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Certifikované bezpečnostné dvere
za najnižšie ceny v Košiciach!!!
Certifikované bezpečnostné dvere
za najnižšie ceny v Košiciach!!!

BEZPEČNOSTNÉ DVEREBEZPEČNOSTNÉ DVERE

400 €400 €
s montážou

420 €420 €
s montážou

540 €
od

540 €
s montážou

Vhodné aj do

PÔVODNEJ

zárubne!!!

Vhodné aj do

PÔVODNEJ

zárubne!!!
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Okamžitý výkup nehnuteľností,
aj zadlžených, v hotovosti

Už 22 rokov sme tu pre Vás!
Hutnícka 22, Košice
0918 18 11 11, 055/303 11 11
www.realplus.sk

GARSÓNKA, OBCHODNÁ č. 10 /TERASA/  - OV, vy- 
výš. prízem., 21,66m2, bez balkónu, byt je po kom. rek.
CENA:             48.500,-€             mobil: 0905 877 722
3 izb. PALÁRIKOVÁ č. 14 /JUH/  - OV, vyvýšené prí- 
zemie, 73m2, loggia, byt je po kompletn. rekonštrukcii
CENA:          119.800,-€             mobil: 0905 261 117
3 izb. VIEDENSKÁ č. 36 /SÍDLISKO ŤAHANOVCE/ 
- OV, 2.p., 76m2, loggia, v byte prebehla komplet. rek.
CENA:             99.990,-€             mobil: 0915 864 533
2 izb. POPRADSKÁ /TERASA/  - novostavba, OV, 2.p.  
65m2, veľká terasa (11,58m2), komplet. rekonštrukcia
CENA:          145.000,-€             mobil: 0905 261 117
RD MEDZEV /KOŠICE - OKOLIE/  - pozemok 812m2,
užit. pl. 96m2, IS: komplet, dom je v pôvodnom stave
CENA:             38.000,-€             mobil: 0905 877 722
OBCHODNÉ PRIESTORY – TRAŤOVÁ / KOŠICE - 
KRÁSNA /  - výmera 395m2, parkovacie miesta
CENA:          239.000,-€             mobil: 0915 864 533

SKLADOVANIE
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• odhlásenie vozidla
   vybavíme za Vás

PENIAZE NA RUKU!
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• aj POŠKODENÝCH
• aj NEPOJAZDNÝCH

ODVOZ ZDARMA

VÝKUP STARŠÍCH VOZIDIEL
EKOLOGICKÁ LIKVIDÁCIA

VÝKUP STARŠÍCH VOZIDIEL
EKOLOGICKÁ LIKVIDÁCIA

0944 414 4570944 414 457
od roku výroby 1998

LUNA Optik s.r.o., Nám. Oceliarov 23
Košice - Šaca, Pon - Pia: 9.00 - 13.00

0907 349 835, lunaoptik@lunaoptik.sk
www.lunaoptik.sk

Zľava -20%
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Donáška
KYTICE, VENCE

www.expreskvety.sk ¦ 0905 778 904

PÔŽIČKY - ÚVERY
REFINANCOVANIE

NEVÝHODNÝCH
ÚVEROV

0918 267 757

PÔŽIČKY - ÚVERY
REFINANCOVANIE

NEVÝHODNÝCH
ÚVEROV

0918 267 757
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SERVIS
OKIEN

rýchlo a lacno
0918 217 665
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Maľby - nátery schodísk a nebytových priestorov.
Obnova bytov, fasád a nátery striech.

Naša profesionalita - Vaša spokojnosť

30
rokov
na trhu

30
rokov
na trhu

0905 625 4330905 625 433
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REDAKČNÉ SLOVO / SLUŽBY, BÝVANIE

BV 57.000 Bratislavsko Východ
BZ 67.000 Bratislavsko Západ
DS 26.000 Dunajskostredsko
GA 30.000 Galantsko+Šaliansko
HC 24.000 Hlohovecko+Sereďsko
KM 15.000 Komárňansko
LV 30.000 Levicko
MA 25.500 Malacko
NR 48.000 Nitriansko
NZ 35.000 Novozámocko
PK 21.000 Pezinsko
PN 32.500 Piešťansko+NM+MY
SC 25.000 Senecko
SE 31.000 Senicko+Skalicko
TO 38.000 Topoľčiansko+PE+BN
TN 52.000 Trenčiansko+DCA+IL
TT 45.500 Trnavsko
ZM 18.000 Zlatomoravsko

BB 50.000 Banskobystricko+BR
KY 30.000 Kysucko=CA+KM
LI 35.500 Liptovsko=LM+RK
LC 30.000 Lučenecko+VK+PT
MT 39.250 Martinsko+TR
OR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS
PB 30.000 Považsko=PB+PU
OR 38.000 Oravsko=DK+NO+TS
PB 30.000 Považsko=PB+PU
PD 35.000 Prievidsko
ZV 36.500 Zvolensko+DT+KA
ZH 26.500 Žiarsko+ZC+BS
ZA 52.000 Žilinsko+BY

BJ 29.000 Bardejovsko+SK+SP
GE 25.000 Gemersko = RV+RS+RA
HU 25.000 Humensko=VT+SV+ML
KE 82.750 Košicko
KS 22.250 Košicko okolie
SL 12.000 Ľubovniansko
MI 30.500 Michalovsko+TV+SO
PP 35.000 Popradsko+KK
PO 40.000 Prešovsko+SB
SN 30.000 Spišsko+LE+GL

INZERCIA

DISTRIBÚCIA (82 750 domácností)

KOŠICKO

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.
Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
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Napísať niekoľko úprimných riad-
kov nebýva ani po takmer štyroch de-
siatkach rokov práce s textom pre auto-
ra ľahké. Najmä, ak sa viažu k udalosti 
či k výročiu, ktoré si v minulosti a do-
konca ešte aj v súčasnosti privlastňujú 
politici a ich politiky s jasným záme-
rom vylepšiť si svoj ambiciózny imi-
dž. K udalosti, ktorá práve a výlučne 
iba preto skôr odpudzuje, akoby mala 
zadať príčinu k oslave. Medzinárodný 
deň žien nikdy nebol a dúfajme, že 
ani nikdy nebude sviatkom, sprivati-
zovaným si boľševikmi Aj keď snahy 
o to vidíme každoročne. Tak, ako by 
nemal byť oslavou alkoholom podgu-
rážených mužov, v noci sa vracajúcich 
z osláv do čistého uprataného domova, 
kde vonia chutné jedlo, pripravené 
práve oslávenkyňami. Nie, ôsmy mar-
cový deň nemá byť príležitosťou ako sa 
opiť, ako si „užiť“, dokonca, ak aj pri-
pustíme jeho „sviatočnosť“, tak iba v 
tom, že vtedy môžeme aj slovne či inak 
vyjadriť k ženám to, čo každý slušný 
muž k nim cíti stále, bez ohľadu na dá-
tum v kalendári.

„Pravá krása ženy nie je v jej po-
stave, v spôsobe oblečenia, v šatách, 
ktoré nosí alebo štýle jej účesu. Krásu 
ženy vidno v jej očiach, pretože sú ok-
nom do jej duše, miestom, kde prebýva 
láska.“ Povedala kedysi pani Audrey 
Hepburnová, britská herečka, ktorá sa 
narodila v Belgicku, no... 

Jej predkovia kedysi dávno žili v 

dedinke Kovarce nachádzajúcej sa ne-
ďaleko Topoľčian.

V obci Kovarce sa koncom júla 
roku 1868 narodila Audreyina babička 
Anna Welsová. Na svet prišla v kaštie-
li, ktorý od Pavla Motešického kúpil jej 
otec Anton Wels. Išlo o významného 
muža, ktorý spoločne s Pavlom Weh-
lem založili v Kovarciach cukrovar, a 
to presne v roku 1864. Ale to som od-
bočil.

Krása ženy je v jej dobrote, láske, 
obetavosti a v húževnatosti. Ženy vy-
držia oveľa viac, ako my, muži a pritom 
tým nikoho neobťažujú, nereferujú ni-
komu, čo museli zvládnuť, aby...  Ony 
jednoducho sú a žijú naplno v určitom 
druhu pre nich absolútne samozrejmej 
a úplne prirodzenej obety k životu. V 
úcte k životu.

Možno ste si, vážení čitatelia, vši-
mli, že sa naozaj snažím o niekoľko 
úprimných vyznaní. Že 
by som rád k Dňu žien 
zaželal práve im dobrý, 
pokojný a spokojný život. 
Že by som im rád poďako-
val a vyslovil uznanie. A 
že to naozaj úprimne píšem 
všetkým našim čitateľkám, 
ale aj kolegyniam vo vyda-
vateľstve.

