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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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Všetky formality

vybavíme za Vás

PENIAZE
NA RUKU!  

ZEEEEEEEEEE
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  

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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80907 946 25612-ročné skúsenosti

www.cisteniehrobov.sk
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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

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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Ok v p í
v aj adl

Hutnícka 22, Košice
www.realplus.sk

1.500€ODMENA
P A

11 •055/30 1
       

Garáž  JUŽNÁ TRIEDA /KE - JUH/

18m, elektrina, montážna jama, murovaná, garáž aj 
pozemok v osobnom vlastníctve.  ZNÍŽENÁ CENA

CENA:  22.990 € mobil:  0917 969 909
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, 39m2, loggia, pivnica, komplet. rekon., obývačka s 
kuchyňou + samostatná spálňa, slnečný a teplý

CENA: 88.000  € mobil:  0917 969 909

SKLADOVANIE

66
-0
00
4-
1

37
-0
00950 889 209

DOVOZ
MONTÁŽ

DOVOZ
PRENÁJOM LEŠENIA

0 889 209

MMOOONTÁŽ

www.lesenie.cz

0,06€
m²/den

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
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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

VETERINÁRNA AMBULANCIA
Košice-Pereš

www.sivet.sk
info@sivet.sk oskoro
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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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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 

KOŠICE
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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)

34
-0

01
1

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

PRIJÍMA NOVÝCH KLIENTOV 0903 723 044Í
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maľby nátery
0903 606 861MALIAR
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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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KOMPLEXNÉ REKONŠTRUKCIE
domy  |  byty  |  jadrá

0907 268 305  |  www.samkovci.sk
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Rekonštrukcie
bytových jadier, 0910 433 877

Kúpim obrazy, známky, knihy
0907 225 216
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Elektrické rekonštrukcie v bytových domoch
Údržba a odstraňovanie elektrických porúch
www.jmelektro.sk                      0948 609 910
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Vypratávanie pivníc, bytov,
stodol, atď.  ¦  0909 103 422
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Oprava a predaj turbodúchadiel
0905 694 397 | szabos@centrum.sk
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8PLATBA

v HOTOVOSTI0949 854 569
Kúpim GARÁŽ | Kúpim BYT
v Košiciach

VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMOV 
NA K¼ÚÈ TEL.0905 791 729

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

STROJOVÉ
POTERY
0948 300 988

PIESOK
ŠTRK

KAMENIVO

dovoz 
zdrama

Začala sa olympiáda populizmu

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Dáme im toľko! Nie, my im dáme 
viac! A tamtým eštébákom vezme-
me! Dáme,... dáme..., my dáme...

Vážení čitatelia, nenaleťte na to 
tým – chce sa napísať – grázlom -, ale 
volajme ich politici. Nič vám oni ne-
dávajú. A ak aj niečo niekde zvýšia, 
pridajú, to dostanete len to, čo vám už 
raz vzali. To sú vaše a naše peniaze, 
ktorých sa už dávno zmocnili. To je náš 
štátny rozpočet, nie ich!

„Dáme sociálne najslabším“ - tlčú 
sa do pŕs, no nevedia, že sociálne 
najslabších sa pandémia ekonomicky 
nijako nedotkla. Svoje dávky (uzná-
vam, malé), dostávajú na deň presne 
mesiac čo mesiac. Sociálne najslabší-
mi za posledných štrnásť mesiacov sa 
stali živnostníci, drobní podnikatelia, 
pracujúca inteligencia, učitelia, lekári, 
zdravotnícky personál. Tým tí hlúpi 
populisti „nedajú“ nič. Naopak, vezmú 
im aj to málo, čo si nejakým zázrakom 
zadovážili – na daniach. Lebo oni mu-
sia rozdávať, rýchlo sa zvolebnieva a 
musia toho rozdať veľa, nakúpiť zas 
toľko voličských hlasov, aby na ostat-
ných mohli ďalšie štyri roky zvysoka...

