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NONSTOP INFOLINKA

NA ČOKOĽ’VEK OD AŽ DO
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

BIELE
vzor

BIELE
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

ČEREŠŇA
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ
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www.ocelovedvere.sk
ocelovedvere@ocelovedvere.sk

kovanie ZDARMA

zameranie ZDARMA
v ponuke aj

INTERIÉROVÉ
DVERE

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

DUB
vzor
DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

0917 56 36 12
0911 60 20 40 objednávky príjmame telefonicky

odborná montáž s licenciou
technickej služby od polície SR

AKCIA 270€

v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge   všetky dvere SKLADOM

EKOLOGICKÁ LIKVIDÁCIA,
VÝKUP STARŠÍCH VOZIDIEL

PENIAZE NA RUKU!
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AJ POŠKODENÝCH AJ NEPOJAZDNÝCH

vykupstarsichvozidiel@gmail.com

0944 414 457

od roku
výroby
1998

Všetky formality

vybavíme za Vás

DOMÁCI KUTIL

0950 889 209
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• zapojíme práčku, umývačku riadu
• opravíme zásuvku, WC, umývadlo
• poskladáme, presťahujeme
  alebo vypratáme nábytok
• navŕtame poličku, zrkadlo či obraz
• a kopec iného ...

šatníkové
a policové
zostavy,
vešiakové steny,
komody a iné...

ZAMERANIE a ukážka vzoriek u Vás doma ZDARMA

MLYNSKÁ 5, KOŠICE • www.secdoor.sk
0915 285 700 • 055/381 25 30
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Okamžitý výkup nehnuteľností
v hotovosti - aj zadlžených

    Už 24 rokov
sme tu pre Vás!

Hutnícka 22, Košice
www.realplus.sk

1.500€ODMENA
ZA TIP AŽ

0918 18 11 11 • 055/303 11 11
          

1 izb. LETNÁ + PARK. MIESTO /KE - SEVER/
OV, 2. p., 32 m2, bez balkóna, pivnica, pôvodný stav                  
s vymenenými plastovými oknami a plávajúcou podlahou, 
tehlový bytový dom.

CENA:        84.000 €         mobil: 0917 969 909

GARÁŽ  PAJOROVA /KOŠICE-STARÉ MESTO/
OV, 16 m2, v garáži je zavedená elektrina.

CENA:         25.000 €         mobil: 0915 864 533

2 izb. ŽELEZIARENSKA 21 /KOŠICE - ŠACA/
OV, 3.p, 53m2 , bez balkóna, pivnica, pôvodný stav                      
s vymenenými plastovými oknami a plávajúcou podlahou.

CENA:    DOHODOU        mobil: 0905 261 117

SKLADOVANIE
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Pozvárame nový
a opravíme
starý projekt
Výroba a montáž
oceľových konštrukcií
• Mreže • Brány • Stoly • Schody
• Zábradlia • Nosníky • Strechy
• Balkóny • Konzoly • Reklamné nosiče

0911 150 447
www.regionpress.sk
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Chcete chovať hydinu?

Objednávky: www.matejovdvor.sk
0902 466 448  0902 606 436  0902 692 290

Nosnice
Brojlery

Morky
Káčatá

Húsatá
Husokačky

PREDAJVO VAŠOMOKRESE

100% záruka kvality   Sme tu pre Vás už 30 rokov
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ZABEZPEČÍME 
A ZAPLATÍME 

VÁM 

COVID 
TEST

PONUKY PRÁCE

OSTRAVA
OD 700€ - 900€ / NETTO/MESIAC
- OPERÁTOR VÝROBY
- OBSLUHA VZV
- ZVÁRAČ CO2
  - možnosť pracovať na živnosť
  - ubytovanie zabezpečené

HRADEC KRÁLOVE
 145 KČ/ NETTO HODINA 
- OPERÁTOR VÝROBY
  - ubytovanie zabezpečené

VIAC INFO NA TEL. ČÍSLACH: 
0800 500 091 - BEZPLATNÁ LINKA                                          
+420 702 193 121www.qualident.sk

37
-0

00
2-

1

 

Bolesť v ústach – najčastejšie príčiny 1
Akýkoľvek bolestivý proces v ústnej dutine je pre jedinca veľmi nepríjemný 
a je ťažké sa od neho odosobniť. Príčiny, s ktorými sa vo svojej praxi 
stretávam, sú pomerne pestré. Najčastejšou príčinou bolesti  je  samozrej-
me 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). Štandard-
ným 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. Ich pôvod nie 
je dostatočne objasnený, predpokladá sa, že za ich vznikom stojí dedičnosť, 
stres i nevyvážená strava.  V týchto prípadoch sa zameriavame predovšet-
kým na symptomatickú liečbu v podobe lokálnych gélov a mastí v kombiná-
cii s  obohatením stravy o vitamíny.

