kuchyňou + samostatná spálňa, slnečný a teplý

CENA: 88.000 € mobil:  0917 969 909
2  izb. HAVANSKÁ UL. /KE - ŤAHANOVCE/
OV, 7.p, 51m, loggia, pivnica, čiastoč. rek.., pl. okná, 
plávajúce podlahy, pekný a priestranný, orientácia V-Z

CENA: 107.000  € mobil:  0915 864 533

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

. 78
KOŠICE
055/685 57 87

výrobca

- %-30%

Všetky formality

vybavíme za Vás

PENIAZE
NA RUKU!  

ZEEEEEEEE
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  

tky formality

EKOLOGICKÁ LIKVIDÁCIA,
VÝKUP STARŠÍCH VOZIDIEL
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AJ POŠKODENÝCH AJ NEPOJAZDNÝCH

vykupstarsichvozidiel@gmail.com

0944 414 457

od roku
výroby
1998
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www.cisteniehrobov.sk
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Zberateľ kúpi odznaky, medaily, staré
listiny, vyznamenania. 0908 108 287

0904 074 399
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Alebo viete o niekom z Vášho okolia,

Dajte nám na neho kontakt.
ODMENA VÁS NEMINIE!

904 074 399

VYKÚPIME
Váš byt

Vášh k li

EE

www.regionpress.sk
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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
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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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Likvidácia starého nábytku a spotrebičov za príplatok
Kosenie a upratovanie pozemkov a záhrad  ¦   Výrub stromov

Strihanie živých plotov  ¦   Odvoz odpadu  ¦   0940 375 882

VETERINÁRNA AMBULANCIA
Košice-Pereš

www.sivet.sk
info@sivet.sk oskoro
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Oprava a predaj turbodúchadiel
0905 694 397 | szabos@centrum.sk
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Elektrické rekonštrukcie v bytových domoch
Údržba a odstraňovanie elektrických porúch
www.jmelektro.sk                      0948 609 910
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ZARIADENIE PRE SENIOROV
Minerva n.o., Straňany, Michalovce

PRIJÍMA NOVÝCH KLIENTOV 0903 723 044ÍPo 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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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

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

odborná montáž s licenciou
technickej služby od polície SR

AKCIA 290€

v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge    všetky dvere SKLADOM

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.
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v HOTOVOSTI0949 854 569
Kúpim GARÁŽ | Kúpim BYT
v Košiciach
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PLOCHÁ STRECHA  ZELENÁ STRECHA  HYDROIZOLÁCIE
 hydroizolacie.kosice@gmail.com   0 9 0 3  6 5 8  5 8 3
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Izolovanie pivníc
0910 433 877
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Špecialisti na ručné výkopové práce
Kopáči s.r.o.   0915 315 147 
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maľby nátery
0903 606 861MALIAR

www.abtex.sk
0915 595 575

VÝDAJNÉ MIESTO
Rastislavova 68, Košice
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ZDRAVOTNÍCKE odevy a obuv
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Realizujeme 

STROJOVÉ
POTERY
0948 300 988

PIESOK
ŠTRK

KAMENIVO

dovoz 
zdrama

18. mája 1984
začala výstavba sídliska Ťahanovce v Ko-
šiciach

Výročia a udalosti

Diktátori „novej demokracie“

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Svet okolo nás je plný spasiteľov. 
Chcú zachraňovať všetko a každého, 
bez ohľadu na jeho vôľu. Chcú páchať 
dobro bez ohľadu na spoločenskú 
škodlivosť toho, o čom si myslia, že 
to dobre je.

Stačí im na to moc. Nerobia nič iné, 
ako to, že sa neustále snažia dostať k 
moci, aby tých bezmocných zahŕňali 
„dobrom“. Aby im vnucovali svet podľa 
ich predstáv, veľmi často zvrátených, 
chorých, nebezpečných. Predstáv, 
ktorých realizácia ich utvrdzuje v ich 
moci. Nenávidia a píšu o láske. Mstia 
sa a kreslia srdiečka na svoje statusy na 
sociálnych sieťach. Hovoria nám „bude 
dobre“, ale už nedodajú, komu a kedy, 
za akých okolností bude dobre.

