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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

6
6
-0
0
9

MiViTepujeme0908 844 057

TEPOVANIE
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Oprava a montáž žľabov, komínov
Práce vo výškach všetkého druhu

0911 150 447

Pílenie, zrez rizikových stromov
Orezávame vysoké živé ploty
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Oprava
zatekajúcich
a poškodených
striech - fasád
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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

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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0905 489 069

0907 954 380

Južná tr.78
KOŠICE

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

Domov s čarom dreva

-40%

www.drevsting.sk

platí len do 31.01.2022

AKCIA
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Slovenský
výrobca

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
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Práca  

pre lekára
Všeobecná ambulancia

Prešov      0911 412 720

Mlynská 5, Košice  0915 285 700  055/381 25 30
www.secdoor.sk

ZAMERANIE a ukážka vzoriek u Vás doma ZDARMA
Mlynská 5, Košice  0915 285 700  055/381 25 30

www.secdoor.sk
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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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MONTOVANÉ STAVBY

TrendyDom.sk            info@TrendyDom.sk 0911 251 559

Predaj KVH a BSH hranolov Montáž sadrokartónu
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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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PÍLENIE A LIKVIDÁCIA RIZIKOVÝCH STROMOV, 
ŠTIEPKOVANIE , ODVOZ HMOTY 0905  161  243
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V posledných rokoch sa u nás zauží-
val taký zvláštny zvyk. Mnohí akosi 
automaticky očakávajú, že získajú 
dobré miesto, dobrý plat, automa-
ticky nakupujú byty na obrovské 
dlhy, popri tom lietajú na dve tri do-
volenky do roka.

V USA už bol hádam každý a kto 
nebol, nič spoločensky neznamená, 
je nula. To ale nie  je samozrejmosťou 
napríklad v prípade Malej Fatry, alebo 
Polonín. Hanbím sa, sám seba, ale nád-
herné lesy na severovýchode Sloven-
ska som ešte nenavštívil. Poznám ich 
iba zo statusov náčelníka Lesoochra-
nárskeho združenia Vlk Juraja Lukáča.

Mnohí z nás úplne automaticky 
predpokladajú, že žiť, to znamená mať 
všetko. Môcť si dovoliť všetko. Dokonca, 
aj na úkor iných, bez ohľadu na čokoľ-
vek a kohokoľvek. A čím intenzívnejšie 
si to myslia, čím okázalejšie ukazujú, 
že na to „majú“, tým viac ich šťastie ob-
chádza. Bez toho, aby si to oni všimli.

Pred takmer sto rokmi, dvaja mla-
dí ľudia, moji dnes už dávno nebohí 
starí rodičia, odišli za prácou do Fran-
cúzska. Na Slovensku jej nebolo. Dreli 
ako vládali, každý zarobený frank 
odkladali, aby si na diaľku na Sloven-

sku mohli postaviť domček, z ktorého 
píšem túto úvahu. Všetko, čo mali, 
nadobudli, bolo výsledkom ich práce. 
Teda, skôr ich driny. Síce nelietali do 
Hurgady, ani na Manhattan, ale za to 
si, milujúc sa navzájom, urobili v ne-
deľu vždy výlet na bicykloch. Áno, ešte 
aj ako dospelí ľudia. S košíkom dobrôt, 
ktoré si dovolili pripraviť zo skromného 
rozpočtu na nedeľu. Ale – nemali dlhy. 
A boli šťastní.

Podarilo sa takýmto ľuďom nájsť 
šťastie, kde by ho dnešné generácie vô-
bec nehľadali. V sebe a v sebe prispô-
sobených možnostiach a okolnostiach. 
Oni vedeli, že nikto im nič nedá, od ni-
koho nič očakávať nemajú, lebo nikto 
im nič nedaruje. Som už na „zaslúže-
nom odpočinku“ a pracujem. Môžem aj 
nepracovať, narobil som sa dosť. Ale – 
chcem ešte žiť a ak sa dá, aj 
šťastne žiť. Tak sa musím 
o to sám postarať. Alebo 
si fakt myslíte, že v tomto 
štáte to urobí niektorý po-
litik za vás?

