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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

www.regionpress.sk
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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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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

www.jarekcistikoberce.sk ¦  0915 937 226
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čistí čalúnený nábytok a koberce u Vás aj u nás0905 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

REKONŠTRUKCIE 
BYTOV, DOMOV
omietky, maľby, obklady, sadrokartóny

0944 747 354
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inakRealityLEONIDES REAL
Realitná kancelária

KATARÍNA ETTER

Na predaj 
útulný rodinný dom 

pod Kalváriou v Košiciach

0905 933 341
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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

ROD. DOM KOKŠOV /KE - OKOLIE/
157 m, 3 izby + obývačka s kuchyňou, kúpeľňa s WC a ďalšie 
WC, terasa, napojený na el., studňa a žumpa, pozemok 470 m
CENA: 255.000 € mobil:  0917 969 909

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%
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BEZPEČNOSTNÉ DVEREBEZPEČNOSTNÉ DVERE
Certifikovanébezpečnostnédvere
za najnižšie ceny vKošiciach!!!

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVhodnéaj do
PÔVODNEJ
zárubne!!!

s montážou s montážou

od

s montážou
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KOMPLEXNÉ REKONŠTRUKCIE
domy  |  byty  |  jadrá

0907 268 305  |  www.samkovci.sk
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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.
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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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Volajte na 0907 900 717 a dozviete sa maximálnu

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

34
-1

21

Tel. č. 
0911 917 502 

0911 134 702

Upratovanie domácností, kancelárií, 
spoločenskych hál, bytových vchodov. 

email: roberthimal@gmail.com
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NOVOOTVORENé vietnamské bistro
Námestie osloboditeľov 22, 04001 Košice  | Tel. 0949 199 001

Euphoria         euphoria.sk
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Izolovanie pivníc
0910 433 877
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ZDRAVOTNÍCKE 

0915 595 575
odevy a obuv
Rastislavova 68, Košice

www.abtex.sk
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Po 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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Tel:0905 267 750 KOŠICETel:0905 267 750 KOŠICE

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 370€

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.

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
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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

Požiera nás Ničota

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Bez porozumenia, bez ľudských citov 
a predstavivosti nemôže existovať nič,
ani ríša Fantázie, ktorá je súčasťou kaž-
dého z nás. Keby zanikla, priestor bez
snov v našom živote okamžite zaplní
prázdna a temná Ničota...

Hovorí vám to niečo? Je to príbeh ma-
lého Bastiena, ktorý je obdarený veľkou 
fantáziou. Jedného dňa ukradne v starom
kníhkupectve záhadnú knihu, ktorá ho 
mimoriadne fascinuje. Schová sa na povale
školy a začne čítať. Kniha rozpráva o nebez-
pečenstve, ktoré hrozí krajine Fantázia a 
jej neobyčajným obyvateľom. Čoraz väčšiu
časť krajiny pohlcuje nebezpečná Ničota.
Katastrofu zavinili ľudia, ktorí stratili svoje 
sny, a práve tie tvoria piliere niekdajšej Fan-
tázie. Jediný, kto môže Fantázii ešte pomôcť, 
je mladý Atrej, bojovník z kmeňa lovcov a
Bastienov dvojník žijúci v ríši Fantázie.

Strácame zmysel pre porozumenie,l
vedome pod vplyvom propagandy takej 
či onakej zabíjame posledné jeho zvyšky. 
Chápať sa? Snažiť sa pochopiť navzájom? 
Načo? Prečo? Všetko je tak, ako to vidím 
ja a ostatní sú idioti.... (a neviem ešte aké
nadávky by som mohol pridať.) A to platí 
aj v rodinách, ktoré sa kedysi navštevovali.
Vzťahy v nich zabila Ničota.

Naša existencia prestáva byť ľudská,a

tvorivá, zmysluplná a stáva sa iba nenávist-
ným bytím. Fantázia víťazí nad zúfalstvom 
a beznádejou, stráca sa z nás a vyprázdňuje 
náš vnútorný priestor. A ten úspešne obja-
vuje a napĺňa Ničota.

