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KOŠICKO okolie
Týždenne do 20 730 domácností

Najčítanejšie regionálne noviny

EKOLOGICKÁ LIKVIDÁCIA,
VÝKUP
STARŠÍCH VOZIDIEL
roku

Čistenie striech a fasád
od rias a machu

AJ POŠKODENÝCH AJ NEPOJAZDNÝCH

PENIAZE
P
EN
E
NIA
AZE NA RUKU!
R

Oprava a montáž žľabov, komínov
Práce vo výškach všetkého druhu

0911 150 447

čistí čalúnený nábytok a koberce u Vás aj u nás

www.jarekcistikoberce.sk ¦ 0915 937 226

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

BEZPEČNOSTNÉ DVERE

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

78-:¤<7:>À:7*Ao1éo1é3)
www.studentservis.sk
Jedlíkova 5, Košice

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

od

640
64
0€
s montážou

66-0006-1

s montážou

49
90 €

Dlhodobé a stabilné zamestnanie

Máte PROBLÉM s ÚVEROM ?
   
 !"#!$%&' (

66-0142

49
90 €

www.tpp.sk
0907 744 567

66-0032-3

0944 414 457

y
Všetky formalit
s
Vá
vybavíme za

66-0001-1

vykupstarsichvozidiel@gmail.com
arsichvozidiel@gma
m

LEONIDES REAL
Realitná kancelária

PÔĿIÎKY

zváracie stroje
zváracie roboty
ochranné pomôcky
elektródy
náradie a brusivo
lepidlá a tmely
zváracie drôty
kompresory
elektrocentrály

od 18 do 80 rokov
CENTRÁLA:
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od 300€ do

Fejova 1, Košice

20 000€

- pri reštaurácii Stará Sýpka
- vchod priamo z ulice, ĿLTÁ REKLAMA
INFOLINKA NONSTOP (VYBAVTE SI PÔêI"KU AJ CEZ MOBIL)

0918 709 028
34-0024-1

www.gobako.sk

34-0057-2

VŠETKO OKOLO ZVÁRANIA A NÁRADIA
Holubyho 12, 043 27 Košice
e-mail: gobako@gobako.sk
Tel./fax: 055/677 03 19
055/72 74 07 - predajňa

37-0003-1

19 9 8

34-0012-2

výroby

ahoj
Nové, lepšie pôǗiĎky

R

66-0005-1

od

Oprava zatekajúcich a poškodených
striech - fasád

REDAKČNÉ SLOVO / SLUŽBY, BÝVANIE

KOŠICKO okolie Zosurovenie, zdivočenie mravov

DISTRIBÚCIA (20.730 domácností)
každý týždeň:
Bačkovík, Beniakovce, Bidovce,
Blažice, Bohdanovce, Budimír,
Bukovec, Čaňa, Čižatice, Drienovec, Malá Vieska, Tepličany,
Ďurkov, Geča, Haniska, Jasov,
Kechnec, Kokšov - Bakša, Košické Oľšany, Kysak, Malá Ida,
Mokrance, Budulov, Moldava
nad Bodvou, Nižná Hutka, Nižná
Kamenica, Nižná Myšľa, Nováčany, Obišovce, Poproč, Rákoš, Rozhanovce, Rudník, Ruskov, Byster,
Zdoba, Seňa, Slančík, Slanec,
Slanská Huta, Šemša, Turňa nad
Bodvou, Vajkovce, Valaliky, Vyšná
Kamenica

Špecialisti na ručné výkopové práce
Kopáči s.r.o. 0915 315 147
Zberateľ kúpi odznaky, medaily, staré
listiny, vyznamenania. 0908 108 287

www.regionpress.sk

SIETE PROTI

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

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

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

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

DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

BIELE
vzor

HMYZU

AKCIA 290€
kovanie ZDARMA
zameranie ZDARMA
v ponuke aj

INTERIÉROVÉ
DVERE
v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge všetky dvere SKLADOM
www.ocelovedvere.sk
odborná montáž s licenciou
ocelovedvere@ocelovedvere.sk
technickej služby od polície SR
t Sídlisko Terasa, Sokolovská 5 | Po-Pia: 8-17
t Sídlisko Ťahanovce, Americká trieda | Po-Pia: 9-18
obchodný dom KLAS (bývalá MILA) 1. posch.

