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PRENÁJOM VÝKONNÉHO PROFI
TEPOVAČA KÄRCHER PUZZI 10/1
PRENÁJOM VÝKONNÉHO PROFI
TEPOVAČA KÄRCHER PUZZI 10/1

Ce
na

 za
požičania od 13€. Víkend len 30€ aj s chémiou.

Ce
na

 za
požičania 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?

www.sl-art.sk

Maľované obrazy
na maliarskom

plátne
a na drevenom

ráme.
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Kufre už
od 26 Eur!
Kufre už

od 26 Eur!

Unikátny darček
na výročie alebo svadbu

TEL.:0903 855 350
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STARÁ ĽUBOVŇA

Západné Slovensko
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Východné Slovensko
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Advent sa tento rok podľa dostup-
ných údajov začína v nedeľu 28. no-
vembra. Advent by nás mal meniť a 
my by sme mali meniť nastávajúce 
obdovie, ktoré trvá až do Vianoc. Mal 
a mali.

Pre veriacich je obdobie adventnu 
akýmsi očakávaním vstupu do nového 
cirkevného roka a pre materiálne zmýš-
ľajúcich by mohol mať Advent tiež veľ-
mi veľký odkaz. O dobre ako takom a o 
túžbe byť lepším človekom.

Žijeme už druhý rok v atmosfére 
strachu, obáv, chorobnosti. Ale aj 
uprostred strachu, nenávisti, zla, agre-
sivity. Ono to jedno s druhým tak nejak 
súvisí. Niekto rieši obavy a strach sna-
hou o poznanie, iný sa im bráni silou. 
Oba spôsoby sú ľudské, mali by byť 
chápané a pochopené. Najhoršie na 
všetkom je, že čoraz viac sa zdá jasné, že 
vládnucim politikom doslova záleží na 
tom, aby sme žili v strachu a v obavách. 
Médiá hlavného prúdu nerobia nič iné, 
iba šíria informácie o katastrofe, nechut-
ne emotívne zafarbené do farieb smrti a 
beznádeje, zla a nenávosti.

Advent by nám mohol pomôcť. 

Nám, ktorým, zjavne nikto pomôcť 
nechce. Advent by nás mohol nasmero-
vať viac k pokoju, k tichu, k uvažovaniu, 
ak nie hneď k rozjímaniu a hlavne k dob-
ru. K myšlienkam na dobro. Mal by nás 
na čas zbaviť nenávisti, zla, počas Ad-
ventu by sme mali pochopiť, žťe nielen 
my (ja) tu žijeme, že sú tu pri níás aj iní, 
ktorí tiež chvcú žiť a dožiť sa. Vianoc, jari 
2022, vnúčat, ako kto. Skúsme do sveta 
kričať menej toho nášho JA. Prosím. A 
dávajme najavo viac MY. Lebo ak to ne-
dokážeme, zvíťazia ONI. Je to náramne 
jednoduchá matematika.Kde sa dvaja 
bijú, tretí vyhráva. A ten tretí – moc, po-
trebuje vyhrávať priam existenčne.

Takže, blíži sa advent a ten nám 
priam ponúka, aby sme prestali útočiť 
sami na seba. Ľudia na ľudí. Občania na 
ob čanov.  Materiálne zalo-
žení občania môžu skúsiť 
zmier a veriaci zas nastoliť 
vládu mieru a  pokoja vo 
svojich vnútrach. Bol by to 
fajn Advent, verte mi.

Všetko dobré 
vám želá

Blíži sa advent, 
ale nič tomu nenapovedá

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

auto-moto/iné

» Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682.

Občianska riadková inzercia

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 

16 ZOZNAMKA    

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

07 REALITY / iné       

vykúpi
hovädzie
kože
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KOŽBYT
spol. s r.o.

