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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 nás
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BEZPEČNOSTNÉ DVEREBEZPEČNOSTNÉ DVERE
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeCertifikovanébezpečnostnédvere

za najnižšie ceny vKošiciach!!!

Vhodnéaj do
PÔVODNEJ
zárubne!!!

s montážou s montážou

od

s montážou

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

Euphoria         euphoria.sk

kosenie.kosenie@gmail.com I 0949 887 569

Kosenie I
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290905 161 243PRÁCE VO V ÝŠK ACH
NÁTERY STRIECH,  KLAMPIARSKE PRÁCE
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ZEMNÉ a VÝKOPOVÉ PRÁCE
MINIBÁGROM 0905 603 859
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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
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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

BIELE
vzor

BIELE
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

ČEREŠŇA
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

66
-0

00
7-

1

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 370€

v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge   všetky dvere SKLADOM
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www.regionpress.sk
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KOMPLEXNÉ REKONŠTRUKCIE
domy  |  byty  |  jadrá

0907 268 305  |  www.samkovci.sk
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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

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

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

+421 903 41 81 33
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ALÚZIE
MARKÍZY
ROLETY

Siete proti hmyzu
Zhŕňovacie dvere

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

0905 644 448 
055/729 8838

FACH, Jantárová 30, Košice
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www.fach.sk, fach.ujlaky@gmail.com

Tel. č. 
0911 917 502 

0911 134 702

Upratovanie domácností, kancelárií, 
spoločenskych hál, bytových vchodov. 

email: roberthimal@gmail.com
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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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Rekonštrukcie
bytových jadier, 0910 433 877

REKONŠTRUKCIE 
BYTOV, DOMOV
omietky, maľby, obklady, sadrokartóny

0944 747 354
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PLATBA v HOTOVOSTI0949 854 569
v Košiciach
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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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Maľovanie, stierkovanie, sieťkovanie,
omietky, plávajúce podlahy,

drobné stavebné práce ¦ 0909 103 422
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-odvoz-dovoz
-sťahovanie
vypratávanie
pivníc, záhrad
-likvidácia 
azbestu-eternito-
vých striech, staveb-
ného a iného odpadu
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PVCOkná
a vchodové dvere
Interiérové dvere

Objednávky príjmame
mailom a telefonicky

0905 694 993
drevoplast@drevoplast.eu

www.drevoplast.eu

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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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

Stáť mimo schémy

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

„Spoločnosť“ nenávidí tých, ktorí 
„stoja mimo“. Nenávidí, lebo nimi 
nemôže manipulovať, nemôže ich 
ovládať, nemá na nich dosah, nedajú 
sa pacifikovať, umlčať. Stáť a hrdo stáť 
mimo znamená byť nezávislý. Neovlá-
dateľný. Ale aj byť nepriateľom číslo 
jeden. Práve pre tú nemanipulovateľ-ľľ
nosť.

Naopak, mnohí ešte za éry socializí -
mu rýchlo zistili, že je výhodné byť na, 
pri, vedľa, pod. Príroda takéto organizmy 
volá cudzopasníky či dokonca parazity.
Priživujú sa na silnejšom organizme a ich 
jedinou starosťou a životným „ideálom“
je dostatočne sa nakŕmiť a zabezpečiť si 
tak prežitie. Nepotrebujú oponovať, ne-
potrebujú prezentovať vlastné názory, 
stačí im blahobyt biologického prežitia. 
Stačí im stáť pri kecpultíku niekoho s po-
stavením, niekoho s funkciou, mocou a 
tváriť sa, že sú súčasťou systému. Súčas-
ťou moci. Súčasťou vplyvu.

Je jasné, že akýkoľvek nesystémový 
prvok tohto systému, ktorý sa zaviedol 
ešte za čias socializmu a pestujeme si ho 
tu dodnes, je nepriateľom. Ohrozuje sa-
motnú existenciu systému „byť pri tom“. 
Je verejným nepriateľom politikov, ktorí 
si privlastnili pravdu, je verejným nepria-

teľom médií, ktoré si privlastnili právo
hlásať jedinú dogmu.

