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KOŠICKO okolie

č. 41 / 14. október 2022 / 26. ročNÍk

0905 489 069 | 0907 954 380
www.drevsting.sk

. 78

KOŠICE

výrobca

AKCIA
-30%

DREVENÉ OKNÁ | DVERE
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20911 150 447

Oprava zatekajúcich a poškodených
striech - fasád

Oprava a montáž žľabov, komínov
Práce vo výškach všetkého druhu

Klampiarska - zváračšská výroba

Prístrešky, atiky, 

oplechovanie každého druhu
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PÔ I KY
od 18 do 80 rokov

0918 709 028

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

0904 031 113

Hviezdoslavova 18
- oproti VÚB BANKE  (vo dvore)

 
NAŠE  POBO KY:
NONSTOP (VYBAVTE SI PÔ I KU AJ CEZ MOBIL)

od 300€ do 20 000€

ahoj R

Nové, lepšie pô i ky

Moldava n/B.  KOŠICE
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0905 694 993  |  www.drevoplast.eu
drevoplast@drevoplast.eu
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interiérové
vchodové

Študentská 1, Košice (bývalá práčovňa)

garážové
brány

sieťky žalúzie

dvere
okná
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Oprava 
eternitovej
strechy
do pôvodného 
stavu

www.flexistav.sk
0950 889 209

pred...

...po

6
6
-0

0
5

www.jarekcistikoberce.sk ¦ 0915 937 226
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čistí čalúnený nábytok 
a koberce u Vás doma aj u nás
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POKLÁDKA 
LAMINÁTOVEJ PODLAHY

0940 822 412 MONTÁŽ 
NÁBYTKU
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6www.silstav .sk 0905 879 057

Najvýhodnejšie                                 fasád
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ŠTEFAN
PRISTAŠ
KÚPIM LES 

DUB, ORECH
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Ponúkam
za výhodnú cenu

KOMPLETNÉ
ČISTENIE

KOPANÝCH
STUDNÍ

tel.0905 764 689
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Prvotriedne

ZASTÚPENIE NA CELOM 
VÝCHODNOM SLOVENSKU

Seriózny prístup 

Bezplatná 

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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impregnácia 

ZDARMA

bezkonkurenčné
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Prvý krok 

Nie je podstatné akú realitnú agentúru 

 
Moje meno je Timea Gruszecká a rada vám 

S mojimi profesionálnymi skúsenosťami máte istotu, 

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

$  postavený v roku 1980
$  zateplený, plastové okná
$  5 izieb,1 kuchyňa
$  2x kúpeľňa, kumbal, pivnica
$  pozemok 623m2
$  cena: 330 000,-Eur

$  postavený v roku 2017
$  5 izieb, 2x kúpeľňa
$  kuchyňa, kumbál, zimná záhrada

  $  2x garážové státie pod strechou
$  užitková plocha 200m2
$  pozemok 426m2
$  cena: 350 000,-Eur
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Rodinný dom Košice-Barca, ul. Zinková Rodinný dom Košice-Džungla, ul. Severné nábrežie

Kontakt: 

+421 905 236 032

Kontakt: 

+421 905 236 032
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KOSIT a.s. · www.kosit.sk · Kontakt: personalne@kosit.sk · +421 910 828 772

Hrubá mzda:  
od 1 000 €

Miesto výkonu práce:  
Košice a Košice okolie

Požiadavky:  
Vodičský preukaz skupiny  
B, C, D alebo E

Zamestnanecké benefity:
• Osvedčeným vodičom skupiny B preplatíme náklady na získanie 

oprávnenia pre skupinu C, KKV aj vyšetrenie psychologickej spôso-
bilosti

• Moderné vozidlá, pravidelná obnova vozového parku
• Možnosť získania príspevku na dopravu do  zamestnania či na ubytovanie
• Možnosť bezplatného rozšírenia kvalifikácie
• Odmeňovací systém podľa pracovného výkonu
• Stravné lístky aj za dovolenkové dni