Pekný pracovi-
tý týždeň -

Nečakajme, že budeme iba dostávať

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
za celú redakciu REGIONPRESSu – pekné sviatky!
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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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PLATBA v HOTOVOSTI0949 854 569
Kúpim GARÁŽ v Košiciach
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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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Kúpim obrazy, známky, knihy
0907 225 216
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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
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KOMPLEXNÉ REKONŠTRUKCIE
domy  |  byty  |  jadrá

0907 268 305  |  www.samkovci.sk
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remal.kosice@centrum.sk
0905 625 433

Maľby - nátery schodísk a nebytových priestorov.

Obnova bytov, fasád a nátery striech.
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SŤAHOVANIE - AUTODOPRAVA
bytov a kancelárií Tel. 0949 707 583
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ZARIADENIE PRE SENIOROV
Minerva n.o., Straňany, Michalovce

PRIJÍMA NOVÝCH KLIENTOV � 0903 723 044
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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

Plánujete predaj Vašej nehnuteľnosti? 

Predajte ju za čo najviac peňazí!

V dnešnej dobe veľa ľudí neverí realitným maklérom a vôbec sa im nečudu-

jem.  Nekvalitná prezentácia, zlá komunikácia, neochota málo vedomostí 

môžu spôsobiť naozaj škodu. To ale nemusí byť váš prípad, ak sa rozhodnete 

spolupracovať s  profesionálnym realitným maklérom,  ktorý bude vnímať 

vašu nehnuteľnosť ako jeho vlastnú. Vďaka perfektnej prezentácií, kvalitným 

fotkách,  spracovaním videoobhliadky a prepracovanému marketingu, sa už  

nemusíte obávať znižovania ceny. 

,,

„
Vašu nehnuteľnosť pozdvihnem na tú najvyššiu  

úroveň a oslovím tisícky ľudí, ktorým sa už nebude 

chcieť  z Vašej nehnuteľnosti odísť. 

Neveríte že sa to dá? 

Prečítajte si recenzie  mojich 

spokojných klientov na stránke 

www.ladislavsostak.sk, 

kde sa dozviete všetko o mne. 

Bc. Ladislav Šosták, Diamond reality, 0911 337 969
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www.jarekcistikoberce.sk ¦ 0915 937 226

čistí čalúnený nábytok 

a koberce u Vás doma aj u nás

KADERNÍCKY SALÓNKADERNÍCKY SALÓN
v Starom meste

0905 941 1210905 941 121

Pracujeme 
s Mon Platin
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Rekonštrukcie
bytových jadier, 0910 433 877
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www.ZATEPLOVANIEKOSICE.sk zatepľovanie RD 
už od 28€/m20905 879 057
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DVERE DO 
KAŽDEJ VANE
Montáž do každej vane,  
za 8 hodín bez búrania.

www.DvereDoVane.sk

0950 593 026

Najčítan
ejšie

regioná
lne

noviny

INZERÁT,KTORÝ
PREDÁVA
hadariova@regionpress.sk
nigutova@regionpress.sk
sakslova@regionpress.sk

sieť 39
regionálnych
novín

www.regionpress.sk
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za 14 dní 

na kľúč

BYT - BYTOVÉ JADRO
 REKONŠTRUKCIE BYTOVÝCH JADIER
 KUCHYNSKÉ LINKY  OBKLADY  DLAŽBY 
 OMIETKY  MAĽBY  ELEKTRO REVÍZNE 

SPRÁVY  VODA  KÚRENIE  PLYN
 SADROKARTÓN  KAZETY

vieme, že sa dohodneme ...
Tel.: 055/636 28 43, 0903 613 035
www.facebook.com/V.Skrivanek
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10944 047 008, 0903 634 202

Kováčska 63, 040 01 Košice, kosice@dachmann.sk

DACHMANN
www.dachmann.sk

PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE
DREVENÉ A HLINÍKOVÉ

OKNÁ
SERVIS A OPRAVA OKIEN

ZĽAVA -45%

- EXTERIÉROVÉ ŽALÚZIE, ROLETY

- PREDAJ PARAPETNÝCH DOSIEK 

- ZASKLIEVANIE BALKÓNOV 

- SIETE PROTI HMYZU, ŽALÚZIE 

- GARÁŽOVÉ BRÁNY
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žalúzie, sieťky proti hmyzu, roletky deň-noc

Máte zdravotný 
problém, s ktorým 
Vám nikto 
nevie pomôcť? 

