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Všetky formality

vybavíme za Vás

PENIAZE
NA RUKU!  
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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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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

SKLADOVANIE
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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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Certifikovanébezpečnostnédvere
za najnižšie ceny vKošiciach!!!
Certifikovanébezpečnostnédvere
za najnižšie ceny vKošiciach!!!

BEZPEČNOSTNÉ DVEREBEZPEČNOSTNÉ DVERE

s montážou s montážou

od

s montážou

Vhodnéaj do
PÔVODNEJ
zárubne!!!

Vhodnéaj do
PÔVODNEJ
zárubne!!!

4990 € 0499 €
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Pozvárame nový
a opravíme
starý projekt
Výroba a mont
oce ových konštrukcií
• Mre e • Brány • Stoly • Schody
• Zábradlia • Nosníky • Strechy
• Balkóny • Konzoly • Reklamné nosi e

ý

0950 889 209

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

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

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
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www.fach.sk, fach.ujlaky@gmail.com

Ubytovanie na chate pod Tatranskou Lomnicou, 
Stará Lesná do 8 osôb:

od 7.8 - 14.8. 2021 a september - december 2021
Tel. kontakt: 0905 980 642 34
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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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Ok v p í
v aj adl

Hutnícka 22, Košice
www.realplus.sk

1.500€ODMENA
P A

11 • 055/30 1
       

1,5  izb. TRIEDA SNP  /KE - TERASA/ 
OV, 1.p, 41m, bez loggie, kumbál na spol. chodbe, 
pôvodný stav s plastovými oknami, výborná lokalita
CENA: 99.000 € mobil:  0917 969 909

3 izb. VIEDENSKÁ /KE – ŤAHANOVCE
OV, 6.p, 64m, loggia, po rekonštrukcii, byt je možné si 
rezervovať, podpis kúpnych zmlúv je možný až 02/2022 
CENA: 135.000 € mobil:  0915 864 533

3 izb. MICHALOVSKÁ /KE - TERASA/
OV, 1.p, 55m, loggia, kumbál na spol. chodbe, čiastočná 
rekonštrukcia., tichá zelená lokalita 
CENA: 155.000 € mobil:  0917 969 909
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KOMPLEXNÉ REKONŠTRUKCIE
domy  |  byty  |  jadrá

0907 268 305  |  www.samkovci.sk

66
-0

01
2-

2

-odvoz-dovoz
-sťahovanie
vypratávanie
pivníc, záhrad
-likvidácia 
azbestu-eternito-
vých striech, staveb-
ného a iného odpadu
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PLATBA v HOTOVOSTI0949 854 569
v Košiciach

kosenie.kosenie@gmail.com I 0949 887 569

Kosenie I
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remal.kosice@centrum.sk
0905 625 433

Maľby - nátery schodísk a nebytových priestorov.
Obnova bytov, fasád a nátery striech.

34
-0

08
3

PLOCHÁ STRECHA  ZELENÁ STRECHA  HYDROIZOLÁCIE
 hydroizolacie.kosice@gmail.com   0 9 0 3  6 5 8  5 8 3
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Volajte na 0907 900 717 a dozviete sa maximálnu
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ZARIADENIE PRE SENIOROV

PRIJÍMA NOVÝCH KLIENTOV • 0903 723 044Í

Kúpim obrazy, známky, knihy
0907 225 216
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maľby nátery
0903 606 861MALIAR
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Elektrické rekonštrukcie v bytových domoch
Údržba a odstraňovanie elektrických porúch
www.jmelektro.sk                      0948 609 910

MOYZESOVA 46, KOŠICE 
tel.: +421 903 41 81 30

+421 903 41 81 33
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Tel. č. 
0911 917 502 

0911 134 702

Upratovanie domácností, kancelárií, 
spoločenskych hál, bytových vchodov. 

email: roberthimal@gmail.com
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Maľovanie, stierkovanie, sieťkovanie,
omietky, plávajúce podlahy,

drobné stavebné práce ¦ 0909 103 422
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REKONŠTRUKCIE 
BYTOV, DOMOV
omietky, maľby, obklady, sadrokartóny

0915 247 802
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Rekonštrukcie: maľovanie,
stierky, omietky, sieťkovanie

a drobné úpravy  ¦  0909 103 422

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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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

34
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290905 161 243PRÁCE VO V ÝŠK ACH
NÁTERY STRIECH,  KLAMPIARSKE PRÁCE
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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

NOVOOTVORENé vietnamské bistro
Námestie osloboditeľov 22, 04001 Košice  | Tel. 0949 199 001

Euphoria         euphoria.sk

Nie sme zlí!

