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TEPOVAČA KÄRCHER PUZZI 10/1
PRENÁJOM VÝKONNÉHO PROFI

TEPOVAČA KÄRCHER PUZZI 10/1
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ania od 13€. Víkend len 30€ aj s chémiou.

Vhodný na tepovanie

sedačiek, kobercov,

matracov atď.

www.sl-rent.eu
Nám sv. Mikuláša 26 (pri VÚB)

0948 823 624
0905 464 632 
0948 823 624
0905 464 632 

NAJCOMP - 0948 823 624
Nám sv. Mikuláša 26A, SL

IDETE NA DOVOLENKU,

SLUŽOBNÚ CESTU?
IDETE NA DOVOLENKU,

SLUŽOBNÚ CESTU?

Už od 26 Eur!
Už od 26 Eur!

Unikátny darček na výročie alebo svadbu

www.sl-art.sk

Maľované obrazy

na maliarskom

plátne

a na drevenom ráme.
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- VETRANIE

- KLIMATIZÁCIA

- REKUPERÁCIA

info@comair.sk

V lete chladí, v zime hreje...
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- stavby domov na kľúč

- bytové jadrá

- sadrokartonárske práce

- maliarske práce

- obklady a dlažby

- vnútorné omietky

- montáž plastových okien a dverí

VIZUALIZÁCIE

INTERIÉROV
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A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď

• VODIČ "C" - 4,63 €/hod. brutto + osobné ohodnotenie 
   do výšky 2,10 €/hod. brutto  
 • RUČNÝ PRACOVNÍK – 3,58 €/hod. brutto + osobné 
   ohodnotenie do výšky 1,45€/hod. brutto 
 Základná zložka mzdy 

+ príplatky a ODMENY 0948 / 916 727 , recepcia@aii.sk
Letná údržba ciest a komunikácií v Bratislave

• VODIČ "B", "T" - 3,58 €/hod. brutto + osob. ohodnotenie 
  do výšky 1,85 €/hod. brutto

-nátery striech
-nátery kostolov
-oprava komínov

0908 337 893

ŠUMNÁ 
STRECHA

MICHAL
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INZERCIA

ĽUBOVNIANSKO

Kristán Kaleta  0907 887 332

Distribúcia:

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

Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Každý týždeň: 
Stará Ľubovňa, Čirč, Forbasy, 
Hniezdne, Hromoš, Chmeľnica, 
Jakubany, Kamienka, Kolačkov, 
Kyjov, Ľubotín, Nižné Ružbachy, 
Nová Ľubovňa, Orlov, Plaveč, 
Plavnica, Podolínec, Šambron, 
Šarišské Jastrabie, Údol, Veľký 
Lipník, Vyšné Ružbachy

lubovniansko@regionpress.sk

Redakcia: Mierová 14
STARÁ ĽUBOVŇA

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   86.750 Bratislavsko Východ
BZ    87.350 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    42.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO   48.090 Prešovsko+SB
SN    32.750 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 (12.970 domácností)

KOMINÁRSTVO
na trhu už 29 rokov

Vykonávame práce v rámci celej SR

Karol a Bc. Ján Kmeč
revízni technici komínov

0907 933 226 | 0915 426 164
mail: kmekom@kmekom.sk

KMEKOM, s.r.o., Nová Ľubovňa 27
www.kmekom.sk

- revízie komínov ku kolaudácii
  novostavieb a rodinných domov
- frézovanie, vložkovanie 
  a vonkajšie fasádne komíny
  s obhliadkou zdarma,
- kontrola a čistenie
        aj zadechtovaných komínov

- revízie komínov ku kolaudácii
  novostavieb a rodinných domov
- frézovanie, vložkovanie 
  a vonkajšie fasádne komíny
  s obhliadkou zdarma,
- kontrola a čistenie
        aj zadechtovaných komínov
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OTVORENÉOTVORENÉ
OD Rozvoj, Stará ¼ubovòa

0951 832 2600951 832 260

Rezervácie

stolov

PON 08.00 - 23.00

UTO 08.00 - 23.00

STR 08.00 - 23.00

ŠTV 08.00 - 23.00

PIA 08.00 - 01.00

SOB 08.00 - 01.00

NED 15.00 - 23.00

2. októbra 1995   
Oasis vydali jeden z najúspešnejších albumov vôbec – (What’s the 
Story) Morning Glory?

