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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 470€

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

ZAMERANIE a ukážka vzoriek u Vás doma ZDARMA
Mlynská 5, Košice  0915 285 700   0915 238 700

www.secdoor.sk

6
6
-0
4

6
6
-0
5
-1

6
6
-0
5

6
6

-1
9

3
7
-0
2

33

3
7
-1
1
2

InZErCIa
kosicko@regionpress.sk

Novostavba RD Pánsky les, Košice-okolie

525.000,-€                                              0905 261 117

Sprostredkujeme kúpu, predaj,
prenájom ,Sprostredkujeme kúpu, p

3 izbový byt Tolstého ul., Košice-Sever

190.000,-€                                             0917 969 909

OV, výmera 73m2, vyvýšené prízemie, čiastočná rekon., 
predáva sa aj so zariadením, komora, pivnica

3 izbový byt s loggiou Viedenská ul., Košice

145.000,-€                                             0915 864 533

OV, výmera 75m2, 2.p/8., staršia čiastočná rekonštrukcia,
šatník, loggia, pivnica 

1,5 izbový byt Bernolákova ul., Terasa

105.000,-€                                             0905 877 722

OV, výmera 34,9m2, vyvýšené prízemie, kompletná rekon., 
 predáva sa aj so zariadením, zateplený blok

Sprostredkujeme kúpu, predaj, prenájom
Vypracujeme kúpne, darovacie zmluvy

Odmeníme vás za tip až do výšky 1.500 €
Poskytujeme finančné a hypotekárne

poradenstvo

Sme tu pre vás 26 rokov

realplus.sk

Kompletné realitné služby 
na jednom mieste

 Hutnícka 22, Košice 

VRK REAL PLUS
realitná kancelária

BYTY   DOMY   POZEMKY

Odkupujeme nehnuteľnosti, 

aj za trhové ceny

0918 18 11 11realplus.sk

Novostavba RD Pánsky les, Košice-okolie

525.000,-€                                              0905 261 117

Sprostredkujeme kúpu, predaj,
prenájom ,Sprostredkujeme kúpu, p

3 izbový byt Tolstého ul., Košice-Sever

190.000,-€                                             0917 969 909

OV, výmera 73m2, vyvýšené prízemie, čiastočná rekon., 
predáva sa aj so zariadením, komora, pivnica

3 izbový byt s loggiou Viedenská ul., Košice

145.000,-€                                             0915 864 533

OV, výmera 75m2, 2.p/8., staršia čiastočná rekonštrukcia,
šatník, loggia, pivnica 

1,5 izbový byt Bernolákova ul., Terasa

105.000,-€                                             0905 877 722

OV, výmera 34,9m2, vyvýšené prízemie, kompletná rekon., 
 predáva sa aj so zariadením, zateplený blok

Sprostredkujeme kúpu, predaj, prenájom
Vypracujeme kúpne, darovacie zmluvy

Odmeníme vás za tip až do výšky 1.500 €
Poskytujeme finančné a hypotekárne

poradenstvo

realplus.sk

Kompletné realitné služby 
na jednom mieste

realitná kancelária
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Predmet dražby: 
Výrobno-administratívna 
budova súpisné č. 391, 
viacúčelová budova - krídlo 
A súpisné č. 405, viacúčelová 
budova - krídlo B súpisné 
č. 405, viacúčelová budova 
- krídlo C súpisné č. 405, 
výrobná budova súpisné 

č. 622, na ulici SNP v obci Rozhanovce. Predmetom dražby sú 
tiež pozemky o celkovej výmere 16 441 m2. Predmet dražby je 
evidovaný na LV č. 3742, 1274, k.ú. Rozhanovce. Predmet dražby 
bol znalecký posudkom ohodnotený na 2 160 000,00 EUR.