Fanatiszmus, politický, miešajú s 
vlastným sadizmom a opierajú to o bar-
ličku moci, o ktorú neustále bojujú, aj 
medzi sebou.

Bez nej sú to nuly. Neschopné bez-
významné nuly. Zakomplexované, ne-
docenené nuly. Ľudské, odborné, nuly 
bez autority. Doslova sa chce napísať, 
že ak spolupracujú dve nuly, je z toho..., 
no, veď viete čo.

Lenže, ich o tú svoju moc bojuje ove-
ľa viac. Bez názoru, stačí submisívnosť k 

vodcovi. Stačí vyčleniť z vlastného slov-
níka slovo nie, stačí nemať žiaden názor 
a tváriť sa, že si myslím to, čo vodca dik-
tátor. Odmenou za to sú posty pre „na-
šich“, miesta na kandidátkach, vplyvné 
pozície a dobrý biznis. Celkom slušný 
profit z toho, že zo seba robím verejnú 
nulu. Čo tam po vlastnej tvári a deho-
nestovaní mena vlastných predkov.

Žijeme hnusnú dobu, trúfam si na-
písať s ohľadom na prežité roky. Jednu 
z najhnusnejších. V popredí samovyvo-
lení vždy flexibilní, popierajúci aj sami 
seba, hlavne, že majú moc. Nad štátom, 
nad všetkými. A keď im táto moc nesta-
čí, tak si ju ešte podčiarknu vyhlásení 
núdzového stavu, ktorý im dáva do-
datkové práva obmedzovať.  Diktátori 
„novej demokracie“. Reinkarnovaní 
Pinochetovia.

Je čas, aby sme my zmenili ich. Na-
najvýš jednoducho – vyme-
nili. Máme na to právo. 
Slovensko je štát, ktorý 
patrí nám. Nie im.

Pekný týždeň, zdá sa, 
že už takmer letný, váže-
ní čitatelia!
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ALÚZIE
MARKÍZY
ROLETY

Siete proti hmyzu
Zhŕňovacie dvere

Široký sortiment, rýchle dodávky,
atypické riešenia, 18 - ro rax

0905 644 448 
055/729 8838

FACH, Jantárová 30, Košice
www.fach.sk, fach@stonline.sk
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SŤAHOVANIE
PREPRAVA

VYPRATÁVANIE
pozemkov,

bytov, domov
ODVOZ

staveb. odpadu
KOSENIE záhrad

NON STOP
0908 222 911
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INFOLINKANONSTOP (VYBAVTE SI PÔ I KUAJ CEZMOBIL)

PÔ I KY
od 18 do 80 rokov

0918 709 028

CENTRÁLA:

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

od 300€ do 20 000€

ahojR
Nové, lepšie pô i ky

www.jarekcistikoberce.sk ¦  0915 937 226
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čistí čalúnený nábytok a koberce u Vás aj u nás
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0905 611 093

ŽALÚZIE
a SIETE

JARNÁ
AKCIA
-35%

SERVIS OKIEN

www.eurofal.sk | eurofal@gmail.com

bezpečnostné dvere, plastové okná

www.qualident.sk
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Extrakcie zubov
V modernom zubnom lekárstve je extrakcia, teda vytrhnutie zuba, 
poslednou voľbou pri riešení akútnej bolesti zuba. V mojej praxi zachránené 
a ošetrené zuby počtom niekoľkonásobne prevyšujú nad tými vytrhnutými. 
Vďaka moderným technológiám sa výrazne zvýšila úspešnosť ošetrenia 
rôznych patologických stavov chrupu a k extrakcii zuba preto pristupujem 
len v krajných prípadoch. Jedná sa hlavne o masívnu deštrukciu zuba 
zasahujúcu do koreňovej časti, keď už nie je možná jeho dostavba či aspoň 
spevnenie koreňa s následnou finalizáciou pomocou korunky. Podobne je to 
aj v prípade fraktúr (zlomenín) zuba, ktoré zasahujú do koreňovej časti a do 
budúcnosti predstavujú riziko z hľadiska tvorby a šírenia infekcie. Ďalšou z 
indikácií je zápalový proces, ktorý nie je dostatočne potlačený endodontic-
kým ošetrením. Niekedy možné vykonať tzv. resekciu koreňového hrotu, 
resp. odstránenie prípadnej cysty bez toho, aby pacient o zub prišiel. K 
vytrhnutiu zuba by sa malo pristúpiť až po vyčerpaní všetkých možných 
riešení. Špeciálnou skupinou sú extrakcie z čeľustnoortopedických 
dôvodov, na úpravu zhryzových podmienok. Niektorí pacienti podstúpia 
extrakciu zuba na vlastnú žiadosť z dôvodu, že si neuvedomujú hodnotu 
vlastných zubov a nie sú ochotní podstúpiť proces záchrany zuba. Ten je 
oproti extrakcii samozrejme časovo aj finančne náročnejší, no určite stojí 
za to, ak berieme do úvahy, že vlastným zubom sa nevyrovná ani tá 
najdrahšia forma protetickej terapie..

