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

BEZPEČNOSTNÉ DVEREBEZPEČNOSTNÉ DVERE

  
s montážou

 
s montážou

560 €
od

560 €
s montážou

Vhodné aj do

PÔVODNEJ

zárubne!!!

Vhodné aj do

PÔVODNEJ

zárubne!!!

470 € 047  €
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Montujeme lapače snehu na strechy
Zrez rizikových stromov.
Oprava zatekajúcich
a poškodených striech a fasád.
Oprava žľabov, odkvapov, komínov.
Práce vo výškach všetkého druhu.

0905 489 069 | 0907 954 380
www.drevsting.sk
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DREVENÉ OKNÁ | DVERE | INTERIÉR | BRÁNY | PODLAHY | SCHODY

DOMOV S ČAROM DREVA

Južná tr. 78
KOŠICE
055/685 57 87

Slovenský
výrobca

- %-30%
AKCIA

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

NA ČOKOĽ’VEK OD AŽ DO

mobil:  0905 245 995
Košice, Priemyselná 4
www.safiroll.sk
e-mail:
safiroll@safiroll.sk
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BIELE
vzor

BIELE
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

ČEREŠŇA
vzor
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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 270€

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.
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maľby, nátery
nástrek variopaint

na umakartové jadrá

ŽALÚZIE
MARKÍZY
ROLETY

Siete proti hmyzu
Zhŕňovacie dvere

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

0905 644 448 
055/729 8838

FACH, Jantárová 30, Košice
www.fach.sk, fach@stonline.sk
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www.jarekcistikoberce.sk ¦  0915 937 226
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čistí čalúnený nábytok a koberce u Vás aj u nás
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21DROBNÉ
údržbárske

PRÁCE0949 707 583

vodoinštalačné a elektroinštalačné práce, obklady, dlažby,
sadrokartónové podhľady a priečky, omietky, maľby,
zateplenie rodinných domov, oporné múry

REKONŠTRUKCIE bytových jadier
STAVBY rodinných domov na kľúč

AKCIA
Bezpečnostné
dvere ZDARMA
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Rekonštrukcie
bytov, domov, 0910 433 877

Kúpim obrazy, známky, knihy
0907 225 216
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0911 60 20 40

Rezanie betónu ¦ Vŕtanie betónu
www.diamantoverezanie.sk
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Kompletné vypratávanie
bytov, pivníc, domov aj s odvozom

Sťahovanie ¦ Maľovanie ¦ 0909 103 422

66
-0

02
9

KOMPLEXNÉ REKONŠTRUKCIE
domy  |  byty  |  jadrá

0907 268 305  |  www.samkovci.sk
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Kúpim GARÁŽ v Košiciach
Platba v hotovosti 0949 854 569
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PÍLENIE a LIKVIDÁCIA rizikových
 STROMOV  0905 161 243
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Likvidácia starého nábytku a spotrebičov za príplatok
Kosenie a upratovanie pozemkov a záhrad  ¦   Výrub stromov

Strihanie živých plotov  ¦   Odvoz odpadu  ¦   0940 375 882

www.regionpress.sk
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AKCIA
platí od 30. 11. do 06. 12. 2020

Ponuka uvedená v tomto letáku platí pre všetky predajne potravín Klas od 30. 11. 2020 - 06. 12. 2020  alebo do 
vypredania zásob. Chyby v tlači vyhradené. Výrobky sú bez dekorácie, vyhradzujeme si právo zmien v baleniach  
a variantoch ponúkaného tovaru. Použité: ilustračné fotky. Odber možný len v obvyklom množstve.

