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Oprava a montáž žľabov, komínov
Práce vo výškach všetkého druhu

0911 150 447

Pílenie, zrez rizikových stromov
Orezávame vysoké živé ploty
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Oprava
zatekajúcich
a poškodených
striech - fasád

Kúpim ZÁHRADU v Košiciach 
za rozumnú cenu. Bankov, 
Kalvária, Kavečany a iné. 
Súkromne. 0948 811 100

K
Ú
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Hľadám pre klienta 
ako investíciu 2 BYTY v Košiciach, 
akýkoľvek, 
platba v HOTOVOSTI. 0917 838 032
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BEZPEČNOSTNÉ DVERE

Mlynská 5, Košice  0915 285 700  055/381 25 30
www.secdoor.sk

880€
od

s montážou
440€ 440€
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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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www.jarekcistikoberce.sk ¦ 0915 937 226
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čistí čalúnený nábytok 

a koberce u Vás doma aj u nás

Objednajte ešte dnes na:

www.donald.market/store/product/cholestifin 

alebo e-mail: shop@donald.market

- Odstraňuje zlý cholesterol

- Znižuje riziko srdcových problémov

- Upravuje krvný tlak a pomáha chudnúť

Starajte sa o svoje zdravie...
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PREDÁVATE BYT, 
DOM, POZEMOK?

Kompletné realitné služby 

na jednom mieste.

Hutnícka 22, Košice, 0918 18 11 11

www.realplus.sk

  Sprostredkujeme kúpu, 
 predaj, prenájom
  Vypracujeme kúpne, 
 darovacie zmluvy
  Ohodnotíme nehnuteľnosť
  Odmeníme Vás za tip 
 až 1.500,-€

Už 25 rokov sme tu pre Vás

ODKUPUJEME NEHNUTEĽNOSTI aj s dlhmi, 
hypotékami, exekúciami, aj za trhové ceny
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PONUKA NEHNUTEĽNOSTÍ
 3-izbový byt Postupimská ul. /KE -Furča/
68 m2, OV, 6p./8., po rekonštrukcii, loggia, murované  

jadro, plast. okná,  nová kuch. linka

CENA: 175.000,- € mobil:  0917 969 909
 2,5-izbový byt Šafariková ul. /KE -Terasa/
55 m2, OV, 1p./7., čiastočná rekonštrukcia, loggia, murova-

né jadro, plast. okná,  

CENA: dohodou mobil:  0905 261 117
 Rodinný dom Bačkov /Trebišov/ 
33km od Košíc, podl. plocha 145m2, pozemok 1756 m2, 

IS: studňa, el., žumpa, 3 izby, kúpeľňa s  WC, kuchyňa,  
predsieň
CENA: 95.000,- €  mobil:  0915 864 533

0905 489 069 | 0907 954 380

www.drevsting.sk

Južná tr. 78

KOŠICE

Slovenský
výrobca

Domov s čarom dreva

AKCIA
-30%

DREVENÉ OKNÁ | DVERE | INTERIÉR

BRÁNY | PODLAHY | SCHODY
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� PRÁCA NA TRVALÝ PRACOVNÝ POMER

� BRIGÁDY POČAS CELÉHO ROKA

0907 744 567
www.tpp.sk

Jedlíkova 5, Košice
www.studentservis.sk 

0905 744 995
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Umývanie a náter fasád

Čistenie a náter striech
RODINNÝCH A PANELOVÝCH DOMOV

    Volajte zdarma: 0800 22 10 12

sk
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Kováčska 63, 040 01 Košice, kosice@dachmann.sk

DACHMANN
www.dachmann.sk

PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE
DREVENÉ A HLINÍKOVÉ

OKNÁ
SERVIS A OPRAVA OKIEN

ZĽAVA -45%

- EXTERIÉROVÉ ŽALÚZIE, ROLETY

- PREDAJ PARAPETNÝCH DOSIEK 

- ZASKLIEVANIE BALKÓNOV 

- SIETE PROTI HMYZU, ŽALÚZIE 

- GARÁŽOVÉ BRÁNY
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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 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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Vzorková predajňa
Staničná 1, Košice

... sme s vami v každom počasí.

