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KOŠICKO okolie
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INZERÁT,
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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
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Pozvárame nový
a opravíme
starý projekt

Výroba a montáž
oceľových konštrukcií

� Mreže � Brány � Stoly � Schody

� Zábradlia � Nosníky � Strechy

� Balkóny � Konzoly � Reklamné nosiče

   0950 889 209
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Jedlíkova 5, Košice
www.studentservis.sk 

� PRÁCA 

 NA TRVALÝ 

 PRACOVNÝ POMER

� BRIGÁDY 

 POČAS CELÉHO 
 ROKA

0907 744 567
www.tpp.sk

0905 744 995
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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

0905 489 069

0907 954 380

Južná tr.78
KOŠICE

Slovenský
výrobca

DREVENÉ OKNÁ | DVERE | INTERIÉR| BRÁNY | PODLAHY | SCHODY

Domov s čarom dreva

-40%

www.drevsting.sk

platí len do 31.01.2022

AKCIA

3
7
-0
1
0

3
7
-0
0
20911 150 447

Oprava zatekajúcich a poškodených
striech - fasád

Pílenie, zrez rizikových stromov
Orezávame vysoké živé ploty
Oprava a montáž žľabov, komínov
Práce vo výškach všetkého druhu

MiViTepujeme0908 844 057

TEPOVANIE
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www.jarekcistikoberce.sk ¦ 0915 937 226

čistí čalúnený nábytok 

a koberce u Vás doma aj u nás

Práca  

pre lekára
Všeobecná ambulancia

Prešov      0911 412 720
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PRACOVNÉ ODEVY a OOPP

Rastislavova 68, Košice  www.abtex.sk

Po-Pi od 7.30 h - do 18.00 h  Sobota od 8.00 h do 12.00 h

6
6
-0
0
8



KS22-01 strana- 2

REDAKČNÉ SLOVO / SLUŽBY, BÝVANIE Najčítanejšie regionálne noviny
2

Páči sa mi

kosicko
na facebooku

Staň sa fanúšikom
stránky a sleduj:

- nové inzeráty

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

Najčítan
ejšie

regioná
lne

noviny

3
7
-0
6
8

Ing. Soňa Ko

Kontaktujte ma, rada
Vám poradím.

Realitná maklérka, ktorej
môžete dôverovať

Chceli by ste vedieť
jej trhovú cenu?

Predávate nehnuteľnosť?

vačevičová
certifikovaný realitný maklér
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www.ZATEPLOVANIEKOSICE.sk zatepľovanie RD 
už od 28€/m20905 879 057

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
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Novoročné príhovory majú jeden veľ-
ký nedostatok. Všetci vedia, že musia 
byť, mnohé sú plné neúprimných, no 
vzletných fráz a každý cíti potrebu 
niečím takým sa prezentovať.

Nuž, šéfredaktori spravidla patria 
do skupiny tých, ktorí „musia“. A keď už 
musím (lebo sa to bez irónie patrí), tak to 
naozaj skúsim inak.

Predposledný deň minulého roka 
som bol v miestnych potravinách. Pozná 
ich väčšina z vás, také tie „dedinské“, čo 
v nich nájdete okrem potravín aj metlu či 
dobrotky pre psa. Alebo baterky a handry 
na dlážku. Taký posledný nákup – sen-
dvič, šunka, syr, šalát, zelenina na ob-
lohu. Pani predavačke, ktorá mi rezala 
šunku, som na záver poprial zdravie v 
ďalšom roku. A pani pokladníčke, keď mi 
podávala bloček, zas pokoj, radosť. Obe 
sa na mňa pozreli s pohľadom, plným 
vďačnosti.

Pritom by sme mali byť vlastne my 
všetci vďační im. Predavačkám, čo denne 
slúžia dvanástky v infekčne rizikovom 
prostredí. Matkám, manželkám, dcéram. 
Plným už dva roky strachu z toho, či to 
neprinesú domov, blízkym.

Zabúdame na to, že stále je komu a za 
čo ďakovať, zaželať dobro, vyznať úctu. 

Topíme sa v nadávkach na tých, ktorých 
svet je svetom nadávok a morálnych 
oplzlostí. Nechajme im ten ich svet, oni 
sa v ňom zničia sami. A keď nie, tak sa 
určite dobijú aspoň ako boxeri v ringu. 
Navzájom, aj s podpásovkami.