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

„Nie sme zlí, načo záplava horkých
slín, sladké výmysly, nie sme zlí, azda 
bývame bezradní, bez chýb nie je nik. 
Súdia nás, merítkom póz a fráz a v nás 
je viac.“ Spieva sa v známom evergree-
ne skupiny Elán.

Všímate si, koľko samozvaných ka-
zateľov jedinej pravdy sa vynorilo všade 
okolo nás? Čím hlúpejších a čím agresív-
nejších, o to hlučnejších? Médiá hlavného
prúdu nás už mesiace stavajú iba pred dve 
možnosti – ÁNO alebo NIE. DOBRÝ alebo 
ZLÝ. ZODPOVEDNÝ alebo NEZODPOVED-
NÝ. A politici takmer sadisticky prikurujú 
– SLOBODNÍ alebo NESLOBODNÍ. Vnorili
sme sa do sveta čiernej a bielej. Jeho dote-
raz nám milé farby ktosi nateraz zmazal. 
Nehodia sa. Nehodí sa, ak svet je prostre-
dím, v ktorom môže existovať aj iná ako
moja pravda. Hoci, každý aspoň ako-tak 
inteligentný človek už dávno vo svojom 
praktickom živote zistil, že viaceré prav-
dy môžu mať aj prienik. Lenže – prienik
je infiltrácia, prienik oslabuje. Prienik 
obmedzuje egoistov v ich manévrovacom 
priestore. 

Rozdelili spoločnosť. Vedome, aby ju 
oslabili. Naopak, aby sa upevnili vo svo-
jej moci. Lebo inak ju presadiť nevedia.
Ani múdrosťou, ani osobným príkladom,

nie sú to žiadne autority a už vôbec nie 
vzdelanci. Platí rovnako pre politikov 
ako pre médiá hlavného prúdu. Slabosi 
delia, silní spájajú. Silných niet. A preto
je iba zlých a dobrých. Lenže, tí zlí (podľa 
dobrých) nie sú v skutočnosti zlí, iba majú 
iný názor. A to je hriech. Veľký hriech v 
očiach slabochov, uzurpujúcich si moc.

Nenechajme sa deliť na zlých a dob-
rých, na múdrych a hlúpych, sme predsa 
ľudia. Všetci sme ľudia. Nepripusťme, aby 
tu vyrastali znovu nejaké čisté a menej
čisté rasy. Sme kresťanské Slovensko – 
kresťanstvo je láska a pochopenie. Kres-
ťanstvo je podávanie ruky, vypočutie si 
blížneho. Kresťanstvo je cesta nádeje, nie 
uvrhnutie do totálnej beznádeje. Nená-
visť a hnev kresťanstvo nepozná.

Nerozdeľujme sa priatelia, nerozdea -
ľujme sa v rodinách, nerozdeľujme spo-
ločnosť! Nedovoľme nechať fungovať túto 
hru na neobmedzenú moc a dzenú moc a 
nadvládu nad vvšetkým a 
každým už len ttým, že ho 
umlčíme. To tu už predsa 
bolo a neraz! Poččúvajme sa 
a rozmýšľajme.

Pekný letný týž-
deň vám želá
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Rekonštrukcie
bytových jadier, 0910 433 877
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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

545€

Brugmann
SALAMANDER

510€
REHAU

715€
Brugmann
SALAMANDER

480€
REHAU

610€
AKCIAAKCIA

AKCIA

5-komorový profil:

KOŠICE
Južná trieda 97
(pred ČS OMV)

tel.:

055/728 87 80 - 1
0905 89 89 81

Najvyššia rada okien
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LETNÁ AKCIA

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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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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OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

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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AUGUST

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

1. Diana

2. Berta

3. Miloslav

4. Prokop
5. Cyril, Metod

6. Patrik, Patrícia

7. Oliver

8. Ivan

9. Lujza

10. Amália

11. Milota
12. Nina

13. Margita

14. Kamil

15. Henrich

16. Drahomír, Rút

17. Bohuslav

18. Kamila
19. Dušana

20. Iľja, Eliáš

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

SPRÁVY  VODA  KÚRENIE  PLYN
 SADROKARTÓN  KAZETY
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PVCOkná
a vchodové dvere
Interiérové dvere