Každé štyri roky si volíme tento y
systém. Každé štyri roky si volíme tých, 
ktorých obklopia cudzopasníci a vytvo-
ria okolo nich nepreniknuteľnú zábranu 
pred prienikom do sveta bežného voliča.
Sú na kandidátkach, vidíme kým a čím
boli (vlastne neboli) až do volieb. Väčši-
nou nikým. A nikým sú aj po nich. Aku-
rát dostali do rúk hlasovacie kartičky a
hlasujú, ako nariadi ich boss. Veľká česť 
veľmi vzácnym svojstojným a samostat-
ného rozhodovania schopným jedincom.
Tým, ktorí sa vyčlenili zo schémy. Tým,
ktorí sa vystavili ohrozeniu, či už pracov-
nému, alebo inému. Metódy likvidácie
mimosystémových sú v našej spoločnos-
ti vypracované do absolútnej dokonalos-
ti. A aplikované priebežne, bez ohľadu na 
nejaký November 89. Paradox, súčasťou
toho systému, sú žiaľ, aj tí, sú žiaľ, aj tí,
ktorí sú presveedčení, že 
nad ním zvíťazilii.

Čím viac nnás bude 
mimo takéhoto systému, 
tým bližšie budee náš spo-
ločný sen – demookra-
cia na Slovenskuu.

S pozdravomm
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Volajte na 0907 900 717 a dozviete sa maximálnu
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maľby nátery
0903 606 861MALIAR

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

VODÁR

0903 11 33 33
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• ODDPAP D • KÚKÚRENIE
nonové rozzvov dy,
prípípojky, opopravy,
innštš alalácá ia spopotrebičičov
... s vododouu si pporraaddíímee ...

24
HODINOVÝ

SERVIS
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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
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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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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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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

» Kúpim obrazy i po-
škodené sošky mince 
bankovky medaile od-
znaky vojenské prilby 
šable uniformy a iné tel. 
0905401697

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

Občianska
riadková
inzercia

14 RÔZNE / iné

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.

www.regionpress.sk

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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Ing. So a Ko

Kontaktujte ma, rada
Vám poradím.

Realitná maklérka, ktorej
mô ete dôverova

Chceli by ste vedie
jej trhovú cenu?

Predávate nehnute nos ?

va evi ová
certifikovaný realitný maklér

Štátna veterinárna a potravinová 
správa SR vydala mimoriadne nú-
dzové opatrenie, na základe ktorého 
poľovníci v ešte neinfikovaných okre-
soch Slovenska zvýšia odstrel divia-
kov. 

Premnožená diviačia zver je totiž 
hlavnou príčinou šírenia afrického moru 
ošípaných (AMO). Aktuálne je ním za-
siahnutých 29 okresov. V infikovaných 
okresoch už nie je odstrel vhodný, aby 
nedochádzalo k plašeniu diviakov do ďal-
ších oblastí, čím sa môže šírenie nákazy 
ešte urýchliť.

Na podporu odlovu a všetky opatre-
nia s tým spojené vláda schválila 5,2 mi-
liónov eur.

Z vyčlenených peňazí sa už obstará-
va 450 mraziacich boxov, ktoré budú ur-
čená na uchovanie odlovených diviakov. 
Vzorky z nich sú spravidla do 24 hodín 
laboratórne preskúmané. Ak sa potvr-
dí, že bol ulovený diviak zdravý, mäso z 
neho pôjde na predaj spotrebiteľom. Časť 
peňazí je určená na kampaň na podporu 
predaja diviačieho mäsa, ktoré je z hľadis-
ka výživy kvalitnou potravinou.

Zároveň odporúčame chovateľom 
ošípaných, aby sprísnili hygienické opat-
renia vo svojich chovoch. AMO sa prenáša 
aj na oblečení, prostredníctvom krmiva, 
či dokonca na dopravných prostriedkoch. 
Tí chovatelia, korí ešte svoj chov nezare-

gistrovali, tak môžu naďalej urobiť bez 
sankcie. Cieľom je, aby jednotlivé regio-
nálne veterinárne a potravinové správy 
mali prehľad o tom, kde sa ošípané chova-
jú a na základe toho zvýšili dohľad.

Diviak, pozitívny na AMO je pozna-
teľný zmenami na koži, či vnútorných 
orgánoch. Aké zmeny je potrebné pozoro-
vať, keďže sa vyskytujú najčastejšie?