Nie, to už nie je úžasný Bastienov či ý
Atreiov príbeh, to je slovenský dnešok.

„Fantáziu dostal človek za to, čím sa 
nestal a zmysel pre humor, aby sa mohol 
utešiť nad tým, čim sa stal.“ Napísal kedysi 
dávno  Oscar Wilde írsky spisovateľ a bás-
nik. A napísal aj túto myšlienku: „Kto má 
tak málo fantázie, že svoje lži musí opie-
rať o dôkazy, mal by radšej rovno hovoriť 
pravdu.“

Poznáte ten pseudoargument čit
priam lož dneška? „Veď predsa píšu o tom 
zahraničné médiá“. Žiadna fantázia, sta-
čí, že o niečom niekto niečo píše. Žiadna 
vlastná úvaha, žiadne vlastné poznanie, 
iba nenávistná obrana niečoho, čo tvrdí
niekto iný. Teda, plné odoa, plné odo-
vzdanie sa prropagande. 
Rezignácia na uvvažovanie.
Žiadna Fantázia. Tú sme už 
takmer zabili. Doorazíme ju? 
Raz navždy?

Veľa fantázie vám
želá aj v tomto mma-
razme
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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

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

STK + EK
Máme otvorené aj počas lockdownu

Napajadlá 7, Košice
www.stkkosice.sk

Po - Pia: 
6.00 - 19.00

So: 
7.00 - 13.00

Objednávky 055-304 57 27
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www.qualident.sk

37
-0

00
2-

2

MDDr. Lenka Budziňáková
Zubná ambulancia a dentálna hygiena

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

Vlastné zuby nad zlato 3
Kompletný chrup je dôležitý nielen funkčného hľadiska, no aj pre náš výzor, 
rečový prejav a celkové sebavedomie. Viacerí moji pacienti sa vďaka 
vhodnej protetickej terapii, teda vďaka „novým zubom“, stali podľa ich 
vlastných slov „novými ľuďmi“. Z hľadiska komfortu sú pre pacienta 
najlepšie fixné (pevné) protetické náhrady v podobe fixných koruniek, 
mostíkov alebo implantátov. Pri dôkladne spracovanej fixnej protetike (v 
akomkoľvek rozsahu) sa úplne vytráca pocit „niečoho cudzieho v ústach“. 
Pri viacpočetnej strate zubov a v prípadoch, kde situácia u pacienta 
nedovoľuje riešiť stratu zubov a celkový stav ústnej dutiny pomocou fixných 
náhrad, ostáva možnosť zhotoviť snímateľnú náhradu (čiastočnú alebo 
celkovú).  Aj pre zhotovenie a hlavne stabilitu snímateľnej náhrady v ústach 
sú však nevyhnutné určité podmienky, najmä  stav kostného podkladu 
čeľuste či sánky. To býva problémom u pacientov, ktorí dlhodobo chýbajúce 
časti chrupu neriešili a kostený podklad, ktorý je potrebný pre ich 
ukotvenie, s postupom času ubudol. Vhodným a efektívnym riešením u 
pacientov so snímateľnými náhradami (protézami) je možnosť zavedenia tzv. 
monoimplantátov do kosti. Zákrok sa vykonáva počas jednej návštevy v 
lokálnej anestézii. V ďalšom kroku je potrebné na základe odtlačkov 
zhotoviť samotnú snímateľnú náhradu, ktorú spomenuté implantáty fixujú v 
ústach. Jedná sa teda o pevnú a stabilnú verziu snímateľnej náhrady.
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zľava až do 30%

CERTIFIKOVANÝ SLOVENSKÝ VÝROBOK

14 - ROČNÁ TRADÍCIA

www.regionpress.sk
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KOŠICKO

kosicko@regionpress.sk

Redakcia: Němcovej 30 
KOŠICE

Každý týždeň: 
Košice I, Džungľa, Košice I, Sever, 
Košice I, Sídlisko Ťahanovce, Ko-
šice I, Staré Mesto, Košice I, Ťaha-
novce, Košice II, Myslava, Košice II, 
Pereš, Košice II, Sídlisko KVP, Koši-
ce II, Šaca, Košice II, Západ, Košice 
III, Dargovských hrdinov, Košice III, 
Košická Nová Ves, Košice IV, Bar-
ca, Košice IV, Juh, Košice IV, Nad 
jazerom, Košice IV, Vyšné Opátske 

