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Oprava a montáž žľabov, komínov
Práce vo výškach všetkého druhu

0911 150 447
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Oprava
zatekajúcich
a poškodených
striech - fasád

Klampiarska – zváračská výroba

Prístrešky, atiky, oplechovanie každého druhu

www.jarekcistikoberce.sk ¦ 0915 937 226
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čistí čalúnený nábytok 

a koberce u Vás doma aj u nás

BEZPEČNOSTNÉ DVERE

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

880€
od

s montážou
470€ 470€
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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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0905 489 069 | 0907 954 380

www.drevsting.sk

Južná tr. 78

KOŠICE

Slovenský
výrobca

Domov s čarom dreva

AKCIA
-30%

DREVENÉ OKNÁ | DVERE
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Numizmatik kúpi mince, 
odznaky, medaily aj zbierku. 

    0908 108 287

Detský kútik Detský kútik 
s kaviarňous kaviarňou
otvorený denne otvorený denne 

9.00 - 19.009.00 - 19.00

na 3. poschodí na 3. poschodí 

v OD DARGOVv OD DARGOV

Výborné miesto Výborné miesto 

na detské oslavy, na detské oslavy, 

párty, diskotéky.párty, diskotéky.

Pre deti :

Pre rodičov Pre rodičov 

STRÁŽENIE DETÍSTRÁŽENIE DETÍ
0948 966 868 0948 966 868 

TRAMPOLÍNA
PRELIEZAČKY

ROZPRÁVKY
KOLOTOČE
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SIN CERE - pohrebné služby

sin_cere_pohrebne_sluzby

4
2
-7
4

4
2
-7
4

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

PONUKA NEHNUTEĽNOSTÍ
 1 izbový byt Ždiarska ul. /KE - Nad Jazerom/ 
42 m2, OV, 4. posch,  kompletná rekonštrukcia, 2x loggia,  

výhľad do parku
CENA: 132.000,- € mobil:  0917 969 909

 1,5 izbový byt Turgenevova ul.  /KE - JUH/
43 m2, OV, 1. p. (nie prízemie), po čiastočnej rekonštrukcii, 
loggia,  komora a pivnica, vynikajúca lokalita
CENA: 134.900,- € mobil:  0905 261 117

 2 izbový byt Čárskeho ul. /KE - SEVER/
54 m2, OV, 1. poschodie,  pôvodný stav s plastovými ok-

nami, balkón

CENA: 152.000,- € mobil:  0917 969 909

6
6
-1
5

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

PRIJÍMA NOVÝCH KLIENTOV � 0903 723 044
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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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remal.kosice@centrum.sk
0905 625 433

Maľby - nátery schodísk a nebytových priestorov.

Obnova bytov, fasád a nátery striech.
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KOMPLEXNÉ REKONŠTRUKCIE
domy  |  byty  |  jadrá

0907 268 305  |  www.samkovci.sk
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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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BIELE
vzor

BIELE
vzor

DUB
MATNÝ

ORECH
MATNÝ

DUB
MATNÝ

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

odborná montáž s licenciou
technickej služby od polície SR

AKCIA 440€

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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Izolovanie pivníc
0910 433 877
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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

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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Kúpim obrazy, známky, knihy
0907 225 216
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  ETERNITOVÉ /AJ VLNITÉ/ 

 A PLECHOVÉ STRECHY

 VÝMENA ODKVAPOVÝCH 

 ŽĽABOV

 OBNOVA KOMÍNOV

 OBHLIADKA ZDARMA

 PUR IZOLÁCIE

OBNOVA STRIECH

Reálna  záruka

12 rokov
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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

