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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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BEZPEČNOSTNÉ DVEREBEZPEČNOSTNÉ DVERE

  
 

   
 

    

 

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

Vhodné aj do

PÔVODNEJ

zárubne!!!

Vhodné aj do

PÔVODNEJ

zárubne!!!

 
s montážou

  
s montážou

  

od

 
s montážou
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INFOLINKA NONSTOP (VYBAVTE SI PÔŽIČKU AJ CEZ MOBIL)

PÔŽIČKY
od 18 do 80 rokov

0918 709 028

CENTRÁLA: 

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

od 300€ do 20 000€

ahoj R

Nové, lepšie pôžičky
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Okamžitý výkup nehnuteľností
v hotovosti - aj zadlžených

    Už 24 rokov
sme tu pre Vás!

Hutnícka 22, Košice

www.realplus.sk

1.500€ODMENA
ZA TIP AŽ

0918 18 11 11 � 055/303 11 11
          

2  izb. HAVANSKÁ UL. /KE - ŤAHANOVCE

OV, 7.p, 51m, loggia, pivnica, čiastoč. rekon., plastové okná, 

plávajúce podlahy, pekný a priestranný, orientácia V-Z

CENA: 108.000 € mobil:  0915 864 533

RD PANSKÝ LES /KE - OKOLIE/ 

10 min od KE, plocha 150m , 4 izby + kuchyňa, 2 x kúpeľňa 

s WC, šatník, tech. miestnosť, garáž, IS: komplet

CENA: dohodou mobil:  0905 261 117

RD KMEŤOVA UL. /KE - STARÉ MESTO/

výmera 120m, 3 izby + kuchyňa, chodba, kúpeľňa+WC, 

sklad, podkrovie, IS: komplet, centrum mesta

CENA: 345.000 € mobil:  0917 969 909
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ZEMNÉ a VÝKOPOVÉ PRÁCE

MINIBÁGROM 0905 603 859

0905 489 069 | 0907 954 380

www.drevsting.sk
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DREVENÉ OKNÁ | DVERE | INTERIÉR | BRÁNY | PODLAHY | SCHODY

DOMOV S ČAROM DREVA

Južná tr. 78

KOŠICE

055/685 57 87

Slovenský
výrobca

- %-30%
AKCIA
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�PRÁCA NA TRVALÝ PRACOVNÝ POMER
�BRIGÁDY

0905 744 995

www.studentservis.sk
Jedlíkova 5, KE

�PRÁCA NA TRVALÝ PRACOVNÝ POMER

�BRIGÁDY POČAS CELÉHO ROKA
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INZERÁT,

KTORÝ

PREDÁVA
Redakcia Košicko
Němcovej 30, Košice
3. poschodie, č.d. B.3.07 
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KOMPLEXNÉ REKONŠTRUKCIE
domy  |  byty  |  jadrá

0907 268 305  |  www.samkovci.sk
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remal.kosice@centrum.sk
0905 625 433

Maľby - nátery schodísk a nebytových priestorov.

Obnova bytov, fasád a nátery striech.
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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

MOYZESOVA 46, KOŠICE 
tel.: +421 903 41 81 30
 +421 903 41 81 33
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Tel. č. 
0911 917 502 

0911 134 702

Upratovanie domácností, kancelárií, 

spoločenskych hál, bytových vchodov. 
email: roberthimal@gmail.com
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PLATBA v HOTOVOSTI0949 854 569
Kúpim GARÁŽ v Košiciach
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-odvoz-dovoz

-sťahovanie

vypratávanie

pivníc, záhrad

-likvidácia 

azbestu-eternito-

vých striech, staveb-

ného a iného odpadu
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DROBNÉ

údržbárske

PRÁCE
0949 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

VETERINÁRNA AMBULANCIA

Košice-Pereš
www.sivet.sk

info@sivet.sk Čoskoro
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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
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ZARIADENIE PRE SENIOROV
Minerva n.o., Straňany, Michalovce