Sú nimi krvné podliatiny na koži a 
krvácaniny v podpazuší, na bruchu a 
medzi nohami, enormne zväčšená slezi-
na, krvné podliatiny na pľúcach, srdci, či 
obličkách.

POZOR! Aj zdanlivo zdravý diviak, 
ktorý nejaví známky ochorenia, môže byť 
pozitívny. Preto je potrebné manipulovať 
s každým diviakom ako keby bol pozitív-
ny. 

V súvislosti s AMO 
platí mimoriadne opatrenie

» Zdroj: Ministerstvo pôdohospodárstva

Najčítanej
šie

regionálne

noviny
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0950 41 41 82
www.ZaluzieKosice.sk

PRETESNENIE
okien a dverí

OPRAVA
ŽALÚZIÍ
NOVÉ ŽALÚZIE

NOVÉ SIETE
proti hmyzu
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zameranie ¦ dovoz ¦ montáž

34
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plastové a drevené eurookná, dvere a garážové brány

44444446666666000000000000000000€€€€€€€ 4442222999944422299994442229999€€€€€€€€€599€€€ 55333999555333999555333999€€€€€€€€€€

Alžbetina 33  ¦  Košice

Pri montáži
dodržiavame

prísne
hygienické

a bezpečnostné
opatrenia

montáži

AKCIA
nnaa zaatteepppleeennniee 

rroodinnnýýýcchh  dddooommmmoovvv
| uhlíkový polystyrén 

v cene obyčajného |

ood 69990€
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

61
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83
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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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Smotanový jogurt 
podložený 
• rôzne druhy

029

200 g

(100 g=  0,15)

Cher�y paradajky 
dat�ové
• ext�a sladké

179

Supercena

(1 kg = 5,11)

350 g balenie

Rybí šalát 
v majonéze

189

400 g

(1 kg = 4,73)

333

950 g

(1 kg = 3,51)

Med 
kvetový

CC
d
•

U nás si nemusíte 
vybera� medzi

�erstvos�ou, 
kvalitou a cenou.

od pondelka 16. 8.

Brav�ové karé
• v celku 349

-34%
cena za 1 kg

5.29

Ponuka tovaru platí od 16. 8. do 22. 8. 2021 alebo do vypredania zásob. Chyby v tla�i vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo z�ien v baleniach a var�antoch ponúkaného tovaru. Odber �ožný len v obvyklo� �nožstve.

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. �i�o akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 3. 8. 2021.

079

2,5 l

(1 l = 0,32)

Pepsi/
Pepsi 
Cola 
Black/
7UP/
Mir�nda

Brav�ové 
párky 339

920 g

(1 kg = 3,68)

159

Supercena
cena za 1 kg

Biele 
hrozno 
stolové

Brav�ová panenka 469

-41%
cena za 1 kg

7.99
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Schwarzwaldská 
šunka 249

250 g

(1 kg = 9,96)

699

900 g

(1 kg = 7,77)

Lovecká saláma
Corgo�   
• svetlé vý�apné pivo

099

-36%

(1 l = 0,66)

1,5 l

1.55*

Bonux 699

-36%

(1 pranie = 0,09)

80 praní

10.99*

699

13 kg

(1 kg = 0,54)Kr�ivo pre psy

... a mnoho �alších výrobkov na www.lidl.sk
Ponuka tovaru platí od 16. 8. do 22. 8. 2021 alebo do vypredania zásob. Chyby v tla�i vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo z�ien v baleniach a var�antoch ponúkaného tovaru. Odber �ožný len v obvyklo� �nožstve.

od pondelka
16. augusta

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. �i�o akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 3. 8. 2021.

699

500 g

(1 kg = 13,98)

Pistácie
• rôzne druhy

017

-22%

(1 l = 0,09)

2 l

0.22

Pramenitá voda
• perlivá/jemne perlivá
P itá d
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Zle zaparkované vozidlá na sídlis-
kách a v husto obývaných mest-
ských oblastiach komplikujú prácu 
hasičom, a to najmä pri príjazdoch 
na miesto udalosti. 

