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INFOLINKA NONSTOP (VYBAVTE SI PÔŽIČKU AJ CEZ MOBIL)

PÔŽIČKY
od 18 do 80 rokov

0918 709 028

CENTRÁLA: 

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

od 300€ do 20 000€

ahoj R

Nové, lepšie pôžičky

Všetky formality

vybavíme za Vás

PENIAZE
NA RUKU!  

EKOLOGICKÁ LIKVIDÁCIA,
VÝKUP STARŠÍCH VOZIDIEL
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AJ POŠKODENÝCH AJ NEPOJAZDNÝCH

vykupstarsichvozidiel@gmail.com

0944 414 457

od roku

výroby

1998

šatníkové
a policové
zostavy,
vešiakové steny,
komody a iné...

ZAMERANIE a ukážka vzoriek u Vás doma ZDARMA

MLYNSKÁ 5, KOŠICE • www.secdoor.sk
0915 285 700 • 055/381 25 30

6
6
-0
0
0
6
-1

Oprava a montáž žľabov, komínov
Práce vo výškach všetkého druhu

0911 150 447

Pílenie, zrez rizikových stromov
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Oprava
zatekajúcich
a poškodených
striech - fasád

MiViTepujeme0908 844 057

TEPOVANIE
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SŤAHOVANIE
PREPRAVA

VYPRATÁVANIE
pozemkov, bytov, 

domov
ODVOZ

staveb. odpadu
PRENÁJOM

kontajnerov

NON STOP
0908 222 911

www.jarekcistikoberce.sk ¦  0915 937 226
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čistí čalúnený nábytok a koberce u Vás aj u nás
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    Už 24 rokov
sme tu pre Vás!

Hutnícka 22, Košice
www.realplus.sk

1.500€ODMENA
ZA TIP AŽ

0918 18 11 11 � 055/303 11 11

          

 2 alebo 3 izbový byt - aj družstevný 
 byt, KE- Ťahanovce, cena do 145.000 €
 3 izbový byt - čiast. rekonštrukcia, 
 balkón, výťah, cena do 175.000 €
 Stavebný pozemok - KE, všetky IS 
 (voda, elek., plyn, kan.), výmera min. 
 1.000m2

Hľadáme pre našich 
klientov
 Okamžitá platba

Predávate nehnuteľnosť?
U nás na kupujúceho nečakáte !

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 400€

v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge   všetky dvere SKLADOM

Práca  

pre lekára
Všeobecná ambulancia

Prešov      0911 412 720
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KOMPLEXNÉ REKONŠTRUKCIE
domy  |  byty  |  jadrá

0907 268 305  |  www.samkovci.sk

MOYZESOVA 46, KOŠICE 
tel.: +421 903 41 81 30
 +421 903 41 81 33
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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, ...

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

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

ZDRAVOTNÍCKE odevy a obuv
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Po-Pi od 7.30 h - do 18.00 h  Sobota od 8.00 h do 12.00 h

Rastislavova 68, Košice  0915 595 575  www.abtex.sk

6
6
-0
0
1
2
-2

-odvoz-dovoz

-sťahovanie

vypratávanie

pivníc, záhrad

-likvidácia 

azbestu-eternito-

vých striech, staveb-

ného a iného odpadu

SŤAHOVANIE - AUTODOPRAVA
bytov a kancelárií Tel. 0949 707 583
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Kúpim obrazy, známky, knihy
0907 225 216
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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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Likvidácia starého nábytku a spotrebičov za príplatok ¦  Výrub stromov 
Upratovanie pozemkov a záhrad ¦  Strihanie plotov ¦  Odvoz odpadu

Hľadám do podnájmu celoročnú chatu ¦  0940 375 882
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Elektroinštalačné práce / bleskozvody
elektroinst.kosice@gmail.com0917 565 636
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PLATBA v HOTOVOSTI0949 854 569
Kúpim GARÁŽ v Košiciach

Pílenie a likvidácia rizikových stromov, 
štiePkovanie , odvoz hmoty 0905  161  243
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VODOINŠTALATÉR
výmena rozvodov vody a odpadu, 
komplet sanity, bojlerov, zapájanie 

pračiek, umývačiek

REKONŠTRUKCIE
kúpeľne, dlažby, obklady, priečky

0919 38 28 63

gsm4all.sk

SERSERVIS MOBILOV NA POČKANIE
0907 783 2080907 783 208
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vodoinštalačné a elektroinštalačné práce, obklady, 
dlažby, sadrokartónové podhľady a priečky, omietky, 

maľby, zateplenie rodinných domov, oporné múry, 
ploty, základové platne, vinylové a PVC podlahy.

