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KOŠICKO okolie

Č. 43  / 29. OKTÓBER 2021 / 25. ROČNÍK

EKOLOGICKÁ LIKVIDÁCIA,
VÝKUP STARŠÍCH VOZIDIEL

PENIAZE NA RUKU!
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AJ POŠKODENÝCH AJ NEPOJAZDNÝCH

vykupstarsichvozidiel@gmail.com

0944 414 457

od roku

výroby

1998

Všetky formality

vybavíme za Vás
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PÔŽIČKY
od 18 do 80 rokov

0918 709 028

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

0904 031 113

Hviezdoslavova 18
- oproti VÚB BANKE  (vo dvore)

 
NAŠE  POBOČKY:
NONSTOP (VYBAVTE SI PÔŽIČKU AJ CEZ MOBIL)

od 300€ do 20 000€

ahoj R

Nové, lepšie pôžičky

Moldava n/B.  KOŠICE

www.jarekcistikoberce.sk ¦  0915 937 226
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čistí čalúnený nábytok a koberce u Vás aj u nás
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Oprava zatekajúcich a poškodených
striech - fasád

Strihanie a ohýbanie plechov 
Klampiarska výroba
Oprava a montáž žľabov, komínov
Práce vo výškach všetkého druhu
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   0950 889 209

Strihanie a ohýbanie plechu

– klampiarska výroba

�  parapety, atiky 

�  spojovacie oplechovanie

�  ukončovacie oplechovanie
�  skrinky 

�  výroba z plechu všetkého 

 druhu

www.pozvarame.sk
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DROBNÉ

údržbárske

PRÁCE
0949 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

Jednoduché, podvojné účtovníctvo a mzdy
SPRACOVANIE ÚČTOVNÍCTVA

0902 988 258e-mail:babeta.kozakova@gmail.com

3
7
-1
5
4

3
4
-1
8
2

Cenové ponuky na novostavby aj rekonštrukcie.

Stavebné rozpočty
0944 722 888  www.rozpocty.wz.sk

0905 489 069 | 0907 954 380

www.drevsting.sk
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DREVENÉ OKNÁ | DVERE | INTERIÉR | BRÁNY | PODLAHY | SCHODY

DOMOV S ČAROM DREVA

Južná tr. 78

KOŠICE

055/685 57 87

Slovenský
výrobca

- %-30%
AKCIA
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INZERÁT,KTORÝ
PREDÁVA
hadariova@regionpress.sk
nigutova@regionpress.sk
sakslova@regionpress.sk
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Elektroinštalačné práce / bleskozvody
elektroinst.kosice@gmail.com0917 565 636

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 370€

v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge   všetky dvere SKLADOM
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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

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

540€
REHAU

700€

Brugmann
SALAMANDER

435€
REHAU

545€

Brugmann
SALAMANDER

570€
REHAU

715€
Brugmann
SALAMANDER

485€
REHAU

610€
AKCIAAKCIA

AKCIA

5-komorový profil:

KOŠICE
Južná trieda 97
(pred ČS OMV)

tel.:

055/728 87 80 - 1

0915 963 442

Najvyššia rada okien
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www.silstav .sk      0905 879 057

10 cm
polystyrén  27  €/m2

ZATEPĽOVANIE
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Volajte na 0907 900 717 a dozviete sa maximálnu
predajnú cenu Vašej nehnuteľnosti. Bezpečne a spoľahlivo

všetko zabezpečí realitný maklér Alena Katonová
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Maľovanie, stierkovanie, sieťkovanie,
omietky, plávajúce podlahy,

drobné stavebné práce ¦ 0909 103 422

Pílenie a likvidácia rizikových stromov, 
štiePkovanie , odvoz hmoty 0905  161  243
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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 

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    38.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

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

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

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

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

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

DISTRIBÚCIA (83.740 domácností)

0944 047 008, 0903 634 202
Kováčska 63, 040 01 Košice, kosice@dachmann.sk

PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE
DREVENÉ A HLINÍKOVÉ

OKNÁ
SERVIS A OPRAVA OKIEN

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

PONUKA PRÁCE V ČR

OBSLUHA VZV
SUPER PLATOVÉ PODMIENKY 
S UBYTOVANÍM
VEĽMI DOBRÁ PRÁCA 
V MESTE BRANDYS NAD LABEM

0800 500 091BEZPLATNÁ LINKA

ZABEZPEČÍME A ZAPLATÍME VÁM 

COVID  TEST
mobil:  0905 245 995
Košice, Priemyselná 4
www.safiroll.sk
e-mail:
safiroll@safiroll.sk

0911 60 20 40

Rezanie betónu  Vŕtanie betónu
www.diamantoverezanie.sk

Kúpim GARÁŽ v Košiciach
Platba v hotovosti 0949 854 569

PÍLENIE a LIKVIDÁCIA rizikových
 STROMOV  0905 161 243

ZDRAVOTNÍCKE 

0915 595 575

odevy a obuv
Rastislavova 68, Košice

www.abtex.sk
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V predstihu o minulosti
To zvláštne výročie 17. novembra je za 
nami. Vo chvíli, keď sa k vám noviny do-
stávajú, minimálne tri dni.