STABILNÁ PRÁCA  A PRAVIDELNÝ 
PRÍJEM AJ V ČASE KRÍZY

HĽADÁME VODIČOV 
Á PRÁCA A PRAVIDELNÝ 
AJ V ČASE KRÍZY

ÁME VODIČOV 
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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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

0917 56 36 12
0911 60 20 40

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

   obchodný dom KLAS (bývalá MILA) 1. posch.

odborná montáž s licenciou
technickej služby od polície SR

AKCIA 470€

v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge   všetky dvere SKLADOM
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ZDRAVOTNÍCKE odevy a obuv
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Po-Pi od 7.30 h - do 18.00 h  Sobota od 8.00 h do 12.00 h

Rastislavova 68, Košice  0915 595 575  www.abtex.sk
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sme odborníci na:
 investície  rizikové životné poistenie 
 ochrana majetku  hypotéky 
 príprava na dôchodok

lukassinovicky@prosight.sk   
0944 458 396
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V  prípade správne nastavenej zmluvy, 
poisťovne poskytnú plnenie do výšky 
škôd. Ovládnime jednu z najväčších emó-
cií, ktorou je strach. V  našom záujme by 
mala byť ochrana a poistenie svojho naj-
hodnotnejšieho majetku.

Štart do života detí.
Každý z nás chce pre svoje ratolesti zabezpečiť bezstarostné detstvo. Tá to 
krá sna ž ivotná  etapa však so sebou priná š a vý davky spojené  či už priamo s 
narodení m dieť ať a, alebo neskoršie vý davky na š tú dium.

Aké príspevky dostanete od štátu?
Od narodenia dieťaťa až po ukončenie vysokej školy dostanete jednorazový 
príspevok v hodnote 829,86 €, mesačný príspevok do 25 rokov vo výške 30 €, čo 
spolu za 25 rokov vychádza na 9 829,86 €.

Ak teda chceme zabezpečiť pre naše deti stabilnú budúcnosť, investovanie by 
malo byť zahrnuté v každom správnom fi nančnom pláne. Vo väčšine prípadov 
je to záležitosť na viac ako 10 rokov, preto nemá význam šetriť prostredníctvom 
krátkodobých terminovaných vkladov, účtov v bankách či vkladných knižiek.

Kde teda umiestniť svoje investície? Ako najlepšiu voľbu odporúčam ETF 
fondy, ktoré prinášajú najlepší pomer medzi rizikom a výnosmi z viacerých 
dôvodov: výkonnosť 10 % ročne, nízke poplatky, transparentnosť a oslobode-
né od dane.

Aký kapitál viete vytvoriť pre svoje deti?
Keď využijeme napríklad mesačný príspevok 
od štátu vo výške 30€ so zhodnotením 8% 
ročne a investujete ich 25 rokov. 
Takouto investíciou viete vytvoriť kapitál 
vo výške 29 000€ a tým zjednodušiť štart 
k samostatnosti a plneniu ich snov.
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Najvyššiu 

  

WINERGETIC

PREMIUM
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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

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

760€
REHAU

875€

Brugmann
SALAMANDER

600€
REHAU

690€

Brugmann
SALAMANDER

860€
REHAU

975€
Brugmann
SALAMANDER

690€
REHAU

770€

KOŠICE
Južná trieda 97
(pred ČS OMV)

tel.:

055/728 87 80 - 1

0915 963 442

Najvyššia rada okien
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AKCIA

AKCIA
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20. októbra 1740   
nastúpila na trón Mária Terézia, rakúsko-uhorská cisárovná, „Mat-
ka Európy“.

Výročia a udalosti

21. októbra 1805   
Bitka pri Trafalgare, víťazstvo loďstva Spojeného kráľovstva nad 
spojenou flotilou Francúzska a Španielska

Výročia a udalosti
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 - výstavbu rodinných domov

 - rekonštrukcie domov a bytov

 - stabilizácie základov

 

vám ponúka

Vyberte si 
svoj projekt 

a my Vám 
postavíme 

Váš sen !