MDDr. Lenka Budziňáková
Zubná ambulancia a dentálna hygiena

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

JARNÁ AKCIA

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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0905 625 433 remal.kosice@centrum.sk

30
na trhu

30
na trhu
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ZÁRUKA

5
ROKOV

STOLIČKOVÉ VÝŤAHY

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

 Vynikajúca kvalita prevedenia
 Funguje aj v prípade výpadku elektrického prúdu
 Inštalácia za 1 deň a bez potreby stavebných úprav 
 Náš vlastný technický tím pre rýchly zákaznícky servis 

Veľmi obľúbené

Sme tu pre Vás po celom Slovensku 

0800 162 162
*Táto ponuka je platná iba do konca mesiaca. Ponuka neplatí v kombinácii s inými zľavami. Výška zľavy bude dohodnutá 
po odbornej obhliadke konkrétneho schodiska. Navštívte našu internetovú stránku www.stannah.sk pre viac informácii.

JARNÁ ZĽAVA 

-20%
*
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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

Pri mont

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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zľava až do 30%

CERTIFIKOVANÝ SLOVENSKÝ VÝROBOK

14 - ROČNÁ TRADÍCIA
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7DROBNÉ

údržbárske

PRÁCE0949 707 583

vodoinštalačné a elektroinštalačné práce, obklady, dlažby,
sadrokartónové podhľady a priečky, omietky, maľby,
zateplenie rodinných domov, oporné múry

REKONŠTRUKCIE bytových jadier
STAVBY rodinných domov na kľúč

AKCIA
Bezpečnostné
dvere ZDARMA

0905 245 995
DODACIA DOBA OD 3 DNÍ

ŽALÚZIE

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

šafi-ro
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Niektoré práce na dome musia počkať 
na svoj čas. Respektívne, správnej-
šie – na počasie. Na pozimnú údržbu 
domu je teraz priam ideálne.

Cez zimu sa zvyknú kadečím, najmä 
lístím zaniesť odkvapy a kanály. Pamä-
tajte, že čistý odtok je ten najcennejší a 
najjednoduchší spôsob, ako chrániť váš 
dom. Najmä pred jarnými a letnými búr-
kovými lejakmi. Ak dobre zvediete vodu 
zo strechy a od stien, do domu sa nedosta-
ne voda. Znamená to, že sa vyhnete tomu 
najhoršiemu – od plesní cez škvrny na ste-
nách až po narušenie základov či strechy.

Pozor na hlodavce a hmyz
Ak sa vám do domu nasťahuje hmyz 

či hlodavce vďaka tomu, že ste neveno-
vali pozornosť rôznym dieram, obvykle 
už je neskoro. Ak sa vám raz myši dosta-
nú do pivnice, máte o zábavu postara-
né. Preto zabezpečte, aby všetky možné 
odtokové rúry či vetráky mali mriežku. 
Mimochodom, hmyz sa rád ťahá tam, 
kde je vlhko. Pomedzi tehly napríklad.

Treba pozrieť strechu
Hneď ako sa dá, vymeňte všetky po-

škodené škridle. Ak vám do strechy za-
teká, krov vám bude skôr či neskôr hniť. 
Potom vás oprava bude stáť oveľa viac 
ako zopár nových škridlí. Ak máte ple-
chovú strechu, presvedčte sa, že je pev-
ne pripevnená, či nie sú na nej miesta, 
kde ju má vietor šancu „nadvihnúť“.