Využite BEZPLATNÚ 
konzultáciu

Info: 
www.chiroworks.sk
hyben.martin@centrum.sk

OBJEDNÁVKY: 

0907 942 851
Poprad

Pri akých 

problémoch 

vie inovatívna 

terapia 

CHIROWORKS 

pomôcť?

 Postcovidový syndróm
 Bolesť HLAVY - migrény, vertigo,  závraty
 Bolesti CHRBTA
 Bolesť brucha
 Bolesť kolien
 Bolesť bedrových kĺbov
 Bolesť triesiel
 Bolesť ramien
 Bolesť členkov
 Syndróm karpálneho tunela
 Seknutia
 Tŕpnutie rúk, nôh
 Tenisový, golfový lakeť
 Tráviace ťažkosti
 Zápal močového mechúra, prostaty
 Zápchy
 Zápal sedacieho nervu
 Rôzne ťažkosti s vnútornými orgánmi
 Problematická menštruácia a iné...

  Seklo Vás, mali ste úraz, alebo 
 máte zdravotný problém, 
 s ktorým Vám nikto nevie pomôcť?

 Bezdotykové techniky pre ťažké 
 a bolestivé stavy (pacient sa 
 napráva sám)

  Jemná náprava kostí a kĺbov,  
 bez použitia tvrdých manipulácii 
 a rotácii

  Rýchla pomoc pri bolestiach 
 a uvoľnení svalov
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www.qualident.sk
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Mojou snahou je vždy zachrániť maximum           

z pôvodného chrupu pacienta, no najväčšiu 

rolu v tom zohráva čas. 

Zbytočné odkladanie ošetrenia ho následne 

komplikuje, predražuje a obmedzuje zubného 

lekára pri výbere riešenia, ktoré by bolo 

najkomfortnejšie z pohľadu pacienta.

Urobte preto ešte dnes správne rozhodnutie 

pre zdravie a krásu svojich zubov.

PRE BLIŽŠIE INFORMÁCIE

NÁS NEVÁHAJTE KONTAKTOVAŤ

MDDr. Lenka Budziňáková
Zubná ambulancia a dentálna hygiena

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

ZUBY NA SPLÁTKY

BEZ NAVÝŠENIA
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V roku 1922 sa narodila v Ludaniciach 
spisovateľka  Helena Križanová-Brin-
dzová, autorka kníh pre deti a mládež 
ako napríklad Modlitba za šťastie, 
alebo Kocúr lekárom a iné rozprávky. 
Zomrela  v roku 1990. 

Helena Križanová-Brindzová za-
čínala ako lyrická poetka, ale postupne 
sa preorientovala na tvorbu pre deti a 
mládež. Napísala viacero kníh a rozhla-
sových i televíznych hier, pri ktorých sa 
inšpirovala aj slovenskými a ruskými 
ľudovými rozprávkami. Od jej narodenia 
uplynulo 100 rokov.

Helena Križanová-Brindzová matu-
rovala v roku 1941 na gymnáziu v Nitre a 
následne pôsobila ako učiteľka v rodnej 
obci. Po roku 1948 pracovala v Spolku 
slovenských spisovateľov, odkiaľ prešla 
do Československého rozhlasu, kde bola 
dramaturgičkou.

Ako redaktorka sa v rokoch 1951-1969 
podieľala na tvorbe časopisov Zornička, 
Pionier, Rodina a škola, potom ostala v 
slobodnom povolaní spisovateľky.

Básne uverejňovala od roku 1943 v 
časopisoch Kultúra, Živena a Elán, ne-
skôr v Kultúrnom živote, Slovenke, Živote 
a v časopisoch pre deti a mládež.

Knižne debutovala zbierkou krát-
kych próz pre deti Makara a iné roz-
právky (1946). V prozaickej tvorbe pre 
malých čitateľov pokračovala knihami 

ako Poštárik (1961), Dušan (1962), Šťastnú 
cestu, Dušan! (1963), Februárka – more – 
Artin (1963) alebo Poštárik sa vráti (1976).