0917 56 36 12
0911 60 20 40

KRT - VRT

Pretláčanie - krtkovanie

Popod cesty, chodníky,
zatrávnené plochy
pre inžinierske siete,
elektrika-voda-plyn

0902 348 974

PEKNÁ STRECHA
OPRAVY
VÝMENA
NÁTERY
STRIECH
lacno a kvalitne
tel.: 0908 842 631

66-0007-1

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

ORECH
MATNÝ

NÁTERY

STRIECH
KOSTOLOV

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

OPRAVA KOMÍNOV
MICHAL

0908 288 350

OPRAVA
DODANIE
MONTÁŽ
ÁŽ
SERVIS

Dôchodcovia a ZŤP, zľavy do 30%
61_0108

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
42.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

ČEREŠŇA
MATNÁ

61_0052

BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

DUB
MATNÝ

85-0300

Západné Slovensko

66-0019

ZARIADENIE PRE SENIOROV

Minerva n.o., Straňany, Michalovce
PRIJÍMA
Í NOVÝCH KLIENTOV ē 0903 723 044

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

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

66-0010

Volajte na 0907 900 717 a dozviete sa maximálnu
predajnú cenu Vašej nehnuteľnosti. Bezpečne a spoľahlivo
všetko zabezpečí realitný maklér Alena Katonová

BEZPEČNOSTNÉ DVERE
Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

0903 606 861

34-0011

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

MALIAR

66-0103

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

maľby nátery

66-01118

INZERCIA

www.silstav.sk

10 cm
2
polystyrén 27 €/m
0905 879 057

0919 204 754

STK

JAZERO

Po - Pia:
6.00 - 19.00
So:
7.00 - 13.00

ejšie
Najčítan
ne
regionál
noviny

STK + EK

Východné Slovensko

Máme otvorené aj počas lockdownu
Objednávky 055-304 57 27
Napajadlá 7, Košice
62-0001

PREPICHY
POD CESTY

www.stkkosice.sk
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66-0008-1

Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09

ZATEPĽOVANIE
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Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Slovensku. Hoci nateraz to tak u nás je.
Zosurovenie a zdivočenie mravov. Pred
voľbami sľubovaná politická „inakosť“. „Zodpovednosť“ a „slušnosť“.
Ak niekto niečo sľúbi a neriadi sa vlastVerše, ktoré vyjadrujú nádej v po- ným sľubom, je luhár. Alebo podvodkojný život. Ide o nádej aj v takej podo- ník. Alebo chrapúň. Možno si vybrať z
be, v akej nám ju vnucujú zo svojho po- mnohých nelichotivých – pre slušných
hľadu každé štyri roky politici a potom a čestných ľudí nelichotivých – slov.
rýchlo zabudnú. „Kto zapríčinil tento Slovenčina ich pozná veľa.
úpadok, zosurovenie, zdivočenie mra„Démon kýs škaredý“ iného
vov? Čo ľudstvo zviedlo s ducha veliča- skvelého básnika, Ivana Kraska, sa k
vou vbŕsť do bahna?... Ech, sebectvo! to! nám priplazil. Privliekol so sebou lži,
- a niet, nad ohavou tou zvíťaziť, vojsk, podvody, nerešpektovanie zákonov,
rekov po dnešok. Hej, ono krivdí, hne- nerešpektovanie parlamentu a tým pátie, zdiera, týra svevoľne, kde len stih- dom aj jeho voličov. Démon moci, prine, slabšieho; Bár zem je pre všetkých vlastnenej, ukradnutej nám všetkým.
dosť šírošíra, chce, aby strela sa len pre
Čomu a komu sa ešte dá veriť v naneho...“ Nevzdelancom alebo tým, pre šom štáte? Divadlu na transparentnosť,
ktorých je získanie vzdelania na papie- zodpovednosť, antikorupčnosť? Divadri iba záležitosťou nákupu tovaru ako lu na slušnosť? Iba ak by sa egoistické
každého iného nákupu, Hviezdoslav hulvátstvo z moci zákona
nič nevraví. Vzdelanie si možno kúpiť, premenovalo na tú slušnosť. To im ešte nezišlo
múdrosť a slušnosť však nie.
Je naozaj normálne, že ten, kto na um, hoci, v iných, nesi chce od vás požičať, príde do vašej nápadnejších podobách
domácnosti, vynadá vám za to, že ste sa to deje. Dokedy?
Odpoveď je v
boli na dovolenke, nabrýzga na vás lži
a špinu a potom vás požiada o peniaze? každom z nás.
O vaše peniaze? Nikde to nie je normálne a nemalo by to byť normálne ani na
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
Je najvyšší čas pripomenúť si slová
literárneho barda slovenského národa, Pavla Országha Hviezdoslava.
Úryvky z jeho diela Krvavé sonety.