Chodníky a spevnené plochy
Špinavé chodníky a betónové plo-

chy nie sú zrovna peknou vizitkou 
dobrého hospodára. Horšie však je, že 
ak sa v nich usídli tráva a iné rastliny, 
veľmi rýchlo ich doslova roztrhá. Ko-
rene majú neuveriteľnú silu a aj betón 
dokážu porcovať ako tortu. Predíďte 
pracným a často aj finančne náklad-
ným opravám tým, že chodníčky a iné 
plochy dôkladne očistíte od zakorene-
ných náletových burín.

Vetranie a klimatizácia
Máme za sebou už prvé letné dni. A 

máte klimatizáciu, skontrolujte, či dobre 
funguje a hlavne vyčistite filtre. Nie je 
horšie než dýchať plesne, ktoré sa v kli-
matizácii cez zimu usadili. Tiež skontro-
lujte hadičku cez ktorú sa odvádza skon-
denzovaná vlhkosť. Nesmie byť upchatá.

Počasie už káže – postarajte sa o dom!

» red

www.regionpress.sk
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SIETE PROTI
HMYZU

SERVIS
MONTÁŽÁŽ
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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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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-odvoz-dovoz
-sťahovanie
vypratávanie
pivníc, záhrad
-likvidácia 
azbestu-eternito-
vých striech, staveb-
ného a iného odpadu

INŠTITÚT VZDELÁVANIA
K

0905 902 728, anezkama@centrum.sk
Otváram REKVALIFIKA NÉ KURZY
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y
najneskôr do 21.05.2021

KUCHÁR
CUKRÁR

MANIKÚRA
PEDIKÚRA
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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

www.regionpress.sk

20. mája 1990
Hubblov vesmírny ďalekohľad poslal na 
Zem prvé snímky

Výročia a udalosti

18. mája 1984
začala výstavba sídliska Ťahanovce v Ko-
šiciach

Výročia a udalosti
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u nás si nemusíte 
vyberať medzi

OD PONDELKA 17 . 5.

279

8 x 120 ml

(1 l = 2,91)

960 ml

Zmrzlina
• rôzne druhy

299

480 g

(1 kg = 6,23)

Camembert

149
-44%

cena za 1 kg

2.69

Losos
• f�leta v celku
• s kožou
• bez kost�

149
-31%

cena za 1 kg

2.19

139
-30%

cena za 100 g

1.99

Med kvetový 333
950 g

(1 kg = 3,51)

085

250 g

(1 kg = 3,40)

Smotanová 

089

-31%
cena za 1 kg

1.29

Banány
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095

1,5 l

(1 l = 0,63)

Kelt  
• svetlé výčapné pivo

Bref 
WC blok  
• rôzne druhy

• v ponuke aj Spišiacka 
Jahodovica 1 l za 11,99 €

mäso 
v skle  
• rôzne druhy

249

500 g

(1 kg = 4,98)

089

-40%

(1 l = 0,40)

2,25 l

1.49*799
1 l

40 % 
alkoholu359

920 g

(1 kg = 3,90)

599
1,2 kg

(1 kg = 4,99)

125 tabliet

1599
• v ponuke aj Mletá káva 

2 x 500 g za 4,99 €

329
3 kusy

... a mnoho ďalších výrobkov na www.lidl.sk

OD PONDELKA
17. MÁJA
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Pri ekologickom probléme je potrebné 
zamerať sa nielen na jeho odstránenie, ale aj 
na prevenciu, aby znovu nevznikol. Preto sa aj 
Lidl rozhodol vo svojej kampani Nenechajme to 
plávať riešiť tento problém dvoma spôsobmi. 

Mikroténové vrecká na jedno použitie sú 
najčastejšou zložkou odpadu v  našich riekach 
a  vodných nádržiach. Používame ich len 
chvíľu, no v  prírode, kde častokrát končia, sa 
môžu rozkladať aj niekoľko desiatok rokov. 
Rozhodnutie, či si vyberiete mikroténové 
vrecko alebo recyklovateľnú sieťku má vplyv aj 
na oceány a moria, za ktorými cestujeme kvôli 
oddychu a relaxu. Priamy vplyv to má aj na nás 
samotných, našu krajinu a naše rieky, v ktorých 
sa taktiež nachádza množstvo plastového 
odpadu. Pre ochranu prírody môže niečo urobiť 
každý z nás aj pri bežnom nakupovaní.

