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Týždenne do 83 740 domácností

BEZPEČNOSTNÉ DVERE

Certifikované bezpečnostné dvere
za najnižšie ceny v Košiciach!!!
Vhodné aj do
PÔVODNEJ
zárubne!!!

66-0003-1

SKLADOVANIE

430 €
s montážou

s montážou

37-0013-1

66-0029

domy | byty | jadrá
0907 268 305 | www.samkovci.sk

s montážou

od

560 €
66-0005-1

KOMPLEXNÉ REKONŠTRUKCIE

450 €

34-0045-2

www.regionpress.sk

Dispečing SK - 0950 333 222

nástrek variopaint
na umakartové jadrá

66-0002-1

Košice

781200009

viac na strane 3

37-0001-4

www.jarekcistikoberce.sk ¦ 0915 937 226

66-0010-1

čistí čalúnený nábytok a koberce u Vás aj u nás

maľby, nátery

PREDAJTE / VYMEŇTE
SI AUTO

KOŠICE, Napájadlá 12
PONE 9:00–21:00
KE20-10 strana-

0800 100 100
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PENIAZE
IHNEĎ
A V HOTOVOSTI

www.aaaauto.sk

83-0019

Na výber až zo 4000 preverených vozidiel
U nás dostanete lepšiu cenu ako u iných obchodníkov na trhu
Administratívu vybavíme za vás
Doriešime za vás lízing alebo úver
Vymeňte svoje vozidlo u nás a dostanete až o 20 % viac za vaše auto
Výmenu vozidla vyriešite na jednom mieste a v jeden deň

0905 338 873
0907 779 017
0907 877 863
0907 779 011

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík

DISTrIBúcIa (83.740 domácností)
Každý týždeň:
Košice I, Džungľa, Košice I, Sever,
Košice I, Sídlisko Ťahanovce, Košice I, Staré Mesto, Košice I, Ťahanovce, Košice II, Myslava, Košice II,
Pereš, Košice II, Sídlisko KVP, Košice II, Šaca, Košice II, Západ, Košice
III, Dargovských hrdinov, Košice III,
Košická Nová Ves, Košice IV, Barca, Košice IV, Juh, Košice IV, Nad
jazerom, Košice IV, Vyšné Opátske

l
lll
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To na vysvetlenie. Pretože chcem
citovať jednu jeho myšlienku: „Myslím si , že ženy sú bláznivé, keď sa
snažia vyrovnať mužom. Sú omnoho
lepšie ako muži a vždy boli. Čokoľvek
žene dáš, vždy to spraví lepším. Ak
jej dáš dom, dá ti domov. Ak jej dáš
potraviny, pripraví ti jedlo. Ak jej dáš
úsmev, dá ti svoje srdce. Čokoľvek jej
dáš, to znásobí a rozšíri. (Takže ak sa
k nej správaš ako vôl, buď pripravený,
že dostaneš kopu hnoja.).“

Rekonštrukcie: maľovanie,
stierky, omietky, sieťkovanie
a drobné úpravy ¦ 0909 103 422

vodoinštalačné práce, murovanie, betónovanie,
betónové ploty a oporné múry, sadrokartónové podhľady
a priečky, obklady, dlažby, rekonštrukcie na kľúč

TERAZ AKCIA
BEZPEČNOSTNÉ DVERE ZDARMA
Sprostredkovanie opatrovateľskej

Milé naše čitateľky,
vážené kolegyne, naozaj a úprimne – s vďakou
– všetko dobré vám!

práce v Rakúsku už 15 rokov

Ak máte záujem o dlhodobú spoluprácu a finančnú istotu, kontaktujte nás

www.hilfe-in-wuerde.at
office@hilfe-in-wuerde.at
0908 868 643 | +43 699 190 48 723 | +43 7672 722 51 12

S pozdravom

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

BEZPEČNOSTNÉ DVERE
ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

BIELE
vzor

kovanie
ZDARMA

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

zameranie
ZDARMA

západné Slovensko
94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
nitriansko
novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
zlatomoravsko

v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge

odborná montáž s licenciou
technickej služby od polície SR

0917 56 36 12
0911 60 20 40

všetky dvere SKLADOM

BJ
Ge
HU
Ke
KS
SL
MI
PP
PO
Sn

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

Východné Slovensko

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL

0905 644 448
055/729 8838
FACH, Jantárová 30, Košice
www.fach.sk, fach@stonline.sk

INTERIÉROVÉ
DVERE

Spoločnosť z PO

prijme ľudí na rozvoz
a distribúciu kníh.

www.ocelovedvere.sk
ocelovedvere@ocelovedvere.sk

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

8. marca 1348

Požadujeme vlastné auto,
ponúkame zárobok
200-250 € týždenne.

0904 996 772

Výročia a udalosti

založil Karol IV. Nové Město pražské.