0918 593 240

vykup-kozi.sk

Po dohode,
aj prídeme

NAJLEPŠIE
výkupné ceny

viac ako
25 rokov
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ZATEPĽOVANIE 
PODKROVIA

 FÚKANÁ CELULÓZA
 MONTÁŽ SADROKARTÓNOV

+48602521334

STRIEKANÁ 
PUR PENA

0951 636 225 99
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Hľadáme
práca v skladoch

VODIČOV NA VZV

•možnosť nadčasov
•týždenné zálohy
•nástupný bonus 5000 Kč
•ubytovanie a doprava
•zabezpečujeme preukaz
 na VZV (obnova)

BRANDYS NAD LABEM, ČR
plat od 30 000 Kč

0919 496 491 info@empres.sk
Empres In www.empres.sk
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apautoservis@gmail.com
0905 926 594
Továrenská 1305/11, St. Ľubovňa

A.P.AUTO, s.r.o. Váš autoservis

VÝMENY OLEJOV, FILTROV

BRZDY, SPOJKY, VÝFUKY

VÝMENY AUTO SKIEL
DIAGNOSTIKA
ELEKTRONIKY MOTORA

PNEUSERVIS

OPRAVY KAROSÉRIÍ

ÚDRŽBA A SERVIS AUTOMATICKÝCH PREVODOVIEK
NEMECKOU TECHNOLÓGIOU BLUECHEM.
VÝMENA OLEJA , FILTRA , PREPLACH PREVODOVKY
NEMECKOU TECHNOLÓGIOU BLUECHEM.
VÝMENA OLEJA , FILTRA , PREPLACH PREVODOVKY

www.q-service.skwww.q-service.sk

OPRAVYKAROSÉRIÍCEZ PZPBEZPLATNE

MECHANICKÉ OPRAVY
PODVOZKU, MOTORA

INŠPEKČNÉ A SEZÓNNE PREHLIADKY

HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

SKÚSTE TO

INZERCIOU
v našich novinách

0907 887 3320907 887 332



SL21-46-strana 3

OKNÁ - DVERE, STAVBA, CBDĽUBOVNIANSKO 3

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
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1051/7718 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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- stavby domov na kľúč
- bytové jadrá
- sadrokartonárske práce
- maliarske práce
- obklady a dlažby
- vnútorné omietky
- montáž plastových okien a dverí

VIZUALIZÁCIE

INTERIÉROV
najčítanejšie regionálne noviny
grafika v cene inzerátu
pokrytie od Bratislavy po Humenné

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

+421 904 552 345
objednávky@cbdexpert.sk

BLACK
FRIDAY

veľké
znižovanie  cien

od 20. do 30. novembra

CBDexpert

5% CBD olej

10% CBD olej 20% CBD olej

6% CBD olej 3% CBD olej

www.cbdexpert.sk 

24,00
EUR

36,00
EUR

25,00
EUR 21,00

EUR

50,00
EUR

31,50 €

45,90 €

34,80 € 28,80 €

63,00 €
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Skúsenosti našich zákazníkov
V našich článkoch sa snažíme prinášať 

Vám poznatky z použitia CBD, pričom 
dôraz kladieme na informácie z vedec-
kých štúdií. Napriek tomu, že problema-
tika pôsobenia CBD je predmetom časté-
ho skúmania, vedci prídu prakticky vždy 
k záveru, že v oblasti pôsobenia CBD a 
vôbec fungovania endokanabinoidné-
ho systému v rámci ľudského organiz-
mu, ide o oblasť, ktorá je natoľko široká             
a s takým vysokým potenciálom, že si 
zaslúži ešte veľa ďalšieho výskumu.

Ďalším veľmi často sa vyskytujúcim 
poznatkom je, že pôsobenie CBD – a špe-
cificky dávkovanie – je u každého indivi-
duálne a nedá sa spoľahlivo plošne určiť 
pre všetkých. Preto je dobré zaujímať sa 
nielen o odborné názory a poznatky, ale 
pýtať sa na skúsenosti aj bežných použí-
vateľov.

Zozbierali sme preto skúsenosti, kto-
ré Vám možno pomôžu pri rozhodova-
ní sa či siahnete práve po CBD oleji.

Roman (56), Komárno :

„Mal som problém so spánkom a kon-
centráciou. Mám povolanie, ktoré si vyža-
duje moju 100% koncentrovanosť. Počas 
výkonu a vďaka 10% CBD od CBDexpert 
sa môžem bez stresu spoľahnúť na svoju 
hlavu a v noci spím v kľude bez streso-
vých myšlienok“    

Diana (39), Bratislava :