 
„Kampaň Nenechajme to plávať je v prvom 

rade o tom, že každý z nás má na výber a môže 
svojou voľbou rozhodnúť o tom, ako bude 
vyzerať naša príroda. Teší nás, že mnoho tisíc 
našich zákazníkov sa čoraz častejšie zamýšľa nad 
tým, či naozaj potrebujú mikroténové vrecká. Je 

dôležité, aby si jednotlivci uvedomili aký veľký 
dosah má ich bežné, každodenné správanie, 
iba to je totiž cesta k  skutočnej udržateľnosti,“ 
vysvetlil Matúš Gála, generálny riaditeľ Lidl 
Slovenská republika.

Najlepší odpad je ten, ktorý nevznikne. Ak sa 
však zákazník predsa len rozhodne pre použitie 

mikroténového vrecka, môže zaň dobrovoľne 
zaplatiť jeden cent. Túto možnosť výberu majú 
zákazníci od polovice septembra 2020. Lidl v tom 
nenechá svojich zákazníkov samých, a  preto sa 
rozhodol priložiť ruku k dielu - darovanú sumu 
za vrecká zdvojnásobí, a  tá poputuje na pomoc 
Slovenskému vodohospodárskemu podniku pri 
odstraňovaní odpadu a  najmä plastov z  našich 
riek a  vodných nádrží. Diskont taktiež zmenil 
dizajn a  výrobu mikroténových vrecúšok - sú 
z  tenšieho igelitu a  nemajú ušká, čím sa zníži 
množstvo plastu až o 20%.

„Som nesmierne rád, že aj napriek týmto 
neľahkým časom môžeme spustiť projekt, 
ktorý pomáha našim riekam a teda životnému 
prostrediu. A možno aj práve preto, keď viac ľudí 
trávi čas v prírode  si uvedomia význam potreby 
jeho ochrany a sami sa zapoja do čistenia svojho 
okolia,“ uviedol Ing. Róbert Hok, generálny 
riaditeľ SVP.

Minulý rok Lidl a  SVP predstavili iniciatívu 
Slovensku v  obci Margecany. Zamestnanci 
diskontu a vodohospodári spoločne čistili 
sútok riek Hornád a Hnilec pri Ružínskej 
priehrade, o ktorých znečistení sa dlhodobo vie 
a  upozorňuje sa na ne. Čistenia sa zúčastnil aj 
reper Kali, ambasádor projektu „Nenechajme to 
plávať“, ktorý ku projektu zložil aj rovnomennú 
pieseň.

Zber odpadu z brehov v  spolupráci s  SVP, 
dobrovoľníkmi, mestami a  školami začal 
na jar 2021. Projekt „Nenechajme to plávať“ 
má už svoje prvé reálne výsledky. Doteraz 
sa podarilo vyzbierať z  našich riek a brehov 
vyše 1000 ton odpadu a  plastov. Najnovším 
vyčisteným miestom boli Zemplínska Šírava 
a  Liptovská Mara, z  ktorých ubudlo niekoľko 
stoviek ton odpadu. O  jednotlivých etapách 
a  ďalších úspešne vyčistených riek a  vodných 
nádrží vás bude obchodný reťazec informovať 
prostredníctvom sociálnych sietí a  vlastného 
webu www.spolocenskazodpovednost.sk. Takto 
budete môcť priamo sledovať postup čistenia 
slovenských riek.

Lidl ukazuje pri ďalšom projekte silu svojich 
zákazníkov, ktorí pomáhajú dosiahnuť spoločný 
cieľ. Pripojte sa aj vy a pomôžte v ochrane našej 
prírody a  vôd. Použite recyklovateľnú sieťku 
alebo prispejte jedným centom. Malý krok pre 
jednotlivca, no napriek tomu to má veľký vplyv 
na nás všetkých.