tel: 0915 479 711
         055/729 08 68
dason.ke@dason.sk

Po, Ut | 8:30-16:30  •  Str | 8:30-17:30  •  Št | zatvorené  •  Pia | 8:30-15:00

dason.sk

ŽALÚZIE  |  MARKÍZY
ROLETY

SIETE PROTI HMYZU
japonské zásteny, rolety látkové,

plissé, vertikálne žalúzie látka, drevo,
strings, žalúzie hliník, bambus, drevo

 Vonkajšie žalúzie až -30%

Vonkajšie rolety až -30%

Int. žalúzie IDS až -21%

ZIMNÁ AKCIA! Záručná doba

4 ROKY UŽ 23
ROKOV

NA TRHU

Akcia platí

do 13. 3. ´2022

Je utorok ráno. Znova sa zobúdza-
me s akýmsi zvláštnym pocitom, až 
strachom, aký bude ďalší deň. Aké 
hrozivé správy si opäť prečítame 
v novinách či pozrieme v televízii. 
Neistota. Tá nás momentálne ovláda 
najviac. Nikto dnes nevie, čo sa u na-
šich východných susedov, tak blízko 
nás, bude diať o hodinu, o dva dni,     
o týždeň...  

Jedno sa však v utorok ráno dozve-
dáme. Viac ako 350 zabitých ukrajin-
ských civilistov, z toho 14 detí. Viac ako 
1600 zranených, z toho 116  detí. Viac 
ako pol milióna Ukrajincov opustilo 
svoje domovy a stalo sa vojnovými ute-
čencami. 

Kladieme si otázku, prečo sa toto 
musí diať? Vďaka reportérom z celé-
ho sveta sa pozeráme na obraz vojny. 
Obraz niečoho, čo sme videli iba na 
historických záberoch. Obraz niečoho, 
o čom nám rozprávali naši starí rodi-
čia.  A dnes sa to deje opäť. Vladimír 
Putin vyslal ruské vojská na Ukrajinu.  
Hlavné mesto Kyjev, ako i mnohé ďalšie 
ukrajinské mestá sú pod paľbou. Puti-
nova armáda aj naďalej zasahuje nielen 
vojenské, ale aj civilné ciele. Zasiahli aj 
sirotinec či pôrodnicu neďaleko Ky-
jeva... Ľudia sa skrývajú v útrobách 

metra, v pivniciach či narýchlo vytvo-
rených krytoch. Zo dňa na deň žijú vo 
vojne. Prichádzajú o majetok, o životy, 
o nádej... 

 
Bezprecedentný, neospravedlni-

teľný a neprijateľný krok Ruska nie 
je ničím iným, ako barbarskou  a  proti-
právnou agresiou Ruskej federácie voči 
Ukrajine. Je potrebné nahlas povedať, 
že sa plne stotožňujeme s oficiálnym  
postojom Slovenskej republiky, Európ-
skej únie a NATO   a ostro odsudzujeme 
toto hrubé porušenie medzinárodného 
práva. Zároveň vyjadrujeme ukrajin-
skému národu plnú podporu a solida-
ritu. Skláňame sa pred Vami, Ukrajina, 
ako odhodlane, hrdinsky a obetavo 
bránite svoju vlasť! Skláňame sa pred 
prezidentom Ukrajiny Volodymyrom 
Zelenským, ktorý sa postavil do prvej 
vojnovej línie po boku svojich vojakov! 
A skláňame sa pred všetkými, ktorí bez 
váhania podávajú pomocnú ruku, aby 
zmiernili utrpenie a beznádej ukra-
jinského národa, ukrajinských žien                
a detí na hraniciach. Skláňame sa pred 
každým, kto podporuje ukrajinský ľud 
v zápase o slobodu  a nezávislosť.  Lebo 
absolútnou prioritou dnes musí byť ob-
novenie mieru.

» Vedenie vydavateľstva, 1. marca 2022

Skláňame sa pred Vašou 
obetavosťou, Ukrajina!
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Kancelária v Košiciach, Strojárenská 13, 1.posch.