EXA s.r.o 
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 A KÖVETKEZŐKET NYÚJTJA:
$ Egyéni hozzáállás a vásárlókhoz

$ Szlovák mellett magyar nyelvű kommunikáció 
    lehetősége
$ A gyógyszerek e-recept útján történő megrendelése
$ PARTNER hűségprogram érdekes kedvezményekkel 
$ Szükség esetén gyógyszerek házhozszállítása 

$ Hiányzó gyógyszerek még aznapi biztosítása

Nyitvatartás: Hétfő – Péntek 8.00 – 16.00 ó.
Tel. kapcsolat: 0910 992 994

Hlavná 491/132, 044 17 Slanec

VÁM PONÚKA: 
$ Indviduálny prístup k zákazníkovi
$ Telefonické objednávanie liekov na e-recepty
$ Vernostný program PARTNER so zaujímavými zľavami
$ V prípade potreby rozvoz liekov až k Vám domov
$ Vaše chýbajúce lieky Vám vieme zabezpečiť 
    ešte v ten deň
$ Možnosť dorozumieť sa aj v maďarskom jazyku

Otváracia doba: PO – PI   8.00 – 16.00 hod.
Tel. Kontakt: 0910 992 994

A SZALÁNCI CSALÁDI 

GYÓGYSZERTÁR 

„RODINNÁ LEKÁREŇ“
Hlavná u. 491/132, 044 17 Slanec

DARUJ

ZDRAVIE!

RODINNÁ  LEKÁREŇ 
V SLANCI
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MONTOVANÉ STAVBY

TrendyDom.sk            info@TrendyDom.sk 0911 251 559

Predaj KVH a BSH hranolov

PREJAVY

nechuť k učeniu
pomalé čítanie
problémy a neúspech v škole
učenie trvá dlho
nečitateľné písmo
trápenie a starosti

Ponúkame novú netradičnú metódu,
ktorá efektívne rieši problémy

s čítaním, matematikou a učením sa,
formou individuálneho doučovania.

Vzdelávame žiakov ZŠ,
stredoškolákov a rodičov.

Dohodnite si bezplatný úvodný pohovor.
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JESENNÁ AKCIA

INZERCIA

 

KOŠICKO okolie

Ing. Renáta Sakslová  0907 779 017
Mgr.Monika Nigutová  0907 779 011
Mgr. Ivana Kiseľ Schnürerová   0910 361 014

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

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

kosicko@regionpress.sk

Redakcia: Němcovej 30 
KOŠICE

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   97.240 Bratislavsko Východ
BZ  106.540 Bratislavsko Západ
DS  34.320 Dunajskostredsko
GA  34.390 Galantsko+Šaliansko
HC  30.330 Hlohovecko+Sereďsko
KM  16.450 Komárňansko
LV  30.580 Levicko
MA  29.680 Malacko
NR  54.170 Nitriansko
NZ  35.050 Novozámocko
PK  22.970 Pezinsko
PN  41.870 Piešťansko+NM+MY
SC  35.420 Senecko
SE  36.750 Senicko+Skalicko
TO  41.930 Topoľčiansko+PE+BN
TN  59.870 Trenčiansko+DCA+IL
TT  49.930 Trnavsko
ZM  20.930 Zlatomoravsko

BB    56.200 Banskobystricko+BR
KY  29.300 Kysucko=CA+KM
LI  37.270 Liptovsko=LM+RK
LC    30.860 Lučenecko+VK+PT
MT    38.570 Martinsko+TR
OR    32.480 Oravsko=DK+NO+TS
PB    33.590 Považsko=PB+PU
PD     40.150 Prievidsko
ZV    38.400 Zvolensko+DT+KA
ZH  26.880 Žiarsko+ZC+BS
ZA  50.780 Žilinsko+BY

BJ  37.210 Bardejovsko+SK+SP
GE  30.830 Gemersko = RV+RS+RA
HU  27.190 Humensko=VT+SV+ML
KE  92.130 Košicko
KS  24.900 Košicko okolie
SL   12.940 Ľubovniansko
MI  31.260 Michalovsko+TV+SO
PP  41.520 Popradsko+KK
PO  49.940 Prešovsko+SB
SN  32.540 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 (24.900 domácností)