Viac ako 1 000 ton odpadu 
sme nenechali plávať

Množstvo odpadu v našich riekach a vodných nádržiach každým rokom rastie. Jednou z hlavných zložiek 
takéhoto odpadu sú mikroténové vrecká z  obchodov. Voda je spoločným dedičstvom a bohatstvom nás 
všetkých. Jej zdroje sú však vyčerpateľné - o to viac zodpovednejšie by sme mali k tejto téme pristupovať.  
Lidl si uvedomuje časť svojej zodpovednosti, a preto sa rozhodol pomôcť s odstraňovaním tohto problému. 
Vďaka diskontu a jeho zákazníkom sú slovenské rieky a vodné nádrže ľahšie už  o  1 000 ton odpadu. 
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OBJEDNÁVKY: promontglass@promontglass.sk       www.promontglass.sk           0918 623 064
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Na pultoch obchodov či u predajcov na 
trhu je už v ponuke dostatok mladej 
jarnej cibuľky, reďkovky, šalátov či 
pažítky. Využite túto chrumkavú zele-
ninu, plnú vitamínov! 

Nátierka s jarnou cibuľkou
Suroviny: 1/2 zeleru, 4 mrkvy, 2 jarné 

cibuľky, šťavu z polovice citróna, 250 g 
tvarohu, 1 biely jogurt, soľ

Postup: Zeler a mrkvu najemno na-
strúhame, jarnú cibuľku pokrájame na 
kolieska, všetko vložíme do misky a dô-
kladne premiešame. Pridáme šťavu z cit-
róna, tvaroh, biely jogurt a opäť premie-
šame. Dochutíme soľou. 

Reďkovková nátierka
Suroviny: 3 viazaničky reďkovky, 100 

g masla, 3 ks krémového syra, 3 na tvrdo 
uvarené vajcia, 1PL nasekanej pažítky, 
citrónovú šťavu a soľ na dochutenie, reď-
kovku na zdobenie pokrájanú na kolieska

Postup: Maslo dáme do misky, nechá-
me ho zmäknúť a následne vymiešame s 
krémovým syrom a soľou. Na strúhadle 
s väčšími slzičkami postrúhame umyté 
reďkovky a na tvrdo uvarené vajíčka a 
pridáme do misky k vymiešanému maslu 
so syrom. Ochutíme citrónovou šťavou. 

Jarný šalát s reďkovkami, 
jarnou cibuľkou a pažítkou

Suroviny na šalát: 2 ks hlávkového 

šalátu, viazaničku reďkovky, 2 vajcia, 1PL 
nasekanej petržlenovej vňate, 1PL nase-
kanej pažítky

Suroviny na zálievku: 150 g syra s 
modrou plesňou, 2PL citrónovej šťavy, 
2PL majonézy, 125 ml kyslej smotany prí-
padne bieleho jogurtu, 1 KL worcesterskej 
omáčky, soľ

Postup zálievka: Nivu pretlačíme cez 
sitko, prípadne poriadne pomrvíme me-
dzi prstami, dáme do misky a vymiešame 
s citrónovou šťavou dohladka. Pridáme 
majonézu, kyslú smotanu, prípadne biely 
jogurt, worcesterskú omáčku, podľa po-
treby soľ.

Postup šalát: Šalát rozoberieme na 
jednotlivé listy, opláchneme ich a ne-
cháme odkvapkať. Reďkovku pokrájame 
na kolieska, vajcia na osminky. Šaláto-
vé listy rozložíme na väčší tanier, na ne 
navrstvíme reďkovku aj vajcia, preleje-
me pripravenou zálievkou a posypeme 
petržlenovou vňaťou a pažítkou. Podáva-
me s tmavým pečivom.

Jar na tanieri - chutné zeleninové 
nátierky a šaláty plné vitamínov

» Pripravila: Renáta Kopáčová

Propagovať budovanie modelo-
vých škôl po ročnom uzavretí škôl, 
keď žiaci majú výpadky učiva, je v 
tomto čase nevhodný marketing 
ministra školstva. Aj keď prostre-
die vychováva, sotva sa s parád-
nym školským nábytkom lepšie 
doženie zameškané. Asi by som sa 
vo funkcii ministra plne sústredil 
na dovzdelávanie žiakov, nie iba 
formou nepovinných letných škôl.