Roztoč biznis vo svojom okolí,

PRIJMEME
Mäsiarov (Rakúsko)

my ťa podporíme
ɿƏǼȒʁɀǣʁǣɮȇȒɀɐ
ƏɿƏȸƐƫƏǴɮȵȸǣƺȅƺȸƺ
až *1500,- € aj doma

3000 EUR/mesačne Brutto

Pomocníkov do výroby

kǼǣǸȇǣȇƏ

(Rakúsko) 2800 EUR/mesačne Brutto

www.iqospartner.sk
ƏƳȒɿɮǣƺɄɀƏɮǣƏƬ
33-0028

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

Široký sortiment, rýchle dodávky,
atypické riešenia, 18 - ročná prax

v ponuke aj

Stredné Slovensko
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Siete proti hmyzu
Zhŕňovacie dvere

AKCIA 270€

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
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ŽALÚZIE
MARKÍZY
ROLETY

Naše OCEĽOVÉ DVERE so ZÁRUBŇOU, CHRÁNIA-ZATEPLIA-ODHLUČNIA Váš domov
DUB
MATNÝ

66-0216

REKONŠTRUKCIE BYTOVÝCH JADIER
a BYTOVÝCH DOMOV

Deň, ktorý v kalendári patrí
ženám, by sme si mi, muži, mohli a
mali spomenúť na to, o čom píšem
vyššie. A nielen v ten deň, ale to už
je iná, veľká a mnohých mužov dosť
zahanbujúca téma.

Svojrázny výrok, ale, myslím si,
že v týchto dňoch sa mimoriadne

66-0033

0907 225 216

34-0001-8

InzercIa

Mgr. Alžbeta Hadariová
Ing. Renáta Sakslová
Ing. Eva Jůzová
Radovan Bezecný

Kúpim obrazy, známky, knihy

66-0023

Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09

hodí. Nechcem tu šermovať nejakou,
žiaľ, sprofanovanou skratkou, ktorá
nám pripomína, že my, muži si zas
pripomíname význam žien v našich
životoch a preto aj ich medzinárodný
deň. Vybral som si túto tému ako námet úvodníka preto, že si myslím, že
Sir William Gerald Golding bol je čo učiť sa od žien. Od mám, od staanglický spisovateľ a básnik, nositeľ rých mám, od manželiek a neraz aj
Nobelovej ceny za literatúru z roku od dcér či vnučiek. Vždy nás v nejakej
1983. Počas druhej svetovej vojny slú- životnej etape niektorá z nich dokáže
žil v kráľovskom loďstve. Zúčastnil prekvapiť. Niečím, čo sa nám zdá sasa vylodenia v Normandii a na konci mozrejmé, no je to vlastne neuveriteľvojny sa vrátil k písaniu a vyučova- ne výnimočné. Láskou, obetavosťou,
pracovitosťou, starostlivosťou...
niu.

27-0009-1

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

bytov, domov, 0910 433 877

Všetko dobré, milí čitatelia,
asi ste čakali, že toto redakčné slovo
venujem voľbám, ktoré má už týždeň
Slovensko za sebou. Nie, nespravím
to. Zameriam sa viac na úžasné a nenahraditeľné ženy v našich životoch.

83-0078

Masarykova 2
KOŠIce
kosicko@regionpress.sk

Rekonštrukcie
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info@c-group.sk 0903 431 350

85_0182

redakcia:

Ak jej dáš dom ...

66-0006-1

KOŠICKO
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66-0036

REDAKČNÉ SLOVO / SLUŽBY, BÝVANIE, ZAMESTNANIE
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SLUŽBY, BÝVANIE, ZDRAVIE

11 HOBBY A ŠPORT
»Zberateľ kúpi obrazy,
sošky, mince, šable, odznaky, medaile, hodinky
a iné kuriozity a starožitnosti.Platba ihneď.
0905 401 697
»Kúpim hokejové kartičky slovenskej extraligy
0908876988
»Kúpim staré odznaky,
vyznamenania, mince,
hodinky. 0907 910 755

15 HĽADÁM PRÁCU
»Som dôchodkyňa, hľadám brigádu -výpomoc
v domácnosti 0915 901
479

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RP medzera KE medzera
Číslo rubriky medzera Text
inzerátu
Príklad:
RP KE 12 Predám kočík,
0987 654 321
Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 €
s DPH za každých začatých 30
znakov textu vášho inzerátu
vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. Upozornenie! Služba
nefunguje u operátora 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac
týždňov, pošlite rovnakú sms
toľkokrát, v koľkých týždňoch
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich novinách, KE zameňte za
skratku novín, ktorú nájdete
na 2. strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.

auto-moto/predaj
auto-moto/iné
byty/predaj
byty/prenájom
domy/predaj
pozemky/predaj
reality/iné
stavba
domácnosť
záhrada a zverinec
hobby a šport
deťom
rôzne/predaj
rôzne/iné
hľadám prácu
zoznamka

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

AMI

na

Obnova bytov, fasád a nátery striech.
Naša profesionalita - Vaša spokojnosť

0905 625 433

Pondelok-Piatok:
9 -17

Rooseveltova 24, Košice

0904 296 595

aneta.dugasova@gmail.com

OPRAVA
ŽALÚZIÍ

Organizácia odpovednosti výrobcov
Zabezpečujeme
zber, prepravu a recykláciu
odpadu z elektrických
a elektronických zariadení.
Elektrozariadenia nepatria
do komunálneho odpadu.
e-mail: zeo@zeo.sk
web: www.zeo.sk