Výročia a udalosti

5. október 1962   
vo Veľkej Británii vyšiel prvý hit skupiny The Beatles „Love Me Do“

Výročia a udalosti
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0908 479 600 

Chystáte sa predať svoj byt, 
dom alebo pozemok

príďte k nám do kancelárie 
MAXXIMA Real

Realitná kancelária

Hypotekárne centrum

R
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A vybavíme Vám aj úver 
a to bez starostí

 a poplatkov

Mgr. Jana Šoltýsová

Levočská 2/A
OD Kocka

Stará Ľubovňa

-----------------------------

-----------------------------

www.pozicajsima.euwww.pozicajsima.eu

požičovňa minibagrov 
mininakladačov a minidumprov
stroje do 850 kg v St. Ľubovni

Netráp sa a požičaj si stroj
urobíš si to sám 

a ešte sa pri tom zabavíš
0948 544 401

www.maxxima.sk
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BIELE
vzor

BIELE
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

ČEREŠŇA
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

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

ČEREŠŇA
vzor

odborná montáž s licenciou
technickej služby od polície SR

AKCIA 370€

v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge    všetky dvere SKLADOM

Otvorené:

Po-Pia: 9-170905 468 802 KEŽMAROK, Hlavné námestie 78

najčítanejšie regionálne noviny

grafika v cene inzerátu

pokrytie od Bratislavy po Humenné

#zaujímavosti
#vtipy

#inzercia
#noviny online

#súťaže

#zaujímavosti
#vtipy

#inzercia
#noviny online

#súťaže

čítajte noviny

ONLINEčítajte noviny

ONLINE

0907 887 332
0907 887 332

lubovniansko

3. októbra 1789    
George Washington vyhlásil prvý Deň 
vďakyvzdania

Výročia a udalosti 4. októbra 1865    
Vo Viedni začala premávať prvá konská 
električka

Výročia a udalosti 6. október 2012    
Jána Slotu vo vedení SNS nahradil Andrej 
Danko

Výročia a udalosti
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051/7718 607, 0903 634 202, 0915 547 169

Levočská 2, 080 01 Prešov, maxidachmann@gmail.com

DACHMANN
www.dachmann.sk

PLASTOVé OKNá A DVERE
DREVENé A HLINíKOVé

OKNá
SERVIS A OPRAVA OKIEN

ZĽAVA -45%

- EXTERIéROVé žALÚZIE, ROLETY

- PREDAJ PARAPETNýCH DOSIEK 

- ZASKLIEVANIE BALKóNOV 

- SIETE PROTI HMYZU, žALÚZIE 

- GARážOVé BRáNY
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» Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682.

Občianska riadková inzercia

» Ponúkam vernú lásku a 
pekný vzťah žene do 38r. 
0911562156

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RP medzera SL medzera
Číslo rubriky medzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP SL 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 operátora 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverej-
niť v ľubovoľných iných našich 
novinách, SL zameňte za skrat-
ku novín, ktorú nájdete na 
zadnej strane vľavo dolu. Služ-
bu PlatbaMobilom.sk technic-
ky zabezpečuje ELET, s.r.o.

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

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    

16 ZOZNAMKA    
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 OCHRANA  ZADĹŽENÝCH pred
BANKAMI, SÚDMI aj DRAŽBAMI !

! Volajte na 0905 638 627 !

FRÉZOVANIE a  
VLOŽKOVANIE

KOMÍNOV
> revízie komínov 
   ku kolaudáciám RD
> frézovanie a vložkovanie
   komínov
> strojové čistenie
   zadechtovaných
   komínov
> fasádne komíny
> čistenie a kontrola
   komínov

0911 918 050
obhliadka ZDARMA

Kontaktujte nás v pracovných dňoch
od 7,00 hod do 17,00 hod

0911 918 050, Štefan Folvarčík

www.kominar-lubovna.sk
www.kominyfrezovanie.sk
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sledujte nás aj na facebooku:
www.facebook.com/cbdexpert.sk

CBDexpert

www.cbdexpert.sk 

10% CBD olej

5% CBD olej

20% CBD olej

45
,90
EUR 63

,00
EUR

31
,50
EUR

CBD BIO KONOPNÉ OLEJE
si môžete objednať na:

Ak sa chcete stať predajcom
aj Vy, kontaktujte nás
a získajte zaujímavé

podmienky

+421 904 552 345
objednávky@cbdexpert.sk

Možnosť predaja osobne 
aj na predajni.
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CBD ako nádej pre epileptikov
  Historicky prvý liek na epileptické zá-
chvaty obsahuje aj CBD

Patrí medzi najčastejšie neurologické po-
ruchy, písomne sme epilepsiu zaznamenali 
už v babylonskej ríši pred vyše 2000 rokmi 
pred našim letopočtom. Epilepsia je chro-
nické ochorenie spôsobujúce rušivé pod-
nety v mozgu. Podľa Svetovej zdravotníckej 
organizácie epilepsiou trpí viac ako 50 mi-
liónov ľudí na svete, v drvivej väčšine však 
postihuje ľudí z menej rozvinutých krajín.

V posledných rokoch sa do popredia do-
stáva liečba epilepsie pomocou kanabidio-
lu (CBD), nepsychoaktívnej látky získava-
nej z konopy siatej. Pomohla najmä deťom, 
u ktorých bežná liečba nezaberá.

Životná príťaž

Poznávacím znakom epilepsie sú opako-
vané záchvaty v intervale približne dvad-
siatich štyroch hodín. Priebeh záchvatu 
môže vyzerať rôzne. Pacienti často prežíva-
jú nekontrolovateľné pohyby svalov, môžu 
byť zmätení, mení sa im tiež vnímanie. Pri-
družiť sa môžu aj psychické príznaky ako 
úzkosť či pocit déja vu.

Napriek tomu, že epilepsia je nevylie-
čiteľná a my neveme prísť na jej presnú 
príčinu, podľa Svetovej zdravotníckej or-
ganizácie je schopných až 70% pacientov 
záchvaty obmedziť. Najrozšírenejšou tera-

piou je užívanie syntetických liekov proti 
epilepsii. Tie však nezaberajú každému, a 
preto sa niektorí obracajú po alternatívach.

Šarlotina pavučina – epilepsia

U epileptikov preslávil CBD príbeh diev-
čaťa Charlotte Figi, ktorá zomrela vlani ako 
13-ročná na akútny zápal pľúc spojený so 
zástavou srdca. Charlotte trpela Darveto-
vým syndrómom a počas svojho života sa 
stala ikonou svetového hnutia pre využi-
tie medicínskej marihuany. V roku 2011 jej 
bratia Joel, Jesse, Jon, Jordan, Jared a Josh 
Stanleyovci vyšľachtili špeciálnu odrodu 
konope s vysokým obsahom CBD. Títo 
šiesti pionieri šľachtenia medicínskej ma-
rihuany odrodu nazvali Charlotte’s Web, 
čiže Šarlotina pavučina. Mladá pacientka 
látku konzumovala vo forme oleja a podľa 
vyjadrení jej rodičov pre denník New York 
Times jej CBD výrazne pomohlo od inak 
opakovaných záchvatov a tak jej výrazne 

CBD zlepšilo životný komfort.
Odborný zdravotnícky portál Healthline 

uverejnil výskum na zvieratách, ktorý vy-
svetľuje vplyv CBD na epilepsiu. V interak-
cii so skupinami určitých receptorov CBD 
redukuje dráždivosť neurónov, čo obme-
dzuje náhlu abnormálnu mozgovú aktivi-
tu, typickú pri epileptickom záchvate.

 
Epidyolex v boji s epilepsiou

Najväčší posun v konopnej medicíne 
však nastal v roku 2018, kedy firma GW 
Pharmaceuticals získala v USA povolenie 
na predaj lieku Epidyolex. Ten bol vyvinutý 
na báze rastlinnej konopy na liečbu epilep-
sie spôsobenej Darvetovým alebo Len-
nox-Gastautovým syndrómom. Stal sa tak 
historicky prvým povoleným liekom s ob-
sahom CBD, pričom v marci tohto roku ho 
schválila už aj Európska lieková agentúra. 
Podľa štúdie z roku 2019 pre žurnál Mole-
cules je preto CBD „nádejou pre pacientov, 
ktorí sú odolní voči všetkým konvenčným 
proti-epileptickým liekom“. Medzi liekom 
Epidyolex a CBD olejom je však niekoľko 
rozdielov – ako syntetický liek je Epidyolex 
proti záchvatom účinnejší.