Informácie ohľadom umiestnenia

055/622 00 11 | 0905 962 161
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Kúpim obrazy, známky, knihy
0907 225 216
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KOMPLEXNÉ REKONŠTRUKCIE
domy  |  byty  |  jadrá

0907 268 305  |  www.samkovci.sk
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www.ZATEPLOVANIEKOSICE.sk zatepľovanie RD 
už od 28€/m20905 879 057
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PLATBA v HOTOVOSTI0949 854 569
Kúpim GARÁŽ v Košiciach
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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
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remal.kosice@centrum.sk
0905 625 433

Maľby - nátery schodísk a nebytových priestorov.

Obnova bytov, fasád a nátery striech.

vodoinštalačné a elektroinštalačné práce, obklady, 

dlažby, sadrokartónové podhľady a priečky, omietky, 

maľby, zateplenie rodinných domov, oporné múry, 

ploty, základové platne, vinylové a PVC podlahy.

REKONŠTRUKCIE 
bytových jadier

STAVBY 
rodinných domov na kľúč

0949 707 583
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OBNOVA RODINNÝCH 
A BYTOVÝCH DOMOV
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Elektrické vykurovanie a ohrev
Centrálne vysávače Electrolux, BEAM
Elektroinštalácia  0903 609 836 | evyko@evyko.sk
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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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Izolovanie pivníc
0910 433 877
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Numizmatik kúpi mince, 
odznaky, medaily aj zbierku. 

    0908 108 287

  

 

ROZMÝŠĽATE NAD PREDAJOM ALEBO

KONTAKTUJTE MA, RADA VÁM PORADÍM

PREDÁVATE 
NEHNUTEĽNOSŤ?

0908 177 563

SOŇA KOVAČEVIČOVÁ

www.reality-kosice.com

Realitnámaklérka,
ktorejmôžetedôverovať
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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

VÝŠIVKY  už od 1 ks

tričká, mikiny, uteráky

krstné košieľky
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DVERE DO 
KAŽDEJ VANE
Montáž do každej vane,  
za 8 hodín bez búrania.

www.DvereDoVane.sk

0950 593 026

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

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

Pečatenie zubov

Pečatenie je jedna z moderných a efektívnych metód primárnej prevencie 
poškodenia mliečnych a predovšetkým trvalých zubov zubným kazom. 
Presnejšie povedané, jedná sa o pečatenie fisúr– rýh nachádzajúcich sa na 
stoličkách a črenových zuboch. Malý priemer a hlboké uloženie niektorých fisúr 
znemožňuje ich dokonalé vyčistenie zubnou kefkou a preto sa stávajú vstupnou 
bránou pre vznik zubného kazu. Podstatou pečatenia je vytvorenie mechanickej 
bariéry proti pôsobeniu baktérií v hlbokom ryhovom systéme zuba. Vykonáva sa 
priebežne s postupným prerezávaním sa jednotlivých mliečnych a trvalých 
zubov, najčastejšie od šiesteho roku dieťaťa. Aby sa predišlo prekrytiu skrytého 
zubného kazu dentálnym pečatidlom, odporúča sa zapečatiť ryhy molárov a 
premolárov čo najskôr po ich prerezaní, maximálne do šiestich mesiacov. Z 
tohto dôvodu sú pravidelné preventívne prehliadky aspoň dvakrát ročne 
nevyhnutné na to, aby zubný lekár vedel objektívne posúdiť potrebu a prognózu 
pečatenia. Žiaľ, nezriedka sa stretávam s prípadmi, že do ambulancie prídu 
rodičia s dieťaťom s požiadavkou pečatenia zubov, no pri prehliadke chrupu 
zistím, že trvalé zuby sú už poškodené zubným kazom. V tomto prípade je 
pečatenie už absolútne nevhodné. Aj preto je dodržanie intervalov pre preventív-
ne návštevy ambulancie mimoriadne dôležité. Samotný výkon je rýchly, 
neinvazívny a nebolestivý. Napriek tomu, že u nás nie je hradený zdravotnou 
poisťovňou, oproti terapii je tento zákrok finančne nenáročný. 
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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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-odvoz-dovoz

-sťahovanie

vypratávanie

pivníc, záhrad

-likvidácia 

azbestu-eternito-

vých striech, staveb-

ného a iného odpadu
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0905 611 093

