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čistí čalúnený nábytok a koberce u Vás aj u nás
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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

EKOLOGICKÁ LIKVIDÁCIA,
VÝKUP STARŠÍCH VOZIDIEL

PENIAZE NA RUKU!
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AJ POŠKODENÝCH AJ NEPOJAZDNÝCH

vykupstarsichvozidiel@gmail.com

0944 414 457
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arsichvozidiel@gma
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Všetky formality

vybavíme za Vás
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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
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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

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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Dlhodobé a stabilné
zamestnanie

OPERÁTOR VÝROBY,

www.studentservis.sk

www.tpp.sk
0907 744 567

NÁTERY 

STRIECH
KOSTOLOV

OPRAVA KOMÍNOV
0908 288 350

MICHAL
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www.regionpress.sk
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INZERCIA

KOŠICKO okolie

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 

každý týždeň: 
Bačkovík, Beniakovce, Bidovce, 
Blažice, Bohdanovce, Budimír, 
Bukovec, Čaňa, Čižatice, Drie-
novec, Malá Vieska, Tepličany, 
Ďurkov, Geča, Haniska, Jasov, 
Kechnec, Kokšov - Bakša, Ko-
šické Oľšany, Kysak, Malá Ida, 
Mokrance, Budulov, Moldava 
nad Bodvou, Nižná Hutka, Nižná 
Kamenica, Nižná Myšľa, Nováča-
ny, Obišovce, Poproč, Rákoš, Roz-
hanovce, Rudník, Ruskov, Byster, 
Zdoba, Seňa, Slančík, Slanec, 
Slanská Huta, Šemša, Turňa nad 
Bodvou, Vajkovce, Valaliky, Vyšná 
Kamenica

kosicko@regionpress.sk

Redakcia: Němcovej 30 
KOŠICE

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 (20.730 domácností)
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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

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

   obchodný dom KLAS (bývalá MILA) 1. posch.

odborná montáž s licenciou
technickej služby od polície SR

AKCIA 290€

v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge   všetky dvere SKLADOM
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VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMOV 
NA K¼ÚÈ TEL.0905 791 729
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www.silstav .sk      0905 879 057

10 cm
polystyrén  27  €/m2

ZATEPĽOVANIE
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maľby nátery
0903 606 861MALIAR
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ZARIADENIE PRE SENIOROV

PRIJÍMA NOVÝCH KLIENTOV • 0903 723 044Í
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Máte PROBLÉM s ÚVEROM ?

ZDRAVOTNÍCKE 

0915 595 575
odevy a obuv
Rastislavova 68, Košice

www.abtex.sk
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Maľovanie, stierkovanie, sieťkovanie,
omietky, plávajúce podlahy,

drobné stavebné práce ¦ 0909 103 422
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LEONIDES REAL
Realitná kancelária
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VÝHODNÉ Z AVY!

S T R E Š N É K R Y T I N Y  - P R E D A J A M O N T Á
O D K V A P O V Ý S Y S T É M - S K L A D O M
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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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Reálna  záruka

12 rokov

JARNÁ AKCIA

OBNOVA STRIECH

0949 765 613

OBNOVA
ETERNITOVÝCH, PLECHOVÝCH A PLOCHÝCH STRIECH
VÝMENA ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV
OBNOVA KOMÍNOV
TESÁRSKE PRÁCE
OBHLIADKA ZDARMA

OBNOVA
ETERNITOVÝCH, PLECHOVÝCH A PLOCHÝCH STRIECH
VÝMENA ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV
OBNOVA KOMÍNOV
TESÁRSKE PRÁCE
OBHLIADKA ZDARMA

JARNÁ AKCIA
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PEKNÁ STRECHA
OPRAVY
VÝMENA
NÁTERY 
STRIECH

lacno a kvalitne
tel.: 0908 842 631

PRENÁJOM PRENÁJOM 
FASÁDNEHO LEŠENIA FASÁDNEHO LEŠENIA  

a dopravou.a dopravou.

Kontakt: Kontakt: 0915 941 1210915 941 121
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Stačí iba trošku láskavej driny

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Mladosť bujnie a rozvíja sa sama. Má 
na to dostatok síl. A hlavne – veľa 
času. Staroba je na tom naopak. A 
opustená staroba úplne najhoršie.

