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

ZAMERANIE a ukážka vzoriek u Vás doma ZDARMA

0915 285 700  055/381 25 30
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Všetky formality

vybavíme za Vás

PENIAZE
NA RUKU!  

ZEEEEEEEEEEEEE
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  

tky formality

EKOLOGICKÁ LIKVIDÁCIA,
VÝKUP STARŠÍCH VOZIDIEL
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AJ POŠKODENÝCH AJ NEPOJAZDNÝCH

vykupstarsichvozidiel@gmail.com

0944 414 457

od roku
výroby
1998
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www.cisteniehrobov.sk

www.regionpress.sk
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INFOLINKANONSTOP (VYBAVTE SI PÔ I KUAJ CEZMOBIL)

PÔ I KY
od 18 do 80 rokov

0918 709 028

CENTRÁLA:

Fejova 1, Košice
- pri reštaurácii Stará Sýpka
- vchod priamo z ulice, LTÁ REKLAMA

od 300€ do 20 000€

ahojR
Nové, lepšie pô i ky

SKLADOVANIE
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0904 074 399
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Alebo viete o niekom z Vášho okolia,

Dajte nám na neho kontakt.
ODMENA VÁS NEMINIE!

904 074 399

VYKÚPIME
Váš byt

Vášh k li

EE
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Oprava
zatekajúcich
a poškodených
striech - fasád

Čistenie striech a fasád od rias a machu
Oprava a montáž žľabov, komínov
Práce vo výškach všetkého druhu

0911 150 447
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0905 489 069 | 0907 954 380
www.drevsting.sk
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DREVENÉ OKNÁ | DVERE | INTERIÉR | BRÁNY | PODLAHY | SCHODY

. 78
KOŠICE
055/685 57 87

výrobca

- %-30%
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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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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

DISTRIBÚCIA (83.740 domácností)
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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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ZARIADENIE PRE SENIOROV
Minerva n.o., Straňany, Michalovce

PRIJÍMA NOVÝCH KLIENTOV 0903 723 044Í

www.regionpress.sk
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maľby nátery
0903 606 861MALIAR
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PLOCHÁ STRECHA  ZELENÁ STRECHA  HYDROIZOLÁCIE
 hydroizolacie.kosice@gmail.com   0 9 0 3  6 5 8  5 8 3
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KOMPLEXNÉ REKONŠTRUKCIE
domy  |  byty  |  jadrá

0907 268 305  |  www.samkovci.sk

66
-0

10
4

Elektrické rekonštrukcie v bytových domoch
Údržba a odstraňovanie elektrických porúch
www.jmelektro.sk                      0948 609 910
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v HOTOVOSTI0949 854 569
Kúpim GARÁŽ | Kúpim BYT
v Košiciach

VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMOV 
NA K¼ÚÈ TEL.0905 791 729

VETERINÁRNA AMBULANCIA
Košice-Pereš

www.sivet.sk
info@sivet.sk oskoro
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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

REKONŠTRUKCIE 
BYTOV, DOMOV
omietky, maľby, obklady, sadrokartóny

0915 247 802
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Izolovanie pivníc
0910 433 877

Kúpim obrazy, známky, knihy
0907 225 216
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Špecialisti na ručné výkopové práce
Kopáči s.r.o.   0915 315 147 
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Zberateľ kúpi odznaky, medaily, staré
listiny, vyznamenania. 0908 108 287

www.abtex.sk
0915 595 575

VÝDAJNÉ MIESTO
Rastislavova 68, Košice
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ZDRAVOTNÍCKE odevy a obuv

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

odborná montáž s licenciou
technickej služby od polície SR

AKCIA 290€

v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge    všetky dvere SKLADOM

0917 56 36 12
0911 60 20 40

 Sídlisko Terasa, Sokolovská 5   |   Po-Pia: 8-17
 Sídlisko Ťahanovce, Americká trieda   |   Po-Pia: 9-18

   obchodný dom KLAS (bývalá MILA) 1. posch.
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Realizujeme 

STROJOVÉ
POTERY
0948 300 988

PIESOK
ŠTRK

KAMENIVO

dovoz 
zdrama
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7DROBNÉ
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

www.qualident.sk
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MDDr. Lenka Budziňáková
Zubná ambulancia a dentálna hygiena