Napriek tomu však viaceré štúdie nazna-
čujú, že aj CBD vo formách, ktoré nie sú na 
predpis, môžu epileptikom pomôcť. Dôle-
žitý je hlavne správny výber. Etiketa musí 
informovať o obsahu látky CBD vo výrobku 
a jej percentuálnej koncentrácii.» red.

Foto: freepik / jcomp



SL21-39-strana 7

ŠKOLOVEDA, REDAKČNÉ SLOVO / ZAMESTNANIEĽUBOVNIANSKO
7

Škola okrem vzdelávania má mno-
ho výchovných úloh, ktoré by mala 
aplikovať, najmä keď sa neriešia v 
rodinách. Známym okruhom je se-
xuálna výchova (SV), ktorá môže byť 
pre mnohých rodičov  háklivá. 

Keďže v škole trávia dospievajúci 
žiaci časť života, je prirodzené, že sa 
otázky sexuality nedajú obísť a treba 
sa im venovať. Učiteľ má byť pri tejto 
téme osobnostne zrelý, kvalifikovaný, 
„pohodový“, diskrétny, mal by vedieť 
poradiť. Výhodou pedagógov je, že deti 
poznajú a vedia zvoliť primeraný spô-
sob komunikácie o tejto téme.  

Pravidelne sa objavuje idea za-
viesť SV ako vyučovací predmet. Keby 
sa však mala každá výchova vyčleniť 
ako osobitný predmet, deti by v škole aj 
nocovali. Pritom existujúce predmety 
umožňujú rozvíjať témy sexuality, ne-
zabúdajúc aj na diskusie o rodičovstve, 
manželstve, priateľstve či láske (nie iba 
o sexe). Dôležité je, aby sa táto výchov-
ná téma rozvíjala systematicky. 

Niektoré školy využívajú na SV 
externých odborníkov. Niekedy je zau-
jímavejšie, keď sa „o tom“ hovorí s ne-
známym človekom. Extrovertnejšie deti 
sa zapoja do diskusie, iným to môže byť 
nepríjemné. Ale ide zväčša o jednorazo-
vé aktivity, ktorým chýba kontinuita a 
dlhodobejšie spoznávanie rôznych mo-
delov správania v procese dospievania. 

Dnes sa rodičia obávajú podsúva-

nia agendy sexuálnych menšín, keďže 
počúvajú to, že sa už deťom ponúka vý-
ber svojho pohlavia, výber orientácie, 
že sa mení model rodiny. Samozrejme, 
je dôležité chápavo vnímať homosexu-
álov alebo tých, ktorí sa cítia byť iným 
pohlavím. Toleranciu vo všeobecnosti 
treba rozvíjať nielen vo svete detí, ale aj 
dospelých. 

Ministerstvo školstva chce posie-
lať do škôl laikov, ktorí budú hovoriť o 
sexe. Pred deti by však nemal predstú-
piť hocikto. Aspoň doposiaľ to platilo. A 
už vôbec nie pri tejto citlivej téme. Isto, 
z úst celebrity či internetovej osobnosti 
je zaujímavé počuť niečo o sexe. Avšak 
potrebné sú pedagogický prístup, pro-
fesionalita, takt a znalosť vývinových 
období žiakov. Škola sa však nemusí 
zapojiť do tohto  spôsobu šírenia osve-
ty, môže si nájsť vlastnú formu. SV má 
mať postupnosť, vekovú primeranosť 
a špirálovité vrstvenie, teda nemožno 
žiakom zrazu „buchnúť“ pochybnosti o 
sexuálnej identite, orientácii a poruchy 
sexuality.      

SV rozhodne patrí do škôl, ale tre-
ba nájsť zmysluplný spôsob, ako k nej 
pristupovať, aby boli žiaci v tejto oblasti 
opatrní, zodpovední, aby poznanie pre-
niklo aj do sociálne slabších rodín, kde 
sa o dospievaní nehovorí, čo neraz ústi 
do predčasných sexuálnych skúseností 
či deviácií.  