A vo chvíli, keď vzniká tento úvodník, asi 
tak tri dni pred. Štátny sviatok 17. novembra 
sme sprostredkovane cez našich zákonodar-
cov nazvali Deň boja za slobodu a demokra-
ciu. Papier znesie veľa. Aj taký názov. Aj to, 
že zaň hlasovali aj ideovo tí istí, ktorí v roku 
1989 na ľudí, ktorí išli skutočne vyjadriť od-
hodlanie vybojovať slobodu a demokraciu, 
posielali políciu. Aj to znesie, že ich potom-
kovia (dokonca neraz aj oni sami, tí istí) sú 
dnes na lukratívnych štátnych pozíciách, 
majú vlastné politické strany, zastupujú 
nás na našich zahraničných veľvyslanec-
tvách, vyhadzujú nás z našich celoživotných 
zamestnaní, sedia v parlamente a určujú 
nám, ako si vlastne tú slobodu a demokraciu 
máme zariadiť tak, aby sme im dali pokoj 
na ich biznis. A nerušili ich pri ňom. Pred 
tridsiatimi rokmi sme si sľúbili lásku a vy-
držať. Z lásky sa stala nenávisť každého voči 
každému a všetkých proti všetkým a vydržať 
už nemá chuť nikto, pretože každý trošku 
súdny človek za sebou vidí tých tridsať rokov 
„vydržania“ a ich praktický výsledok pre 
jeho život. Pre všeobecnú slobodu a demok-
raciu sa toho udialo veľmi málo. Že zmizol 
ostnatý drôt pri Devíne? Mám ho ešte kúsok 

doma, ani nie na pamiatku, skôr na výstra-
hu. Koľko takých plotov sme vybudovali v 
našej spoločnosti? A napustili ich elektrikou 
nenávisti, zla, podvodov, zlodejín, bezcit-
nosti? Povýšenectva, opovrhovania inými, 
kastovania sa?

Oslavovať nenávisť? Pripomínať si deň, 
keď sme dúfali, že raz budeme žiť slušne? 
Nie, slovo slušne neznamená nič v podobe 
hmotného dostatku. Slušne je proste sluš-
ne. Žiť, ako sa na kresťana sluší, to však už 
vôbec nebudem rozvíjať, pretože mnohí, 
ktorí sa hlasno bijú do pŕs, akí oni sú kres-
ťania, sú iba zlodeji, fanatici, podvodníci 
a doslova zlí, spoločnosti škodiaci ľudia. 
Mnohí, nie všetci, aby bolo jasné. Našťastie, 
ešte nie všetci. A netýka sa to iba kresťanov. 
Ja som si požičal iba slovníkový výklad slo-
va slušný, žiť slušne.

A všimnite si, prosím, ani raz som v 
tomto úvodníku nespomenul slovo pan-
démia. Spravím to až teraz – 
pripomenuli sme si na Slo-
vensku pandémiu zla, nič 
viac, nič menej. A tá so 17. 
novembrom naozaj nemá nič 
spoločné.

Možno raz – do-
vtedy – veľa šťastia 
vám želá

Sme. Ráno vstávame, potom vzdo-
rujeme nástrahám dňa v súkrom-
nom živote i v práci. Bijeme sa za 
bytie. (Slovenčina je s tým mäkkým 
i a ypsilonom fakt kúzelná.)

Ľudský život je naplnený bytím. 
Zmysluplným, pracovitým, poctivým a 
láskavým bytím. Všetko ostatné je iba 
pretvárka, predstavenie pre naše oko-
lie. Teda, pre naše. Aj to závisí iba na 
nás, kto a čo tvorí naše okolie. My si ho 
vyberáme, my si ho formujeme a my si 
ho pestujeme. Niekomu je dobre medzi 
boháčmi, smotánkou, vo svetle reflek-
torov. Iní, tí šťastnejší, sa cítia dobre 
obklopení slušnosťou, morálnosťou a 
skromnou pracovitosťou. Starajú sa o 
to, aby boli, aby žili a aby prežili. A ak 
sa podarí, aby tu na tomto našom sve-
te aj po sebe niečo vzácne zanechali. 
Vzácne, v zmysle duchovne hodnotné. 
Nie účty a plné trezory v bankách, to je 
pofidérna hodnota.