Kvalitu mäsa garantuje 
náŠ bitúnok

Kuracie prsia 
voľne ložené  1 kg 

1 kg = 2,990 €

2,99
AKCIa

Jablká červené
balené 2 kg

1 kg = 0,495€

0,99
AKCIa

Popradská káva 
extra špeciál 

250 g 2+1
1 kg = 9,053 €

6,79
-23%8,89

Chlieb pečieme len 
v pondelok - sobota.

najlepší 
kváskový chlieb 

v košiciach
Z vlastnej
pekárne
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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 27

0949 707 583

kompletné
práceÚDRŽBÁR
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KOMPLETNÉ
KAMENÁRSKE SLUŽBY

  Žulové hrobky, urnové hrobky
  Pomníky rôznych tvarov
  Výkopy hrobov, základy, panely, chodníky
  Rekonštrukcie, úpravy a obnova hrobov
  Zlatenie, striebrenie, pieskovanie a dosek písma

PIETAS - ELEK, s.r.o.    0905 22 88 36

Najlepšiecenyv meste

MDDr. Lenka Budziňáková
Zubná ambulancia a dentálna hygiena 

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

www.qualident.sk
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Úvod do dentálnej 
hygieny

Dentálna hygiena je základná a naj-  
efektívnejšia metóda prevencie 
zubného kazu a ochorení parodontu. 
Len čisté zuby sa nekazia. Indivi- 
duálna prebieha doma, zahŕňa 
hlavne mechanické čistenie zubov  
a jazyka. Profesionálna sa vykonáva 
v ambulancii, okrem špeciálnych     
a individuálne indikovaných metód 
čistenia je jej dôležitou časťou aj 
odborná konzultácia s lekárom či 
dentálnou hygieničkou. Dôležitý je 
praktický nácvik domácej hygieny   
s ohľadom na stav chrupu pacienta, 
no často s pacientom konzultujem 
napríklad aj úpravu stravy. Vykona- 
nie kvalitnej dentálnej hygieny je 
základným stupňom pred akýmkoľ- 
vek ďalším postupom, keďže priamo 
vplýva na komfort, kvalitu i trvác- 
nosť vykonaného ošetrenia. U zdra- 
vého pacienta je ideálne jej absol- 
vovanie v pravidelných polročných 
intervaloch, vo vážnejších prípa- 
doch častejšie podľa stanovenia 
zubného lekára, resp. dentálnej 
hygieničky. Obzvlášť dôležitá je        
u pacientov s parodontitídou, kde 
býva hlavne na začiatku terapie 
opakovane indikovaná a v závislosti 
od  závažnosti môže byť rozdelená 
do viacerých sedení. U pacientov     
s fixnými ortodontickými aparátmi 
(tzv. strojčeky na zuby) je dôležité 
jej častejšie absolvovanie hlavne     
z dôvodu, že domáce čistenie je         
v tomto prípade komplikovanejšie    
a to býva dôvodom vyššej kazivosti 
chrupu. Samostatnú skupinu tvoria 
pacienti s fixnými zubnými náhra- 
dami a implantátmi, kde je doko- 
nalá dentálna hygiena nevyhnutná 
pre dosiahnutie maximálnej trvác- 
nosti protetickej práce.

66
-0

24
5

OHŇOSTROJE
široký sortiment

využite predvianočné zľavy

Továrenská 3
Košice ¦ 800-1800

www.pyromarianka.sk

0902 891 060
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1PRE BYT. SPOLOČENSTVÁ AJ NA SPLÁTKY - DOHODOU

0905 625 433 remal.kosice@centrum.sk

Maľby - nátery schodísk a nebytových priestorov.
Obnova bytov, fasád a nátery striech.

ČISTÉ STENY - ZDRAVÝ ŽIVOT

MALIARSKÝ SERVIS30
rokov
na trhu

30
rokov
na trhu

1. decembra 1835      
Hans Christian Andersen publikoval svoju 
prvú knihu rozprávok 

Výročia a udalosti
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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 

Mgr. Alžbeta Hadariová 0905 338 873
Ing. Renáta Sakslová  0907 779 017
Mgr.Monika Nigutová  0907 779 011

www.regionpress.sk
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Šéfredaktor: Ivan Brožík 
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Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   94.750 Bratislavsko Východ
BZ 100.200 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    38.810 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      45.115 Prešovsko+SB
SN    32.750 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

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

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09
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STROJOVÉSTROJOVÉ
POTERY