MDDr. Lenka Budziňáková
Zubná ambulancia a dentálna hygiena

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

0905 245 995
DODACIA DOBA OD 3 DNÍ

ŽALÚZIE

Košice, Priemyselná 4
www.safiroll .sk
safiroll@safiroll.sk
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• drevené interiérové žalúzie
• vertikálne textilné žalúzie
• retiazkové - ISO systém
• vonkajšie role� - plast, AL
• textilné roletky - rôzne �py
• slnečné clony na okná
• sieťky proti hmyzu
• plastové zhrňovacie dvere

šafi-ro

66
-0

01
2-

1

-odvoz-dovoz
-sťahovanie
vypratávanie
pivníc, záhrad
-likvidácia 
azbestu-eternito-
vých striech, staveb-
ného a iného odpadu
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Kúpim GARÁŽ | Kúpim BYT
   v Košiciach 094 9 854 569
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Volajte na 0907 900 717 a dozviete sa maximálnu
predajnú cenu Vašej nehnuteľnosti. Bezpečne a spoľahlivo

všetko zabezpečí realitný maklér Alena Katonová
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KOMPLEXNÉ REKONŠTRUKCIE
domy  |  byty  |  jadrá

0907 268 305  |  www.samkovci.sk
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maľby nátery
0903 606 861MALIAR
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Rekonštrukcie
bytových jadier, 0910 433 877
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PÍLENIE a LIKVIDÁCIA rizikových
 STROMOV  0905 161 243

Po pokore a štedrosti dnes 
o dobroprajnosti

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Osobitný druh prívetivosti srdca, keď 
dokážeme inému človeku dopriať a 
tešiť sa z jeho úspechu, zisku či ocene-
nia, alebo „iba“ každodenného šťas-
tia a spokojnosti, to je vzácnosťou, 
ktorú keď darujeme, získame ešte 
viac. A tomu sa vraví – dobroprajnosť.

   
Žičlivosť ako povahová črta člove-

ka nie je samozrejmosť. Naopak, čím 
viac nás okolnosti trápia a zaťažujú, 
tým je vzácnejšia. Aj preto je dôležité, 
aby tej záťaže bolo čoraz menej. Bolo by 
šťastím pre nás všetkých na našom Slo-
vensku, ak by  zlobu, faloš, boj o zisky 
a moc a vplyv na bezbranných a často 
aj bezmocných občanov v takej miere 
surovosti a bezcitnej neempatie nepre-
nášali politici.

Niektorí ľudia v rámci takzvaného 
„spoločenského bontónu“ dokážu na-
sadiť masku charity, čo je vlastne iba 
iný výraz pre dobroprajnosť, jeden z 
viacerých, iní to nejak s ťažkým výdy-
chom „zvládnu“. Žiaľ, iba veľmi málo je 
tých, ktorí sú dobroprajní takpovediac 
„od naturelu“,ktorí to, čo vyslovia, je 
skutočne pravda, čiže ich vnútorné 
prežívanie. Málo ich poznáme, pretože 

sa s tým nijako nechvália ani bulváru, 
ani inak. Oni tak proste žijú. A konajú.

Málokto si však uvedomuje, že z 
prajnosti voči druhému čerpáme vi-
tálnu duševnú energiu pre vlastný ži-
vot. Žičlivosť má v sebe účet uznania 
voči nášmu priateľovi či známemu, na 
ktorý sa pripisuje vysoký úrok vďač-
nosti. Návratnosť tejto sociálnej cnosti 
je veľká. Žiaľ, pre mnohých doživotne 
nepoznaná. Naopak, aj podľa medicín-
skych odborníkov zdravej dlhovekosti 
pomáha optimizmus, skromnosť, dob-
roprajnosť.

Dobroprajnosť sa vyjadruje v rado-
vaní sa i trpení s inými. Je to vnútorný 
postoj srdca, ktorý nás nakláňa k tomu, 
že želáme dobro blížnemu. Dobropraj-
nosť je treťou zo siedmich cností, je to 
predovšetkým láskavosť, 
ľudskosť, obdiv, chari-
ta, súcit, priateľstvo bez 
predsudkov a príčiny. Že 
už takmer ani nepoznáte? 
No ale – v kom je chyba?