Práve na takých ľudí si v týchto 
hodinách spomíname. Na všetkých 
tých, ktorí nám dali lásku, starali sa o 
nás, vychovávali nás, učili nás, liečili 
nás a do našich životov vryli nezabud-
nuteľnú stopu. Na mnohých ďalších, s 
ktorými sme prežili niečo pekné, neza-

budnuteľné.
Neviem, mám taký pocit, že si 

málo uvedomujeme, čo máme. Že vô-
bec sme, že existujeme. Že žijeme, vní-
mame, smútime, tešíme sa, že nás tu a 
tam dačo bolí a inokedy zas nebolí nič. 
Že sa niečo podarí, iné zas nepodarí. 
Lebo to je to pravé bytie.

Nedávno sa nás, poslucháčov z roz-
hlasových vĺn Českého verejnoprávne-
ho rozhlasu pýtal charizmatický kňaz 
Zbigniew Csendlik: „Všimli ste si ten 
zázrak bytia? Že ráno vstanete, že ste, 
že žijete, že vnímate... Že večer unavení 
idete spať a rozmýšľate, čo ste prežili, 
videli, počuli? Že vnímate život? Pros-
te, že ste?“

Zdá sa, že tieto dni spomínania sú 
veľmi dobrou príležitosťou aj na hľa-
danie odpovedí v sebe na Csendlikove 
otázky. Ak ich nájdeme, pochopili sme, 
prečo tu vlastne ešte sme. 
Čo je našou misiou na 
tomto svete kým sa pobe-
rieme za tými, na ktorých 
už iba spomíname.

Pekné spomínanie 
a úspešné nachá-
dzanie, vážení či-
tatelia, vám želá

Zázrak bytia

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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SŤAHOVANIE

PREPRAVA

VYPRATÁVANIE
pozemkov,

bytov, domov

ODVOZ
staveb. odpadu

KOSENIE záhrad

NON STOP

0908 222 911
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PREBÍJANIE
a  PREČISTENIE

ODPADOVÝCH  POTRUBÍ

0908 580 291

NONSTOPs možnosťou
využitia

kamerového
systému

WC   -   UMÝVADIEL

DAŽĎOVÝCH ZVODOV

PISOÁROV

GULIČIEK

Najčítan
ejšie

regioná
lne

noviny

www.regionpress.sk

6
6
-1
7
9



KS21-43 strana- 3
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jednotná cena 15 €/m2

220 € 150 € 250 €

270 € 340 €

6 komorové okná
za CENU 5 komorových

PRIJMEME SEKRETÁRKU (do Kračúnoviec) - NÁSTUP IHNEĎ
STAVEBNÉ PRÁCE • REKONŠTRUKCIE BYTOV  

• ZATEPĽOVANIE • GARÁŽOVÉ BRÁNY
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STAVEBNÉ PRÁCE • REKONŠTRUKCIE BYTOV  

• ZATEPĽOVANIE • GARÁŽOVÉ BRÁNY

Prešov, podchod žel. stanice, Tel.: 051/773 20 73
Giraltovce, Dukelská 839, Tel.: 0948 832 836, 0907 689 908

e mail: oknaradek@pobox.sk, oknaradek1@gmail.com

6 - komorový 

6 - komorový 6 - komorový 

6 - komorový 6 - komorový 
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Záleží vám na zdraví vašich zvierat?
Vyskúšajte unikátne výrobky s obsahom humínových kyselín priamo od 
výrobcu v Košiciach! Produkty, ktoré harmonizujú všetky živé organizmy. 
100% prírodného pôvodu bez chemickej úpravy!

HUMAC s.r.o., Werferova 1, Košice, 0910 749 403, www.humac.sk

Dávkovanie:
Len 5g / kg krmiva
Účinok overený 
zákazníkmi!

Kúpite na www.humac.sk alebo zavolajte 0910 749 403.

550000gg
1133,,9900  €€

110000gg
66,,6600€€
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0919 204 754

SIETE PROTI

HMYZU

SERVIS

MONTÁŽ

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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MEDIA

Od samotného 
návrhu 
až po 
konečný produkt

kovoobrábanie | IT priemysel | programovanie | testovanie

Teslova 2, Košice

0911 150 171  info@itkap.sk

KONTAKT
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Náš život je časovo obmedzený. Skla-
dá sa z hodín, dní, týždňov, mesiacov 
a rokov. Tomáš Baťa rozdeľoval deň 
na tri časti - 8 hodín na prácu, 8 hodín 
na rozvoj a život a 8 hodín na spánok. 