Rastislav HUDÁK
revízny technik
ODBORNÉ PREHLIADKY A SKÚŠKY EL. ZARIADENÍ 
A BLESKOZVODY, BEZ OBMEDZENIA NAPÄTIA TRIEDA B, 
MONTÁŽ, OPRAVA, ÚDRŽBA, ELEKTROINŠTALAČNÉ PRÁCE

086 36, Nižná Polianka 74, TEL,/FAX: 054/ 479 93 04, 
MOBIL: 0903 863 683, EMAIL: rastislav.hudak@atlas.sk
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Organizácia odpovednosti výrobcov

e-mail:
web:

zeo@zeo.sk
www.zeo.sk

Zabezpečujeme
zber, prepravu a recykláciu

odpadu z elektrických
a elektronických zariadení.
Elektrozariadenia nepatria
do komunálneho odpadu.

KOMPLEXNÉ REKONŠTRUKCIE
bytových a nebytových priestorov

omietky, sadrokartóny, obklady, dlažby
vodoinštalatérske práce, maľovanie
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Rýchlo, 
kvalitne, lacno

za rozumnú
cenu

ZŤP a dôchodcovia
so zľavou až 20%
0951 499 098

www.hilfe-in-wuerde.at
office@hilfe-in-wuerde.at

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

Sprostredkovanie opatrovateľskej
práce v Rakúsku už 15 rokov

0908 868 643 | +43 699 190 48 723 | +43 7672 722 51 12
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Čas tmy nemusí byť iba temný

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Prichádza čas, ktorý v detstve 
mnohých z nás bol tým najkrajším 
v roku. Bol taký zvláštny, po Ka-
taríne, najprv „voňal“ Mikulášom 
a prvými mandarínkami v roku, 
doma sa objavil adventný kalendár, 
plný dobrôt a podľa neho sme my, 
deti, odrátavali zostávajúce dni do 
vianočného času. Možno sa mýlim, 
ale všetko sa zdalo akési pokojnej-
šie, tichšie, také naozaj adventné.

Ten predvianočný čas má stále svo-
ju symboliku, do ktorej viac či menej 
zasahuje „modernosť“ doby, rodinné 
hodnoty, generačné zvyky a cirkevné 
tradície. Tie sú z toho všetkého pravde-
podobne najstálejšie.

Pre Kresťanov je advent začiatkom 
cirkevného roka, keď je očakávané 
oslávenie narodenia Ježiša Krista a 
jeho povstanie z mŕtvych, ktoré sa slávi 
na Veľkú noc. Tento adventný sviatok 
sa traduje už od 6. storočia. Advent, z 
latinského slova adventus, začína prvú 
nedeľu po 26. novembri. Adventný ve-
niec má presné pravidlá, ako by mal 
vyzerať. Správny adventný veniec by 
mal byť vyrobený z vetvičiek ihlična-
tých stromov alebo cezmíny, to preto, 
že predstavujú život. Ak je veniec zo 

slamy či prútia, mal by odháňať zlých 
duchov a domu dopriať požehnanie. 
Sviečky na ňom sa zapaľujú zásadne 
v smere hodinových ručičiek. Veľmi 
dôležitú úlohu hrajú farby. Hlavnou 
farbou adventu je a má byť fialová. Táto 
farba je symbolom pokory a dôstojnos-
ti. Všetky stuhy a sviečky, s výnimkou 
jednej, by mali byť fialové. Tá jedna by 
mala byť ružová, ktorá symbolizuje 
priateľstvo.

K Adventu neodmysliteľne patrí aj 
akési „uskromnenie, stíšenie“. Nie je 
to čas svadieb, hlučných zábav, určite 
nie hostín. Naopak, skorý príchod kaž-
dodennej tmy priam núka, ak je čas, 
možnosť, v rodinách sa viac venovať 
jeden druhému, rozprávať sa, byť spo-
lu, nemíňať tento čas na návštevy, ale 
venovať ho najbližším.