Sociálne najslabší sú dôchodco-
via s minimálnymi dôchodkami, hoci 

dreli celý život ako kone na to, aby si 
to tu raz mocní toho nášho malebného 
slovenského sveta mohli rozkradnúť. 
A nielen tí s minimálnymi. Príklad 
učiteľky, ktorá drala školskú katedru 
50 rokov, 50 ročníkov detí pripravila 
na život a ak by dnes nemala podporu 
blízkych, tak zo svojho dôchodku ide 
bez liekov pod most. Príklad poštárky, 
ktoré v lete, v zime, v daždi, v horú-
čavách roznášala poštu a často aj dô-
chodky – bez ochrany a za nejakých 
370 eur mesačne. Aký má asi predčas-
ný dôchodok, keď sa musí starať o svo-
ju matku, o ktorú sa odmietol postarať 
štát?

Nehanbia sa nám do tváre cez 
obrazovky hovoriť, ako nám dávajú. 
Hnus. Berú nám z nášho a časť toho 
nášho nám podhodia ako psovi kosť.

Zapamätajte si ich reči, veľko-
rysé „dary“ a hlavne ich 
aroganciu, drzosť, neob-
medzenú obmedzenosť 
a ignorantstvo. My ich 
nezaujímame. Iba v deň 
volieb. A tie budú. Buď 
čoskoro, alebo v 
riadnom termíne. 
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-odvoz-dovoz
-sťahovanie
vypratávanie
pivníc, záhrad
-likvidácia 
azbestu-eternito-
vých striech, staveb-
ného a iného odpadu
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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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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

www.qualident.sk
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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.
Urobte preto ešte dnes správne rozhodnutie 
pre zdravie a krásu svojich zubov.

PRE BLIŽŠIE INFORMÁCIE
NÁS NEVÁHAJTE KONTAKTOVAŤ

MDDr. Lenka Budziňáková
Zubná ambulancia a dentálna hygiena

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

ZUBY NA SPLÁTKY
BEZ NAVÝŠENIA
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REMPO UNIVERS EU, s.r.o. KOŠICE
Južná trieda 48
(areál Frank biznis centrum)

Letná
ponukaLetná
ponuka

rôznofarebné

NEPREMOKAVÉ
LÁTKY vhodné
na záhradné sedenia,
makrízy, slnečníky, ...

VÝROBA
molitánových

MATRACOV
na mieru

aj s možnosťou očalúnenia

0917 660 798

0904 958 450

www.rempouniverseu.sk

za skvelé ceny!

jaj s možno

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

SPRÁVY  VODA  KÚRENIE  PLYN
 SADROKARTÓN  KAZETY

www.facebook.com/V.Skrivanek 37
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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
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SŤAHOVANIE
PREPRAVA

VYPRATÁVANIE
pozemkov,

bytov, domov
ODVOZ

staveb. odpadu
KOSENIE záhrad

NON STOP
0908 222 911
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VÝHODNÉ Z AVY!

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
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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Ak na fasáde vášho domu nie sú vidi-
teľné nijaké trhliny alebo iné poško-
denia, potrebuje iba oživenie a vaša 
práca bude jednoduchá a rýchla.

Usadené nečistoty na fasáde znižu-
jú priľnavosť nového náteru, preto je 
pred nanesením novej fasádnej farby 
potrebné vyčistiť povrch fasády čis-
tiacim prostriedkom. Následne stačí 
naniesť dva nátery kvalitnou fasádnou 
farbou a váš dom opäť zažiari.