Objednávky príjmame
mailom a telefonicky

0905 694 993
drevoplast@drevoplast.eu

www.drevoplast.eu

realizácia: striech-plech, beton, škridla
� Plech aj na ETERNIT a trapez na fasádu

likvidácia azbestu - BEZKONKURENČNÉ CENY

PERFEKTNÉ riešenie
� Maloformát krytina - manzardové strechy, odkvapy 

/tzv. čínske MIN. ODPAD/

www strechyzecolt.sk � 0915 950 810
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AKCIA

Po novom sa napríklad mení definícia 
plne zaočkovanej osoby. 

Po nadobudnutí účinnosti novej vy-
hlášky sa za plne zaočkovanú bude pova-
žovať:
• osoba najmenej 14 dní ale nie viac než 12 
mesiacov po aplikácii druhej dávky očko-
vacej látky  s dvojdávkovou schémou,
• osoba najmenej 21 dní ale nie viac než 12 
mesiacov po aplikácii prvej dávky očkova-
cej látky s jednodávkovou schémou,
• osoba najmenej 14 dní a nie viac než 12 
mesiacov po aplikácii prvej dávky očkova-
cej látky, ak bola prvá dávka očkovania po-
daná v intervale do 180 dní od prekonania 
ochorenia COVID-19.

Pre ľudí, ktorí sa zaočkovali pred 9. 
júlom 2021 a po novom nebudú spĺňať de-
finíciu plne zaočkovanej osoby, sa izolácia 
skončí obdržaním negatívneho výsledku 
RT-PCR testu (test bude hradený štátom), 
pričom laboratórnu diagnostiku je možné 
vykonať už v prvý deň karantény. Toto pre-
chodné ustanovenie bude platiť pre osoby, 
ktoré na územie SR prídu do 2. augusta 2021 
do 6:00. 

Na osoby, ktoré sa zaočkovali po 9. 
júli 2021, čiže po začiatku účinnosti dote-
rajšej vyhlášky, sa toto prechodné usta-
novenie vzťahovať nebude. V ich prípade 
totiž uplynul príliš krátky čas na to, aby 
sa im vytvorila aspoň minimálna hladina 
ochranných protilátok. Pre uvedené osoby 

platí povinnosť domácej karantény, pričom 
test je možné podstúpiť najskôr na piaty 
deň. Ak je výsledok testu negatívny, karan-
téna sa končí.

Osoby, ktoré nie sú schopné preuká-
zať sa dokladom o statuse plne zaočkova-
nej osoby (v slovenskom, českom alebo 
anglickom jazyku), sa nepovažujú za plne 
zaočkované a platia pre ne podmienky ako 
pre nezaočkované osoby.

Nezaočkované osoby majú výnimku z 
karantény napríklad ak:
• nemôžu byť zaočkované zo zdravotných 
dôvodov, predložia o tom lekárske potvrde-
nie od špecialistu (vzor je prílohou č. 4 vy-
hlášky) a zároveň majú negatívny výsledok 
RT-PCR testu nie starší ako 72 hod.
• majú trvalý alebo prechodný pobyt v pri-
hraničných oblastiach susedného štátu do 
100 km od otvoreného hraničného priecho-
du na územie SR a sú občanmi SR - musia 
predložiť negatívny výsledok RT-PCR testu 
nie starší ako 7 dní.
• prekračujú hranicu SR výhradne za úče-
lom výkonu práce z/do iných krajín EÚ, 
Islandu, Nórska, Lichtenštajnska, Švajčiar-
ska alebo Ukrajiny, majú trvalý alebo pre-
chodný pobyt na Slovensku, resp. v uve-
dených krajinách, a majú potvrdenie od 
zamestnávateľa alebo potvrdenie o výkone 
práce podľa prílohy č. 3 vyhlášky - musia 
predložiť negatívny výsledok RT-PCR testu 
nie starší ako 7 dní.

Prehľad zmien v súvislosti 
s povinnosťami v čase pandémie

» red

V súvislosti s čerpaním geotermál-
nych vôd v Podhájskej a prebieha-
júcim vyšetrovaním sa šíria dezin-
formácie. Ministerstvo životného 
prostredia sa v otázkach prípustnej 
rádioaktivity v geotermálnej vode 
kúpaliska Podhájska obracia na Štát-
nu kúpeľnú komisiu Ministerstva 
zdravotníctva SR, aby podrobnejšie 
analyzovala daný stav.