Ďakujem za 
pochopenie, pre-
žite pekné chvíle!

Úprimnosť nebýva ľahká

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Pôžičky od 18 do 75 rokov

Ahoj, som nová, 

 

lepšia pôžička.

 

Plať za mňa 
 

koľko chceš.

Ahoj, som nová, 

 

lepšia pôžička.

 

Plať za mňa, 
 

koľko chceš.

Predajné miesto:
Košice, Fejova ulica 1, 0918 709 028

(pri reštaurácii Stará sýpka)
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mobil:  0905 245 995
Košice, Priemyselná 4
www.safiroll.sk
e-mail:
safiroll@safiroll.sk
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maľby, nátery
nástrek variopaint

na umakartové jadrá

66
-0

00
5-

1

-odvoz-dovoz
-sťahovanie
vypratávanie
pivníc, záhrad
-likvidácia 
azbestu-eternito-
vých striech, staveb-
ného a iného odpadu

0950 41 41 82
www.ZaluzieKosice.sk

PRETESNENIE
okien a dverí

OPRAVA
ŽALÚZIÍ
NOVÉ ŽALÚZIE

NOVÉ SIETE
proti hmyzu
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zameranie ¦ dovoz ¦ montáž
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REKONŠTRUKCIE BYTOVÝCH JADIER
STAVBY DOMOV NA KĽÚČ

REKONŠTRUKCIE BYTOVÝCH JADIER
STAVBY DOMOV NA KĽÚČ

TERAZ AKCIA 
BEZPEČNOSTNÉ DVERE ZDARMA
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PLASTOVÉ OKNÁ, 
DVERE

 KOMPLETNÁ STAVEBNÁ ČINNOSŤ
 PREDAJ PARAPETOVÝCH DOSÁK
 ŽALÚZIE A SIETE PROTI HMYZU

 GARÁŽOVÉ BRÁNY
možnosť predaja 

aj na splátky

Kontaktná adresa Prešov:
Levočská 2
Tel./fax: 051/7718 607
Mobil: 0903 634 202

Kontaktná adresa Košice:
Kováčska 63
Mobil: 0944 047 008

www.dachmann.sk
maxidachmann@gmail.com
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SLUŽBY, BÝVANIE, ZDRAVIE
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STK
JAZERO

STK + EK
pre objednaných klientov bez čakania

Napajadlá 7, Košice
www.stkkosice.sk

Po - Pia: 
7.00 - 17.00

So: 
8.00 - 13.00

Objednávky 055-304 57 27za 8 až 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
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www.facebook.com/V.Skrivanek

najmodernejšími profi strojmi

0911 60 20 40

•panelu
•železobetónu
•jadrové vŕtanie

Najlacnejšie
REZANIE
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Diamond cut s.r.o.
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SIETE PROTI
HMYZU

Servis
Montáž
Dodanie
Oprava

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

0917 56 36 12
0911 60 20 40

DUB
vzor
DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

odborná montáž s licenciou
technickej služby od polície SR

AKCIA 250€

v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge        všetky dvere SKLADOM

• Sídlisko Terasa, Sokolovská 5   |   Po-Pia: 8-17
• Sídlisko Ťahanovce, Americká trieda   |   Po-Pia: 9-18
   obchodný dom KLAS (bývalá MILA) 1. posch.

PSYCHOSOCIÁLNE CENTRUM,  Löfflerova 2, 040 01 Košice 

Sme sociálno-zdravotnícke zariadenie, poskytujeme ambulantné
psychologické, psychiatrické a poradenské služby najmä
pre dospelých, skupinovú terapiu pre dlhodobo psychicky
chorých, kurzy a školenia, sociálne poradenstvo a prevenciu.  

Medzi tieto služby patria:

DENNÝ STACIONÁR

Sociálna služba určená pre klientov od 18 rokov, ktorí sú odkázaní
na pomoc inej osoby, potrebujú podporu sociálnu aj psychologickú,
vedenie a zmysluplné trávenie času.
V rámci dennej činnosti poskytujeme ďalej sociálnu rehabilitáciu,
rozvoj pracovných zručností a záujmové aktivity.

   Denný stacionár je otvorený v pracovných dňoch
   od 7:30 do 15:30, pričom zabezpečuje
   aj možnosť stravovania.

Kontakt:
055/381 3667, 0918 538 735
dennystacionar@pscentrum.sk

PSYCHOLOGICKÁ a PSYCHIATRICKÁ 
AMBULANCIA

Poskytuje tieto služby:
-
-
-
-
-
-

-

-

   Ordinačné hodiny:
   pondelok, utorok a štvrtok od 7:45 do 15:15
   streda od 7:45 do 17:00
   piatok od 7:45 do 14:00

Kontakt:
055/6719 359, 0918 538 735
pscentrum@pscentrum.sk

individuálna a skupinová psychoterapia
psychodiagnostické a psychiatrické vyšetrenie pre posudkové účely
vyšetrenie psychickej spôsobilosti na nosenie, držanie zbraní a streliva
vyšetrenie psychickej spôsobilosti na vykonávanie SBS
doklad o preskúmaní zdrav. spôsobilosti vo vzťahu k závislosti
psychologické poradenstvo, pomoc a podpora rodine
v krízovej situácii – asistované stretnutia
psychodiagnostické vyšetrenie na účely preukázania 
psychickej spôsobilosti v zmysle zák.305/2005 Z.z. o SPOaSK
lektorská a prednášková činnosť

Viac informácií o Psychosociálnom centre nájdete na www.pscentrum.sk 
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POLITICKÁ INZERCIA, PRÁVNIK / BÝVANIE

Jednou z často vyskytujúcich sa zmlúv 
v praxi je aj zmluva o dielo. Túto zmluvu 
uzatvára objednávateľ so zhotoviteľom, 
pričom podstatou tohto právneho vzťahu 
je na jednej strane záväzok zhotoviteľa 
vykonať dielo zadané objednávateľom a 
na strane druhej záväzok objednávateľa 
zaplatiť zhotoviteľovi dojednanú cenu. 
Jej právnu úpravu možno nájsť vo via-
cerých právnych predpisoch. V  tomto 
článku však budeme venovať pozornosť 
neobchodnej zmluve o dielo, ktorú upra-
vuje Občiansky zákonník. 

Pri neobchodnej zmluve o  dielo 
môže byť zhotoviteľom diela predovšet-
kým podnikateľ a objednávateľom diela 
nepodnikajúca osoba, resp. osoba ktorá 
zmluvu uzatvára v  postavení nepodni-
kajúcej osoby. Zmluva o dielo vzniká na 
základe konsenzu zmluvných strán o jej 
podstatných obsahových náležitostiach, 
a to o predmete zmluvy, o odmene zhoto-
viteľa a o tom, že dielo bude vykonané na 
nebezpečenstvo zhotoviteľa. Predmetom 
zmluvy o dielo v užšom slova zmysle je 
dielo samotné. V  súvislosti so zmluv-
ným vymedzením diela je potrebné 
povedať, že na platnosť zmluvy o  dielo 
sa vyžaduje, aby bolo dielo dostatočne 
určené, aby bolo jasné, čo má byť vý-
sledkom činnosti zhotoviteľa na základe 
uzatvorenej zmluvy o  dielo. Občiansky 
zákonník bližšie nešpecifikuje, čo sa ro-
zumie pod pojmom dielo. Napriek tomu 

si možno pomôcť definíciou obsiahnutou 
v Obchodnom zákonníku, podľa ktorej je 
dielom „... zhotovenie určitej veci, pokiaľ 
nespadá pod kúpnu zmluvu, montáž ur-
čitej veci, jej údržba, vykonanie dohod-
nutej opravy alebo úpravy určitej veci 
alebo hmotne zachytený výsledok inej 
činnosti. Dielom sa rozumie vždy zho-
tovenie, montáž, údržba, oprava alebo 
úprava stavby alebo jej časti.“ 

Na základe analógie môžeme dospieť 
k tomu, že dielom je určitý výsledok pra-
covnej činnosti zhotoviteľa, a to buď fy-
zickej alebo duševnej. Dielom tak môže 
byť materiálny či imateriálny výsledok 
pracovnej činnosti zhotoviteľa. Pod 
materiálnym výsledkom si možno pred-
staviť napríklad zhotovenie stavby, či 
úpravu živého plotu a pod imateriálnym 
výsledkom napríklad doučovanie hry na 
hudobnom nástroji. Výsledok pracovnej 
činnosti zhotoviteľa môže byť určený 
druhovo alebo individuálne, pričom ten-
to môže byť deliteľný alebo nedeliteľný. 
V  ďalšom článku si rozoberieme ďalšie 
podstatné náležitosti neobchodnej zmlu-
vy o dielo.