Povrchové úpravy dreva sú iná ka-
pitola. Majú dvojaký význam – plnia 
ochrannú, ale aj estetickú funkciu. Vo 
vonkajšom prostredí sú drevené kon-
štrukcie a nábytky vystavené vplyvom 
počasia, preto je posilnená ochranná 
funkcia, najmä odolnosť náteru pro-
ti vode, mrazu a UV žiareniu. Nátery 
určené na použitie v interiéri nemusia 
natoľko odolávať nepriaznivým pod-
mienkam, v istých prípadoch však tiež 
musia chrániť pred vlhkosťou (podla-
hy, kúpeľňový nábytok) či oškretím 
(pracovné dosky, podlahy).

Ak neviete, kedy už nastal čas nevy-
hnutne nátery na dreve obnoviť, ľahko 
sa to dozviete.

Na drevo kvapnite kvapku kvapku 
vody – keď kvapka rýchlo vsiakne, mu-
síme náter renovovat‘.

Ak sa voda udrží na povrchu dlhšiu 
dobu alebo ak stečie zo zvisle natretej 
plochy, náter je ešte postačujúci a ob-
nova náteru ešte nie je potrebná. Test s 

kvapkou vody však nie je jediný smero-
dajný test.

Ak sú na povrchu mechanické po-
škodenia (napr. po krupobití) alebo 
praskliny, musíme náter obnovit‘. Dre-
vo je potrebné aj dôkladne skontrolo-
vat‘ a zistit‘, či nie je napadnuté škod-
cami. V takom prípade je ešte potrebná 
renovácia a pred tým aj sanácia dreva.

V rámci obnovy náterov je dobré 
zhodnotiť, čo od dreva očakávame. Ak 
chceme zachovať jeho drevenú kres-
bu, vyberáme lazúru, ktorá môže mať 
priamo aj konkrétny odtieň. Ten drevo 
nefarbí, len mu dodáva nádych kon-
krétneho odtieňa, ak je aplikovaný na 
svetlejšie drevo. Drevená kresba zostá-
va naďalej.

Tenkovrstvá lazúra sa používa na 
nefarbené drevo. Najmä to, kde chce-
te využiť a oceniť prirodzený drevený 
vzhľad. Jej využitie je všade tam, kde 
je nelakované a farbené drevo vysta-
vené poveternostným podmienkam 
a vzdušnej vlhkosti. Lazúru doprajte 
svojmu plotu, zábradliu a iným dreve-
ným plochám a konštrukciám raz za 
dva roky prípadne viac rokov, podľa 
potreby.  Na terasy, kde je vyššie pôso-
benie vody a dažďa je vhodné používať 
olejové nátery určené na terasy. Obno-
vujúca lazúra na drevo, ktorá obsahuje 
UV ochranu, umožní dlhšie zachovať 
farbu na slnku vystavovanom dreve. 

Renovačné a udržiavacie nátery

» red



KE21-20 strana- 5

SLUŽBY, BÝVANIEKOŠICKO 5

32
-0
05
5-
1

83
-0
01
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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0905 625 433 remal.kosice@centrum.sk

30
na trhu

30
na trhu
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PVCOkná
a vchodové dvere
Interiérové dvere

Objednávky príjmame
mailom a telefonicky

0905 694 993
drevoplast@drevoplast.eu

www.drevoplast.eu
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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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Ministerstvo životného prostredia 
SR je prekvapené tónom aj neod-
bornosťou stanoviska Ministerstva 
pôdohospodárstva a rozvoja vidie-
ka SR, (v ďalšom stanovisko) ktoré 
tvrdí, že prijatím vyhlášky k zákonu 
o ochrane prírody a krajiny (v ďal-
šom vyhláška) sa ministerstvo ži-
votného prostredia snaží poškodiť 
chovateľov, alebo dokonca ohroziť 
vidiecky život.

„Stanovisko ministerstva pôdo-
hospodárstva vnímame ako pozostatok 
názorov prežívajúcich z mečiarovskej a 
ficovskej éry, v ktorej bolo umelo žive-
né nepriateľstvo pôdohospodárov voči 
ochrancom životného prostredia.

