
KE22-45 1

 

Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 92 130 domácností 

KOŠICKO
č. 45 / 11. november 2022 / 26. ročnÍK

InZerCIA
0907 779 017

Oprava a montáž žľabov, komínov
Práce vo výškach všetkého druhu

0911 150 447
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Oprava
zatekajúcich
a poškodených
striech - fasád
Pílenie, zrez rizikových stromov

BEZPEČNOSTNÉ DVERE

Mlynská 5, Košice  0915 285 700  055/381 25 30
www.secdoor.sk
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Montáž do 2 týždňov 

470 470 950

Garáž /KOŠICE - JUH/ - priestranná, výmera 21m2, 
zavedená elektrina, pozemok aj garáž v osobnom 
vlastníctve, pri hlavnej ceste pred železničnou traťou
CENA: 29.000,- €                                      mobil:  0917 969 909

3 izbový byt Rožňavská ul.  /KOŠICE- ZÁPAD / - 55m2, 
OV, 3.p./3p., pražský typ,  pôvodný stav, veľká loggia, 
komora na spol. chodbe
CENA: 134.900,- €                                   mobil:  0905 261 117

4 izbový byt Bukureštská ul.  /KOŠICE-SÍDLISKO 
ŤAHANOVCE/ - 81m2, 4.p./8p., loggia,  nová kompletná 
rekonštrukcia, BONUS 400€ na kúpu svietidiel
CENA: 169.900,- €                                   mobil:  0905 261 117na jednom mieste.

www.realplus.sk
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Nové, lepšie pô i ky

0918  709  028
NONSTOP INFOLINKA

CENTRÁLA

POZOR Novinka !!!Fejova 1, Košice 
(oproti OD Dargov)

Finan ný Dom Košice

(pri reštaurácii Stará Sýpka)

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

. 78

KOŠICE

výrobca

AKCIA
-30%

DREVENÉ OKNÁ | DVERE
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Jedlíkova 5
Košice

www.tpp.sk  

Viac info: 0907 744 567

PRÁCA NA TRVALÝ
PRACOVNÝ POMER

V KOŠICIACH  
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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

na zateplenie a výmenu okien!

POMÔŽEME VYBAVIŤ 
ŠTÁTNU DOTÁCIU 

6
6

-2
7

3
7
-8

7
3

7
-4

5

Prenájom elektrických 
polohovacích postelí s dovozom

Ľubotice   e-mail: epostel@epostel.sk

Info: 0903 841 587
www.epostel.sk
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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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odrody : Agria, Soraya, Jelly

Sadbové zemiaky Konzumné zemiaky

Odrody: Agria, Soraya

Tel: 0919 488 812
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Dovoz ZDARMA

15. novembra 1915    
premiéra operety Čardášová princezná, 
najslávnejšieho diela Emmericha Kálmána

Výročia a udalosti

InZerCIA
0910 361 014
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ONLINE
PREDAJ UMELÝCH

VIANOČNÝCH
STROMČEKOV
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Hrubá mzda:  
od 1 000 €

Miesto výkonu práce:  
Košice a Košice okolie

Požiadavky:  
Vodičský preukaz skupiny  
C, D alebo E

Zamestnanecké benefity:
• 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 
STABILNÁ PRÁCA A PRAVIDELNÝ 
PRÍJEM AJ V ČASE KRÍZY

HĽADÁME VODIČOV 

KOSIT a.s. · www.kosit.sk · Kontakt: personalne@kosit.sk · +421 910 828 772
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Kontakt: 0908 369 763
www.zasklievaniebalkonov.eu

THER ONT s.r.o. 

 

ZASKLIEVANIE  BALKÓNOV

A ZIMNÝCH ZÁHRAD

POKLÁDKA 
LAMINÁTOVEJ PODLAHY

0940 822 412 MONTÁŽ 
NÁBYTKU
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6www.silstav .sk 0905 879 057
Najvýhodnejšie                                 fasád
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KOMPLEXNÉ REKONŠTRUKCIE
domy  |  byty  |  jadrá

0907 268 305  |  www.samkovci.sk
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PLATBA v HOTOVOSTI0949 854 569
v Košiciach

33
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Izolovanie pivníc
0910 433 877

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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»Kúpim SIMSON, STELU,-
JAWU 90, 250, 350 aj diely. 
0949 505 827 

»Kupim garsónku - 2 izb 
byt. Hotovosť. 0910 652 
053

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682 

Občianska
riadková
inzercia

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    
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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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Kancelária v Košiciach, Strojárenská 13, 1.posch.