PRIJÍMA NOVÝCH KLIENTOV � 0903 723 044

www.jarekcistikoberce.sk ¦  0915 937 226
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čistí čalúnený nábytok a koberce u Vás aj u nás
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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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RUČNÉ VÝKOPOVÉ PRÁCE
 KOPÁČI S.R.O.  0915 315 147

6
6
-0
0
2
2

Izolovanie pivníc
0910 433 877

Kúpim obrazy, známky, knihy
0907 225 216
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Elektrické rekonštrukcie v bytových domoch
Údržba a odstraňovanie elektrických porúch

www.jmelektro.sk                      0948 609 910
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maľby nátery
0903 606 861MALIAR
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0911 150 447

Okamžitý výkup nehnuteľností
v hotovosti - aj zadlžených

    Už 23 rokov
sme tu pre Vás!

1.500ODMENA
ZA TIP AŽ

0918 18 11 11 � 055/303 11 11

www.regionpress.sk

NONSTOP INFOLINKA

NA ČOKOĽ’VEK OD AŽ DO

Pondelok-Piatok: 

9 -17AMI

pracovné odevy
obuv ¦ rukavice

Rooseveltova 24, Košice

0904 296 595
aneta.dugasova@gmail.com

výšivky už od 1 ks

tričká ¦ košele ¦ mikiny

uteráky ¦ krstné košieľky
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PRACOVNÉ ODEVY
a OOPP

Rastislavova 68, Košice www.abtex.sk

Rekonštrukcia bytov, bytové jadrá,

omietky, obklady, dlažby
0903 372 483
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PSYCHOSOCIÁLNE CENTRUM

Löfflerova 2, 040 01 Košice

Sme sociálno-zdravotnícke zariadenie, poskytujeme ambu-
lantné psychologické, psychiatrické a poradenské služby na-
jmä pre dospelých, skupinovú terapiu pre dlhodobo psychicky 
chorých, kurzy a školenia, sociálne poradenstvo a prevenciu.
Medzi tieto služby patria:

DENNÝ STACIONÁR

Sociálna služba určená pre klientov od 18 rokov, ktorí sú odká-
zaní na pomoc inej osoby, potrebujú podporu sociálnu aj psy-
chologickú, vedenie a zmysluplné trávenie času. V rámci služby 
poskytujeme aj sociálnu rehabilitáciu, rozvoj pracovných zruč-
ností a záujmové aktivity.
Denný stacionár je otvorený v pracovných dňoch od 7:30 do 

15:30, pričom zabezpečuje aj možnosť stravovania.

Kontakt: 055/381 3667, 0918 538 735, 
dennystacionar@pscentrum.sk 

ŠPECIALIZOVANÉ SOCIÁLNE PORADENSTVO

(Južná trieda 23, Košice)

Sociálna služba zameraná na zistenie príčin vzniku a charakteru 
problémov fyzickej osoby a poskytnutie konkrétnej odbornej 
pomoci (pomoc pri uplatňovaní práv, pomoc pri pracovnom 
uplatnení, pomoc pri hospodárení s  peniazmi a  i.). Cieľovou 
skupinou sú seniori, sociálne znevýhodnené osoby, dlhodobo 
nezamestnaní, s nepriaznivým zdravotným stavom, osoby so-
ciálne vylúčené.
Kontakt:

055/678 45 20, 0949 404 981, juznatrieda@pscentrum.sk

PSYCHOLOGICKÁ a PSYCHIATRICKÁ AMBULANCIA 

Poskytuje tieto služby:

- individuálna a skupinová psychoterapia
-  psychodiagnostické a psychiatrické vyšetrenie pre 
 posudkové účely
-  vyšetrenie psychickej spôsobilosti na nosenie, 
 držanie zbraní a streliva
-  vyšetrenie psychickej spôsobilosti na vykonávanie SBS
-  doklad o preskúmaní zdrav. spôsobilosti vo vzťahu 
 k závislosti
-  psychologické poradenstvo, pomoc a podpora rodine 
 v krízovej situácii – asistované stretnutia
-  psychodiagnostické vyšetrenie na účely preukázania 
 psychickej spôsobilosti v zmysle Zák. 305/2005 Z. z. o 
 SPOaSK
-  lektorská a prednášková činnosť