Ako poetka sa Helena Križanová-
-Brindzová prezentovala zbierkami Mod-
litby za šťastie (1948) a Koľko len búrok 
(1959). Pre deti napísala veršované kniž-
ky Kocúr lekárom a iné rozprávky (1950) a 
Traja bratia (1952).

Ako prvá preložila do slovenčiny 
Ruské byliny - ruské bohatierske spevy.

Veľkú časť tvorivého života venovala 
tiež tvorbe rozhlasových a televíznych 
hier pre deti a mládež.

Helena Križanová-Brindzová žila 
od roku 1976 v Bratislave, kde 1. augusta 
1990 vo veku 68 rokov zomrela.

Helena Križanová-Brindzová 
sa narodila pred 100 rokmi

» red

Foto: litcentrum.sk

Vyberáme z posolstva pápeža Františ-
ka k  30. výročiu Svetového dňa cho-
rých, ktorých si pripomína cirkev 11 
februára.  

Pápež František hovorí: „Myslím na 
lekárov, zdravotné sestry, laborantov, 
tých, ktorí liečia a starajú sa o chorých.“ 
Obracia sa na nich slovami:„Drahí zdra-
votnícki pracovníci, vaša služba chorým, 
vykonávaná s láskou a kompetentnosťou, 
presahuje hranice vašej profesie a stáva sa 
poslaním. Vaše ruky dotýkajúce sa trpia-
ceho Kristovho tela môžu byť znamením 
milosrdných rúk Otca. Buďte si vedomí 
veľkej dôstojnosti vášho povolania, ako 
aj zodpovednosti, ktorá z neho vyplýva.“
Človek je dôležitejší ako choroba

„Nemali by sme zabúdať na osobitosť 
každého chorého človeka s jeho krehkos-
ťou a dôstojnosťou“, píše pápež a dodáva: 
„Chorý človek je vždy dôležitejší ako jeho 
choroba, a preto žiadny terapeutický prí-
stup nemôže ignorovať načúvanie pacien-
tovi, jeho príbehu, jeho obavám a  jeho 
strachu.“
Starostlivosť nesmie byť luxusom

„Primeraná starostlivosť sa v  niekto-
rých krajinách stále stáva luxusom“, píše 
Svätý Otec mysliac na tie najmenej rozvi-
nuté časti sveta, kde k liečebným centrám 
musia pacienti prekonávať veľké vzdiale-
nosti a majú veľmi obmedzené možnosti. 

Pápež František kladie dôraz na 

to, že úlohou každého pokrsteného je 
služba útechy: 

„Ak najhoršou diskrimináciou, ktorou 
trpia chudobní - a chorí sú chudobní na 
zdravie -, je nedostatok duchovnej pozor-
nosti, nemôžeme im neponúknuť blízkosť 
Boha, jeho požehnanie, jeho Slovo, slá-
venie sviatostí a pozvanie na cestu rastu 
a dozrievania vo viere.  V tejto súvislosti 
by som chcel pripomenúť, že blízkosť 
chorým a pastoračná starostlivosť o nich 
nie je len úlohou niekoľkých osobitne 
vyhradených služobníkov. Navštevovať 
chorých je výzvou, ktorú Kristus adreso-
val všetkým svojim učeníkom. Koľko cho-
rých a koľko seniorov žije doma a čaká na 
návštevu! Služba útechy je úlohou kaž-
dého pokrsteného človeka, ktorý má na 
pamäti Ježišove slová: «Bol som chorý a 
navštívili ste ma» (Mt 25,36).“ Povedal pá-
pež František podľa vaticannews.va.