Informácie ohľadom umiestnenia

055/622 00 11 | 0905 962 161

 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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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

Okrem bolesti zubov zapríčinenej kazom sa stretávame s akútnymi alebo 
chronickými zápalmi zubnej drene alebo periodoncia. Tento stav je 
sprevádzaný nepríjemnou bolesťou, ktorá sa podľa typu zápalu odlišuje 
citlivosťou na studené alebo teplé podnety, v pokročilom štádiu sa pridáva aj 
spontánna bolestivosť alebo bolesť pri zahryznutí. Nevyhnutné býva ošetrenie 
koreňových kanálikov - okrem toho, že pacient je zbavený bolesti, doslova ide 
o proces záchrany zuba, pretože v prípade neúspechu by mu hrozila extrakcia.  
Osobitným a žiaľ pomerne často sa vyskytujúcim stavom, sú ťažkosti 
spôsobené nedokonalým ošetrením koreňových kanálikov. Väčšinou sa 
objavuje spontánna bolesť, neskôr sa pridáva  bolesť na tlak a opuch 
okolitých štruktúr. Poextrakčná komplikácia, keď vzniká bolestivý zápal lôžka 
po vytiahnutí zuba, si vyžaduje opätovné kontroly za účelom dôkladnej toalety 
rany. V ústnej dutine nemusí byť príčinou bolestí len samotný zub. Lokálny 
zápal ďasna, akútna parodontitída, infekčné ochorenia slizníc ústnej dutiny a 
jazyka, ochorenia čeľustno - sánkového kĺbu, onkologické lézie, traumatické 
stavy, „zatínanie“ respektíve škrípanie zubov (bruxizmus) - všetky uvedené 
prípady vedia pacienta viac či menej potrápiť.  Efektívnou cestou, ako 
predchádzať vzniku väčšiny z nich, je primárna prevencia - absolvovanie 
pravidelných preventívnych prehliadok a vykonávanie dôkladnej dentálnej 
hygieny spojenej s výživovými opatreniami.

Bolesť v ústach – najčastejšie príčiny 2
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Artróza?
Osteoporóza?

Poškodené väzy alebo šľachy?

Bolesti kĺbov?
Športové zranenia?

Poškodenia medzistavcových platničiek?

Bolesti chrbta?
Osteonekróza?
Obmedzenia pri každodenných činnostiach?

Poranenia svalov?

www.mbst-terapia.skinfo@mbst-terapia.sk0800 221 700

       
CENTRUM PREŠOV

poliklinika Levočská 18 Krížna 7, Bratislava
CENTRUM BRATISLAVA

Podnikateľské centrum Košice, Pražská 4
CENTRUM KOŠICECENTRUM L. MIKULÁŠ

poliklinika Jánošíkovo nábr. 2 poliklinika Košúty, Hodžova 1
CENTRUM MARTIN

poliklinika Tehelná 26
CENTRUM BRATISLAVA

MBST TERAPIA

TERAPIA 
MAGNETICKOU
REZONANCIOU

Lepšia pohyblivosť
Menej bolesti
Vyššia kvalita života
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INZERCIA

 

KOŠICKO

kosicko@regionpress.sk

Redakcia: Němcovej 30 
KOŠICE

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

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
 

KOŠICE
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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 (92.130 domácností)
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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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-odvoz-dovoz

-sťahovanie
vypratávanie

pivníc, záhrad

-likvidácia 

azbestu-eternito-

vých striech, staveb-

ného a iného odpadu

„Sľúbili sme si lásku, sľúbili vravieť 
pravdu len, sľúbili sme si vydržať, 
sľúbili sme si nový deň“...

