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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

Všetky formality

vybavíme za Vás

PENIAZE
NA RUKU!  

EKOLOGICKÁ LIKVIDÁCIA,
VÝKUP STARŠÍCH VOZIDIEL
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AJ POŠKODENÝCH AJ NEPOJAZDNÝCH

vykupstarsichvozidiel@gmail.com

0944 414 457

od roku

výroby

1998

Oprava a montáž žľabov, komínov
Práce vo výškach všetkého druhu

0911 150 447

Pílenie, zrez rizikových stromov
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Oprava
zatekajúcich
a poškodených
striech - fasád

MiViTepujeme0908 844 057

TEPOVANIE
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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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SŤAHOVANIE
PREPRAVA

VYPRATÁVANIE
pozemkov, bytov, 

domov
ODVOZ

staveb. odpadu
PRENÁJOM

kontajnerov

NON STOP
0908 222 911
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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!!!

     
od

 
 

3
4
-0
1
2

Jedlíkova 5, Košice
www.studentservis.sk 

� PRÁCA 

 NA TRVALÝ 

 PRACOVNÝ POMER

� BRIGÁDY 

 POČAS CELÉHO 
 ROKA

0907 744 567
www.tpp.sk

0905 744 995
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KOMPLEXNÉ REKONŠTRUKCIE
domy  |  byty  |  jadrá

0907 268 305  |  www.samkovci.sk

MOYZESOVA 46, KOŠICE 
tel.: +421 903 41 81 30
 +421 903 41 81 33
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maľby nátery
0903 606 861MALIAR

www.regionpress.sk

www.regionpress.sk

www.jarekcistikoberce.sk ¦  0915 937 226

6
6
-0
0
0
1
-1

čistí čalúnený nábytok a koberce u Vás aj u nás
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-odvoz-dovoz

-sťahovanie

vypratávanie

pivníc, záhrad

-likvidácia 

azbestu-eternito-

vých striech, staveb-

ného a iného odpadu

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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SŤAHOVANIE - AUTODOPRAVA
bytov a kancelárií Tel. 0949 707 583
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Kúpim obrazy, známky, knihy
0907 225 216
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Volajte na 0907 900 717 a dozviete sa maximálnu
predajnú cenu Vašej nehnuteľnosti. Bezpečne a spoľahlivo

všetko zabezpečí realitný maklér Alena Katonová
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Likvidácia starého nábytku a spotrebičov za príplatok ¦  Výrub stromov 
Upratovanie pozemkov a záhrad ¦  Strihanie plotov ¦  Odvoz odpadu

Hľadám do podnájmu celoročnú chatu ¦  0940 375 882
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Elektroinštalačné práce / bleskozvody
elektroinst.kosice@gmail.com0917 565 636
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Izolovanie pivníc
0910 433 877
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PLATBA v HOTOVOSTI0949 854 569
Kúpim GARÁŽ v Košiciach

Pílenie a likvidácia rizikových stromov, 
štiePkovanie , odvoz hmoty 0905  161  243
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VODOINŠTALATÉR
výmena rozvodov vody a odpadu, 
komplet sanity, bojlerov, zapájanie 

pračiek, umývačiek

REKONŠTRUKCIE
kúpeľne, dlažby, obklady, priečky

0919 38 28 63

gsm4all.sk

SERSERVIS MOBILOV NA POČKANIE
0907 783 2080907 783 208
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vodoinštalačné a elektroinštalačné práce, obklady, 
dlažby, sadrokartónové podhľady a priečky, omietky, 

maľby, zateplenie rodinných domov, oporné múry, 
ploty, základové platne, vinylové a PVC podlahy.