Ordinačné hodiny:

Pondelok - Streda od 7:45 do 15:15
Štvrtok od 7:45 do 17:00
Piatok od 7:45 do 14:00

Kontakt:

055/6719 359, 0918 538 735
pscentrum@pscentrum.sk

Viac informácií 
o Psychosociálnom centre 

nájdete na 
www.pscentrum.sk
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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 370€

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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Realizácie záhrad
Zavlažovacie systémy

Predaj a montáž robotických 
kosačiek AUTOMOWER
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www.regionpress.sk

0905 245 995
DODACIA DOBA OD 3 DNÍ

ŽALÚZIE

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

šafi-ro

Prvotriedne žulové pomníky z kvalitného prírodného materiálu za bezkonkurečné ceny
ZASTÚPENIE NA CELOM 

VÝCHODNOM SLOVENSKU

Seriózny prístup 

ku každému zákazníkovi
Bezplatná 

obhliadka a nacenenie
Kompletné práce - aj výkopy

Poctivo odvedená práca

Zavolajte nám na
bezplatnú linku 

0800 500 535

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

Jazerná 1 (Areál Dávid)
040 12 Košice
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Obojstranná 
impregnácia 

pomníka proti vode 
ZDARMA
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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

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

540€
REHAU

730€

Brugmann
SALAMANDER

435€
REHAU

572€

Brugmann
SALAMANDER

570€
REHAU

751€
Brugmann
SALAMANDER

485€
REHAU

638€
AKCIAAKCIA

AKCIA

5-komorový profil:

KOŠICE
Južná trieda 97
(pred ČS OMV)

tel.:

055/728 87 80 - 1

0905 89 89 81

Najvyššia rada okien

3
7

-0
0

0
9

 /
 1

8

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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Kancelária v Košiciach, Strojárenská 13, 1.posch.

Informácie ohľadom umiestnenia

055/622 00 11 | 0905 962 161

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

Estetické a funkčné nedostatky chrupu 2
Výrazné „opotrebovanie“ chrupu je jav, s ktorým sa stretávam pravidelne. 
Zuby sú v rôznej miere poškodené vplyvom vonkajších mechanickým či 
chemických činiteľov, dochádza k úbytku tvrdých zubných tkanív. Takéto 
nekariézne defekty (teda nevytvorené vplyvom zubného kazu) môžu vzniknúť 
napríklad následkom zlých zhryzových podmienok v ústach, či už vrodených 
alebo získaných. Zjednodušene povedané - dochádza ku kontaktu zubov pri 
hryzení v nesprávnom uhle, čo má za následok ich nadmerné opotrebovanie. 
Veľmi veľa pacientov trpí škrípaním zubov (bruxizmus) počas spánku. V tomto 
prípade môže byť riešenie pomerne jednoduché a efektívne, pacientovi sa na 
základe odtlačku v ambulancii pripravia silikónové dlahy, ktoré si zakladá 
pred spaním. Ku chybám prispievajúcim k vzniku podobných defektov patrí  
používanie tvrdej zubnej kefky a nesprávna technika čistenia v kombinácii s 
nadmerným tlakom. Mnoho pacientov často neuvážene vystavuje svoje zuby 
pôsobeniu kyselín z potravy, rizikové z tohto hľadiska sú najmä ovocné šťavy 
i samotné ovocie v kombinácii s bezprostredným mechanickým zásahom, 
napríklad tvrdou zubnou kefkou. Absolvovanie profesionálnej dentálnej 
hygieny, súčasťou ktorej je aj praktický nácvik a inštruktáž, výrazne 
prispieva k prevencii vzniku podobných nedostatkov. Počas nej je pacientovi 
po dôkladnom vyšetrení odporúčaná a názorne predvedená vhodná metóda 
čistenia zubov ako aj typ kefky a medzizubných pomôcok.
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21. septembra 1937   
bol vydaný román J. R. R. Tolkiena Hobbit