Tak zneli slová piesne, ktorú ľudia 
počas novembrových udalostí v roku 
1989 svorne spievali na námestiach slo-
venských miest štrngajúc pritom kľúčmi. 
Nemohla som tam byť osobne prítomná 
a všetko, čo sa v tých rozhodujúcich ho-
dinách, dňoch a týždňoch odohrávalo, 
som s napätím, zatajeným dychom a 
zimomriavkami sledovala na televíznej 
obrazovke z nemocničného lôžka. Pod 
srdcom som vtedy nosila svojho syna. 
Tíško som sa mu prihovárala v nádeji, že 
nás čakajú lepšie časy a tiež vo viere, že 
on sa bude mať lepšie, ako sme sa mali 
my.

Pravdou je, že sa za tých viac ako 
tridsať rokov, ktoré už uplynuli od „sa-
metovej“ revolúcie, mnohé zmenilo k 
lepšiemu. O to viac ma mrzí, že som čo-
raz častejšie svedkom toho, ako pokoru 
postupne vytláča arogancia, že pravdu 
sa mnohí naučili ohýbať podľa toho, ako 
sa im to práve hodí, že empatiu nahradi-
li tvrdé lakte a spolupatričnosť, ktorá z 
námestí vtedy priam sršala, vystriedal 
individualizmus a snaha sebapresadiť sa 
za každú cenu. Rovnako ma znepokojuje 

stupňujúce sa napätie v našej spoločnos-
ti, ktoré najmä v posledných týždňoch 
prinieslo so sebou aj viacero tragických 
udalostí.

Nežná revolúcia v roku 1989 predsta-
vuje jednu z najvýznamnejších udalostí 
v našich novodobých dejinách. Od roku 
2001 slávime na Slovensku 17. november 
ako štátny sviatok - Deň boja za slobodu 
a demokraciu a treba povedať, že tento 
deň je zároveň Medzinárodným dňom 
študentstva. A boli to práve študenti, kto-
rí v boji za slobodu a demokraciu zohrali 
významnú rolu, keď sa počas novembro-
vých dní v roku 1989 odvážne postavili 
na odpor totalitnému komunistickému 
režimu. Je našou úlohou pripomínať 
tieto udalosti mladej generácii a vysvet-
ľovať jej, že sloboda nie je samozrejmosť, 
ale i to, že slobodu si nemožno zamieňať 
so svojvôľou, a že sa ne-
môže stať akousi vstup-
nou bránou k agresii, 
k násiliu či k šíreniu 
dezinformácií, ale 
mala by viesť k po-
kore, úcte, toleran-
cii, ohľaduplnosti 
a predovšetkým k 
zodpovednosti.

Nežná...

» Renáta Kopáčová, redaktorka

16. novembra 1989    
V Bratislave sa uskutočnil nepovolený študent-
ský pochod za lepšie podmienky v školstve

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

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
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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 rolety - plast, AL
textilné roletky - rôzne typy
slnečné clony na okná
sieťky proti hmyzu
plastové zhrňovacie dvere

šafi-ro
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0905 611 093

ŽALÚZIE
        a SIETE

LETNÁ
AKCIA
-35%

SERVIS OKIEN

www.eurofal.sk | eurofal@gmail.com

bezpečnostné dvere, plastové okná

UMÝVANIE OKIEN 

SPOJENÉ S PREMAZANÍM 

A NASTAVENÍM OKIEN
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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 18. 11. ´2022

12. november 1982   
Jurij Andropov sa stal nástupcom Leonida Iľjiča Brežneva na čele 
Komunistickej strany Sovietskeho zväzu

Výročia a udalosti
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Zdravý spánok radšej v súlade s prírodou
Problémami so spánkom trpí čoraz 

viac ľudí. Dôvodom toho nárastu sú stre-
sy, ktoré čoraz viac ľudí nedokáže dostať 
z hlavy ani vo večerných hodinách, keď 
by už hlava mala odpočívať.

Nebezpečenstvo závislosti

Nedostatok spánku vedie k vytvoreniu 
bludného kruhu, v ktorom večer nevieme 
zaspať, ráno sa budíme unavení a telu 
neustále chýba regenerácia, bez ktorej 
sa zvyšuje riziko viacerých chronických 
ochorení. Práve preto sa čoraz viac ľudí – 
najmä vo vyššom veku – rozhodne riešiť 
problémy so spánkom pomocou rôznych 
syntetických tabletiek.