NOVÉ ŽALÚZIE
NOVÉ SIETE
proti hmyzu

-odvoz-dovoz
-sťahovanie
vypratávanie
pivníc, záhrad

SIETE PROTI

zameranie ¦ dovoz ¦ montáž

-likvidácia
azbestu-eternito-

vých striech, stavebného a iného odpadu

34-0027

30

tričká ¦ košele ¦ mikiny
y
uteráky ¦ krstné košieľk

Najčastejšou príčinou bolesti je
samozrejme zubný kaz. Na začiatku sa prejavuje citlivosťou zuba
najmä „na sladké", neskôr zub
môže reagovať až bolestivo predovšetkým na rôzne termické podnety (studené a teplé) – v tomto
štádiu veľakrát dochádza k zasiahnutiu zubnej drene a stav môže
sprevádzať aj viditeľný defekt na
zube. Bolesť zuba sa môže prejaviť
aj v podobe citlivosti na tlak (pri
zhryze). Štandardným riešením je
neodkladné navštívenie zubného
lekára za účelom diagnostiky a následnej terapie. Ďalšími častými
stavmi sú poškodenia povrchu
zuba v dôsledku nesprávnej metódy čistenia. Poškodením tvrdých
tkanív (pri používaní tvrdej kefky
v kombinácii s nadmerným tlakom) vznikajú tzv. klinovité defekty, ktoré sa v pokročilom štádiu
prejavujú nepríjemnou citlivosťou.
Mäkké tkanivá (ďasná) sú najčastejšie narušené necitlivým
použitím medzizubnej kefky či nite
a ich podráždenie je spojené s vznikom bolestivého lokálneho zápalu.
Z ďalších a nemenej častých
bolestivých stavov je aftózny výsev
na sliznici ústnej dutiny. V týchto
prípadoch sa zameriavame
predovšetkým na symptomatickú
liečbu v podobe lokálnych gélov
a mastí v kombinácii s obohatením
stravy o vitamíny.

Kontakt: luccass@luccass.sk

rokohvu Maľby - nátery schodísk a nebytových priestorov.
tr

výšivky už od 1 ks

Bolesť v ústach –
najčastejšie príčiny 1

www.qualident.sk

37-0010

pracovné odevy
obuv ¦ rukavice

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

pohľadávok znejúcich voči tejto spoločnosti.

PRETESNENIE
okien a dverí

0950 41 41 82

www.ZaluzieKosice .sk

BYT - BYTOVÉ JADRO
REKONŠTRUKCIE BYTOVÝCH JADIER
KUCHYNSKÉ LINKY OBKLADY DLAŽBY
OMIETKY MAĽBY ELEKTRO REVÍZNE
SPRÁVY VODA KÚRENIE PLYN 4 dní
SADROKARTÓN KAZETY za 8 až 1 ľúč

vieme, že sa dohodneme ...

37-0003-1

»Kúpim haki lešenie,
0908 532 682

MDDr. Lenka Budziňáková
Zubná ambulancia a dentálna hygiena

uspokojenie svojich

37-0044

08 STAVBA

www.stkkosice.sk

ktorá je rovnako veriteľom spoločnosti CERE Invest s.r.o.,

aby spoločnými silami dosiahli

66-0012-1

»Súrne predám dvojdom pre dve veľké rodiny, ihneď voľný. Záhorie,
možné pracovné príležitosti. 0948 121 468

hľadá spoločnosť alebo fyzickú osobu ,

66-0004-1

»Predám záhradu s murovanou chatou. Ľudvikov dvor. 0910 652 053

na k

HMYZU

Oprava
Dodanie
Montáž
Servis

SAMOplus
w w w. s a m o p l u s . s k

Tel.: 055/636 28 43, 0903 613 035

www.facebook.com/V.Skrivanek

37-0034

05 DOMY / predaj

STK + EK

pre objednaných klientov bez čakania
Objednávky 055-304 57 27
Napajadlá 7, Košice

ČÍSLA RUBRÍK

»Kúpim Jawu,CZ, Simson
môžu byť aj nepojazdné. 0949 505 827

ktorá je dlhodobým veriteľom spoločnosti CERE Invest s.r.o.,
ako investora predmetnej stavby,

0919 204 754
Slovenský
výrobca

-20%
AKCIA
Južná tr. 78
KOŠICE
DOMOV S ČAROM DREVA

055/685 57 87

0905 489 069 | 0907 954 380

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

KE20-10 strana-
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02 AUTO-MOTO / iné

„Obytný súbor Košice, Lorinčík – Háje“,

66-0018

STK

JAZERO

Obchodná spoločnosť LUCCASS s.r.o. so sídlom v Košiciach,
ako pôvodný generálny dodávateľ diela

Po - Pia:
7.00 - 17.00
So:
8.00 - 13.00

27-0008-1/2

Občianska
riadková
inzercia

3

27-0010-1

KOŠICKO

ZDRAVIE / SLUŽBY, BÝVANIE
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Význam športovania pre diabetikov I
Medzi všetkými ochoreniami nie je
žiadne také, kde jeho držiteľ - pacient
môže aktívne zasahovať do svojej
liečby s takým úspechom ako práve
diabetik.