„Stojme pri trpiacich, 
kráčajme cestou lásky.“ 

» red

E-mail: bratislavsko@regionpress.sk
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Požiadavky na zamestnanca
� Stredoškolské vzdelanie
� Platné psychotesty vodiča  
 nákladného motorového vozidla
� Platná kvalifikačná karta vodiča 
 nákladného motorového vozidla
� Platná tachografová karta 
� Prax na danej pozícii 2 roky
� Vodičský preukaz sk. C  príp. sk. E
� Zodpovednosť a chuť pracovať
� Vysoké pracovné nasadenie
� Dobré komunikačné schopnosti
� Bezúhonnosť

Zamestnanecké výhody, benefity
� Stabilné zamestnanie v našej 
 spoločnosti
� Kvalitné vstupné zaškolenie 
� Stravné lístky vo forme 
 stravovacej karty
� Program zdravotných benefitov
� Vernostné za každý odpracovaný rok 
� Vianočná odmena
� Odmeny pri životných udalostiach 
 /svadba, narodenie dieťaťa, životné 
 jubileum, pracovné výročie
� Firemné akcie: MDD, Mikuláš - 
 Mikulášske balíčky, Vianočné balíčky
� Smartphone s neobmedzeným 
 paušálom a internetom

Náplň práce, právomoci

a zodpovednosti
� Rozvoz tovaru pre zákazníkov
� Práca s prenosnou 
 registračnou pokladňou

VODIČ NÁKLADNÉHO VOZIDLA - rozvoz potravín

HĽADÁTE 
PRÁCU?
Miesto práce

Košice

Termín nástupu

Ihneď

Pracovný pomer

Plný úväzok

Mzdové podmienky (bru�o)
Od 1000 - 1750 EUR/mesiac

++

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

6
6
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Vtáčia chrípka sa v SR zistila aj v do-
mácich chovoch, ako aj u voľne žijú-
ceho vtáctva. Informovala o tom Štát-
na veterinárna a potravinová správa 
SR.

V 52. týždni minulého roku sa na 
území SR potvrdil výskyt vtáčej chrípky 
v dvoch ohniskách domácich nekomerč-
ných chovov, a to v pôsobnosti Regionál-
nej veterinárnej a potravinovej správy 
Žilina a RVPS Trnava. Pravdepodobným 
zdrojom nákazy v oboch prípadoch do-
máceho chovu bolo voľne žijúce vtáctvo.

„V okrese Bytča (Malá Bytča), v ob-
dobí od 23. decembra do 26. decembra 
chovateľovi uhynulo 8 kusov hydiny z 
celkového počtu 13. Pozoroval sa pokles 
znášky, znáška vajec bola bez škrupiny, 
vyskytol sa výtok z nozdier. Postupne 
uhynula všetka hydina, okrem 2 ku-
sov ktoré boli utratené. Kadávery boli 
ošetrené dezinfekčným prostriedkom a 
zneškodnené vo veterinárnom asanač-
nom ústave,“ spresnila ŠVPS.

V pôsobnosti RVPS Trnava súk-
romnému chovateľovi hydiny v Hlohov-
ci postupne náhle uhynuli nosnice, v 
chove bolo 18 kusov. „Chov je toho času 
depopulovaný,“ doplnila veterinárna a 
potravinová správa. Inak povedané – 
zlikvidovaný.

RVPS Žilina a Trnava postupovali 
pri výskyte vtáčej chrípky podľa poho-

tovostného plánu zodpovedajúcemu 
aktuálnej európskej a slovenskej legis-
latíve. „Zároveň boli nariadené opatre-
nia zamerané na tlmenie choroby, jej 
kontrolu a zabránenie šírenia nákazy, 
v ochrannom pásme o polomere 3 km 
okolo ohniska a v pásme pozorovania o 
polomere 10 km okolo ohnísk,“ doplnila 
ŠVPS.

Vtáčia chrípka sa podľa ŠVPS potvr-
dila aj v dvoch prípadoch u voľne žijúce-
ho vtáctva, a to v katastri obce Vysoká 
pri Morave, kde bola uhynutá labuť vy-
šetrená v rámci prieskumu vtáčej chríp-
ky v SR. Vtáčia chrípka sa potvrdila 27. 
decembra 2021.

Druhým ohniskom nákazy bol kú-
peľný ostrov v Piešťanoch, kde sa za-
znamenal úhyn viacerých labutí. Tam sa 
vtáčia chrípka potvrdila 29. decembra.

Vtáčia chrípka sa už vyskytla 
v domácich chovoch

» red

Od januára sa vo vybraných predaj-
niach zálohujú všetky jednorazové 
plastové fľaše a plechovky od nápojov s 
objemom 0,1 l až 3 l vrátane. Na každej 
zálohovanej fľaši či plechovke je symbol 
„Z“ v recyklačných šípkach a text “ZÁ-
LOHOVANÉ”. Len takto označené obaly 
sa zálohujú a spotrebitelia ich môžu vrá-
tiť na odberné miesto za 15 eurocentov.