Výročia a udalosti
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WinStyle

www.winstyle.sk
winstyle@winstyle.sk

0940 83 84 83

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

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

% % % % % % % % % % % % % % % % % %% veľkoobchodné ceny

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

PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE

OKNÁ A DVERE Z HLINÍKA

BEZPEČNOSTNÉ DVERE

INTERIÉROVÉ DVERE A ZÁRUBNE

ŽALÚZIE A SIETE PROTI HMYZU

Cenová ponuka u Vás doma ZDARMA ...

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

VÝŠIVKY  už od 1 ks

tričká, mikiny, uteráky

krstné košieľky
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Už dlhší čas nás médiá informujú o 
raste cien energií. Nevyhneme sa vyš-
ším platbám ani vo vyúčtovaniach 
nákladov na domácnosť. Dajú sa však 
pozitívne ovplyvniť, a to už teraz, vo-
pred.

Najjednoduchšia a pritom nie drahá 
cesta je v utesnení únikov. Platí to aj pre 
teplo, aj pre teplú vodu. S vodou je prio-
ritou zastaviť jej odkvapkávanie. V prí-
pade teplej vody tak aj znížite vlhkosť 
vzduchu a tým pádom riziko vytvára-
nia pliesní v byte či v dome.

Unikajúcim teplom treba bojovať na 
všetkých frontoch. Najmä, ak ide o sta-
rý byt či dom, ktorý ešte neprešiel ge-
nerálkou. Na jeho oknách treba najskôr 
skontrolovať stav tmelového tesnenia 
skla k rámu. Na jeho opravu stačí bežný 
tmel a kuchynský nožík, zvládne to aj 
amatér. Potom, to už platí tak pre okno, 
ako aj dvere, skontrolujme tesnosť po-
riliehania pohyblivej časti k pevnej 
časti. Na detekovanie únikov nám stačí 
sviečka. Jej plamienok nám spoľahlivo 
ukáže, ako prúdi vzdušná hmota cez 
dvere či okná, najmä kadiaľ.

Nápravu môžeme zjednať jednodu-
cho a lacno, prípadne rýchlo a mierne 
drahšie. Jednoducho, to znamená, že 
z mäkkej plastovej obalovej fólie si na-
striháme pásiky, ktoré buď teplom, ale-
bo lepidlom nalepíme na zapadajúce 
časti okien či dverí do ich rámov. Mier-
ne drahšia, ale stále finančne zaujíma-

vá alternatíva je zakúpiť samolepiace 
tesnenie. Po takejto „operácii“ však 
nesmieme v zime zabudnúť na častej-
šie rýchle jednorazové vetranie, aby sa 
nám miestnosti príliš „nezaparovali“ a 
boli primerane odvetrané. Keď sme pri 
vetraní, robte to naozaj rýchlo, s naplno 
otvoreným oknom, ale krátko.

Od starých mám poznáme aj ďal-
šiu pomôcku na zachovanie tepla. Cez 
moderné okná ani nie, ale cez staré 
celodrevenné dvere teplo rýchlo uni-
ká. Naši predkovia preto na ne zvnútra 
dávali ť̌ažké závesy, často z hrubých 
diek.

Teplo uniká aj cez podlahy, najmä 
v starších bytoch a domoch, možno sa 
oplatí zvážiť použtie rôznych textílií, 
ktoré napokon pôsobia aj dekoračne.

Je iba na nás, či nebudeme platiť 
viac, ako je nevyhnutné.