Tohtoročný Advent bude ťažký. 
Celý rok je ťažký. O to viac si 
môžeme vážiť to, že sme 
tu, že sme zdraví a že sa 
ešte môžeme na niečo 
tešiť.

Krásny a pokojný 
adventný čas, váže-
ní čitatelia!

28. november 1989    
Nežná revolúcia: Československá vláda a Občianske fórum sa dohodli 
na zrušení článku ústavy o vedúcej úlohe komunistickej strany 

Výročia a udalosti
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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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Ceny sú uvedené
vo vypitvanej váhe / kg

JUŽNÁ TRIEDA 66, KOŠICE  |  0903 471 103J

Ryby
z našej farmy

€/kg

€/kg

€/kg

€/kg

€/kg

€/kg

€/kg14.50

12.507.50

8.00

3.50

13.50

7.00
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- oddĺženie úverov
- zastavíme dražby
- zastavíme zrážky zo mzdy

PENIAZE NA RUKU!
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Všetky formality vybavíme za Vás

AJ POŠKODENÝCH
 AJ NEPOJAZDNÝCH

vykupstarsichvozidiel@gmail.com

0944 414 457

EKOLOGICKÁ LIKVIDÁCIA,
VÝKUP STARŠÍCH VOZIDIEL
od roku
výroby
1998

Je veľa ľudí, ktorí sa hrajú na kráľov. 
Niektorí majú peniaze, iní tituly a 
ďalší moc. Mnohí z nich sa vypraco-
vali svojim talentom a tvrdou prácou. 
Majú vplyv na mnohých ľudí a nieke-
dy im zachutia sláva a moc. Pyšní a 
mocní sa snažia kraľovať druhým. 
Nepočúvajú kritiku a niekedy ju aj 
umlčia. Neprijímajú iné názory a 
tých, ktorí ich hlásajú. Presadzujú 
svoje predstavy o fungovaní sveta 
okolo. Pýcha, moc a sláva nie sú dob-
rými vlastnosťami kráľov. Niektorí sa 
prezentujú silou, iní krásnymi slova-
mi, ďalší pozlátenými rúchami.

Bol raz jeden kráľ. Volal sa Belo 
IV. Údajne sa skrýval pred Turkami na 
hrade Zniev na Turci. Narodila sa mu 
dcéra Margita. Pomáhala hladným a 
chudobným. Vymenila zlatú korunu za 
tŕňovú. Zomrela mladá a svätá. Margita 
Uhorská, princezná s tŕňovou korunou. 
Uctievame si ju v Kláštore pod Znievom. 
Jej meno sme dali tento rok nášmu Domu 
sv. Margity. V týchto dňoch nám Martin 
Poloha z firmy Ukovmi ukoval tŕňovú 
korunu. Umiestnili sme ju pred Domom 
sv. Margity Uhorskej na Vrícku. V deň 
Krista Kráľa. Kráľa, ktorý mal moc od 
svojho Otca, a nechal sa ukrižovať za 

nás. Odmietol slávu a moc tohto sveta. 
Slúžil a obetoval sa za nás.

Mnohí mocní tohto sveta sú nemoc-
ní - zameraní na seba, hluchí a slepí 
k druhým. Sú hrdí na svoje talenty a 
úspechy, ale nevedia, že ich dostali do 
daru. Od kráľa, ktorý je nad všetkým. Na 
to, aby prinášali hodnoty. Nie pre seba, 
ale pre druhých. Králi sa nevyznačujú 
tým, čo nahromadili, ale tým čo rozda-
li. Ich sila nie je v silných slovách, ale v 
tichom načúvaní. Nemajú veľké paláce, 
ale srdcia. Nevyvyšujú sa, ale pokorne 
pokľaknú pred Jediným a skutočným 
kráľom. Mnohí prosia o pomoc a čakajú 
na dary. Lenže funguje to opačne - naj-
skôr sa dáva, až potom dostáva. Dávaj-
me druhým bez toho, aby sme očakávali 
vďaku, uznanie a odmenu. Odovzdajme 
seba, svoju bezmocnosť, starosti a trá-
penia nášmu kráľovi. 
Majme silnú vieru a 
buďme trpezliví. Je-
diný a skutočný kráľ 
vie, čo sa má stať. On 
odpúšťa, uzdravu-
je a prináša dary. 
Väčšie ako si 
vieme pred-
staviť.