Záujemcovia môžu kontaktovať dražobníka na tel. čísle 0903 404 713 
alebo mailovej adrese schmidt@heypay.sk, www.heypay.sk
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KOŠICKO

kosicko@regionpress.sk

Redakcia: Němcovej 30 
KOŠICE

Každý týždeň: 
Košice I, Džungľa, Košice I, Sever, Košice 
I, Sídlisko Ťahanovce, Košice I, Staré 
Mesto, Košice I, Ťahanovce, Košice II, 
Myslava, Košice II, Pereš, Košice II, Síd-
lisko KVP, Košice II, Šaca, Košice II, Západ, 
Košice III, Dargovských hrdinov, Košice III, 
Košická Nová Ves, Košice IV, Barca, Koši-
ce 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
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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    34.980 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)

Aký najkrajší kompliment ste v ži-
vote dostali, alebo, naopak, nieko-
mu dali? 24.január je v kalendári 
označený ako Medzinárodný deň 
komplimentov. Využime tento deň 
ako príležitosť spríjemniť život ľu-
ďom okolo nás.

Kompliment je vo všeobecnos-
ti charakterizovaný ako pochvala či 
lichôtka. Zvyčajne sa ním snažíme 
vyzdvihnúť to, čo sa nám na iných ob-
zvlášť páči alebo čo na nich obdivuje-
me, či oceňujeme. Môže pritom ísť o 
čokoľvek, či už je to príťažlivý zovňaj-
šok, okúzľujúci úsmev, pekný účes, či 
šaty, alebo sú to osobné vlastnosti, či 
pracovné výkony. Pochváliť môžeme 
partnera, deti, priateľov, kolegov v prá-
ci, pani na úrade či v obchode, vodiča 
autobusu alebo...

Komplimenty predstavujú vý-
borný spôsob, ako môžeme niekomu 
vyjadriť uznanie či chválu. Úprimná 
pochvala či lichôtka dokáže vykúzliť 

úsmev na tvári, potešiť, zahriať pri srd-
ci a spríjemniť atmosféru. Kdesi som čí-
tala, že dostať kompliment je ako prijať 
dar. A správny kompliment, ak ho ad-
resujeme inému v správnej chvíli, do-
káže skutočne veľa. Môže danej osobe 
nielen zlepšiť deň či rozveseliť ju, ale aj 
prispieť k tomu, aby sa cítila ocenená.

Kompliment, podobne ako úsmev, 
nestojí nič a prináša veľa, pretože dá-
vanie a prijímanie je prospešné pre obe 
strany. Je prejavom nášho pozitívneho 
postoja k iným ľuďom a zároveň vzbu-
dzuje dobrý pocit aj v nás samých, a tak 
dokáže aj obyčajný deň pre-
meniť na skvelý. Rovnako, 
ako so všetkým v živote, 
ani s komplimentami to 
netreba preháňať, no 
v každom prípade by 
sme na ne nemali byť 
skúpi.

Nebojme sa pochváliť

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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Ing. So a Ko

Kontaktujte ma, rada
Vám poradím.

Realitná maklérka, ktorej
mô ete dôverova

Chceli by ste vedie
jej trhovú cenu?

Predávate nehnute nos ?

va evi ová
certifikovaný realitný maklér
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3. februáara 1940    
narodil sa Milan Lasica, slovenský herec, 
zabávač a podnikateľ († 2021)

Výročia a udalosti

INZERÁT,KTORÝ
PREDÁVA
Redakcia Košicko
Němcovej 30, Košice
3. poschodie, č.d. B.3.07 

Kontaktujte nás:
sakslova@regionpress.sk
nigutova@regionpress.sk

kisel@regionpress.sk

1. februára 2006    
začalo vysielať najstaršie slovenské čisto 
internetové Radio A1

Výročia a udalosti
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-odvoz-dovoz
-sťahovanie

vypratávanie, pivníc, záhrad

-likvidácia azbestu 
stavebného

a iného odpadu

Pre samostatne zárobkovo činné 
osoby (SZČO) a dobrovoľne poiste-
né osoby (DPO) platia od roku 2023 
nové minimálne a maximálne vy-
meriavacie základy pre platenie po-
istného na sociálne poistenie. Odvo-
dy za január bude potrebné uhradiť 
najneskôr do 8. februára 2023.

Minimálne poistné bude pre SZČO 
predstavovať 200,72 eura a maximálne 
poistné bude vo výške 2 810,11 eura. Po-
dobne čaká zmena v platení poistného 
od 1. januára 2023 aj zamestnávateľov 
a zamestnancov, pre ktorých sa mení 
výška maximálneho vymeriavacieho 
základu pre platenie poistného.