Komplexný systém nie je možné za-
viesť zo dňa na deň. Počas prechodného 
obdobia, ktoré potrvá do konca júna 2022, 
sa v obchodoch môžu objaviť ešte aj staré 
obaly bez symbolu „Z“ . Spotrebitelia by si 
nemali hromadiť plastové fľaše a plechov-
ky bez označenia. Staré obaly, ktoré nema-
jú na sebe „Z“ -ZÁLOHOVANÉ nie je možné 
v obchode vrátiť, patria tak, ako doteraz, 
do triedeného zberu. Vrátiť zálohovaný 
obal bude časom možné v každej predajni, 
ktorá je zapojená do zálohového systému. 
Takýchto miest bude postupne od januára 
viac ako 2 000 po celom Slovensku.

Fakty o zálohovom systéme
- zálohujú sa všetky plastové a kovové 
nápojové obaly od 0,1 do 3 litrov, s výnim-
kou mlieka, nápojov s obsahom mlieka, 
sirupov a tvrdého alkoholu
- zálohované obaly majú na etikete veľké 
„Z“ v recyklačných šípkach a text „ZÁLO-
HOVANÉ“
- výška zálohu je jednotná pre plastové 
fľaše aj plechovky, 15 eurocentov
- spotrebiteľ pri kúpe nápoja zaplatí záloh 

15 eurocentov, bude uvedený na cenovke 
alebo výveske oddelene
- záloh dostane spotrebiteľ späť po vrátení 
nápojových obalov na odberné miesto, 
výška zálohu teda nemá vplyv na cenu 
nápojov
- nápoje sa vracajú do odberného auto-
matu – zálohomatu vo väčšom obchode, 
alebo v prípade menších potravín pri po-
kladni, kde sa načítajú cez ručný skener
- zálohované obaly sa vracajú nestlače-
né, s vrchnákom a čitateľným čiarovým 
kódom
- zálohované obaly je možné vrátiť na kto-
romkoľvek odbernom mieste, bez ohľadu 
na to kde na Slovensku bol zálohovaný 
nápoj zakúpený
- potvrdenie s výškou zálohov za uplatne-
né obaly bude možné využiť buď ako zľa-
vu pri nákupe, alebo si zákazník vypýta 
naspäť hotovosť malé predajne potravín 
zapojené do zálohového systému dobro-
voľne, nemusia vracať zákazníkom hoto-
vosť, môžu poskytnúť len zľavu z nákupu.

Ešte raz o zálohách na plastové obaly

» red
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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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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
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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.
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» Kúpim Starú motorku aj 
nepojazdnú aj die-
ly.0949505827

» Predám zariadený 
nízkoenergetický 4-izbový 
RD vo Veľkom Lapáši s 
bazénom,terasou,veľkým 
parkoviskom za 279000€. 
Nie som realitka ani s 
nimi nekomunikujem. 
0903469176

» Kúpim 2- 3 izb byt. Súrne. 
Hotovosť. 0910652053

» Kúpim KRÁLIČIE KOŽE 
0905350531

» Predám vlašské orechy. 
7€ za 1 kg. t.č. 0944 123 347

» Kúpim domáce tkané 
plátno, vrecia, kroje, šatky, 
sukne, starožitnosti ako 
hodiny, obrazy, maľované 
truhlice. 0909117320

Občianska
riadková
inzercia

02 AUTO-MOTO / iné 

05 DOMY / predaj   

07 REALITY / iné       

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

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

Príklad:
RP KE 12 Predám kočík,
0987 654 321

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. Upozornenie! Služba 
nefunguje u operátora 4ka.
TIP: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
Službu PlatbaMobilom.sk 
technicky zabezpečuje ELET, 
s.r.o.

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
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Hromadné podujatia sa po novom 
budú deliť do troch skupín podľa rizi-
kovosti. V závislosti od nej sú následne 
určené maximálne limity účastníkov. 
Vyplýva to z vyhlášky k organizácii 
hromadných podujatí, ktorá nado-
budne účinnosť 12. januára. 