My ešte stále máme dôvod žiť, teda, 
aspoň sa snažiť žiť, vo svetle dobra, nie v 
tme zla.

Netreba na to veľa, pohľad z utrá-
pených očí do utrápených očí je zázrak, 
trápenie mení na úsmev. Skúste. Uvidíte! 
Dobré slovo rozžiari vaše okolia tak isto 
ako jarné slnko ráno.

Epiktétos bol grécky filozof. Z jeho 
učenia zaznieva posolstvo, že človek sa 
má sústrediť na poznanie bezcennosti vecí 
a otázok, ktoré nie sú v jeho moci riešiť a 
meniť. Niekto si povie, to je porazenectvo. 
Nie, to je iba rozum. Takže ak o niečo na 
prahu roka 2022 prosím, tak 
prosím – usmievajte sa na 
ľudí, ďakujte im, dodávajte 
im energiu dobra!

A všetko dobré vám v 
roku 2022 za všetkých 
kolegov, za celé vy-
davateľstvo praje

Skúsim to inak

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
za celú redakciu REGIONPRESSu – pekné sviatky!

10. januára 1901    
v Texase bolo objavené prvé ložisko ropy 
(tzv. spindletopský vrt)

Výročia a udalosti 11. januára 1922    
v Toronte bol k liečbe diabetu prvýkrát po-
užitý inzulín.

Výročia a udalosti

13. januára 1928    
narodil sa Karol Machata, slovenský herec 
(† 2016).

Výročia a udalosti

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

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

Redakcia Košicko
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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
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LIKVIDÁCIA
AZBESTU
zo striech

 0908 082 634 STRECHY  M

www.strechym.sk

 facebook/ StrechyM Likvidácia azbestu
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PREPICHY

        POD CESTY
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PREBÍJANIE
a  PREČISTENIE

ODPADOVÝCH  POTRUBÍ

0908 580 291

NONSTOPs možnosťou
využitia

kamerového
systému

WC   -   UMÝVADIEL

DAŽĎOVÝCH ZVODOV

PISOÁROV

GULIČIEK

» Kúpim Starú motorku 
aj nepojazdnu aj die-
ly.0949505827

» Kúpim KRÁLIČIE KOŽE 
0905350531

» Predám kvalitné hra-
noly jedľa 12x15cm x 
8,5m dlhé = 48 kusov 
a dub 15x15cm x 5-8m 
dlhé = 44 kusov a dubo-
vé foršne 2 m3. Tel.číslo 
0908 460 040.

» Ponúkam vernú lásku 
a pekný vzťah žene do 
38r. 0911562156
» 50 ročný muž hľa-
dá ženu diskrétne t č 
0902384020 sms

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.

13 RÔZNE / predaj    

16 ZOZNAMKA    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

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 1 1
deťom 12
rôzne/predaj 13
rôzne/iné 14
hľadám prácu 15
zoznamka 16

ČÍ
SL

A 
RU

BR
ÍK

   
 

14. januára 1301    
smrťou uhorského kráľa Ondreja III. vy-
mrela dynastia Arpádovcov.

Výročia a udalosti



KS22-01 strana- 4

SLUŽBY Najčítanejšie regionálne noviny
4

3
3
-0
0
0
1

Bravčové 
párky

249

250 g

(1 kg = 9,96)
Schwarzwaldská 
šunka

229

460 g

(1 kg = 4,98)

Gazdovské 
oškvarky   
� bravčové, mleté

099

250 g

(1 kg = 3,96)

Smotanová nátierka
� rôzne druhy

U nás si nemusíte 
vyberať medzi

čerstvosťou, 
kvalitou a cenou.

od pondelka 10. 1.
Vajcia 
“M”

199
20 kusov

(1 kus = 0,10 )

Bravčová 
krkovička XXL
� bez kosti, v celku

299

-37%
cena za 1 kgcena za 1 kg

4.79

Morčacie 
prsné rezne 4

49

-30%
cena za 1 kgcena za 1 kg

6.49
319

Supercena
1 kg balenie

Mleté bravčové mäso

339

920 g

(1 kg = 3,68)