Zmluva o dielo vo všeobecnosti 
a jej predmet

» Tím advokátskej kancelárie 
   V4 Legal, s.r.o.
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JUMBO CENTRUM
Košice, Masarykova 2
vchod z Hutnickej ulice

OKNÁ | DVERE
PODLAHY

predaj | montáž | servis

kosice2@slovaktual.sk

0908 573 953
0903 900 125
0903 906 125

HONORjumbo

Milí spoluobčania, milí starí rodi-
čia, mamičky, deti a pracujúci.

Ešte nikdy neboli prezidentské voľ-
by tak dôležité ako teraz. 

Naša spoločnosť je rozdelená na 
dva tábory, Ficov koaličný tábor a 
Kiskov tábor slniečkárov. Z jedného 
tábora do druhého padajú obvinenia 
z korupcie, daňových a pozemko-
vých podvodov, ba dokonca aj trest-
né oznámenia. Kiska vyhlasuje, že 
Slovensko je mafi ánsky štát s Ficom 
na čele (čo nám nesmierne škodí v 
zahraničí) a Fico vyhlasuje, že Kiska 
je pozemkový a daňový podvodník, 
ktorý nieje o nič lepší ako Bašternák 
(prezident s týmto životopisom roz-
deľuje našu spoločnosť zase doma).

V prezidentských voľbách nasa-
dil Ficov tábor za svojho kandidáta 
Maroša Šefčoviča a Kiskov tábor na-
sadil kandidátov Róberta Mistríka 
a Zuzanu Čaputovú. Z hore uvede-
ného súboja dvoch táborov je jasné, 
že ktorýkoľvek z týchto kandidátov 
prinesie ako prezident do našej spo-
ločnosti viac zla, bude kryť podvody 
svojho tábora a ďalej rozdeľovať našu 
spoločnosť. 

Osobne si myslím, že Slovensko 
už potrebuje politický mier a hľadať 
pokoj pri nestraníckom prezidentovi, 
ktorý nepatrí do žiadneho tábora. 

Ja, Štefan Harabin, nefandím ani 
jednému a ani druhému táboru. Som 

apolitický, nestranný, posledných 30 
rokov som bol apolitický, no najmä 
bez korupcie a tak ostanem aj ďalších 
30 rokov. Všetko o čo mi ide, je poria-
dok v štáte, s hlavným cieľom, aby sa 
občan mal lepšie, aby vymizli z na-
šich slovníkov slová ako sú korupcia, 
neprávo, a rodinkárstvo. V tomto bu-
dem neoblomný a prísny. 

Popri udržiavaní poriadku v našej 
krajine, budem robiť všetko pre to, 
aby som do spoločnosti vniesol mier 
a spájal ľudí všetkých táborov aj ne-
táborov. Myslím si, že politické šar-
vátky už nikoho nezaujímajú a musí-
me sa všetci viac sústrediť na to, aby 
sa mali naši občania lepšie, aby naši 
dôchodci a mamičky na materskej 
dovolenke žili dôstojne a pracujúci 
mali čas na ich rodiny. Rodina, kres-
ťanské hodnoty a poriadok v štáte sú 
moje priority.

Chcel by som týmto poprosiť 
všetkých občanov, aby prišli voliť 
16.3.2019. Budúcnosť Slovenska je vo 
vašich rukách.  Pán boh s nami.

HARABIN: Príďte prosím voliť

tefan Harabin
anský kandidát 
a prezidenta SR
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Za Slovensko,
tradície a právny štát 

www.harabin-2019.sk



KE19-09 strana- 6

6
POLITICKÁ INZERCIA / SLUŽBY, BÝVANIE

Vláknina predstavuje tú časť rastlin-
nej potravy, ktorú telo nedokáže vstrebá-
vať a je odolná tráveniu a vstrebávaniu. 
Je tak dôležitá, že jej nedostatok v  stra-
ve priamo súvisí s  výskytom mnohých 
ochorení od srdcovocievnych, cez meta-
bolické až po nádorové. Hlavným zdro-
jom sú obiloviny, strukoviny, zelenina, 
ovocie a zemiaky a výrobky z nich. Vlák-
nina sa prakticky nezmenená dostáva 
tráviacim traktom do hrubého čreva. Nie 
je využitá v  tenkom čreve, čo je hlavné 
miesto na vstrebávanie živín. V hrubom 
čreve je úplne alebo čiastočne fermento-
vaná pôsobením črevných baktérií.  Po 
chemickej stránke ide hlavne o zložené 
cukry, polysacharidy a oligosacharidy.

Rozdelenie vlákniny:
• Rozpustná -  prechádza procesom fer-
mentácie. Nachádza sa v ovocí, zelenine, 
strukovinách, v  ovsi a  ovsených vloč-
kách.
• Nerozpustná - je nefermentovateľná. 
Vyskytuje sa  v  pšeničných a kukurič-
ných otrubách, celozrnných obilovinách 
(jačmeň, bulgur, nelúpaná ryža), v ce-
lozrnnej múke a výrobkoch z nej, ako je 
celozrnný chlieb, celozrnný kuskus, ce-
lozrnné cestoviny.

Úlohy vlákniny:
Vláknina podporuje trávenie a  správ-
nu činnosť celého tráviaceho traktu a 
pravidelné vyprázdňovanie. V  procese 
fermentácie vznikajú krátke mastné ky-
seliny, ktoré sú zdrojom energie pre bun-
ky hrubého čreva, vytvorená kyselina 

maslová má aj ochrannú úlohu pre ich 
povrch. Vzniknuté vnútorné prostredie 
má priaznivý vplyv na prirodzené mik-
roorganizmy, znižuje sa onkogénna ak-
tivita v hrubom čreve a tým pôsobí pre-
ventívne proti nádorom hrubého čreva. 
Vláknina je schopná viazať aj na niekto-
ré toxíny a chrániť telo pred ich účinkom. 

Pri dostatočnej prítomnosti vlák-
niny v  strave sa pomalšie vstrebávajú 
jednoduché cukry, menej kolíše hladina 
krvného cukru, čo má význam pre dia-
betikov. Vláknina je účinná v  preven-
cii vzniku srdcovo-cievnych ochorení, 
žlčníkových kameňov, znižuje hladinu 
cholesterolu v  krvi. Tým, že viaže na 
seba vodu, má vysoký sýtiaci efekt a   
bráni vzniku obezity a  je samozrejmou 
súčasťou redukčných diét. Podmienkou 
je dostatok príjmu tekutín, tak je dosiah-
nutý pocit sýtosti a regulovaný ďalší prí-
jem stravy.

Západný štýl stravy, s  veľkým po-
dielom priemyselne spracovanej stravy 
a významným podielom polotovarov, je 
príkladom nedostatatku vlákniny. V sú-
časnosti jej konzumujeme 
približne polovicu, nie-
kedy menej, ako by sme 
mali. Preto cielené pridá-
vanie vlákniny do stravy 
je nevyhnutné.

Vláknina - nepostrádateľná súčasť stravy I

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
Diabetologička, odborníčka na poruchy 

metabolizmu a výživy

Do prezidentskej kampane som 
vstúpil s čistými úmyslami, s ambíciou, 
aby Slovensko malo slušného a rozum-
ného prezidenta. Keď som 17. novembra 
minulého roka povedal, že nastal čas 
spojiť sily, povedal som to z viacerých 
dôvodov:

Povedal som to preto, lebo som 
bol - a stále som - presvedčený, že už do 
prvého kola má ísť jeden demokratický 
kandidát s čo najširšou podporou, aby 
sme prezidentský úrad neprenechali Fi-
covmu alebo Mečiarovmu človeku. 

Druhý, rovnako podstatný dôvod 
bol, že som chcel predísť tomu, aby sa 
demokratickí kandidáti medzi sebou 
niekoľko mesiacov okopávali, aby do 
volieb nezasiahli emócie, ktoré môžu 
byť aj úprimné, ale veľmi kontraproduk-
tívne. Tohto som sa po celý čas držal, 
na svojich súperov z demokratického 
tábora som neútočil a vyzýval som k ta-
kémuto prístupu aj mojich priaznivcov. 

Od začiatku som hovoril, že sa za-
chovám zodpovedne a nikdy som toto 
vyhlásenie nemusel korigovať. Dal som 
svoje slovo - a moje slovo platí. Preto, po 
zrelej a nie ľahkej úvahe, ale po zvážení 
všetkých dostupných informácií, z pre-
zidentských volieb odstupujem. 