Mgr. Alžbeta Hadariová 0905 338 873
Ing. Renáta Sakslová  0907 779 017
Mgr.Monika Nigutová  0907 779 011

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 
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Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   94.750 Bratislavsko Východ
BZ 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    42.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO      45.115 Prešovsko+SB
SN    32.750 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípa-
de, že viete o mieste, kam naše noviny 
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09
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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

V novom školskom roku je nevyhnut-
né, aby na školách bolo bezpečné 
prostredie. Očkovanie neochráni iba 
samotných zamestnancov škôl, ale 
pomáha aj znížiť riziko šírenia korona-
vírusu, čím zabráni vzniku ohnísk na 
školách. Tvrdí ministerstvo školstva.

V súvislosti s prípravami na nový 
školský rok je nutné, aby na školách bola 
čo najvyššia zaočkovanosť. Zamedzí sa 
tak šíreniu ochorenia v triedach či ško-
lách. Rizikovým faktorom je tiež vyšší 
priemerný vek pedagogického zboru, 
ktorý sa hýbe približne okolo 45 rokov.

„Chcem preto vyzvať všetkých učite-
ľov a zamestnancov škôl, aby sa zaočko-
vali. Je to jediný spôsob, ako v tretej vlne 
ochránime svoje zdravie a zdravie ľudí v 
našom okolí. Zároveň takto prispejeme k 
tomu, aby školy fungovali a aby na nich 
nevznikali ohniská nákazy,“ uviedol mi-
nister školstva, vedy, výskumu a športu 
SR Branislav Gröhling.

Zaočkovaním sa človek nielen vyhne 
ťažkému priebehu choroby, ale chráni aj 
svoje okolie. Zaočkovaný človek totiž má 
podľa štúdií aj v prípade infekcie nižšiu 
vírusovú nálož. To znamená, že je men-

šie riziko, že nakazí ďalších ľudí. Očko-
vanie je tiež prínosnejšie než prekonanie 
ochorenia. To potvrdil nedávny výskum 
z Biomedicínskeho centra SAV, ako aj za-
hraničné zistenia. Po očkovaní má človek 
v tele viac protilátok než po prekonaní 
ťažkej či ľahkej formy Covid-19.

„Dnes je na internete veľa dezinfor-
mácií. No myslím si, že práve učitelia by 
sa mali snažiť medzi nimi rozlišovať. V 
škole učiteľ vyučuje vedecké poznatky. A 
aj tu je dôležité dôverovať vede a výsku-
mu. Klinické štúdie hovoria jasnou rečou. 
Potvrdzujú, že očkovanie je efektívne a 
bezpečné. Je dôležité, aby pre funkčný 
chod škôl využili očkovanie všetci, kto-
rí majú túto možnosť,“ uzavrel minister 
školstva.

B. Gröhling vyzýva učiteľov, 
aby sa zaočkovali

» red

Zabúdame a to je niekedy zlé. Na Hi-
rošimu a Nagasaki by však civilizá-
cia zabudnúť nemala.

Deviateho augusta 1945 – americ-
ký bombardér Bockscar zvrhol atómo-
vú bombu Fat Man na japonské mesto 
Nagasaki. Bockscar je prezývka ame-
rického bombardéra B-29 Superfortress 
(z angl. Superpevnosť). Bomba dostala 
prezývku Fat Man. Stroj Bockscar bol 
použitý na 13 cvičných letov a 3 bojové 
misie, pri ktorých bombardoval prie-
myselné ciele v Japonsku. Počas mi-
sie 9. augusta 1945, ktorej cieľom bolo 
zhodenie druhej americkej atómovej 
bomby stroj pilotoval major Charles W. 
Sweeney z 393. bombardovacej perute. 