Upozorňujú preto vodičov, že keď 
pôjde o život, preparkovať nestihnú. 
Informuje o tom Hasičský a záchranný 
zbor (HaZZ) na sociálnej sieti.

„Zaparkované vozidlo, ktoré bráni 
prejazdu hasičskej techniky, oberá za-
sahujúcich hasičov o dôležité sekundy, 
ktoré vo väčšine prípadov rozhodujú o 
záchrane života a zdravia osôb,“ pou-
kazujú na to hasiči.

HaZZ upozorňuje vodičov, aby ne-
parkovali v križovatkách a vo vzdiale-
nosti kratšej ako päť metrov, pred vcho-
dom do bytovky a taktiež v blízkosti 
podzemných a nadzemných hydran-
tov. Parkovať nemajú ani na nástup-
ných plochách pre hasičské vozidlá a 
na komunikáciách, ktoré k nim vedú.

Parkovať by mali vodiči v jednom 
jazdnom pruhu a tak, aby bola zabez-
pečená trvalo voľná šírka tri metre. „V 
zákrutách parkujte tak, aby bola zabez-
pečená trvalo voľná šírka komunikácie 
minimálne štyri metre,“ radia hasiči.

Zdôrazňujú, že každý vodič by mal 
v prvom rade rešpektovať dopravné 
značenie a parkovať na miestach na 
to určených. „V prípade, že vodič za-
parkuje svoj automobil mimo vyzna-
čeného parkovacieho miesta, mal by 

myslieť na skutočnosť, že hasičská 
technika potrebuje na prejazd mini-
málne tri metre,“ uviedol HaZZ.

Pripomeňme si aj princíp „záchra-
nárskej uličky“

Záchranárska ulička sa má vy-
tvoriť v strede medzi dvoma jazdnými 
pruhmi a v úsekoch s viac ako dvoma 
pruhmi medzi ľavým a k nemu prilieha-
júcim jazdným pruhom. „Pri vytváraní 
záchranárskej uličky je na nevyhnutne 
potrebný čas vodič vozidla oprávnený 
vojsť aj na miesta, kde je to inak zaká-
zané, ak tým neohrozí iného účastníka 
cestnej premávky,“ upozorňujú policaj-
ti. Záchranársku uličku môže použiť 
len vodič vozidla s právom prednostnej 
jazdy alebo vodič vozidla zabezpeču-
júci odstránenie následkov dopravnej 
nehody alebo inej mimoriadnej udalos-
ti.Za zneužitie hrozí sankcia do 300 eur 
a zákaz činnosti do dvoch rokov.

Apel hasičov na motoristov

» red

Jarmok všetkých jarmokov, ktorý patrí 
k  najväčším a najobľúbenejším pod-
ujatiam v  Banskej Bystrici, musel byť 
vlani napriek veľkej snahe mesta z dô-
vodu šírenia pandémie koronavírusu 
zrušený. Oddelenie kultúry aj tento 
rok pripravuje niekoľko variantov, aby 
sa mohol uskutočniť a potešiť tak stov-
ky návštevníkov. 

Hlavnú tému zameranú na včelárstvo, 
mágiu a ľudové liečiteľstvo bude v dňoch 
10. až 12. septembra 2021 sprevádzať 
pestrý program vo viacerých lokalitách 
a  nádvoriach centra Banskej Bystrice 
s  prihliadnutím na potrebné epidemické 
opatrenia. Na Námestí SNP bude domino-
vať Trh remesiel s majstrami remeselník-
mi, ktorí sú neoddeliteľnou súčasťou tohto 
podujatia už desiatky rokov. Podobne ako 
v minulom roku, samospráva v rámci 363. 
ročníka Radvanského jarmoku nepočíta 
so stánkami s občerstvením a zábavnými 
atrakciami umiestnenými na mestských 
pozemkoch. Chutné jarmočné dobroty 
a nápoje by mal v zmysle platných opatre-
ní zastrešiť Cech hostinských i ďalšie pre-
vádzky fungujúce na Námestí SNP a v šir-
šom centre, s ktorými mesto komunikuje.