Ponuka tovaru platí od 10. 1. do 16. 1. 2022 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 10. 1. do 16. 1. 2022 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.
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042

200 g

(100 g = 0,21)

Pochúťka
� smotanový dezert  
� rôzne druhy
� v ponuke aj Čokoládová 

Pochúťka, rôzne druhy 
200 g za 0,45 €

Acidko  
� rôzne druhy

079

-33%

(1 kg = 0,83)

950 g950 g

1.19**

219

250 g

(1 kg = 8,76)

Syrové nite  
� neúdené

Detská výživa   
� rôzne druhy

229

-29%

(1 kg = 2,01)

6 x 190 g = 1 140 g6 x 190 g = 1 140 g

3.25*

Kofola 2
69

-46%

(1 l = 0,34)

4 x 2 l = 8 l4 x 2 l = 8 l

4.99*

599
500 g

(1 kg = 11,98)

Pochúťkové 
mandle

299

3 x 200 g

(1 kg = 4,98)

600 g

Balkánsky 
syr 

399

1200 g

(1 kg = 3,33)

Med kvetový

... a mnoho ďalších výrobkov na www.lidl.sk
Ponuka tovaru platí od 10. 1. do 16. 1. 2022 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
10. januára

* Odporúčaná bežná maloobchodná predajná cena výrobcu.
**Zľava určená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. mimo akciových cien, zistených na základe porovnania cien dňa 28. 12. 2021.
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INZERCIA

KOŠICKO okolie

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 

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)
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PRÁCA VO FRANCÚZSKU A BELGICKU

v trvaní 12 až 18 mesiacov
(Pridajte sa k našim skúseným tímom v zahraničí)

TOP PONUKY PRÁCE

Vy hľadáte, my Vám ponúkame

Kontaktné údaje:

0905 792 156

0905 662 251

info@christal-nabor.com

Hlavná 45, Košice

Vzájomná dôvera a rešpekt

Na pracovnú zmluvu, zaujímavé 
finančné ohodnotenie od 2000 do 

3000€ netto/mesačne, sociálne 
a zdravotné zabezpečenie v štáte, 

kde pracujete, ubytovanie hradené.
Odporúčame zaočkovanie

30 mechanikov, 
50 zváračov 111-114-135,  

20 elektrikárov,  20 montérov 
oceľ. konštrukcií, 20 oplášťovačov hál, 

20 pokrývačov striech

Firma Grosse - Vehne Transport Slovakia s.r.o.
prijme do pracovného pomeru

vodičov MKD VP skupiny "C+E"
Odmena: mesačne 900€ brutto + prémie 

+ príplatky + cestovné náhrady 
možnosť zárobku 1.800 - 2.500€/mesiac
Kontakt: 00421 917 999 400 

e-mail: dispo@gvslovakia.eu 13
 1

2
2
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Sociálna poisťovňa začína v januáro-
vých výplatných termínoch posielať 
dôchodcom vyššie dôchodky a pí-
somné rozhodnutia o ich zvýšení. 

Dôchodkové dávky budú vyššie o 
1,3 percenta mesačnej sumy dôchodku, 
čo predstavuje medziročný rast spot-
rebiteľských cien za domácnosti dô-
chodcov, ktorý je určený Štatistickým 
úradom Slovenskej republiky za prvý 
polrok kalendárneho roka 2021.

Dôchodca o zvýšenie dôchodku 
nemusí žiadať, Sociálna poisťovňa ho 
valorizuje automaticky bez osobitnej 
žiadosti. Poberateľom dôchodkov zašle 
o jeho zvýšení aj písomné rozhodnutie. 
Zvýšené dôchodky Sociálna poisťovňa 
dôchodcom prvý raz vyplatí v ich vý-
platnom termíne v januári 2022 spolu s 
doplatkom zvýšenia od 1. januára 2022 
do dňa predchádzajúceho výplatnému 
termínu v januári 2022. Výplatné ter-
míny majú dôchodcovia určené v pár-
ne dni od 2. do 24. dňa kalendárneho 
mesiaca. Ak bol pôvodný dôchodok aj 
po valorizácii nižší ako minimálny dô-
chodok, dôchodcovi sa naďalej vypláca 
minimálny dôchodok, keďže je pre neho 
výhodnejší.