Jediný skutočný kráľ

» Ján Košturiak

4. decembra 1996       
Mars Pathfinder pristál na Marse – prvé 
vozidlo na Marse 

Výročia a udalosti

2. decembra 1864    
cisár František Jozef I. vydal nariadenie rešpektovať v úradovaní 
jazyky nemaďarských národností Rakúskeho cisárstva

Výročia a udalosti
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Kuracie 
prsné rezne

079

-38%
kg

1.29

Banány

Kuracie 299

-44%
cena za 1 kg

5.39

CCHHLLAADDEENNNÉÉ

CCHHLLAADDEENNNÉÉ

Mozzarella 
• rôzne druhy

045

-30%

(100 g = 0,36)

125 g

0.65

169

-29%

(1 kg = 3,38)

500 g balenie

2.39

Mleté 
brav�ové mäso

Klementínky 089

-35%
kg

1.39

10 kg
XXL balenie

299

-48%

(1 kg = 0,30)

10 kg balenie

5.79*

Konzumné zemiaky neskoré
• varý typ B – prílohové
• neprané

 

u nás si nemuste 
vybera� medzi

ERSTVOS OU, 
KVALITOU A CENOU

OD PONDELKA 30. 11. 

Ponuka tovaru platí od 30. 11. do 6. 12. 2020 alebo do vypredania zásob. Chyby v tla�i vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zien v baleniach a varantoch ponúkaného tovaru. Odber ožný len v obvyklo nožstve.

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 18. 11. 2020.

Horalka

033

-21%

(100 g = 0,66)

50 g

0.42
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349

Supercena

(100 g = 1,75)

200 g

Jacobs 
Velvet
• instantá káva

Milka 
Mlie�na �okoláda  
• rôzne druhy

069

-46%

(100 g = 
0,79/0,77/0,69)

87,5/90/100 g

1.29

Granko

199

Supercena

(1 kg = 3,98)

500 g

Vinea  
• rôzne druhy

069

-46%

(1 l = 0,46)

1,5 l

1.29

Kelt 
• svetlé vý�apné pivo

099

-28%

(1 l = 0,66)

1,5 l

1.39

Jumbo arašidy  
• pražené, nelúpané

139

-22%

(1 kg = 2,78)

500 g

1.79

36/40 % 
alkoholu

Karatské KB 
• rôzne druhy

579

-27%

(1 l = 8,27)

0,7 l

7.99

Nitansky jogurt 
• rôzne druhy

029

-25%

(100 g = 0.19)

150 g

0.39*

... a mnoho �alšch výrobkov na www.lidl.sk
Ponuka tovaru platí od 30. 11. do 6. 12. 2020 alebo do vypredania zásob. Chyby v tla�i vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zien v baleniach a varantoch ponúkaného tovaru. Odber ožný len v obvyklo nožstve.

OD PONDELKA
30. NOVEMBRA

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 18. 11. 2020.

Deva
• rôzne druhy

019

-38%

(100 g = 0,72/ 
0,70/0,63)

26,5/27/30 g

0.31*
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partner firmy OKNOPLAST

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

Všetky
doplnky

ku oknám

Interiérové

náhradné 
diely 
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Najvyššiu kvalitu okien
                  považujeme za štandard

ZASKLENIE PRE TERASY, ALTÁNKY
PROTI POVETERNOSTNÝM PODMIENKAM

chránime vaše
bezpečie

BEZPEČNOSTNÉ DVERE

Akciové
ceny

do konca
novembra

66
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• moderne vybavená klinika má uzatvorené zmluvy
   so všetkými zdravotnými poisťovňami

• ošetrenie a diagnostika pomocou najnovších technológií 
   vrátane 3-D počítačového tomografu a dentálneho mikroskopu

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

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

do 24 hodín.