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682 

»Predam cirkular. zbyja-
cie kladiva. elek. motory. 
lesenie. Tel kontakt:  0917 
583 701
»HLADAM ZENU 60 - 65 
0951390013

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera KE medzera
Číslo rubrikymedzera 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 ne-
funguje u operátorov O2 a 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť 
v ľubovoľných iných našich no-
vinách, KE zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

02 AUTO-MOTO / iné 

01 AUTO-MOTO / predaj        

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

17 SPOMIENKA 
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PREBÍJANIE
a  PREČISTENIE

ODPADOVÝCH  POTRUBÍ

0908 580 291

NONSTOPs možnosťou
využitia

kamerového
systému

WC   -   UMÝVADIEL
DAŽĎOVÝCH ZVODOV
PISOÁROV
GULIČIEK

Krt - Vrt
pretláčanie - krtkovanie

popod cesty, chodníky, 
zatrávnené plochy 

pre inžinierske siete, 

elektrika-voda-plyn

0902 348 974
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Pohyb prospieva 

telu aj mysli

www.regionpress.sk
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 RÁZOVEJ VLNY

Vyskúšajte jedine né 
bezbolestné ošetrenie 

kombináciou 
s diatermiou

ShockWave  Dual Power

Trpíte boles ami chrbta, 
k bov, svalov a u ste 

vyskúšali všetko?

NOVINKA

www.schneider-rtg.sk
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vybav a má uzatvorené zmluvy

   so všetkými zdravotnými pois i

 a a pomocou najnovších technológií 

ového tomografu a dentálneho mikroskopu

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

implanto ustí a sánky.
Pri tejto technológii pacient dostáva pevné zuby

do 24 hodín.

Miniimplantáty
Miniimplantáty sú menšou a lacnejšou verziou

ak Zubné náhrady na
miniimplantátoch na rozdiel od klasických

zubn vyšujú
spok komfort pacientov.

Výhody:
 mo v Vašu

tézu

 bezbolestná aplikácia

bez chirurgických rezov

 minimum kontraindikácií

 rýchle vhojenie

miniimplantátov

 mo tého

enia

Implantáty All-on-4®

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

NAJNOVŠIE

TECHNOLÓGIE

LASTI

IMPLANTOLÓGIE

  |  f @ .

www. aa .sk

Nájdete nás

/Medicínske centrum/ KOŠICE
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Rastislavova 100, Košice

tel.: 055/ 623 45 76  ¦  mob.: 0918 626 193
web: www.arow.sk  ¦  e-mail: arow@arow.sk

  

 

   

PLASTOVÉ, HLINÍKOVÉ OKNÁ

EXTERIÉROVÉ ŽALÚZIE

GARÁŽOVÉ BRÁNY
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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%

JESENNÁ AKCIA! Záručná doba

4 ROKY UŽ 23
ROKOV

NA TRHU

Akcia platí

do 21. 10. ´2022

8
3
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0
1
1  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
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PREPICHY

        POD CESTY
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Používame materiál nemeckej kvalityPoužívame materiál nemeckej kvality

www.c
Pomníky s nápismi , krycie dosky

čistenie
betónových plôch

isteniehrobovsaris.sk

Predaj a stavba urnových
a detských pomníkov

0902 509 700

jednohrob
dvojhrob
maľba písma

€
120

80
€

1,00€/znak

Predaj a montáž svietnikov a váz

Vyčistenie
okolia hrobu,
impregnácia
a doprava

Používame materiál nemeckej kvalityPoužívame materiál nemeckej kvality
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15. októbra 1750   
vznikla Hlavná výpravňa poštových vozov, ktorá riadila dopravu 
v Rakúsko-Uhorsku

Výročia a udalosti

INZerÁt,ktorÝ
PreDÁVA



KS22-41 11

radíme / službyKOšicKO - OKOlie
11

19. októbra 1984   
príslušníci poľského Ministerstva vnútra 
prezlečení za milicionárov prepadli, uniesli 
a pravdepodobne ten istý večer aj zabili 
poľského kňaza Solidarity Jerzyho Po-
piełuszku (* 1947).