Pekný týždeň, 
milí čitatelia!

www.jarekcistikoberce.sk ¦  0915 937 226
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čistí čalúnený nábytok a koberce u Vás aj u nás

66
-0

04
0

SPRACOVANIE DAŇOVÝCH PRIZNANÍ

Ing. Martina Bukovská
+421 948 249 056
bukovska.martina@gmail.com
www.bukovska.sk

Kontakt:
Telefón:
Email:

Daňové priznanie k dani z príjmov FO – typ A
Daňové priznanie k dani z príjmov FO – typ B – paušálne výdavky
Daňové priznanie k dani z príjmov FO – typ B – skutočné výdavky
Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel
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KOŠICKO

kosicko@regionpress.sk

Redakcia: Němcovej 30 
KOŠICE

Každý týždeň: 
Košice I, Džungľa, Košice I, Sever, 
Košice I, Sídlisko Ťahanovce, Ko-
šice I, Staré Mesto, Košice I, Ťaha-
novce, Košice II, Myslava, Košice II, 
Pereš, Košice II, Sídlisko KVP, Koši-
ce II, Šaca, Košice II, Západ, Košice 
III, Dargovských hrdinov, Košice III, 
Košická Nová Ves, Košice IV, Bar-
ca, Košice IV, Juh, Košice IV, Nad 
jazerom, Košice IV, Vyšné Opátske 

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

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

KOŠICE
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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    42.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO      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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za 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
www.facebook.com/V.Skrivanek 37
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Umývanie a náter fasád
Čistenie a náter striech

až -20%

Volajte Zdarma: 0800 22 10 12

JARNÁ AKCIA
sk
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Ing. Soňa Ko

Kontaktujte ma, rada
Vám poradím.

Realitná maklérka, ktorej
môžete dôverovať

Chceli by ste vedieť
jej trhovú cenu?

Predávate nehnuteľnosť?

vačevičová
certifikovaný realitný maklér
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PLASTOVÉ OKNÁ

Dôchodcovia a ZŤP,  ZĽAVY do 30%

OKNÁ AJ
NA SPLÁTKY ZĽAVY

do30%
zľava sa vypočíta podľa odberu a množstva, uplatnenie zľavy je potrebné nahlásiť vopred pri zameraní technikovi

Dôchodcovia a ZŤP
zľava sa vypočíta podľa
odberu a množstva,
uplatnenie zľavy je
potrebné nahlásiť vopred
pri zameraní technikovi

DVERE / ŽALÚZIE / SIEŤKY / PARAPETY / MONTÁŽ / SERVIS

0919 204 754
samoplussro@gmail.com

0919 204 754
samoplussro@gmail.com

www.samoplus.sk

SIETE PROTI
HMYZU

ŽALÚZIE

ceny sú bez DPH

VÝSPRAVKY / ODVOZ ODPADU

SKLADNÁ 1 / ČAŇA
1. POSCHODIE, STARÉ NÁKUPNÉ STREDISKO NAD TESCOM

www.samoplus.sk
SAMOplus
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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

MALIARSKY SERVIS30
rokov
na trhu

30
rokov
na trhu
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Supercena

(1 kg = 9,16)

250 g balenie

250 g

069

-30%

(1 kg = 2,76)

250 g

0.99CHLADENÉ

CHLADENÉ319

-40%
cena za 1 kg

5.39

Kuracie 
prsné rezne

CHLADENÉ

065

-34%

(100 g = 
0,59/0,58)

110/112 g 

0.99

Gazdovská parenica  
• údená/neúdená

239

-40%

(1 kg = 4,78)

500 g

3.99

Spišské párky

Tvaroh hrudkovitý
• jemný

069

-22%

(100 g = 0,35)

200 g 

0.89

Smotanová 

• rôzne druhy

Maliny

249

-28%

(1 kg = 4,98)

500 g

3.49

• 41 % tuku

095

Supercena

(100 g = 0,63)

150 g

Camembert

Prominent 
smotanový jogurt 
• rôzne druhy 

u nás si nemusíte 
vyberať medzi

OD PONDELKA 15. 2.
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299

-25%

(1 l = 3,99)

0,75 l

3.99

38 % 
alkoholu

999

1 kg

Lavazza Caffè 
Crema Classico
• zr�ková káva

059

Supercena

(1 l = 0,39)

1,5 l

Kofola 
• rôzne druhy

Prosecco DOC

419

-30%

(1 l = 8,38)

0,5 l

5.99

Stará 
myslivecká

075

Supercena

(100 g = 0,58)