Miniimplantáty
Miniimplantáty sú menšou a lacnejšou verziou

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

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

Výhody:
• možnosť využiť Vašu
súčasnú protézu
• bezbolestná aplikácia
bez chirurgických rezov
• minimum kontraindikácií
• rýchle vhojenie
miniimplantátov
• možnosť okamžitého
zaťaženia

Implantáty All-on-4®

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

NAJNOVŠIE

TECHNOLÓGIE

V OBLASTI

IMPLANTOLÓGIE

0940 123 555  |  info@stomatologiaaupark.sk

www.stomatologiaaupark.sk

Nájdete nás

4. poschodie
/Medicínske centrum/

Básnik (ale už aj textár), vášnivý hu-
bár a oddaný otec a manžel Benja-
mín Škreko je známy najmä staršej 
generácii vďaka tomu, že často uve-
rejňoval svoju tvorbu v satirickom 
časopise Roháč. 

Jeho láskavý a nezameniteľný hu-
mor – napokon taký, aký je on sám - sa 
tak stal súčasťou mnohých rodín a do-
mácností. Humoristické prvky v jeho 
tvorbe prezrádzajú, že je to človek s op-
timistickým prístupom ku všetkému, s 
čím sa stretáva.

Táto črta sa nachádza aj v jeho 
zbierke básní Kam z kanape. Benja-
mín Škreko nám prináša svoje básne 
preto, aby nás potešil, poláskal, trošku 
sa s nami aj pomaznal pomocou svo-
jich čarovných slovíčok a kúziel, ktoré 
vie dať do nich on.

Jeho tvorba má v sebe všetko to, 
čo vie potešiť ľudského ducha: vtip, 
iskru, myšlienku, nenáročnosť, pritom 
však jedinečnosť. Nuž a tentoraz sa 
Benjamín Škreko prihovára aj k vám, 
milí čitatelia REGIONPRESSu, a to 
osobne:
„Stretnú sa dvaja a jeden hovorí...

V živote som už počul tisíce anekdot 
či úsmevných príhod, ktoré sa začínali 
touto formulkou. Každý raz som zbys-
tril, nevdojak sa usmial, spomalil. Ako 
inak, veď keď sa stretnú dvaja „a jeden 

hovorí“, okamžite vzniká ľudské puto, 
preskočí iskra záujmu a porozumenia.

V týchto dňoch sa zrazu medzi nich 
postavil zákerný nepriateľ, pandémia 
COVID 19, a potenciálny rozhovor sa 
mení na odmietavé zakývanie, povy-
tiahnutie ochranného rúška až na oči a 
ustráchané opísanie širokého oblúku...

Priatelia, s ktorými sa virtuálne 
stretávam aspoň prostredníctvom 
týchto riadkov, vopred ďakujem za 
každý čo i len tušený úsmev. Zaželajme 
si navzájom rýchly koniec nenormál-
neho karanténneho stavu. Neviem si 
predstaviť krajší scenár života, ako že 
stretnú sa dvaja, a jeden hovorí...“

Zabudnite 
na nevľúdny depresívny čas

» red
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MAXTRA+  
Pure Performance
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Kúpite v predajniach 
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MAXTRA+  
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www.normappd.sk
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»KÚPIM SIMSON aj diely. 
0949 505 827

»Kúpim 2- 3 izb byt v KE. 
Súrne. Hotovosť. 0910 652 
053

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682

»Predám bicykel pánsky 1/1 
2x6. Cena 60e. 0907 368 
279
»Darujem 3 ks telefóny- nie 
mobil. 0907 368 279
»Kúpim domáce tkané plát-
no vrecia kroje starožitnosti 
maľované truhlice. 0909 
117 320

»64 ROČNÝ HĽADÁ NA VÁŽ-
NE ZOZNÁMENIE PRIATEĽKU S 
DOBRÝM POCHOPENÍM OD 55 
DO 65. VOLAŤ NIE SMS. PRÍ-
PADNE S PRISŤAHOVANÍM DO 
OKR.PREŠOV 0949 613 262

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 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 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverej-
niť v ľubovoľných iných našich 
novinách, KE zameňte za skrat-
ku novín, ktorú nájdete na 
štvrtej strane vľavo dolu. Služ-
bu PlatbaMobilom.sk technic-
ky zabezpečuje ELET, s.r.o.