KOMPLETNÁ VÝSTAVBA 
RODINNÝCH DOMOV 
OD ZÁKLADOV

REKONŠTRUKCIE 
bytových jadier

STAVBY 
rodinných domov na kľúč

0949 707 583
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MEDIA

Od samotného 
návrhu 
až po 
konečný produkt

kovoobrábanie | IT priemysel | programovanie | testovanie

Teslova 2, Košice

0911 150 171  info@itkap.sk

KONTAKT
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STK
JAZERO

STK + EK
Máme otvorené aj počas lockdownu

Napajadlá 7, Košice

www.stkkosice.sk

Po - Pia: 

6.00 - 19.00

So: 

7.00 - 13.00

Objednávky 055-304 57 27

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 400€

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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PRACOVNÉ ODEVY a OOPP

Rastislavova 68, Košice  www.abtex.sk

Po-Pi od 7.30 h - do 18.00 h  Sobota od 8.00 h do 12.00 h
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Teda, vraj. Čas adventný, z rádia už 
zaznela aj stará klasika (v češtine 
Rolničky, rolničky). Vraj čas pokoja, 
stíšenia, vstúpenia do seba. 

Už aj tá hnusná pandémia akosi 
ustupuje - v Českej republike, podľa ta-
mojšej hlavnej hygieničky. 

Nejak mi do toho času nezapadajú 
hrubé nadávky, urážky, ponižovanie sa 
navzájom, ktorého sme svedkami v te-
levíznom vysielaní. Za mojich detských 
čias sa v tom čase vysielaval Kremienok 
a Chocholúšik, zbojník Rumpeľ a ďalšie 
podobné nezabudnuteľné skvosty.

Dnes počúvame primitívne nadávky 
z úst primitívov. V advente. Pripomí-
nam. A pripomínam to zámerne. Mnohí 
z tých nadávajúcich totiž radi nad sebou 
nosia veľké transparenty, majúce zdô-
razniť, že ich v rukách držia tí najlepší, 
najčistejší, najvyvolenejší. A veď – spo-
veď očistí všetko.

Nie, neočistí. Spoveď, na ktorú sa 
mnohí z nás v tomto období chystajú, je 
spoveďou iba vtedy, ak je úprimná. Ak 
oľutovanie všetkého nesprávneho, čoho 
sme sa dopustili, vychádza zo srdca a 
nie z nejakej povinnosti, ktorá sa „patrí“.

Na internete je možné nájsť naozaj 
takmer všetko. Často na ňom hľadám to, 

čo nájsť chcem. Našiel som i toto: „Božia 
milosť nepôsobí len prostredníctvom 
sviatostí Cirkvi, ale aj v kontexte Lásky: 
Kto veľa miluje, tomu sa veľa odpúšťa, 
kto menej miluje, tomu sa menej odpúš-
ťa. Čokoľvek ste urobili jednému z mojich 
najmenších bratov, mne ste to urobili. 
Kto mňa vyzná pred ľuďmi, toho aj ja vy-
znám pred svojím Otcom. Láska zakrýva 
množstvo hriechov. Boh hľadá na zemi 
ľudí, ktorí majú skrúšené a pokorné srd-
cia. Pyšné srdce sa protiví Bohu!“

Z toho mi logicky vyplýva, že z 
človeka by nemala tiecť nenávisť voči 
všetkému a každému, človek by nemal 
milovať predovšetkým sám seba, človek 
by nemal iným robiť to, čo sa nepáči, 
ak sa deje jemu. Často spomínam slovo 
„človek“. Nuž. Vytratilo sa akosi z na-
šich slovníkov, vytlačil ho výraz straník, 
stranícky šéf.

Ak nechcem byť nenávi-
dený, musím skúsiť prestať 
nenávidieť. Inak to naozaj 
nejde. Aj keď si to daktorí 
myslia.

Krásny pokojný, 
tichý a pokorný ad-
vent, vážení čita-
telia

Iba taký tichý čas...