Niekedy sa vám tajomstvá života 
zjavujú až po dlhých rokoch. Nie je to 
film, ktorý pozeráte stodvadsať minút a 
poznáte záver.  Istý grunt bol roky opus-
tený. Žila iba časť záhrady, na ktorej si 
smeli pracovití ľudia dopestovať zeleni-
nu, zemiaky, rajčiny, papriky, uhorky. 
Predok chátral. Chalupa, dvor. Pôvod-
ných gazdov dali mladí do penziónu. 
Lebo veď, kto sa dnes bude starať o 
starých, čoraz viac chorých a čoraz viac 
nevládnych? Už len predať ich grunt a 
dostať peniaze. Gazdovstvo, na ktorom 
sa deti hrávali, dom, v ktorom susedia 
pod schodami na povalu miešali sliv-
kový lekvár, dvor, na ktorom po robote 
stával koník a chvostom zo seba odhá-
ňal muchy. A záhrada za stodolou, kde 
si ľudia mohli utrhnúť čo len chceli.

Domu vpredu pukla stena, až to 
vyzerá, že od žiaľu. Z pumpy na dvore 
sa dávno prestala ťahať voda na zalie-
vanie, na záhrade vyrástla dvojmetrová 
burina. Iba čerešňa a moruša rodili zo 
zvyku rok čo rok na opustenom grunte.

Konečne sa našiel kupec. V predzá-

hradke domu s puknutou stenou zasia-
la mladá žienka pás kvetín. Jej manžel 
zbavil pozemok buriny, zo stodoly vy-
viezol slamu, ktorú ešte starí gazdovia 
podstieľali koníkovi. Týždne roboty a 
na grunt sa vrátil mladý život. Nech sa 
im obom darí!

No a sme v téme. Stačí iba kus lás-
kavej driny. Keď vaši rodičia zostar-
nú a nebudú vládať, neodložte ich a 
nepredajte ich majetok, o ktorý sa oni 
celý život starali a zveľaďovali ho. Žia-
den peniaz vám za to nemôže stáť. Ak 
nevládzu, pomôžte im, ale neberte im 
domov. Pod akoukoľvek zámienkou, že 
„tam“ im bude dobre. No nebude. Ak sa 
čo len trochu dá, opatrujte ich a ich die-
lo. Ani oni vás neodložili, keď vás bolo 
treba prebaľovať, čistiť, ošetrovať. Buď-
te ako oni. A ak túžite po majetkoch, pe-
niazoch, tak si na ne zarobte vlastnou 
drinou. Vaši starkí to nemali 
o nič ľahšie ako vy.

Nesmierne držím 
palce tým mladým.. Vy-
dali sa inou cestou, ako je 
obvyklé. Začali budovať 
život. Nie ho míňať.

Pekný týždeň

13. júna 1968  
vládnym nariadením č. 70/1968 Zb. bola opätovne legalizovaná 
činnosť Gréckokatolíckej cirkvi v Česko-Slovensku

Výročia a udalosti

Ponúkam
za výhodnú cenu
KOMPLETNÉ

ČISTENIE
 KOPANÝCH
 STUDNÍ

tel.0905 764 689
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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

www.regionpress.sk

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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PREBÍJANIE
a  PREČISTENIE

ODPADOVÝCH  POTRUBÍ

0908 580 291

NONSTOPs možnosťou
využitia

kamerového
systému

WC   -   UMÝVADIEL
DAŽĎOVÝCH ZVODOV
PISOÁROV
GULIČIEK
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Realizujeme 

STROJOVÉ
POTERY
0948 300 988

PIESOK
ŠTRK

KAMENIVO

dovoz 
zdrama
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mobil: 

0940 973 777
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KRT - VRT
Pretláčanie - krtkovanie

Popod cesty, chodníky, 
zatrávnené plochy 

pre inžinierske siete, 
elektrika-voda-plyn

0902 348 974
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VODÁR

0903 11 33 33
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VODA • ODPAD • KÚRENIE
nové rozvody,
prípojky, opravy,
inštalácia spotrebičov
... s vodou si poradíme ...

24
HODINOVÝ

SERVIS
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PVCOkná
a vchodové dvere
Interiérové dvere

Objednávky príjmame
mailom a telefonicky

0905 694 993
drevoplast@drevoplast.eu

www.drevoplast.eu
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VŠETKO OKOLO ZVÁRANIA A NÁRADIAVŠETKO 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

www.gobako.sk

zváracie stroje
zváracie roboty

ochranné pomôcky
elektródy

náradie a brusivo
lepidlá a tmely
zváracie drôty

kompresory
elektrocentrály
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Papaláši zneužívajú svoje postavenie, 
aby získali nejakú výhodu. Väčšinou 
sa za papalášov považujú vyššie po-
stavení verejní činitelia. 