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

Extrakcie zubov - ako im predísť
Dôsledným dodržiavaním preventívnych opatrení by sa mal zdravý jedinec 
vyhnúť komplikáciám v oblasti ústneho zdravia. Odhalenie a riešenie aj 
drobného zubného kazu v čo najkratšom čase býva kľúčovým faktorom pre to, 
aby sme sa vyhli komplikáciám v podobe bolesti a vzniku zápalu, či v krajnom 
prípade nutnosti extrakcie. Zriedkavo je možné, že pacient príde k zubnému 
lekárovi s pomerne nenápadne vyzerajúcim zubným kazom, ktorý sa ale po 
otvorení prejaví ako rozsiahly a zasahuje až do zubnej drene, no ani to zďaleka 
nie je dôvodom pre extrakciu zuba. Na základe vlastných skúseností môžem 
povedať, že vo väčšine prípadov je hlboký kaz, siahajúci blízko až priamo do 
zubnej drene, výsledkom dlhotrvajúceho a nepovšimnutého procesu. Mnohokrát 
je dôvodom ťažkostí nedbanlivosť pacienta, ktorá vyústi do masívnej deštrukcie 
zuba kazom alebo do rôznych štádií parodontitídy. Pomerne často sa stretávam 
s prípadmi, keď  pacient prichádza s odporúčaním na vytrhnutie zuba, no chce si 
ešte vypočuť iný názor. Vzhľadom na súčasné možnosti zubného lekárstva v 
kombinácii so snahou zubného lekára môžem povedať, že vo väčšine týchto 
prípadov je možné extrakcii predísť a zub zachrániť. Rozhodujúcim faktorom 
býva hlavne ochota pacienta riešiť problém v čo najkratšom čase. Aj keď 
vytrhnutie zuba sa niekomu môže javiť ako rýchle a pomerne pohodlné riešenie 
akútnej bolesti, z dlhodobého hľadiska je určite najvhodnejšie využiť všetky 
dostupné prostriedky pre jeho záchranu.
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-odvoz-dovoz
-sťahovanie
vypratávanie
pivníc, záhrad
-likvidácia 
azbestu-eternito-
vých striech, staveb-
ného a iného odpadu
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Tel:0905 267 750 KOŠICETel:0905 267 750 KOŠICE

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 rolety - plast, AL
textilné roletky - rôzne typy
slnečné clony na okná
sieťky proti hmyzu
plastové zhrňovacie dvere

šafi-ro

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

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

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



KE21-21 strana- 3

SLUŽBY, BÝVANIEKOŠICKO 3

Vchodové dvere
do rodinných domov

e-mail: bf-trade@bf-trade.sk       www.bf-trade.sk

ZÁRUKA na okná
5 rokov

tradícia15 rokov

- špičkové profily

- s celoobvodovým
  kovaním

Materiály používané pri výrobe:
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Pri montáži
dodržiavame

prísne
hygienické

a bezpečnostné
opatrenia

Pri mont

Akcie
sa nekombinujú

V cene je zahrnuté okno vrátane dopravy, demontáže, montáže, úpravy ostenia,
vonkajších a vnútorných parapiet, retiazkových žalúzií ISSO a DPH, likvidácie starých okien.

Brugmann
SALAMANDER

500€
REHAU

700€

Brugmann
SALAMANDER

385€
REHAU

530€

Brugmann
SALAMANDER

510€
REHAU

700€
Brugmann
SALAMANDER

480€
REHAU

590€
AKCIAAKCIA

AKCIA
KOŠICE
Južná trieda 97
(pred ČS OMV)

tel.:

055/728 87 80-1
0905 89 89 81

Najvyššia rada okien

JARNÁ AKCIA

Z a v o l a j t e n á m n a b e z p l a t n ú l i n k u 0800 500 535
Vaše kamenárstvo OKNO, s.r.o.  |  www.oknosro.sk

Jazerná 1 (Areál Dávid), 040 12 Košice

Prvotriedne žulové pomníky z kvalitného prírodného materiálu za bezkonkurenčné ceny

-20%
Kompletné práce
- aj výkopy
Seriózny prístup
ku každému zákazníkovi
Bezplatná obhliadka
a nacenenie

ZASTÚPENIE NA CELOM
VÝCHODNOM SLOVENSKU

Obojstranná impregnácia
pomníka proti vode

ZDARMA

Využite zľavy až do výšky

pri celom žulovom komplete
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0905 625 433 remal.kosice@centrum.sk