Bielenie zubov

Jedným z moderných trendov v estetickej stomatológii je bielenie zubov. Jeho 
podstatou je chemická zmena odtieňa dentínu - tvrdého zubného tkaniva 
nachádzajúceho sa pod zubnou sklovinou. Určené je dospelým pacientom, 
nevhodné je len počas tehotenstva, u pacientov s akútnymi zápalmi v ústnej 
dutine a pri zvýšenej citlivosti zubov. Samozrejmosťou je kompletne ošetrený 
chrup bez prítomnosti kazov a aktívneho zápalu v ústnej dutine. Bezprostredne 
pred bielením je potrebné absolvovanie profesionálnej dentálnej hygieny. V 
našej ambulancii ponúkame  dva typy bielenia a je len na pacientovi, ktorý druh 
si vyberie.  Domáce bielenie sa vykonáva pomocou individuálne zhotovených 
nosičov, tzv. bieliacich dláh (trvá v priemere 1-2 týždne), ambulantné je 
realizované priamo v ambulancii a trvá 2-3 hodiny. V obidvoch prípadoch sa na 
povrch zubov nanáša špeciálny gél obsahujúci  bieliace zložky. Samotné 
bielenie prebieha pod vizuálnou kontrolou vo viacerých fázach až do požadova-
ného výsledku. Bielenie je pri dodržaní všetkých náležitostí a postupov 
bezpečné a nepredstavuje riziko z hľadiska poškodenia zubov. Prípadná 
citlivosť zubov  je len dočasná. Dôležité je dodržiavanie režimu po samotnom 
bielení a to najmä kvôli trvácnosti výsledku. Tesne po zákroku sa odporúča 
minimalizovať príjem potravín, ktoré môžu spôsobiť zafarbenie zubov. Vhodné 
je preto na určitý čas obmedziť pitie čaju,  kávy a vína, v krajnom prípade je 
možné použiť slamku. Vo všeobecnosti sa neodporúča fajčenie.
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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.

REKONŠTRUKCIE 
bytových jadier

STAVBY 
rodinných domov na kľúč

0949 707 583
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OBNOVA RODINNÝCH 
A BYTOVÝCH DOMOV
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PNEUMATIKY
CEZ e-shop
+ TERMÍN DO SERVISU

ONLINE!

3
7
-8
7

6
6
-1
7
2

0907 946 25613-ročné skúsenosti

www.cisteniehrobov.sk

info@kamenarstvokosice.sk 0903 999 123
0907 909 152
0911 488 399

POHREBNÍCTVO 
NON STOP

0905 378 288www.kamenarstvokosice.sk

 pomníky, náhrobky, urnové hroby, gravírovanie portrétov
 bezplatná obhliadka a cenová ponuka priamo na cintoríne
 výkop hrobov, osadenie panelov a účasť na pohrebe

Predaj hotových hrobov na verejnom cintoríne a krematóriu

KAMENÁRSTVO KOŠICE
a POHREBNÍCVO

Komplet kamenárske práce a pohrebníctvo
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Letná zľava 
pre všetkých  
zákazníkov
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-odvoz-dovoz

-sťahovanie

vypratávanie

pivníc, záhrad

-likvidácia 

azbestu-eternito-

vých striech, staveb-

ného a iného odpadu
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Prvý krok 
k úspešnému sťahovaniu 

Nie je podstatné akú realitnú agentúru 
si vyberiete ,ale to, akého  makléra si zvolíte. 
Moje meno je Timea Gruszecká a rada vám pomôžem 
k úspešnému predaju Vašej nehnuteľnosti.  

S mojimi profesionálnymi skúsenosťami máte istotu, 
že všetko bude podľa Vašich predstáv. Ako realitný 
maklér pôsobím už 23 rokov vo vlastnej realitnej kancelárii 
Amazon Real Studio.

Komplexné realitné služby
  sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
 ocenenie nehnuteľností s použitím komparatívnej metódy.
 bezplatné právne poradenstvo v realitnej činnosti

www.amazonreality.sk

Tel.: 0905 236 032
timea.gruszecka@amazonreality.sk
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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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najmodernejšími profi strojmi

0911 60 20 40

�panelu

�železobetónu

�jadrové vŕtanie
�drážkovanie

Najlacnejšie

REZANIE

6
6
-2
0
8

Diamond cut s.r.o.

www.diamantoverezanie.sk

Hliníkové pergoly 

Zimné záhrady 

Bioklimatické pergoly 

Prístrešky pre autá

WPC DOSKY

e-mail: info@pergolykosice.sk

0944 080 956
6
6
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Firma Grosse - Vehne Transport Slovakia s.r.o.