Takmer každý Slovák má však v sebe 
papalášske sklony - vyhľadávať známos-
ti, vybavovať pre seba výhody a výnimky, 
privlastňovať si, čo nám nepatrí, pred-
biehať sa a porušovať predpisy. Každý 
deň vidím takýchto ľudí - niektorí si nad 
Varínom načierno stavajú namiesto zá-
hradných chatiek veľké domy, ďalší sa 
preháňajú na terénnych autách po lesoch 
a lúkach v Malej Fatre a okolo Vodného 
diela Žilina. Nelegálne rúbu drevo a strie-
ľajú zvieratá v národných parkoch. Ká-
moši ministrov, tenistka a iné „celebrity“ 
predbiehali ľudí pri očkovaní a ministri 
s majákmi vodičov na cestách. Pre oby-
čajných ľudí platia predpisy a vyhlášky, 
papaláši si u hygienika povybavujú vý-
nimky. Papaláš s anténou na hlave si 
počas mimoriadnych opatrení vodil do 
nemocnice svoj hárem. Pre ambicióznych 
papalášov vznikajú aj nové ministerstvá, 
úrady a funkcie. Papaláši v samosprá-
vach si kupujú strategické pozemky a roz-
deľujú provízie.

Keď papaláša prichytia, že odpísal 
diplomovku, alebo si privlastnil niečo, čo 

mu nepatrí, tvári sa, že sa nič nestalo. A 
ľudia si povedia, že takto to u nás od ne-
pamäti chodí. V krajine papalášov, kde 
nikdy neplatil rovnaký meter pre všet-
kých.

Bol by som rád, keby sme raz žili v kra-
jine, kde majú všetci ľudia rovnaké práva 
a možnosti. Tí hore aj tí dole, vzdelaní aj 
menej vzdelaní, starí aj mladí, bohatí aj 
chudobní, zdraví aj nemocní. Potrebuje-
me na to tri veci:
1. Osobnú odvahu a statočnosť, neustu-
povať papalášom a postaviť sa proti nim.
2. Transparentný systém a jasné pravidlá 
pre všetkých. 
3. Kontrolu dodržiavania pravidiel a ne-
kompromisnú represiu pri ich porušovaní.

Robíme si žarty z Američanov, ale 
ľudia tam rešpektujú zákon a policajtov. 
Moja dcéra žije v Šanghaji. Vírus tam eli-
minovali disciplínou 
a dodržiavaním pra-
vidiel. Všetci a bez 
rozdielu. V krajine 
papalášov si mnohí 
robia, čo chcú. A tak 
aj táto krajina vy-
zerá - chaos, 
klamstvo a 
podvody. 

Krajina papalášov

» Ján Košturiak

ciplínou 
m pra-
a bez 
rajine
mnohí 

A tak 
vy-

Po dlhšom čase, osobne želám kaž-
dému z vás, kto ste sa unúvali a na-
písali do redakcie list (mail) či ohlas, 
všetko dobré a v mene redakcie ďa-
kujem.

Tak, ako každé médium, aj RE-
GIONPRESS dostáva sporadickú odo-
zvu. Tak, ako každé médium, aj RE-
GIONPRESS dostáva odozvu negatívnu 
aj pozitívnu. V médiách pracujem už 
naozaj dlho, takže presne tento rituál 
poznám. Nebudem citovať ani z jednej, 
ani z druhej kôpky, aj keď, tá druhá, 
vyjadrujúca spokojnosť, je výrazne 
vyššia. (A obsahovo korektnejšia.) A to 
určite poteší.

Mrzí ma, že nemôžem odpovedať (z 
časových dôvodov) na každú reakciu, 
postreh, názor. Nie je to v silách jedné-
ho človeka, to by si vyžadovalo zamest-
nanca na plný úväzok, ale zas, odpove-
de by boli strojené, nie tak „od srdca“, 
akoby som si ich často želal písať.

Od srdca aj na tie kritické, ktorých 
charakteristickým znakom je často vul-
gárnosť a neznalosť či spoločenská sle-
pota, čo už samo o sebe je vizitkou ich 
odosielateľa. Spravil som však niekoľko 
výnimiek a na niektoré z nich som od-
povedal, ak niesli znaky snahy o ko-
munikáciu a vyjasnenie si niektorých 
otázok. A napokon sme sa vždy zhodli s 
pisateľom a zaželali si pekné dni.

Mrzí ma však najmä, že nedoká-
žem odpovedať najmä starším pisate-

ľom, ľuďom, ktorí sa s našim titulom 
delia o svoju biedu, trápenia, ľuďom 
osamelým a životom sklamaným. To by 
si opäť vyžadovalo zriadiť jednu „bútľa-
vú vŕbu“. Ubezpečujem vás, pisateľov 
takýchto listov, že často na vás myslím 
a to, čo píšem v článkoch, je často ne-
priamou odozvou na vaše ponosy. A 
niekedy aj priamou.