Pravda, výpadok učiva nemusí 
byť fatálny, keďže poväčšine sa dá 
všetko dohnať v ďalšom ročníku. 
Okrem toho v školách cítime, ako 
rýchlo sa deti adaptovali po návrate. 
Problematické sú najmä nižšie roční-
ky ZŠ, kde sa učia základné gramot-
nosti, najmä čítať a písať. To sa ani cez 
tie najlepšie kamery bez intenzívnej 
pomoci vyťažených rodičov nedá 
zvládnuť. 

Deviataci boli už diskriminovaní, 
prijímačky sa konali, teraz už nemu-
sia nič doháňať. Snáď sa im napriek 
nezohľadneniu ich situácie podarí 
dostať sa na zvolené školy. Maturan-
tom sa zase zrušili maturity, takže už 
nepotrebujú naháňanie učiva. Praxe v 
rámci odborných škôl sa dajú zinten-
zívniť v ďalšom školskom roku. 

Letné školy by mohli v niečom po-
môcť, ale efektívnejšie, no politicky 
neúnosné by bolo skrátiť prázdniny 
alebo zrušiť mimoškolské či iné ak-

tivity a hlavne testovania. Veľmi dô-
ležité je, aby rodičia mladších žiakov 
intenzívne pracovali so svojimi deťmi. 
Učiteľ nedokáže zázraky na počkanie. 
Sme na jednej lodi, nesieme na ple-
ciach nedostatky riadenia školstva.

Určite trvajte na tom, aby vaša 
škola otvorila letnú školu, kde sa budú 
vyrovnávať nedostatky. Inou cestou 
sú súkromné doučovania, existujú 
aj vzdelávacie skupinky, kde sa žiaci 
doučujú vedomosti, bez ktorých bude 
ťažké nadviazať na ďalší ročník. Sama 
škola má niekoľko možností, aby na-
sledujúcu jeseň prispôsobila vyučo-
vanie situácii. Je potrebné komuniko-
vať s vedením školy. Určite sa nemôže 
stať, že škola bude v septembri očaká-
vať, že žiaci vedia vedomosti z ročníka 
a veselo sa na ne môže nadviazať, veď 
bolo dištančné štúdium.

Nemyslím si, že výpadok v učive 
znamená katastrofu. Katastrofa na-
stane, ak sa znova na jeseň zatvoria 
školy.  Som presvedčený, že škola 
má možnosti pomôcť. Ale aj rodič. A 
čiastočne aj ministerstvo, ktoré však 
malo podať presný, jasný a realistický 
plán, čo so zameškaným učivom. Bez 
ohľadu na politiku. Ak to nedotiahlo, 
hľadajme riešenia v komunitách škôl. 
Tie sú vždy. 

Čo so zameškaným učivom?

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg ZŠ a VŠ

Dôležité
telefónne čísla

Záchranná lekárska služba
155

Požiarna služba
150

Polícia
158

Tiesňové telefónne číslo
112
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» KÚPIM SIMSON, STE-
LU, PIONIER Ponúknite 
0949505827

» Kúpim garsonku- 2iz 
byt. Súrne. Hotovosť. 
0910652053

» Kúpim domáce tka-
né plátno, vrecia, kro-
je, šatky, starožitnosti 
ako obrazy, maľované 
truhlice, hodiny a iné. 
0909117320

» Hľadám priateľku na 
lásku a rodinku. Mám 41 
r. 0911471781

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 uve-
rejniť v ľubovoľných iných 
našich novinách, KE zameňte 
za skratku novín, ktorú náj-
dete na druhej strane vľavo 
dolu. Službu PlatbaMobilom.
sk technicky zabezpečuje ELET, 
s.r.o.

02 AUTO-MOTO / iné 

14 RÔZNE / iné

07 REALITY / iné       

16 ZOZNAMKA    

Predaj a rozvoz po celej SR

/m2

-40%

-30%
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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

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
plus

ceny sú bez DPH

VÝSPRAVKY / ODVOZ ODPADU

Redakcia Košicko
Němcovej 30
KOŠICE
3. poschodie, č.d. B.3.07 

na novej
adrese
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„TO NAJLEP IE PATRÍ V ETKÝM!“

na stránke w 0911 711 243
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€

€ €

€ €

€

„Znovuobjavte starobylú tradíciu, ktorú nám zanechali svätí u
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vybav a má uzatvorené zmluvy

   so všetkými zdravotnými pois i

 a a pomocou najnovších technológií

ového tomografu a dentálneho mikroskopu

“All-on-four” (všetko na štyroch) je populárna
metóda implantácie zubov, v ktorej sú

implanto ustí a sánky.
Pri tejto technológii pacient dostáva pevné zuby

do 24 hodín.