SAMOplus

Němcovej 30
KOŠICE
kosicko@regionpress.sk

VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMOV
NA K¼ÚÈ TEL.0905 791 729

37-0009 / 18

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

STREŠNÉ KRYTINY - PREDAJ A MONTÁä
ODKVAPOVÝ SYSTÉM - SKLADOM

www.bf-trade.sk

Najvyššia rada okien
Brugmann
SALAMANDER

VÝHODNÉ Z
VÝHODNÉ
ZďAVY!
ďAVY!

AKCIA

Južná trieda 97

REHAU

700€
Brugmann
SALAMANDER

(pred ČS OMV)

480€

tel.:

REHAU

055/728 87 80-1
0905 89 89 81

590€

385€

REHAU

530€

Brugmann
SALAMANDER

500€

AKCIA

REHAU

700€

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

Akcie
sa nekombinujú

- špičkové profily
- s celoobvodovým
kovaním

ZÁRUKA na okná
ZÁ
rokov

5

Pri mont
montáži
dodržiavame
prísne
hygienické
a bezpečnostné
opatrenia

šafi-ro

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

ODPADOVÝCH POTRUBÍ
WC - UMÝVADIEL
DAŽĎOVÝCH ZVODOV
PISOÁROV
GULIČIEK

NONSTOP

s možnosťou
využitia
kamerového
systému

REKONŠTRUKCIE bytových jadier
STAVBY rodinných domov na kľúč

ŽALÚZIE

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

AKCIA

Bezpečnostné
dvere ZDARMA

DODACIA DOBA OD 3 DNÍ

6. jún 1944
34-0025

0908 580 291

87-0001

0905 245 995

Košice, Priemyselná 4
www.saﬁroll .sk
saﬁroll@saﬁroll.sk

0949 707 583

NÉ
DROBrs
ke
á
b
rž
úd
C
PR Á E

34-0009-7

PREBÍJANIE
a PREČISTENIE

Vchodové
vé dvere
d e
dver
omo
ov
do rodinných domov

Možnosť nákupu na splátky aj bez navýšenia

37-0069-1

KOŠICE

510€

tradícia15 rokov

Brugmann
SALAMANDER

34-0041-1

KOŠICKO okolie

Výročia a udalosti

vylodenie v Normandii

Prvotriedne žulové pomníky z kvalitného prírodného materiálu za bezkonkurenčné ceny
Kompletné práce
Využite zľavy až do výšky
ZASTÚPENIE NA CELOM
- aj výkopy
VÝCHODNOM SLOVENSKU
Seriózny prístup
ku každému zákazníkovi
Obojstranná impregnácia

-20%

C
K

A

Vaše kamenárstvo OKNO, s.r.o. | www.oknosro.sk

IA

Jazerná 1 (Areál Dávid), 040 12 Košice
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66-0035-1
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Bezplatná obhliadka
pomníka proti vode
pri
celom
žulovom
komplete
ZDARMA
a nacenenie
Zavolajte nám na bezplatnú linku 0800 500 535