Čas, ktorý máme, plynie. Nedá sa 
skrátiť, zastaviť ani uložiť. Čas nášho 
života môžeme rozdeliť na dobrý a zlý. 
V tom dobrom vytvárame hodnotu pre 
seba alebo pre druhých. V tom zlom 
žiadnu hodnotu nevytvárame alebo ško-
díme. Dobrý čas je napríklad užitočná 
práca, cvičenie, štúdium, oddych alebo 
modlitba. Zlým časom sú činnosti, ktoré 
neprospievajú nám ani druhým - naprí-
klad ohováranie, hádky, intrigy a vzá-
jomné boje. Dobrý čas nás posilňuje a 
rozvíja. Zlý čas nás ničí. 

Vysoko postavený politik nedávno 
spomínal, ako ho ničia rôzne spory. On 
by chcel rozvíjať krajinu, ale jeho spojen-
ci sa hádajú a oberajú ho o čas a energiu. 
Majiteľ úspešnej firmy hovoril, že venuje 
niekedy viac času rôznym „idiotom,“ 
namiesto správnych ľudí, s ktorými by 
dokázal dosahovať plánované ciele. Je 
okolo nás veľa ľudí, ktorí iba nadávajú, 
všetko vidia negatívne a neustále sa na 
niečo sťažujú. Sami nič neurobia, kom-
plikujú veci a zdržujú, berú druhým 

energiu a narúšajú dobré vzťahy. Oberajú 
nás o dobrý čas. K lepšej budúcnosti sa 
neprehádame. Musíme sa sústrediť na 
cieľ a tvrdo pracovať. Nedávno mi ka-
marát povedal, že vzhľadom na môj vek 
a vzdelanie, obdivuje môj neustály op-
timizmus a vieru, že bude lepšie. Bude! 
Len si musíme dopriať viac dobrého času. 

Keď končíme naše diskusie a mod-
litby na stretnutiach kresťanských pod-
nikateľov, organizátor Ľubko Klieštik, sa 
usmeje a povie: „Priatelia, ďakujem vám 
za dobrý čas, ktorý sme spolu prežili.“ 
Naučme sa odpájať od médií, ktoré ciele-
ne ovplyvňujú naše emócie. U mladých 
narastajú mentálne choroby. Počet ľudí, 
ktorí trpia osamelosťou sa v posledných 
5 rokoch v Európe zvýšil z 13 na 25 per-
cent. Na svete je viac dobrých správ, ako 
zlých, ale náš mozog reaguje citlivejšie 
na tie negatívne. A 
tak nás nimi médiá 
kŕmia. Dobrou sprá-
vou je, že sa dajú 
vypnúť. Záleží len na 
nás, či dáme prednosť 
dobrému alebo zlé-
mu času v na-
šom živote.

Dobrý a zlý čas

» Ján Košturiak

» Kúpim starý traktor aj 

pokazený 0905675749

Občianska
riadková
inzercia

02 AUTO-MOTO / iné 

Chcete si
podať inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RP medzera KS medzera
Číslo rubriky medzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP KS 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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www.tonystav.sk

KOŠICKÉ OLŠANY
0911 639 003

Predaj gabiónových plotov a sieti za najlepšie ceny na trhu !!!
Poskytujeme zľavy pre realizátorov a veľkoodberateľov !!!

Gabiónový plot

Regionálny skladGabióny - siete

Gabiónový plot

Regionálny skladGabióny - siete

Sú pravdepodobne všade. Na oknách, 
na verandách, na záhonkoch. Muškát 
je u nás najfrekventovanejší a veľmi 
vďačný kvet. 

Aby nám muškáty bohato kvitli, 
treba ich nielen správne ošetrovať po-
čas vegetácie, ale i vedieť ako ich pre-
zimovať. Jednoročný muškát nekvitne 
tak bohato, ako viacročný muškát. 
Najintenzívnejšie kvitnú muškáty me-
dzi 2 až 3 rokom pestovania. V dobrých 
podmienkach ich môžeme pestovať 
7 až 9 rokov. Závisí to od jednotlivých 
kultivarov (vyšľachtená rastlina). Veľ-
kokveté muškáty a botanické druhy 
pelargónií pred zimou neskracujeme.

Už začiatkom septembra bolo treba 
ukončiť prihnojovanie muškátov a za-
čať obmedzovať aj zálievku. Tak si ich 
pripravíme na úspešné prezimovanie. 
Rastliny, ktoré sme pestovali v debnič-
kách a v črepníkoch je najlepšie prezi-
movať v pôvodných nádobách.  Po lete 
presťahujeme previsnuté aj obyčajné 
muškáty na chodbu, kde je chladnejšie 
a dostatok svetla. Svetlo je podstatné 
pre prezimovanie a uchovanie mušká-
tov. Čím je svetla menej, tým nižšia má 
byť teplota skladovania muškátov. Kve-
tináče uskladňujeme pri teplote okolo 
4 - 10°C, vo svetlej miestnosti. Vhodné 
sú zimné záhrady, verandy, schodištia, 
chodby, pivnice, či garáže. Mnohí pes-

tovatelia takéto priestory nemajú, preto 
ich zimujú v bytoch na oknách.