Či sa to na ministerstve pôdohospo-
dárstva niekomu páči, alebo nie – je 21. 
storočie a ochrana životného prostredia 
dôležitou oblasťou štátnej politiky. 

Ministerstvo pôdohospodárstva 
disponuje ročne miliardami eur, avšak 
v tejto zodpovednosti v minulosti zlyhá-
valo. Raz pre korupciu, inokedy pre ne-
odbornosť a zaostávanie svojich politík. 
To zaostávanie si v minulosti zastieralo 
napr. aj výhovorkami na ochranu príro-
dy. Z ochrany prírody sa robil odporca 
pôdohospodárov, potravinárov alebo 
lesníkov.

Voči už ukončenému legislatívnemu 
procesu vydalo ministerstvo pôdohos-

podárstva zvláštne, de facto politické 
stanovisko. Žiada v ňom, aby sme vy-
hlášku odvolali. Hlavne ale na veľkej 
ploche hlása nepravdy, ktoré majú voči 
vyhláške, aj voči ochrane prírody, posta-
viť farmárov, chovateľov aj včelárov.

Takáto  politická kampaň minister-
stva pôdohospodárstva voči už vydanej 
vyhláške je v slovenskej politike niečím 
nebývalým. Všetko sa to nedá pochopiť 
inak, než ako zámerné úsilie o oddiale-
nie vydania vyhlášky. Možno preto, aby 
sa stihla naplniť kvóta z roku 2020 pre 
zastrelenie 50 chránených zvierat (vy-
danú tými istými úradníkmi minister-
stva pôdohospodárstva). Ak obštrukcie 
niekomu poslúžili, potom iba záujmom 
trofejnej elity poľovníkov, ktorí si túžili 
streliť do vlka.“ Píše sa v stanovisku re-
zortu ministra Jána Budaja voči názo-
rom rezortu ministra Jána Mičovského.

Ministerstva pôdohospodárstva 
napadlo vyhlášku o ochrane vlka

» Zdroj: MŽP SR – redakčne krátené
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RÁMOVÉ ZASKLENIE

PRÍSTREŠKY, ALTÁNKY

TERASY− ZIMNÉ ZÁHRADY DREVO - HLINÍK - OCEĽ
SKLO - PLECH - BRAMAC

BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE

2424
rokov

PROMONT GLASS s.r.o.

0918 623 064OBJEDNÁVKY: promontglass@promontglass.sk      www.promontglass.sk

Promont Glass sro
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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
88
-0
06
2

Grilovacia sezóna
začína... PREDAJ RÝB | CENY SÚ UVEDENÉ

VO VYPITVANEJ VÁHE

Jeseter

Pstruh Amur

Sumec

uh
DÚHOVÝ

C E LO R O Č N Ý

12,50
€/1 kg

13,50
€/1 kg

Pst
7,50

€/1 kg

7,-
€/1 kg

Amur
8,-
€/1 kg

mec
12,5012 50

€/1 kg
,50,512,50

€/1 kg

7 -
Kapor
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ZÁHRADNÍCTVO

www.zahradnictvo-uhrin.sk0940  234  800

Realizácia okrasných záhradRealizácia okrasných záhrad

Strihanie okrasných drevínStrihanie okrasných drevín
Budovanie jazierok, potokov, fontánBudovanie jazierok, potokov, fontán
Automatické zavlažovacie systémy zn. GardenaAutomatické zavlažovacie systémy zn. Gardena

Realizácia okrasných záhrad
Montáž robotických kosačiek
Strihanie okrasných drevín
Budovanie jazierok, potokov, fontán
Automatické zavlažovacie systémy zn. Gardena

PRENÁJOM PRENÁJOM 
FASÁDNEHO LEŠENIA FASÁDNEHO LEŠENIA  

a dopravou.a dopravou.