KOMPLETNÁ VÝSTAVBA 
RODINNÝCH DOMOV 
OD ZÁKLADOV

REKONŠTRUKCIE 
bytových jadier

STAVBY 
rodinných domov na kľúč

0949 707 583
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Rekonštrukcie
bytových jadier, 0910 433 877Firma Pribula MIX s.r.o. 

týmto ďakuje 
svojim zákazníkom 
za prejavenú dôveru 

a teší sa na spoluprácu 
v roku 2022!

Milan Pribula
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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 role� - plast, AL
• textilné roletky - rôzne �py
• slnečné clony na okná
• sieťky proti hmyzu
• plastové zhrňovacie dvere

šafi-ro

Keby som tak mohol zmeniť ten náš 
malý svet k lepšiemu! Keby som 
tak mohol vrátiť naspäť medzi ľudí 
úsmevy, priateľstvá, lásku. Keby 
som tak mohol...

Často na to myslím, nielen teraz, 
na konci roka. Keby som tak mohol 
povzbudiť všetky zdravotné sestry a 
bratov, zdravotnícky personál, leká-
rov. Môžem im iba od srdca poďakovať, 
úprimne a pokorne, za to, že už takmer 
dva roky ťahajú doslova z lopaty „zu-
batej“ tých, ktorým osud ešte nejakú 
šancu dal. A v duchu poprosiť - „vydrž-
te ešte prosím, ja vám to nikdy neza-
budnem“. Viem, že v tomto želaní nie 
som na Slovensku sám. Viem, že takto 
zmýšľajú mnohí.

Keby som tak mohol odpísať kaž-
dému z vás, vážení čitatelia a čitateľ-
ky, ktorí a ktoré ste nám napísali. Či 
už pochvalne, vďačne, alebo kriticky. 
Dokonca by som rád odpísal aj tým, 
ktorí poslali iba vulgárne nadávky, 
hoci ich nebolo ani toľko, čo prstov na 
jednej ruke. Keby som mohol, každému 
zaželám zdravie, pokoj v duši, blízku 
rodinu a nad ňou strechu nad hlavou. 
Možno aj šťastie, aj keď - nie je už šťas-
tím to všetko, čo som napísal?

Jedno však môžem. A to poďako-
vať. Poďakovať by sa malo. Hoci za to, 
že aj po dvoch rokoch pandémie tu ešte 
sme. Že nateraz si nás nezobrala. Stará 
mama mi kázala, „a nezabudni po-
prosiť o odpustenie“... Keď som sa ako 
malý pýtal koho, veselo mávla rukou 
a povedala - „to máš jedno“. A dodala 
- „dôležité je poprosiť, vyjadriť túžbu 
po odpustení. Vtedy vieš, že nie si do-
konalý a že nie všetko, čo si vyviedol či 
povedal, bolo správne“.

Keby som mohol napísať, že tento 
týždeň už nemocnice neprijali žiadne-
ho pacienta. Alebo, keby ustali hádky, 
prekáračky, keby sa s pandémiou stra-
tila aj závisť či nenávisť.Tí, ktorí nám z 
titulu moci iba vulgárne nadávajú a zá-
roveň nás karhajú a poučujú o duchov-
nosti predvianočného času, keby som 
mohol, tým by som...

Nie, to by asi nebolo 
správne. Vážení čitatelia, 
vďaka za vašu pozornosť. 
Takú, či onakú. A aby rok 
2022 bol pre vás rokom 
slúžiaceho zdravia!

Keby som mohol

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
za celú redakciu REGIONPRESSu – pekné sviatky!
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sieť 39
regionálnych
novín

www.regionpress.sk
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NEJDE VÁM BIZNIS?KONTAKTUJTE NÁS

Redakcia Košicko 

Němcovej 30, Košice
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7,50
€/1 kg

7,50
€/1 kg

3,50
€/1 kg

20,-
€/1 kg

6,50
€/1 kg

14,-
€/1 kg

14,-
€/1 kg

13,-
€/1 kg

Od 1. – 23. decembra 2021
Ceny sú uvedené vo vypitvanej váhe.