SLUŽBY, BÝVANIE

Pripojenie sa ku kanalizácii

Realizujeme

STROJOVÉ
POTERY
0948 300 988

PIESOK
ŠTRK
KAMENIVO
dovoz
zdrama

61-0056

OPRAVA

88-0012

Termíny sú neúprosné. Obce musia
Vráťme sa však k výstavbe kanalibyť odkanalizované a je iba otázkou zácie a k tomu, čo budeme musieť ako
času, kedy dôjde aj na tú vašu.
vlastníci objektov absolvovať. V každom prípade musíme mať premyslené,
Aký je ďalší postup, kto a akým die- ako dostať celý obsah kanalizačného
lom znáša náklady na pripojenie sa? V odpadu k budúcej prípojke a k revíznej
zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verej- šachte. Vlastník nehnuteľnosti si zaobných vodovodoch a verejných kanali- stará tlačivo „Ohlásenie drobnej stavby
záciách v znení neskorších predpisov – kanalizačná prípojka“. Napojenie na
je každý vlastník stavby alebo vlastník verejnú kanalizáciu môže byť vykonapozemku povinný pripojiť stavbu ale- né až po súhlasnom stanovisku obce a
bo pozemok, kde vznikajú odpadové taktiež po uvedení verejnej kanalizácie
vody, na verejnú kanalizáciu a uzatvo- do prevádzky.
riť zmluvu o pripojení s vlastníkom vePre každú pripájanú nehnuteľnosť
rejnej kanalizácie. Platí to vtedy, ak je sa zásadne zriaďuje jedna samostatná
v obci, na území ktorej sa stavba alebo prípojka. Producent môže vypúšťať
pozemok nachádza, zriadená kanali- výlučne splaškovú odpadovú vodu v
zácia. Tieto kanalizácie sa v ostatnom množstve podľa skutočnej spotreby.
čase budovali najmä z prostriedkov EÚ. Producent nesmie vypúšťať odpadovú
Stavba kanalizácie zvyčajne prebie- vodu cez domovú čistiareň, septik aleha tak, že pre každú nehnuteľnosť sa bo žumpu.
až po hranicu oplotenia zrealizuje prípojka a revízna šachta. Ďalšie náklady a práce od oplotenia až po žumpu,
septik, odpadové rúry a pod. znáša na
vlastnom pozemku jeho vlastník. Inak
je to v prípade dodatočného pripojenia
sa ku kanalizácii, ak tá už bola v obci
skôr zriadená. Zvyčajne platí, že ten,
kto sa následne potrebuje pripojiť, tak
si prípojku bude musieť hradiť z vlastných peňazí. Stáva sa zároveň jej vlastníkom (ak sa nedohodne inak s obcou
alebo vodárenskou spoločnosťou) a
musí vykonávať opravy a údržbu prípojky na vlastné náklady.
» red

Najčítanejšie regionálne noviny

ŽALÚZIÍ

NOVÉ ŽALÚZIE
NOVÉ SIETE
proti hmyzu
zameranie ¦ dovoz ¦ montáž

PRETESNENIE
okien a dverí

0950 41 41 82
www.ZaluzieKosice.sk

37-0027 / 0028

4

37-0058
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PLASTOVÉ OKNÁ
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Dôchodcovia a ZŤP, ZĽAVY do 30%

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

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

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

ŽALÚZIE

hadariova@regionpress.sk
nigutova@regionpress.sk
sakslova@regionpress.sk

ejšie
Najčítan
ne
regionál
noviny

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

204 754
0919 204 754 0919
samoplussro@gmail.com
samoplussro@gmail.com
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66-0008-1

VÝSPRAVKY / ODVOZ ODPADU

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

Vatikán sa stal suverénnym štátom

SIETE PROTI
HMYZU

ceny sú bez DPH

6$02plus

Výročia a udalosti

7. jún 1929

25
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KOŠICKO
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ZIMNÉ ZÁHRADY * PRÍSTREŠKY * PRESKLIEVANIE TERÁS

9\UiEDPHDPRQWXMHPHPDWHULiO\YìKUDGQH]R6ORYHQVND

SUHVNOHQpVWUHFK\UiPRYpDEH]UiPRYpV\VWpP\X]DP\NDQLHQDIDENO~ĀHSURÀO\DMYGUHYRGHNRUH

0915 439 240 * 0949 234 445 *

CORTIZOSRVXYQpKOLQtNRYpV\VWpP\EH]370DV370 www.WLPPRQWVN

LQIR#WLPPRQWVN

37-0044

NRQåWUXNFLHDVWHQ\U{]Q\FKUR]PHURY

Dç]iNODGQìFKIDULHE

ŠPECIÁLNE STRECHY
Obnova starých eternitových,
plechových a plochých striech
rodinných domov i panelákov
BEZ DEMONTÁŽE