Ministerstvo aj takto operatívne 
reagovalo na zistenia orgánov činných 
v trestnom konaní pri vyšetrovaní čer-
pania geotermálnych vôd v Podhájskej.

Ministerstvo upozornili orgány 
činné v trestnom konaní, ako aj Sloven-
ská inšpekcia životného prostredia, na 
viaceré či už sfalšované údaje, žiadosti 
v predloženej záverečnej správe, alebo 
pozmenené a zamlčané údaje, ktoré sa 
týkali okrem iného aj rádioaktivity. Sa-
motná zistená rádioaktivita súvisí s na-
riadením, ktoré ustanovuje požiadavky 
na dosiahnutie dobrého stavu vôd. Zá-
very znaleckého skúmania v rámci trest-
ného konania potvrdili prekročené li-
mity podľa nariadenia vlády, ktorým sa 
ustanovujú požiadavky na dosiahnutie 
dobrého stavu povrchových vôd. Ďalšie 
možné dopady rádioaktivity na zdravie 
návštevníkov termálnej časti kúpaliska, 
ktoré však neurčuje ministerstvo, vy-
hodnocuje podľa zákona o prírodných 

liečivých vodách, ako aj podmienok jej 
užívania Štátna kúpeľná komisia patria-
ca pod Ministerstvo zdravotníctva SR.

Pokiaľ bola rádioaktivita zamlča-
ná, tak podľa Michala Kiču, štátneho 
tajomníka MŽP, je poľutovaniahodné, že 
samotný prevádzkovateľ nemal záujem 
s ostatným orgánmi vyhodnotiť dopady 
na zdravie obyvateľov a návštevníkov. 
„Je mi ľúto, že prevádzkovatelia turis-
tických a rekreačných zariadení v areáli 
kúpaliska sa stali rukojemníkmi doteraz 
nezodpovedného a v prípade niektorých 
osôb aj protiprávneho konania pri čer-
paní geotermálnych vôd v Podhájskej,“ 
podčiarkol Michal Kiča.

MŽP urobí všetko pre obnovenie vy-
užívania termálnej vody v obci Podháj-
ska. V momente, keď súčasný prevádz-
kovateľ kúpaliska a geotermálneho vrtu 
splní všetky zákonom predpokladané 
požiadavky, povolenie na odčerpávanie 
geotermálnych vôd mu MŽP ustanoví.

Okolo situácie v Podhájskej 
sa šíria aj nepravdy

» Zdroj: MŽP
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žalúzie, sieťky proti hmyzu, roletky deň-noc
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plastové a drevené eurookná, dvere a garážové brány
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Alžbetina 33  ¦  Košice

Pri montáži
dodržiavame

prísne
hygienické

a bezpečnostné
opatrenia

montáži

SSSUUUUPPEEERR
AKCIA

nnnaa vvvccchooodddoovvvééé ddvvveeerreee
s bbbeeezppeečččnnooossttnnnýýýmmmmm

kooovvvaaanníímmm

OKNÁ DO 7 DNÍ
PPPPPrrroooooffeeeeesssiioooonnnnnnnnnnááááááálllnnnnii, škollení pracovvníci

AKCIA
naa zaatteeplenniiee rrodddinnnnnýýýcchh dddooommooovvv

| uhlíkový polystyrén v cene obyčajného |
prrii obbjeeddnnáávvkeee dddoo kkkonnccaa mmmáájjaa

elektrická nerezová rúra Elektrolux

aanníímmm
590€€€

Špičkové 
5 - komorové
profily

kovanie

VVV ceeeennee ookieen je zahrnuté:

dedemmmoonnttáážžž, mmmmmoooonntážž, vvysprávky, vonkajššie
aa vvnnúúttoorrnénéé pppaarrapeetty, mikroventilácia,,

rreettiaazzkoooovvvéé ccelootieniace žalúzie,
zddvvííhhaačč kkkrrríííddla, DDPPH, odvoz zdarma

NA SPLÁTKY
BEZ NAVÝŠENIA

Alžbetina 33  ¦  Košice
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10944 047 008, 0903 634 202

Kováčska 63, 040 01 Košice, kosice@dachmann.sk

DACHMANN
www.dachmann.sk

PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE
DREVENÉ A HLINÍKOVÉ

OKNÁ
SERVIS A OPRAVA OKIEN

ZĽAVA -45%

- EXTERIÉROVÉ ŽALÚZIE, ROLETY
- PREDAJ PARAPETNÝCH DOSIEK
- ZASKLIEVANIE BALKÓNOV
- SIETE PROTI HMYZU, ŽALÚZIE
- GARÁŽOVÉ BRÁNY
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sieť 39
regionálnych

novín
www.regionpress.sk

INZERÁT,KTORÝ
PREDÁVA
Redakcia Košicko
Němcovej 30, Košice
3. poschodie, č.d. B.3.07 
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U nás si nemusíte 
vyberať medzi

od pondelka 2. 8.