130 g

Rodinné 
oblátky
• rôzne druhy 

044

-44%

(1 l = 0,88)

0,5 l

0.79

Radler
• cit�ón/

t�avý cit�ón

079

-38%
100 g

1.29

• rôzne druhy
• v ponuke aj Or�ešková 

čokoláda 100 g za 0,89 €

029

Supercena

(100 g = 0,21)

135 g

Prominent 
smotanový jogurt 
• rôzne druhy 

... a mnoho ďalších výrobkov na www.lidl.sk

OD PONDELKA
15. FEBRUÁRA
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»Ponúkam dom na pre-
nájom Veľká Ida. 0918 
128 944
»Kúpim 2- 3 izb byt v KE. 
Súrne. Hotovosť. 0910 
652 053

»Kúpim haki lešenie, 
0908 532 682

»Kúpim KRÁLIČIE KOŽE 
0905 350 531

»KÚPIM STARŠIU VZDU-
CHOVKU VZ-35,47, SLAVIA 
0910 419 469

»Hľadám žienku s kto-
rou by som sa delil o 
šťastie, ktorú by som 
každý deň obdarovával 
láskou. Mám40r. 0940 
754 952

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 uverejniť 
v ľubovoľných iných našich no-
vinách, KE zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na druhej 
strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

08 STAVBA                    

16 ZOZNAMKA    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

14 RÔZNE / iné    

07 REALITY / iné       

auto-moto/predaj 1
auto-moto/iné 2
byty/predaj 3
byty/prenájom 4
domy/predaj 5
pozemky/predaj 6
reality/iné 7
stavba 8
domácnosť 9
záhrada a zverinec 10
hobby a šport 1 1
deťom 12
rôzne/predaj 13
rôzne/iné 14
hľadám prácu 15
zoznamka 16
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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

Slovensko každý deň počíta desiatky až 
stovky úmrtí ĽUDÍ na COVID. Ani tie však 
nedokážu prinútiť vládu Igora Matoviča, 
aby prestala riešiť samých seba a svoje 
vzájomné škriepky a začala radšej KRÍZO-
VO RIADIŤ ŠTÁT.

Slovensko sa zaradilo medzi najhoršie 
postihnuté krajiny na celom svete a vláda 
stále iba chytá mačku za chvost. Všetko 
neskoro! Covid automat spúšťame až v 
čiernej fáze a meníme ho takmer deň pred 
spustením. Na nové hrozby nereagujeme 
vôbec!

Premiér si po fantazmagórii s plošným 
testovaním vymyslel novú hračku s výro-
bou vakcíny na Slovensku.

Matovičova vláda fatálne zlyhala 
pri nástupe agresívnejšieho britského 
variantu koronavírusu. Celá Európa                           
reagovala ešte pred Vianocami prísnym 
lockdownom, zabezpečili pre obyvate-
ľov účinnejšie  FFP2 respirátory a čo naši 
“odborníci vo vláde”? Tí sa hádali o ná-
kupoch Ag testov. Výsledok vidíme všet-
ci – nemocnice sú plné, ľudia zomierajú              
a štátu už nikto neverí. Minister “štatista” 
Krajčí sa na tlačovke čuduje, ako veľa ľudí 
má u nás britskú mutáciu...

Po Európe sa najnovšie šíri nebezpečná 
juhoafrická mutácia a slovenská vláda sa 
zamotala do svojich semaforov, s ktorými 
prišla tak pol roka po funuse. Základné 

veci, akými sú rozdávanie respirátorov či 
vitamínov aspoň ohrozeným skupinám, 
sú zjavne pod úroveň našich ministrov. 

Nemocnice vyhadzujú nepoužité vak-
cíny, lebo štát nedokázal kúpiť injekčné 
striekačky, ale premiér Matovič s minis-
trom Krajčím majú čas riešiť vlastné fan-
tazmagórie o výrobe vakcín. V krajine, 
ktorá nevie zabezpečiť ani len poriadnu 
registráciu na očkovanie.

Veľké ambície sú fajn. Lenže štát pod 
vedením Matoviča s Krajčím zlyháva             
v úplne základných opatreniach proti 
šíreniu vírusu, ich vynucovaní, zrozu-
miteľnosti, v schopnosti reagovať rýchlo                
a efektívne. Toto neodpustiteľné zlyhanie 
nás, žiaľ, bude stáť ešte veľa životov.

Naozaj treba začať krízovo riadiť štát. 
Dokážete si to páni Matovič a Krajčí pri-
pustiť? Pochybujem. Slovensko má na 
viac!