„Radvanský jarmok bol odjakživa 
spojený s tradíciami a remeslami, na čom 
chceme stavať aj v súčasnosti. Uvedomuje-
me si, že návštevníci majú radi atmosféru 
podujatia aj vďaka tradičným dobrotám, 
preto veríme, že členovia Cechu hostin-
ských budú ústretoví a  zaradia do svojej 

ponuky všetko, čo k jarmoku patrí. V tejto 
chvíli nevieme predpovedať,  aké opat-
renia budú platiť v  septembri. Napriek 
tomu verím, že trojdňový 363. Radvan-
ský jarmok sa bude môcť tento rok naozaj 
uskutočniť a všetci spolu si užijeme pravú 
jarmočnú atmosféru,“ hovorí primátor Ján 
Nosko.

V priaznivom prípade bude Trh reme-
siel s tradičnými vareškami, medovníkmi, 
cukrovinkami či šperkami pre návštevní-
kov k dispozícii v piatok, 10. septembra od 
10:00 hod. Do 20:00 hod., v sobotu od 9:00 
hod. do 20:00 hod. a v nedeľu od 9:00 hod. 
do 16:00 hod. Pestrý program a ponuka re-
meselníckych výrobkov budú rozptýlené 
na Námestí SNP, v Lazovnej ulici, v okolí 
Barbakanu na Námestí Štefana Moysesa, 
v  Dolnej ulici, pričom sprievodné pod-
ujatia budú organizované aj na nádvorí 
radnice, ÚĽUV-u, v  Stredoslovenskom 
osvetovom stredisku i 365. labbe. Podrob-
ný program tohtoročného Radvanského 
jarmoku predstavíme čoskoro.

Všetky informácie budú postupne 
pribúdať na webe mesta www.banskabys-
trica.sk.

Radvanský jarmok bude!

» red
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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

37
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mobil: 0918 626 193  e-mail: arow@arow.sk    www.arow.sk

Oznámenie 
o zmene adresy

Oznamujem všetkým zákazníkom, že k 1.8. 2021 
sa prevádzka firmy sťahuje do nových priestorov 

na Rastislavovu 100 v Košiciach
  (oproti verejnému cintorínu – areál Slovresu).

PLASTOVÉ OKNÁ -52 %
EXTER. ŽALÚZIE -32%

GARÁŽOVÉ BRÁNY -28%
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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, ...
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kosicko@regionpress.sk
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Predaj a rozvoz po celej SR
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Spôsob sedenia, svetlo a vetranie 
v triedach, ako aj jedlo či stravova-
cie návyky. To všetko ovplyvňuje 
správny vývoj a zdravie detí, ktoré 
trávia značné obdobie svojho najin-
tenzívnejšieho rastu v škole.

K téme sa vyjadruje hlavná od-
borníčka Ministerstva zdravotníctva 
SR pre všeobecnú starostlivosť o deti a 
dorast MUDr. Elena Prokopová, ktorá 
sa u žiakov veľmi často stretáva najmä 
s chybným držaním tela. „Je to naozaj 
tým, že veľa času trávia deti sedením, 
a to často nesprávnym. Sedia nad počí-
tačmi, nad mobilmi a, pravdaže, pod-
statnú časť vyučovania v škole,“ vyme-
núva Elena Prokopová.

Tento trend je možné ovplyvniť 
úpravou sedenia a posilnením chrbto-
vého svalstva prirodzeným pohybom. 
E. Prokopová upozorňuje, že stačí ísť 
cez veľkú prestávku na školský dvor 
a dať žiakom možnosť prirodzeného 
pohybu. „Vždy, keď sa to dá, možno aj 
počas vyučovania, si možno s nimi len 
tak urobiť pár cvikov, nádychov, výdy-
chov alebo drepov. Nezaberie to veľa 
času a deti sa mnohokrát aj preberú.“ 
Za dôležitý považuje aj výber stoličiek: 
„Dnes sa technológie ďaleko viacej po-
sunuli dopredu a preto vieme deťom 
prispôsobiť stoličky aj vzhľadom na ich 
vek či postavu,“ dodáva Prokopová.