089

-40%

(1 l = 0,40)

2,25 l

Coca-Cola/
Coca-Cola Zero/ 

199
Supercena

(1 kg = 3,98)

500 g balenie

229

Supercena
cena za 1 kg

• s drobmi

069

Supercena

(100 g = 0,55)

125 g

Zottarella
• rôzne druhy

• rôzne druhy 059

Supercena

(1 kg = 1,31)

450 g

• polotučné 1,5 %

059

-33%
1 l

099

-28%

(1 l = 0,66)

1,5 l

Kelt     
• svetlé výčapné pivo

79

Supercena
1 000 g balenie
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• svetlý 
ležiak

99

6 x 0,5 l

(1 l = 1,66)

3 l

-41%
200 g

• instant�á káva

99

-33%

(1 kg = 6,65)

600 g

Nutella

VYHRAJTE
S BIRELLOM!

od 2. augusta

059

-37%

(1 l = 1,18)

0,5 l

• rôzne druhy 

• rôzne druhy

999

-41%
0,7 l

299

Supercena

(1 l = 3,99)

750 ml

• rôzne druhy

• rôzne druhy
• v ponuke aj Prášok 

na pranie 100 praní
za 9,99 €

999

Supercena
100 praní

• rôzne 
druhy 

019

Supercena

(100 g = 0,63)

30 g

37,5/40 % 
alkoholu

... a mnoho ďalších výrobkov na

od pondelka
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» Hľadám partnerku do 
38r na pekný vzťah a 
lásku. 0911562156

Občianska
riadková
inzercia
16 ZOZNAMKA 

auto-moto/predaj 1
auto-moto/iné 2
byty /predaj 3
byty /prenájom 4
domy/predaj 5
pozemky/predaj 6
reality /iné 7
stavba 8
domácnosť 9
záhrada a zverinec 10
hobby a šport 11
deťom 12
rôzne/predaj 13
rôzne/iné 14
hľadám prácu 15
zoznamka 16

ČÍSLA RUBRÍK    

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: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
Službu PlatbaMobilom.sk 
technicky zabezpečuje ELET, 
s.r.o.

Zažívame to všetci spolu. Už dávno 
nie horúce, ale tropické letá. Neraz 
je problémom, najmä pre starších 
a chorých, vybrať sa do obce na ná-
kup. Práve pre horúčavy.

 
Negatívne dopady horúcich dní na 

zdravie a komfort ľudí znižujú rôzne 
aktivity v mestách a obciach. Zvyšujú 
vlhkosť, znižujú prašnosť aj enormnú 
záťaž na ľudský organizmus.Kropenie 
ciest aj fontány spríjemňujú tropické 
leto. 

Snažia sa o to mnohé samosprávy 
popri prevádzke pitných fontán, ktoré 
sú príjemným osviežením, a klasic-
kých fontán, ktoré ionizujú vzduch. 
Samosprávy tiež vysielajú do ulíc kro-
piace vozidlá, ktoré znižujú prašnosť a 
zvlhčujú vzduch. Mestá a obceuž nie-
koľko rokov inštalujú stále viac obľú-
bené rozprašovače na princípy vodnej 
hmly. Zvýšenú pozornosť sústreďujú aj 
na zavlažovanie parkov a kvetinových 
záhonov. 

Samozrejme, k znesiteľnejšiemu 
pohybu po obci môžu prispieť aj jej ob-
čania. Ak to miestne pomery umožňujú 
a nie je to priamo zakázané, napríklad 
zavlažovaním či kropením chodníkov 
pred svojimi domami. 