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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Predám 3 obrazy od autora Kvoriak, 

150 ročný reliéf. Foto pošlem mailom, 

alebo SMS. 0903 62 30 12
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Jednoduché, podvojné účtovníctvo a mzdy
SPRACOVANIE ÚČTOVNÍCTVA

0902 988 258e-mail:babeta.kozakova@gmail.com
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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.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

Ošetrenie dieťaťa bez stresu

Väčšina detí v zubnej ambulancii prežíva strach, ktorý nevie zvládnuť. Na 
priebeh ošetrenia má veľký vplyv príprava dieťaťa zo strany rodiča. Výskumy i 
moja každodenná prax ukazujú, že čím je dieťa mladšie pri prvej návšteve 
zubára, tým je menšia šanca, že sa bude neskôr báť. Rodič by mal dieťaťu aspoň 
1-2 dni vopred povedať, že pôjdu k zubárovi, vysvetliť, ako to bude prebiehať a 
čo ho čaká, aby nebolo zaskočené. Pomôcť si môže rôznymi detskými knižkami 
alebo videami s touto tematikou bežne dostupnými na internete. V žiadnom 
prípade by nemal dieťa strašiť zubárom, keď si nechce umývať zuby, alebo sa 
mu zdôverovať s prípadným nepríjemným zážitkom v zubnej ambulancii. Rodič 
by určite nemal dieťa klamať v zmysle „nebude to vôbec bolieť“. Dieťa sa môže 
cítiť byť zradené, ak čo i len trochu zacíti pri zákroku náznak bolesti. Vo vzťahu 
dieťaťa k lekárovi zohráva kľúčovú úlohu dôvera a správne načasovanie prvej 
návštevy. Tá by sa mala konať ešte v čase, keď dieťa ošetrenie nepotrebuje, 
netrápi ho bolesť a v príjemnej atmosfére má možnosť zoznámiť sa s prostredím 
i personálom ambulancie. Následne v prípade reálnej potreby ošetrenia odpadá 
stres z nového prostredia a neznámych ľudí pre dieťa a často aj pre rodičov. 
Zároveň vďaka tomu, že dieťa nie je ovplyvnené zbytočnými obavami, 
dokážeme ošetrenie vykonať bez zbytočného predlžovania a prakticky 
bezbolestne. Usmiate dieťa odchádzajúce po ošetrení z ambulancie by malo 
byť pozitívnym odrazom prístupu rodiča i zubného lekára.
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Projekt Femina si pripomína piate vý-
ročie. Občianske združenie Fórum ži-
vota dňa 1. 12. 2016 otvorilo v budove 
Nemocnice Levice Centrum konkrét-
nej pomoci Femina. 

Po Poradni Alexis, ktorá pomáha 
neplánovane tehotným ženám a diev-
čatám a po projekte Zachráňme životy, 
ktoré podporuje matky, ktoré sa roz-
hodli priviesť na svet napriek nepriaz-
nivej životnej situácie je projekt Femina 
ďalšou, nevyhnutnou a významnou 
súčasťou piliera konkrétnej pomoci 
Fóra života.

Centrum konkrétnej pomoci Femi-
na vzniklo ako poradňa s celosloven-
skou pôsobnosťou. Klientom poskytuje 
bezplatné základné sociálne poraden-
stvo, bezplatné právne poradenstvo, 
bezplatné psychologické poradenstvo 
a rovnako aj bezplatné gynekologické 
poradenstvo. Sociálny pracovník po-
máha klientovi zorientovať sa v jeho si-
tuácii a zároveň poukazuje na možnos-
ti riešenia, kde spôsob a výber riešenia 
danej životnej situácie určuje výlučne 
samotný klient. Poradňa pomáha pre-
dovšetkým dievčatám a ženám v ťažkej 
životnej situácii, neplánovane tehot-
ným, osamelým matkám, obetiam 
násilia a diskriminácie bez ohľadu na 
sociálnu alebo ekonomickú situáciu, 
ale súčasne i rodinám v núdzi, slabým 

a chorým.
Poradňa bola otvorená v meste 

Levice, pretože, žiaľ, je to mesto s naj-
vyššou mierou potratovosti a riaditeľka 
Anna Siekelová dodáva: “Chceli sme 
byť čím bližšie ženám, ktoré by nás 
mohli potrebovať.” Dopyt po ich služ-
bách sústavne rastie každým rokom. 
Spoločne bolo riešených 614 prípadov, 
pričom viacerým klientom bola pomoc 
poskytovaná opakovane.Všetky in-
formácie o  Centre konkrétnej pomoci 
Femina sú dostupné na webe https://
centrumfemina.sk/. Podporiť ju môže-
te na SK25 0900 0000 0050 3335 7295. 
Ďakujeme!