Miniimplantáty
Miniimplantáty sú menšou a lacnejšou verziou

ak Zubné náhrady na
miniimplantátoch na rozdiel od klasických

zubn vyšujú
spok komfort pacientov.

Výhody:
 mo v Vašu

tézu

 bezbolestná aplikácia

bez chirurgických rezov

 minimum kontraindikácií

rýchle vhojenie

miniimplantátov

 mo tého

enia

Implantáty All-on-4®

Pracujeme so všetkými typmi implantátov.
Ponúkame viacero mo zubov.HAPPYDENT, s.r.o.

NAJNOVŠIE

TECHNOLÓGIE

LASTI

IMPLANTOLÓGIE

  | f @ .

www. aa .sk

Nájdete nás

/Medicínske centrum/ KOŠICE

66
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Vyrábame autokľúče, otvárame autá,
kódujeme diaľkové, servisujeme kľúče, ...
A samozrejme aj klasické a bezpečnostné 
kľúce na doma, systém generálneho kľúča, ...
Zavolajte a dohodneme postup. Ďakujeme. 

www.obuvkluce.sk                 www.autoklucekosice.sk

  volajte:                                    Košice a okolie

0918 549 903
AUTOKĽÚČE

| |

ÚAA

2x v KOŠICIACH

DENNE 9:00-20:00

 

Turnusová 

0903 717 998

85
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Uzávierka ďalšieho vydania regionálnych novín je 19. mája 2021
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F&H Tools s.r.o. pôsobí ako poskytovate  per r
v N r rstvo.

N r r s  Augsburgu pr
Mníchove v Nemecku. S r v r s rokom 

.

Pr r rmínu nástupu:

 Úspešne  
 Z r r r r r e 
 Výr re pr r u 
 R r  
 Pr r r y 
 N u

 
 Progra  

 sústr r r v 
 Výroba vysoko pr robkov pomocou výrobných nákresov 
 Samostatná kontr r l

 Ú re 
 Pr u 
 V r u 
 V r r k 
 N u

 U r v 
 Vyber r u 
 B ru vrátane prepr tr ru 
 N r repravných prostr o a

 Ú r re 
 R r  
 Pr u 
 F a 
 N u

 S r r r ravárenských pr h  
 výrobných halách 
 Ú r r rov pr y 
 Upr r í 
 Z r a 

V V Pr V ( rátane 
stov) rmínu 

nástupu na e  tools.eu

99
 0

64

85
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35
1info@c-group.sk I 0903 431 350

nabor@c-group.sk I 0910 431 545

PRIJMEME

3000 EUR/
mesačne Brutto

Mäsiara
(Rakúsko)

inininininininininninfffffffffofofofofofoffffofofffoffo@c-gr

85
03

21

PRÁCA PRE 
ELEKTRIKÁROV 
VO ŠVAJČIARSKU

TEL.: 0950 301 301 85
03

21

VVOO ŠŠVVAAJJČČIIAARRSSKKUU

TETEL.L : 0909090950505050 333301010101 333301010101

- Hľadám skupinu elektrikárov, alebo 
  aj jednotlivcov
- Práca vo Švajčiarsku
- 20 - 24 €/hod.
- Ubytovanie a dopravu hradí firma
- Zabezpečíme náradie a firemné auto
- Práca na TPP
- Viac info telefonicky 

66
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6

voľná pracovná pozícia

KOSENIE
a LETNÁ ÚDRŽBA

Platobné podmienky:
623 až 739 EUR/mesiac

0907 051 440 

861

5
1
9

1
6
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3
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72

2
35
8

57

912
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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 
 stále dostatok ponúk

-dň y 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 dohodite si pohovor. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 

85
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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 BLIŽŠIE INFORMÁCIE 
NA BEZPLATNEJ LINKE:NA BEZPLATNEJ LINKE:  

00880000  550000  009911

0944 113 140

Z Ľ A V A 

25%
DO 31.5.

2021
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