glukózy,
• zlepšuje sa tzv. inzulínová rezistencia
• znižujú sa triglyceridy,
• zvyšuje sa HDL cholesterol - tzv. „dobrý“ cholesterol,
• znižuje sa LDL cholesterol – tzv. „zlý“
Na vývoji choroby a na stave metabo- cholesterol.
lickej kompenzácie sa samotný diabetik
podieľa neuveriteľnými 75-85 percenta- Ako cvičiť?
Pravidelne každé dva až tri dni. Dôvod
mi. Liečba spočíva v troch základných
krokoch: diéta, fyzická aktivita a v prí- je jednoduchý - po jednorazovej fyzickej
pade potreby aj v užívaní liekov alebo aktivite sa zlepšenie účinnosti inzulínu a
podávaní inzulínu. Navzájom sú neza- zvýšená aktivita transportérov glukózy
meniteľné – tablety a inzulín nedokážu udržuje maximálne 72 hodín a potom sa
nahradiť nedodržiavanie stravovacích vracia k pôvodnému stavu. Opakovaním
cvičenia tri či štyrikrát do týždňa docháodporučení alebo fyzickú pasivitu.
Význam fyzickej aktivity je porov- dza k trvalému zlepšeniu. Odporúčaná
nateľný s liekmi, je prospešný a preto aj dĺžka fyzickej aktivity je 30-60 minút.Jej
žiaduci pre každého diabetika. Nezávisí, intenzitu možno určiť podľa vlastných
či má pacient diabetes mellitus 1. alebo 2. pocitov. Dobrým indikátorom je zrýchletypu, ani od toho, či je liečený „iba“ dié- ný pulz a zadýchanie. Dotou alebo diétou v kombinácii s tabletka- siahnutá únava má byť
mierna až stredná, nimi alebo inzulínom.
Fyzická aktivita priamo ovplyvňuje kdy nie vyčerpávajúca.
Detailnejšie si o
metabolické parametre:
• znižuje sa hladinu cukru (glykémia), cvičení pre diabetikov
glukóza sa využíva ako rýchly zdroj napíšeme nabudúce.
energie,
• zvyšuje sa účinnosť vlastného inzulínu » MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
a tým sa zlepšuje využitie glukózy,
Diabetologička, odborníčka na poruchy
• zvyšuje sa aktivita transportérov
metabolizmu a výživy

2020

12. a 13. jún 2020
prešov — delňa

SEPULTURA·AMARANTHE
THERION·ORPHANED LAND

IMT SMILE

KALI A PETER PANN·HORKÝŽE SLÍŽE

KATARÍNA KNECHTOVÁ·CHIKILIKITUA
HEĽENINE OČI·GLADIÁTOR HEX
MEDI AL B AN AN A·AKUS T IK A·ANDY C

83-0066

www.regionpress.sk

BIO DIAGNOSTIKA

Štefániková 3794, BJ

VYŠETRENIE CELÉHO TELA

0944 954 155

PLNEFUNKČNÝCH
JAZDENÝCH
A ZÁNOVNÝCH
VOZIDIEL

AKCIA 10€

BEŽNÁ CENA 30 €

SERIÓZNE A DISKRÉTNE JEDNANIE - RÝCHLA DOHODA
PENIAZE IHNEĎ V HOTOVOSTI - PRÍDEME AŽ K VÁM DOMOV

66-0016-1

99-0030

66-0008-1

0917 682 729

w w w . d ia g n o s t ik a . e s t r a n k y . s k

VÝKUP
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ZA NAJLEPŠIE CENY

www.avvauto.sk

» DIAGNOSTIKA TRVÁ CCA 60 MINÚT A KLIENT JE IHNEŤ
OBOZNÁMENÝ S VÝSLEDKAMI
» DIAGNOSTIKA JE VHODNÁ AJ PRE DETI A SENIOROV
» ZISTÍME VŠETKY PRÍČINY VAŠICH
ZDRAVOTNÝCH PROBLÉMOV A RIEŠIME ICH !

info@avvauto.sk

85_0004

VYKONÁVA PROFESIONÁL S VYŠE 11r. SKÚSENOSŤAMI V OBLASTI
BIO-DIAGNOSTIKY A PRÍRODNEJ LIEČBY TELA v SR aj V ZAHRANIČÍ

SLUŽBY, BÝVANIE, ZDRAVIE
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Novootvorená predajňa

Motorické
pohony pre brány
Automatické
posuvné dvere
Garážové
a halové dvere
Automatické
závory

Y
K VskEá T
28C, KE

Poprad

PARKOVANIE vo DVORE
KYTICE, DARČEKY, VENCE

Po-Ne 8-20 h

Á ov
M EieN
S E, by
lin k a kvet

Donáška: www.expreskvety.sk
0905 778 904

27-0035

zeleniny

PREDAJ
MONTÁŽ
SERVIS
BRANAMI s.r.o., Rázusova 12, Košice
pauer@netkosice.sk • 0903 600 573

27-0012-1

KOŠICKO

Zubná klinika prijíma nových pacientov
HAPPYDENT, s.r.o.

