
OBNOVA STRIECH
BITUMENOVOU LEPENKOU

eternitové strechy

plechové strechy

ploché strechy

kanadský šindeľ

NONSTOP linka        0944 720 932

záruka 25 rokov          certifikovaný materiál          žiadna záloha

rodinné domy        bytovky        paneláky

Zameranie, odborné
poradenstvo,

cenová kalkulácia
na mieste ZADARMO

Slovenská
firma

Vysoká
kvalita

za rozumnú
cenu
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Využite naše 24 ročné skúsenosti vo svete realít

VÝKUP
NEHNUTEĽNOSTI

ODMENA ZA TIP
AŽ 1.500€

SPROSTREDKOVANIE
PREDAJA

0918 18 11 11VRKREAL PLUS
Reality Košice

Hutnícka 22, Košice

www.realplus.sk

štiepané balené 

1prm - 60 €
štiepané voľne sypané 

1prm - 53 € štiepané v palete 

1prm - 60 € 

0907 656 333 • palivko@palivko.sk • www.palivko.sk

PALIVOVÉ DREVO
dub, buk , hrab - 33 cm
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Vilka Košice - magazín 
pre bývanie, domov 
a lepší život
Číslo: 2021/09 – jeseň

Vydané: 13.9.2021

Náklad: 36.000 výtlačkov
Ďalšie číslo vyjde v októbri 2021

Ročník XXI, vychádza mesačne, 
v roku 2021 v pláne 10 vydaní.

Zdarma pre obyvateľov rodinných 
domov v meste Košice a zároveň 
mestá 
a obce distribučnej oblasti SEVER. 

Vydavateľstvo, inzertné oddelenie:
Môj Východ s.r.o.
Jantárová 30, Košice
IČO: 46 817 492
Registrácia: EV 3024/09

info@vilka.sk,  0907 923 374

www.vilka.sk
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Bezplatne: 0800 500 954 

www.kamenarstvo-gs.sk

POMNÍKY    NÁHROBNÉ TABULE    CINTORÍNSKE DOPLNKY 

OBKLADY KRBOV    KUCHYNSKÉ DOSKY    SCHODY A SCHODISKÁ

Tel.: +421 915 873 738 

Benkovce 166, Benkovce

NAJLACNEJŠIE  
POMNÍKY VO VAŠOM REGIÓNE
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ZÁRUKA

5
ROKOV

STOLIČKOVÉ VÝŤAHY

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

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

Veľmi obľúbené

Sme tu pre Vás po celom Slovensku 

0800 162 162
�

*Táto ponuka je platná iba do konca mesiaca. Ponuka neplatí v kombinácii s inými zľavami. Výška zľavy bude dohodnutá 
po odbornej obhliadke konkrétneho schodiska. Navštívte našu internetovú stránku www.stannah.sk pre viac informácii.

JARNÁ ZĽAVA 

-20%
*

Stannah_SK_03-2021_94x130_bezspadavky_20%jarnazlava.indd   1 29.03.2021   17:50

PSYCHOSOCIÁLNE   CENTRUM
Löffl  erova 2, 040 01 Košice

Viac informácií o Psychosociálnom centre nájdete na www.pscentrum.sk

Sme sociálno-zdravotnícke zariadenie, poskytujeme ambulantné psychologické, psychiatrické a poradenské 
služby najmä pre dospelých, skupinovú terapiu pre dlhodobo psychicky chorých, kurzy a školenia, sociálne 
poradenstvo a prevenciu.  Medzi tieto služby patria:

DENNÝ STACIONÁR
Sociálna služba určená pre klientov od 18 rokov, ktorí sú 
odkázaní na pomoc inej osoby, potrebujú podporu sociálnu aj 
psychologickú, vedenie a zmysluplné trávenie času.
V rámci dennej činnosti poskytujeme ďalej sociálnu 
rehabilitáciu, rozvoj pracovných zručností a záujmové aktivity.

Denný stacionár je otvorený v pracovných dňoch od 7:30 do 
15:30, pričom zabezpečuje aj možnosť stravovania.

Kontakt:
055/381 3667, 0918 538 735
dennystacionar@pscentrum.sk 

PSYCHOLOGICKÁ a PSYCHIATRICKÁ AMBULANCIA
Poskytuje tieto služby:
• individuálna a skupinová psychoterapia
• psychodiagnostické a psychiatrické vyšetrenie pre posudkové 

účely
• vyšetrenie psychickej spôsobilosti na nosenie, držanie zbraní 

a streliva
• vyšetrenie psychickej spôsobilosti na vykonávanie SBS
• doklad o preskúmaní zdrav. spôsobilosti vo vzťahu k závislosti
• psychologické poradenstvo, pomoc a podpora rodine v krízovej 

situácii – asistované stretnutia
• psychodiagnostické vyšetrenie na účely preukázania psychickej 

spôsobilosti v zmysle zák.305/2005 Z. z. o SPO a SK
• lektorská a prednášková činnosť
Pondelok - Streda:  7:45 - 15:15
Štvrtok:  7:45 - 17:00
Piatok:  7:45 - 14:00

Kontakt:
055/6719 359, 0918 538 735

pscentrum@pscentrum.sk
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RÁMOVÉ ZASKLENIE

PRÍSTREŠKY, ALTÁNKY

TERASY− ZIMNÉ ZÁHRADY DREVO - HLINÍK - OCEĽ
SKLO - PLECH - BRAMAC

BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE

2424
rokov

PROMONT GLASS s.r.o.

0918 623 064OBJEDNÁVKY: promontglass@promontglass.sk      www.promontglass.sk

Promont Glass sro
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