Zníženie sumy exekučných zrážok 
sa týka dôchodcov, ktorým sa z dô-
chodku vykonávajú zrážky na úhradu 
neprednostných pohľadávok alebo po-
hľadávok výživného na maloleté dieťa 
(ak sa základná suma zvyšuje na vyživo-

vanú osobu).
Ak ide o neprednostnú pohľadávku, 

základná suma sa od 1. januára 2022 zvy-
šuje z doterajších 218,06 eur na 305,28 
eur, čo je 140 percent životného minima. 
Na každú osobu, ktorej poberateľ dô-
chodku poskytuje výživné, mu musí zo-
stať ďalších 50 percent z tejto sumy, čiže 
152,64 eura mesačne. K základnej sume 
na povinného (dlžníka) sa pripočíta zvý-
šenie na vyživovanú osobu.

Zmena sa týka aj poberateľov dô-
chodkov, ktorým sa vykonáva zrážka 
na úhradu pohľadávky výživného na 
maloleté dieťa. Základná suma na po-
vinného (dlžníka) ostáva nezmenená a 
predstavuje 91,58 eura. Zvyšuje sa však 
základná suma na vyživovanú osobu, 
ktorá sa pripočítava k základnej sume 
na povinného, a to na 76,32 eura mesač-
ne zo súčasných 38,15 eura mesačne.

V dôsledku zmeny základnej sumy, 
ktorú nie je možné z dôchodku zraziť, 
dôchodcom, ktorým sa vykonáva zráž-
ka z dôchodku na neprednostnú po-
hľadávku alebo na výživné na maloleté 
dieťa (ak sa základná suma zvyšuje na 
vyživovanú osobu), sa po prepočte od 1. 
januára 2022 suma zrážky zníži alebo sa 
zrážky prestanú vykonávať.

Sociálna poisťovňa v januári 2022 
zašle všetkým dôchodcom, ktorých sa 
to týka, písomnú informáciu o znížení 
ich exekučnej zrážky alebo o ukončení 
exekučných zrážok.

Zvýšené dôchodky a znížené exekúcie

» Zdroj: Sociálna poisťovňa

Ministerstvo životného prostredia SR 
vníma problémy rybárov, ktoré im 
spôsobujú nálety kormoránov. V tejto 
súvislosti MŽP rozhodlo o udelení vý-
nimky na odstrel a rušenie zákonom 
chráneného morského vtáka na žia-
dosť Slovenského rybárskeho zväzu. 

Celý proces sa riadil správnym ko-
naním a MŽP ho nijakým spôsobom 
nezdržovalo. MŽP nepovažuje odstrel 
kormoránov za systémové riešenie. Tým 
sú revitalizácie vodných tokov tak, aby v 
nich ryby mohli nachádzať prirodzené 
skrýše pred kormoránom aj v čase, kedy 
rieka zamŕza alebo má nízky vodný stav.

Kormorán veľký patrí medzi záko-
nom chránené živočíchy, ktoré je za-
kázané rušiť, plašiť a usmrcovať v ich 
prirodzenom prostredí. Možno tak konať 
iba na základe výnimky MŽP. Výnimku 
je možné povoliť v odôvodnených prípa-
doch, respektíve ak neexistuje iná eko-
nomicky a technicky realizovateľná al-
ternatíva a navyše, ak výnimka neohrozí 
iné živočíšne druhy v ich prirodzenom 
areáli.

O takúto výnimku požiadal aj Slo-
venský rybársky zväz, Rada Žilina. MŽP 
vydalo rozhodnutie v prvom stupni, kto-
rým povolilo usmrcovať a rušiť kormo-
rány veľké v niektorých lovných a chov-
ných rybárskych revíroch. MŽP zároveň 
v niektorých ďalších revíroch výnimku 

nepovolilo. Voči tomuto rozhodnutiu sa 
odvolal Slovenský rybársky zväz a OZ 
NUFIA. Rozhodovať tak musel minister 
životného prostredia ako odvolací orgán 
na základe návrhu rozkladovej komisie.