Chcel by som vás poprosiť o pocho-
penie, naše vydavateľstvo nie je perso-
nálne zariadené tak ako bežné printo-
vé redakcie, nemáme ľudí, aby išli po 
stopách vašich problémov a aby vám 
pomohli vybavovať to, čo sa vám v sys-
téme našej byrokracie vybaviť nedarí.

Na záver ešte jedna informácia - RE-
GIONPRESS už od leta roku 2018 nie je 
majetkom žiadneho politika, neovplyv-
ňuje ho žiadna politika, ani žiaden poli-
tik či strana alebo hnutie, nanajvýš ak 
to, čo napáchajú vo verejnom živote a 
dotýka sa to nepriaznivo nás všetkých.

S vďakou za vaše podnety a so že-
laním pokojných dní

Nad listami čitateľov

» Ivan Brožík, šéfredaktor
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10944 047 008, 0903 634 202

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

www.regionpress.sk
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Páči sa mi

kosicko
na facebooku

Staň sa fanúšikom
stránky a sleduj:

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

OBNOVA                   STRIECH

0902 685 259
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bez odstránenia krytiny
eternitových a plechových

info@uni-dach.sk   www.uni-dach.sk
055/674 90 74 po 18 00 hod.

NOVÉ VZORY
LEPENIEK
ICOPAL 3D

VILLAS
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winstyle@winstyle.sk
0940 83 84 83

kancelária - Kalinovská 2, Košice
(len po telefonickej dohode)

PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE

OKNÁ A DVERE Z HLINÍKA

VERE

INTERIÉROVÉ DVERE A ZÁRUBNE

ROTI HMYZU

Cenová ponuka u Vás doma ZDARMA ...

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

veľkoobchodnéceny
%
www.winstyle.sk

WinStyle
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Slovenské jaskyne sú svetoznáme, 
ale menej sa vie o geoparkoch. Tieto 
územia slúžia vo svete ako moderný 
nástroj cestovného ruchu a nového 
spôsobu využitia voľného času. 

Ich cieľom je podporovať snahy o 
ochranu neživej i živej prírody, pre-
vádzkovanie zeleného cestovného ru-
chu a vzdelávanie verejnosti formou 
príbehov. Vďaka ministerstvu život-
ného prostredia (MŽP) sa Sieť sloven-
ských geoparkov rozšírila o Geopark 
Malé Karpaty. 

Prijatie Geoparku Malé Karpaty do 
Siete geoparkov SR je výsledkom dlho-
dobej snahy o vybudovanie geoparku 
podľa zásad organizácie UNESCO, a to 
iniciatívou zdola. Geopark Malé Karpa-
ty je dlhodobo budovaný na princípoch 
dobrých vzťahov, práce s verejnosťou a 
vzdelávaním mládeže. Nadšenie ma-
nažmentu geoparku sa pretavuje do 
dobre fungujúcej spolupráce s orgánmi 
štátnej a verejnej správy, vedeckými 
inštitúciami a neziskovými organizá-
ciami. Jiří Vitáloš, zástupca Geoparku 
Malé Karpaty zdôraznil, že geopark 
tvoria tri piliere - neživá príroda, živá 
príroda a kultúra. „Našou úlohou je 
priblížiť ich vzájomnú interakciu širo-
kej verejnosti,“ podčiarkol.

Komplikovaná geologická stavba 
Malých Karpát, vysoká geologická a 
biologická diverzita a nimi ovplyvnená 
kultúra sú zdrojom mnohých príbehov. 

Súčasťou územia je množstvo výni-
močných lokalít, počnúc hradnou ska-
lou na Devíne, cez Sandberg, Marian-
ku, banskú oblasť medzi Pernekom a 
Pezinkom, vinohrady na úbočí Malých 
Karpát, až po krasové oblasti v okolí 
jaskyne Driny a Plaveckého podhradia.

Geopark Malé Karpaty sa pripojil 
k etablovaným geoparkom UNESCO 
geoparku Novohrad - Nógrád, Ban-
skoštiavnickému geoparku a Bansko-
bystrickému geoparku.

MŽP podporuje zvyšovanie pove-
domia verejnosti o geoparkoch, ktoré 
sú územiami s výnimočnými geologic-
kými, prírodnými, či kultúrno-historic-
kými hodnotami. 

Viete, čo sú to geoparky?

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

belmont@centrum.sk
0907 953 163, 0940 848 027

CENA
20 - 22 € /m2

ZÁRUKA
15 ROKOV

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

Špeciálne lepenie z kvalitných
bitumínových pásov rôznej farby, 
vzorov a druhov len Index total qualitete

Výmena odkvapových žľabov
Oprava komínov
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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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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 
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PREPICHY
        POD CESTY

Oberačky hrozna sú síce ešte  skoro 
v nedohľadne, ale neviem, čo bude 
a ako bude, a tak ma napadlo, že by 
som vás poprosil, či by ste nemohli 
spestriť ten čas   predoberačkový  vo 
vašom periodiku takými insítnymi 
veršíkmi zo Štefanova.