prijme do pracovného pomeru

vodičov MKD VP 
skupiny "C+E"

Odmena: mesačne 900€ brutto + prémie 

+ príplatky + cestovné náhrady 

možnosť zárobku 2.000 - 2.500€/mesiac

Kontakt: 00421 917 999 400 
e-mail: dispo@gvslovakia.eu 
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Požiadavky na zamestnanca
� stredoškolské bez maturity
� stredoškolské s maturitou
� obchodné vzdelanie v odbore

HĽADÁTE 
PRÁCU?
Miesto práce

Košice

Termín nástupu

Ihneď

Pracovný pomer

Plný úväzok

Mzdové podmienky (bru�o)
835 - 1200 EUR/mesiac

Zamestnanecké výhody, benefity
� Stabilné zamestnanie v našej 
 spoločnosti
� Kvalitné vstupné zaškolenie 
� Možnosť kariérneho rastu
� 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 mäsa
� Krájanie mäsových výrobkov
� Predaj a obsluha zákazníkov
� Plnenie úloh podľa pokynov 
 nadriadeného
� Pracovná doba od 6:00 - 14:15, 
 od 13:00 - 21:15

PREDAVAČ/KA - POKLADNÍK/ČKA 
na úseku mäsa a mäsových výrobkov, Košice

14. júna 1942
Anna Franková si začala písať denník

Výročia a udalosti
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Redakcia Košicko
Němcovej 30, KOŠICE

3. poschodie

číslo dverí B.3.07 

kde nás 

nájdete

Vchodové dvere
do rodinných domov

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

ZÁRUKA na okná

5 rokov

tradícia18 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

740€
REHAU

855€

Brugmann
SALAMANDER

580€
REHAU

670€

Brugmann
SALAMANDER

840€
REHAU

954€
Brugmann
SALAMANDER

675€
REHAU

755€
AKCIAAKCIA

AKCIA

5-komorový profil:

KOŠICE
Južná trieda 97
(pred ČS OMV)

tel.:

055/728 87 80 - 1

0915 963 442

Najvyššia rada okien

SLUŽBYKOŠICKO
5
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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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  0944  047  008,  0903  634  202

     

DACHMANN
www.dachmann.sk

PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE
DREVENÉ

A HLINÍKOVÉ
OKNÁ

SERVIS A OPRAVA OKIEN

- EXTERIÉROVÉ ŽALÚZIE, ROLETY

- PREDAJ PARAPETNÝCH DOSIEK 

- ZASKLIEVANIE BALKÓNOV 

- SIETE PROTI HMYZU, ŽALÚZIE 

- GARÁŽOVÉ BRÁNY

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

Od 30.5. - do vypredania zásob

Akciová zľava sa nevzťahuje na už zľavnený tovar
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15. júna 1363
korunovácia Václava IV. za českého kráľa

Výročia a udalosti
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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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0905 611 093

ŽALÚZIE
        a SIETE
JARNÁ

AKCIA
-35%

SERVIS OKIEN

www.eurofal.sk | eurofal@gmail.com

bezpečnostné dvere, plastové okná

UMÝVANIE OKIEN 

SPOJENÉ S PREMAZANÍM 

A NASTAVENÍM OKIEN

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 

Ing. Renáta Sakslová  0907 779 017
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www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
 

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (92.130 domácností)

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

08 Stavba
» Kúpim haki lešenie. tel 
0908 532 682

zoznamka
» Hľadám lásku na celý 
život so žienkou do 39r. 
0911562156
» 50 ročný muž hľadá ženu 
diskrétne. t.č. 0911240989 
sms
» 61 ročný muž hľadá pria-
teľku na vážnu známosť, 
môže byť aj Rómka, 0940 
804 378. Košice

Občianska
riadková
inzercia

08 STAVBA                    

16 ZOZNAMKA    

07 REALITY / iné       

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    

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 operátorov 02 a 
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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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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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%