Little Boy (v preklade Malý chlapec) 
bol krycí názov pre atómovú bombu, 
ktorá bola zhodená už predtým, 6. 
augusta 1945, na japonské mesto Hi-
rošima (Hiroshima) Išlo o druhú nuk-
leárnu explóziu v histórii ľudstva (prvá 
bola testovacia „Trinity test“) a o prvú 
explóziu uránovej bomby. Bomba bola 
zvrhnutá z bombardéra B-29 Superfor-
tress (s prezývkou „Enola Gay“).

O 3 dni neskôr bola zhodená ďalšia 
bomba s názvom Fat Man na mesto Na-
gasaki; Japonsko na to kapitulovalo.

Pre posádku lietadla nesúceho 
atómovú bombu boli stanovené nasle-
dovné ciele podľa poradia dôležitosti: 
Hirošima, Kokura a Nagasaki. Konkrét-
ny cieľ mal byť zvolený podľa momen-

tálnych podmienok nad jednotlivými 
cieľmi.

Bomby na Hirošimu a Nagasaki 
odsúdili ako barbarské a zbytočné takí 
slávni vysokí vojenskí dôstojníci, ako 
boli Eisenhower a MacArthur. Admirál 
William D. Leahy, šéf Trumanových 
osobných poradcov, povedal: „Použitie 
tejto barbarskej zbrane neznamenalo 
pre nás nijakú materiálovú pomoc vo 
vojne proti Japonsku. Správali sme sa 
podľa etického štandardu barbarov v 
rokoch temna. Vojny sa nedajú vyhrať 
zabíjaním žien a detí.“

Leo Szilard, svetoznámy vedec, 
ktorý štylizoval list prezidentovi Roo-
seweltovi, navrhujúc mu projekt Man-
hattan na výrobu atómovej bomby, 
ktorý podpísal aj Einstein, konštatoval 
krátko pred smrťou (1960) inú prav-
du: „Keby boli Nemci zhodili atómové 
bomby na mestá miesto nás, boli by 
sme to kvalifikovali ako vojnové zloči-
ny, boli by sme ich v Norimbergu odsú-
dili na smrť a povešali.“

Keď sa povie Nagasaki

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

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
hadariova@regionpress.sk

nigutova@regionpress.sk
sakslova@regionpress.sk

www.regionpress.sksieť 39 regionálnych novín

Dôležité
telefónne čísla

Záchranná lekárska služba
155

Požiarna služba
150

Polícia
158

Tiesňové telefónne číslo
112

Uzávierka ďalšieho vydania regionálnych novín je  11. augusta 2021
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U nás si nemusíte 
vyberať medzi

od pondelka 9. 8.

499

60 kusov

(1 kus = 0,08)
Vajcia 
“M”

129
-35%
cena za 100 g

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

399
805 g

(1 kg = 4,96)599
Supercena

cena za 1 kg

• z bravčového pliecka/stehna

• krájaný

159
200 g

(100 g = 0,80)239

440 g

(1 kg = 5,43)

• v ponuke aj Treska 
v majonéze 
440 g za 1,79 €

149
Supercena

(1 kg = 4,26)

350 g balenie

319
-33%

cena za 1 kg

• bez kost�, 
vcelku
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• 47 % tuku

299

3 x 200 g

(1 kg = 4,98)

600 g

0
-41%

cena za 1 kg

299

4 x 120 g

(1 kg = 6,23)

480 g

Camembert

149
-31%

(1 kg = 5,96)

250 g

• v dyhe

089

250 g

(1 kg = 3,56)

390
10 x 0,5 l

5 l

Smíchov
• svetlé výčapné pivo
• + záloha za fľaše 1,30 €

• sýtená/jemne sýtená

029

2 l

(1 l = 0,15) 289

8 x 120 ml

(1 l = 3,01)

960 ml

• rôzne druhy

... a mnoho ďalších výrobkov na

od pondelka
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KOŠICKO
» Kúpim diely na starú 
Škodu Octaviu,1000MB, 
100-130. Ponúknite 
0915376374

» Kúpim 1,5- 2 izb byt. 
Môže byť aj mimo KE. 
Súrne. 0910652053

» Kúpim staré odzna-
ky po vojakoch, par-
tizánoch, hasičoch. 
0907910755

Občianska
riadková
inzercia

02 AUTO-MOTO / iné

07 REALITY / iné

11 HOBBY A ŠPORT 

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.
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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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Ministerstvo školstva oprášilo nápad, 
aby sa riaditeľom školy mohol stať 
manažér bez pedagogických kompe-
tencií. Reaguje tak na zistenia, že na 
riaditeľov sa hlási málo uchádzačov. 