Keď prestanú muškáty kvitnúť, 
zrežeme tie, ktoré majú odspodu nové 
mladé výhonky. Zostriháme ich tak, 
aby veľkosti stoniek zostali na cca 30 
cm. Z nich budeme mať budúcu sezó-
nu kompaktné mladé rastliny na sta-
rých koreňoch, ktoré budú silné. Treba 
pooberať všetky suché listy, stonky a 
stopky, aby na zostrihanom muškáte 
zostali len zdravé zelené lístky. Počas 
zimy ich polievame 1 až 2 krát do me-
siaca. Začiatkom marca ich zostriháme 
asi na 15 cm a mierne pristrihneme aj 
korene. Presadíme ich do novej zemi-
ny, do ktorej je vhodné pridať aj trochu 
granulovaného hnojiva. Potom ich už 
polievame častejšie.

Každoročná otázka
 – čo s muškátmi

» Zdroj: Internet

1. novembra 1512   
verejnosti bola prvýkrát sprístupnená výzdoba stropu Sixtínskej 
kaplnky, ktorú namaľoval Michelangelo

Výročia a udalosti
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PVC Okná

a vchodové dvere

Interiérové dvere

Objednávky príjmame

mailom a telefonicky

0905 694 993
drevoplast@drevoplast.eu

www.drevoplast.eu

8
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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

3
4
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plastové a drevené eurookná, dvere a garážové brány

460€ 429€599€ 539€

Alžbetina 33  ¦  Košice

Pri montáži

dodržiavame

prísne

hygienické

a bezpečnostné

opatrenia

AKCIA
na zateplenie 

rodinných domov
| uhlíkový polystyrén 

v cene obyčajného |

od 690€

Špičkové 
5 - komorové
profily

kovanie

V cene okien je zahrnuté:

demontáž, montáž, vysprávky, vonkajšie
a vnútorné parapety, mikroventilácia,

retiazkové celotieniace žalúzie,
zdvíhač krídla, DPH, odvoz zdarma

Bližšie informácie v predajni

NA SPLÁTKY

BEZ NAVÝŠENIA

Alžbetina 33  ¦  Košice

NEJDE VÁM BIZNIS?KONTAKTUJTE NÁS

Redakcia Košicko 

Němcovej 30, Košice
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U nás si nemusíte 

vyberať medzi

čerstvosťou, 
kvalitou a cenou.

od pondelka 2. 11.

047

Supercena

1 l

Mlieko
� trvanlivé, 

polotučné 

Pomaranče

Bravčové karé
� bez kosti, v celku

199

-33%

(1 kg = 1,00)

2 kg balenie2 kg balenie

2.99

099

-33%

(100 g = 0,50)

200 g200 g

1.49
Vegan 
Hotové jedlo   
� rôzne druhy

Smotanový 
jogurt   
� rôzne druhy

029

-34%

(100 g = 0,20)

145 g145 g

0.44

Kyslá smotana 
� 16 % tuku

062

400 g

(1 kg = 1,55)

Herbert sirup  
� rôzne druhy 

499

Supercena

(1 l = 9,98)

0,5 l

Mleté mäso mix
� hovädzie a bravčové

349

Supercena
1 kg balenie

309

-34%
cena za 1 kgcena za 1 kg

4.69

Ponuka tovaru platí od 2. 11. do 7. 11. 2021 alebo do vypredania zásob. Chyby v tlači vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zmien v baleniach a variantoch ponúkaného tovaru. Odber možný len v obvyklom množstve. Ponuka tovaru platí od 2. 11. do 7. 11. 2021 alebo do vypredania zásob. Chyby v tlači vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zmien v baleniach a variantoch ponúkaného tovaru. Odber možný len v obvyklom množstve.

**Zľava určená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. mimo akciových cien, zistených na základe porovnania cien dňa 19. 10. 2021.
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Kofola 
originál 

Nescafé Classic  
� rôzne druhy 

075

-40%

(1 l = 0,38)

2 l2 l

1.25*

Tuniak  
� rôzne druhy

299

-34%

(100 g = 1,92/
1,78/PP)

3 x 80 g = 240 g3 x 80 g = 240 g

4.59*

Tavený syr
� v črievku 

079

Supercena

(100 g = 0,66)

120 g

Monte
� rôzne druhy

059

-40%

(100 g = 0,39)

150 g150 g

0.99*

Knedličky s náplňou  
� rôzne druhy 129

-23%

(1 kg = 2,58)