Rozhodnutie ministra životného 
prostredia bolo v tejto veci vydané v 
piatok 17. decembra 2021 a aktuálne sa 
doručuje účastníkom správneho kona-
nia. V tomto rozhodnutí napokon MŽP 
vyhovelo požiadavkám rybárov, ktorí 
budú môcť rušiť a usmrcovať kormorány. 
Dodržiavať však musia opatrenia, na-
príklad odstrel možno realizovať len za 
podmienky, že kormorány nebudú letieť 
v kŕdli s inými druhmi vtákov. Odstrel a 
rušenie kormorána sa nebude realizovať 
na miestach a v čase, keď ich vykonaním 
môže dôjsť k ohrozeniu záujmov ochrany 
prírody v dotknutom území.

Rybári budú môcť za určitých 
podmienok plašiť a strieľať kormorány

» Zdroj: MŽP SR
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Strážme výšku verejných dlhov
V EÚ prebieha debata o tom, �i by sme mali u�ah�i� zadlžovanie �lenských štátov a Únie. 
Vä�šina serióznych ekonómov je presved�ená, že v krízach sa štáty môžu zadlži�, ale v 
dobrých �asoch musia poži�ané vráti�. V budúcnosti nás �akajú ve�ké výdavky spojené so 
starnutím obyvate�stva, s klimatickou zmenou a ur�ite aj s krízami, ktoré ešte nepoznáme. 

Som presved�ený, že na budúcnos� sa musíme pripravi� nízkym verejným dlhom.

Eugen Jurzyca
poslanec Európskeho parlamentu za SaS
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• moderne vybavená klinika má uzatvorené zmluvy

   so všetkými zdravotnými poisťovňami

• ošetrenie a diagnostika pomocou najnovších technológií 

   vrátane 3-D počítačového tomografu a dentálneho mikroskopu

“All-on-four” (všetko na štyroch) je populárna
metóda implantácie zubov, v ktorej sú

implantované štyri implantáty do čeľustí a sánky.
Pri tejto technológii pacient dostáva pevné zuby

do 24 hodín.

Miniimplantáty
Miniimplantáty sú menšou a lacnejšou verziou

ako bežné implantáty. Zubné náhrady na
miniimplantátoch na rozdiel od klasických

zubných náhrad pevne držia v ústach a zvyšujú
spokojnosť a komfort pacientov.

Výhody:
• možnosť využiť Vašu

súčasnú protézu

• bezbolestná aplikácia

bez chirurgických rezov

• minimum kontraindikácií

• rýchle vhojenie

miniimplantátov

• možnosť okamžitého

zaťaženia

Implantáty All-on-4®

Pracujeme so všetkými typmi implantátov.
Ponúkame viacero možností náhrady zubov.HAPPYDENT, s.r.o.

NAJNOVŠIE

TECHNOLÓGIE

V OBLASTI

IMPLANTOLÓGIE

0940 123 555  |  info@stomatologiaaupark.sk

www.stomatologiaaupark.sk

Nájdete nás

4. poschodie
/Medicínske centrum/ KOŠICE
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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 

• máme stále ponuky aj pre mužov!

• 14-dňové turnusy, rakúska živnosť

• sme partnerom rakúskeho Červeného kríža

 

Honorár 1 200 až 1 800 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Zavolajte hneď a zmeňte
svoj život novou prácou

 0800 24 24 44
Jednoducho spolu prejdeme

všetky kroky k novej práci. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 3
2
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CELOSVETOVÝ 
LÍDER

INŠTALÁCIA  
ZA 1 DEŇ

ROKOV ZÁRUKA  
A SERVIS

ROVNÉ PRE INTERIÉR

10%
ZĽAVA*

TOČITÉ PRE INTERIÉR

10%
ZĽAVA*

PRE EXTERIÉR

10%
ZĽAVA*

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

0800 162 162
�
Sme tu pre Vás po celom Slovensku 

* Táto kampaň sa vzťahuje iba na produkty zakúpené v tomto mesiaci.

�  Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na zakúpenie stoličkového výťahu 
peňažný príspevok

� Vynikajúca kvalita prevedenia
�  Funguje aj v prípade výpadku elektrického prúdu
�  Inštalácia za 1 deň a bez potreby stavebných úprav
�  Náš vlastný technický tím pre rýchly zákaznícky servis

SPÔSOBUJÚ VÁM VAŠE  
SCHODY DOMA PROBLÉM?
Máme pre Vás riešenie!