Výmena odkvapových žľabov
Oprava komínov

CENA

20 - 22 € /m

2

ZÁRUKA

15 ROKOV
Špeciálne lepenie z kvalitných
bitumínových pásov rôznej farby,
belmont@centrum.sk
vzorov a druhov len Index total qualitete
0907 953 163, 0940 848 027

88-0074

ZDARMA: obhliadka, zameranie
/ cenová ponuka / konzultácia,
poradenstvo

Páči sa mi

kosicko
na facebooku

OBNOVA STRIECH

Staň sa fanúšikom
stránky a sleduj:

KCIA
0949 765 613 JARNÁ A

32-0055-1

- nové inzeráty
- dôležité info
- tipy na voľný čas
- súťaže, ...

34-0086-2

OBNOVA
ETERNITOVÝCH, PLECHOVÝCH A PLOCHÝCH STRIECH
VÝMENA ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV
OBNOVA KOMÍNOV
záruka
OBHLIADKA ZDARMA Reálnarokov
12

DACHMANN

www.dachmann.sk

PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE
DREVENÉ A HLINÍKOVÉ
OKNÁ
SERVIS A OPRAVA OKIEN

- EXTERIÉROVÉ ŽALÚZIE, ROLETY
- PREDAJ PARAPETNÝCH DOSIEK
- ZASKLIEVANIE BALKÓNOV
- SIETE PROTI HMYZU, ŽALÚZIE
- GARÁŽOVÉ BRÁNY

ZĽAVA -45%

0944 047 008, 0903 634 202

83-0011

Kováčska 63, 040 01 Košice, kosice@dachmann.sk
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OD PONDELKA 7. 6.
u nás si nemusíte
vyberať medzi
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Supercena
cena za 1 kg

5

Supercena

99

1 kg balenie

3

29
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• rôzne druhy

3 x 60 g

Supercena

180 g

175 g

1

39
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(100 g = 0,79)

• rôzne druhy

1

19

(100 g = 0,66)

200 g

-44%

0,5 l

450 g

8.99

4

-40%

99

(100 g = 2,50)

D¨ó³©&àÒ¤
• rôzne druhy

0.99*

À¤Ïà
• rôzne druhy

0

59

(1 kg = 1,31)

-45%
1.09

0

59
(1 l = 1,18)

1,5 l

-46%
1.29

0

69

(1 l = 0,46)
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• svetlý/tavý ležiak

• rôzne druhy
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OD PONDELKA
7. JÚNA

cena za 1 kg

-43%

Supercena

2.99

500 g balenie

1

69
ƏƋƋ¸

1

99

(1 kg = 3,98)

Supercena

ĊÀĊę

400 g balenie

• v ponuke aj
Aromatherapy
aviváž 108 praní
za 3,99 €

2

49

ÿ àïǿ¨¤ÏĒ

Supercena

(1 kg = 6,23)
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111 praní

3
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• rôzne druhy

500 ml

-28%
2.79*

1

99

ƌƋÏ¸

2 kusy

(1 l = 3,98)

uÒàÏ
Suché
ÏïȔÀĊà

• color aktv
• rôzne druhy

2

29
ƌƜÏÿóŽƜİƜƠƍ

• pre psy

10 kg

-50%
15.99*

7

100/120 ml

89

-43%

(1 kg = 0,79)

1.39

0

79

ƌƜƛƛØÒŽ
0,79/0,66)