Napísal do redakcie pán Peter Kozol-
ka. Nuž, mohli by sme a ďakujeme aj za 
čitateľov.

Aj naši starkí v Štefanove
neboli mechom udretí,
keď neboli tu ešte družstvá
eseročky a Kodrety.

Nuž vzali ryľe, ťažké pluhy
- zem na nich s túžbou čakala -
vidina súdkov plných vína
pri ťažkej drine lákala.

Sadili prvé „korenáky“
okopávali, viazali,
až prišla chvíľa vytúžená,
keď prvé putne obrali.

Veselšie bolo potom  v dome,
na ulici i v chotári,
keď vínečko sa trblietalo
v koštéri, džbáne,pohári.

Dnes sme už múdri. Náhle, razom -
nevonia nám tá robota.
Smutnejší síce, obéznejší
poberáme sa do sveta.

Kto by tu ešte hrozno zberal!
Nech si len kľudne pohnije.
Privezieme ho „ošetrené“
od Európskej únie.

Zamyslenie od vás...

» red

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.

» Kúpim motorku Jawa 
alebo CZ aj diely Ponúk-
nite. 0915215410

» Hľadám ženu do 39r 
na pekný vzťah, lásku, 
život. 0911562156

02 AUTO-MOTO / iné

16 ZOZNAMKA    

Občianska
riadková
inzercia

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    

Páči sa mi

kosicko
na facebooku

Staň sa fanúšikom
stránky a sleduj:

- nové inzeráty
- dôležité info
- tipy na voľný čas
- súťaže, ...
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12. júna 1987  
americký prezident Ronald Reagan oficiálne vyzval vodcu Soviet-
skeho zväzu Michaila Gorbačova na zbúranie berlínskeho múru

Výročia a udalosti

14. júna 1942
Anna Franková si začala písať denník

Výročia a udalosti
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najkvalitnejší a NAJLACNEJŠÍ betónový
   plot vyrobený na Slovensku

široký sortiment výrobkov,
   možnosť výberu až 100 vzorov

ukážka vzoriek, zameranie a cenová
   kalkulácia u Vás doma ZDARMA!

dopravu zabezpečíme až k Vám
zbezpečujeme kvalitnú a rýchlu montáž

VÉO PN LÓ OT TE YB

0948 648 748 0905 528 960 0905 794 044 0948 548 648

www. .sk

na trhu

0948 648 748 0905 528 960 0905 794 044 0948 548 648

www. .sk

na trhu
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u nás si nemusíte 
vyberať medzi

OD PONDELKA 14. 6.

Treska v majonéze

Kuracie 
prsné rezneodchované na

069

-44%

(100 g = 0,55)

125 g

1.25

• tavený syr

069

-22%

(100 g = 0,58)

120 g

0.89*

Niva
Nescafé 

• rôzne druhy

369
-31%

cena za 1 kg

5.39

049

-37%

(100 g = 0,35)

140 g

0.79

099

-28%

(100 g = 0,66)

150 g

1.39

• plátky
• 45 % t. v s.

199
-20%

(100 g = 1,00)

200 g

2.49

• krájaná

333
-44%

(100 g = 1,67)

200 g

5.99*

• ext�a sladké

179
Supercena

(1 kg = 5,11)

350 g balenie
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• rôzne druhy

699

6 x 0,5 l
3 l

• svetlý ležiak

smotana 14%

049

Supercena

(1 kg = 1,96)

250 g

• rôzne druhy
399
Supercena

40 praní

• v ponuke aj Náplň 
do osviežovača 250 ml 
za 3,99 €

033

Supercena
145 g

159
-20%

(100 g = 0,99)

160 g

1.99*

• rôzne druhy

085

-34%
cena za 1 kg

1.29

089

-40%
2,25 l

1.49*

599
-40%

balenie

9.99*

... a mnoho ďalších výrobkov na

OD PONDELKA
14. JÚNA
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Mesiac jún je v Katolíckej cirkvi špe-
ciálne venovaný úcte k  Božskému 
Srdcu Ježišovmu. Upozornil na to aj 
svätý Ján Pavol II..

Veriacich povzbudil slovami: „Vy-
zývam Vás, drahí bratia a sestry, hľa-
dieť s dôverou na Božské Srdce Ježišovo 
a často opakovať najmä v tomto mesiaci 
júni: Najsvätejšie Srdce Ježišovo, v teba 
dôverujem.“

Príležitosť, ktorú prináša mesiac 
jún, je podľa pápeža potreba využiť. 
Aj z tohto dôvodu sa pápežská nadácia 
ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi rozhodla 
vytvoriť Deviatnik k Božskému Srdcu, 
ktorý má veriacim pomôcť spoznať Bo-
žie Srdce do väčšej hĺbky.