Zima bude drahšia, no dá sa ušetriť

» red
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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
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0919 204 754

SIETE PROTI

HMYZU

SERVIS

MONTÁŽ

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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18. septembra   
Židia v tento deň slávia sviatok Roš ha-ša-
na, príchod nového roka 5781

Výročia a udalosti
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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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INZERCIA

KOŠICKO

kosicko@regionpress.sk

Redakcia: Němcovej 30 
KOŠICE

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

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

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk

Šéfredaktor: Ivan Brožík 

KOŠICE

l

ll

lll

lV

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   86.750 Bratislavsko Východ
BZ    87.350 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   48.090 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)

Páči sa mi

kosicko
na facebooku

Staň sa fanúšikom
stránky a sleduj:

- nové inzeráty

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

SEPTEMBER

 

 

 

 

 

 

 

17.  Olympia

18.  Eugénia

19.  Konštantín

20.  Ľuboslav,   

 Ľuboslava

21.  Matúš

22.  Móric

23.  Zdenka

24.  Ľuboš, Ľubor

25.  Vladislav,   

 Vladislava

26.  Edita

27.  Cyprián

28.  Václav

29.  Michal, 

 Michaela

30.  Jarolím
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• moderne vybavená klinika má uzatvorené zmluvy

   so všetkými zdravotnými poisťovňami

• ošetrenie a diagnostika pomocou najnovších technológií 

   vrátane 3-D počítačového tomografu a dentálneho mikroskopu

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

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

do 24 hodín.

Miniimplantáty
Miniimplantáty sú menšou a lacnejšou verziou

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

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

Výhody:
• možnosť využiť Vašu

súčasnú protézu

• bezbolestná aplikácia

bez chirurgických rezov

• minimum kontraindikácií

• rýchle vhojenie

miniimplantátov

• možnosť okamžitého

zaťaženia

Implantáty All-on-4®

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

NAJNOVŠIE

TECHNOLÓGIE

V OBLASTI

IMPLANTOLÓGIE

0940 123 555  |  info@stomatologiaaupark.sk

www.stomatologiaaupark.sk

Nájdete nás

4. poschodie
/Medicínske centrum/ KOŠICE

FLEECOVÉ ODEVY V AKCII
%

ABTEX, Rastislavova 68, Košice, (v po - pi od 8.00 - 18.00 hod) www.abtex.sk

3
4
-1
6
2
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Redakcia Košicko

Němcovej 30, KOŠICE
3. poschodie, č.d. B.3.07 

kde nás 

nájdete

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 mobilný operátor. Cena je 0,60 € s DPH za kaž-
dých začatých 30 znakov textu vášho inzerátu vrátane medzier. Nič 
iné neúčtujeme. Upozornenie! Služba nefunguje u operátora 4ka.
TIP: Ak chcete inzerát na viac týždňov, pošlite rovnakú sms toľko-
krát, v koľkých týždňoch chcete inzerovať.
Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.
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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

DVERE / ŽALÚZIE / SIEŤKY / PARAPETY / MONTÁŽ / SERVIS

0919 204 754
samoplussro@gmail.com

0919 204 754
samoplussro@gmail.com

www.samoplus.sk

SIETE PROTI
HMYZU

ŽALÚZIE

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

www.samoplus.sk
SAMOplus

ceny sú bez DPH

VÝSPRAVKY / ODVOZ ODPADU

CBDexpert

www.cbdexpert.sk 

10% CBD olej

5% CBD olej

20% CBD olej

45
,90
EUR 63

,00
EUR

31
,50
EUR

CBD BIO KONOPNÉ OLEJE
si môžete objednať na:

Ak sa chcete stať predajcom
aj Vy, kontaktujte nás
a získajte zaujímavé

podmienky

+421 904 552 345
objednávky@cbdexpert.sk

Možnosť predaja osobne 
aj na predajni.
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CBD pomáha zbaviť sa úzkostí
Buchot srdca, stuhnuté svaly, tlak na hrudi. 

Stav, kedy telo zostáva paralyzované a realita 
je skreslená, pretože namiesto celostnej per-
spektívy vnímame len jej útržky. Konštruktív-
ne myslenie sa mení na unáhlené, mnohokrát 
dochádza k úplnému zahmleniu mysle. Aj 
takto sa prejavuje úzkosť alebo anxieta, kto-
rou podľa Svetovej zdravotníckej organizácie 
na svete trpí aspoň jedna osoba z trinástich. 
Na Slovensku sa v roku 2017 na úzkostnú po-
ruchu liečilo až 60 000 ľudí.