30
na trhu

30
na trhu
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ZÁRUKA

5
ROKOV

STOLIČKOVÉ VÝŤAHY

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

 Vynikajúca kvalita prevedenia
 Funguje aj v prípade výpadku elektrického prúdu
 Inštalácia za 1 deň a bez potreby stavebných úprav 
 Náš vlastný technický tím pre rýchly zákaznícky servis 

Veľmi obľúbené

Sme tu pre Vás po celom Slovensku 

0800 162 162
*Táto ponuka je platná iba do konca mesiaca. Ponuka neplatí v kombinácii s inými zľavami. Výška zľavy bude dohodnutá 
po odbornej obhliadke konkrétneho schodiska. Navštívte našu internetovú stránku www.stannah.sk pre viac informácii.

JARNÁ ZĽAVA 

-20%
*

Najčítanej
šie

regionálne

noviny
Po n d e l o k - P i a t o k

9 : 0 0 - 1 7 : 0 0  h o dAMI

P R AC OV N É  O D E VY
montérky, obuv, rukavice

Rooseveltova 24, Košice

0 9 0 4  2 9 6  5 9 5
aneta.dugasova@gmail.com

VÝŠ I V KY  už od 1 ks

tričká, mikiny, uteráky

krstné košieľky
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0905 611 093

ŽALÚZIE
a SIETE

JARNÁ
AKCIA
-35%

SERVIS OKIEN

www.eurofal.sk | eurofal@gmail.com

bezpečnostné dvere, plastové okná
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WinStyle

www.winstyle.sk
winstyle@winstyle.sk

0940 83 84 83

% % % % % % % % % % % % % % % % % %

% % % % % % % % % % % % % % % % % %

% % % % % % % % % % % % % % % % % %%
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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

Je to jasné, dom so záhradou si vyža-
duje starostlivosť. Majiteľ niekedy ne-
vie, kam skôr skočiť. Je však jasné, že 
nevyhnutné práce na dome či záhrade 
treba počas roka selektovať a niektoré 
odkladať s cieľom uprednostniť iné.

Vybehnime opäť do záhrady. Čaká 
na naše ruky. Základom pre stromy je 
ich  rast. V prvých rokoch života stromu 
chceme, aby silno rástol (a neplodil). Ak 
rastie, je to známka toho, že koreň záso-
buje letorasty živinami. 

Na dobre prijatom strome rok po vý-
sadbe, ktorý nemá žiadne poškodenia, 
má adekvátnu výživu a dostatok vlahy, 
narastie približne 3 – 6 výhonov. Naj-
dlhšie sú obvykle tie najvyššie sa nachá-
dzajúce, nižšie na kmeni rastú kratšie 
výhony.

Niekedy treba vyvinúť viac úsilia, 
aby stromy prosperovali, niekedy menej. 
Záleží to od rôznych okolností. Nedo-
statočná starostlivosť znamená najmä 
absentujúcu alebo nedostatočnú dopln-
kovú závlahu v období so zrážkovým 
deficitom.

Ak je sucho, to znamená, že pár týž-
dňov neprší, je naozaj dobré mladé stro-
my poliať, najmä prvý rok po výsadbe. 
Ideálny termín na polievanie je vtedy, 
keď je nízky tlak, vtedy sú rastliny ochot-
nejšie prijímať vodu než napríklad za sl-
nečného teplého dňa, keď vodou šetria.

Ak polievať, radšej polejme väčším 
množstvom vody v dlhších časových in-

tervaloch, povedzme raz za týždeň alebo 
raz za dva týždne, 60 – 80 litrov na strom. 
Je to lepšie ako polievať často malým 
množstvom vody. No a ak máme možnosť 
vybrať si aj dennú dobu, uprednostnime 
ráno, prípadne večer.

Starostlivosť sa týka aj kontroly pre-
rážajúcich podpníkov. Ovocné stromy sa 
skladajú z dvoch zrastených častí, pod-
pníka a naštepenej odrody. Miesto šte-
penia býva v rôznej výške a pri mladých 
stromoch ho celkom dobre vidno. To, čo 
vyrastá pod miestom štepenia, pravidel-
ne odstraňujte. 

Súčasťou pravidelnej starostlivosti je 
aj okopávanie motykou, plytko a ďalej od 
kmeňa, tak aby sme nepoškodili kmeň a 
nenarušili korene.