Centrum konkrétnej pomoci 
Femina pomáha už päť rokov

» Zdroj: Femina

Výskyt AMO v komerčnom chove 
domácich ošípaných v obci Jesenské 
(okres Rimavská Sobota) potvrdili 
veterinári potom, ako uhynulo nie-
koľko prasníc a odstavčiat. Ďalšie je-
dince vykazujú príznaky ochorenia. 

Keďže neexistuje účinná liečba, musí 
byť všetkých 3625 prasníc, 700 prasni-
čiek a viac ako 20 000 odstavčiat z chovu 
utratených a zlikvidovaných v kafilérii. 
Veterinárnym opatrením bolo v okruhu 
3 km okolo ohniska stanovené pásmo 
ochrany a v okruhu 10 km pásmo po-
zorovania. Ministerstvo pôdohospodár-
stva a rozvoja vidieka SR dôrazne žiada 
chovateľov, aby prísne dodržiavali pod-
mienky chovu v čase šíriacej sa nákazy:
1.  Zaregistrujte si svoju farmu (aj keď 
máte len 1 kus ošípanej), všetky chovy 
ošípaných musia byť registrované v 
CEHZ.
2. Odporúčame zaobstarať si ošípané z 
registrovaných chovov, ak si kúpite nere-
gistrované odstavča, riskujete chorobu.
3. Odporúčame si chovný priestor za-
bezpečiť tak, aby nedošlo ku kontaktu 
chovaných zvierat s inými zvieratami, 
najmä diviakmi.
4. Rešpektujte zákaz chovu ošípa-
ných pod holým nebom – bez uzatvá-
rateľných maštaľných priestorov.
5. Umiestnite dezinfekčné brody s 
dezinfekčným prostriedkom pred vcho-

dom na farmu a neprenášajte akýkoľvek 
inventár bez dôkladnej dezinfekcie.
6. Do objektu, kde sa chovajú ošípa-
né, nevpúšťajte cudzie osoby, iné hos-
podárske a spoločenské zvieratá (napr. 
sliepky, psy, mačky) a pravidelne vyko-
návajte deratizáciu a dezinsekciu chov-
ných priestorov.
7. Pred vstupom do chovného priesto-
ru, sa vždy prezlečte do oblečenia a 
obuvi určených len na tento účel, dezin-
fikujte si ruky, pri odchode z chovného 
priestoru sa znovu prezlečte.
8. Rešpektujte úplný zákaz skrmova-
nia kuchynských odpadov a výrobkov 
z mäsa. Taktiež dodržujte:

Zákaz používania slamy na pod-
stielku ošípaných. Podstielanie je mož-
né iba ak je slama ošetrená za účelom 
inaktivácie vírusu afrického moru oší-
paných alebo skladovaná (mimo dosa-
hu diviačej zveri) najmenej 90 dní pred 
jej použitím.
9. Ak napriek zákazu skrmujete ku-
chynské odpady, alebo čerstvý šrot či 
voľne nazbieranú pŕhľavu dvojdomú 
alebo iné čerstvé kŕmenie, je nutné ho 
pred kŕmením prevariť. 
10. Vykonávajte pravidelné klinické 
prehliadky zvierat v chove a pri podo-
zrení z ochorenia neodkladne privolajte 
veterinárneho lekára a oznámte to prís-
lušnej RVPS.

Odhalili ďalšie ohnisko
afrického moru ošípaných

» Zdroj: MPa RV SR
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ESHOP PRE VÁŠ BYT A DOM

elektro
dekorácie

železiarstvo

voľný čas
eGo-power

záhrada

vykurovanie

vianočná akcia 
                   doprava zdarma
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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
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inak
RealityLEONIDES REAL

Realitná kancelária

KATARÍNA ETTER

HĽADÁME pre zazmluvnenú 
klientku 1,5 - 2 izbový byt na 

Sídlisku Nad Jazerom 

8
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7,50
€/1 kg

7,50
€/1 kg

3,50
€/1 kg

20,-
€/1 kg

6,50
€/1 kg

14,-
€/1 kg

14,-
€/1 kg

13,-
€/1 kg

Od 1. – 23. decembra 2021
Ceny sú uvedené vo vypitvanej váhe.