Minimálny a maximálny vyme-
riavací základ na sociálne poistenie 
pre SZČO a DPO sa od 1. januára 2023 
zvyšuje takto:
- minimálny vymeriavací základ sa 
zvyšuje na 605,50 eura, 
- maximálny vymeriavací základ, sa 
zvyšuje na 8 477 eur. 

Minimálne poistné pre povinne 
poistenú SZČO od 1. januára 2023 je 
200,72 eura. Maximálne poistné pre 
povinne poistenú SZČO od 1. januára 
2023 je 2 810,11 eura. Minimálne poist-
né pre osobu, ktorá je dobrovoľne pois-
tená dôchodkovo (DPO), nemocensky a 

v nezamestnanosti, bude od 1. januára 
2023 vo výške 212,83 eura.

Informáciu zo Sociálnej poisťov-
ne o novej výške poistného dostanú 
SZČO, ktorých sa to týka, v priebehu 
januára 2023 listom alebo do e-schrán-
ky, ak ju majú aktivovanú. Poistné v 
novej výške potom prvý raz zaplatia 
do 8. februára 2023 (za január 2023).

V tejto súvislosti Sociálna pois-
ťovňa odporúča SZČO a DPO upraviť 
si výšku platby v trvalom bankovom 
príkaze a tiež si skontrolovať správny 
variabilný a špecifický symbol.

Pre zamestnávateľov a zamestnan-
cov bude od roku 2023 platiť nový ma-
ximálny vymeriavací základ pre plate-
nie poistného na sociálne poistenie.

Zdroj informácií: Sociálna poisťovňa

Pozor - zmena výšky 
poistného od 1. januára

» ren
zdroj foto martaposemuckel pixabay
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na zateplenie a výmenu okien!

POMÔŽEME VYBAVIŤ 
ŠTÁTNU DOTÁCIU 
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24. januára 1458               
Matej Korvín sa stal kráľom Uhorska.

Výročia a udalosti
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Aukčná spoločnosť Slovakia s.r.o.

Aukčná spoločnosť Slovakia s.r.o., so sídlom
Letná 40, 040 01 Košice, tel: 0903 582 148

www.aukcnaslovakia.sk, aukcnaslovakia@gmail.com

VYHLASUJE DOBROVOĽNÚ DRAŽBU NEHNUTEĽNOSTI
Miesto konania dražby: Notársky úrad JUDr. Pavla Sádela,
Skladná 38, 040 01 Košice, ktorý taktiež osvedčí aj priebeh dražby.
Dátum a čas konania dražby:  21. februára 2023 o 09.00 hod.
Predmet dražby:  pozemok par. č. 2211/37 o výmere 21744 m� 
s príslušenstvom pre LV č. 3344, k.ú.: Nové Ťahanovce, okres: Košice I 
v spoluvlastníckom podiele 1/192, pozemok par. č. 1770/57 o výmere 
802 m� a par. č.1771/191 o výmere 1541 m� s príslušenstvom pre LV č. 
13713 pre k. ú.: Furča, okres: Košice III v spoluvlastníckom podiele 1/192
Najnižšie podanie: 5.150 €   Minimálne prihodenie: 300 €
Výška dražobnej zábezpeky: 1.000 €
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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
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KOSIT a.s. · www.kosit.sk ·  personalne@kosit.sk · +421 910 828 772
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Spojené kráľovstvo patrí k popred-
ným konzumentom čaju, pričom 
najobľúbenejším čajom na brit-
ských ostrovoch je klasický čierny 
čaj podávaný s mliekom. Známou 
tradíciou v Anglicku je pitie popo-
ludňajšieho čaju či „Čaju o piatej“.

Keďže večera sa v Anglicku podá-
vala až neskoro večer, vo vyšších vrs-
tvách sa v minulosti udomácnil zvyk 
pitia čaju o piatej. Podávali sa k nemu 
sendviče plnené najčastejšie uhorkou 
či lososom. Chýbať nesmelo ani drobné 
sladké čajové pečivo. Aj dnes je táto tra-
dícia v Británii zaužívaná a obľúbená. 
Ak sa aj vy rozhodnete pripraviť si čaj 
o piatej, vychutnajte si ho spolu s chut-
ným čajovým pečivom - prinášame 
vám naň dva recepty.