Nájdete nás v Medicínskom centre na 4. poschodí AUPARK Košice
• ošetrenie a diagnostika pomocou najnovších technológií vrátane
3-D počítačového tomografu a stomatomikroskopu
• moderne vybavená klinika má uzatvorené zmluvy
so všetkými zdravotnými poisťovňami

informácie: 0940 123 555 | info@stomatologiaaupark.sk
www.stomatologiaaupark.sk
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66-0009-1

• bezplatná vstupná preventívna prehliadka vrátane
konzultácie a stanovenia liečebného plánu
• bezplatné parkovanie v OC AUPARK Košice
pre našich pacientov
• možnosť bezbolestného ošetrenia v úplnej narkóze

-31 %
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-14 %

veľkosť: 48–60
farba: modrá-žltá,
tm. modrá-modrá

MAX
BUNDA

odopínacie
rukávy

Rastislavova 68, 040 01 Košice
tel.: 915 595 575, e-mail: office@abtex.sk
www.abtex.sk

ABTEX – pracovné odevy a OOPP

kovová tužinka v špičke

kožený zvršok

14,99 €

pôvodne 17,51 €

veľkosť: 38–46
farba: čierna-červená

Pôvodná uvádzaná cena je bežná odporúčaná cena, ktorá sa môže líšiť u jednotlivých distribútorov. Tlačové chyby vyhradené.

-28 %

pôvodne 15,17 €

-30 %

pôvodne 18,53 €

S1 SRC ČLENOK

12,99 €

zips v spodnej časti nohavíc

elastický pás a šnúrka na stiahnutie

2 bočné vrecká, vrecko na stehne na
zips, zadné vrecko na zips

nohavice teplákového strihu

-17 %

pôvodne 35,99 €

OTVÁRACIA DOBA:
PO-PIA: 8:00 – 18:00

MÁTE TO ĎALEKO? NÁJDITE SI NA MAPE NAJBLIŽŠIU PREDAJŃU, KDEKOĽVEK STE
www.cerva.com/sis

29,99 €

veľkosť: S – 3XL
farba: čierna

TORNE
OUTDOOROVÉ NOHAVICE

29,99 €

reflexné detaily tón v tóne

manžeta s otvorom na palec

veľkosť: S – 3XL
farba: tmavo šedý melír

TORNE
SOFTSHELOVÁ BUNDA

www.abtex.sk

ABTEX
– pracovné odevy a OOPP
Rastislavova 68
040 01 Košice
tel.: 915 595 575
e-mail: office@abtex.sk

-11 %

pôvodne 44,99 €

vhodná pre všetky
voľnočasové
aktivity

39,99 €

veľkosť: 39–46
farba: čierna-sivá

TREKKING LOW
TREKINGOVÁ OBUV

NAJBLIŽŠIA PREDAJŇA

SLUŽBY

10,99 €

veľkosť: 48–60
farba: modrá-žltá,
tm. modrá-modrá

MAX
NOHAVICE

pohodlný pevný materiál

100% bavlna, 260 g/m2

k MAXom z letáku reflexný pásik ZDARMA

veľkosť: 48–60
farba: modrá-žltá, tm. modrá-modrá

MAX
NOHAVICE S NÁPRSENKOU

12,99 €

pôvodne 18,77 €

Akcia platí od 9. – 22. marca 2020
alebo do vypredania zásob. Ceny sú uvedené s DPH.

pracovné oblečenie
No jasné.

6
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-21 %

pôvodne 69,90 €
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kožený zvršok
metal free

metal free

-31 %

kožený zvršok

-33 %

44,99 €

2,49 €

-8 %

pôvodne 2,70 €

dokonalá tepelná
izolácia

zosilnená vrstva froté na chodidle

veľkosť: 39–40, 41–42, 43–44, 45–46
farba: čierna-červená

-56 %

pôvodne 113,64 €

vysoká priedušnosť

elastické bočné vsadky
pre komfort pohybu

49,99 €
NADLAT
PONOŽKY

veľkosť: 36-46
farba: fialová, tmavo
šedý melír

-8 %

pôvodne 3,25 €

-8 %

pôvodne 1,84 €

-5 %

1,25 €
-19 %

pôvodne 1,54 €

29,99 €

-3 %

pôvodne 41,05 €

7,99 €

-33 %

pôvodne 12,01 €

oblasť máčania: dlaň + prsty

máčanie: nitril

veľkosť: 8, 9, 10
farba: modrá-čierna

RALLUS
NEPREREZNÉ RUKAVICE

Akcia platí od 9. – 22. marca 2020 alebo do vypredania zásob. Ceny sú uvedené s DPH.