Obrovská vďaka patrí všetkým 
vám, ľuďom, ktorých oslovila moja 
ponuka nezávislého, nadstraníckeho 
prezidenta, ktorý háji demokratické 
hodnoty, slobodu a spravodlivosť. Ešte 

raz všetkým úprimne ďakujem.
To spájanie síl, o ktorom som ho-

voril 17. novembra, chcem pretaviť do 
obsahu: preto vyjadrujem nahlas, verej-
ne a jednoznačne podporu pani Zuzane 
Čaputovej. Zároveň prosím vás, svojich 
priaznivcov, aby ste aj vy zvážili pod-
poru p. Čaputovej. Teraz už nejde len 
o nás dvoch, nejde o viac alebo menej 
významné rozdiely medzi nami: ide o 
Slovensko, ide doslova o budúcnosť nás 
všetkých.

Nikdy mi nešlo o osobné ambície. 
Vždy som mal na pamäti osud Sloven-
ska a verím, že aj toto moje gesto prispe-
je k tak potrebnej zásadnej spoločen-
skej zmene. História ukazuje, že veľké 
pozitívne zmeny sa u nás diali vtedy, 
keď sa demokratické sily spojili. Bolo to 
tak v roku 1989, v roku 1998 a verím, že 
tomu bude tak aj v roku 2019. V týchto 
voľbách ide o veľa, do prezidentského 
úradu nesmieme pustiť predĺženú ruku 
Roberta Fica ani Vladimíra Mečiara.

Sme na dobrej ceste - ide sa ďalej.

Verím v lepšie Slovensko

» Robert Mistrík
slovenský vedec a podnikateľslovenský vedec
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Prečo čistiť DPF filtre u nás
Vieme, že potrebujete ušetriť čas a finančné prostriedky. Preto sme vybrali  
špičkovú technológiu čistenia a efektívne nastavili všetky služby.

Všetko na jednom mieste
Odmontujeme - vyčistíme - namontujeme. Žiadne niekoľkodňové čakanie  
kôli zasielaniu DPF filtra do iného servisu.

Záruka kvality
Po čistení dostanete originálny protokol, kde budú uvedené informácie  
o výsledku čistenia. Žiadne hodnoty „od oka“.

Až 95% účinnosť čistenia
Pre vás úspora. Dobre vyčistený filter pevných častíc pomáha spaľovaciemu 
systému, spotreba je nižšia, motor spokojný a vaša peňaženka tiež.

Rbpp trading s.r.o., 
Duklianskych hrdinov 1682, 093 01 Vranov nad Topľou

+ 421 915 864 547    I    +421 915 890 813    I    rbpptradingsro@gmail.com

čistenie 
DPF Filtrov
Všetko v jednom autoservise
bez niekoľkodňového čakania.
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Už aj v Košiciach
okná z prestížneho
profilového
systému “VEKA”

Najvyššiu kvalitu okien
                  považujeme za štandard

partner firmy OKNOPLAST

Izolačné trojsklo 4 Xglass Ug=0,5, len v oknách OKNOPLAST v štandardnej výbave!

OKNÁ SÚ INDIVIDUÁLNE
A JEDINEČNÉ

ColorFull
Drevo

imitujúca fólia
na vnútorných
častiach okna,

viditeľných
po otvorení krídla

Vonkajšie žalúzie

®

Žižkova 12, Košice
055/7290 787
0911 338 500
famiplus@mail.t-com.sk

Garážové
brányInteriérové

tienenie 

Vonkajšie
tienenie 
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RODINNÝ DOM

CENA 190.000 EUR
0917 988 921

v  obci Važec
s výhľadom na Vysoké
Tatry na pozemku
o rozlohe 2 500 m²
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DOBROVOĽNÁ DRAŽBA
4 izbový byt: Košice 
Dargovských hrdinov

Najnižšie podanie: 96 500,00 EUR
Termín konania dražby: 
dňa 28.03.2019 o 13:30 hod.
Miesto konania dražby: 
Manažérska učebňa A. G. Bella 
č. 303, 3. poschodie, TeleDom 
Hotel, Timonova č. 27, 040 01 Košice
Dražobná zábezpeka: 15 000,00 EUR

Predmet dražby: štvorizbový byt  o výmere 78,25 m2, na ul. Kurská 
v meste Košice. Byt č. 31 je na 8.p., vchod č. 22, v bytovom dome sú-
pisné č. 852. Podiel priestoru na spoločných častiach a zariadeniach 
bytového domu je o veľkosti 3132/100000. Spoluvlastnícky podiel na 
pozemkoch parc.č. 3617 je  o veľkosti 3132/100000. Predmet dražby je 
evidovaný na LV č. 11130 a 12471, 12471, k.ú. Furča. 

Kontakt: 02/32202721, bela@platitsaoplati.sk, 
www.platitsaoplati.sk
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Nemusíte h¾adaś 2 alebo 3 firmy, MY PONÚKAME VŠETKO, ÈO POTREBUJETE!

montter@montter.sk                 www.montter.sk                0919 370 730   0919 383 363

Zameranie a doprava ZDARMA7- roèné skúsenosti v oblasti zimných záhrad

STAVEBNÉ PRÁCE    RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ/OTOÈNÉ ZASKLENIE    TIENENIE NA STRECHY    SKLENENÉ STRECHY    DREVENÉ PODLAHY

TERASY   ZIMNÉ ZÁHRADY   PRÍSTREŠKY   ZASKLENIE   TIENIACA TECHNIKA

Materiály: HLINÍK, DREVOMateriály: HLINÍK, DREVO

INZERUJTE U NÁS
 od BRATISLAVY

po HUMENNÉ
Najèítanejšie regionálne noviny
Najväèšia distribúcia
Vydávané každý týždeò
Grafika v cene inzerátu

kosicko@regionpress.sk

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
kosicko@regionpress.sk

sieť 39
regionálnych

novín
www.regionpress.sk
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Precitol som a vraj som tým 
sklamal. Ľudia rozhodnú

» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO

Naše hnutie v 
minulých voľbách 
do parlamentu 
malo v programe 
napísané, že USA 
sú garant bezpeč-
nosti a záruka me-

dzinárodnej stability. Stačilo, precitol 
som z toho klamu a nedokážem viac 
mlčať a takto riťolezecky si zakrývať 
oči pred pravdou. USA už dávno nie sú 
svetovým mierotvorcom, žijú si svojim 
vlastným životom a sú dnes skôr chao-
som svetovej politiky, ako jej majákom. 
Bohužiaľ, dnes celý civilizovaný svet 
každé ráno tŕpne, ako sa pán prezident 
v Amerike vyspí a ktorú bezpečnostnú 
zmluvu vypovie.

Nebláznime! Nespoliehajme sa na-
ďalej ako malé kuriatka na veľkú kvoč-
ku z Ameriky, že ak bude problém, tak 
nás zachráni. Obávam sa, že sa už na to 
spoľahnúť nemôžeme. Prečo by sme sa 
nemohli ako Európa postaviť na vlastné 
nohy? Veď sme kolískou demokracie, 
prečo by sme si z nášho spoločného Eu-
rópskeho domu nemohli urobiť svetovú 
veľmoc? Prečo sa máme donekonečna 
spoliehať na veľmoci Rusko či Ameriku? 

Nebláznime! Opravme si náš Európsky 
dom a urobme Európu znova veľkou!

Áno, uznávam, že toto je zásadná 
zmena názoru voči tomu, s čím som 
kandidoval. Preto musia rozhodnúť 
ľudia - budem kandidovať do europar-
lamentu, ale mandát si neprevezmem. 
Využime však tieto voľby na to, aby ľu-
dia o mne hlasovali - ak mi 50 tisíc ľudí 
svojim krúžkom vysloví dôveru, budem 
to považovať za súhlas s mojim zmene-
ným názorom o USA, ak ich bude me-
nej, budem to považovať za vyslovenie 
nedôvery a z nášho parlamentu odídem 
- a s týmto názorom budem kandidovať 
opäť až v nasledovných voľbách z po-
sledného miesta.

Týmto názorom 
som vraj sklamal 
niektorých ľudí v 
našom hnutí, vraj 
tak sa o USA roz-
právať nepatrí. Mrzí 
ma to, ale nevadí. 
Dúfam, že mi dovolia 
mať aspoň vlast-
ný názor.
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Psychológovia a filozofi tvrdia, že 
pamäť a  spomienky sú materiálom, 
z  ktorého ľudský rozum tvorí.  Zmys-
lové vnemy sa zapečaťujú obrazmi do 
zásobárne pamäti, z nej sa potom vyťa-
hujú vo forme spomienok, z ktorých sa 
analýzou, porovnávaním, prehodno-
covaním či spájaním vytvárajú úsud-
ky, názory, postoje. Je to, samozrejme, 
veľmi schematické vyjadrenie zložitos-
ti ľudského ducha. No vieme, že spo-
mienky silno ovplyvňujú každé naše 
rozhodovanie. Negatívne spomienky 
v nás vyvolávajú strach, odpor či hnev, 
tie pozitívne zase vidia veci príliš ružo-
vo. Pre reálny životný pohľad sú preto 
nevyhnutné oba typy. 