JUŽNÁ TRIEDA 66, KOŠICE
tel.: 0903 471 103
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ESHOP PRE VÁŠ BYT A DOM

elektro
dekorácie

železiarstvo

voľný čas
eGo-power

záhrada

vykurovanie

vianočná akcia 
                   doprava zdarma
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Ceny sú uvedené bez DPH.E-mail: bratislavsko@regionpress.sk
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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 

Ing. Renáta Sakslová  0907 779 017
Mgr.Monika Nigutová  0907 779 011
Mgr. Ivana Kiseľ Schnürerová   0910 361 014

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk

Šéfredaktor: Ivan Brožík 

KOŠICE
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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 (83.740 domácností)
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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

Ako pedagóg mám sociálne cítenie. 
Humanizmus mi je blízky aj v bež-
nom živote, keďže ľudia sú odkázaní 
na život v spoločnosti. Snažím sa s 
nimi vychádzať. Vzťahy si uvedo-
mujeme najmä v týchto adventných 
dňoch. Bolo by však dobré, aby to tr-
valo po celý rok. 

V tomto čase mi napadlo napísať 
článok o deťoch. Tento raz nie o žiakoch, 
ale o deťoch v domovoch, ktoré túžia po 
rodine. Aj keď sa dnes o ne starajú pro-
fesionálni rodičia, predsa len nejde o 
pevné zázemie, ktoré deti v rôznom veku 
potrebujú.

Keďže sa viem vcítiť do opustených 
alebo nechcených detí, dlhé roky som 
bol presvedčený, že si nejaké osvojím. 
Keď som si vybudoval zázemie, pustil 
som sa do tohto procesu. A s neoceni-
teľnou  pomocou Úsmevu ako dar sa mi 
podarilo osvojiť si desaťročného chlapca. 
Chlapca, ktorý túžil po tom, aby mohol 
niekoho volať „tato“. Tak ma spontánne 
volal už po pár dňoch vzájomného spo-
znávania. Tento môj čin mi zmenil život 
a bol najlepšou voľbou, akú som kedy 
spravil. Denne cítim jeho lásku a radosť, 
že je u mňa. Dnes si neuvedomujem, že to 
nie je môj biologický syn. A neuvedomu-
je si to ani moja rodina a okolie. Dokonca 
nám hovoria, že sa na seba podobáme. 
Vďaka nemu som objavil skryté krásy ži-
vota, úlohy rodiča, spoznali sme nových 
ľudí a na cestách po Slovensku zažívame 

dobrodružstvá. Pomáha mi v domác-
nosti, dá sa naňho spoľahnúť. Dnes má 
13 rokov, čo trošku pociťujem, nerád sa 
učí, no napriek tomu je naša malá rodi-
na funkčná. Verím, že Marco zabudol na 
svoj osud a prijal lepší a plný istoty. 

Pri jeho výchove mi pomáhajú moje 
pedagogické skúsenosti. Bez nich by 
som prešľapoval. Pomohlo mi aj, ako ma 
vychovávali naši. Ako rodič si držím nad-
hľad, humor, nerobím z komára somára. 
Stane sa, že zvýšim hlas. Ale komuniku-
jeme. Hlavne nebrať problémy, ktoré deti 
prirodzene vytvárajú, ako urážku našej 
autority a dôvod na hromženie. Ale to je 
už iná téma. 

O svojej skúsenosti som sa rozhodol 
napísať, aby som vás motivoval osvojiť 
si dieťa, ktoré túži... Ak ste zdravý, za-
bezpečený, psychologicky vyrovnaný a 
s miestom na lásku, proces osvojenia sa 
dá s pokojom a trpezlivo prekonať. Môj 
apel však je, aby ste dali šancu aj starším 
deťom. Už desaťročné sa považujú za 
„staré“ a zbytočne čakajú na rodičovskú 
náruč. Je ich príliš veľa. Áno, bábätko sa 
dá formovať. No v staršom dieťati máte 
„parťáka“, s ktorým môžete komuniko-
vať, a tak ho meniť. Ak by ste sa rozhodli 
podstúpiť tento proces, rád vám pora-
dím: janpapuga@gmail.com.

Dajte rodinu opusteným deťom. Nie 
iba na Vianoce, ale po celý rok u vás.

Dajte rodinu opusteným deťom

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg

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

19. decembra 1959   
V Moskve bola medzi vládami ZSSR, Ma-
ďarska, Nemeckej demokratickej republi-
ky, Poľska a Česko-Slovenska podpísaná 
dohoda o stavbe ropovodu Družba

Výročia a udalosti



KE21-50 strana- 5

SLUŽBYKOŠICKO
5

3
3
-0
0
9
8



KE21-50 strana- 6

SLUŽBY Najčítanejšie regionálne noviny
6

3
7
-1
8
6

6
1
_
0
0
6
0

Mirka – bojovníčka s krásnym úsmevom
Viete, že zdravotní klauni navštevujú ťažko cho-
ré deti nielen v nemocnici, ale tiež u nich doma? 
Aj Mirkina liečba sa z nemocnice presunula do 
domáceho prostredia. Napriek tomu, že kvôli 
chorobe prišla o nohu, nevzdáva sa a bojuje. 
A s ňou celá jej rodina. 