Tabletky na spánok fungujú u mnohých 
ľudí, ale najmä krátkodobo. Ich hlavným 
rizikom je vznik závislosti – mozog cel-
kom stratí schopnosť navodiť si pohodu 
potrebnú pre spánok a bez tabletiek je 
spánok celkom nemožný. Iné skupiny 
liekov pôsobia utlmujúco a hrozí pri nich 
predávkovanie. Existujú aj tabletky bez 
týchto dvoch hlavných rizík, ale tak ako 
väčšina liekov, hrozia pri nich nežiadúce 
bočné efekty: brnenie v rukách a nohách, 
nechutenstvo, zápcha či hnačka, točenie 
či bolesti hlavy – je ich celý rad a sú veľmi 
individuálne.

Zdravý život a čaje

Pokiaľ sú vaše problémy so spánkom 

chronické, skôr než siahnete k akýmkoľ-
vek tabletkám, mali by ste urobiť maxi-
mum pre fungovanie v zdravom režime: 
dve až tri hodiny pred spánkom mať kľud, 
nesledovať elektronické prístroje (hlavne 
mobily), nejesť alebo ak jesť, tak len ľah-
ké jedlá bez zbytočného cukru a tuku, cez 
deň mať aspoň hodinu pohybu – ideálne 
na čerstvom vzduchu a pred spánkom 
mať svoj ukľudňujúci rituál – napríklad 
čítanie knihy.

Okrem týchto psychohygienických 
zvykov sa mnohým ľuďom osvedčilo piť 
bylinkové čaje – ale treba vedieť aké. 
Osvedčený relaxačný účinok má medov-

ka lekárska, valeriána lekárska, mäta 
prieporná, ale aj ľubovník bodkovaný, 
chmeľ či levanduľa.

CBD ako prírodná cesta k rovnováhe

V poslednej dobe čoraz viac ľudí vyskú-
šalo na podporu rýchlejšieho a kvalitnej-
šieho spánku CBD. Laické reakcie sú pozi-
tívne. A tie potvrdzujú aj vedecké štúdie. 
CBD nie je liek, je to prírodná látka, ktorá 
je pochádza z konopy siatej a poznali ju 
prastarí predkovia vo všetkých častiach 
zeme. Funguje tak, že stimuluje recepto-
ry endokanabinoidného systému v tele   
a ten pomáha hľadať rovnováhu v mno-
hých procesoch organizmu. Podľa štúdie 
vedcov z Univerzity v Colorade v časopi-
se Permanente Journal z roku 2019 sa po 
mesiaci užívania CBD prejavilo zlepšenie 
u 66% pacientov trpiacich nespavosťou. 
Obdobné výsledky majú aj viaceré men-
šie štúdie, avšak presný rozsah a očaká-
vané účinky nie sú zmapované natoľko, 
aby existovalo niečo ako záruka. Dôležité 
je vždy dávkovanie a to si musí nájsť kaž-
dý individuálne. Štúdie sa však zhodujú 
v tom, že u pacientov užívajúcich CBD sa 
neprejavili žiadne vedľajšie účinky. 

Tak ako pri čajoch, aj pri CBD však pla-
tí, že žiaden prípravok nedokáže plne na-
hradiť efekt zdravotného životného štýlu 
a preto každému, odporúčame, aby pra-
coval najmä na odstránení dôvodov, pre 
ktoré sa mu nedarí ľahko zaspať.                          
             » red.

Foto: Canva.com
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 Obsadzované profesie:

 Mzda

Pracuj v priemyselnom parku Kechnec pri Košiciach!

Kuenz –

Kontaktujte nás: 
ludmila.revesova@kuenz.com ¦ www.kuenz.com

Kuenz – SK patrí medzi TOP 10 firiem regiónu

BEZPLATNÉ UBYTOVANIE

Monté

Pracovník  s odbornou praxou v našom odbore:

Starší ľudia, tehotné ženy, najmenšie 
deti do päť rokov a ľudia s chronickým 
ochorením alebo oslabenou imunitou 
majú podľa odborníkov väčšiu prav-
depodobnosť závažného priebehu 
chrípky s rizikom závažných kompli-
kácií a november je stále vhodný me-
siac na očkovanie proti chrípke.