Kvalitná, vyvážená výživa zohráva 
pri vývoji stromov dôležitú úlohu. Preto 
ak vaše stromy nerastú, patrí výživa spo-
lu so závlahou a potláčaním konkurencie 
k základným opatreniam. Cieľom nie je 
len dodávať živiny stromom, ale najmä 
vytvoriť také pôdne prostredie, v kto-
rom fungujú mikrobiálne procesy. Toto 
dosiahneme najmä tým, že pôdu oboha-
cujeme o objemové hnojivá obsahujúce 
uhlík. Základným hnojivom je určite 
kompost a maštaľný hnoj. Pre dlhodobý 
rozklad organickej hmoty, podporu biod-
iverzity a viazanie vlhkosti sú vhodné aj 
objemné kusy mŕtveho dreva. Pre rýchle 
dodanie živín a vitalizáciu rastlín zas slú-
žia rôzne výluhy a zákvasy z rastlín.

Je čas opäť sa venovať naplno záhrade

» red
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BYT - BYTOVÉ JADRO
 REKONŠTRUKCIE BYTOVÝCH JADIER
 KUCHYNSKÉ LINKY  OBKLADY  DLA
 OMIETKY   ELEKTRO REVÍZNE 

SPRÁVY  VODA  KÚRENIE  PLYN
 SADROKARTÓN  KAZETY

www.facebook.com/V.Skrivanek 37
-0
02
5

www.regionpress.sk
sieť 39 regionálnych novín

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

Redakcia Košicko
Němcovej 30, Košice
3. poschodie, č.d. B.3.07 
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Vyrábame autokľúče, otvárame autá,
kódujeme diaľkové, servisujeme kľúče, ...
A samozrejme aj klasické a bezpečnostné 
kľúce na doma, systém generálneho kľúča, ...
Zavolajte a dohodneme postup. Ďakujeme. 

www.obuvkluce.sk                 www.autoklucekosice.sk

  volajte:                                    Košice a okolie

0918 549 903
AUTOKĽÚČE

| |

ÚAA

2x v KOŠICIACH

DENNE 9:00-20:00

MUŠKÁTY
VÝPREDAJ
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ANJELIK
KVETY

Popradská 28C, KE
  PARKOVANIE vo DVORE

Objednávky: 0905 778 904
E-SHOP: www.expreskvety.sk

05 778 904
expreskvety sk
05 778 9044
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  ¦  mobil:  0918 626 193
  ¦  e-mail: arow@arow.sk

Strojárenská 3, Košice
www.arow.sk

ZĽAVY
KTORÉ STE HĽADALI

PLASTOVÉ OKNÁ  -52%
EXTER. ŽALÚZIE -32%

GARÁŽOVÉ BRÁNY  -28%

Objektívnosť buď je, alebo nie 
je. Nemôže byť ani väčššia, ani 
menšia. Objektivita je snaha čo 
najviac priblížiť sa podstate, a 
teda čo najviac obmedziť vplyv 
osobný. Je žiaduca práve preto, že 
nezávisí na osobách. A ich chcení 
či nechcení, sympatiách či antipa-
tiách, odmietaní či naopak zbož-
ňovaní.

Zdá sa, že sa vracajú časy, v kto-
rých sú vopred mantinely „objekti-
vity“ až priveľmi politicky zúžené. 
Stanovené. Odtiaľ potiaľ ešte možno, 
tam však už nemožno.. Nie je žiadú-
ce sa vyjadrovať k veci, k téme. „Byť 
objektívny, používať svoj rozum je 
možné len vtedy, keď človek dospe-
je k pokore, keď sa zbaví detinských 
snov o vševedúcnosti a všemohúc-
nosti.“ Túto myšlienku nielen vy-
slovil, ale aj v praktickom živote 
presadzoval  Erich Fromm, nemec-
ko-americký psychoanalytik, socio-
lóg a filozof, dialektický humanista, 
ktorý sa zameral na človeka bojujú-
ceho za slobodu a ľudskú dôstojnosť.

Sloboda a dôstojnosť nemô-
že existovať bez objektivity. Inak 
osobnostne nikdy nikam nedospe-
jeme. „Nedospelosť je neschopnosť 
používať svoj rozum bez cudzieho 
vedenia.“ Prikladám zas výrok  Im-
manuela Kanta, nemeckého filozofa, 
tvorcu kriticizmu.