Hoci spôsoby, ako sa s ňou vyrovnať sú 
rôzne, podľa konkrétneho prípadu, vedci po-
tvrdili, že pomôcť so zmierňovaním anxiety 
nám môže aj CBD, ktoré sa najčastejšie užíva 
vo forme olejov.

Hranice úzkosti

Americká psychologická asociácia úzkosť 
definuje ako pocit napätia, obáv a fyzických 
prejavov. Tie zahŕňajú napríklad sucho v 
ústach, potenie, zrýchlený pulz či problémy 
s trávením. Ľudstvu je tento neduh známy 
už odpradávna. Lekári v starovekom Grécku 
ju odlíšili od melanchólie či smútku, navrhli 
dokonca techniky na jej zmiernenie. Dnes o 
úzkosti počuť často najmä v západnej hemi-
sfére, kde sa ľudia čoraz viac starajú o men-
tálne zdravie.

Úzkosť je pritom prirodzenou ľudskou emó-
ciou a do určitej miery ju prežíva každý z nás, 
telo ju napríklad využíva preventívne, v prí-
pade nebezpečia. Spozornieť však treba, keď 
úzkosť začne výrazne ovplyvňovať náš život. 
Ak sa neustále strachujeme aj v bezstresových 

situáciách a našu myseľ okupujú často iraci-
onálne a nekontrolovateľné obavy, môže ísť 
o chronickú neurotickú poruchu, ktorá často 
spôsobuje pridružené ochorenia.

  Ako CBD pôsobí na úzkosť

Pri liečbe úzkosti je dôležité dostať sa ku 
koreňu problému, napríklad cez psychote-
rapiu či meditáciu. Účinné však môžu byť aj 
prírodné liečivá, ktoré organizmus upokoja. V 
súčasnosti si čoraz viac ľudí pochvaľuje efekt 
látky kanabidiol (CBD), ktorá sa získava z ko-
nopy siatej.

Pomoc pri boji s úzkosťami patrí medzi 
najbežnejšie spôsoby využitia CBD. Vďaka jej 
netoxickým a nenávykovým vlastnostiam je 
táto látka mnohokrát efektívnym doplnkom 
k farmaceutickým liekom, v prípade menej 
závažných porúch ich môže aj nahradiť. Hoci 
efekty CBD na ľudský organizmus vedci stále 
skúmajú, viacero štúdií túto tézu potvrdzuje.

Podľa výskumu pre vedecký žurnál Neu-
rotherapeutics z roku 2015 pôsobí CBD proti 

rôznym typom úzkosti. Patrí k nim napríklad 
generalizovaná úzkosť, sociálna fóbia či pa-
nická porucha. Štúdia pre Journal of Psy-
chopharmacology z roku 2011 porovnávala 
vplyv placeba a CBD na sociálnu úzkosť a jej 
základné mechanizmy v mozgu. Oproti pla-
cebu, CBD výrazne znížilo hladinu sociálnej 
fóbie vďaka jeho účinku priamo na konkrét-
nych miestach v mozgu. 

Posttraumatická stresová porucha

K poruchám úzkosti patrí aj PTSD – post-
traumatická stresová porucha. Výskum z roku 
2019 pre Journal of Alternative and Comple-
mentary Medicine zaznamenal dopad CBD 
na jedenásť pacientov s týmto problémom. 
Pacienti užívali CBD ústne počas ôsmich týž-
dňov. Až 91% z nich cítilo úľavu od úzkosti. 
Skúmaní ľudia tiež cítili, že sa im obmedzili 
nočné mory a prehrávanie negatívnych myš-
lienok v hlave. Magazín Business Insider zas 
zverejnil výpoveď užívateľky CBD, ktorá regis-
trovala zlepšený spánok a pokojnejšie reakcie 
na okolnosti, ktoré ju bežne sužovali. „Hoci 
som počas noci nebola úplne bez stresu, po 
týždni užívania CBD oleja – približne šesť až 
osem kvapiek dvakrát denne – úzkosť opadla 
a cítila som sa uvoľnenejšie.“