Na letné horúčavy tiež samosprávy 
reagujú zvyšovaním pitného režimu 
pre seniorov vo svojich sociálnych za-

riadeniach, zvyšujú monitoring kon-
troly obecných lesov z dôvodu rizika 
požiarov. Okrem toho upravujú aj úrad-
né hodiny, keď vo vzťahu k zamest-
nancom mestských a obecných úradov 
sledujú povinnosti zamestnávateľa vy-
plývajúce zo Zákonníka práce.       

Združenie miest a obcí Slovenska 
v súvislosti s tropickými horúčavami 
apeluje na ľudí, aby čo najzodpoved-
nejšie pristupovali k pobytu v lesoch. 
V tomto horúcom období určite pat-
ria medzi zóny príjemného oddychu, 
avšak nezodpovedná manipulácia s 
ohňom môže na suchých porastoch 
spôsobiť mimoriadne vážne škody.

Kropenie ciest aj fontány 
spríjemňujú tropické leto

» Michal Kaliňák, 
ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS

Nálepky zo staníc technickej kontro-
ly (STK) na čelnom skle automobilov 
sú už minulosťou. Na odstránení 
tejto zbytočnej administratívnej 
povinnosti sa dohodlo ministerstvo 
hospodárstva s ministerstvom do-
pravy, do ktorého kompetencie táto 
problematika spadá. 

Návrh bol súčasťou prvého balíč-
ka opatrení na znižovanie byrokracie 
pre podnikateľov tzv. Kilečka I. „Prvú 
stovku opatrení na uľahčenie života 
podnikateľom pripravilo ministerstvo 
hospodárstva v čase pandémie. Chceli 
sme tak odbremeniť podnikateľov od 
zbytočných povinností, aby svoju po-
zornosť mohli venovať záchrane svojho 
biznisu,“ zdôraznil štátny tajomník re-
zortu hospodárstva Ján Oravec.

Na základe novely zákona o pre-
vádzke vozidiel v cestnej premávke 
majitelia automobilov, ktoré prešli po 
1. júli STK, už nedostávajú nové ná-
lepky. Kartičky o absolvovaní emisnej 
aj technickej kontroly ostávajú, taktiež 
protokol so štandardnou dokumentá-
ciou. Vydávanie kontrolnej nálepky 
bolo nad rámec požiadaviek EÚ, zruše-
nie tejto povinnosti môže v konečnom 
dôsledku prispieť k zrýchleniu celého 
procesu. „Považovali sme túto povin-
nosť za úplne zbytočnú, keďže policajti 
pri kontrole automobilov si absolvova-

nie STK majú ako overiť,“ zdôraznil J. 
Oravec.

Dokladmi predpísanými pre vede-
nie a premávku vozidla na území Slo-
venskej republiky sú:
- vodičský preukaz, osvedčenie o evi-
dencii, technické osvedčenie vozidla 
alebo evidenčný doklad od vozidla 
vydaný v cudzine, potvrdenie o po-
vinnom zmluvnom poistení zodpoved-
nosti za škodu spôsobenú prevádzkou 
motorového vozidla.

Ak majú vodiči platnú zelenú 
kartu, nemusia ju meniť za bielu. Pre-
chodné obdobie trvalo do 1. júla 2021, 
dovtedy bol predpoklad, že predtlače-
né zelené karty sa poisťovniam minú. 
Odvtedy budú vydávať už len biele, 
respektíve karty s bielym podkladom a 
čiernym písmom. Inak pozor, za absen-
ciu tu uvedených dokladov pri cestnej 
kontrole hrozí u nás pokuta do 30 eur, v 
zahraničí však oveľa viac.

Na čelných sklách 
automobilov už žiadne nálepky

» red



KE21-30 strana- 9

POTULKY SLOVENSKOM / POLITICKÁ INZERCIAKOŠICKO 9

94
-0
05
7

Ak sa v lete chystáte do Vysokých Ta-
tier, isto budete mať o pestré zážitky 
postarané. Naše veľhory ukrývajú
veľa prekrásnych miest a tiež viace-
ro vodopádov. Jedným z najkrajších
a najznámejších z nich je vodopád
Skok nachádzajúci sa v Mlynickej 
doline neďaleko Štrbského plesa.

j y

Nechajte sa zlákať na nenáročnú tu-
ristickú vychádzku k tomuto približne
25 metrov vysokému vodopádu, ktorý 
tvorí potok Mlynica padajúci cez strmú 
skalnú terasu.