Výročia a udalosti

Spojené voľby do orgánov územnej 
samosprávy sa uskutočnia v sobotu 
29. októbra 2022. Volič môže voliť len 
v obci svojho trvalého pobytu vo vo-
lebnom okrsku, v ktorého zozname 
voličov je zapísaný. Po príchode do 
volebnej miestnosti preukazuje svoju 
totožnosť občianskym preukazom ale-
bo dokladom o pobyte pre cudzinca. 
Informuje na svojej webovej stránke 
Ministerstvo vnútra SR.

Ak volič nepreukáže svoju totožnosť 
do skončenia hlasovania, hlasovanie sa 
mu v zmysle zákona o podmienkach výko-
nu volebného práva neumožní. To platí aj 
pre hlasovanie mimo volebnej miestnosti.

Užitočné informácie 
o spôsobe hlasovania:

Volič hlasuje v poradí, v akom sa dosta-
vil do volebnej miestnosti. Hlasuje osob-
ne, zastúpenie nie je prípustné. Okrsková 
volebná komisia vydá voličovi pre župné 
voľby modrú obálku s hlasovacími lístka-
mi a pre komunálne voľby bielu obálku s 
hlasovacími lístkami. Ich prevzatie potvr-
dí volič v zozname voličov vlastnoručným 
podpisom. Po prevzatí hlasovacích lístkov 
a obálok vstupuje volič do osobitného 
priestoru, v ktorom upravuje hlasovacie 
lístky. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobit-
ného priestoru na úpravu hlasovacích líst-
kov, okrsková volebná komisia hlasovanie 
neumožní.

Na hlasovacích lístkoch pre voľby žu-

pana a pre voľby starostu alebo primátora 
môže volič zakrúžkovať poradové číslo len 
jedného kandidáta.

Na hlasovacích lístkoch pre voľby 
do zastupiteľstva samosprávneho kraja, 
voľby poslancov obecného (mestského) 
zastupiteľstva a v prípade Bratislavy a 
Košíc aj pre voľby do miestneho zastupi-
teľstva môže volič zakrúžkovať najviac 
toľko poradových čísiel kandidátov, koľko 
poslancov má byť v príslušnom volebnom 
obvode zvolených. Počet poslancov, ktorý 
sa volí vo volebnom obvode, je uvedený na 
hlasovacom lístku.

Po opustení osobitného priestoru 
na úpravu hlasovacích lístkov volič vloží 
modrú obálku do modrej schránky na 
hlasovanie pre voľby do orgánov samo-
správnych krajov a bielu obálku do bielej 
schránky na hlasovanie pre voľby do or-
gánov samosprávy obcí.

Na požiadanie voliča mu okrsková 
volebná komisia vydá za nesprávne upra-
vené hlasovacie lístky iné. Volič je po-
vinný odložiť nepoužité alebo nesprávne 
upravené hlasovacie lístky do zapečatenej 
schránky na odloženie nepoužitých alebo 
nesprávne upravených hlasovacích líst-
kov. Inak sa dopustí priestupku, za ktorý 
mu bude uložená pokuta 33 eur. Ak ide 
o hlasovanie mimo volebnej miestnosti, 
volič nepoužité hlasovacie lístky alebo 
nesprávne upravené hlasovacie lístky 
znehodnotí pred členmi okrskovej voleb-
nej komisie.