Kontakt: Kontakt: 0915 941 1210915 941 121
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INZERÁT,KTORÝ
PREDÁVA
Redakcia Košicko
Němcovej 30, Košice
3. poschodie, č.d. B.3.07 

24. mája 1993
Eritrea získala nezávislosť od Etiópie 

Výročia a udalosti
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u nás si nemusíte 
vyberať medzi

OD PONDELKA 24 . 5.

349
-35%

cena za 1 kg

5.39

odchované na

Parenica  
• údená/

neúdená

499

2 x 30 ks

(1 kus = 0,08)

60 kusov

Vajcia “M”

349
Supercena

1 000 g balenie

Mleté 
mäso mix

Kuracie 
prsné rezne

119
150 g

(100 g = 0,79) 089

120 g

(100 g = 0,74)

• krájaný

899

1 l

• extra jemná

38 % 199
250 g

(1 kg = 7,96)

199
350 g

(1 kg = 5,69)
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333
500 g

(1 kg = 6,66)

balenie

• rôzne druhy

799
12 x 0,5 l

6 l

699

500 g

199
500 g

399
300 g

152/132/120/110 ks

1999

Pampers 

• veľ.: 3/4/4+/5

499
papier  
• 4-vrstvový

089

250 g

• rôzne druhy

... a mnoho ďalších výrobkov na

OD PONDELKA
24. MÁJA
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» Kúpim 2- 3 izb byt v 
KE. Súrne. Hotovosť. 
0910652053

» Ženu na vážny 
vzťah manželstvo 
0904953858

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 mobilný 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 rov-
nakú sms toľkokrát, v koľkých týždňoch chcete in-
zerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných 
našich novinách, KE zameňte za skratku novín, ktorú 
nájdete na druhej strane vľavo dolu. Službu Platba-
Mobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

07 REALITY / iné 

16 ZOZNAMKA    

Ťažko radiť rodičom budúcich 
prvákov, akú základnú školu (ZŠ) si 
vybrať, keď v okolí máte iba jednu 
alebo je rozhodujúcim kritériom 
vzdialenosť od bydliska. Niekedy 
je nemožné dostať sa na inú ako 
spádovú školu. Súkromné školy si 
nemôže dovoliť každý. Ani domáce 
vzdelávanie. Napriek tomu sa mno-
hí rodičia snažia svojim budúcim 
školákom nájsť to najlepšie.

Ako spoznať dobrú ZŠ? Určite nie 
podľa štátnych testovaní a podivných 
rebríčkov úspešnosti. Dôležité je pô-
sobenie školy navonok i vo vnútri. 
Vizuálne zanedbaná škola prezrádza 
postoj jej zamestnancov k nej. Najmä v 
situácii, keď sa dnes dbá o to, aby ško-
la priťahovala pozornosť aj vzhľadom. 
Dôležité je všímať si, ako škola funguje 
ráno, popoludní, cez vyučovanie. Veľ-
mi veľa vám prezradí vstup do školy. Či 
je temný, uzatvorený, bez informácií a 
kútikov na sedenie alebo je naopak 
otvorený návštevníkom. Keďže boli 
školy dlho zatvorené, užitočným zdro-
jom informácií je aj webová stránka. 
V 21. storočí vizuálne zaujímavá, pra-
videlne aktualizovaná, obsahujúca 
komplexné informácie. Veľa prezradia 
fotografie z aktivít. Ak je web iba pro-
formou, nie je to dobrá vizitka. Všímaj-
te si aj okolie školy, či obsahuje hracie 
prvky, ihriská, či žije aj po vyučovaní. 
Deti tu predsa budú  pol dňa. Ak sa dá, 