500 g500 g

1.69**

Konzerva pre psy
� rôzne druhy 

069

-22%

(1 kg = 0,55)

1 250 g1 250 g

0.89

Kávové kapsuly
� rôzne druhy

279

-20%

(100 g = 2,91/
2,49/1,44/1,40)

96/112/194,4/200 g96/112/194,4/200 g

3.49

339

-43%

(100 g = 1,70)

200 g200 g

5.99**

... a mnoho ďalších výrobkov na www.lidl.sk
Ponuka tovaru platí od 2. 11. do 7. 11. 2021 alebo do vypredania zásob. Chyby v tlači vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zmien v baleniach a variantoch ponúkaného tovaru. Odber možný len v obvyklom množstve. Ponuka tovaru platí od 2. 11. do 7. 11. 2021 alebo do vypredania zásob. Chyby v tlači vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zmien v baleniach a variantoch ponúkaného tovaru. Odber možný len v obvyklom množstve.

od utorka

2. novembra

**Zľava určená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. mimo akciových cien, zistených na základe porovnania cien dňa 19. 10. 2021.
* Odporúčaná bežná maloobchodná predajná cena výrobcu.
**Zľava určená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. mimo akciových cien, zistených na základe porovnania cien dňa 19. 10. 2021.
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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

DVERE / ŽALÚZIE / SIEŤKY / PARAPETY / MONTÁŽ / SERVIS

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
SAMOplus

ceny sú bez DPH

VÝSPRAVKY / ODVOZ ODPADU

INZERCIA

KOŠICKO okolie

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 

každý týždeň: 
Bačkovík, Beniakovce, Bidovce, 
Blažice, Bohdanovce, Budimír, 
Bukovec, Čaňa, Čižatice, Drie-
novec, Malá Vieska, Tepličany, 
Ďurkov, Geča, Haniska, Jasov, 
Kechnec, Kokšov - Bakša, Ko-
šické Oľšany, Kysak, Malá Ida, 
Mokrance, Budulov, Moldava 
nad Bodvou, Nižná Hutka, Nižná 
Kamenica, Nižná Myšľa, Nováča-
ny, Obišovce, Poproč, Rákoš, Roz-
hanovce, Rudník, Ruskov, Byster, 
Zdoba, Seňa, Slančík, Slanec, 
Slanská Huta, Šemša, Turňa nad 
Bodvou, Vajkovce, Valaliky, Vyšná 
Kamenica

kosicko@regionpress.sk

Redakcia: Němcovej 30 
KOŠICE

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   86.750 Bratislavsko Východ
BZ    87.350 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   48.090 Prešovsko+SB
SN    32.750 Spišsko+LE+GL

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

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

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

DISTRIBÚCIA (20.730 domácností)

Pritom by vôbec nemuseli byť a vôbec 
nemáme na mysli očkovanie. Existu-
je totiž viacero spôsobov ako si výraz-
ne posilniť imunitu aj bez chemicky 
vyrábaných vitamínov, či očkovania.

Stačí sa vrátiť k tomu, čo pomáhalo 
kedysi, keď najspoľahlivejšími lekárňa-
mi boli lúky, záhrady a úle. A to už určite 
viete, že mierime k zázvoru, k medu, k 
chrenu a dokonca aj k vínu.

Citrón, med, zázvor. To je naozaj uži-
točné trio, ktoré je vhodné ako prevencia 
proti chrípke a prechladnutiu, na posil-
nenie imunity, proti bolesti hrdla, bolesti 
hlavy, zmierňuje popáleniny, nadváhu, 
pomáha prečistiť telo od toxínov, zlep-
šuje pleť a normalizuje látkovú výmenu.

V období viróz a prechladnutí by ne-
mal chýbať vo vašej domácej lekárničke 
čerstvý zázvor. Ten vyniká najmä anti-
septickými a dezinfekčnými účinkami. 
Pomáha pri zvýšenej horúčke, podpo-
ruje potenie a zvyšuje prekrvenie tkanív. 
Okrem toho vie príjemne zahriať. 

V súčasnosti sú obľúbené rôzne formy 
zázvoru: sušený, čerstvý či nakladaný. 
Čerstvý zázvor sa využíva najčastejšie 
ako liek či dochucovadlo rôznych jedál. 
Pri bolestiach v krku pomáha kúsky čer-
stvého zázvru rozžuť v ústach. Môžeme 
ho tiež nakladať do medu, cukru či eta-
nolu. Na posiln enie imunity však stačí, 
ak si ráno ku kaýdodennej káve zvyknete 
ešte spraviť zázvorový čaj. Nezaberie to 
veľa času a efekt je naozaj až neskutočný. 