JUŽNÁ TRIEDA 66, KOŠICE
tel.: 0903 471 103
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K
rajina polmesiaca či dvoch 
kontinentov. Až šestnásť-

krát väčšia ako Slovensko. Na 
každom rohu dýcha orientom. 
Turecko. Aj najobľúbenejšiu des-

tináciu dovolenkárov v prvej vlne 
potrápila pandémia. Ľudia, pre 
ktorých je cestovný ruch živo-

bytím nezaháľali a vzali situáciu 
do vlastných rúk. Vďaka vakcíne 
a dodržiavaniu opatrení idú sve-

tu príkladom a  vedia turistom 
zaručiť bezpečnú dovolenku. 
Spolu s  cestovnou kanceláriou 
Hydrotour sme krajinu navštívili 
a sami zistili ako to tam funguje. 

Úchvatný let za zážitkami
S  dokladom o  plnom očkovaní 
sme nasadali do lietadla. Kto 
ho nemal, mal PCR test. Smer  

Turecko. Zamestnanci letísk 
i  posádky lietadiel - všetci po-

vinne očkovaní. Letušky po 
každom lete navyše testova-

né PCR testami. Jednoducho 
povedané, čakal nás bezpečný 
let za krásnymi plážami, kvalit-

nými službami, dobrým jedlom  
a orientom.

Bez certifikátu = bez turistov 
Hneď po prílete sa dozvedáme. 
Každý hotel, ktorý chce turis-

tov privítať musí mať takzvaný 

špeciálny certifikát bezpečnosti. 
Získať ho ale nie je med lízať. Ako 
nám na mieste vysvetlila ma-

nažérka kvality hotelovej siete 
Trendy Gülay Güleç, splniť musia 
až 150 kritérií. V hoteli majú 440 
zamestnancov. Všetci musia byť 
zaočkovaní. „Okrem jedného, 
ktorý má zdravotné problémy. 
Ten sa ale musí testovať PCR 
testom každých sedem dní,“ po-

vedala. Tu to ale nekončí. „Moni-
torujeme aj stav v rodinách za-

mestnancov a aj ich testujeme,“ 
dodala.  

Špičková gastronómia 
Pred ubytovaním hosť vypĺňa 
formulár. Súhlasí tiež s  tým, že 
v  prípade nákazy ostane v  ho-

telovej karanténe. Turecko je 
známe svojou špičkovou gast-

ronómiou. Nejeden gurmán si 
tu príde na svoje. Pripraviť o ňu 
hostí? Nehrozí. Šikovne to vy-

mysleli aj v  tomto smere. Jed-

lo vyložené za sklom. Na to, čo 
vám padne do oka, len ukážete 
prstom a  čašník v  rukaviciach 
a s respirátorom vám jedlo na-

berie. Mehmet Karaaslan, ktorý 

pôsobí ako šéfkuchár v  hote-

li v  Antalyi upozornil na to, že 
všetkých zamestnancov preško-

lili, aby vedeli s jedlom bezpečne 
narábať a podávať ho hosťom. 

Keď sa chce, všetko sa dá 
Ako povedal generálny riadi-
teľ cestovnej kancelárie Hydro-

tour Mikuláš Milko, krajiny ako  
Turecko, Cyprus a Omán cestov-

ný ruch nestopli. Ukazujú svetu, 
že s vírusom sa dá úspešne bo-

jovať. „Dodržiavanie opatrení 
má pozitívny vplyv na ekono-

miku. Cestovný ruch v  týchto 
krajinách namiesto toho, aby si 
pýtal peniaze, ich nosí do štát-

neho rozpočtu,“ hovorí. Ako do-

dal, ľudia sa tu jednoducho učia 
s covidom žiť. Dovolenkári vďaka 
tomu o  nič neprichádzajú. „Sú 
obslúžení presne tak kvalitne, 
ako boli zvyknutí.“ V  poslednej 
dobe sa  ukazuje, že najlepším 
únikom pred covidom je práve 
únik do krajín, v  ktorých je tep-

lo. Leto majú radi aj v  CK Hyd-

rotour. Spustili predaj zájazdov 
na Leto 2022 - Ultra top first 
moment. Využite najlepšie ceny 
pobytov a  začnite sa tešiť na 
leto už teraz. 