JARNÁ AKCIA! Záručná doba

4 ROKY UŽ 23
ROKOV

NA TRHU

Akcia platí

do 17. 6. ´2022

OKNÁ  DVERE
TIENIACA TECHNIKA
STAVEBNÁ ČINNOSŤ

VODÁRENSKÁ 
14/A 04001
KOŠICE - SEVER

Otváracie hodiny:
 Pondelok - Štvrtok: 08:00 - 16:30
 Piatok: 08.00 - 16:00

0918 620 249

www.pr-style.sk
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NÁJDETE NÁS 

NA NOVEJ ADRESE

6
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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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• 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

6
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„Opri sa o mňa, to ozaj lieči, hodíš 
za seba, všetky zlé veci,“ spieva sa 
v piesni slovenskej skupiny IMT 
Smile a pravdou je, že je nesmier-
ne dôležité mať sa v živote o čo či o 
koho oprieť, mať sa s kým podeliť 
o každodenné radosti aj starosti 
a vedieť, že niekto stojí pri nás, že 
nám načúva.

Pre pokojný a vyrovnaný život 
je priam nevyhnutné mať sa komu 
posťažovať v ťažkých chvíľach, ale 
aj podeliť o radosť, mať pri sebe nie-
koho, kto nás nasmeruje či posunie v 
živote ďalej, kto nás podrží, keď strá-
came pevnú pôdu pod nohami, kto 
nám pomôže niesť ťažké bremeno, 
ktoré nám život nadelil, kto nás vy-
počuje, poradí, kto nám dodá odva-
hu, utvrdí nás v tom, že to, čo robíme, 
robíme dobre, prípadne nás upozorní 
na nesprávny smer, kto nám pomôže 
nabrať novú chuť a energiu do života 
či ponúkne inšpiráciu, motiváciu a 
niekedy tiež užitočný nadhľad, komu 
môžeme zveriť aj svoje najtajnejšie 
túžby.

Jestvuje niekoľko veľmi dôleži-
tých ľudí v našom živote. Častokrát 

nachádzame oporu vo svojich rodi-
čoch, starých rodičoch či súroden-
coch, ktorí pri nás stoja vo všetkých 
chvíľach nášho života, inokedy zasa 
v dobrých priateľoch, ktorí sú nablíz-
ku vždy, keď je to treba a tiež v našich 
životných partneroch, ktorí nám ke-
dykoľvek podržia chrbát.

Mali by sme byť naozaj vďační 
za to, že máme s kým zdieľať svoj 
život a zároveň by sme sa mali usilo-
vať byť aj my sami niekomu oporou. 
Je to skvelý pocit urobiť niečo pre 
iných, byť im nablízku a vedieť pri-
tom, že aj pre nás tu niekto je, pretože 
tak, ako niekedy hľadáme oporu my, 
inokedy sa zasa my stávame nena-
hraditeľnými pre iných. Všetci jedno-
ducho potrebujeme cítiť vzájomnosť, 
pretože ako sa tiež spie-
va v už spomínanom 
songu: „Človeku je 
vtedy dobre, keď sa 
má o koho oprieť.“

Buďme si navzájom oporou

» Renáta Kopáčová, redaktorka

11. jún 1881  
bolo otvorené Národní divadlo v Prahe premiérou Libuše od Bedři-
cha Smetanu

Výročia a udalosti
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Príklad výpočtu ročnej percentuálnej miery nákladov Parádnej pôžičky (RPMN): Celková výška pôžičky: 30 000 EUR, 
výška mesačnej splátky: 439,87 EUR (výška poslednej splátky pôžičky je 438,07 EUR), poplatok za poskytnutie: 0 EUR, 
počet splátok 96, doba splatnosti: 8 rokov (lehota splatnosti je kratšia ako požadovaná z dôvodu, že pre výpočet RPMN 
bol použitý dodatočný zákonný predpoklad). Štandardná úroková sadzba: 8,90 % p. a. ( xná), RPMN: 8,99 %, 
celková čiastka, ktorú zaplatíte: 41 385,85 EUR. 