Preto je mimoriadne zaujímavé 
z  psychologického hľadiska, že rokmi 
sa zlé spomienky zmazávajú a  dobré 
vystupujú do popredia. Prečo to tak je? 
Je toto milosrdenstvo na niečo potreb-
né? Vieme, že ľudia, ktorí zomierajú, 
majú prirodzenú potrebu svoje vzťahy 
usporiadať. Ak by im naskakovali len 
tie najhoršie spomienky, nikdy by ne-
našli odvahu zmieriť sa. A zmierenie 
patrí k  základným aspektom dobrého 
zomierania. Tí, ktorí stoja denne pri 
smrti -  lekári, duchovní, ale aj príbuzní 
zomierajúcich, dosvedčujú, že niekedy 

títo ľudia ani nemôžu odísť zo sveta, 
kým sa nezmieria. Uvedomujú si teda, 
a aj vedome chcú, aby na záver života 
prevážili dobré spomienky nad zlými. 

Pozoruhodné je aj to, že keď nám 
zomrie príbuzný, priateľ, kolega, ba 
aj len známy, vynoria sa nám o  ňom 
viac-menej dobré spomienky. Celá jeho 
osobnosť v globále vyznieva pozitívne, 
hoci počas života nás neraz vytočil či 
nahneval.  Opäť sa prejaví táto milosrd-
ná atmosféra rovnako pred smrťou, ako 
aj po smrti. Ten známy výrok „o mŕt-
vych len dobre“ rozhodne platí, hoci sa 
značne sprofanizoval.  

Aký zmysel by malo toto pozitívne 
naladenie, ak by ľudský život končil 
smrťou v ničote? Ak sa už nikto s nikým 
nestretne, tak na vzťahoch predsa ne-
môže záležať. Vieme len málo o živote 
po živote, ide skôr o osobné skúsenos-
ti ľudí, ktorí sa ocitli v  klinickej smrti 
a  boli svedkami toho, že niečo nasle-
dovalo... Veda o tom mlčí. Pri smrti sa 
naše experimentálne poznanie končí.  
Ale existuje aj intuitívne poznanie 
srdcom. A  to nám často kladie otázky 
a pýta si odpovede za hranicou prostej 
dokázateľnosti.

Pamäť a spomienky oživujú

» Mária Raučinová, Fórum života

32
-0

02
5-

1

bezplatnú infolinku: 0800 199 060
e-mail: velcon@velcon.sk

ALEBO NAVŠTÍVTE:
www.velcon.sk

OZVITE SA 
NÁM NA:

Príspevok od štátu pre ŤZP osoby. 
Pomôžeme vám s jeho vybavením.

U nás máte bezplatnú návštevu, zameranie a návrh 
bezbariérového riešenia v rámci celej Slovenskej 
republiky úplne zadarmo.

SCHODOLEZY, STOLIČKOVÉ VÝŤAHY, PLOŠINY 
A STROPNÉ ZDVIHÁKY PRE IMOBILNÉ OSOBY

16 ROKOV NA TRHU
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1.3. Albín
2.3. Anežka
3.3. Bohumil,   
 Bohumila
4.3. Kazimír
5.3. Fridrich
6.3. Radoslav, 
 Radoslava
7.3. Tomáš
8.3. Alan, 
 Alana
9.3. Františka
10.3. Bruno, 
 Branislav
11.3. Angela, 
 Angelika
12.3. Gregor
13.3. Vlastimil
14.3. Matilda
15.3. Svetlana
16.3. Boleslav
17.3. Ľubica
18.3. Eduard
19.3. Jozef
20.3. Víťazoslav, 
 Klaudius
21.3. Blahoslav
22.3. Beňadik
23.3. Adrián
24.3. Gabriel
25.3. Marián
26.3. Emanuel
27.3. Alena
28.3. Soňa
29.3. Miroslav
30.3. Vieroslava
31.3. Benjamín

MAREC
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V súvislosti s vystúpením Spoje-
ného kráľovstva Veľkej Británie a 
Severného Írska z Európskej únie 
sa viacerí slovenskí občania obrátili 
na Sociálnu poisťovňu a zaujímali 
sa o to, ako to bude s ich sociálnym 
zabezpečením. Sociálna poisťovňa 
môže v tejto veci informovať len na 
základe všeobecne dostupných in-
formácií.

Spojené kráľovstvo 29. marca 
2019 o polnoci prestane byť člen-
ským štátom EÚ a stane sa treťou kra-
jinou. Vystúpenie sa môže v zásade 
udiať dvoma spôsobmi: na základe 
dohody alebo bez dohody. V prípade 
prvého scenára - Dohody o vystúpení 
- budú stanovené pravidlá koordiná-
cie sociálneho zabezpečenia. Tá sa 
bude sa týkať občanov EÚ a štátnych 
príslušníkov Spojeného kráľovstva 
v cezhraničných situáciách sociál-
neho zabezpečenia, ktoré zahŕňajú 
Spojené kráľovstvo a (aspoň) jeden 
členský štát Európskej únie. Výhody 
plynúce z tejto Dohody sa teda budú 

týkať aj občanov SR, ktorí žili a pra-
covali v Spojenom kráľovstve alebo 
naďalej tam pôsobia až do konca pre-
chodného obdobia – k 31. decembru 
2020. Podľa tohto scenára by sa stav 
sociálneho zabezpečenia našich ob-
čanov v Spojenom kráľovstve až do 
konca roka 2020 nemal meniť.

Druhou možnosťou je vystúpe-
nie Spojeného kráľovstva bez doho-
dy, tzv. tvrdý brexit. Britská vláda sa 
aj v prípade tohto spôsobu vystúpe-
nia zaväzuje, že počas prechodného 
obdobia do 31. decembra 2020 bude 
naďalej pokračovať ochrana soci-
álneho zabezpečenia na rovnakom 
stupni ako doteraz. Čiže občania si 
zachovajú právo na sociálne a zdra-
votné zabezpečenie, dôchodky a iné 
dávky sociálneho zabezpečenia.

Situáciu po prechodnom období 
by mala vyriešiť bilaterálna dohoda 
medzi Spojeným kráľovstvom a Eu-
rópskou úniou.

Sociálne istoty a brexit

» Zdroj: Sociálna poisťovňa

opravíme 
vymeníme baterky
urobíme nové aj s diaľkovým ovládaním

AUTOKĽÚČE a KĽÚČE
Národná trieda 58, Košice

66
-0

01
5-

1

66
-0

03
1-

1

kosicko@regionpress.sk

Inzerát, ktorý predáva
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Návštevnosť Východoslo-
venskej galérie v Košiciach 
medziročne stúpla

Košice 28. februára – Návštevnosť Východo-
slovenskej galérie (VSG) v Košiciach medziročne 
stúpla takmer o 15 percent. Na štvrtkovej tlačovej 
konferencii o tom informovala jej riaditeľka Dorota 
Kenderová s tým, že nárast eviduje aj v akvizičnej 
a publikačnej činnosti.

VSG vlani zaznamenala 32.650 návštevníkov, v 
roku 2017 ich bolo 28.454. „Do akvizičnej činnosti 
vstúpil aj Košický samosprávny kraj, nielen Fond 
na podporu umenia. Získali sme 37 zbierkových 
predmetov. Za dôležité pokladáme to, že sa nám 
podarilo získať aj dielo, ktoré patrí do obdobia 
košickej moderny. Tá má momentálne veľmi vy-
soké trhové hodnoty a pre slovenské inštitúcie je 
takmer nedostupná,“ povedala s tým, že sa tak 
darí rozširovať zbierku tohto obdobia, ktoré je ‚ro-
dinným striebrom‘ VSG.

Ako pripomenula, vlani VSG za rok 2017 obsadi-
la viacero umiestnení v rámci ocenenia Biela koc-
ka, ktoré udeľuje Rada galérií Slovenska. Tento rok 
sa bude uchádzať o titul Galéria roka 2018.