Nájsť optimálnu dávku, ktorá uvoľní telo 
a myseľ, je individuálne a mnohokrát to vy-
žaduje experimentovanie. Do určitej miery 
si ho možno dovoliť, keďže CBD je prírodná 
substancia s malým množstvom vedľajších 
účinkov. Pokiaľ máte s CBD olejom málo skú-
seností, začnite s nižšou dávkou, postupne ju 
zvyšujte, kým nenájdete tú správnu.    » red.

Foto: freepik / jcomp

» DARUJEM KVETINOVU 
STENU ZELEZNA CIERNA,-
POLICKY ORECH. VYSKA 
256 CM, Š 120 CM,KRAS-
NA DO OBYVACKY. TEL: 
0907 219 215

» Hľadám priateľku do 
50 rokov skôr nižšiu. Tel: 
0944 533 234
» 83 ročný hľadá pria-
teľku na spríjemnenie 
samoty, 0911732378

Občianska
riadková
inzercia

13 RÔZNE / predaj    

16 ZOZNAMKA    

»Hľadám do prenájmu 
garáž v Kežmarku 0915 
207 422

»Kúpim haki lešenie, 
0908 532 682

»Kúpim KRÁLIČIE KOŽE, 
kozie. ovčie. líšky... 
0905 350 531
»Kúpim jelenie paro-
žie za najlepšiu cenu! 
0944 132 200

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

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RP medzera PP medzera
Číslo rubriky medzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP PP 12 Predám kočík,
0987 654 321

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. Upozornenie! Služba 
nefunguje u operátora 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uve-
rejniť v ľubovoľných iných na-
šich novinách, PP zameňte za 
skratku novín, ktorú nájdete na 
druhej strane vľavo dolu. Služ-
bu PlatbaMobilom.sk technic-
ky zabezpečuje ELET, s.r.o.

08 STAVBA                    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

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    

11 HOBBY A ŠPORT   

07 REALITY / iné       

Chcete chovať hydinu?

Objednávky:
0902 466 448  0902 606 436  0902 692 290

Nosnice
Brojlery

Morky
Káčatá

Húsatá
Husokačky

Kompletné služby
v STAVEBNÍCTVE

Prestavby bytových jadier
Rekonštrukcie objektov, domov, garáží, ...
Zatepľovanie objektov
Murárske, tesárske, kamenárske a iné práce
Servis domácností

stavbar.poprad@gmail.com

0905 512 894

14. februára 1970                    
prvé farebné vysielanie Česko-slovenskej 
televízie 

Výročia a udalosti

19. septembra 1848   
vypuknutie prvého Slovenského povstania, vyhlásenie Slovenskej 
národnej rady a jej zasadanie v dome pani Kolényovej v Myjave

Výročia a udalosti
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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, ...

kontakt: 

0948230009, 0917482552, 0918579950

www.lookservice.sk

Spoločnosť s pôsobením v Košiciach 

prijme 

väčší počet zamestnancov na pozície 

MOSTOVÝ ŽERIAVNIK 
/ ŽERIAVNIČKA A3

VIAZAČ BREMIEN
 ( aj bez praxe, možnosť zaučenia).

Dlhodobá práca, stabilné zázemie.
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Každá iskra, ak je v správnom čase 
na správnom mieste iniciovaná, 
spôsobí oheň. Sklamania sú iskry, 
ktoré z nášho života vypaľujú všet-
ko zlé, temné, smutné, všetko, čo by 
sme už nechceli, aby sa niekedy ešte 
opakovalo.

Sklamania medziľudské sú asi naj-
ťažšie. Nikto s nimi neráta vopred a už 
vôbec nie je pripravený na okamih, keď 
prichádzajú. Iba ak ten, kto ich už zažil 
veľa. Poznáme sklamania z eufórie nad 
novým zamestnaním. Práve tak, ako 
sklamania z volieb a z toho, čo po nich 
v spoločnosti nasleduje.