Pre jej rodičov, ktorí sa o ňu s láskou starajú, je 
úsmev na dcérkinej tvári tým najkrajším darom. 
Aby sa Mirka smiala čo najviac, zdravotní klauni ju 
často navštevujú priamo u nej doma. V rámci 
programu Prezuvky máme môžu zdravotní klauni 
prinášať dobrú náladu a povzbudenie nielen ma-
lým pacientom, ale celej rodine.

„Mirka má klaunov veľmi rada. Ešte len počuje 
slovo ‚klaun‘ a už sa na jej tvári vyčarí úsmev. A keď 
sa dozvie, že prídu k nám, skáče od radosti. Klauni 

u nás doma vždy vyčaria úsmev na tvárach detí, ale 
aj dospelých. Nie je nič krajšie, ako vidieť dieťa nao-
zaj od srdca sa smiať. A to Vaši a naši klauni u nás 
doma dokážu. Ďakujeme Vám za to,“ napísala do 
Červeného nosa Mirkina mamina.

V období Vianoc si uvedomujeme ešte viac, na 
čom skutočne záleží. Spoločné chvíle v kruhu rodi-
ny sú to najcennejšie, čo máme. Keď vládne poho-
da a dobrá nálada, sviatočné obdobie môže byť aj 
pre ťažko choré deti a ich rodiny naplnené rados-
ťou, smiechom a nádejou. Podobne, ako keď sme 
navštívili Mirku a jej rodinu.

Prispejte ľubovoľnou čiastkou na našej stránke 
www.cervenynos.sk a pomôžte rozžiariť úsmevom 
a šťastím Vianoce deťom v nemocniciach a aj tým, 
ktoré sa kvôli vážnej chorobe dlhodobo liečia doma.Foto, autor: Stanislav Mihalík

Redakcia Košicko

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

kde nás 

nájdete 22. decembra 1990    
Lech Wałęsa sa stal prezidentom Poľska

Výročia a udalosti
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veľ kosť L

22,99 

veľ kosť M

15,99 

veľ kosť S

11,99  
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099

-34%

(100 g = 0,79)

125 g125 g

1.50*

Bryndza   
� plnotučná

599

Supercena
cena za 1 kg

599

Supercena
cena za 1 kg

Slovenská 
šunka   

Údené karé    
� bez kosti
� rôzne druhy

97 % 
podiel 
mäsa

Bryndza   

049

Supercena

(1 kg = 0,82)

600 g

Žemľová/
Parená knedľa

239

-44%
cena za 1 kgcena za 1 kg

4.29

Kačica  
� s drobmi

SLOVENSKÉ JAHŇACIE MÄSO

Zdravé a chutné mäso s obsahom vitamínu B, zinku, 
horčíka, selénu, medi a nízkym obsahom tuku.

podporte spolu s nami slovenských farmárov 
a spracovateľov jahňacieho mäsa 119

Supercena
cena za 100 g

Vianočné jahňa
� predná/zadná štvrť

049

Supercena
cena za 100 g

Kapor
� pitvanýMaslo

139

Supercena

(100 g = 0,70)

200 g

Ponuka tovaru platí od 20. 12. do 24. 12. 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 20. 12. do 24. 12. 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.

* Odporúčaná bežná maloobchodná predajná cena výrobcu.* Odporúčaná bežná maloobchodná predajná cena výrobcu.
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089

-40%

(1 l = 0,40)

2,25 l2,25 l

1.49*

Coca Cola/
Coca Cola Zero/
Sprite/Fanta 

Mlieko
� trvanlivé
� polotučné

055

Supercena

1 l

Losos atlantický
� fileta s kožou

Konzumné 
zemiaky neskoré
� varný typ A, šalátové

099

-41%

(1 kg = 0,50)

2 kg balenie2 kg balenie

1.69

Bambino  
� tavený syr v črievku

099

-41%

(100 g = 0,66)

150 g150 g

1.69*

Smotanový 
jogurt   
� rôzne druhy

022

-24%

(100 g = 0,15)

150 g150 g

0.29

Spišské párky

279

-30%

(1 kg = 5,58)

500 g500 g

3.99

2 kg

Mrkva
045

-49%
1 kg balenie1 kg balenie

0.89

119

-40%
cena za 100 gcena za 100 g

1.99

... a mnoho ďalších výrobkov na www.lidl.sk
Ponuka tovaru platí od 20. 12. do 24. 12. 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 pondelka
20. decembra

* Odporúčaná bežná maloobchodná predajná cena výrobcu.
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Ponúkame možnosť štúdia na: 
4-ročnej forme pre žiakov 9. ročníka ZŠ 

8-ročnej forme pre žiakov 5. ročníka ZŠ
 

V duchu hesla „Neučiť všetkých všetko“ 

sa študenti môžu profilovať od 2. ročníka.