39,99 €

veľkosť: 48–60
farba: tmavo modrá, hnedá

STANMORE
NOHAVICE
S NÁPRSENKOU

-8 %

pôvodne 32,45 €

veľkosť: 48–60
farba: tmavo modrá, hnedá

STANMORE
MONTÉRKOVÉ NOHAVICE

reflexné doplnky

pohodlný strih a vysoká odolnosť

100 % bavlna

KOLEKCIA STANMORE

oblasť máčania: dlaň + prsty

máčanie: latex

zosilnené zdvojené kolená pre vloženie nákolenníkov

34,99 €

pôvodne 36,82 €

veľkosť: 48–60
farba: tmavo modrá, hnedá

STANMORE
MONTÉRKOVÁ BUNDA

1,69 €

hovädzia štiepaná
koža / bavlna

veľkosť: 9, 10
farba: žltá

veľkosť: 9, 10, 11, 12
farba: žltá-sivá
EN 388:
2016
3342X

PALAWAN
RUKAVICE

EIDER
RUKAVICE
EN 388:
2016
3X42C

SLUŽBY

34-0014-2

49,99 €

2,99 €

bravčová lícová koža / bavlna

DÁMSKÝ FLEECOVÝ
SVETER

pôvodne 65,47 €

-47 %

veľkosť: 38–46
farba:
čierna-červená

pôvodne 74,80 €

39,99 €

pôvodne 74,88 €

veľkosť: 38–46
farba:
čierna-červená

veľkosť: S–3XL
farba: tmavo modrá,
čierna-vínová

BIS
MF S3 SRC POLTOPÁNKA

-57 %

-35 %

pôvodne 5,36 €

DÁMSKÁ MIKINA

3,49 €

veľkosť: 6
farba: žltá

veľkosť: XS–XL
farba: fialová, zelená

vhodné pre malých pomocníkov

JAY KIDS
RUKAVICE PRE DETI

SURMA
TRIČKO

ESAGAMMA
MF S3 SRC ČLENOK

39,99 €

pôvodne 92,88 €

veľké voľné zadné vrecká

tvarované kolená

elastická guma v páse

pružný, priedušný a odolný
materiál SIBERIUM SRC SB

veľkosť: S–2XL
farba: modrá

PÁNSKÉ OUTDOOROVÉ
NOHAVICE

54,99 €

veľkosť: S–3XL
farba: sv. šedý melír,
tm. šedý melír

PÁNSKÁ FLEECOVÁ MIKINA
S KAPUCŇOU

KOŠICKO
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Trojuholník škola - rodič - žiak - záver
Stredné odborné školy

Prešovská univerzita v Prešove
Gréckokatolícka teologická fakulta

tieto školy spájajú so slabšími žiakmi,
no treba si uvedomiť, že nie každé dieťa
bude akademik. Okrem toho, OU ponúkajú odbory, ktoré denne potrebujeme.
Ak by to niekoho odrádzalo, učilištia
ponúkajú možnosť dorobiť si maturitu.
Avšak v súčasnej dobe je maturita minimálna pracovná požiadavka.
Do stredných škôl patria aj obchodné akadémie. Sú obľúbené, no treba sa
vopred zamyslieť, aké je uplatnenie po
ich ukončení, keďže vytvárajú relatívne veľký počet absolventov zahlcujúcich pracovný trh. Je to však komplexnejšie štúdium aj so zameraním na
jazyky, takže uplatnenie nemusí byť
také zložité. Netreba zabudnúť na to, že
na rozdiel od iných odborných škôl sa
tu kladú nároky na matematické a ekonomické predmety.
Máme aj hotelové akadémie, ktoré
sú perspektívne, keďže cestovný ruch
a gastronómia sú na vzostupe. Navyše
majú študenti zaujímavú prax v reštauráciách, hoteloch, takže ich neraz štúdium napĺňa a baví. To však platí pre
všetky odborné školy, keďže sú zamerané najmä na povolanie, ktoré chcú
študenti vykonávať. Aj preto je veľmi
dôležité, aby žiak vedel, čomu sa chce
v živote venovať už v deviatom ročníku
a nedal si vnútiť výber strednej školy.
Buďme mu iba skúseným sprievodcom
a radcom.

Bakalárske študijné programy:
animácia voľnočasových aktivít
európske štúdiá
religionistika
Magisterské študijné programy:
európske štúdiá
katolícka teológia
Probačná a mediačná práca
religionistika
termín podávania prihlášok
do 31. marca 2020
ulica biskupa Gojdiča 2, 080 01 Prešov
tel.: 00421 51 77 25 166, 0904 738 416, 0905 388 824
web: www.unipo.sk/gtf, e-mail: gtfpu@unipo.sk

» PhDr. Ján Papuga, PhD.

učiteľ ZŠ s MŠ

33-0029

Remeslo má zlaté dno. Na Slovensku
pociťujeme nedostatok niektorých
povolaní. Sám povzbudzujem žiakov, keď si vyberú školu odborného
zamerania namiesto gymnázia.
Predtým je potrebné zaujímať sa o
povolania, po ktorých je dopyt. Isto,
treba to skĺbiť aj s predstavami žiaka,
aby sa nestalo, že sa bude moriť odborom, ktorý nebude vykonávať. Našťastie sú školy rozmanité, dá sa vyselektovať vysnený odbor.
Stredná odborná škola (SOŠ) sa
končí maturitou, teda možno ďalej študovať. Maturitná skúška pozostáva zo
všeobecných a z odborných predmetov,
tzv. odborná maturita. Práve odborné
predmety sú základom štúdia. Napriek
tomu musia žiaci SOŠ pri všeobecných
predmetoch ovládať to isté, čo na gymnáziách. V rámci štúdia žiaci SOŠ chodia na praxe už od 1. ročníka. Pôsobia
v organizáciách alebo vo firmách, ktoré
sú blízke študovanému povolaniu. V
posledných rokoch sa rozširuje tzv. duálne vzdelávanie, čím sa zabezpečuje
intezívnejšia spolupráca školy a firmy,
ktorá si pripravuje podľa svojho profilu
potenciálne budúcich zamestnancov.
Cieľom je, aby firmy získali „hotových“
zamestnancov.
V rámci stredného školstva máme
aj trojročné odborné učilištia (OU), ktoré sa končia výučným listom. Často sa