„Zvyčajne trvá 10 až 14 dní po očko-
vaní, kým sa vytvorí imunitná odpoveď 
a ochrana. Epidémia chrípky postihuje 
Slovensko najčastejšie koncom januára 
a trvá až do konca februára. Ochrana po 
očkovaní trvá najmenej jednu chrípkovú 
sezónu, ale časom ubúda. Z toho dôvodu 
sa prikláňame k posunu začiatku očko-
vania až na neskoršiu jeseň,“ uviedla 
Zuzana Krištúfková, prezidentka Sloven-
skej epidemiologickej a vakcinologickej 
spoločnosti. 

„Chrípka vôbec nie je banalita. 
Prevencia chrípky, a zvlášť v súčasnej 
situácii, má nesmierny význam. Použime 
všetky overené poznatky a účinné metó-
dy, ktorými dokážeme chrániť svoje zdra-
vie aj ľudí naokolo. Proti chrípke máme 
dostupné bezpečné a účinné vakcíny. Oč-
kovaný človek má vysokú pravdepodob-
nosť ochrany pred ťažkým priebehom 
ochorenia a vážnymi komplikáciami,“ 
uviedol Vladimír Lengvarský, minister 
zdravotníctva SR. 

„Okrem očkovania je stále veľmi 

dôležité v období chrípkových epidémii 
dodržiavať respiračnú etiketu - obzvlášť 
nasadenie si respirátora FFP2 v spoloč-
nosti iných osôb pri výskyte príznakov 
ochorenia a na miestach, kde sa môžu 
zdržiavať zraniteľné osoby či ľudia, kto-
rých zdravotný stav neviete vyhodnotiť. 
Okrem toho vysoko odporúčame dodr-
žiavať hygienické opatrenia ako časté 
vetranie, hygiena rúk, vyhýbanie sa za-
plneným priestorom a udržiavanie od-
stupu od ľudí s príznakmi ochorenia. Ka-
šeľ a kýchanie je vhodné do jednorazovej 
vreckovky, podstatné je tiež bezodkladné 
vyhadzovanie použitých vreckoviek do 
uzatvárateľnej nádoby na odpad,“ hovorí 
Ján Mikas, hlavný hygienik SR.

V súčasnosti je v pripomienkovom 
konaní novela zákona o liekoch, ktorá 
zavádza novú možnosť očkovania v le-
kárňach. Výhodou je rýchla a pohodlná 
dostupnosť zdravotníckeho pracovníka 
– farmaceuta vo verejnej lekárni. „Na 
Farmaceutickej fakulte sme v spolupráci 
s ďalšími expertmi pripravili certifikač-
ný vzdelávací program pre farmaceutov 
k rutinnému očkovaniu dospelých osôb. 
Veríme v jeho pozitívne schválenie akre-
ditačnou komisiou,“ hovorí dekan Farma-
ceutickej fakulty UK profesor Ján Klimas. 

zdroj informácií 
Úrad verejného zdravotníctva SR

Je najlepší čas 
na očkovanie proti chrípke

» ren

13. novembra 2019   
Pri zrážke linkového autobusu a nákladného auta medzi Nitrou a Zlatými Mo-
ravcami zahynulo 12 ľudí, išlo o jednu z najtragickejších nehôd v histórii Slovenska

Výročia a udalosti
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NÁBOR
nových hráčok
0903 633 707

30. 10. 2022  ICE dream - Hc Osy SNV
6. 11. 2022   ICE dream - ZHK Michalovce
27. 11. 2022   ICE dream - ZHK Michalovce
4. 12. 2022   ICE dream - Šarišanka Prešov
Všetky zápasy sa hrajú na ZŠ v Čani o 12:00

REKLAMNÍ PARTNERI

MEDIÁLNI PARTNERI
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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

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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S G B - D r e v o s t a v b y

0940 323 004
Výroba altánkov, pergol, terás, garážové státia

s.stan@zoznam.sk
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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 18. novembra 1992    

zriadenie Národnej banky Slovenska.