ĽUDIA ZOMIERAJÚ, PREMIÉR 
MATOVIČ RIEŠI NEZMYSLY
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» Tomáš      
Drucker

0919 204 754

SIETE PROTI
HMYZU

Servis
Montáž
Dodanie
Oprava
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www.samoplus.sk
SAMOplus
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Prijmeme
rušňovodičov a vedúcich posunu

na vlečke U.S.Steel Košice
Mzda : 1.100,-€ - 1.500,-€Zabezpečené ubytovanie

Tel.č. 0910 381 104 52
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Zdravotní klauni premenia vaše � � z dane na detský smiech
Napriek koronakríze zrealizovali profesionálni 
zdravotní klauni z Červeného nosa v r. ���� spolu 
� ��� klauniád. Z celkového počtu bolo ��� online 
formou, ��� klauniád pri nemocniciach, ostatné 
boli štandardné osobné návštevy a programy. Svo-
je aktivity mohli realizovať aj vďaka príspevkom 
z � � z dane, o ktoré sa uchádzajú aj v tomto roku.

Počas celého roka sa viac ako ��-člennému tímu 
zdravotných klaunov podarilo zrealizovať ��� osob-
ných zdravotných klauniád na detských oddele-
niach nemocníc, online klauniád pre hospitalizované 
deti bolo ��. Deti čakajúce pred ambulanciami od-
borných lekárov rozveselili ���-krát. Na operácie 
odprevádzali zdravotní klauni deti počas ��� dopo-
ludní. V rámci programu Prezuvky máme zavítali 
v minulom roku do domácností s dlhodobo chorý-
mi deťmi v intenzívnej liečbe ��-krát osobne 

a ��-krát cez videohovor. S celotýždňovým programom 
Cirkus Paciento v roku ���� navštívili zdravotní klauni 
� zariadenia. V rámci programu Smiech nepozná vek zrea-
lizovali celkom �� klauniád v zariadeniach pre seniorov 
a �� online videohovorov so seniormi. 

Aktuálne sa kvôli kritickej epidemiologickej situácii zdra-
votní klauni opäť na čas presunuli do online priestoru a ro-
dičia chorých detí môžu zdarma rezervovať Klaunskú náv-
števu online na rezervacie.cervenynos.sk. 

Pošlite nám vaše � � z dane a pomôžte zdravotným 
klaunom prinášať radosť a smiech tým, ktorí to 
potrebujú. Údaje na poukázanie �% z dane:
IČO/SID: ��������  Právna forma: občianske združenie  
Obchodné meno/názov: ČERVENÝ NOS Clowndoctors 
Ulica: Klenová  Číslo: ����/�  
PSČ: ��� ��  Obec: Bratislava – Nové Mesto

VÝSTAVBA
RODINNÝCH

DOMOV
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VO VÝHODNÝCH CENÁCH

AJ V ROKU 2021

Košice      0905 642 837      www.pribulamix.sk
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Sme priami výrobcovia a špecialisti na najpredávanejšie stoličkové výťahy na svete!

Stannah Vám ponúka 
stoličkové výťahy na 

všetky typy schodísk.

ŤZP občanom poradíme, 
ako získať na zakúpenie 

štátny peňažný príspevok.

0800 162 162
Zavolajte na naše bezplatné telefónne číslo

www.stannah.sk

Viac ako 

750 000 
Stannah  

inštalácií
výťahov

SPÔSOBUJÚ VÁM SCHODY PROBLÉM?
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TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE

farba
ANTRACIT

farba
ANTRACIT

farba
BIELA

PRÍSTREŠKY - TERASY - RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE - TIENENIE NA STRECHY - SKLENENÉ STRECHY - STAVEBNÉ PRÁCE

Materiály:
HLINÍK, DREVO

www.montter.sk   0919 365 022
 RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLEN

NOVINKA HLINÍK v DREVODEKORE,  ZLATÝ DUB  a  ORECH

Pripravte sa na leto už teraz  a využite JARNÉ ZĽAVY

S
Y

kde potrebujete.Staviame tam,

Zvýhodnená cena
na tieto farbyANTRACIT

7016
BIELA
9016

HNEDÁ
8003

HNEDÁ
8017

OBJEDNAVKY@MONTTER.SK�
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PONÚKAME PRÁCU V ČR 
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

VÝHODNÉ PLATOVÉ 
PODMIENKY

- VODIČ VZV 
  (V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME 

   VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY

BLIŽŠIE INFORMÁCIE 
NA BEZPLATNEJ LINKE: 

0800 500 091
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