komunikujte so zamestnancami školy, 
overte si ich pri zápisoch. Komuniká-
cia veľa prezradí. Pýtajte sa absolven-
tov ZŠ, ako boli spokojní. Môže sa totiž 
stať, že škola na I. stupni nevykazuje 
problémy, no na druhom stupni sa ob-
javujú. Neberte doslova klebety o ZŠ, 
overujte si ich, negatívne referencie 
môžu mať reálny základ. Pristupujte k 
nim konštruktívne. Nehľadajte utopic-
ky dokonalú ZŠ. Pýtajte sa na ZŠ aj v 
blízkych materských školách, ktoré ju 
poznajú. Môžete si pozrieť aj výročné 
správy o fungovaní ZŠ, ktoré sa po-
vinne zverejňujú na webe. Obsahujú 
informácie o prospechu žiakov, o akti-
vitách či úspechoch školy. O škole vám 
môže podať informácie aj zriaďovateľ, 
hoci ten môže byť zaujatý. Prípadne si 
prelistujte miestne médiá a články na 
internete.

Napriek všetkým vašim zisteniam 
sa môže stať, že škola sa bude správať 
inak, ako to prezentuje. Vtedy si treba 
uvedomiť, že aj rodičia sú dôležití (nie 
podradení) členovia komunity školy a 
je nevyhnutné, aby sa zúčastňovali na 
jej fungovaní či na riešení problémov, 
ktoré ničia povesť školy, znižujú kvali-
tu vyučovania či znepríjemňujú životy 
detí. 

Ako vybrať základnú školu?

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

www.regionpress.sk
.www regionpress.sk

sieť 39 regionálnych novín
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Odišiel Viliam Turčány, PhDr., CSc.,  Dr. 
h. c., slovenský básnik,  vysokoškolský 
pedagóg, jeden z najvýznamnejších 
slovenských vedcov a prekladateľov a 
najstarší člen Spolku slovenských spi-
sovateľov. 

Odprevadili sme ho pred týždňom v 
rodnej Suchej nad Parnou, kde bude na-
vždy odpočívať v pokoji.

„Jeho poézia je plná hravosti, tepla, ži-
votnej múdrosti a hlbokej úcty k dôstojnosti 
človeka... Významnú časť života i svojich 
tvorivých schopností venoval najstaršej 
slovanskej literárnej pamiatke, veľbásni 
Proglas. Ako neustále nespokojný pedant ju 
prebásnil do slovenčiny viac ako desaťkrát, 
venoval jej množstvo štúdií a článkov, sám 
ju recitoval a prednášal o nej. Viliam Tur-
čány bol však predovšetkým jedným z naj-
významnejších slovenských prekladateľov. 
Každá národná literatúra si svoju vyspelosť 
a rovnocenné postavenie v kultúre našej ci-
vilizácie potvrdzuje prekladmi najvýznam-
nejších diel svetovej literatúry. Turčányho 
trojzväzkový preklad Danteho Božskej ko-
médie s nádhernými ilustráciami Vincenta 
Hložníka patrí medzi najväčšie poklady 
nášho písomníctva a už dlhé roky zdobí aj 
moju domácu knižnicu...“ napísal po prijatí 
správy o odchode veľkého barda na sociál-
nej sieti Eduard Chmelár.

Dielo a práca Viliama Turčányho, kto-
rému udelila Akadémia umenia a kultúry 

v Kalifornii v roku 2000 titul doktor litera-
túry, boli viackrát ocenené. V januári 2002 
sa stal nositeľom štátneho vyznamena-
nia Pribinov kríž I. triedy, ktoré mu udelil 
prezident SR za prínos v literárnej vede a 
prekladateľstve. Medzinárodná federácia 
prekladateľov ho v roku 1993 poctila Cenou 
Karla Čapka, viackrát získal Cenu Jána Hol-
lého a v máji 2017 získal Cenu Blahoslava 
Hečka za celoživotné dielo.

„... Najväčším pokladom, najväčším 
vývozným artiklom malého národa, nie sú 
autá, zbrane a suroviny, ale jeho kultúra. 
Bez nej nie sme ničím. Kultúra si zaslúži 
po rokoch devastácie opäť zaujať ústredné 
miesto v našom bytí. A majster Turčány bol 
jej noblesným veľvyslancom.“ (Citát Edu-
ard Chmelár).