Bezpečná dovolenka 
v krajine polmesiaca

3
3
-0
1
0
1



KE21-49 strana- 7

HLAVU HORE / SLUŽBY, BÝVANIEKOŠICKO
7

6
6

- 
2

7
8

veľ kosť L

22,99 

veľ kosť M

15,99 

veľ kosť S

11,99  
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U nás si nemusíte 

vyberať medzi

čerstvosťou, 
kvalitou a cenou.

od pondelka 13. 12.

Maslo

Pomaranče

159

-46%

(1 kg = 0,80)

2 kg balenie2 kg balenie

2.99

369

-35%
cena za 1 kgcena za 1 kg

5.69

Kuracie 
prsné rezne

189

-36%

(1 kg = 4,73)

400 g

2.99

Aljašská 
treska  
� blok

� 100 % treska

149

Supercena

(100 g = 7,45)

20 g

Výber 
hríbov   
� rôzne druhy

199

-50%

(1 kg = 7,37 – 6,63)

270 – 300 g270 – 300 g

3.99

Milka čokoláda   
� rôzne druhy 

Tvaroh jemný
� hrudkovitý

069
(1 kg = 2,76)

250 g

Bravčové 
stehno XXL
� bez kosti, v celku

185

Supercena

(1 kg = 7,40)

250 g

329

-26%
cena za 1 kgcena za 1 kg

4.49

Ponuka tovaru platí od 13. 12. do 19. 12. 2021 alebo do vypredania zásob. Chyby v tlači vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zmien v baleniach a variantoch ponúkaného tovaru. Odber možný len v obvyklom množstve. Ponuka tovaru platí od 13. 12. do 19. 12. 2021 alebo do vypredania zásob. Chyby v tlači vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zmien v baleniach a variantoch ponúkaného tovaru. Odber možný len v obvyklom množstve.

* Odporúčaná bežná maloobchodná predajná cena výrobcu.
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Kofola
� rôzne druhy 

169
-41%

(1 kg = 4,23)

400 g400 g

2.89*

Kolekcia pečiva

Šariš   
� svetlé výčapné pivo

039

-40%

(1 l = 0,78)

0,5 l0,5 l

0.65*

139(1 kg = 5,15)

270 g

Medové 
pláty

Pražská 
šunka

1,25 kg

999
(1 kg = 7,99)

299
(1 kg = 5,98)

500 g

Dezert
� rôzne druhy

069

-44%

(1 l = 0,35)

2 l2 l

1.25

599

900 g

(1 kg = 6,66)

Nutella
059

-33%

(1 kg = 2,36)

250 g250 g

0.89

Opekance

... a mnoho ďalších výrobkov na www.lidl.sk
Ponuka tovaru platí od 13. 12. do 19. 12. 2021 alebo do vypredania zásob. Chyby v tlači vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zmien v baleniach a variantoch ponúkaného tovaru. Odber možný len v obvyklom množstve. Ponuka tovaru platí od 13. 12. do 19. 12. 2021 alebo do vypredania zásob. Chyby v tlači vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zmien v baleniach a variantoch ponúkaného tovaru. Odber možný len v obvyklom množstve.

od pondelka
13. decembra

* Odporúčaná bežná maloobchodná predajná cena výrobcu.
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Darujte 
zdravie 
a krásu
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Vám praje pokojné a požehnané Vianoce
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auto-moto/predaj 1
auto-moto/iné 2
byty/predaj 3
byty/prenájom 4
domy/predaj 5
pozemky/predaj 6
reality/iné 7
stavba 8
domácnosť 9
záhrada a zverinec 10
hobby a šport 1 1
deťom 12
rôzne/predaj 13
rôzne/iné 14
hľadám prácu 15
zoznamka 16
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• 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
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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