Po zohľadnení okamžitej odmeny a odmeny za riadne splácanie za celé obdobie splácania:
Úroková sadzba: 6,45 % p. a. ( xná), RPMN: 6,64 % a celková čiastka, ktorú zaplatíte: 38 185,85 EUR. Okamžitá odmena 400 EUR 
vám bude vyplatená po načerpaní pôžičky. Odmena za riadne splácanie vám bude vyplatená každý rok vo výške až 400 EUR, 
t. j. dohromady u nás získate odmenu až 3 600 EUR.

Pre všetky príklady platí, že pri výpočte úrokov vychádzame zo skutočného počtu dní v jednotlivých mesiacoch a predpokladu dĺžky 
kalendárneho roka 360 dní.

Infolinka: 0850 850 555 | www.raiffeisen.sk

Viac informácií na www.raiffeisen.sk/pozicka.

OKAMŽITÁ ODMENA
K PÔŽIČKE

AŽ DO 400 €
A navyše za riadne splácanie

odmena až do 400 € každý rok

TO TU EŠTE

NEBOLO

rb_pozicka_dve_odmeny_207x277_0622.indd   1rb_pozicka_dve_odmeny_207x277_0622.indd   1 01/06/2022   14:4801/06/2022   14:48

3
2
-0
0
6
9



KE22-23 strana- 10

SPRAVODAJSTVO / SLUŽBY Najčítanejšie regionálne noviny
10

Africké dovolenkové destinácie sa 
v posledných rokoch tešia veľkej ob-
ľube aj u Európanov, teda aj u turis-
tov zo Slovenska. Najnovšie pribudla 
vďaka cestovnej kancelárii Hydrotour 
na dovolenkovú mapu ďalšia unikát-
na krajina plná farieb, kontrastov                          
a jedinečných zážitkov – Senegal.

Do Senegalu sa lieta priamo z Bra-
tislavy, a to od apríla do júla, preto 
ak dnes uvažujete o letnej dovolenke, 
možno Vás inšpirujú nasledujúce riad-
ky venované práve čarovnému Senega-
lu.  Zažite vďaka cestovnej kancelárii 
Hydrotour Afriku, zažite Senegal a jeho 
výnimočnosť na vlastnej koži. V prvom 
rade Vás tam čakajú veľmi príjemní, 
priateľskí ľudia. Terranga – to je typic-
ká senegalská pohostinnosť a stretnete     
sa s ňou na každom kroku.   

Senegal sa nachádza na západe 
Afrického kontinentu. Atlantický 
oceán obmýva západné brehy Senega-
lu a vytvára tak viac ako 500 km nád-
herného pobrežia. Senegal je vďaka 
tropickej klíme a príjemnej teplote mora 
i vzduchu vhodný na návštevu po celý 
rok. Priemerná ročná teplota vzduchu 
dosahuje 30-32 stupňov, ale zažijete tu 
aj 40-ky. 

Neopakovateľné zážitky majú tu-
risti, ktorí radi leňošia na pláži či pri 
bazénoch, avšak predovšetkým tí, ktorí 
radi spoznávajú nové miesta, pamiatky, 
históriu, kultúru či rôznorodú gastro-
nómiu. Všadeprítomná dobrá nálada, 
hudba, tanec, tradičné bubny a k tomu 
unikátna a rozmanitá príroda sú garan-
ciou príjemne strávenej dovolenky pre 
všetky vekové kategórie.  Okrem pobre-
žia Atlantiku si v Senegale môžete po-
zrieť bažiny s mangrovníkmi, mohutné 
rieky či plantáže baobabov. Strom ba-
obab sa považuje za symbol Senegalu, 
charakterizuje silu a dlhovekosť. Naj-
staršie senegalské baobaby dosahujú 
vek až 1000 rokov.  Niektoré sú dokonca 
posvätné a do ich kmeňov pochovávali 
rozprávačov príbehov, tzv. griotov. 