Výročia a udalosti
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na osteoporózu
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Nemáš vodičák? Pomôžeme.

Staň sa vodičom
prímestskej dopravy

Košice, Spišská N. Ves, Rožňava

až do

1500 €
/ mesiac + diéty

+ 
500 €

ak získaš 
ďalšieho 
kolegu  

príspevok 50% na vodičský preukaz sk. D
príspevok na kartu vodiča dig. tachografu
príspevok 50% na školenie KKV
preplácanie periodických školení KKV
poskytovanie zliav na prímestskú dopravu

Kontakt

0918 415 316 
0915 736 263
kariera@eurobus.sk

www.tempusprofesia.sk
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www.medikaexpert.sk

( dostupné od Pon. - Pia.)

Coboriho 1, Nitra - OC Polygon

0904 552 345

,2010  s DPH
EUR

JÓD

,6016  s DPH
EUR

ZINOK

,6017  s DPH
EUR

MAGNÉZIUM

+ 
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Prečo je pre nás dôležitý vitamín B ?
Vitamín B patrí do skupiny vitamínov 

vo vode rozpustných ako napríklad aj 
vitamín C. 

Je to skupina ôsmich odlišných vitamí-
nov, ktoré sa v kombinácii spoločne ozna-
čujú ako B komplex. Tieto vitamíny skupi-
ny B majú viacero užitočných vlastností, 
ktoré naše telo potrebuje. Je dokázané, 
že podporujú premenu potravy na ener-
giu čím samozrejme znižujú pocit úna-
vy, pomáhajú k správnemu fungovaniu 
nervového systému a podporujú správne 
psychické funkcie. V dôsledku toho môžu 
ponúknuť úľavu od úzkosti a depresie. 
Iná skupina B vitamínov zase napomáha 
k zdravým vlasom, k zdravej pokožke a k 
tvrdosti nechtov. 

 
B komplex tvorí skupina ôsmich vitamí-
nov zo skupiny B, medzi ktoré patrí :

B1-tiamín (podporuje správnu tvorbu 
glukózy)
B2-riboflavín (správne fungovanie bu-
niek, antioxidant)
B3-niacín (podporuje tvorbu energie)
B5-kyselina pantoténová ( pomáha 
zmierňovať únavu a vyčerpanie)
B6-pyridoxín (podporuje tvorbu červe-
ných krviniek)
B7-biotín ( udržiava zdravé vlasy, nechty, 
pokožku, má proti starnúci účinok)
B9-kyselina listová (správna tvorba bu-
niek - hlavne v tehotenstve)

B12-kobalamín (podporuje chuť do jed-
la, podporuje správnu funkciu nervového 
systému) Aj napriek tomu, že jednotlivé vi-
tamíny z tejto skupiny pôsobia samostat-
ne, ich vzájomná interakcia a vzájomné 
pôsobenie vytvárajú silný reťazec, ktorý 
nás udržiava zdravých.

Prečo práve lipozomálna forma 
vitamínu B ? 

Lipozomálne výživové doplnky po-
núkajú systém s  rýchlym vstrebávaním 
a účinným dodaním cenných látok priamo 
do  buniek. Lipozómy sú vysoko účinné 
z hľadiska vysokej vstrebateľnosti, pretože 

sú pripravené z  prírodných fosfolipidov, 
sú biokompatibilné a netoxické.

  Pomocou modernej technológie doká-
žeme minerály a vitamíny obaľovať do 
nano čiastočiek tuku ( lipozómu). ktorý 
má mimoriadne vysokú vstrebateľnosť a je 
telu prirodzený. Takto získavame alternatí-
vu aplikácie injekčnou formou vitamínov 
a minerálov, ktorá týmto spôsobom do-
káže dopraviť neporušené molekuly pria-
mo do krvného riečišťa. To je dôsledkom 
toho, že lipozómy sa nenarušia procesom 
trávenia pri prechode tráviacim traktom 
a sú odolné voči žalúdočným kyselinám. 
Tento spôsob „prepravy“ zaručuje až 90% 
VSTREBATEĽNOSŤ!