Nikto ani na súčasnom Sloven-
sku nemá právo žiadať od nás, aby 
sme myšlienkovo a názorovo ne-
dospievali a nedospeli. Ani vládna 
moc, oháňajúca sa grandióznym 
voličským mandátom spred viac ako 
roka, z ktorého však už zostal iba 
smutný, ak nie výsmešný fragment. 
Nikto nemá právo nás poučovať o 
potrebe menej či viac objektívnosti.

Postaviť sa indoktrinácii moci je 
občianskou povinnosťou. Je to zále-
žitosť práva na vlastnú svojstojnosť, 
osobnú hrdosť.

Žijeme si tu na Slovensku tak 
nejak divne. Tvárime sa, že sme zme-
nili systém, že moc sa správa inak. 
Ale všetko to, čo pomáhalo pred 
Novembrom 1989 udržať sa moci pri 
moci, si aj tá súčasná moc prevzala 
za svoju politiku moci. Máme tu síce 
ústavu, áno, demokratickú ústavu, 
ale nemáme politiku, ktorá by ju reš-
pektovala. Kompetenčné zákony sa 
jej netýkajú. Napríklad. Ale, ak moc 
môže ignorovať zákony, zakotvené 
už priamo v ústave, prečo 
by to nemohli robiť aj 
občania, ktorí si tú moc 
financujú? Že by to bola 
cesta k anarchii? Nie, to 
už je anarchia.

So želaním as-
poň toho relatív-
ne dobrého

Objektívnosť nemožno nariadiť

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

stave, prečo
i robiť aj 
si tú moc 

by to bola
hii? Nie, to
.

m as-
tív-

Dôležité
telefónne čísla

Záchranná lekárska služba
155

Požiarna služba
150

Polícia
158

Tiesňové telefónne číslo
112

Uzávierka ďalšieho vydania regionálnych novín je 2. júna 2021

29. mája 1919
počas zatmenia Slnka Arthur Eddington po prvý-
krát testoval platnosť všeobecnej teórie relativity  

Výročia a udalosti 30. mája 2003
Peklo vo Svätom Jure – policajný zásah 
voči účastníkom hudobného festivalu

Výročia a udalosti 31. mája 1986
v Mexiku slávnostne otvorili 13. majstrov-
stvá sveta vo futbale 

Výročia a udalosti
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KVALITNÉ ZNAČKOVÉ OKNÁ ZA NAJNIŽŠIE CENY

• SERVIS A OPRAVA OKIEN A DVERÍ
• VIAC AKO 15 ROČNÉ SKÚSENOSTI

0918 217 665 , WWW.PROFILINVEST.SK

PLASTOVÉ, HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE
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Stiahnite si novú
Schneider aplikáciu

ZBIERAJTE BODY
Majte kartu stále so sebou
vo Vašom telefóne a zbierajte
naše vernostné body.

DOSTUPNOSŤ
LIEKOV V LEKÁRNI
Zistiťe dostupnosť liekov
v lekárňach Schneider 
vo Vašom okolí.

Rezervujte si Váš e-recept 
priamo z Vášho telefónu, 
jednoducho a pohodlne.

REZERVÁCIA E-RECEPTU

66
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E-mail: bratislavsko@regionpress.sk
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ZÁHRADNÍCTVO

www.zahradnictvo-uhrin.sk0940  234  800

Realizácia okrasných záhradRealizácia okrasných záhrad

Strihanie okrasných drevínStrihanie okrasných drevín
Budovanie jazierok, potokov, fontánBudovanie jazierok, potokov, fontán
Automatické zavlažovacie systémy zn. GardenaAutomatické zavlažovacie systémy zn. Gardena

Realizácia okrasných záhrad
Montáž robotických kosačiek
Strihanie okrasných drevín
Budovanie jazierok, potokov, fontán
Automatické zavlažovacie systémy zn. Gardena
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STK
JAZERO

STK + EK
Máme otvorené aj počas lockdownu

Napajadlá 7, Košice
www.stkkosice.sk

Po - Pia: 
6.00 - 19.00

So: 
7.00 - 13.00

Objednávky 055-304 57 27
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vybav a má uzatvorené zmluvy

   so všetkými zdravotnými pois i

 a a pomocou najnovších technológií

ového tomografu a dentálneho mikroskopu

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

implanto ustí a sánky.
Pri tejto technológii pacient dostáva pevné zuby

do 24 hodín.