» Kupim 2- 3 izb byt. 
Súrne. Hotovosť. 
0910652053

» Kúpim haki lešenie.
tel.0908 532 682

» KÚPIM BODÁKY ŠABLE 
ODZNAKY A INÉ VOJEN-
SKÉ VECI 0940233933

» 58/170 HĽADÁ PRIATEĽ-
KU 0951332452
» AHOJ VOLÁM SA ROBO Z 
KE MÁM 44R ROZVEDENÝ 
OSAMELÝ MUŽ HĽADÁM 
ŽENU NA TRVALÝ VÁŽNY 
VZŤAH DOMÁCKY TYP AK 
MÁŠ ZÁUJEM TAK NEVÁ-
HAJ VOLAJ 0951803920 
VÁŽNE AHOJ

Občianska
riadková
inzercia

02 AUTO-MOTO / iné 

08 STAVBA                    

11 HOBBY A ŠPORT   

16 ZOZNAMKA    

www.regionpress.sk

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 každých zača-
tých 30 znakov textu vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtu-
jeme. Upozornenie! Služba nefunguje u operátora 4ka.
TIP: Ak chcete inzerát na viac týždňov, pošlite rovnakú sms toľkokrát, 
v koľkých týždňoch chcete inzerovať.
Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.
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Najčítan
ejšie
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noviny

Páči sa mi

kosicko
na facebooku

Staň sa fanúšikom
stránky a sleduj:

- nové inzeráty

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

www.regionpress.sk
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HRADEC KRÁLOVE
 145 KČ/ NETTO HODINA 

OPERÁTOR 

VÝROBY
- ubytovanie 
zabezpečené

VIAC INFO 

NA TEL. ČÍSLACH:   

0800 500 091     +420 702 193 121

Požiadavky na zamestnanca
� základné vzdelanie
� stredoškolské bez maturity
� stredoškolské s maturitou

HĽADÁTE 
PRÁCU?
Miesto práce
Textilná 1, Nad jazerom
Košice

Termín nástupu

Ihneď

Pracovný pomer
Plný úväzok

Mzdové podmienky (bru�o)
740 - 1500 EUR/mesiac

Zamestnanecké výhody, benefity
� Stabilné zamestnanie v našej 
 spoločnosti
� Kvalitné vstupné zaškolenie 
� Program zdravotných benefitov
� Vernostné za každý odpracovaný rok 
� Vianočná odmena
� Odmeny pri životných udalostiach 
 /svadba, narodenie dieťaťa, životné 
 jubileum, pracovné výročie
� Firemné akcie: MDD, Mikuláš - 
 Mikulášske balíčky, Vianočné balíčky
� Smartphone s neobmedzeným 
 paušálom a internetom

++

LABAŠ s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice 
email personalne@labas.ski
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Náplň práce, právomoci

a zodpovednosti

� Príprava tovaru v sklade 
 (veľkoobchod) podľa objednávok
� Práca s elektrickým vozíkom 
 a ručným skenerom
� Nepretržitá trojzmenná 
 prevádzka
� Udržiavanie čistoty a poriadku 
 na pracovisku
� Možnosť získať VZV preukaz

SKLADNÍK/ČKA - Veľkoobchod s potravinami

13. decembra 2002   
Európska rada v Kodani schválila vstup 10 
kandidátskych krajín (Cyprus, Česko, Es-
tónsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, 
Poľsko, Slovensko, Slovinsko) do Európskej 
únie od 1. mája 2004.

Výročia a udalosti
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PNEUMATIKY
          CEZ  

UMATIKY
ZZ

+ TERMÍN DO SERVISU

          ONLINE!  
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e-mail: velcon@velcon.sk

19 ROKOV NA TRHU

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 

 

 zarobte si pred Vianocami alebo 

 v decembri výrazná zľava z poplatku!
 14-dňové turnusy, rakúska živnosť

Honorár 1 200 až 1 800 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Zavolajte hneď a zmeňte
svoj život novou prácou

 0800 24 24 44
Jednoducho spolu prejdeme

všetky kroky k novej práci. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 3
2
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0
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9

dvojnásobne cez Vianoce!