C¸ÙÿØ
• rôzne druhy

... a mnoho ďalších výrobkov na ċċċıÒÀ¤ÒıóÏ
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Bez slnka to nejde, ale pozor naň!
Rovnako ako prvý fototyp sú citliví na
spálenie a ich koža zhnedne len málo,
navyše sa po spálení šúpe. Na slnku
bez opaľovacieho krému nemôžu stráviť viac ako 20 minút.
Fototyp III - Tento typ je najbežnejAž 41 percent obyvateľov Slovenska ší – sú to ľudia so sivými alebo hnedýnemá dostatok vitamínu D. A keďže z mi očami a hnedými vlasmi, svetlou
potravy človek získava zvyčajne len 5 až hnedou pleťou, ktorí nemajú pehy.
až 10 percent svojej dávky, ľudia by sa Ich pokožka sa opaľuje rovnomerne
mali sústrediť na hlavný zdroj vitamí- a stmavne do hneda. Bez ochrany na
nu. Úplne však postačí, ak svoju po- slnku vydržia bez spálenia pol hodiny.
kožku vystavíte slnečným lúčom, bez
Fototyp IV - Tmavé oči, hnedé aleopaľovacieho krému, trikrát do týždňa bo čierne vlasy a svetlohnedá až olivona 10-15 minút. Určite sa ale neopaľujte vá pleť – tento typ ľudí je najodolnejší
v čase obeda, keď sú slnečné lúče naj- voči spáleniu sa na slnku. Ich pokožsilnejšie. Konkrétne od 11. – 15. hodiny ka stmavne veľmi ľahko a spáli sa len
by sme sa mali slnku vyhýbať.
veľmi zriedkavo. Vystavení priamemu
Ak chcete zistiť, či je slnko príliš sil- slnečnému žiareniu môžu byť až 40
né, využite pohľad na vlastný tieň. Ak minút.
je približne taký dlhý ako vaša výška,
alebo iba o čosi kratší, slnku sa radšej
vyhnite. Čím je tieň dlhší, tým je vaše
opaľovanie bezpečnejšie. Jednotlivé
druhy pokožky či inak – fototypy si
môžu dopriať rôznu dĺžku slnenia.
Fototyp I - Ľudia s týmto typom pokožky zvyčajné mávajú modré oči, občas i hnedé, sú ryšaví alebo plavovlasí,
s veľmi svetlou pleťou a často mávajú
pehy. Bez ochranných prípravkov na
slnku vydržia bez poškodenia pokožky
maximálne 10 minút.
Fototyp II - Takíto ľudia sú charakteristickí modrými alebo zelenými očami, svetlými vlasmi a tmavšou pleťou.
» red
Vitamín D bez debaty potrebujeme.
Dokázali to aj nedávne pandemické
mesiace. Tento vitamín sa nám stará o imunitu a jeho hlavným zdrojom je Slnko.

Alžbetina 30 ¦ Košice
plastové a drevené eurookná, dvere a garážové brány

549€

489€

389€

SUPER

OKNÁ DO 7 DNÍ
Profesionálni, školení pracovníci

NA SPLÁTKY
BEZ NAVÝŠENIA

Špičkové
5 - komorové
proﬁly
kovanie

na vchodové dvere
s bezpečnostným
kovaním
aním

590€

AKCIA

V cene okien je zahrnuté:

demontáž, montáž, vysprávky, vonkajšie
a vnútorné parapety, mikroventilácia,
retiazkové celotieniace žalúzie,
zdvíhač krídla, DPH, odvoz zdarma
#MJäÝJFJOformácie v predajni

AKCIA

na zateplenie rodinných domov
| uhlíkový polystyrén v cene obyčajného |
pri objednávke do konca mája
elektrická nerezová rúra Elektrolux
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34-0092

420€

Pri montáži
dodržiavame
prísne
hygienické
a bezpečnostné
opatrenia
(rúško + rukavice)

POLITICKÁ INZERCIA

KOŠICKO
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Ponúka prácu
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Vodiči VZV, skladníci,
operátori výroby
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ZAMESTNANIE
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Miesto práce
Bratislava, Lozorno, Nitra, Hlohovec, Trnava...
Školíme VZV ZDARMA

Mzda od 1 100,-€
www.pracahned.eu

4

U
D6
O5 7
9 4
K
U

6

6

5
4
9
1
3

9 1
8 6
8
9
7

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si
podať
inzerát?