14 RÔZNE / iné    

16 ZOZNAMKA    

02 AUTO-MOTO / iné 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

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

ČÍS
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3. decembra 2004    
Oranžová revolúcia: Najvyšší súd v Kyjeve prehlásil prezidentské 
voľby na Ukrajine z 21. decembra toho istého roku za zmanipulované 

Výročia a udalosti

A ak si chcete váš veniec ešte na 
poslednú chvíľu pripraviť, môže-
te. Je to predsa jednoduché, prí-
padne je možné zakúpiť už zelený 
korpus s vetvičkami a ozdobiť si 
ho podľa vlastných zvykov a vku-
su v rodine. 

Na to vám bude stačiť iba tavná piš-
toľ (nie je podmienkou, rýchloschnúce 
lepidlo tiež rovnako pomôže) a ozdôb-
ky. Ak sa rozhodnete predsa len vyrá-
bať, tak nastrihajte čečinu či v niekto-
rých regiónoch aj čačinu, aby vetvičky 
mali dĺžku zhruba medzi desiatimi a 
pätnástimi centimetrami. Vetvičky pri-
kladajte na korpus a spodnú časť vetvi-
čiek spoločne s korpusom obmotávajte 
viazacím drôtom, prikladajte ďalšie 
vetvičky, aby sa navzájom prekrývali. 
Do hotového korpusu následne za-
pichnite kovové držiaky na sviečky 
alebo sviečky pripevnite na bodec s 
podložkou alebo klinec. Podložky na 
sviečky dostať v každom kvetinárstve 
a navyše – sú aj bezpečné, roztavený 
vosk nepreteká na veniec. Ozdôbky a 
dekorácie, sú úplne na vás a na vašej 
fantázii. Inak, najkrajšie sú tie, ktoré v 
tomto čase nájdete vo voľnej prírode, v 
lese, na záhrade, v parku. 

Symbolika sviečok na venci
1. sviečka sa zapaľuje prvú advent-

nú, tzv. železnú nedeľu. Sviečka je po-
menovaná ako nádej.

2. sviečka pripadá na druhú advent-
nú, tzv. bronzovú nedeľu a sviečka má 
symbolizovať mier.

3. sviečka, sa zapaľuje tretiu advent-
nú, tzv. striebornú nedeľu a symbolizu-
je priateľstvo.

4. sviečka sa zapaľuje ako poslednú 
v štvrtú adventnú nedeľu, táto sviečka 
je pomenovaná láska.

A vedeli ste, že časté sú aj vence s 
piatou, bielou sviečkou, ktorá je v stre-
de? Tá sa má zapaľovať na Štedrý deň 
a má symbolizovať samotného Krista.

Mimochodom, doba a vkus výraz-
ne zmenili aj tvary adventných vencov. 
Ibaže ten nemenný patrí kruhu. Preto-
že v kruhu sa všetko začína, pokračuje, 
vyvíja a aj končí, uzatvára. Tak, ako 
náš život. Alebo – ako cirkevný rok pre 
veriacich kresťanov.

Mimochodom, každý s láskou a 
doma vyrobený adventný veniec, kto-
rý tak ozvláštňuje rodinnú atmosféru 
predvianočného obdobia, je ten naj-
krajší. 

Výroba adventného venca

» red
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BOHOSLUŽBY
za odvrátenie epidémie
Z vďačnosti Pánu Bohu a sv. Rozálii, ako aj z dôvo-
du neustálej potreby modliť sa za ochranu mesta 
a jeho obyvateľov, slúžime nedeľné sv. omše o 
15:15 v kaplnke sv. Rozálie na Cintoríne sv.Rozálie.