„Asi každá žena pozná menštruačné bo-
lesti, no tie moje boli takého charakteru, 
že ma na dva dni úplne odpísali a musela 
som doma ležať v bolestiach. Lieky proti 
bolesti zaberali iba na chvíľku. Nechcela 
som si navyšovať dávky, aby som nezo-
stala závislá, vyskúšala som rôzne alter-
natívy ale bez efektu. V novinách som 
našla článok o CBD, na základe ktorého 
som si objednala a po mesiaci užívania 
som mala oveľa ľahší priebeh bez men-
štruačných bolestí. Na tretí mesiac som 
ani netušila že mám menštruáciu, keďže 
som bola úplne bez bolestí, CBD užívam 
aj naďalej preventívne“

Sandra (32), Vlčkovce :

„Trápili ma depresijné stavy, na ktoré som 
už roky užívala antidepresíva. Keďže som 
si uvedomila, že začínam byť závislá, zľak-
la som sa a suseda mi odporučila vyskúšať 
CBD olej. Veľmi som tomu neverila, ale na 
moje prekvapenie, som si mohla dovoliť po 
pár týždňoch stiahnuť denné dávky anti-
depresív na minimum. Síce ešte si netrúfam 
úplne vysadiť, ale som na dobre ceste. Mo-
mentálne užívam 20% CBD olej od CBDex-
pert.“

Ján (63), Kežmarok :

„Objednal som si CBD olej kvôli prevencii 
a podpore imunity. Chuť Vášho CBD je strá-
viteľná, zatiaľ neviem vyjadriť účinok, ale 
potešilo ma, že CBD olej máte je v sklenej 
fľaške a nie v umelohmotnej.“

Lucia (21), Píla :

„Produkty CBD olejov ma veľmi milo pre-
kvapili. CBD olej som začala užívať kvôli dl-
hotrvajúcej únave a môžem povedať, že po 
pár týždňoch užívania cítim zlepšenie. Od-
porúčam študentom na lepšiu koncentráciu 
pri učení sa“

Ak patríte aj vy k používateľom, ktorí majú 
s CBD svoje skúsenosti, prosím podeľte sa      
s nami o ne. Zašlite nám e-mail s vašimi po-
znatkami na mail: mrenova@regionpress.
sk a radi ich uverejníme.           » red.

Foto: Canva
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U nás si nemusíte 
vyberať medzi

čerstvosťou, 
kvalitou a cenou.

od pondelka 22. 11.

Balkánsky syr
• 47 % tuku

299

3 x 200 g

(1 kg = 4,98)

600 g

Balkánsky syr
• 47 % tuku

Vajcia
 “M”

249

-48%
cena za 1 kgcena za 1 kg

4.79

Kuracie stehná XXL
• bez kosti a kože

Konzumné zemiaky
• varný typ B - prílohové
• neprané

319

10 kg balenie

(1 kg = 0,32)

399

700 g

(1 kg = 5,70)

Spišské 
párky

zaručene 
tradičná 

špecialita 699

cena za 1 kg

Agrofarma 
parenica    
• rôzne druhy

199

800 g

(1 kg = 2,49)

Kyslá smotana  
• 20 % tuku

089

250 g

(1 kg = 3,56)

Smotanová 
nátierka klasik

499

60 kusov

(1 kus = 0,08)

Ponuka tovaru platí od 22. 11. do 28. 11. 2021 alebo do vypredania zásob. Chyby v tlači vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zmien v baleniach a variantoch ponúkaného tovaru. Odber možný len v obvyklom množstve. Ponuka tovaru platí od 22. 11. do 28. 11. 2021 alebo do vypredania zásob. Chyby v tlači vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zmien v baleniach a variantoch ponúkaného tovaru. Odber možný len v obvyklom množstve.
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119

-52%

(1 kg = 2,38)

500 g balenie500 g balenie

2.49

Cherry 
paradajky 
datľové XXL

429

805 g

(1 kg = 5,33)

Vysočina

cena za 1 kg

800 g

250 g

Jogurtový 
nápoj  
• rôzne druhy

179

1 500 g

(1 kg = 1,19)

Paťa
• tvarohová pena

049

-24%
100 g100 g

0.65*

159

920 g

(1 kg = 1,73)

Horčica  
• plnotučná

Linecké 
rožteky

199

3 x 220 g

(1 kg = 3,02)

660 g

Kofola 269

-46%

(1 l = 0,34)

4 x 2 l = 8 l4 x 2 l = 8 l

4.99*

4 kusy

039

200 g

(100 g = 0,20)