Čo Vás čaká na exotickej dovo-
lenke v Senegale? Nezabudnuteľná 
exotická dovolenka v srdci Afriky, nové 
moderné hotely s exkluzívnymi all in-
clusive službami, unikátne pieskové 

pláže, zábava, zážitkové výlety, pestrá 
a chutná africká kuchyňa a, samozrej-
me, veselí animátori a skúsení dele-
gáti, ktorí sa postarajú o Váš program                          
a zároveň sú doslova nabití informá-
ciami a znalosťami o Senegale. 

PRAKTICKÉ INFO: 
Vstup do Senegalu je umožnený 

všetkým osobám, ktoré sa preukážu:
- negatívnym výsledkom PCR testu, 

ktorého čas odberu nie je starší ako 72 
hodín pred vstupom do Senegalu

- alebo preukázaním sa certifikátom 
o plnom zaočkovaní, ak od poslednej 
dávky uplynulo viac ako 7 dní pri 2-dáv-
kových vakcínach

- alebo preukázaním sa certifikátom 
o plnom zaočkovaní, ak od poslednej 
dávky uplynulo viac ako 28 dní pri 
1-dávkových vakcínach

Všetci cestujúci sa musia preukázať 
cestovným pasom s minimálnou dobou 
platnosti viac ako 6 mesiacov po ná-
vrate zo Senegalu. Osoby mladšie ako             
2 roky sú oslobodené od PCR testov                                                                              
a preukázania potvrdenia o očkovaní.

Do čarovného Senegalu priamo z Bratislavy

» text a foto ZK
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SÚŤAŽ!

Všetky zaujímavé ponuky z nášho

regiónu odteraz nájdete

nielen v poštovej, ale aj

v e-mailovej schránke

Newsletter KOŠICKO

Každý týždeň vyžrebujeme spomedzi 
všetkých odberateľov výhercu,

ktorý sa stane majiteľom REALME 8, 

smartfónu s top parametrami.

Prihláste sa na stránke

sutaz.kosickoonline.sk
na odber nášho newslettra

a hrajte o nový super
výkonný mobil.

pre odberateľov NEWSLETTRA

Uhlopriečka displeja:  6,4"
Typ operačného systému:  Android 11
Kapacita batérie:  5 000 mAh
Typ SIM karty:  2× Nano SIM
Vnútorná pamäť:  128 GB
Fotoaparát:  64 + 8 + 2 + 2 Mpx
Najrýchlejší  internet:  LTE
Slot na pamäťové karty:  Micro SD

REALME 8 128 GB ČIERNY

Environmentálny fond v spoluprá-
ci so Štátnou ochranou prírody SR 
spustil už tretí ročník Programu 
ochrany prírody (POP), ktorý za-
hŕňa tri činnosti, v rámci ktorých 
je možné požiadať o dotáciu. Ide 
o praktickú starostlivosť a ma-
nažment osobitne chránených častí 
prírody a krajiny – POP1, podporu 
infraštruktúry ochrany prírody 
a udržateľných foriem turizmu – 
POP2 a výchovu a informovanosť k 
ochrane prírody – POP3.

Maximálna výška dotácie pre fy-
zické osoby, ktoré nevykonávajú hos-
podársku činnosť, obce, občianske 
združenia, nadácie a neziskové orga-
nizácie je 8.000 eur. Mikroregionálne 
združenia obcí a miestne akčné sku-
piny môžu získať finančnú podporu až 
do výšky 10.000 eur. Žiadateľ je opráv-
nený podať iba jednu žiadosť vždy len 
jedným spôsobom doručenia do 25. 
júla 2022.

Cieľom programu ochrany prírody 
je zabezpečiť starostlivosť o chránené 
časti prírody a krajiny Slovenska, pod-
poriť ochranu prírody a pozitívny vzťah 
obyvateľstva k nej. Žiadosti je potrebné 
dodať do 25. júla.