Spojené voľby - hlasovanie

» ren

BRANAMI s.r.o., Rázusova 12, Košice
pauer@netkosice.sk • 0903 600 573

Motorické 
pohony pre brány

Automatické 
posuvné dvere

a halové dvere
Automatické závory

P R E D A J   
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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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PLASTOVÉ OKNÁ

Dôchodcovia a ZŤP,  ZĽAVY do 30%
ZĽAVY

do 30%
zľava sa vypočíta podľa odberu a množstva, uplatnenie zľavy je potrebné nahlásiť vopred pri zameraní technikovi

Dôchodcovia a ZŤP
zľava sa vypočíta podľa

odberu a množstva,

uplatnenie zľavy je

potrebné nahlásiť vopred

pri zameraní technikovi

0919 204 754
samoplussro@gmail.com

0919 204 754
samoplussro@gmail.com

www.samoplus.sk

SIETE PROTI
HMYZU

ŽALÚZIE

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

www.samoplus.sk
plus

ceny sú bez DPH

VÝSPRAVKY / ODVOZ ODPADU

www.regionpress.sk
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Obrazy z návštevy dediny Mariam-
nagar na juhu Pakistanu ostávajú hl-
boko vryté v srdci biskupa Samsona 
Shukardina z Hyderabadu. Začiat-
kom septembra ju zaliala povodeň. 

„Miestni obyvatelia namiesto toho, 
aby chránili sami seba, umiestnili siete 
proti komárom na svoje hospodárske 
zvieratá. Kozy a kravy sú ich zdrojom 
príjmov, ako aj mlieka,“ hovorí biskup 
Samson pre nadáciu ACN – Pomoc tr-
piacej Cirkvi. V zaliatych dedinách je 
kvôli komárom veľmi ťažké stráviť čo 
len jednu noc. Všetky cirkevné školy v 
povodňových oblastiach sú zatvorené, 
ich nábytok zničený a steny deravé. 

V júli a auguste zasiahli Pakistan 
extrémne zrážky, ktoré spolu s topením 
ľadovcov spôsobili rozsiahle záplavy. 
Poškodili vyše 2 milióny domov, usmr-
tili takmer 1600 ľudí a vyše milióna 
zvierat. Znivočili tiež úrodu a tak pri-
pravili o živobytie ďalšie milióny oby-
vateľov. 

65-ročný Patras Baagh pestuje ba-
vlnu a ibištek na desiatich hektároch 
pôdy. „Počas rekordných letných horú-
čav, keď sme poľnohospodársku vodu 
mali iba raz za mesiac, boli rastliny vy-
prahnuté. Teraz hnijú pod dvomi met-
rami vody,“ hovorí zúfalý Baagh. 

Všadeprítomné komáre rozširujú 

nákazu. Ľudia a najmä deti trpia choro-
bami ako horúčka dengue, malária, či 
kožné ochorenia. Namiesto zničených 
domov je teraz ich prístreškom holé 
nebo. Najviac postihnutí sú tí, ktorí už 
beztak nič nemali – o svoj skromný do-
mov prišli najmä ľudia žijúci nelegálne 
vo vyschnutých korytách riek. 

Bude trvať najmenej šesť mesiacov, 
kým voda vyschne. V dedinách totiž 
neexistuje žiadny odvodňovací systém. 

Núdzová pomoc preto prichádza z 
iných krajín. Aj nadácia ACN vyčleni-
la finančné prostriedky na pomoc pre 
viac ako 5000 rodín v diecéze Hydera-
bad, ako i pre ďalších vyše 300 rodín v 
Karáčí. Pripojiť k pomoci sa môžete na 
www.acnslovensko.sk. 

Chránia radšej dobytok, ako seba

» ACN
zdroj foto ACN

Dozrievanie tekvíc v našich záhra-
dách je už v plnom prúde. Zužitko-
vať z nich však môžeme nielen duži-
nu, ale aj semiačka. Sú veľmi chutné 
a prospešné i pre naše zdravie. Pri-
pravíme si ich veľmi jednoducho aj 
doma a do práce môžeme zapojiť 
celú rodinu.

Tekvicové semiačka sú plné vý-
živných látok, potrebných pre správne 
fungovanie nášho organizmu. Obsahu-
jú minerály, nenasýtené mastné kyseli-
ny, omega 3, omega 6 a omega 9, a tiež 
rôzne proteíny, karotény a množstvo 
vitamínov A, C, B1, B2, B3, B17 a vita-
mín E. Tiež sa v nich nachádza selén, 
vápnik, sodík, horčík, meď, železo, 
mangán a zinok. Bohaté sú na bielko-
viny aj vlákninu. 