Do šálky – klasickej na čaj, asi dva a pol 
decovej, si nadrobno nastrúhajte, alebo 
nakrájajte za zarovnanú čajovú lyžičku 
zázvoru. Oslaďte medom podľa chuti a 
zalejte šťavou z polovice citróna.

Viacerí odborníci sa zhodujú v názo-
re, že zázvor nie je vhodný pre deti do 2 
rokov. Zrieknuť by sa ho mali aj ľudia s 
dlhodobými ochoreniami, ako sú diabe-
tici. Ostatní – s množstvom zázvoru to 
nepreháňajte, v tomto prípade tiež platí, 
že menej je viac.

A viete, prečo sa zaužívalo v sychra-
vom počasí variť si červené víno? Víno 
obsahuje polyfenoly s antioxidačnými 
a protizápalovými vlastnosťami. Vyso-
ký obsah resveratrolu má v porovnaní 
s bielym predovšetkým červené víno, je 
to tak preto, že pri jeho fermentácii sa 
používajú aj šupky z hrozna. Pridajte ob-
vyklý klinček, škoricu a elixír imunity je 
na svete.

A zas sú tu chrípky

» red
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PREPICHY

        POD CESTY
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INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

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

VÝHODNÉ ZĽAVY!

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 ÁŽ
O D K V A P O V Ý  S Y S T É M  -  S K L A D O M

VÝHODNÉ ZĽAVY!

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 ÁŽ
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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VODÁR

0903 11 33 33
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VODA • ODPAD • KÚRENIE

nové rozvody,
prípojky, opravy,
inštalácia spotrebičov
... s vodou si poradíme ...

24
HODINOVÝ

SERVIS
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6% CBD olej

3% CBD olej 28
,80
EUR

34
,80
EUR

Na našej stránke nájdete presný
výpočet dávkovania podľa

váhy zvieraťa.

CBDexpert

www.cbdexpert.sk 

CBD BIO KONOPNÉ OLEJE
si môžete objednať na:

Ak sa chcete stať predajcom
aj Vy, kontaktujte nás
a získajte zaujímavé

podmienky

+421 904 552 345
objednávky@cbdexpert.sk

Možnosť predaja osobne 
aj na predajni.
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Je CBD pre zvieratá správna voľba?
Vieme, že ľudia majú endokanabino-

idný systém a že psy majú ešte zložitejší 
endokanabinoidný systém s viacerými 
receptormi. Kanabidiol pre zvieratá je kaž-
dým dňom vyhľadávanejšou témou, pozri-
me sa aký súvis má CBD na metabolizmus 
zvierat.

Kĺby a CBD pre zvieratá

Mnoho psov aj mačky trápia bolesti kĺbov. 
Hoci môže veterinár predpísať lieky proti 
bolesti, hrozí riziko, že budú mať negatívny 
vplyv na mäkké tkanivá a zhoršenie stavu 
kĺbov. V neposlednom rade poškodzujú 
pečeň a obličky vášho domáceho miláči-
ka. CBD u zvierat funguje rovnako u ľudí 
stimuluje receptory ktoré majú za úlohu 
znížiť zápal v tele. Taktiež zmení spôsob 
akým mozog reaguje na bolesť. Vedci z Cor-
nell University dokázali, že psy s artritídou, 
ktoré užívajú CBD, sú aktívnejšie a vykazujú 
znateľný pokles bolesti.

Epilepsia a CBD pre zvieratá

Ukázalo sa, že 5% psov trpí epileptickými 
záchvatmi. Rovnako ako u ľudí, tak aj u psov 
sú tieto záchvaty sprevádzané mnohými ne-
príjemnosťami vyvolávajúce úzkosť. Väčši-
na veterinárov lieči epilepsiu antiepileptika-
mi. Ale tie sú extrémne škodlivé pre pečeň. 
Aj keď nemajú iné závažnejšie vedľajšie 
účinky, často nepomáhajú.

Vedci z Colorado State University boli 

nadšení, keď zaznamenali zníženie epilep-
tických záchvatov až u 89% psov, ktoré 
dostávali CBD. Kanabidiol znižuje frekven-
ciu záchvatov vďaka interakcii s endokana-
binoidným systémom. Predpokladá sa, že 
záchvaty spôsobujú elektrické náboje neu-
rónov v nervovom systéme. CBD priaznivo 
ovplyvňuje receptory v mozgu a tým sa zlep-
šuje fungovanie nervového systému aby k 
záchvatom nedochádzalo.

Psy trpiace úzkosťou

Úzkosť je jedným z najčastejších dôvodov, 
prečo majitelia svojich domácich miláčikov 
siahajú po CBD. Úzkosť sa môže u zvierat 
prejaviť v rôznych formách. Častá je fóbia z 

hluku, z odlúčenia, strach a prehnaná ag-
resivita. Samozrejme, existujú lieky, ktoré 
dokážu s úzkosťou bojovať. Na rozdiel od 
liekov CBD nespôsobuje žiadne vedľajšie 
účinky.