Najčítanejšie regionálne noviny
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • PERGOLY
rámové
bezrámové

zimné záhrady

splátky od 49 €

splátky od 149 €

zasklievanie terás

hliník. prístrešky

splátky od 98 €

splátky od 99 €

JARNÁ AKCIA
oblastné zastúpenie pre východný región

0918 477 323 | www.balkona.eu

BioClimatic pergoly

splátky od 249 €

ZĽAVY AŽ DO 25%

Možnosť výhry 250 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

KE20-10 strana-
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Vyšetrenia na vlastnú žiadosť
budú dostupnejšie
Praktické balíčky laboratórnych vyšetrení na vlastnú žiadosť
ste si mohli doteraz vybrať v štyroch odberových centrách laboratórií Medirex v Bratislave, v Košiciach a v Nitre. Novinkou
je, že široká paleta týchto vyšetrení bude od marca dostupnejšia. Laboratóriá Medirex plánujú otvoriť ďalších šesť nových
odberových miest.
V laboratóriách Medirex si môžete vybrať z ponuky vyšetrení
laboratórne vyšetrenie, ktoré vám vykonajú priamo v laboratóriu bez toho, aby ste museli žiadať o vyšetrenie lekára. V laboratóriu vám zabezpečia odbery krvi, moču a ďalšieho biologického materiálu, z ktorého môžu zistiť stav vášho zdravia.
Ponúkané balíčky laboratórnych vyšetrení sú rozdelené do
skupín tak, aby si ich mohli vybrať rôzne skupiny ľudí. Ide o vyšetrenia, ktoré v súčasnosti patria k najžiadanejším.
V kategórii Alergie a intolerancie nájdete napríklad vyšetrenia na rôzne potraviny spôsobujúce alergie, alebo test laktózovej a fruktózovej intolerancie či vyšetrenie celiakie. V skupine
Prevencia chorôb sú základné laboratórne testy pre každého,
kardiálny balík, vyšetrenie zamerané na bolesť kĺbov a ďalšie
vyšetrenia orientované na časté civilizačné ochorenia. V ponuke je tiež tzv. Intímny balík pre mužov i ženy. Zdravie ženy a
Zdravie muža sú ďalšie kategórie zacielené na špecifické potre-

by každého pohlavia. Ženy môžu napríklad podstúpiť vyšetrenie pečeňových enzýmov, ak užívajú antikoncepciu. Kategória
Životný štýl prináša vyšetrenia pre športovcov či manažérov,
ktorí sú pracovne vyťažení. Ak si nie ste istý a neviete si vybrať,
môžete využiť možnosť konzultácie s laboratórnym lekárom.
Viac informácií o vyšetreniach nájdete na webovej stránke
www.medirex.sk v sekcii „SOM PACIENT“. Vyšetrenia na vlastnú žiadosť pacienta nie sú hradené zdravotnými poisťovňami.
Pacient si ich uhrádza sám.
Uvedené vyšetrenia ste mohli doteraz absolvovať v odberových centrách Medirexu v Bratislave na Galvaniho, na poliklinike Mýtna, v Košiciach na Magnezitárskej a v Nitre na Novozámockej ulici.
Laboratóriá Medirex chcú ísť bližšie k ľuďom a preto plánujú otvoriť v marci ďalšie nové odberové miesta. Čoskoro ich tak
nájdete v Trebišove na ulici M. R. Štefánika, vo fakultnej nemocnici s poliklinikou v Prešove, v Moldave na poliklinike,
v Košiciach na poliklinike KVP a dve odberové miesta v poliklinikách Bratislave na Šustekovej ulici a na poliklinike v
Karlovej Vsi. Pre jednoduchšie rozpoznanie odberových miest
sú všetky navrhnuté v rovnakom dizajne, ktorým je kreslený postavička Dr. Skúmavka.

OTVÁRAME 6 NOVÝCH ODBEROVÝCH MIEST:
BRATISLAVA
Poliklinika Šustekova

BRATISLAVA
Poliklinika Karlova Ves

TREBIŠOV
Laboratórium Medirex

PREŠOV
FNsP J. A. Reimana

KOŠICE
Poliklinika KVP

MOLDAVA NAD BODVOU
Poliklinika M. nad Bodvou

Šustekova 2

Jána Hollého 14

Líščie údolie 57

Cottbuská 13

M. R. Štefánika 3544/30

Československej armády 35

EXISTUJÚCE ODBEROVÉ CENTRÁ:

BRATISLAVA
Medirex, a.s./Medicyt, s.r.o.

KOŠICE
Medirex, a.s./Medicyt, s.r.o.

BRATISLAVA
Poliklinika Mýtna (1.p., č. 117)

NITRA
Medirex, a.s./Medicyt, s.r.o.