,70
 s DPH
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3
3
-0

0
4
9

V internetovom a mediálnom priesto-
re sa už niekoľko dní šíri správa o 
veľkom asteroide s názvom 2022 AP7, 
označovanom aj ako „zabijak planét“, 
ktorý sa približuje k Zemi. Vzhľadom 
na skutočnosť, že sa na medializova-
né správy nabaľuje viacero neprav-
divých informácií, sa Astronomický 
ústav SAV, v. v. i. (AsÚ SAV, v. v. i.) 
rozhodol informovať verejnosť o naj-
novších vedeckých dátach a uviesť na 
pravú mieru najväčšie omyly.

„Asteroid 2022 AP7 bol objavený 13. 
januára 2022 v Chile. Jeho objaviteľ pred 
niekoľkými dňami publikoval informá-
ciu, v ktorej nový asteroid s priemerom 
1,45 km nazval zabijakom planét. V mé-
diách sa okrem toho objavila správa, že 
tento asteroid bude v najbližších dňoch 
najbližšie k Zemi,“ ozrejmuje situáciu 
Ján Svoreň z AsÚ SAV, v. v. i., ktorý spo-
ločne s kolegami z ústavu vysvetľuje 4 
nepravdivé tvrdenia spojené s týmto ve-
smírnym telesom:

Tvrdenie č. 1: Asteroid sa dlhodo-
bo pohybuje medzi dráhami Venuše a 
Zeme, Skutočnosť: Asteroid sa pohybuje 
medzi dráhami Venuše a Jupitera, s naj-
menšou vzdialenosťou od Slnka 0,83 as-
tronomickej jednotky a najväčšou vzdia-
lenosťou 5,02 astronomickej jednotky. 
Sklon jeho dráhy k rovine obehu Zeme 
okolo Slnka je 13,8 stupňa. Na malej čas-
ti svojej dráhy sa pohybuje vnútri dráhy 
Zeme – takéto asteroidy patria do skupi-

ny Apollo. Najbližšie popri Slnku prešiel 
Asteroid 2022 AP7 30. marca 2022.

Tvrdenie č. 2: Asteroid sa v najbliž-
ších dňoch priblíži k Zemi (z čoho by sa 
mohlo zdať, že nám niečo hrozí), Skutoč-
nosť: Je to síce pravda, ale dôležité je, že 
minimálna vzdialenosť v novembri 2022 
bude 1,97 astronomickej jednotky čo je 
približne 295 miliónov km, takže planéte 
Zem nehrozí určite nič.

Tvrdenie č. 3: Počas tohto priblíženia 
uvidia ľudia asteroid aj malými ďaleko-
hľadmi, Skutočnosť: Asteroid 2022 AP7 
má jasnosť 22. magnitúdu, čo znamená, 
že je pozorovateľný len dostatočne veľ-
kými ďalekohľadmi.

Tvrdenie č. 4: V budúcnosti môže 
Jupiter nasmerovať Asteroid 2022 AP7 
k Zemi, Skutočnosť: Asteroid je na veľ-
mi stabilnej dráhe. Pohyb asteroidu je 
takmer v rezonancii s pohybom Zeme, 
keď asteroid obehne okolo Slnka raz za 5 
obehov Zeme. Na dlhé obdobie viac ako 
tisíc rokov je tak zrážka so Zemou vylú-
čená. A ak by potom došlo k nebezpeč-
nej zmene jeho dráhy, ľudstvo bude mať 
prostriedky na jeho odklonenie. Takže v 
tomto prípade ide o zbytočné strašenie.

Astronómovia SAV vyvracajú mýty

» ren
Dráha asteroidu 2022 AP7. zdroj: Ján Svoreň
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0918 361 701, 0907 752 282

strechymolnar@zoznam.sk
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 LIKVIDÁCIA AZBESTU
zo striech a exteriérových priestorov
ZA VÝHODNÉ CENY!

AIW - Opatrujte s nami
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 
• máme ponuky aj pre mužov!
• 14-dňové turnusy, rakúska živnosť
• sme partnerom rakúskeho Červeného kríža

 

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 32
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379 €
479 €
579 €
449 €
479 €
579 €
549 €
649 €
729 €
1599 €
5799 €

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 

DOPRAVA ZADARMO
VŠETKO SKLADOM

UŽ OD379 €
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