Ako sa tam dostať?
Na túru k vodopádu Skok si vyčleňte

aspoň pol dňa. Dostanete sa k nemu
zo Štrbského plesa turistickým chodní-
kom, ktorý je od lyžiarskeho strediska
pod Soliskom značený žltou značkou. 
Trasa nie je náročná, zvládnu ju preto
i rodiny s deťmi či menej zdatní turisti.
Chodník vedúci k vodopádu sa najskôr 
kľukatí ihličnatým lesom, neskôr pri
veľkom balvane, ktorý sa nazýva Kaza-
teľnica, prechádza do pásma kosodrevi-
ny. V prípade pekného počasia sa vám
počas vychádzky naskytne možnosť 
prekrásnych výhľadov na okolité tatran-
ské hrebene či do Mlynickej doliny. Od-
menou za vynaložené úsilie vám bude
očarujúci pohľad na prekrásny vodopád
umocnený hukotom zo skál padajúcej
vody. Späť sa vrátite rovnakou trasou.

Náš tip: Ak patríte k náročnejším a :
fyzicky zdatnejším turistom, môžete
podniknúť aj výstup okolo vodopádu, 
ktorý je istený reťazami. Dajte však po-
zor, pretože vedie po pomerne klzkých
žulových platniach.

Oddych aj člnkovanie
na Štrbskom plese

y j

Po návrate z vychádzky si môžete 
oddýchnuť na lavičke v príjemnom 

prostredí Štrbského plesa. Ak vás láka 
romantika, nenechajte si v letných me-
siacoch ujsť príležitosť požičať si čln
a brázdiť na ňom jeho vody. Tradícia 
člnkovania má na Štrbskom plese viac 
ako 130 ročnú históriu a tento jedinečný 
zážitok iste bude stáť za to. Ak nemáte 
odvahu veslovať, využiť môžete služby 
súkromného veslára.

Ak sa rozhodnete v prekrásnom pro-
stredí Štrbského plesa zotrvať viac dní,
núka sa vám mnoho ďalších nezabud-
nuteľných zážitkov. Vyvezte sa lanov-
kou na Solisko, odkiaľ sa vám naskyt-
nú panoramatické pohľady do doliny,
na romantické Štrbské pleso, Kriváň,

či Nízke Tatry. Podniknúť tiež môžete
vychádzku k lyžiarskym mostíkom,
prípadne môžete absolvovať cestu po
náučnom chodníku a vydať sa ním po
červenej značke zo Štrbského Plesa cez
chrbát Trigana na Popradské pleso. Po-
čas štrnástich zastavení sa dozviete veľa
zaujímavých informácií o tatranskej 
faune i flóre.

Nezabudnite!
Počasie v našich veľhorách môže byť 

aj počas letných mesiacov nevyspytateľ-ľľ
né a rýchlo sa mení. Pribaľte si do bato-
hu plášť do dažďa aj teplejší sveter.

TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Štrbské pleso a vodopád Skok 
ponúkajú nezabudnuteľné zážitky

Člnkovanie na Štrbskom plese.                                         autor foto Walkerssk pixabay

Vodopád Skok. 
autor foto renáta kopáčová
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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 

kde nás 
nájdete

Páči sa mi

kosicko
na facebooku

Staň sa fanúšikom
stránky a sleduj:

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

www.regionpress.sk
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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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Uzávierka ďalšieho vydania regionálnych novín je  4. augusta 2021
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PONÚKAME 
PRÁCU V ČR 
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

BLIŽŠIE INFORMÁCIE NA:BLIŽŠIE INFORMÁCIE NA:  

PODMIENKA: UKONČENÉ PODMIENKA: UKONČENÉ 
STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIESTREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE

MZDY ODMZDY OD 900 €  900 € DODO 1300 €  1300 € / MESAČNE/ MESAČNE

0908 914 1800908 914 180

 8
5_

05
11

Nemecká pracovná zmuva 
Nemecké sociálne poistenie
Vybavíme všetko potrebné 

pre prácu
Možnosť turnusov

Ubytovanie zabezpečené 
Stabilná celoročná práca

Pracuje sa 8 - 10 hodín denne
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


	KE21-30 strana_01
	KE21-30 strana_02
	KE21-30 strana_03
	KE21-30 strana_04
	KE21-30 strana_05
	KE21-30 strana_06
	KE21-30 strana_07
	KE21-30 strana_08
	KE21-30 strana_09
	KE21-30 strana_10
	KE21-30 strana_11
	KE21-30 strana_12