Ide im o to, aby kandidátov pribudlo. 
Niekedy sa spomína, že manažér, hoci 
bez pedagogického vzdelania, lepšie 
hospodári. Príčin, prečo je málo uchá-
dzačov, je oveľa viac a nedajú sa riešiť 
takto. 

Školy majú obmedzený rozpočet, 
možnosti jeho šetrenia sú minimál-
ne, mimorozpočtové zdroje ponúkajú 
možnosti na „prilepšenie“. Manažér by 
možno vedel vyťažiť viac. Avšak škola 
je najmä centrom pedagogiky, kde ne-
postačujú iba ekonomické zručnosti. 
Riaditeľ musí mať oveľa viac schopností: 
pedagogiku, personalistiku, psycholó-
giu a pod. Toto získava aj niekoľkoroč-
nou pedagogickou praxou. A popritom 
spoznáva zákonitosti ekonomiky, legis-
latívy, správcovstva budov, ak ich nena-
dobudol predtým. Manažér dokáže škole 
dať dobré čísla, ale zase bude potrebovať 
človeka na výchovno-vzdelávací proces, 
o ktorom rozhoduje práve riaditeľ. Takže 
sa nič nevyrieši. Nezabúdajme aj na to, 
že ak máme manažérov, ktorí by túžili 
riadiť školu, treba ich adekvátne zaplatiť, 
aby ich túžba neochabla. Ak manažérovi 
stačí priemerný plat, tak sa treba pozrieť 
na jeho kvalitu. 

Riadil som školu v zložitom per-

sonálnom i materiálno-ekonomickom 
stave bez manažérskeho vzdelania. 
Napriek tomu som ju po počiatočných 
problémoch dostal do vynikajúceho sta-
vu s rozpočtovým prebytkom. Keby som 
však neovládal pedagogiku, nedokázal 
by som nastaviť to najdôležitejšie: vý-
chovno-vzdelávací proces. Vtedy by som 
bol privítal nie manažéra, ale možnosť 
finančne motivovať personál z hospo-
dárskeho úseku, ktorý je jadrom ekono-
miky školy so smiešnym platom. Školy 
potrebujú dobre zaplatenú ekonómku, 
personalistku, mzdárku, vedúcu jedál-
ne! Myslieť si, že manažér nahradí všetky 
tieto oblasti, je hlúpa utópia. Ak by aj nie-
kto taký bol, zanedbával by pedagogické 
kompetencie. Namiesto navýšenia fi-
nancií na zamestnancov sa ministerstvo 
domnieva, že to vyrieši tým, že priláka 
manažérov, mysliac si, že riaditeľ školy 
má priestor denne sa venovať účtom, 
rozpočtu, faktúram, zmluvám, mzdám 
a zároveň realizovať zložitý výchovno-
-vzdelávací proces. Keby sa investovalo 
do nepedagogického personálu školy, 
isto by sa tým ušetrili aj prostriedky z 
rozpočtu v prospech školy.

Hospodárenie školy je zložitá prob-
lematika, ktorú bežný pedagogický kan-
didát nemá šancu vcelku obsiahnuť. Dá 
sa to však naučiť. Rozhodne je to lepšia 
cesta ako pustiť do  škôl manažéra bez 
pedagogickej skúsenosti. 

Riaditeľ školy - manažér či pedagóg?    

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

Možno ste si už všimli chladnejšie 
noci, hmlisté rána. Nastal čas po-
maly sa začať s letom lúčiť. Aj keď, 
kalendárne ho tu budeme mať ešte 
mesiac. Bude ale in é, možno pre 
mnohých aj príjemnejšie.