Ježišovo Božské Srdce nie je totiž 
len sentimentálny symbol, ktorý patrí 
k histórii Cirkvi a v dnešnej dobe nás 
nemá ako osloviť. Práve naopak: jeho 
uctievanie patrí k  samotnej podstate 
kresťanstva – a my sme pozvaní zistiť, 
prečo to tak je, a zahĺbiť sa do jeho ta-
jomstiev.

Zamýšľali ste sa napríklad niekedy 
nad tým, prečo je Ježišovo Srdce nazý-
vané aj srdcom nášho najvernejšieho 
Priateľa?

„Nič nie je v  živote také potrebné 
ako priateľstvo,“ povedal kedysi Aris-
toteles, ktorý zdôraznil, že skutočné 
priateľstvo nemá byť pre človeka iba 
zdrojom potešenia alebo akýmsi vzá-
jomným využívaním toho druhého 

pre vlastné dobro. Naopak, priateľstvo 
má byť podľa neho vzťahom, v ktorom 
obe strany spoločne usilujú o cnostný 
a dobrý život, a napĺňajú svoj čas spo-
ločným dobrom.

Ježišovo srdce nás volá práve k ta-
kémuto priateľstvu. K priateľstvu, kto-
ré nám bude pomáhať rásť vo svätosti 
a  napĺňať naše dni dobrom a láskou. 
K priateľstvu, ktoré nás bude viesť k ne-
zištnému sebadarovaniu – pretože „nik 
nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí 
život za svojich priateľov“ (Jn 15, 13).

Ježiš nám dáva dokonalý príklad 
takéhoto priateľstva: preukazuje nám 
svoju dôveru, vernosť a  starostlivosť 
svojho láskavého Srdca... Ba čo viac, 
sýti nás svojím vlastným telom, a  zo-
miera na kríži za každého, kto sa ne-
hanbí nazvať ho svojím priateľom.

Do  júnovej modlitby Deviatnika 
k Božskému Srdcu Ježišovmu, ktorý pre 
vás vytvorila pápežská nadácia ACN – 
Pomoc trpiacej Cirkvi, sa prihlásite jed-
noducho na: https://acnslovensko.sk/
najsvatejsie-srdce

Príležitosť spoznať Božie Srdce

» Zdroj: ACN

Salón výtvarníkov sa opätovne za-
skvie v  moderných priestoroch ga-
lérie Zoya Museum – ELESKO Wine 
Park v Modre. 

Organizátorom podujatia je Malo-
karpatské osvetové stredisko v  Modre 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislav-
ského samosprávneho kraja. Hlavným 
partnerom tohto výnimočného poduja-
tia je Fond na podporu umenia, ktorý 
ho z verejných zdrojov podporil. 

Salón výtvarníkov vyrástol za 25 
rokov svojej existencie do veku mladí-
ka, ktorý už nabral životné skúsenosti, 
ale stále v ňom planie oheň bujarosti, 
optimizmu, radosti a túžby experimen-
tovať. Rozumie už hodnotám a tradícii, 
ale cíti potrebu vkladať do svojho živo-
ta nové veci, ktoré ho neustále posú-
vajú vpred a  cibria jeho kvality. Preto 
sú pestrosť, rozmanitosť a  hravosť 
atribútmi tejto výstavy, tak v  žánroch 
ako i  v témach a  technikách. Nájdete 
tu diela vyzretých neprofesionálnych 
výtvarníkov, ktoré sa prelínajú s práca-
mi študovaných a uznávaných autorov 
- majstrovské umelecké kúsky poňaté 
ako obrazy, plastiky, reliéfy, objekty, 
textílie či šperky. V  blízkosti vystave-
ných exponátov zacítite vôňu oleja či 
dreva, Váš zrak rozihrajú farby akry-
lu, pastelu alebo akvarelu, pošteklia 
Vás odlesky bronzu, skla či lešteného 
kameňa, prekvapí Vás pestrosť a  roz-
manitosť spracovania textílií. Je to tvor-

ba 88 výtvarníkov, ktorí sa rozhodli 
spoločne Vám predstaviť svoju tvorbu 
v tomto jubilejnom ročníku.

V jeho portfóliu sa objavuje mnoho 
známych mien, ktoré by mohli prispieť 
k  jeho prestíži, ale úlohou Salónu je 
spájať, nie súťažiť, byť vďačný za svoj 
dar - dar tvoriť.