V prvom polroku galéria pripravuje výstavu 20 
zreštaurovaných diel, ale aj výstavu tvorby Marka 
Thera, Františka Foltýna a Laca Terena. Vo štvrtok 
otvorí výstavu autora Borisa Sirku s názvom Od 
pôžitku k úzkosti a späť. Ako povedal kurátor Peter 
Tajkov, ide o bilančnú expozíciu, nielen čo sa týka 
prechodu z mladého umelca do generácie etablo-
vaného umelca stredného veku, ale aj čo sa týka 
jeho tvorby. Výstavu tvorí jeho desať najnovších 
diel. „Keď diváci prídu, myslím si, že uvidia jeden 
veľmi vyspelý a technicky skoro dokonalý maliar-
sky prejav,“ uzatvoril s tým, že v ňom možno vidieť 
kombináciu abstraktnej linky a štylizovanej figú-
ry.

Okrem pokračovania výstavnej, reštaurátorskej, 
vedeckovýskumnej a zbierkotvornej činnosti chce 
VSG v tomto roku vytvoriť pre návštevníka záze-
mie. „Sme si vedomí, že VSG má reprezentatívne 
priestory, ktoré sú vhodné na výstavnú činnosť, 
nie sú však dostatočne komfortné pre návštevní-
ka,“ uviedla Kenderová. Podľa nej by tak mohli 
pribudnúť napríklad šatňa či pult na prebaľovanie. 
Predpokladá tiež, že ak sa podarí získať finančné 
prostriedky, knižnica VSG by verejnosti mohla byť 
sprístupnená v septembri.

» TASR

Basketbal: Young Angels 
Košice - MBK Ružomberok 
48:70 v extralige žien         

Košice 27. februára - Basketbalistky MBK Ru-
žomberok vyhrali v stredajšom zápase 5. kola sku-
piny o 1.-4. miesto extraligy na palubovke Young 
Angels Košice 70:48.

Young Angels Košice - MBK Ružomberok 48:70 
(29:37)

Najviac bodov: Kozáková 11, Blanárová a Logi-
cová po 8 - Jefferyová 19, Ellenbergová-Wileyová 
16, Mištinová a Janoščíková po 8

» TASR

Oznam

Sv. omše
za zosnulých
V kaplnke na cintoríne sv. 
Rozálie sa každú prvú ne-
deľu v mesiaci o 15:15 slúži 
sv. omša za pochovaných 
na tomto cintoríne. Naj-
bližšia sv. omša, pri ktorej 
si môžete spomenúť aj na 
Vašich drahých zosnulých 
bude 3.3.2019.
Rímskokatolícka farnosť
sv. Ondreja, Košice

 www.odb-injektaz.sk
|
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JARNÁ AKCIA za BEZKONKURENČNÉ CENY
OKNÁ BEZ ČAKANIA - SKLADOM viac ako 1000ks

JARNÁ AKCIA za BEZKONKURENČNÉ CENY
OKNÁ BEZ ČAKANIA - SKLADOM viac ako 1000ks

JARNÁ AKCIA za BEZKONKURENČNÉ CENY
OKNÁ BEZ ČAKANIA - SKLADOM viac ako 1000ks
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6-8 komorový profil s troma tesneniami ALUPLAST, DECCO, SALAMANDER

www.oksro.sk

Akcia platí
do vypredania zásob

CERTIFIKÁT
“CE”CERTIFIKÁT
“CE”

PLASTOVÉ, HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE, PARAPETY, ŽALÚZIE A SITÁ
DEMONTÁŽ - MONTÁŽ - VYSPRÁVKY
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Akcia platí
do 30.6.2019

Materiály,  
ktoré sa Vás dotýkajú.

Riešenie pre strechu

VYUŽITE

JARNÉ  

ZĽAVY

člen aliancie
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rokovsme tu s vam
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19
92 – 2019

Najlepšie

ceny

v Košiciach
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Vtipy 
týždňa

» Príde mladík do cukrárne 
a pýta sa predavačky: 
- Máte perníkové srdce s 
nápisom SI MOJA JEDINÁ? 
- Áno, mame. 
- Tak si vezmem päť kusov.

» Pýta sa manžel manžel-
ky: 
- Miláčik, prosím ťa, môžem 
sa pozerať na televízor? 
- Môžeš, ale nezapínaj ho!

» Snúbenec vraví svojej vy-
volenej: 
- Drahá, sľubujem ti, že so 
mnou sa budeš mať ako v 
raji. 
- Ďakujem, mám tomu ro-
zumieť tak, že nebudem 
mať čo na seba?

» Po hádke povie žena 
svojmu manželovi: 
- Nebyť teba, boli by sme 
ideálny pár!!

» Jediná žena, ktorá po-
chopila mužov už dávno 
nežije, lebo umrela od 
smiechu.

» Drahá moja, budeš ma 
ľúbiť na veky?
Nemôžem Janko, naši mi 
dali voľno iba do deviatej!

» Drahý, prečo sa ma už 
ako kedysi nepýtaš, ako sa 
mám? 
- Drahá, ako sa máš? 

» Miláčik, a môžeš mi od-
prisahať, že si s nikým pre-
do mnou nechodila?  
- Iste, drahý, všetci mali 
auto!“

»Aby bola žena s mužom 
šťastná, musí ho absolút-
ne chápať a trochu ľúbiť. 
Aby bol muž šťastný so 
ženou, musí ju veľmi ľúbiť 
a nesnažiť sa ju pochopiť.

» Pýta sa na Slovensku 
turista baču: 
- Bača, kde sa tu páli 
slivovica? 
- Vidíte ten kostol? 
- Vidím. 
- Tak okrem neho všade!

»  V pive je málo vitamínov, 
preto ho musíme piť tak 
veľa!
      » redakcia

»Kúpim Jawu 90, 
175, 250, 350 a CZ 
125,150,175,250 aj nepo-
jazdné. 0949 505 827

»Kúpim 2- 3 izb byt v Ko-
šiciach. Súrne. Hotovosť. 
0910 652 053
»Hľadám garáž na pre-
nájom v okolí Slobody 
alebo aspoň Lunik 1,2,3. 
Mobil 0909 110 537

stav
»Predám sklolaminá-
tové žumpy o objeme 
5.000, 8.000 a 10.000 lit-
rov a vodomerné plasto-
vé šachty. Cena od 650 €. 
Doveziem, osadím, vyko-
nám aj tlakovú skúšku. 
T.č.: 0905 925 991

záhrada a zverinec
»Predám orechové stro-
my 5ks. Č.t.0907 039 
822. DOHODA
»Predám králiky Hyla,-
Burgunske, samca Ne-
meckého obr.strakosa, 
očkované,možno použiť 
hneď do chovu, 0908 
364 199 KS-okolie

ine
»Kúpim staré Primky a 
iné mechanické hodinky. 
Tel: 0905 767 777

»58r. ID hľadá ľahkú prá-
cu 0908 391 200

Občianska
riadková
inzercia

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 mobil-
ný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za kaž-
dých začatých 30 znakov textu 
vášho inzerátu vrátane me-
dzier. Nič iné neúčtujeme.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uve-
rejniť v ľubovoľných iných na-
šich novinách, KE zameňte za 
skratku novín, ktorú nájdete 
na 2. strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

02 AUTO-MOTO / iné 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

Čísla rubrík
riadkovej
inzercie

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
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Vzorková predajňa - Staničná 1, Košice
0915 479 711 - 055/729 08 68 - dason.ke@dason.sk

Otváracie hodiny: PO až PIA, rozpis na www.dason.sk

Záručná doba 4 roky. Akcia platí do 8.3. 2019

ZIMNÁ AKCIA
Markízy

30%
Pergoly, Mediterány

-25%

plastové a drevené eurookná, dvere a garážové brány

410€

380 €

Špičkové 5 - komorové profily

NA SPLÁTKY BEZ NAVÝŠENIA

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

retiazkové celotieniace žalúzie, 
zdvíhač krídla, DPH, odvoz zdarma
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SALAMANDER
STREAMLINE

AKCIA

Profesionálni, školení pracovníci

DARČEK
elektronika podľa ponuky

pri nákupe nad 900€
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Alžbetina 30
KošiceKošice

Alžbetina 30

520€

469€

AKCIA
na zateplenie rodinných domov

| uhlíkový polystyrén
 v cene obyčajného |

Pri objednávke do konca marca
elektrická nerezová trúba Elektrolux
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POLITICKÁ INZERCIAĽubica Laššáková:  Folklór je dušou 

Slovenska, zaslúži si podporu
Ministerka kultúry oznámila program na podporu 
folklóru za 1,5 milióna eur
Ministerka kultúry Ľubica Laššáková (Smer-SD) od svojho nástupu
do funkcie zdôrazňuje potrebu podpory tradičnej regionálnej kultúry.
Na svojich výjazdoch po celom Slovensku sa stretáva priamo s  ľuďmi,
ktorí sa tejto autentickej forme národného dedičstva venujú s nadšením
a zo srdca. Teraz prichádza s projektom, ktorý môže pomôcť množstvu
folklórnych súborov a  skupín, ale aj ľudovým umelcom či umeleckým
remeselníkom. Cieľ je jasný – umožniť slovenskému folklóru, aby napĺňal
dlhoročné očakávania starších generácií a pomáhal formovať tie mladé.