Zuzana Rímska
Vzdelaná Zuzana žila koncom 3. sto-

ročia a bola dcérou kňaza Gabina a ne-
terou Gaia, ktorý bol pápežom. Rímsky 
cisár Dioklecián patril k ich príbuzným 
a práve on je známy krutým prena-
sledovaním kresťanov. Chcel však do 
rodiny získať mladého generála Maxi-
miána a preto mu ponúkol svadbu so 
Zuzanou. Ona ale ponuku na sobáš s 
pohanom rázne odmietla a neskôr od-
mietla aj uctievanie sošiek rímskych 
bohov. Krutý Dioklecián za to nariadil 
Zuzanu popraviť. Spomínaná mučeni-
ca bola Rimankou, no meno Zuzana 
má hebrejský pôvod a znamená ľalia.

Vavrinec – učený a zbožný diakon
Vavrinec je slovanská podoba latin-

ského mena Laurentius, čo sa dá pre-
ložiť ako nositeľ víťazného venca alebo 
muž pochádzajúci z mesta Laurentum. 
Svätý Vavrinec však pochádzal zo Špa-
nielska a do Ríma prišiel ako mladík. 
Stal sa známym a obľúbeným pre svoju 
zbožnosť a iné čnosti. Dňa 30. augusta 
257 sa stal pápežom Sixtus II. (257-258), 
ktorý bol predtým diakonom rímskej 
Cirkvi. Za svojho nástupcu určil mla-

dého Vavrinca. Diakoni rímskej Cirkvi 
boli vtedy priamymi spolupracovníkmi 
pápeža. A tak aj sv. Vavrinec sa spolu s 
pápežom staral o asi štyridsaťtisíc kres-
ťanov. Vavrinca pochovali na Tiburtine 
neďaleko Campa Verana. Nad jeho hro-
bom postavili baziliku S. Lorenzo fuori 
le mura, ktorá podnes patrí k siedmim 
hlavným kostolom v Ríme. Ako relikvia 
sa v kostole uchováva i rošt, na ktorom 
ho umučili. A mnoho ďalších častí kostí 
uložených v relikviaroch po celom Ta-
liansku.

Svätý Vavrinec je patrón knihov-
níkov a archivárov. Počasím naznačí, 
aká nás čaká jeseň. Zo slnečného de-
siateho augustového dňa sa vždy tešia 
vinohradníci, posilňuje totiž nádej na 
dobrú kvalitu a úrodu hrozna, keď sa 
hovorí: Na svätého Vavrinca slnečno - 
bude hojnosť vína. 

Zuzana a Vavrinec, leto sa poberá

» red
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  ¦  mobil:  0918 626 193
  ¦  e-mail: arow@arow.sk

Strojárenská 3, Košice
www.arow.sk

ZĽAVY
KTORÉ STE HĽADALI

PLASTOVÉ OKNÁ  -52%
EXTER. ŽALÚZIE -32%

GARÁŽOVÉ BRÁNY  -28%
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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

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

kde nás 
nájdete
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Páči sa mi

kosicko
na facebooku

Staň sa fanúšikom
stránky a sleduj:

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

85
03
45

PONÚKAME PRÁCU V ČR 
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

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

0800 500 0910800 500 091
MZDY MZDY OD 900 € DO 1300 €OD 900 € DO 1300 € / MESAČNE / MESAČNE
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Dobrá, obľúbená brigáda a dobrý zárobok! 
Priemerný čistý zárobok pracovníka 1220 Kč/deň 
(cca 45 €) a VIAC, t.j cca 54.000 Kč čistého/2 
mesiace (výplata v hotovosti). Hľadáme prednos-
tne ľudí zvyknutých na fyzickú prácu. Práca trvá 
podľa výberu strediska 6-8 týždňov alebo 
dohodou. Prac. zmena 10 hod., pracuje sa na 
úkol! Strava za symbolický príspevok, alebo 
poskytujeme stravné. Zálohy každý týždeň. 
Nástupy od cca 30.8.2021. 

Viac na 0948 762 295 (stačí prezvoniť, zavoláme naspäť). Jobbees.Viac na 0 obbees.