Prvú skupinu tvoria nízkoriziko-
vé podujatia. V nich budú musieť mať 
účastníci prekryté horné dýchacie cesty 
respirátorom, platí zákaz konzumácie 
pokrmov a nápojov, povinné sedenie. 
Hromadné podujatie prebieha bez spevu 
a bez povzbudzovania. Podmienkami 
je režim OP a najviac 50 percent kapaci-
ty priestoru alebo maximálne 100 osôb. 
Medzi nízkorizikové podujatia možno 
zaradiť kino bez konzumácie jedál a ná-
pojov v sále, bohoslužby bez spevu alebo 
divadelné predstavenie bez občerstvenia.

Druhú skupinu tvoria stredne riziko-
vé podujatia, pričom účastníci hromad-
ného podujatia majú prekryté horné dý-
chacie cesty respirátorom a na podujatí je 
fixné sedenie alebo státie. K podmienkam 
patrí režim OP a najviac 25 percent kapa-
city priestoru alebo maximálne 100 osôb. 
Medzi stredne rizikové podujatia možno 
zaradiť kino s konzumáciou jedál v sále, 
športové podujatia s divákmi, bohosluž-
by so spevom a podobne.

Vysokorizikové podujatia tvoria tre-
tiu skupinu.  Ide o hromadné podujatia 

v prevádzke verejného stravovania alebo 
iné, ktoré nespadá do nízko alebo stred-
ne rizikových podujatí. Podmienky sú 
režim OP, maximálne 20 osôb a povinný 
zoznam účastníkov. Medzi vysokorizi-
kové hromadné podujatia možno zaradiť 
oslavy, večierky, svadby, kary, diskotéky 
v prevádzkach a podobne. Na vysokorizi-
kové podujatia, ako sú svadby či oslavy, 
by sa mal od 19. januára vzťahovať nový 
režim OP plus. Podujatia by sa tak moh-
la zúčastniť len osoba s tromi dávkami 
očkovania proti ochoreniu COVID-19, 
osoba, ktorá ochorenie prekonala alebo 
človek s dvoma dávkami vakcíny a s tes-
tom. V relácii TV Markíza Na telo Plus to 
uviedol minister zdravotníctva Vladimír 
Lengvarský (nominant OĽaNO).

„Niekde budú stačiť dve dávky očko-
vania, pri vysokorizikových aktivitách už 
bude potrebný aj test. Tretia dávka alebo 
test k očkovaniu bude potrebný v prípade 
účasti na svadbách, karoch, oslavách, 
plesoch,“ vymenoval minister. Režim OP 
plus by sa mal vzťahovať aj na prevádzku 
hotelov či organizáciu niektorých športo-
vých podujatí. Pre deti by mal postačovať 
test, ktorý absolvujú v školách.

Zmeny by sa mohla dočkať aj karanté-
na, ktorá v súčasnosti trvá desať dní. Naj-
kratšia karanténa, zrejme trojdňová, by 
sa týkala osôb s troma dávkami vakcíny.

Ako to bude po novom 
s Covid semaforom?

» red

Predaj a rozvoz po celej SR

KOŠ - 046/5430 771, zenit@zenitsk.sk
KOŠICE - 055/6254 006, kosice@zenitsk.sk

Frost 2/10 
bronz

12,60 €/m2 s DPH

Ultralight 2/10
číra 

10,98 €/m2 s DPH

POLYKARBONÁT
KOMÔRKOVÝ, TRAPÉZOVÝ

Za akciové ceny!

eshop.zenitsk.sk

-20%

-20%
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INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

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

Kontaktujte nás:

sakslova@regionpress.sk

nigutova@regionpress.sk

kisel@regionpress.sk
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 TERASY• ZIMNÉ ZÁHRADY • PRÍSTREŠKY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Z
ľavy p

latia d
o

 31. 1. 2022

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

VYHRAJTE 400 €NOVOROČNÉ ZĽAVY AŽ DO   5500%%

Z
ľavy p

latia d
o

 3

prístrešky

splátky od 99 €splátky od 149 €

zimné záhradyzasklievanie terás

splátky od 98 €
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