02 AUTO-MOTO / iné

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RP medzera KE medzera
Číslo rubriky medzera Text
inzerátu

» Kúpim ZETOR 15, 25
alebo 2211. 0905450533

16 ZOZNAMKA
» Nájde sa žienka? ...
láska, vzťah, opora, detičky. 0911562156

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA
hadariova@regionpress.sk
nigutova@regionpress.sk
sakslova@regionpress.sk

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.
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VIAC info:
0917 839 697
0917 465 632
0915 663 240
0948 002 048

SLUŽBY, ZAMESTNANIE

KOŠICKO okolie
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TERASY− ZIMNÉ ZÁHRADY
PROMONT GLASS s.r.o.

RÁMOVÉ ZASKLENIE

DREVO - HLINÍK - OCEĽ
SKLO - PLECH - BRAMAC

BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE

24
rokov
Promont Glass sro

OBJEDNÁVKY: promontglass@promontglass.sk

www.promontglass.sk

0918 623 064

87-0011

PRÍSTREŠKY, ALTÁNKY
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MLAɦ>àPQ>SFB?à
ÐÐÐ Ð4ĞFMBMSÐTMBGıQIĞÐNPCSI?XÐQI Ð
K>GJeà0/à>àȴ/
ÐÐÐ Ð4ĞFMBMSÐCJCIRPMRCAFLGAIhÐ?JC@MÐQRPMHĖPQICHÐTXBCJ?LGC
1?KMXPCHKMQƄMSÐHC
ÐÐÐ Ð.MBKGCLI?Ð?QNMūÐÐPMIÐNP?VCÐNPĖACÐTMÐTĞơI?AF
ÐX?@CXNCıCLhÐS@WRMT?LGC
,ĖQRSNLĖÐKXB?Ð  ÐÑ
?ÐTWNJĖA?LGCÐACQRMTLĞAFÐ

85_0216

LĖFP?B
àȅFSKLPQKȝHLSàMLAɦ>à
̞à01/,'+Ȏ(ạ̀à, 0)2%à01/,',3à-/ßà*,+1ǳȅà
ALELAV
ààà3,"&ȴ,3à+à3ß"ß+&!%à33+
ÐÐÐ ÐÐ,ĖQRSNLĖÐKXB?Ð  ÐÑ
ƠG?BMQRGÐ X?QGCJ?HRCÐ L?Ð FKCLPJP>P PHà
?JC@MÐ GLDMÐ RCJCDMLGAIWÐ 0903 717 998

E-mail: bratislavsko@regionpress.sk

PRÁCA PRE ELEKTRIKÁROV
VO
ŠVAJČIARSKU
O ŠVAJČIAR
RSKU

TEL.: 0
0950
950 301
301 301

85 0321

- 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

PONÚKAME PRÁCU V ČR
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ
HRADEC KRÁLOVÉ
- OPERÁTOR VÝROBY
BRANDÝS NAD LABEM
- VODIČ VZV

(V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY

0800 500 091

KS21-22 strana-
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BLIŽŠIE INFORMÁCIE NA BEZPLATNEJ LINKE:

85 03478

PODMIENKA: UKONČENÉ I STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE
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EXPRESNÁ LINKA

už
od

1,-€

Lístok
kúpite na

bus.daka.sk
k

85_0399

BRATISLAVA -TRNAVA - NITRA -ZVOLEN LUČENEC -RIMAVSKÁ SOBOTA - ROŽŇAVA
- KOŠICE - MICHALOVCE – HUMENNÉ

94-0041

WiFi - WC - servis - obèerstvenie

TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE
S
Y !
MONTUJEME AJ V ČASE OBMEDZENÍ - LETO SA BLÍŽI

ANTRACIT
7016

OBJEDNAVKY@MONTTER.SK

HNEDÁ
8003

BIELA
9016

HNEDÁ
8017

farba
BIELA

Zvýhodnená cena
na tieto farby

farba
ANTRACIT

kd

Materiály:
HLINÍK, DREVO
PRÍSTREŠKY - TERASY - RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLEN
ZASKLENIE - TIENENIE NA STRECHY - SKLENENÉ STRECHY - STAVEBNÉ PRÁCE

www.montter.sk 0919 365 022 N O V IN K A

KS21-22 strana-

HLINÍK v DREVODEKORE, ZLATÝ DUB a ORECH
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87-0026

farba
ANTRACIT

,
mete.tam
a
i
v
a
t
S e potrebuje