Česť jeho večnej pamiatke.

Rozlúčili sme sa 
s časťou národného pokladu

» REGIONPRESS
Reprofoto zdroj YouTube (@Televízia TA3 )

Valné zhromaždenie Organizácie 
Spojených národov vyhlásilo rok 
2021 za Medzinárodný rok ovocia a 
zeleniny. Cieľom tohto kroku je vý-
razné zvýšenie konzumácie ovocia 
a zeleniny, rozšírenie povedomia 
o výhodách konzumácie ovocia a 
zeleniny, ich zdravotné a výživové 
benefity, presadzovanie zdravej 
výživy prostredníctvom trvalo udr-
žateľnej výroby a spotreby ovocia a 
zeleniny. 

„Na Slovensku máme dobré pod-
mienky na pestovanie rôznych druhov 
ovocia a zeleniny. Je to dané kvalitnou 
pôdou a podnebím, v ktorom sa naša 
krajina nachádza. Z toho jedinečného 
daru, ktorý nám bol nadelený preto 
musíme čerpať do budúcnosti, pretože 
všetky u nás dopestované plody sú bo-
haté na množstvo vitamínov a cenných 
látok. Je preto na každom z nás, aby sme 
podporovali domácich producentov a 
zároveň prispeli k zlepšovaniu našej ži-
votosprávy, zvlášť v pandemickej dobe, 
ktorá kvári vyše roka nielen našu kraji-
nu,“ uviedol na stretnutí štátny tajom-
ník MPRV SR Andrej Gajdoš.

Hlavným cieľom tejto kampane je 
zvyšovanie povedomia a zameranie 
pozornosti na výživové a zdravotné 
výhody konzumácie ovocia a zeleni-
ny. Ďalej je to podpora rozmanitej, vy-

váženej a zdravej výživy a životného 
štýlu konzumáciou ovocia a zeleniny 
obyvateľmi. Neoddeliteľnou témou Me-
dzinárodného roka ovocia a zeleniny 
je taktiež znižovanie odpadu v oblasti 
produkcie a spracovania ovocia a zele-
niny, podpora produkcie ovocia a ze-
leniny, ktorá prispieva k udržateľným 
potravinovým systémom. 

Na tieto aspekty nadväzuje i lepšia 
udržateľnosť skladovania, prepravy, 
spracovania, maloobchodu, znižovania 
odpadu a recyklácie, ako aj interakcie 
medzi týmito procesmi. Strategicky kľú-
čovou v tejto oblasti je integrácia drob-
ných poľnohospodárov vrátane rodin-
ných farmárov do miestnej, regionálnej 
a globálnej výroby  i nevyhnutné prijí-
manie inovatívnych prístupov a techno-
lógií v boji proti potravinovým stratám a 
plytvaniu ovocím a zeleninou.

Najzdravšie ovocie a zeleninu 
máme rovno pod nosom

» red - Zdroj: TS MpaRV SR
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Sledujte od 21. mája
na RTVS

viac na www.citronada.show

Službu technicky zabezpečuje Mediatex s.r.o.,
cena spätnej SMS: 1€ s DPH, viac info na www.citronada.show

Generálni partneri:

na číslo  7000

pošli heslo
CITRONADA

Vyhraj nový Enyaq na 2 týždne a 2x e-bajk navždy, zapoj sa a 
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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

montáži

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

aannníímmm
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

formácie v predajni

NA SPLÁTKY
BEZ NAVÝŠENIA

 

Turnusová 

0903 717 998

85
_0
21
6

Múzeum je umiestnené v Iserovom dome 
z r. 1717, ktorý je súčasťou pamiatkovej re-
zervácie ľudovej architektúry. 