Väčšina ľudí, ktorá domácim miláčikom 
podávala CBD uviedla, že mal  veľmi priaz-
nivé účinky. Štúdie na zvieratách dokazujú, 
že jeho antidepresívne účinky sa neprejavu-
jú iba u ľudí, ale aj u zvierat, ktoré rovnako 
pociťujú posttraumatickú poruchu.  

CBD má v prípade úzkosti najrýchlejší 
účinok, ak sa zvieraťu podá perorálne. Efekt 
sa dostaví do 5 až 20 minút. Najlepší vplyv 
má, ak je látka podávaná denne počas urči-
tého obdobia, v ktorom zviera pociťuje stres. 
Štúdia z roku 2012, ktorá bola vykonaná na 
potkanoch zistila, že potkany, ktorým boli 
podávané opakované dávky CBD vykazova-
li menšiu úzkosť ako potkany, ktorým bola 
dávka podaná jednorazovo. Pravidelnosť v 
užívaní CBD sa ukázala ako dôležitá u všet-
kých zvierat.

A hoci si vedci nie sú istí, či CBD priamo 
znižuje úzkosť a stres, zhodli sa na tom, že 
CBD reguluje v tele serotonín. Serotonín je 
hormón, ktorý reguluje sociálne správanie a 
náladu, trávenie, zlepšuje spánok a chuť do 
jedla a tým výrazne prispieva ku psychickej 
pohode vášho miláčika. 

Vzhľadom k nižšej váhe domácich zvierat 
platí iné dávkovanie, ako u ľudí. Presné na-
stavenie záleží  od váhy, pričom platí, že na 
1 kg váhy pri priemernej dávke treba podať 
0,5 mg denne.                                                 » red.

Foto: S. Mrenová
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Požiadavky na zamestnanca
� základné vzdelanie
� stredoškolské bez maturity
� stredoškolské s maturitou
� obchodné vzdelanie v odbore

HĽADÁTE 
PRÁCU?
Miesto práce

Košice

Termín nástupu

Dohodou

Pracovný pomer

Plný úväzok

Mzdové podmienky (bru�o)
740 - 900 EUR/mesiac

Zamestnanecké výhody, benefity
� Stabilné zamestnanie v našej 
 spoločnosti
� Kvalitné vstupné zaškolenie 
� Možnosť kariérneho rastu
� 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

++

LABAŠ s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice 
email personalne@labas.ski

6
6
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5
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Náplň práce, právomoci

a zodpovednosti

� Práca s pokladňou
� Práca na predajnej ploche
� Práca v sklade predajne
� Obsluha zákazníkov
� Plnenie úloh podľa pokynov 
 nadriadeného
� Pracovná doba od 6:00 - 14:15, 
 od 13:00 - 21:15

PREDAVAČ/KA - POKLADNÍK/ČKA 
v novootvorenej predajni, Košice - KVP

ZVÁRAČ 135
ZÁMOČNÍK
LAKOVNÍK
ELEKTROMECHANIK
CNC OPERÁTOR 

HORIZONTKÁR

0910 200 442
praca@markmont.eu

 PONUKA PRÁCE
NA VÝCHODNOM SLOVENSKU

PRÍJMEME JEDNOTLIVCOV
 AJ UCELENÉ PARTIE

8
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HRADEC KRÁLOVEKRÁLOVE
 145 KČ/ NETTO HODINAHODINA 

OPERÁTOR 
VÝROBY
- ubytovanie 
zabezpečené

VIAC INFO 
NA TEL. ČÍSLACH:   

0800 500 091     +420 702 193 121

4
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INZERÁT,KTORÝ
PREDÁVA
hadariova@regionpress.sk
nigutova@regionpress.sk
sakslova@regionpress.sk
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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 ponuky aj pre mužov!

14-dňo y, r ť

Honorár 1 200 až 1 800 € 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 

PNEUMATIKY
          CEZ  

UMATIKY
ZZ

+ TERMÍN DO SERVISU

          ONLINE!  
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www.lekarenplus.skl k l k

V ponuke  ANTIGÉNOVÉ aj 

PROTILÁTKOVÉ TESTY
�������������������������
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ÉNOVÉ jajajajV pV pponuonuke kke ANT

PROTILÁTK

KVALITNÉ 

RÚŠKA 

A FFP2 

RESPIRÁTORY 

RÔZNYCH 

VZOROV 

PRE DETI 

AJ 

DOSPELÝCH 

miesto: 

���������������������
plat:��������������
����������������

���������������
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Tel: 0919 496 49
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