ŽALÚZIE
        a SIETE
ZIMNÁ

AKCIA
-35%

SERVIS OKIEN

www.eurofal.sk | eurofal@gmail.com

bezpečnostné dvere, plastové okná

UMÝVANIE OKIEN 

SPOJENÉ S PREMAZANÍM 

A NASTAVENÍM OKIEN

DAŇOVÉ PRIZNANIA
PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO
JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO 
MZDY, PERSONALISTIKA

Mgr. Marcela Mattová

0902 109 703
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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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INŠTITÚT VZDELÁVANIA
Mlynská č. 27, II. posch., Košice

0905 902 728, anezkama@centrum.sk

  

3
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KUCHÁR 
CUKRÁR 
KOZMETIČKA

MANIKÚRA 
PEDIKÚRA
KADERNÍK

Prihlášky telefonicky, osobne alebo na e-mail
Potvrdzujeme aj pre úrad práce REPAS

Otvárame REKVALIFIKAČNÉ KURZY 
v mesiaci marec.

Možnosť platby na 3x bez navýšenia.
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STK
JAZERO

STK + EK
Máme otvorené aj počas lockdownu

Napajadlá 7, Košice

www.stkkosice.sk

Po - Pia: 

6.00 - 19.00

So: 

7.00 - 13.00

Objednávky 055-304 57 27
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DOBROVOĽNÁ DRAŽBA
2 izbový byt

Košice
Najnižšie podanie: 119 000 EUR

Termín konania dražby: 
dňa 07.04.2022 o 10:00 hod.
Miesto konania dražby: 
Inštitút vzdelávania veterinárnych 
lekárov, učebňa č.114, Cesta pod 
Hradovou 13/A, 041 77 Košice.
Dražobná zábezpeka: 
16 000,00 EUR
Predmet dražby:  dvojizbový 

byt o výmere 57,87 m2, na ul. Československej armády v meste Košice. 
Byt č. 2 je na prízemí, vchod č. 19, v bytovom dome súpisné č. 1169. Podiel 
priestoru na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu je o veľkosti 
10000/100000. Predmet dražby je evidovaný na LV č. 12191, k.ú. Letná.

Kontakt: 0903 404 713
schmidt@heypay.sk, www.heypay.sk

INZERCIA
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» Kúpim Pionier, Stelu,-
Simson, Jawa90 aj diely. 
0949505827

reality/iné
» Hľadám dom/byt v KE a 
okolí. Kúpim v hotovosti, 
0951677592
» Kúpim 2- 3 izb byt. Súrne. 
Hotovosť. 0910652053

STAVBA
» Kúpim haki lešenie.tel 
0908 532 682

» Hľadám muža, slušného 
okolo 60 rokov, sympatic-
kého pre život. 00420 702 
396 839

Občianska
riadková
inzercia

08 STAVBA                    

02 AUTO-MOTO / iné 

07 REALITY / iné  

16 ZOZNAMKA    

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

6
6
-0
2
2

6
6
-2
1
3

6
6
-0
1
0
3

ZARIADENIE PRE SENIOROV
Minerva n.o., Straňany, Michalovce

PRIJÍMA NOVÝCH KLIENTOV � 0903 723 044
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 Obsadzované profesie:

 Mzda

Stabilná a atraktívna práca v strojárskej spoločnosti.
Pracuj v priemyselnom parku Kechnec pri Košiciach!

Kuenz – SK s.r.o.
je výrobcom žeriavov

Kontaktujte nás: tel.č.: 055/72 61 503
e-mail: ludmila.revesova@kuenz.com ¦ www.kuenz.com

Kuenz – SK patrí medzi TOP 10 firiem regiónu

- zodpovedný prístup k zamestnancom, mzdy vždy načas
- príspevok na dopravu alebo BEZPLATNÉ UBYTOVANIE pre 
  zamestnancov mimo Košíc, zamestnanecké pôžičky

Montér - vzdelanie v oblasti strojárstva, znalosť výkresov
Zámočník - základný kurz zvárania v ochrannej atmosfére 
(ZM1-CO2), znalosť výkresov, rovnanie plameňom

Pracovník  na zaučenie:
Hod. mzda s príplatkom: 6,33 eur
Mesačne 1.300,-€ s nadčasmi a príplatkami