V rámci expozície výstavy môžete 
vzhliadnuť aj kolektívne dielo autorov 
Salónu výtvarníkov 2021 pod názvom 
„Vďačnosť Zemi“.

Kurátorom výstavy a  jej priamym 
účastníkom je Mgr. Pavol Šima-Juriček.

Salón výtvarníkov 2021 s podtitu-
lom Vďačnosť tvorbe, Vďačnosť sebe, 
Vďačnosť Zemi môžete navštíviť v 
dňoch 18. 6. – 19. 9. 2021.

Salón výtvarníkov 2021 

» red
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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
Materiály:
HLINÍK, DREVO

www.montter.skwww.montter.sk      0919 365 0220919 365 022
 RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLEN

NOVINKANOVINKA HLINÍK v DREVODEKORE,  ZLATÝ DUB  a  ORECH

S
Y

kde potrebujete.Staviame tam,

Zvýhodnená cena
na tieto farbyANTRACIT

7016
BIELA
9016

HNEDÁ
8003

HNEDÁ
8017

MONTUJEME AJ V ČASE OBMEDZENÍ  -  LETO SA BLÍŽI !
OBJEDNAVKY@MONTTER.SK��
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ZIMNÉ ZÁHRADY * PRÍSTREŠKY * PRESKLIEVANIE TERÁS

www.CORTIZO
0915 439 240 * 0949 234 445 *
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Deň narcisov je jedinečná verejno-pro-
spešná zbierka Ligy proti rakovine a 
tento rok sa koná už po 25. krát. 

Finančné prostriedky sa využívajú 
na konkrétnu praktickú pomoc onkolo-
gickým pacientom a ich blízkym na celom 
Slovensku. Viac informácii o činnosti Ligy 
proti rakovine nájdete na www.lpr.sk

Aj rok 2021 žiaľ pokračuje v znamení ko-
ronavírusu, svet sa však nezastavil a pozor-
nosť je nutné venovať i ostatným oblastiam 
zdravotníctva.Verejno – prospešná zbierka 
Deň narcisov však nemôže mať pauzu. 

„Narcis, ktorý je symbolom spolupat-
ričnosti, pomoci a nádeje pre ľudí trpiacich 
rakovinou, chceme a potrebujeme odo-
vzdať ľuďom. Vieme, že je mnoho takých, 
ktorí vnímajú zmysel a užitočnosť projek-
tov realizovaných Ligou proti rakovine a 
radi na ne prispejú. Opäť sme museli pri-
stúpiť k zodpovednému riešeniu na ochra-
nu verejného zdravia pred koronavírusom. 
Posledný ročník poznačil výrazný, až 75 
percentný pokles výnosu zbierky, čo v ne-
vyspytateľnom a neistom čase pandémie 
bolo pochopiteľné. Život však ide ďalej, 
žiaľ, rakovina nemá pauzu, preto pauzu 
nemôže mať ani naša pomoc“, približuje 
Ing. Eva Kováčová, výkonná riaditeľka 
Ligy proti rakovine.

Ako môžete tento rok prispieť?
NARCIS MÔŽETE ZÍSKAŤ

Od 10.6. do 12.6.: exkluzívne v obchodoch 
Tesco - prispením do pokladničky alebo 
prispením cez kupóny priamo pri pokladni
Od 7.6.: 300 000 náhodne vybraných do-
mácností na Slovensku si nájde obálku s 
narcisom a informáciami o možnostiach 
prispenia

ONLINE A SMS ZBIERKA
Do 20. 6. 2021 možnosť prispenia prostred-
níctvom:
• SMS na 848 (hodnota SMS je 3 €)
• účtu zbierky SK09 0900 0000 0054 5454 
5454
- virtuálny narcis môžete získať v online 
zbierke na www.dennarcisov.sk.

OSTATNÉ FORMY PRISPENIA
• prispieť môžete v sieti bankomatov a 
vkladomatov Slovenskej sporiteľne cez tla-
čítko Deň narcisov
• virtuálny narcis môžete získať na www.
zlavadna.sk, www.pilulka.sk
• prispieť môžete kúpou limitovanej edície 
ponožiek Fusakle a limitovanej edície zub-
ných kefiek CURAPROX

Deň narcisov v júni? 
Nie, to nie je podvod ani omyl!

» red

V čase blížiacich sa maturít a promó-
cií majú mnohí absolventi škôl dile-
mu, či sa po ukončení štúdia musia 
prihlásiť do Sociálnej poisťovne, či 
majú platiť sociálne odvody, prípadne 
či majú nárok na dávku v nezamest-
nanosti alebo iné dávky. 