Tu sa ukazuje sila človeka, ako do-
káže „zamávať“ so sklamaním on a nie 
ono s ním. Sklamanie totiž bolí a nate-
raz ešte naň nikto nevymyslel nejaké 
prášky. A ak by ste netušili, tí šťastnej-
ší, o čom píšem, potom ešte na vysvet-
lenie – sklamanie je pocit duševného 
rozladenia, rozčarovania zo zmarenia 
nejakých nádejí. Býva trpké, bolestné, 
ale aj ľúbostné. Sklamanie často vyús-
ťuje do dlhodobého trápenia. Slabší z 
pocitu sklamania nezriedka prepadá-
vajú depresiám a to už je chorobný stav.

Berme preto sklamania iba ako 
emócie, bez ktorých by bol život príliš 

všedný. Ako pocity, ktoré nám signa-
lizujú, že sa máme obrátiť viac k sebe 
a do seba. Nie egoisticky, to vôbec nie, 
ale ide o nachádzanie pozitívnych ja-
vov v našich životoch a stavanie ich do 
kontrastu so sklamaniami v nich.

Asi poznáte nádherný Benigniho 
film, plný pozitívnych emócií – Život 
je krásny. Po piatich rokoch šťastného 
manželstva je Guido kvôli svojmu ži-
dovskému pôvodu odvlečený spolu so 
synom do koncentračného tábora. Aby 
pred malým chlapcom zatajil šokujúce 
okolnosti a uchránil ho pred hrôzami 
nacizmu, predstiera, že všetko okolo 
je samotná hra, pripravená k synovým 
narodeninám. Hra, na konci ktorej na 
oboch čaká veľká odmena.

Berme život ako hru, s prehrami, 
výhrami, remízami, často aj sklama-
nými nádejami. A buďme pri jej hraní 
spokojní, ak nie už šťastní. 
Napokon, každé zlo je na 
niečo dobré, nie? Ozaj, 
ak pôsobíte sklamane, 
všetci vaši blízki sú z toho 
smutní. Tak načo im to 
robiť?

Pekný týždeň 
vám želá

Sklamania sú iskrou života

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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24. septembra 1046   
počas tzv. pohanského povstania v Uhor-
sku boli umučení biskupi Gerard a Buldus 
a smrteľne zranený bol nitriansky biskup 
Bystrík, ktorý zraneniam podľahol 26. 
septembra 1046

Výročia a udalosti

22. septembra 1818   
bulou rímskeho pápeža Pia VII. Relata Semper bola kanonicky 
zriadená Prešovská eparchia

Výročia a udalosti
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
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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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Stavbári
   a lešenári pozor!

Volajte:+421 948 672 122
+421 907 780 698

www.alukogroup.com/nabor
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Nemecká pracovná zmuva 

Nemecké sociálne poistenie

Vybavíme všetko potrebné  pre prácu

Možnosť turnusov

Ubytovanie zabezpečené 

Stabilná celoročná práca

20 dní platenej dovolenky, 

preplácané sviatky

na 1 hod. podľa kvalifikácie.

www.eifelfleisch-mueller.de

karriere@eifel-fleisch.com

BRAVČOVÁ A HOVÄDZIA 

PORÁŽKA 

A ROZRÁBKA  V NEMECKU

PRÁCA VHODNÁ 

AJ PRE PÁRY

+421 944 995 400

17€ - 20€
BRUTTO NA HODINU

Č Á Ä
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HRADEC KRÁLOVEKRÁLOVE
 145 KČ/ NETTO HODINAHODINA 

OPERÁTOR 
VÝROBY
- ubytovanie 
zabezpečené

VIAC INFO 
NA TEL. 
ČÍSLACH: 
BEZPLATNÁ LINKA  

0800 500 091                                        

+420 702 193 121

BÝVANIE Najčítanejšie regionálne noviny
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