Mandľové sušienky
Suroviny: 200 g hladkej múky, 100 

g mletých mandlí, 200 g masla, 100 g 
práškového cukru, 2 žĺtka, 1 KL citróno-
vej kôry, 1 hrsť celých mandlí, práškový 
cukor na obaľovanie

Postup: Z múky, mandlí, masla, cuk-
ru, žĺtok a citrónovej kôry vypracujeme 
cesto. Zabalíme ho do potravinárskej 
fólie a uložíme na hodinu do chladnič-
ky. Potom cesto na kuchynskej doske 
rozvaľkáme na hrúbku asi 2 mm a vy-
krajujeme z neho kolieska prípadne iné 
tvary. Uložíme ich na plech vystlaný 

papierom na pečenie a do stredu kaž-
dého vtlačíme mandľu. Pečieme v rúre 
vyhriatej na 180°C asi 8 minút. Po upe-
čení obalíme v práškovom cukre.

Maslové sušienky
Suroviny: 300 g hladkej múky, 200 g 

masla, 100 g práškového cukru, 1 vajce, 
1,5 KL vanilkového extraktu

Postup: V mise zmiešame cukor a 
múku. Vajce rozšľaháme a spolu so 
zmäknutým maslom a vanilkovým 
extraktom pridáme k suchej zmesi. 
Vymiešame hladké cesto, ktorým napl-
níme vrecko na zdobenie. Plech vyste-
lieme papierom na pečenie a pomocou 
vrecka naň striekame venčeky, prípad-
ne krúžky. Pečieme v rúre vyhriatej na 
200°C asi 9 minút.

Čaj o piatej a čajové pečivo

» ren
zdroj foto mccartyv pixabay

InZEráT,KTOrÝ
PrEDáVa

KONTAKT:

kosicko@regionpress.sk
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PLATBA v HOTOVOSTI0949 854 569
v Košiciach
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VODOINŠTALATÉR
výmena rozvodov vody a odpadu, 
komplet sanity, bojlerov, zapájanie 

pračiek, umývačiek

REKONŠTRUKCIE
kúpeľne, dlažby, obklady, priečky

0919 38 28 63
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Kúpim obrazy, známky, knihy
0907 225 216
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KOMPLEXNÉ REKONŠTRUKCIE
domy  |  byty  |  jadrá

0907 268 305  |  www.samkovci.sk
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Rekonštrukcie
bytových jadier, 0910 433 877

InZErCIa
kosicko@regionpress.sk

Súkromná bezpečnostná služba prijme

Súkromná bezpečnostná
služba, prijme pracovníkov
na výkon strážnej služby
do OC v Košiciach.

DO OC
V KOŠICIACH

PRACOVNÍKOV NA VÝKON
STRÁŽNEJ SLUŽBY

Podmienkou prijatia je preukaz
odbornej spôsobilosti typu „S“.

Kontakt:
tel: 
papservice@papservice.sk
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»Kupim stary traktor aj po-
kazeny 0905675749
Kúpim SIMSON, PIONIER,-
JAWU 90,250,350 aj diely. 
0949 505 827

»Kúpim staršie hodinky 
SPARTAK, ORLÍK, odznaky, 
mince. 0907910755

»Mam ZTP hladam pracu 
na doma ....vyroba deko-
rativnych predmetov a pod 
..0908746640 sms 

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    

Odbor školstva Nitrianskeho samo-
správneho kraja (NSK) ponúka už od 
roku 2008 pomôcku pre žiakov základ-
ných škôl. Túto publikáciu začal Nit-
riansky kraj vydávať ako prvý a stala sa 
inšpiráciou aj pre ostatné.

„Slúži informačne nie len pre 
žiakov základných škôl ale aj pre ich 
rodičov a výchovných poradcov. Oboz-
namuje rodičovskú a žiacku verejnosť 
so všetkými strednými školami v Nit-
rianskom kraji,“ uviedol vedúci odboru 
školstva Úradu NSK RNDr. Vladimír 
Gubiš. Študentský servis je informačná 
brožúra s komplet ponukou stredných 
škôl v Nitrianskom kraji. Informuje 
žiakov základných škôl aj o prepoje-
ní stredných škôl s možnou praxou a 
záujmovými krúžkami. „Medzi moje 
priority patrí prepojenie stredných škôl 
s praxou, aby sa žiaci ako mladá gene-
rácia, cítili v našom regióne dobre a po 
skončení štúdia svojim elánom a ener-
giou pomáhali náš nitriansky región 
rozvíjať. Chcem zdôrazniť, že vzdela-
nie, zručnosti a skúsenosti, ktoré zís-
kajú štúdiom majú možnosť pretaviť 
do poctivej práce. Vytvoria tak veľkú 
hodnotu nielen sami pre seba, ale aj 
pre celý kraj,“ uviedol predseda NSK 
Ing. Branislav Becík, PhD.