Pracovník  s odbornou praxou v našom odbore:
Hod. mzda s príplatkom: 8,50 eur
Mesačne 1.750,-€ s nadčasmi a príplatkami
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Vchodové dvere
do rodinných domov

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

ZÁRUKA na okná

3 roky

tradícia16 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.

 plastové, hliníkové okná a dvere   dverné výplne

Brugmann
SALAMANDER

611€
REHAU

768€

Brugmann
SALAMANDER

472€
REHAU

612€

Brugmann
SALAMANDER

640€
REHAU

820€
Brugmann
SALAMANDER

568€
REHAU

683€
AKCIAAKCIA

AKCIA

5-komorový profil:

KOŠICE
Južná trieda 97
(pred ČS OMV)

tel.:

055/728 87 80 - 1

0915 963 442

Najvyššia rada okien
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Najväčšia a najúspešnejšia talentová 
šou sa vracia! Československo má 
talent v roku, kedy TV JOJ oslavuje 
svoje  20. výročie, prichádza 
s pokračovaním. 

Deväť ročníkov tvrdej práce, veľkého množstva 
talentov a hviezdnych porotcov, deväť víťazov, 
ktorí vzišli z kastingov pred porotou a neskôr sa 
prebojovali až do veľkého finále. To všetko opäť 
čaká na všetkých, ktorí veria, že by svet mal 
spoznať ich talent. Vďaka šou Česko Sloven-
sko má talent sa totiž budú môcť televíznym 
divákom ukázať ďalší talentovaní súťažiaci. 

Talent očami hviezdnych porotcov
Neodmysliteľnou súčasťou poroty je od začiat-
kou šou je určite producent Jaro Slávik a ako 
sám priznal, má pocit, akoby sa Talent na slo-
venskom trhu spúšťal len nedávno. 
„Veď to je akoby to bolo včera. Spomínam si, 
keď mi režisér Jeffo Minařík dal prvý raz ponuku 
účinkovať v porote Talentu bol to šok a kým som 
sa z toho šoku spamätal, zrazu sme nakrúcali 
už deviate sériu. Bola to ponuka, nad ktorou sa 
rozhodne neváha. A musím povedať, že mi táto 
pracovná skúsenosť dala veľa: pracoval som 
z TOP ľuďmi so zábavného priemyslu na Sloven-
sku a v Čechách – Lucie Bílá, Ján Kraus, Leoš 
Mareš, Jakub Prachař, Pyco, Jeffo Minařík, Di-
ana Mórová, Marta Jandová, Martin Dejdar.. To 
sú ľudia, ku ktorým sa bežne nedostanete ako 
fanúšik. Ja som nekonečný fanúšik všetkých 
týchto ľudí. Bolo to ako sa zobudiť uprostred 
rozprávky, ktorú som chcel, aby mi mama čítala 
a ja som sa v nej ocitol. Zrazu tam hrám jednu z 
hlavných postáv,“ dodal s úsmevom.
Herečka Diana Mórová je súčasťou šou Česko 
Slovensko má talent už od piatej série. V roku 
2015 zasadla do porotcovského kresla ako 
štvrtý „kat“ a výkony súťažiacich hodnotí až 

dodnes. Ako však sama priznala, v začiatkoch 
mala z tejto práce veľké obavy. „Keď ma prvý-
krát zavolali, pýtala som sa, či tam vôbec patrím. 
Doteraz mám všelijaké kritiky, ale potom som si 
povedala, že už to ani netreba čítať. Nemôžete 
byť stále milý, to je nudné,“ myslí si Mórová, kto-
rá hejty na margo jej porotcovania nerieši. Berie 
to ako súčasť svojej profesie. „Stále hovorím, že 
to je moja práca. V Talente musíte byť viac otvo-
renejší,“ vysvetlila.
Hoci si mnohí vo svojich obývačkach myslia, 
že ohodnotiť výkony na pódiu je malina, opak 
je pravdou. Porotcovia totiž musia myslieť na 
niekoľko vecí. „Po toľkých ročníkoch som sa na-
učila ako ľudí hodnotiť. Nie je to ľahké a ja mám 
tiež trému a  zodpovednosť, keď vynášam nad 