GTA – daj mladosti šancu... 
GYMNÁZIUM sv. T. Akvinského

Zbrojničná 3 

040 01 Košice 

www.gta.sk 
skola@gta.sk 

tel. č.: 055/622 27 95 

mobil: 
+421905 368 276

Viac ako len dobrá škola.... 
 

• Súčasťou gymnázia sú: 
  CVČ M-centrum s pestrou ponukou krúžkov 

  Jazyková škola sv. T. Akvinského 

  Školská jedáleň 

  Školský internát 

• pestrá škála cudzích jazykov – anglický,  
  nemecký, taliansky, francúzsky a ruský 

• nadštandardné ekonomické vzdelávanie,  
  spolupráca s Junior Achievement: Slovensko 

• IT Akadémia 

• stredoškolské kolégium A. Neuwirtha 

• program Medzinárodná cena vojvodu  
  z Edinburghu 

• možnosť získať jazykové certifikáty 

• účasť v programe Global Outreach
   - štúdium  žiakov v USA 

• sociálny program 

• ateliér, multifunkčné ihrisko, posilňovňa,  
  GTA rádio, oddychové zóny

3
4
-2
0
7
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Chcete si podať inzerát?
Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare:
RP medzera KE medzera Číslo rubriky medzera Text inzerátu

Príklad: RP KE 12 Predám kočík, 0987 654 321

Spätnou SMS vám potvrdíme prijatie inzerátu a jeho cenu, ktorú vám 
vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 € s DPH za každých zača-
tých 30 znakov textu vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtu-
jeme. 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.

» Kúpim starý traktor aj 

pokazený 0905675749

» Kúpim garsónku - 

2 izb byt. Hotovosť. 

0910652053

» Kúpim byt v KE a okolí 

v hotovosti, 0951676236

» Ponúkam vernú lásku 

a pekný vzťah žene do 

38r. 0911562156

Občianska
riadková
inzercia

02 AUTO-MOTO / iné 

07 REALITY / iné

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    

16 ZOZNAMKA    

P
očas našej cesty s  CK Hydrotour 
sme sa vybrali na Severný Cyp-

rus. Miesto, kde sa podľa legendy 
z morskej peny zrodila bohyňa Afro-
dita. Divokejšie zátoky a  nádherné 
piesočnaté pláže, ktorým hovoria aj 
„zlaté pláže.“ Na Severnom Cypre 
vďaka dodržiavaniu stanovených 
pravidiel máte pocit, akoby žiadna 
pandémia nikdy ani nebola. 

Na ostrove je to jednoduché 

Široké pláže, 330 slnečných dní 
v  roku a  veľký kus histórie k  tomu. 
To je Severný Cyprus. V tejto krajine 
v  rámci cestovného ruchu stavili na 
bezpečnosť. „Sme ako v bubline,“ ho-

voria svorne dovolenkári na mieste. 
Pri vstupe na územie bolo v čase na-
šej návštevy potrebné preukázať sa 
negatívnym PCR testom a dokladom 
o plnom očkovaním. „Tým, že sme na 
ostrove je jednoduché dodržiavať 
striktné pravidlá. Dáva to aj väčší po-
cit bezpečia pre prichádzajúcich do-

volenkárov,“ prezradil Okan Tütünçim, 
majiteľ CK na Severnom Cypre. Prís-
ne opatrenia, ktoré sa v krajine dodr-
žiavajú majú podľa neho význam. 

Netreba sa báť ciest
Severný Cyprus si získal prezývku aj 
malé Las Vegas. Biznismeni i  hviez-
dy tureckých telenoviel tu radi cho-
dia na dovolenky a v kasínach šteklia 
šťastie. My sme na svojich potulkách 
natrafili na slovenského speváka 
Pavla Hammela. Okrem Severného 
Cypru, bol aj v  Ománe. „Netreba sa 
báť ciest. Letecké spoločnosti aj re-
zorty si na opatrenia naozaj dávajú 

pozor,“ zareagoval. Pobavil nás tiež 
vtipnou príhodou o tom, ako chcel ísť 
z ležadla ku moru a na tvár si omylom 
automaticky nasadil rúško. 