Informačná brožúra je distribuo-
vaná v tlačenej forme na všetky zák-
ladné školy, ale aj v online podobe na 
webe NSK: https://www.unsk.sk/zo-

braz/sekciu/studentsky-servis
Nitriansky samosprávny kraj je aj 

spoluorganizátorom  Burzy informácii. 
Toto podujatie pre žiakov základných 
škôl prebieha v každom okresnom meste. 
„Spolu s Úradom práce, sociálnych vecí 
a rodiny ako hlavným organizátorom, 
dávame možnosť žiakom aj na osobné 
stretnutia so zástupcami stredných škôl 
pre ich čo najlepší výber ďalších študij-
ných poznatkov. Pozvané sú všetky zák-
ladné a stredné školy v danom okrese,“ 
doplnil vedúci odboru školstva Úradu 
NSK RNDr. Vladimír Gubiš.

„Je to dôležité rozhodnutie a ja si 
veľmi prajem, aby sa žiaci základných 
škôl rozhodli správne, aby ich rozhod-
nutie nebolo len o financiách, ale naj-
mä o túžbe a presvedčení. Chcel by som 
a prial si, aby robili, čo ich baví a napĺ-
ňa, aby následná práca bola pre nich 
životným snom a poslaním,“ uzavrel 
svojim prianím predseda NSK Ing. Bra-
nislav Becík PhD.

Pre žiakov vydávajú publikáciu

» ren
zdroj foto NSK
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Vzorková predajňa
Stanicná 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 | 8:00-17:30  •  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

 
NOVOROČNÁ AKCIA! Záručná doba

4 ROKY UŽ 23
ROKOV

NA TRHU

Akcia platí

do 15. 03. ´2023
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 Vonkajšie žalúzie,

             Rolety AL až -33%
Int. žalúzie IDS až -33%

Markízy, Pergoly až -25%
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Kolagén, ktorý si podmaňuje zdravie aj krásu naraz!
V posledných rokoch sa o kolagéne 

hovorí stále častejšie. Celosvetové štúdie 
preukázali, že správne užívanie kolagé-
nu pomáha pri súvislosti so starnutím      
a pohybovými problémami. 

Kolagén je bielkovina, ktorú tvorí 
skladba 19 aminokyselín prospešných pre 
ľudský metabolizmus a jeho správne fun-
govanie. Tieto bielkoviny sú dôležitým sta-
vebným prvkom. 

Ľudské telo si už od útleho veku dokáže 
kolagén vytvárať samo a však pribúdaním 
veku je tvorba tejto bielkoviny v našom 
tele stále slabšia a slabšia. Bolo preukáza-
né, že už pri dosiahnutí 18 roka života je vo 
väčšine prípadov tvorba vlastného kolagé-
nu takmer nulová. Každý metabolizmus 
si dokáže robiť zásoby kolagénu, ktoré sa 
však vstrebávajú u každého jedinca rôzne 
a podľa toho sa odvíja zásoba kolagénu 
a   s tým spojené vyživovanie pohybového 
aparátu a pokožky. 

V dnešnej dobe existujú formy kola-
génu, ktoré si vieme načerpať užívaním 
rôznych výživových doplnkov s obsahom 
kolagénu. 

Rybí a hovädzí kolagén sú veľmi dôleži-
tým stavebným prvkom v oblasti zdravej 
kĺbovej výživy, podpory správneho fungo-
vania pohybového aparátu, zdravej pokož-
ky, krásnych vlasov a silných nechtov. 