Použitie
Tekvicové semiačka by sme mali 

konzumovať v surovom stave a nesole-
né. Vtedy sa stanú zdravou maškrtou. 
Pridávať ich môžeme ako posýpku do 
krémových polievok či zeleninových 
šalátov. Dokonca sa z nich dá vyrobiť 
aj pesto.

Domáca príprava 
tekvicových semiačok

Tekvicu prekrojte na dve časti a po-
stupne z nej lyžicou vyberte mäkký ob-

sah, teda dužinu aj semiačka.

Vybraté semiačka - jadierka dô-
kladne očistite od všetkých vlákien, 
poumývajte ich a vysušte. Potom ich 
rozložte na plech.

Jadierka sušte v rúre pri teplote 120 
až 130 °C po dobu približne 90 minút, 
pozor dvierka rúry ponechajte mierne 
pootvorené. Jadierka na plechu počas 
sušenia priebežne premiešavajte. Dĺž-
ka pečenia záleží od konkrétnej rúry aj 
veľkosti jadierok, preto ich pravidelne 
kontrolujte, aby vám nezhoreli.

Pripravte si doma 
tekvicové semiačka

» ren
zdroj foto pixabay

Meno Priezvisko: 0905 719 137
BRATISLAVSKO

bratislavsko@regionpress.sk

Neváhajte nás kontaktovať:
e-mail: kosicko@regionpress.sk
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Ako pripraviť imunitný systém na chrípkové obdobie?
Stres, nadmerné zaťaženie organiz-

mu, genetika, nedostatok spánku – tieto             
a mnohé ďalšie faktory dokážu oslabiť 
imunitu a následne je väčšia šanca, že 
nás budú trápiť rôzne choroby či zápaly.

Najlepší recept ako podporiť oslabenú 
imunitu je jesť veľa ovocia, zeleniny, vyvá-
žená strava a dostatok pohybu na čerstvom 
vzduchu. Ak to však nie je postačujúce, 
imunitu je vhodné podporiť aj doplnkami 
stravy. Hitom posledného obdobia je nová, 
účinnejšia forma – vitamíny a minerály       
v lipozomálnej forme.

 
Čo je lipozomálna forma?

Predpona „lipo“ znamená tuk a práve 
tuk tu hrá významnú úlohu. Pri lipozomál-
nej forme sa potrebné minerály a vitamíny 
na mikroúrovni obaľujú do maličkých čias-
točiek tuku. Táto forma je telu prirodzená 
a zabezpečuje jednak ochranu potrebných 
látok pred žalúdočnými kyselinami, ale 
predovšetkým rýchle a ľahké vstrebávanie. 
To vedie k vysokej rýchlosti a účinnosti 
príjmu vitamínov a minerálov podáva-
ných práve v tejto forme. Štúdie hovoria 
až o 90-percentnej vstrebateľnosti. Tuky, 
do ktorých sa potrebné látky obaľujú sú 
pripravené z prírodných fosfolipidov, sú 
biokompatibilné a netoxické.

 
Prečo práve Vitamín C a Zinok?

Každý z nás sa neustále stretáva s rôzny-
mi mikroorganizmami, ktoré vdychujeme, 

či konzumujeme. Naše biele krvinky tieto 
látky odhaľujú, napádajú, neutralizujú       
a premieňajú na netoxický odpad, ktorý  
z tela vylúčime. A práve vitamín C a zinok 
patria medzi najdôležitejšie látky, ktoré 
biele krvinky potrebujú na svoje správne 
fungovanie. Ich nedostatok sa prejavuje 
zvýšeným sklonom k tvorbe zápalov a in-
fekcií.