Klasické sedenie v troch radoch 
nepovažuje detská lekárka za ideálne. 
Preto navrhuje aspoň cirkuláciu žiakov 
v radoch, aby boli aj pri okne, aj pri 
stene - a nesedeli trebárs celý rok vza-
du pri dverách, kde je najmenej svetla. 
Okná by mali byť veľké, nemali by byť 
polepené, aby cez nich mohlo prechá-
dzať denné svetlo. „Denné svetlo je 
najviac potrebné, keď žiaci čítajú alebo 
píšu,“ vysvetľuje. „Zároveň je veľmi dô-
ležité aj správne umelé osvetlenie, aby 
bolo rozptýlené po miestnosti. Nemalo 
by byť bodové, neónové ani studené.“

Potrebám a veku žiakov je vhodné 
prispôsobiť aj zariadenie triedy. „Malé 
deti by určite mali mať väčší priestor 
aj na oddych a hru priamo v triede. 
Vyučovanie by malo byť prerušované 
napríklad zmenou činnosti aj v rámci 
jedného predmetu,“ vysvetľuje Elena 
Prokopová.

Školáci majú veľký problém 
s držaním tela

» Zdroj: MŠVVaŠ SR
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Požiadavky na zamestnanca
� Stredoškolské vzdelanie

� Platné psychotesty vodiča  

 nákladného motorového vozidla

� Platná kvalifikačná karta vodiča 

 nákladného motorového vozidla

� Platná tachografová karta 

� Prax na danej pozícii 2 roky

� Vodičský preukaz sk. C  príp. sk. E

� Zodpovednosť a chuť pracovať

� Vysoké pracovné nasadenie

� Dobré komunikačné schopnosti

� Bezúhonnosť

Zamestnanecké výhody, benefity
� Stabilné zamestnanie v našej 

 spoločnosti

� Kvalitné vstupné zaškolenie 

� Stravné lístky vo forme 

 stravovacej karty

� Program zdravotných benefitov

� Vernostné za každý odpracovaný rok 

� Vianočná odmena

� Odmeny pri životných udalostiach 

 /svadba, narodenie dieťaťa, životné 

 jubileum, pracovné výročie

� Firemné akcie: MDD, Mikuláš - 

 Mikulášske balíčky, Vianočné balíčky

� Smartphone s neobmedzeným 

 paušálom a internetom

Náplň práce, právomoci
a zodpovednosti
� Rozvoz tovaru pre zákazníkov

� Práca s prenosnou 

 registračnou pokladňou

VODIČ NÁKLADNÉHO AUTA

HĽADÁTE 
PRÁCU?
Miesto práce
Košice

Termín nástupu
Ihneď

Pracovný pomer
Plný úväzok

Mzdové podmienky (bru�o)
Od 825 - 1750 EUR/mesiac

++

LABAŠ s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice 

email personalne@labas.ski



KE21-32 strana- 12

BÝVANIE Najčítanejšie regionálne noviny
12

www.lekarenplus.sk

V ponuke 

ANTIGÉNOVÉ aj 
PROTILÁTKOVÉ TESTY
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uke 

NOVÉ aj
É

V 

ANTIG
PROTILÁT

KVALITNÉ 
RÚŠKA 
A FFP2 

RESPIRÁTORY 

RÔZNYCH 
VZOROV 
PRE DETI 

AJ 
DOSPELÝCH 
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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

Slovenská agentúra prijme pracovníkov 
DO NEMECKA na pozíciu: POMOCNÝ 
OPERÁTOR VO VÝROBE VÝROBKOV 

Z RECYKLOVANÝCH PLASTOV.
- Kontrola kvality výrobkov, obrúsenie výrobku, 
   ukladanie na palety, viazanie paliet a pod.
��������	�
��������������������������	��	�
����������
�����!�
��
���������������	����	��������
- Hradíme ubytovanie v plnej výške
- Práca na slovenskú pracovnú zmluvu 
- Trojzmenná prevádzka
��"#�##�$��	����%�����
��&	�	�'���	(����
'����)*'��������+
- Firemné auto na presun do práce k dispozícii
����/���'*0�1#2����!�
��132���!������4��
����	�	�'5���)�'���
- Agentúra registrovaná na UPSVaR

KONTAKT:
������#6#1�"17�333���#6""��"8�1�7
email: de@personalnyservis.sk 85
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
�������	
����������
��

���TO, RÝCHL�����	
�������
stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia

32
-0
01
-5

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 
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