niekým súd. Ono to vyzerá, že sa stále smejem, 
ale v hlave mi beží veľa myšlienok - aby som 
povedala tomu účinkujúcemu buď niečo vtipné, 
alebo, keď to musí byť kritika, ako ho neuraziť, “ 
zhodnotila Diana.
 Navyše, ako žena v porote to má ešte o čosi 
zložitejšie než jej mužskí kolegovia. „My ženy 
musíme prísť o tri hodiny skôr do práce, aby 
sme boli krásne. To chlapi nemajú. Oni sa 
proste oblečú a idú.,“ povedala so smiechom. 
Nuž, a aký je Dianin recept na úspech? „Ľubica 
Čekovská mi raz povedala: Naša práca je o tom, 
že musíme stále na sebe pracovať,“ dodala.

Ukážte sa!
Prihlásiť sa do súťaže môžu vždy záujemcovia 
akejkoľvek národnosti a bez obmedzenia veku. 
Vítané sú talenty doslova od výmyslu sveta – 
nielen umelecké, športové ci kúzelnícke, ale 
aj originálne a nevídané predstavenia, ktoré 
upútajú a zabavia publikum. Vybraných účast-
níkov show čaká vždy dlhá cesta od vystúpení v 
štúdiu pred porotou, cez postupové kolo Veľký 
tresk až po boj v semifinále a vo veľkom finále, 
z ktorého si víťaz odnesie hodnotné výhry.
Už v týchto dňoch sa spúšťa “lov” na tých naj-
nadanejších a najšikovnejších ľudí sa začne už 
naozaj čoskoro. Známy kastingový víkend sa 
blíži.
Keďže ide o jubilejný 10. ročník šou Česko 
Slovensko má talent, pripravili sme si pre vás 
niekoľko noviniek. Jednou z nich je aj to, že 
kastingový víkend bude tento rok rozdelený 
do dvoch fáz. To preto, aby sa naň mohol prísť 
ukázať naozaj každý. 
Prvá fáza sa uskutoční už budúci víkend, a to 5. 
a 6. marca vo viacerých slovenských a českých 
mestách. Druhá fáza sa bude realizovať na pre-
lome marca a apríla, taktiež v rôznych kútoch 
našich dvoch krajín. Nezabudnite, že stále sa 
do Talentu môžete prihlásiť aj ONLINE!
csmatalent.sk

Československo má talent je späť:

Kastingy vo vašom 
regióne už tento víkend

Termín predcastingov: 5. – 6.3.2022 
 Sobota: 5. 3. 2022 
09.00 – 12.00 Poprad, 
Dom Kultúry, Štefánikova 99/72 
16.00 – 19.00 Košice, 
Congress hotel Centrum, Južná trieda 2A 
 Nedeľa: 6.3. 2022 
09.00 – 12.00 Prešov, 
Evanjelická spojená škola, 
Námestie legionárov 3 
16.00 – 19.00 Stará Ľubovňa, 
Dom kultúry, Nám. gen. Štefánika 5
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www.matejovdvor.sk - 100% záruka kvality

PREDAJ VO VAŠOM OKRESE

0902 466 448●0902 606 436●0902 692 290
od 9.00 do 15.00 hod.

CHCETE CHOVAŤ HYDINU?

Sme tu pre Vás už 30 rokov!!!
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www.virivkyonline.sk

0949 444 033
info@virivkyonline.sk

Predaj a servis 
kanadských 

a amerických  víriviek 
po celom Slovensku
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PNEUMATIKY
          CEZ  

UMATIKY
ZZ

+ TERMÍN DO SERVISU

          ONLINE!  
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CELOSVETOVÝ 
LÍDER

INŠTALÁCIA  
ZA 1 DEŇ

ROKOV ZÁRUKA  
A SERVIS

ROVNÉ PRE INTERIÉR

10%
ZĽAVA*

TOČITÉ PRE INTERIÉR

10%
ZĽAVA*

PRE EXTERIÉR

10%
ZĽAVA*

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

0800 162 162
�
Sme tu pre Vás po celom Slovensku 

* Táto kampaň sa vzťahuje iba na produkty zakúpené v tomto mesiaci.

�  Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na zakúpenie stoličkového výťahu 
peňažný príspevok

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

SPÔSOBUJÚ VÁM VAŠE  
SCHODY DOMA PROBLÉM?
Máme pre Vás riešenie!