Okrem podpory funkcií bielych krviniek 
má vitamín C veľa ďalších funkcií: Podpo-
ruje hojenie rán, tvorbu kolagénu, prispie-
va k antioxidácii organizmu, zmierňuje prí-
znaky nachladnutia, podporuje ochranu 
pred pľúcnymi ochoreniami (napr. astma), 
tlmí vyplavovanie histamínu, čím môže 
zmierniť priebeh alergickej reakcie. Zinok  
v kombinácii s vitamínom C nielen prispie-
va k správnemu fungovaniu imunitného 
systému, ale podieľa sa aj na správnom 
fungovaní metabolizmu, pomáha lepšie 

znášať prepuknutie chorôb spôsobených 
vírusmi či infekciami, zlepšuje správne 
fungovanie nervového systému, podporuje 
rast vlasov a nechtov, pomáha bojovať pro-
ti akné a podporuje krvný obeh.

Ako sa pripraviť na chrípkové obdobie?

Najvhodnejšou cestou je dostatočný prí-
jem kvalitného ovocia a zeleniny, vyváže-
ná strava, otužovanie a dostatočný pohyb. 
Čím je človek starší, tým by mal venovať 
viac času a pozornosti svojmu imunitnému 
systému. Žiaľ, v dnešnej uponáhľanej dobe 
je to často priam nemožné. Dostupnou al-
ternatívou sa za posledné roky stali výživo-
vé doplnky. Akýkoľvek výživový doplnok 
alebo vitamín je odporúčané začať užívať 
ešte pred chrípkovou sezónou, alebo na 
jej začiatku – nie pri prepuknutí choroby. 
Každý imunitný systém má inú rýchlosť 
vstrebávania a podľa toho sa preukazuje 
nástup účinku. Pri preventívnom užíva-
ní vitamínov je čas nástupu účinku pri 
strete s vírusom takmer okamžitý (to má 
za následok slabší priebeh choroby, resp. 
bezpríznakový). Pri prepuknutí choroby 
a následnom začatí užívania vitamínov je 
nástup pomalší. Práve pre tieto skúsenosti 
čoraz viac ľudí siahne práve po lipozomál-
nych vitamínoch, pretože majú najvyššiu 
vstrebateľnosť a tým pádom aj pri neskor-
šom nasadení dosahujú oveľa väčší efekt     
a rýchlejšiu úľavu.                                                                           

                » red.
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9 ,99 €

Penosil 700 ml Easy
Spray Foam

11,00 € 4,45 €

2,20 € 39,99 € 124,90 €
174,90€ 24,59 €

29,00€

100mm

8,95 €

20,00 €

1,20 €295,00 €1 661,00 €
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379 €
479 €
579 €
449 €
479 €
579 €
549 €
649 €
729 €
1599 €
5799 €

cena predĺženia o 2m
cena predĺženia o 2m
cena predĺženia o 2m
cena predĺženia o 2m
cena predĺženia o 2m
cena predĺženia o 2m
cena predĺženia o 2m
cena predĺženia o 2m
cena predĺženia o 2m
cena predĺženia o 2m
cena predĺženia o 2m

1,64 x 1,66 x 4 m 
2 x 2 x 4 m 

2,58 x 2 x 4 m 
3 x 2 x 4 m 
3 x 2 x 4 m 
3 x 2 x 4 m 

3 x 2,15 x 4 m
3 x 2 x 4 m 
3 x 2 x 4 m 

4 x 2,7 x 4m 
6 x 4 x 10 m 

GNOM 
GRETA 
GLORIA 
GALA
GENIO
GARANT 
GAMMA 
GULLIVER 
GOLIÁŠ 
GOLEM 
GIGANT 

100 €
160 €
160 €
150 €
160 €
160 €
150 €

200 €
200 €
400 €
750 €

AKCIAAKCIA

649 €

100 €

Gamma 3x4 m
549
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www.fenixreality.sk

Komplexný servis pre kúpu, 

FÉNIX HYPOREAL s.r.o. Vozárova 1, 040 17 Košice
Tel.: 0911 782 904  0948 331 530  e-mail: info@fenixreality.sk

Pomáhame 
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