Galvaniho 17/C

Mýtna 5

Magnezitárska 2/B

Novozámocká 67
Viac informácií nájdete na: www.medirex.sk
Ak potrebujete
informáciu o laboratórnych vyšetreniach, kontaktujte Klientske centrum: +421 800 400 800
Viac informácií
nájdete na: www.medirex.sk

801200053

Ak potrebujete informáciu o laboratórnych vyšetreniach, kontaktujte Klientske centrum: +421 800 400 800
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Vzorková predajňa - Staničná 1, Košice

Kompletné rekonštrukcie:

0915 479 711 - 055/729 08 68 - dason.ke@dason.sk
Otváracie hodiny: PO až PIA, rozpis na www.dason.sk

- stavby domov na kľúč
- bytové jadrá
- sadrokartonárske práce
- maliarske práce
Dodá
- PVC podlahy
okien a vateľ
dverí
- búracie práce
- obklady a dlažby
- vnútorné omietky
- montáž plastových okien a dverí

22
ZIMNÁ AKCIA

zIMNÉ PNEUMATIKY
ZADARMO

0%* ÚROK PRI SPLáCANÍ

83-0039

JBV servis s.r.o. | 0910 214 488

57-0003-1

vonkajšie žalúzie -36%
vonkajšie al rolety -38%
int. žalúzie iDS -52%
Záručná doba 4 roky. Akcia platí do 10. 03. 2020

ČISTENIE HROBOV
K
UPÓN

JEDNOHROB 65 €
DVOJHOROB 100 €

NA ZĽ

OBNOVA PÍSMA 1/ZNAK

www.peknehroby.sk

AVU

DOPRAVA ZDARMA

99-0043-2

uzˇ od 10 990 ¢

PLASTOVÉ OKNÁ,
DVERE
 KOMPLETNÁ STAVEBNÁ ČINNOSŤ
 PREDAJ PARAPETOVÝCH DOSÁK
 ŽALÚZIE A SIETE PROTI HMYZU
 GARÁŽOVÉ BRÁNY
možnosť predaja
aj na splátky

www.fiat.sk

KE20-10 strana-
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Kontaktná adresa Košice:
Kováčska 63
Mobil: 0944 047 008

www.dachmann.sk
maxidachmann@gmail.com

83-0011

Auto PALAZZO Košice, s.r.o., Vozárova 1, 040 17 Košice-Barca
tel.: 055/678 67 43, 055/678 08 68, www.auto-palazzo.sk

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

37-0042

Použité fotografie sú len ilustračné. Akciová ponuka sa vzťahuje iba na skladové automobily a platí pre odber jedného
automobilu na jedného zákazníka do vypredania zásob. Fiat Tipo Sedan ITALIA 1.4 95 k, kombinovaná spotreba
6,3 - 6,4 l/100 km, emisie CO2 144 - 146 g/km. Ponuka zimných pneumatík zadarmo platí pre vybrané skladové
automobily. Na všetky automobily sa vzťahuje základná 2-ročná záruka a navyše 3 roky rozšírenej záruky s limitom
100 000 km. ECA Central and Eastern Europe Kit si vyhradzuje právo všetky tu uvedené údaje kedykoľvek zmeniť
bez predchádzajúceho upozornenia. * Pri financovaní vozidla Fiat Tipo Italia sedan 1.4 s obstarávacou cenou
10 990 EUR prostredníctvom finančného lízingu s úrokom 0% p.a. na 30 mesiacov a pri financovanej hodnote
3 846,50 EUR zaplatíte 30 mesačných splátok s havarijným poistením vo výške 155,24 EUR, resp. aj s povinným
zmluvným poistením vo výške 167,74 EUR. Poplatok za spracovanie obchodného prípadu je 0 EUR, predajná cena
je 1,20 EUR, poplatok pri ukončení lízingovej zmluvy je 60 EUR a RPMN je 17,97%. Celková suma s havarijným poistením,
ktorú 30 splátkami zaplatíte je vo výške 4 718,30 EUR, resp. aj s povinným zmluvným poistením vo výške 5 093,30 EUR.
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AIW - Práca - Opatrovanie
seniorov v Rakúsku!
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
tmámestále dostatok ponúk aj pre mužov
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku

Honorár 1 100 až 1 400 € brutto / 15 dní

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

SETL SK

www.aiw.sk

Facebook: aiwsk

32-0001-1

94-0032

AIW má zástupcov
Kritériá
v rôznych mestách Slovenska!
pre spoluprácu s AIW:
Zavolajte na bezplatné číslo
· opatrovateľský kurz a prax
0800 24 24 44
· dobrá znalosť nemeckého jazyka a dohodnite si osobné stretnutie.
· vek 25 až 60 rokov
Pracovať môžete už o pár dní!

0903 848 030 I 0907 919 325
setlsk@centrum.sk
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TESÁR
STAVEBNÝ ROBOTNÍK
�������������������

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������
���TO, RÝCHL���������������
stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

- konzultácia bez poplatku
- zastavíme zrážky zo mzdy
- zastavíme dražby
- oddĺženie úverov

SK.ABAINNOVATOR.COM
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34-0002-1

Bauerova 17, Košice KVP, prízemie

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

27-0037

0948 152 149
055/728 7791

0918 726 754