Pani ministerka, už od svojho 
nástupu hovoríte o  potrebe pod-
pory tradičnej regionálnej kultúry. 
Líšite sa tým od svojich predchod-
cov, ktorí kládli dôraz najmä na 
veľké kultúrne ustanovizne ako 
sú Slovenské národné divadlo či 
Slovenská národná galéria. Prečo 
tento posun?

Nejde o  posun, skôr o  naplnenie 
priority, ktorá podľa môjho názoru 
bola doteraz trochu zanedbávaná. 
Prístup k  autentickej kultúre musia 
mať ľudia na celom Slovensku a  po-
čas celého roka, nemôže to byť len 
téma školských výletov či zamestna-
neckých zájazdov do Bratislavy. Tra-
dičná regionálna kultúra pritom plní 
presne tú istú úlohu, ktorú zastávala 
po stáročia – pomáha ľuďom prežívať 
ich skutočné problémy, prináša im 
nádej a dáva im pocit, že sa aj pomo-
cou tradícií vedia vyrovnať so svojimi 
dnešnými údelmi. 

To však zďaleka neznamená, že by 
ma nezaujímali ikony slovenskej kul-
túry ako Slovenské národné divadlo 
či Slovenská národná galéria. Nao-
pak, týmto inštitúciám som venovala 
množstvo pozornosti, s  dôrazom na 
to, aby prinášali výnimočné kultúr-
ne zážitky, no udržali sa v prostried-
koch, ktoré im štát na ich činnosť po-
skytuje.

V regionálnej kultúre vyzdvihu-
jete najmä folklór. Prečo si práve 
táto oblasť zasluhuje väčšiu pozor-
nosť?

Asi sa zhodneme na tom, že folklór 
má na Slovensku obrovskú a  stá-
le živú tradíciu. Je to časť ľudového 
umenia, ktorá prežíva odovzdáva-
ním z  generácie na generáciu. Šíria 
ju skutoční nadšenci, bez nároku na 
honorár či spoločenské uznanie. Ro-
bia to, lebo im vštepovali ich rodičia 
a  starí rodičia, v  ich dedine funguje 
folklórny súbor či spevácka skupina 
a  oni sa úplne prirodzene od det-
stva zapájali do ich činnosti. Som 
presvedčená, že ak sa folklór udr-
žal medzi ľuďmi po stáročiach a bez 
akejkoľvek vonkajšej podpory, prežil 
by aj v  dnešných a  zajtrajších pod-
mienkach. Plne sa stotožňujem s tvr-

dením, že folklór je duša Slovenska.
Ak by však folklór prežil aj sám, 

načo ho má potom štát podporo-
vať?

Pretože musí byť naším spoločným 
cieľom udržať si túto jedinečnú formu 
kultúrneho dedičstva a  vytvárať jej 
podmienky na to, aby bola ľuďom čo 
najprístupnejšia. Koľkokrát som po-
čula od folklórnych súborov po fan-
tastickom predstavení, že bolo to fajn, 
ale na cestu na festival či k zahranič-
ným Slovákom sa musia dva mesiace 
skladať do kasičky na naft u. Ak raz 
máme zapálených ľudí pre folklór, 

ak máme mladé talenty, ktoré vedia 
tento jedinečný zdroj tradícií oboha-
tiť o  súčasné inšpirácie, podajme im 
ruku a pomôžme im šíriť toto pozitív-
ne kultúrne posolstvo.

Svoju iniciatívu na väčšiu pod-
poru folklóru ste oznámili po 
stretnutí s  predsedom vlády Pet-
rom Pellegrinim. Prečo ste využili 
práve túto príležitosť?

Musím sa priznať, že v pánovi pre-
miérovi som našla výborného spo-
jenca (smiech). Peter Pellegrini je 
autentický folklórista, kto videl jeho 
nejeden tanec, zachytený televíznou 
kamerou, pochopí, že mu v  žilách 
prúdi skutočná folklórna krv a že jeho 
záujem o túto formu umenia je úprim-
ný. Pán premiér sa stotožnil s  mojím 
presvedčením, že folklór si zaslú-
ži väčšiu pozornosť zo strany štátu 
a  vďaka svojej funkcii nám mohol 
ponúknuť aj konkrétne riešenie, po 
ktorom sme veľmi radi siahli.

Aký je teda napokon výsledok? 
Ako bude vyzerať podpora folkló-
ru v praxi?

Priamym výsledkom podpory zo 
strany ministerstva kultúry i predse-
du vlády je výzva, ktorú 25. februára 
vyhlásil Fond na podporu umenia. 
Projekt s názvom „Folklór – duša Slo-
venska“ je určený na podporu aktivít 
profesionálnych i  neprofesionálnych 
združení, ale aj jednotlivcov. Svoje 
žiadosti môžu súbory aj individuálni 
umelci predkladať do 25. marca tohto 
roka. Na celý projekt je vyčlenených 
1,5 milióna eur.

O  akú veľkú podporu sa môžu 
žiadatelia uchádzať?

V  prípade profesionálnych, avšak 
nekomerčných zoskupení, je mi-
nimálna výška podpory 5000 eur, 
maximálna 60-tisíc eur. Neprofesio-
nálne súbory sa môžu uchádzať o prí-
spevok vo výške od 2000 do 60-tisíc 
eur. V  oboch prípadoch sa vyžaduje 
spolufi nancovanie na úrovni piatich 
percent rozpočtu. Individuálni umel-
ci, napríklad aj ľudoví remeselníci, 
môžu požiadať o  štipendium v  ma-
ximálnej výške 5000 eur. Pri štipen-
diu sa nevyžaduje žiadna spoluúčasť 
umelca. Všetky projekty musia byť 
zrealizované od 1. júna tohto roka do 
31. mája 2020. 

Na čo všetko môžu v  prípade 
úspechu poskytnuté fi nancie vy-
užiť? Aké podmienky musí splniť?

Projekt musí zahŕňať viacero ume-
leckých aktivít a podujatí, napríklad 
uvedenie a reprízy nového predstave-

nia, účasť na seminároch a sústrede-
niach, spoluprácu so zahraničnými
partnermi a podobne. Podporu môžu
žiadatelia využiť aj na nákup krojo-
vých kostýmov, rekvizít či hudobných
nástrojov, ale napríklad aj na prezen-
táciu svojej tvorby prostredníctvom
výroby zvukových alebo multimedi-
álnych nosičov. Takisto môžu využiť
tieto fi nancie na cestovné náklady,
aby mohli svoje dielo primerane pre-
zentovať. Podrobné podmienky nájdu
záujemcovia na špeciálnej webovej
stránke www.folklordusaslovenska.sk

Ako sa bude podieľať na tomto
projekte samotné ministerstvo
kultúry?

Aktuálne sa sústredíme najmä na
informačnú zložku projektu. Chce-
me, aby sa o  tejto výzve dozvedelo
maximum možných žiadateľov, aby
sme naozaj mohli pomôcť folklórne-
mu súboru či umelcovi takpovediac
v každej dedine. Zároveň sme pripra-
vení urobiť všetko preto, aby pri po-
dávaní žiadostí nedochádzalo k zby-
točným chybám a aby sme žiadateľov
náležite usmernili pri správnom po-
stupe. Aj na takéto účely zriadilo
ministerstvo kultúry sieť krajských
kultúrnych koordinátorov.

Čo presne budú títo krajskí ko-
ordinátori robiť?