Turisti z celého sveta 
Letoviská na nohy postavila práve 
zaočkovanosť personálu i  turistov. 
„Vidíme to nielen na Cypre aj v Turec-
ku, pandémiu zvládajú tak, že prijali 
účinné opatrenia, ktoré hlavne do-
držiavajú a to umožňuje, že do týchto 
krajín stále prichádzajú turisti z celé-
ho sveta,” vysvetlil generálny riaditeľ 
CK Hydrotour Mikuláš Milko. Aj vy 
sa už neviete dočkať ďalšieho leta? 
S CK Hydrotour si vďaka predpreda-
ju pobytov teraz môžete rezervovať 
dovolenky do obľúbených dovolenko-
vých destinácií ako Turecko, Grécko, 
Severný Cyprus či Jordánsko za vý-
borné ceny. 

V krajine zrodu Afrodity

18. decembra 1865    
pridaním 13. dodatku americkej ústavy sa 
zrušilo otroctvo v USA

Výročia a udalosti
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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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Stred zimy bol odjakživa obdobím 
osláv. Koniec decembra bol naj-
vhodnejším dátumom na oslavy 
prakticky v celej Európe, pretože 
väčšina dobytka bola porážaná prá-
ve v zimnom období, kedy sa ľudia 
nemuseli obávať, že by sa im mäso 
pokazilo. 

Navyše, v tomto období vyfermen-
tovala väčšina alkoholických nápojov, 
ktoré si ľudia počas roka vyrábali, tak-
že sa pilo a veselilo. To znamená, že už 
stovky rokov pred príchodom Ježiša na 
svet oslavovali Európania svetlo a na-
rodenie v najtemnejších dňoch zimy, v 
období zimného slnovratu, keď už mali 
najkratšie dni a najdlhšie noci za sebou 
a spoločne sa tešili na predlžovanie dní 
a životodarné slnečné lúče.

V prvých rokoch kresťanstva sa 
narodenie Ježiša vôbec neoslavovalo a 
hlavným kresťanským sviatkom bola 
Veľká noc. V štvrtom storočí sa cirkev 
rozhodla zaviesť slávenie Kristovo na-
rodenia. Keďže Biblia paradoxne vôbec 
neudáva dátum Ježišovho narodenia, 
pápež Július I. sa rozhodol pre 25. de-
cember.

Vianoce sú sviatok narodenia Je-
žiša Krista, ktorým predchádza prí-
pravné obdobie - advent. Advent je 
časť liturgického roka rímskokatolíckej 
cirkvi vymedzená štyrmi nedeľami 
pred sviatkom narodenia Ježiša Kris-
ta. Kresťania sa počas adventu snažia 

duchovne pripraviť na Vianoce tým, že 
podstúpia rorátnu sv. omšu alebo si čí-
tajú sväté evanjelium. Na štedrý deň sa 
pred večerou pomodlia a tešia sa z dar-
čekov. O pol noci sa všetci slávnostne 
oblečú a idú spolu na polnočnú svätú 
omšu.elý december sme rozmýšľali nad 
tým, čo komu kúpime, či na to budeme 
mať a či sa to bude obdarovanému pá-
čiť. Nóri dokonca platia v Novembri iba 
polovicu daní, aby mali viac peňazí na 
prípravu Vianoc. 

Ale je to naozaj všetko len o pe-
niazoch a darčekoch? Je iba na nás, 
aby sme si nastavili hranice a dali 
Vianociam ten pravý význam. Nie ten 
materialistický ale duchovný. Pretože 
najvzácnejšie na celom svete je šťastná 
rodina pokope.

Vianoce – sviatok mnohých podôb

» red

Hlavnou novoročnou poverou bola 
nepochybne tá, ktorá pripomínala, 
že tento deň má vplyv na celý za-
čínajúci rok. Preto sa všetci snažili 
vyhnúť hádkam, obyčajne si priali 
navzájom všetko len to najlepšie  a 
snažili sa byť čo najlepšie naladení. 

Každý sa usiloval mať na Nový rok 
niečo nové na sebe, aby bol po celý rok 
ako nový a lepší človek. Kto mal tento 
deň pri sebe peniaze, mal ich podľa 
ľudovej tradície aj po celý rok. Za dobré 
znamenie sa považovalo, ak do domu 
na Nový rok vstúpila mladá žena alebo 
dieťa. Stará žena znamenala nešťastie. 
Nič dobrého neveštil ani príchod sta-
rého chlapa oblečeného v kožuchu. 
V každom dome však boli vítaní malí 
chlapci – vinšovníci. Ak do domu prišil 
niekto cudzí, nesmel mať prázdne ruky 
a priniesť aspoň koláče, resp peniaze, 
čo znamenalo, že prináša hojnosť a nie 
škodu. Navyše musel zaželať: „Vinšu-
jem vám šťastlivý nový rok, že ním dal 
Boh starý prežiť a nového dožiť!“ Kaž-
dá gazdiná si tento deň dávala pozor 
na hrnce. Keby sa jej nejaký rozbil, celý 
rok by bol problémový. Cez prah dverí  
sa položila metla a kto prišiel do domu 
prvý, mal ju zobrať a upratať na miesto, 
inak by sa z neho stal nenapraviteľný 
leňoch.