Miniimplantáty
Miniimplantáty sú menšou a lacnejšou verziou

ak Zubné náhrady na
miniimplantátoch na rozdiel od klasických

zubn vyšujú
spok komfort pacientov.

Výhody:
 mo v Vašu

tézu

 bezbolestná aplikácia

bez chirurgických rezov

 minimum kontraindikácií

rýchle vhojenie

miniimplantátov

 mo tého

enia

Implantáty All-on-4®

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

NAJNOVŠIE

TECHNOLÓGIE

LASTI

IMPLANTOLÓGIE

  | f @ .

www. aa .sk

Nájdete nás

/Medicínske centrum/ KOŠICE
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plastové a drevené eurookná, dvere a garážové brány

420€ 389€549€ 489€

Alžbetina 30 ¦ KošiceAlžbetina 30 ¦ Košice

Pri montáži
dodržiavame

prísne
hygienické

(rúško + rukavice)

a bezpečnostné
opatrenia

montáži

SUPER
AKCIA

na vchodové dvere
s bezpečnostným

kovaním

OKNÁ DO 7 DNÍ
Profesionálni, školení pracovníci

AKCIA
na zateplenie rodinných domov

| uhlíkový polystyrén v cene obyčajného |
pri objednávke do konca mája

ká nerezová rúra Elektrelektric olux

aannníímmm
590€

Špičkové
5 - komorové
profily

kovanie

V cene okien je zahrnuté:

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

retiazkové celotieniace žalúzie,
zdvíhač krídla, DPH, odvoz zdarma

formácie v predajni

NA SPLÁTKY
BEZ NAVÝŠENIA
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RÁMOVÉ ZASKLENIE

PRÍSTREŠKY, ALTÁNKY

TERASY− ZIMNÉ ZÁHRADY DREVO - HLINÍK - OCEĽ
SKLO - PLECH - BRAMAC

BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE

2424
rokov

PROMONT GLASS s.r.o.

0918 623 064OBJEDNÁVKY: promontglass@promontglass.sk      www.promontglass.sk

Promont Glass sro
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» Kúpim garsonku- 2iz 
byt. Súrne. Hotovosť. 
0910652053

» Predám 4 ks disky 
ELEKTRON 15“ OPEL so 
staršími letnými pneu. 
20 e ks. 0907368279
» Predám cestný bicyk-
el pánsky 1/1 TRAMP. 
Prevody 2/6. Cena 60 e. 
0907368279

» Kúpim staré hokejové 
kartičky HC KOŠICE z roku 
1998. sms 0908876988

» Hľadám dievča na 
vzťah, detičky a cestu 
životom. 0911471781
» SOM NA DôCHOD-
KU RADA SPOZNÁM 
DOBRÚ KAMARÁTKU 
0949214420

Občianska
riadková
inzercia

07 REALITY / iné 

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné 

16 ZOZNAMKA    

62
-0
01

7

Realizácie záhrad
Zavlažovacie systémy

Predaj a montáž robotických 
kosačiek AUTOMOWER
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Dnes, keď sa mnohí z  nás po dlhej 
prestávke opäť vracajú do chrámov 
a začínajú navštevovať bohoslužby, 
sa objavuje príležitosť na dôležitú re-
flexiu: Akú má pre nás vlastne svätá 
omša hodnotu?

Naše osobné odpovede na túto 
otázku sa určite budú do nejakej miery 
líšiť. Zamerajme sa však teraz na jednu 
z dôležitých právd o svätej omši, ktorá 
platí vždy, aj keď si ju často neuvedomu-
jeme: Že skutočná hodnota svätej omše 
je nevyčísliteľná. Zahŕňa totiž hodnotu 
večného života pre každého jedného 
z nás.

V starom zákone izraelský ľud priná-
šal Bohu krvavé obety, aby mu takýmto 
spôsobom vzdával vďaky a  odprosoval 
ho za svoje hriechy – „lebo mzdou hrie-
chu je smrť“ (Rim 6, 23). Keďže obeta 
reprezentovala človeka, ktorý ju priná-
šal (spolu s  celou jeho rodinou), mohli 
Izraeliti takýmto zástupným spôsobom 
vlastne obetovať Bohu samých seba.