10. augusta 2009  
ráno nastal výbuch v Bani Handlová, pri 
ktorom zahynulo 20 baníkov

Výročia a udalosti

sieť 39
regionálnych

novín
www.regionpress.sk
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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

SVET OKOLO
NÁS

UNIVERZITA TRETIEHO VEKU
UNIVERZITA PAVLA JOZEFA 

ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

MEDICÍNAPSYCHOLÓGIAPOLITOLÓGIAPRÁVO

RASTLINY 

PROSTREDÍ

u3v.upjs.sk                             055/234 1289, 0918 833 588

DIGITÁLNE 
TECHNOLÓGIE

CENA ZÁPISNÉHO
OD 50 €/ROK

ANGLICKÝ 
JAZYK

66
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AUGUST

 
 

 

 
 

6.  Jozefína

7.  Štefánia

8.  Oskar
9.  Ľubomíra

10.  Vavrinec

11.  Zuzana

12.  Darina

13.  Ľubomír

14. Mojmír

15.   Marcela
16.  Leonard

17.  Milica

18.  Elena, Helena

19.  Lýdia

20.  Anabela, 

 Liliana
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ZÁRUKA

5
ROKOV

STOLIČKOVÉ VÝŤAHY

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

  Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na zakúpenie 
stoličkového výťahu peňažný príspevok
 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

52
-0
06
0

87
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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 
 

m rtner r ú ríž

máme stále dostatok ponúk )
14-dňo y, r 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 dohodnite si pohovor. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 

85
_0
55
9

Stavebná spoločnosť 

HOT BUILDING s.r.o.  
www.hotbuilding.sk

59

Montážne práce v Rakúsku 

a v Nemecku

PRIJMEME PRACOVNÍKOV DO PRIJMEME PRACOVNÍKOV DO 

POZÍCIE MONTÁŽNY PRACOVNÍK.POZÍCIE MONTÁŽNY PRACOVNÍK. 

Realizujeme: 
presklenné fassády  I  odvetrané fasádypresklenné fassády  I  odvetrané fasády

sendvičové fasády a halysendvičové fasády a haly

montáž okien a dverí  I  priemyselná izoláciamontáž okien a dverí  I  priemyselná izolácia

zámočnícke práce zámočnícke práce 

kovovýrobukovovýrobu

0910 134 567   I  office@hotbuilding.sk

MZDA: 

2000€/ MES. + PRÉMIE

94
-0
07
5

STD DONIVO S.R.O.- DOPRAVNÁ SPOLOČNOSŤ 
V ČESKEJ REPUBLIKE S DLHOROČNÝMI
SKÚSENOSŤAMI V DOPRAVE  HĽADÁ:

Vodič MKD na pravidelnú 
prepravu s voľnými víkendami

Peter Telepun, mobil: +421 917 628 262, 
mail: telepun@std.sk Možnosť reagovať aj bez životopisu

MZDOVÉ PODMIENKY:  
» v prípade jazdy na turnusy 8+2: 739- 2 500€/ mesiac,    
   pričom nástupný plat je od 739€ (možnosť zárobku     
   2100€ v čistom s víkendami na ubytovni+ výkonnostné  
   príplatky) 
» v prípade voľných víkendov doma nástupný platom   
   od  739€, pričom mesačne je možná výška zárobku   
  1700€ v čistom+ výkonnostné príplatky. VÍKENDY DOMA  
  + ZABEZPEČENÝ ODVOZ NA SLOVENSKO ( Senec)

» Miesto výkonu práce: Slovensko, Nemecko, Rakúsko   
   (práca vyžaduje cestovanie)
» Druh pracovného pomeru: plný úväzok
» Termín nástupu: dohodou

94
-0
07
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Lístok 
kúpite na 
bus.daka.sk

EXPRESNÁ LINKA

BRATISLAVA -TRNAVA - NITRA -ZVOLEN - 
LUČENEC -RIMAVSKÁ SOBOTA - ROŽŇAVA 

- KOŠICE - MICHALOVCE – HUMENNÉ

WiFi - WC - servis - obèerstvenie

Lístok 
kúpite na
bus.daka.skkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

EXPRESNÁ LINKA

od
už 1,- 

€
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