Ich úlohou je byť sprostredkovate-
ľom medzi rezortom a ľuďmi v regió-
noch. Chceme priamo vedieť, čo sa
v regiónoch deje, aké nápady a ume-
lecké počiny tam vznikajú a kde mô-
žeme byť ako ministerstvo nápomoc-
ní. No bude to fungovať aj naopak
– akonáhle budú potrebovať súbory,
organizátori či vôbec ľudia, ktorí
žijú kultúrou, pomoc a  usmernenie,
nájdu ich práve v osobách krajských
koordinátorov. Aj po zverejnení tejto
výzvy vyrážam osobne do všetkých
slovenských krajov, aby som pomoh-
la zblíženiu a  vytvoreniu dobrého
kontaktu medzi každým krajským
koordinátorom a  zástupcami ľudo-
vých umelcov. Priamym dôsledkom
by malo byť čo najviac podrobných
informácií o  možnostiach podpory
tým ľuďom, ktorí sa o  túto podporu
môžu uchádzať.            mb
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Košice: V stredu sa začne 
rekonštrukcia zastávky
SOŠ Automobilová

Košice 26. februára – S modernizáciou autobu-
sovej zastávky SOŠ Automobilová na Moldavskej 
ceste, smer Spoločenský pavilón v Košiciach, sa 
začne v stredu (27.2.) o 9. h. TASR o tom informo-
val Miroslav Sambor z referátu styku s verejnosťou 
a médiami Magistrátu mesta Košice. Náhradná 
zastávka bude posunutá približne o sto metrov 
bližšie k centru. Jej modernizácia má byť hotová 
do konca apríla. „Stavebné práce zahŕňajú úpravu 
nástupných plôch a pozemných komunikácií - au-
tobusové niky, zhotovenie bezbariérového prístu-
pu pre občanov a vybavenie zastávky označníkmi 
s LED informačnými tabuľami,“ povedal Sambor. 
Spresnil, že dočasná zastávka pre cestujúcu verej-
nosť bude zriadená na chodníku pred obchodným 
domom Lidl. Projekt Modernizácia zastávok verej-
nej dopravy a informačných systémov sa týka 29 
košických autobusových zastávok. Jeho finančné 
náklady predstavujú 987.556 eur, z toho 85 percent 
tvoria eurofondy, desať percent spolufinancuje 
štátny rozpočet a zvyšných päť percent mesto Ko-
šice. Celá modernizácia by mala zrealizovaná do 
konca júna. „Komplexná modernizácia zastávok 
zahŕňa stavebné úpravy nástupných plôch a po-
zemných komunikácií v miestach 21 zastávok s 
nevyhovujúcim technickým stavom (na ôsmich už 
boli tieto práce vykonané v minulosti) vytvorením 
bezbariérových prístupov, respektíve vybavenie 
zastávok LED informačnými tabuľami s on–line 
odchodmi spojov. Tabule budú napríklad reálne 
zohľadňovať aj prípadné meškania jednotlivých 
liniek mestskej hromadnej dopravy,“ uviedol Sam-
bor. Podľa jeho ďalších slov zároveň všade tam, 
kde to bude potrebné, sa zastávky doplnia o bez-
bariérové priechody pre chodcov s prvkami pre 
nevidiacich a urobí sa aj osvetlenie priechodov pre 
chodcov. Cieľom modernizácie zastávok je dosiah-
nutie ich vysokej kvality z hľadiska technického 
vybavenia, predovšetkým však súladu s platnými 
normami a predpismi so zreteľom na zvýšenie bez-
pečnosti ľudí, zlepšenie informovanosti a celkové-
ho komfortu prepravy cestujúcich.                    » TASR
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Miesto: KOŠICE
• výkonnostný bonus

• dochádzkový bonus

• bonusy za odpracované soboty

• príspevok na dopravu

   a ubytovanie

• 13. a 14. plat

www.studentservis.sk
kosice@studentservis.sk

0905 744 996

Základná mzda 560€

+ bonusy a odmeny až do výšky

400€

34
-0

02
7

do trvalého pracovného pomeru, alebo na živnosť

FRÉZAR - SÚSTRUŽNÍK
Mzda: 4.50 € + odmeny
Kontakt: 0903 646 022

MANEX spol. s r. o.

PRIJME IHNEĎ
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SBS
LAMA SK
príjme strážnikov
na obchodné prevádzky
v Košiciach

Kontakt:
0948 378 553

POS nutný! Nástup IHNEĎ!
800 € brutto/ mesiac
+ variabilná zložka

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

kosicko@regionpress.sk
Masarykova 2, Košice

1. poschodie

VOĽNÉ lokality:

HĽADÁME KOLPORTÉROV
na roznos novín počas víkendov na dohodu

Pošlite sms na číslo: 0905 203 406 alebo e-mail: distribucia.ke@regionpress.sk

Slančík  /  1,48 Eur

Kysák  /  4,00 Eur

Ďurkov  /  4,00 Eur

Ruskov  /  2,28 Eur

Nižný Klátov  /  2,20 Eur

Vyšný Klátov  /  2,20 Eur

Rajón roznosu  /
minimálna suma
brutto za jeden roznos:

+ PRÍPLATKY za:
-  vačší počet strán novín
-  roznos letákov
-  náročnosť rajónov

Sever - Watsonova  /  4,99 Eur

Šaca  /  12,64 Eur

Kavečany  /  3,10 Eur

Baška  /  2,20 Eur

Blažice  /  2,20 Eur

Slanské N. Mesto  /  1,96 Eur
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AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

Kritériá 
pre spoluprácu s AIW:
· opatrovateľský kurz a prax

·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 
· vek 25 až 60 rokov

roko tro t k R kúsku
r r r k Č rv kríž

neustále dostatok ponúk
-dňov rnusy r kúsk živnosť

Honorár brutto 75 €,  80 €, 90 €  za 24 hod.
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

AIW má zástupcov
v rôznych mestách Slovenska!

Zavolajte na bezplatné číslo
0800 24 24 44

a dohodnite si osobné stretnutie.
Pracovať môžete už o pár dní!

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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Lešenári
   a stavbári pozor!

+421 948 672 122 
+421 907 780 698

cesta a bývanie ZADARMO

www.facebook.com/alukogroup

ponúkame celoročnú
     prácu na turnusy

plat od 13,50 - Nemecko
alebo od 15,50 - Švédsko
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Obsadzované profesie:
Zámočník  - základný kurz zvárania v ochrannej atmosfére (ZM1–CO2), 
znalosť výkresov, rovnanie plameňom
Zvárač - základný kurz zvárania v ochrannej atmosfére (ZM1–CO2), 
certifikát zvárača pre proces 135

Mzda:
Pracovník Pracovník s odbornou praxou  
na zaučenie: v našom odbore:
Hod. mzda bez príplatku: 3,50 eur Hod. mzda bez príplatku: 5,50 eur
Hod. mzda s príplatkom: 5,33 eur Hod. mzda s príplatkom: 7,50 eur
Mesačne 1.100,-€ Mesačne 1.660,-€
s nadčasmi a príplatkami s nadčasmi a príplatkami

Kuenz – SK patrí medzi TOP 10 firiem regiónu
- zodpovedný prístup k zamestnancom, mzdy vždy načas
- príspevok na dopravu alebo bezplatné ubytovanie pre zamestnancov
  mimo Košíc, zamestnanecké pôžičky

Stabilná a atraktívna práca v strojárskej spoločnosti.
Pracuj v priemyselnom parku Kechnec pri Košiciach!

Kontaktujte nás:
tel.č.: 055/72 61 503

e-mail: ludmila.revesova@kuenz.com  ¦  michaela.sopkova@kuenz.com
www.kuenz.sk  ¦  www.topzvarac.sk

Základné informácie: periodicita: týždenník, náklad: 1 300 000 výtlačkov,
vydavateľ: REGIONPRESS, s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava,
distribúcia: bezplatne do domácností v SR vlastnými kolportérmi,
umiestnenie: Oplatí sa! vychádza ako špecializovaná edičná strana
na obálkovej zadnej strane novín v rámci vydavateľských titulov
spoločnosti REGIONPRESS, s.r.o.

Oplatí sa!
je príloha najčítanejšej
siete regionálnych novín
REGIONPRESS s dosahom
na viac ako 1,5 mil.
domácností v SR.

Prináša užitočné informácie
pre čitateľov o najlepších
obchodných ponukách týždňa,
ktoré sa prevažne orientujú
na zákazníkov v slovenských
domácnostiach.
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HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

www.regionpress.sk
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������

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

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754
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Ukrajinská 58, Košice

0905 747 979
www.conticar.sk
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ŤAŽNÉ
ZARIADENIA

predaj-montáž

ŤAŽNÉ
ZARIADENIA

predaj-montáž
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Voľné termíny:  31.3 – 6.4.  |  7.4 – 13.4.  |
 28.4 – 4.5.  |  5.5 – 11.5.  |  12.5 – 18.5.2019 

Pobyty sú podporované štátnou
dotáciou pre nepracujúcich dôchodcov.

V cene pobytu: plná penzia, 
2 x fakultatívny výlet, Čaj o piatej,

folklórne vystúpenie a iné BONUSY !!!

Rezervácie na čísle  0918 591 942
Informácie na  www.oravskahoraren.sk

Penzión *** Oravská horáreň,
Oravský Podzámok č. 396, Vám 
ponúka pobyty na 7 dní/6 nocí
iba za 138.- EUR/1 osoba

ORAVA - zdravie

z prírody rozdáva