V prvý deň nového roka sa neod-
porúčalo jesť hydinu, respektíve nič 
okrídlené. A to kvôli tomu, aby im v 

ďalšom roku neuletelo šťastie. Bravčo-
vé mäso na tanieri znamenalo blaho-
byt. Novoročné menu muselo byť bo-
haté, aby ste počas roka nehladovali. 
Blahobyt a peniaze malo pričarovať aj 
jedlo. Takže okrem bravčového mäsa 
sa jedla šošovica, hrach krúpy alebo 
jedlá s makom.

Rovnako si ľudia dávali pozor na 
to, čo v prvý januárový deň robia. Ženy 
chodili do kostola v bielom odeve, aby 
si zabezpečili úrodu pekného a vyso-
kého ľanu. Držali sa pranostiky ako na 
Nový rok, tak po celý rok. Práca sa ne-
odporúčala, aby nehrozilo, že pracovať 
budete bez oddychu celý rok. Prvého 
januára by ste mali mať doma poriadok 
a čisto, aby ste takto mali po celý rok 
nielen v domácnosti, ale aj vo vašich 
vzťahoch. Človek sa mal  tiež vyhnúť 
zlej nálade, hádkam a intrigám.

Novoročné zvyky

» red
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24. decembra 1903 
prvý vlak prešiel po železničnej trati 192 Trebišov – Vranov nad 
Topľou.

Výročia a udalosti
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Čo je africký mor ošípaných a prečo je 
nebezpečný?

Ide o vysoko nákazlivé ochorenie, ktoré je smrteľné 
pre diviaky a ošípané. Na Slovensku ho máme zhruba 
dva roky a infikovaná je zhruba polovica okresov 
Slovenska. Najpostihnutejšia je východná 
časť územia. Pre človeka AMO nepredstavuje 
nebezpečenstvo, pre chovateľov ošípaných však 
znamená pohromu. Ak sa totiž objaví nákaza u jednej 
ošípanej, je nutné zlikvidovať celý chov.

Čo ministerstvo aktuálne robí, aby zastavilo 
šírenie moru?

Spustili sme národnú kampaň na zastavenie 
šírenia afrického chovu.  Rozdelili sme Slovensko 
do troch zón a nariadili odstrel diviakov v tých 
lokalitách, kde nie je AMO rozšírené. V okresoch, 
kde sa už nákaza potvrdila, platia pre chovateľov 
mimoriadne prísne hygienické opatrenia. Prosíme 
aj drobných chovateľov, aby nahlásili príslušnej 
regionálnej veterinárnej správe, že majú doma 
ošípanú. Veterinári im poskytnú potrebný dohľad aj 
poradenstvo. Na vstupoch do lesov môže verejnosť 
naraziť na tabule s inštrukciami, ako sa majú správať 
v lese. Ak je to oblasť zasiahnutá morom, ľudia by sa 
mali pohybovať iba po lesných cestách. Znížia tak 
riziko, že na vlastnom oblečení prinesú africký mor 
domov alebo vyplašia diviaky. Plašenie diviakov v 
infikovaných oblastiach je nežiaduce, aby sa mor 
ďalej nešíril. V týchto oblastiach poľovníci a lesníci 
vyhľadávajú a likvidujú uhynuté diviaky, masívny 
odstrel tu už neprebieha, aby nedochádzalo k ich 
vyplašeniu. V oblastiach, kde sa ešte AMO nepotvrdil, 
ale susedí s infikovaným okresom, poľovníci realizujú 
zvýšený odstrel. V týchto oblastiach je nutné znížiť 
počty diviakov na nulu. V okresoch, kde AMO nebol 
potvrdený, tiež prebieha  masívny odlov diviačej zveri. 
Všetky ulovené kusy vyšetrujú veterinári. Zdravé 
diviačie mäso putuje na spracovanie a do obchodov. 