Takáto obeta však nikdy nemohla 
byť postačujúca k  našej spáse. Preto 
neskôr prišiel na Zem samotný Boh, 
ktorý sa stal človekom a priniesol seba 
samého ako dokonalú obetu. Ježiš sa 
celý daroval Bohu Otcovi na odpustenie 
našich hriechov, a celý sa daruje aj nám 
v Eucharistii.

Svätá omša je preto pre nás jedi-
nečnou príležitosťou, kedy môžeme aj 
my naplniť najhlbší zmysel svojej exis-

tencie. Prostredníctvom Ježiša môžeme 
chváliť Boha Otca, vzdávať mu vďaky, 
a celí sa mu darovať. 

Zároveň môžeme pri nej Bohu klásť 
na oltár aj všetky svoje radosti, bolesti, 
či prosby. Preto bola v Cirkvi ustanove-
ná prax tzv. omšových milodarov, alebo 
intencií, ktoré kňazovi umožňujú obeto-
vať sv. omšu na konkrétny úmysel nie-
ktorého z veriacich.

V  žiadnom prípade tu však nejde 
o akési „kupovanie si“ svätej omše. 
Poskytnutie milodaru má byť z  našej 
strany vždy predovšetkým vyjadrením 
vďaky, a  formou našej účasti na obete 
svätej omše.

U  prvých kresťanov bolo naprí-
klad bežné, že na bohoslužby prinášali 
chlieb a víno, aby tieto ich dary mohli 
byť obetované Bohu a následne rozdané 
účastníkom liturgie a chudobným. Táto 
konkrétna prax síce z  Cirkvi postupne 
vymizla, no prinášanie obetných darov 
(okrem hostií a vína najmä v podobe pe-
ňažných milodarov) zostalo zachované 
dodnes. Môže byť pre nás príležitosťou, 
ako prežívať svätú omšu aktívnejšie, 
a ako si hlbšie uvedomovať svoju osob-
nú účasť na tejto obete – a tiež jej neko-
nečnú hodnotu.

Požiadať o  odslúženie svätej omše 
môžete aj prostredníctvom nadácie ACN 
– Pomoc trpiacej Cirkvi na webovej strán-
ke: www.omsovymilodar.sk.

Hodnota jednej obety

» Zdroj: ACN
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PLASTOVÉ OKNÁ

Dôchodcovia a ZŤP,  ZĽAVY do 30% ZĽAVY
do 30%

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

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

0919 204 754
samoplussro@gmail.com

0919 204 754
samoplussro@gmail.com

www.samoplus.sk

SIETE PROTI
HMYZU

ŽALÚZIE

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

www.samoplus.sk
plus

ceny sú bez DPH

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

Príklad:
RP KE 12 Predám kočík,
0987 654 321

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

auto-moto/predaj 1
auto-moto/iné 2
byty /predaj 3
byty /prenájom 4
domy/predaj 5
pozemky/predaj 6
reality /iné 7
stavba 8
domácnosť 9
záhrada a zverinec 10
hobby a šport 11
deťom 12
rôzne/predaj 13
rôzne/iné 14
hľadám prácu 15
zoznamka 16

ČÍSLA RUBRÍK    

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
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Miesto práce
Košice

Termín nástupu
Ihneď

Pracovný pomer
Plný úväzok

Od 770 EUR/mesiac
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Náplň práce, právomoci
a zodpovednosti

Príprava mäsa
Krájanie mäsových výrobkov
Predaj a obsluha zákazníkov
Plnenie úloh podľa pokynov
Práca s pokladňou

Požiadavky na zamestnanca
Prax v odbore výhodou
Zodpovednosť a chuť pracovať
Vysoké pracovné nasadenie
Dobré komunikačné schopnosti
Bezúhonnosť
Zdravotný preukaz

PREDAVAČ
/PREDAVAČKA
POKLADNÍK
/POKLADNÍČKA
na úseku mäsa 
a mäsových výrobkov

 

Turnusová 

0903 717 998
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Kancelária v Košiciach, Strojárenská 13, 1.posch.

Informácie ohľadom umiestnenia

055/622 00 11 | 0905 962 161

3. júna 1989  
čínska vláda rozhodla o vyslaní armády na potlačenie študentských 
protestov na pekinskom námestí Tchien-an-men kuang-čchang 

Výročia a udalosti
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F&H Tools s.r.o. pôsobí ako poskytovate  per r
v N r rstvo.

N r r s  Augsburgu pr
Mníchove v Nemecku. S r v r s rokom 

.