O sexualite v školách

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg

Október je zvláštny mesiac. Je prvý 
astronomický, obvykle býva v podobe 
niekoľkých dní „babieho leta“ aj akou-
si post scriptum spomienkou na leto, z 
času na čas sa v dejinách vynárali aj iné 
prívlastky. 

Napríklad mesiac priateľstva so So-
vietskym zväzom, ktorý sa však oficiálne 
začínal až v novembri a trval takmer do 
Vianoc. Nevadí, mesiac priateľstva s jed-
nou krajinou sme vymenili za rok priateľ-
stva s inou. Rozdiel je iba v tom, že jedna 
bola na východe, druhá je na západe. Inak 
sa nič nezmenilo. Nič to, aj Zem sa občas 
prepóluje, vraj sa jej magnetický pól opäť 
začal meniť a už je kdesi nad Sibírou.

Október je aj mesiacom úcty k star-
ším – pre tých, ktorí netušia, že naši starkí 
si zaslúžia úctu celoročne oveľa viac ako 
to celoročné priateľstvo so zámorím. Tak 
iba pripomínam, každý raz bude starší a 
starý, ak sa dožije.

Lenže, október je aj mesiac misií a 
mesiac chudoby. Sú rôzne druhy chudo-
by – mentálna, morálna, etická, vzdela-
nostná, napríklad. To je epidémia, ktorá 
zasiahla naše politické kruhy. Potom je 
chudoba citová, tá pustoší v čoraz širšej 
časti populácie, chudoba hodnotová je 
zas príznačná pre svet médií.

No a ešte je tu chudoba – chudobná. 
Chudoba ľudských bytostí, ktoré môžu byť 
aj vzdelané, aj múdre, aj morálne, aj hod-
notovo orientované, len proste nemajú z 
čoho uspokojiť základné životné potreby. 
On je to začarovaný kruh. Ak v politike pre-
vláda hodnotová chudoba, v spoločnosti 
zas dominuje tá ozajstná chudoba či bieda.

Chudobní v drvivej väčšine nemô-
žu za to, že sú chudobní. Že nemajú na 
elektriku, plyn, desiatu pre deti do školy. 
Často ani na strechu nad vlastnou hlavou. 
A tí ostatní – mentálne, hodnotovo a etic-
ky nechudobní by si ich mali všímať. A 
pomáhať im. Ako vedia, v rámci možností 
každého jednotlivca. A keď sa nedá eko-
nomicky, finančne, hmotne, tak určite as-
poň ľudským slovom. Chudoba nie je nič 
odpudivé. Nie je to malomocenstvo, ani 
lepra. Je to jav, ktorý je v našej spoločnosti 
bežný a čoraz častejší. A zaslúži si stať sa 
celoročným mesiacom chudo-
by. Viac, ako čokoľvek iné.

Kým niekomu u nás 
ide o moc, mnohým už o 
život.

Pekný mesiac s mno-
hými prívlastkami, 
milí čitatelia!

Mesiac chudoby

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

SKÚSTE TO

INZERCIOU
v našich novinách

0907 887 3320907 887 332

PRIJMEME 
20-30 ĽUDÍ 

IHNEĎ
- práca v ČR
- obsluha VZV
- Operátor výroby
- muži aj ženy
- plat od 28 000 KČ 
   do 35 000 KČ
- zálohy a bonusy
- dlhodobá a 
  stabilná práca
- ubytovanie

0908 914 180
TEL.:
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e-mail: velcon@velcon.sk

19 ROKOV NA TRHU
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HRADEC KRÁLOVEKRÁLOVE
 145 KČ/ NETTO HODINAHODINA 

OPERÁTOR 
VÝROBY
- ubytovanie 
zabezpečené

VIAC INFO 
NA TEL. 
ČÍSLACH: 
BEZPLATNÁ LINKA  

0800 500 091                                        

+420 702 193 121

info@c-group.sk I 0903 431 350

nabor@c-group.sk I 0910 431 545
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PRIJMEME

3000 EUR/mesačne Brutto

Mäsiar (Rakúsko)

2300 EUR/mesačne Brutto

Pomocník(Rakúsko)

2300 EUR/mesačne Brutto

SKLADNÍK (Nemecko)