Každú prvú nedeľu bude sv. omša obetovaná tra-
dične za zosnulých. Vo všedné dni je sv. omša na 
Rozálii každý piatok o 16:00 hod. 

Rímskokatolícka farnosť sv. Ondreja, Košice
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Súkromná SOŠ PAMIKO   ¦   Kukučínova 23, 040 01 KOŠICE
tel.: 055/6251419   ¦   mobil: 0905 738 066, 0905 541 264
e-mail: pamikoskola@gmail.com
Informácie pre záujemcov: denne od 8:00 do 14:00 h

Kvalita výučby – vysoká odbornosť, individuálny prístup k žiakovi, používanie netradičných metód,
využívanie poznatkov zo zahraničných škôl – dávajú dobré predpoklady pre široké uplatnenie v súkromnom sektore.

Výber žiakov sa uskutoční priamym pohovorom s dôrazom na záujem žiaka o danú profesiu
v mesiaci máj 2021 v priestoroch Súkromnej SOŠ PAMIKO.

Mesačný školský poplatok za jedného žiaka – po dobu 10 mesiacov šk. roku činí:
I.ročník: bezplatne   ¦   II.ročník: 15,- €   ¦   III.ročník: 15,- € 

Poskytuje možnosť výučby v duálnom vzdelávaní
v školskom roku 2021/2022 v týchto učebných odboroch:

spoločné stravovanie
s maturitou  20 žiakov
(diaľková forma) 2 roč. štúdium

kuchár, kuchárka 15 žiakov
čašník, servírka  15 žiakov

V prípade záujmu o osobnú konzultáciu nás kontaktujte telefonicky

www.pamikoskola.sk

facebook: @pamikoskola

Naši zmluvní zamestnávatelia vyplácajú podnikové štipendium
a odmenu za produktívnu prácu všetkým našim študentom.
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 15. 12. 2020 

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

splátky od 149 €

zimné záhrady 

splátky od  €

VYHRAJTE 400 €

spspsppppspspspsppppspspspspspsspspspspsspspspspspspsssppplllllllllllllllllllllátáátátátáátátátáátttátátááttkkkkkkkkkkkkkkkkkkkky oyy oooooy oy oy oy oy oy oy oy oy oy y oy y oy oy ooy oy oy oy oyy oyy ooyyyyyyyyy ddddddddddddddd ddd d dd d d d dd d dd dd dd €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€splátky od 49 €

balkóny rámové
bezrámové

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 50%
splátky od 98 €

PONUKA PRÁCE

OBSLUHA
VZV 
HLUK /ČR

- 140 Kč/ netto / hodina
- 12hodinové zmeny – denné/nočné    
  (možnosť pracovať nadčas)
- Ubytovanie zabezpečené 
  hradene firmou
- Možnosť dostavania zálohy
- Pri odpracovaní pracovného 
  fondu motivačné bonusy

+421 908 914 180
KONTAKT

85
_0
76
9

ZABEZPEČÍME 
A ZAPLATÍME 

VÁM 

COVID 
TEST

info@c-group.sk I 0903 431 350
nabor@c-group.sk I 0910 431 545
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PRIJMEME

3000 EUR/mesačne Brutto
Mäsiar (Rakúsko)

2100 EUR/mesačne Brutto
Pomocník (Rakúsko)

2600 EUR/mesačne Brutto
SKLADNÍK (Nemecko)K
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   Autorizovaný GEODET
Ing. Miloš Ondruš

 0907 535 007
  geofix@geofix.sk

Geometrické plány
Zameranie pozemkov,
adresného bodu

Vytyčovanie hraníc, 
stavieb, polohopis, výškopis

za rozumnú cenu,
rýchlo a jednoducho

www.geofix.sk

MONTOVANÉ
STAVBY

TrendyDom
TrendyDom.sk ¦ info@TrendyDom.sk ¦ 0911 251 559
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