V roku 2021 bolo z Programu ochra-
ny prírody realizovaných 34 projektov 
a celkový objem poskytnutých finanč-

ných prostriedkov bol takmer 130 tisíc 
eur. Žiadateľom sa podarilo vďaka 
dotácii vysadiť Morušovú alej v dĺžke 
1000 metrov v obci Trstené pri Horná-
de, využiť technickú stavbu – komín 
kotolne MŠ v Spišskej Starej Vsi ako 
hniezdnu podložku pre bociana biele-
ho (Ciconia ciconia) a zároveň vytvoriť 
hniezdne možnosti pre synantropné 
štrbinové hniezdiče, OZ Diana vytvo-
rilo výstavu pozostávajúcu z troch mo-
delov krajiny zobrazujúcu negatívne a 
pozitívne ukážky hospodárenia, hravé 
prírodovedné zošity a veľkorozmerné 
fotografie zobrazujúce ekosystémy a 
vzácne druhy.

Bližšie informácie, ako aj usmer-
nenie pre žiadateľa nájdete na webo-
vom sídle Programu ochrany prírody 
https://pop.sopsr.sk/

Získajte finančnú dotáciu 
na ochranu prírody a krajiny

» ren
Dotácia Trstené pri Hornáde. zdroj foto ŠOP SR

Na mapu zaujímavostí Košického sa-
mosprávneho kraja pribudla novinka 
v podobe geoturistického náučného 
chodníka. Prevedie vás po stopách ba-
níkov a priblíži zachované pamiatky 
historického baníctva na Slovensku.

Geoturistický náučný chodník je dlhý 
približne tri kilometre a ponúka pútavú 
prechádzku okolo štôlní a dobývok, kto-
ré patria medzi najvzácnejšie zachované 
pamiatky historického baníctva u nás. 
„Nahliadnuť napríklad do útrob štôlne a 
so zatajeným dychom sledovať dielo, kto-
ré vytvorili naši predkovia je ohromné. A 
nie je to len téma pre dospelých, ale určite 
nadchne aj malých objaviteľov,“ poveda-
la Lenka Vargová Jurková, výkonná riadi-
teľka Košice Región Turizmus.

Ako sa tam dostať
Náučný chodník nájdete v banskom 

areáli na vrchu Rotenberg - na Červenom 
vrchu pri obci Smolník. Jeho začiatok je 
situovaný pri barokovej kaplnke Jána 
Nepomuckého. Ďalej sa kľukatí po červe-
nom kopci až ku štôlňam na Rotenbergu, 
s pokračovaním na odvrátenú stranu 
vrchu, k starým banským prepadliskám. 
Na začiatku aj na konci chodníka, v blíz-
kosti banských diel, nájdete odpočívadlá 
s novými, alebo rekonštruovanými ta-
buľami. Okrem lavičiek a náučných ta-
búľ, ktoré prinášajú informácie o histórii 

banskej činnosti na Rotenbergu, sú na 
ňom inštalované drevené stĺpiky s QR 
kódmi s odkazmi na informačné webové 
stránky. Na jeho najvyššom bode budete 
odmenení aj nádherným výhľadom na 
okolité Volovské vrchy a dolinu, v kto-
rej sa odohrávala veľká historická epo-
cha tunajšieho baníckeho príbehu. Ten 
svojím významom prekračoval hranice 
Uhorska a habsburskej monarchie.

Červený vďaka medi
Rotenberg dostal prívlastok červený 

vďaka banskej hlušine, ktorá svojím ob-
sahom medi sfarbuje pôdu načerveno. Už 
v stredoveku tu baníci začali s povrcho-
vým dobývaním ložísk, keďže na tomto 
mieste boli podmienky také priaznivé, že 
o medenú žilu sa dalo doslova zakopnúť. 
Vznikol tu areál štôlní, v ktorom sa dajú aj 
dnes pozorovať praktiky a spôsoby ťažby. 
Práve preto je toto miesto cenné ako pre 
študijné, tak aj pre turistické účely.

Príbehy smolníckych baníkov 
na Rotenbergu opäť ožijú

» ren

zdroj foto KOCR Košice Región Turizmus
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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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www.virivkyonline.sk

0949 444 033
info@virivkyonline.sk

����������������
luxusných víriviek 

po celom Slovensku
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MALOTRAKTOR,

AGZAT, VARI,

bubnovú kosačku,

mulčovač
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