Pr r rmínu nástupu:

 Úspešne  
 Z r r r r r e 
 Výr re pr r u 
 R r  
 Pr r r y 
 N u

 
 Progra  

 sústr r r v 
 Výroba vysoko pr robkov pomocou výrobných nákresov 
 Samostatná kontr r l

 Ú re 
 Pr u 
 V r u 
 V r r k 
 N u

 U r v 
 Vyber r u 
 B ru vrátane prepr tr ru 
 N r repravných prostr o a

 Ú r re 
 R r  
 Pr u 
 F a 
 N u

 S r r r ravárenských pr h  
 výrobných halách 
 Ú r r rov pr y 
 Upr r í 
 Z r a 

V V Pr V ( rátane 
stov) rmínu 

nástupu na e  tools.eu
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PONÚKAME PRÁCU V ČR 
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

HRADEC KRÁLOVÉ
- OPERÁTOR VÝROBY

BRANDÝS NAD LABEM
- VODIČ VZV 
  (V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME  VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY

BLIŽŠIE INFORMÁCIE  NA BEZPLATNEJ LINKE: 
PODMIENKA: UKONČENÉ  I STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIEPODMIENKA: UKONČENÉ  I STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE

0800 500 0910800 500 091

PRÁCA PRE ELEKTRIKÁROV 
VO ŠVAJČIARSKU

TEL.: 0950 301 301

VOO  ŠVAJČIARRSSKU

TEL.: 00995500 330011 301

- Hľadám skupinu elektrikárov, 
  alebo aj jednotlivcov
- Práca vo Švajčiarsku

- 20 - 24 €/hod.
- Ubytovanie a dopravu hradí firma

- Zabezpečíme náradie  a firemné auto
- Práca na TPP

- Viac info telefonicky 
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10919 204 754

SIETE PROTI
HMYZU

SERVIS
MONTÁŽÁŽ
DODANIE
OPRAVA

Dôchodcovia a ZŤP, zľavy do 30%
zľava sa vypočíta podľa odberu a množstva, uplatnenie zľavy
je potrebné nahlásiť  vopred pri zameraní technikovi 

w
w
w
.s
a
m
o
p
lu
s
.s
k

S
A
M
O
p
lu
s

84
91
3

5
8

91

91
2

8

2

42
7

57
4

3

2
5

9
785S

U

D

O

K

U

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

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia
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AIW - Práca pre opatrovateľky
    seniorov v Rakúsku 

Kritériá 
pre spoluprácu :

 opatrovateľský kurz a prax·
  dobrá znalosť nemeckého jazyka ·

·  vek 25 až 60 rokov
 

• pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní 
 

• sme partnerom rakúskeho Červeného kríža

• máme stále dostatok ponúk (aj pre mužov)
• 14-dňové turnusy, rakúska živnosť

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

Volajte na bezplatné číslo 
0800 24 24 44

a dohodite si pohovor. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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Nepremeškajte letné akcie v kúpeľoch lúčky
1. 6. 2021 

OTVÁRAME 

KÚPEĽNÝ HOTEL 

KUBO

www.kupele-lucky.sk
Recepcia: +421 44 43 75 111  |  recepcia@kupele-lucky.sk
Obchodné oddelenie: +421 44 43 75 561  |  kupele@kupele-lucky.sk
Kúpeľná liečba: +421 44 43 75 657  |  liecba@kupele-lucky.sk

Realizované s finančnou 
podporou Ministerstva dopravy 
a výstavby Slovenskej republiky.

FIRST MOMENT POBYT 
LETNÝ RELAX

Platné od 1. 7. do 30. 9. 2021
Ubytovanie na 4 noci
Plná penzia
Vstupná lekárska prehliadka
2 liečebné procedúry za každú noc pobytu
1 vstup do bazénov na každú noc pobytu
Možnosť objednať pobyt len do 15.6.2021

Cena od 

260 € 
na os. / 4 noci

LIEČEBNÝ POBYT 
JARNÝ RELAX

Platné od 1. 5. do 30. 6. 2021
Ubytovanie na 4 noci
Plná penzia       
Vstupná lekárska prehliadka
2 liečebné procedúry za každú noc pobytu
1 vstup do bazénov na každú noc pobytu
Možnosť predĺženia pobytu

Cena od 

240 € 
na os. / 4 noci
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