Expozícia je rozdelená do dvoch častí. 
V prvej časti sa môžete oboznámiť s histó-
riou Veľkých Levár a s príchodom habánov 
do obce. V druhej časti sú ukážky habán-
skych remesiel.

Zaujímavý je spôsob života habánov, 
ktorým sa odlišovali od domáceho oby-
vateľstva a určite Vás upúta i architektúra 
v Habánskom dvore.

Pozývame vás aj na peknú prechádzku 
po náučnom chodníku popri potoku Rudava.

Habáni žili v novoveku na južnej Mo-
rave a na Slovensku, kde sa uchýlili pred 
prenasledovaním v západnej Európe (na 
Slovensku neskôr aj pred prenasledovaním 
na Morave). Napokon utiekli zo Slovenska 
do Sedmohradska, odtiaľ do južného Ruska 
a do severnej Ameriky, kde žijú dodnes.

Na Slovensko prišli z Nemecka cez 
Moravu najmä na Spiš (1529). Medzi rokmi 
1550 a 1622 mali na Slovensku nepretržite 
existujúce dvory v 23 obciach, plus ďalšie, 
ktoré po relatívne krátkom čase zanikli. Na-
príklad obce Veľké Leváre, Brodské, Dubni-
ca nad Váhom a Častkovce, kde sa doteraz 
zachovala prezývka občanov Častkoviec 
a to habáni.Koncom 17. storočia sa im roz-
padol systém spoločného hospodárenia. 
Časti bolo dovolené zostať na Slovensku s 
určitými právami, no museli prestúpiť na 

katolicizmus.
Žili v oddelených sebestačných osadách 

(komúnach, tzv. haushabenoch – odtiaľ ná-
zov habáni) s vlastnou cirkevnou, politic-
kou a hospodárskou samosprávou. Známi 
boli ako usilovní všestranní remeselníci. 
Preslávili sa habánskou keramikou, ktorej 
technológia pretrvala v ľudovej výrobe.

Na Slovensku sa od konca 17. storočia 
postupne jazykovo asimilovali (poslovenči-
li). Po nemecky na Slovensku prestali hovo-
riť posledné skupiny okolo roku 1900.

Habánske múzeum je otvorené od 15. 
mája do 2. októbra 2021 každú sobotu od 
10.00 do 18.00 hod. 

Cez týždeň je otvorené len na základe 
telef. objednávky. Väčšie skupiny je po-
trebné vopred ohlásiť, 034-7794493, 034-
7794316, 034-7794107, 034-94317 alebo kul-
turnydom@levare.sk.

GPS 48.501770, 16.994219

Veľké Leváre pozývajú na návštevu 
Habánskeho múzea 

» red

28. mája 1999  
v Miláne po 22 rokoch reštaurácie bolo sprístupnené majstrovské 
dielo Leonarda da Vinci Posledná večera  

Výročia a udalosti
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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
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voľná pracovná pozícia

KOSENIE
a LETNÁ ÚDRŽBA

Platobné podmienky:
623 až 739 EUR/mesiac

0907 051 440 
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PONÚKAME PRÁCU V ČR 
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

HRADEC KRÁLOVÉ
- OPERÁTOR VÝROBY

BRANDÝS NAD LABEM
- VODIČ VZV 
  (V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME  VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY

BLIŽŠIE INFORMÁCIE BLIŽŠIE INFORMÁCIE 
NA BEZPLATNEJ LINKE:NA BEZPLATNEJ LINKE:  

PODMIENKA: UKONČENÉ PODMIENKA: UKONČENÉ 
STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIESTREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE

0800 500 0910800 500 091

PRÁCA PRE 
ELEKTRIKÁROV 
VO ŠVAJČIARSKU

TEL.: 0950 301 301

VVOO ŠŠVVAAJJČČIIAARRSSKKUU

TETELL.:: 09095050 3 30101 3 30101

- 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 
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0944 113 140

Z Ľ A V A 

25%
DO 31.5.

2021
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