Hovädzí kolagén tvoria 2 typy kolagénu 
a to I a II, tieto kolagény sú neoddeliteľnou 

súčasťou v raste, obnove a rekonvalescen-
cie kostí, šliach, väzov a kože. Pri dennom 
užívaní predpísaných dávok dostáva naše 
telo skrz hovädzí kolagén veľké množstvo 
aminokyselín potrebných na regeneráciu 
tkanív. Hovädzí kolagén je pomocníkom 
pri bolestiach kĺbov, po úrazoch,   problé-
moch s  pohybovým aparátom, bolestiach 
a pri reumatických ťažkostiach. 

 
Rybí kolagén tvorí kolagén typu I, tento 

druh kolagénu obsahuje podobné množ-
stvo aminokyselín ako hovädzí kolagén 
a  však v  menšom množstve. Zdrojom hy-
drolizácie kolagénu z rýb sú šupiny a koža. 

Tento typ kolagénu je bohatý na aminoky-
selinu „hydroxyprolín“ , ktorá je základ-
ným prvkom pokožky, ciev a  tkanív. Rybí 
kolagén má blahodárne účinky v boji proti 
vráskam, zvyšuje pružnosť a  elasticitu 
pokožky a  podporuje antioxidáciu orga-
nizmu. Pleti pomáha  udržiavať mladistvý 
vzhľad s potlačením známok starnutia.

Medika Expert prináša na trh formu ko-
lagénu, v ktorom je spojený rybí kolagén 
s hovädzím + vitamín C. Denná dávka ob-
sahuje až 6800mg kolagénu a 200mg vi-
tamínu C v zložení 100% bez glutamánov              
a 100% bez GMO.              » red.
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Triedený zber na Slovensku 
nie je jednotný. Nejednotnosť 
sa týka triedenia plastov, ko-
vových obalov a nápojových 
kartónov (tzv. tetrapakov). 

Napriek tomu, že postupne 
dochádza k zjednocovaniu sys-
témov zberu v obciach a mes-
tách po celom Slovensku, na-
ďalej sa stretávame s 5 rôznymi 
variantmi. 

V niektorých samosprávach sa 
triedi každá komodita samostat-
ne, v niektorých sa triedia dve 
spoločne (napr. plasty s kovový-
mi obalmi) a čoraz častejšia je 
tzv. trojkombinácia, kedy sa do 
jednej nádoby (kontajner, vrece) 
na triedený zber spoločne zbie-
rajú odpady z plastov, kovových 
obalov i nápojových kartónov. 

Pre lepšie oboznámenie sa so 
systémom triedenia vo vašej obci 

alebo meste je k dispozícii naj-
podrobnejšia online príručka 
o triedení odpadov a predchá-
dzaní ich vzniku, ktorá nesie 
názov „Alchýmia triedenia ko-
munálneho odpadu“. 

Ide o užitočnú pomôcku z 
dielne organizácií INCIEN (In-
štitút cirkulárnej ekonomiky) a 
NATUR-PACK. Príručku si mô-
žete bezplatne stiahnuť na we-
bových stránkach www.incien.
sk a www.naturpack.sk. 

Viac sa o príručke dozviete 
po oskenovaní tohto QR kódu 
mobilným telefónom.

Triedený zber na Slovensku nie je jednotný. 

Zorientovať sa pomáha unikátna  príručka 
„Alchýmia triedenia komunálneho odpadu“.
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Zhody, trofeje
i celé poľovnícke zbierky.

(PASOVACIE TESÁKY)
Kúpim veci z 1. a 2.
sv. vojny + výkup

vzduchoviek a mincí.
Celá SR

tel. 0940 723 073
trofejeeu@gmail.com
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Stoličkové výťahy Stannah, 
žiť doma nezávisle
Stoličkové výťahy sú naším rodinným podnikom. Sme hrdí na 
to, že môžeme slovenským domácnostiam dodávať 
najbezpečnejšie a najodolnejšie schodiskové výťahy v odvetví.

Zákaznícka podpora 24h/7d
Vynikajúca kvalita výrobkov

154 rokov výrobca

Na celom 
Slovensku

www.stannah.sk
0800 162 162
Zavolajte zadarmo

LI
H

1

*Ponuka sa nekumuluje s inými zľavami a kampaňami. Platí do 31.01.2023

10%
ZĽAVA

*-

Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť 
na zakúpenie stoličkového výťahu 
peňažný príspevok od štátu.