Zdravé mäso sa bude jesť? Je to bezpečné?
Áno, je absolútne bezpečné a treba zdôrazniť aj 

to, že AMO nie je prenosný na človeka. Z každého 
zastreleného diviaka budú odobraté dve vzorky, 

mäso zatiaľ bude skladované v chladiacich boxoch. 
Pokiaľ budú vzorky negatívne, mäso bude môcť ísť na 
spracovanie a na pulty obchodných reťazcov.

Tie s tým súhlasia?
Tie na tom s nami spolupracujú. Chceme dostať 

k ľuďom vynikajúce potraviny, ktoré ponúka naša 
príroda, naše lesy. Koniec koncov, toto mala byť 
dlhodobo stratégia aj mojich predchodcov a na konci 
dňa to môže dopomôcť k tomu, aby sa na pultoch 
obchodov objavovalo viac slovenskej diviny.

Môžu chodiť občania do lesa, ak je v okrese 
potvrdený výskyt AMO?

Ako som už spomenul, v infikovaných oblastiach 
nám ide o to, aby diviaky, ktoré sa tam vyskytujú, 
boli čo najmenej vyrušované a nepresúvali sa do 
nenakazených oblastí. Aby zostali na jednom mieste 
a neroznášali vírus do ďalších oblastí.

Čo majú robiť ľudia, ak nájdu uhynutého 
diviaka?

Bezodkladne nahlásiť nález poľovníckemu združeniu, 
ktorému revír patrí, alebo informovať  obecný, resp. 
mestský úrad. 

V čom spočíva úloha poľovníkov?
Pre úspešné zastavenie šírenia afrického moru 

musíme výrazne znížiť populáciu diviakov. To je 

úloha poľovníkov.  Poľovníci sú kľúčoví aj z toho 
pohľadu, že dané revíry poznajú a majú ich 
jednoducho schodené a vedia, kde sa diviaky 
a v akom počte zdržujú. Aby mohla prebiehať 
prísna veterinárna kontrola, nakúpili sme pre 
poľovné združenia dostatok chladiacich boxov 
na uloženie ulovených diviakov a za každého 
zastreleného diviaka je vyplácané motivujúce 
zástrelné.

Ako ľudia zistia, že poľovníci sú na 
poľovačke v lese a nemajú tam chodiť?

Treba povedať, že neexistuje zákonná 
povinnosť pre poľovníkov oznamovať, že sú 
práve v lese na postriežke. Keďže nám však 
ide o spoločný cieľ, chcem poprosiť verejnosť 
o porozumenie a spoluprácu. Všeobecne platí, 
že by občania mali chodiť iba po vyznačených 
trasách a nemali by sa zdržiavať v lese po 
zotmení. Občania by mali mať vždy na pamäti, 
že v tomto období sa realizuje zvýšený odlov 
diviakov a teda tomu prispôsobiť aj miesto 
svojej vychádzky do lesa. 

Čo ak chovateľ zistí, že jeho ošípaná/ošípané 
nie je/sú v poriadku?

V tom prípade je potrebné okamžite kontaktovať 
veterinára. Ak sa potvrdí, že ide o africký mor, ďalšie 
kroky určí regionálna veterinárna správa. Bohužiaľ, 
takéto nakazené zviera sa už nedá zachrániť, ako 
som uviedol, africký mor je smrteľný a v súčasnosti 
naň neexistuje liečba. Jedinou našou zbraňou je 
prevencia. 

Odškodní štát chovateľov, ktorí musia dať 
svoje chovy zlikvidovať pre potvrdený AMO?

Áno, na ministerstve máme kompenzačné schémy 
v prípade, že chov musí byť zlikvidovaný. Nárok 
chovateľa sa posudzuje na základe toho, či ide o 
fyzickú alebo právnickú osobu a potom na základe 
viacerých ďalších parametrov. 

Ako môžu pri riešení tejto situácie pomôcť 
mestá a obce?

Starostovia, a to špeciálne platí pri menších obciach, 
sú pre našich občanov prvý kontakt so štátom. Preto 
chceme, aby pomáhali ako informačný aparát štátu, 
ktorý má často väčšiu dôveryhodnosť ako vláda či 
médiá. Taktiež nám ako informačné kanály môžu 
slúžiť obecné noviny, rozhlasy, preto je aj úloha miest 
a obcí nezastupiteľná.

Minister 
Samuel Vlčan: 

Africký mor 
ohrozuje
chov domácich 
ošípaných

9
4
12
10
12
4



KE21-50 strana- 16

8
5
_
0
0
6
0

HRADEC KRÁLOVEKRÁLOVE
 145 KČ/ NETTO HODINAHODINA 

OPERÁTOR 
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- ubytovanie 
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VIAC INFO 
NA TEL. 
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0800 500 091                                        
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