Povinnosti voči Sociálnej poisťovni 
zatiaľ nemajú. Čakajú ich až po uplatnení 
sa na pracovnom trhu, keď sa zamestnajú 
alebo si nájdu na dohodu brigádu či za-
čnú podnikať. 

Študent (žiak strednej školy alebo 
študent denného štúdia vysokej školy) 
nie je počas štúdia povinne poistený na 
sociálne poistenie. Preto nemá voči Soci-
álnej poisťovni počas celého štúdia ani 
po jeho ukončení nijaké prihlasovacie, 
oznamovacie ani odvodové povinnosti. 
A keďže nie je poistený, nevzniká mu ani 
nárok na jednotlivé dávky sociálneho 
poistenia. Výnimkou sú študenti, ktorí 
sa dobrovoľne poistili a platili poistné 
dostatočne dlhé obdobie na priznanie 
konkrétnej dávky (podľa typu dobrovoľ-
ného poistenia pri splnení všetkých pod-
mienok na konkrétnu dávku).

Povinnosti študentov-sirôt 
po ukončení alebo prerušení štúdia

Povinnosti voči Sociálnej poisťovni 
majú iba študenti-poberatelia sirotského 
dôchodku, keď menia školu, prerušia či 

ukončia štúdium. Nárok na výplatu sirot-
ského dôchodku im totiž zaniká dňom, keď 
prestávajú byť nezaopatreným dieťaťom, 
t. j. v prípade študenta ukončením štú-
dia. Nárok na sirotský dôchodok rovnako 
zaniká dovŕšením veku 26 rokov. To, či 
sirota-študent ešte študuje, sa overuje po-
tvrdením školy. Vo väčšine prípadov si to 
Sociálna poisťovňa overuje sama v registri 
ministerstva školstva, a teda študent nemá 
žiadne povinnosti, avšak študenti-siroty z 
tých škôl, ktoré v tomto registri nie sú (zväč-
ša ide o školy v pôsobnosti rezortov vnútra 
a obrany), sú povinní takéto potvrdenie 
predložiť sami. Potvrdenie predkladajú aj 
študenti – siroty študujúce v zahraničí.

Ak sa študent zamestná, povinnosti 
rieši za neho zamestnávateľ. Ak už popri 
štúdiu alebo po štúdiu začne študent brigá-
dovať alebo podnikať, povinnosti mu vzťa-
hu k sociálnemu poisteniu v závislosti od 
druhu zárobkovej činnosti vzniknúť môžu. 

Absolventi a ich povinnosti 
voči Sociálnej poisťovni 

» Zdroj: Sociálna poisťovňa

Predaj a rozvoz po celej SR

/m2

-30%

-20%
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11.  Dobroslava

12.  Zlatko 

13.  Anton

14.  Vasil
15.  Vít

16.  Blanka, Bianka 

17.  Adolf

18.  Vratislav

19.  Alfréd

20.  Valéria

21.  Alojz
22.  Paulína

23.  Sidónia

24.  Ján

25.  Olívia, Tadeáš
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www.tonystav.sk

0911 639 003

Predaj ových plotov a sieti za najlepšie ceny na trhu !!!
Poskytujeme z avy pre realiz torov a oodberate ov !!!

Gabi nový plot

Region lny skladGabi ny - siete

Gabi nový plot

Region lny skladGabi ny - siete
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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

Uzávierka ďalšieho vydania regionálnych novín je 16. júna 2021
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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
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Nemecká pracovná zmuva 
Nemecké sociálne poistenie

Vybavíme všetko potrebné  pre prácu
Možnosť turnusov I Ubytovanie zabezpečené 

Stabilná celoročná práca

20 dní platenej dovolenky,  preplácané sviatky

PODĽA KVALIFIKÁCIE

www.simon-fleisch.de  I  job@simon-fleisch.de

BRAVČOVÁ A HOVÄDZIA PORÁŽKA 
A ROZRÁBKA  V NEMECKU

PRÁCA VHODNÁ AJ PRE PÁRY

+421 944 995 400

12€ - 18€
BRUTTO NA HODINU
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Turnusová 

0903 717 998
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PRÁCA PRE ELEKTRIKÁROV 
VO ŠVAJČIARSKU

TEL.: 0950 301 301

VOO  ŠVAJČIARSSKU

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 

85
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Ponúka prácu 

Vodiči VZV, skladníci, 
operátori  výroby 
Miesto práce
Bratislava, Lozorno, Nitra, Hlohovec, Trnava...

Školíme VZV ZDARMA

VIAC  info: 

0917 839 697
0917 465 632
0915  663 240
0948  002 048www.pracahned.eu

Mzda od 1 100,-€
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Dôležité
telefónne čísla

Záchranná lekárska služba
155

Požiarna služba
150

Polícia
158

Tiesňové telefónne číslo
112

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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