Smotanový 
jogurt  
• rôzne druhy

... a mnoho ďalších výrobkov na www.lidl.sk
Ponuka tovaru platí od 22. 11. do 28. 11. 2021 alebo do vypredania zásob. Chyby v tlači vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zmien v baleniach a variantoch ponúkaného tovaru. Odber možný len v obvyklom množstve. Ponuka tovaru platí od 22. 11. do 28. 11. 2021 alebo do vypredania zásob. Chyby v tlači vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zmien v baleniach a variantoch ponúkaného tovaru. Odber možný len v obvyklom množstve.

od pondelka
22. novembra

* Odporúčaná bežná maloobchodná predajná cena výrobcu.
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Ďakujeme za vašu štedrosť. IBAN: SK18 1100 0000 0029 4411 6341, variabilný symbol 125

Zbierka na Charitu: PRÍLEŽITOSŤ POMÁHAŤ
Krehkosť ľudského života, telesného i duševného zdravia a medziľudských 
vzťahov si denne uvedomujeme v službách Charity. Osamelí seniori, chorí 
bez odbornej starostlivosti, ľudia bez vlastného domova, deti a mladí so 
znevýhodnením a aj tí, ktorí sa náhle ocitli v nepriazni života. Pomáhajte im  
spoločne s nami. Podporte charitné dielo v pravidelnej Zbierke na Charitu, 
aby sme aj naďalej dokázali pomáhať tým, ktorí klopú na dvere Arcidiecéznej 
charity Košice pôsobiacej v rámci Prešovského a Košického kraja.

Spoznajte našu ročnú prácu v prospech najslabších:

63 sociálnych a 
zdravotníckych služieb

6 000 prijímateľov 
a pacientov

1 1000 obdarovaných 
rodín i jednotlivcov 

34 stredísk v 16 
mestách a obciach

460 zamestnancov 
a 150 dobrovoľníkov

www.charita-ke.sk

ŽIVOT SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM MUSÍTE JEDNODUCHO PRIJAŤ
Z pohľadu dnešného sveta sú Nikolka a Peťka znevýhodnené. Celý svet totiž 
spoznávajú z invalidného vozíka. Avšak to, čo niekto môže na prvý pohľad 
vnímať ako bariéru, my na Arcidiecéznej charite Košice berieme ako dar. 
Taký, ktorý ukazuje skutočnú hodnotu života. Život mladého človeka so 
zdravotným znevýhodnením je často spojený s hľadaním prijatia a priestoru 
na sebarealizáciu. Charita podáva znevýhodneným pomocnú ruku. Sú im 

vytvárané podmienky, v rámci ktorých každý z nich funguje samostatne.

V období života kedy začína ubúdať síl, vrásky 
sa nedajú zakryť a pribúdajú šediny, je dôležité 
nezostať sám. Odbornú starostlivosť pre ľudí v 
seniorskom veku, ktorí sú odkázaní na pomoc 
iných, ponúka aj Arcidiecézna charita Košice.

Seniori vďaka Charite prežívajú dôstojnú 
starobu

Posledné obdobie zažívame rôzne 
obmedzenia a určitú formu izolácie. Avšak 
seniori to majú o niečo náročnejšie, pretože 
patria medzi najzraniteľnejšiu skupinu. 
Prijímatelia pobytových i ambulantných 
sociálnych služieb Arcidiecéznej charity Košice 
neostali bez pomoci Charity. Vďaka zanietenosti 
a kreativity zamestnancov dostávajú pomoc, 
akú potrebujú. Pomáhať seniorom a osamelým 
môžeme aj vďaka štedrosti darcov v Zbierke na 
charitu.

Viac ako 250 seniorov a odkázaných 
využíva pobytové služby v 4 Domoch pokojnej 
staroby vo Veľkom Šariši, 
Lipanoch, Košiciach a vo 
Vojčiciach. Takmer 200 
seniorov nachádza v 7 
denných stacionároch 
možnosť aktívnej staroby. 
Pre pandémiu sa bežné 
aktivity a život v zariadení 
mierne pozmenil.  Náročnú 
situáciu sa snažíme 
zmierňovať nielen láskavým prístupom 
personálu, ale aj vytváraním spojenia s 
rodinami prostredníctvom dostupných online 
komunikačných prostriedkov. Videohovory i 
klasické telefonáty seniorom spríjemnili pobyt v 
zariadení a nahradili chýbajúci osobný kontakt 
s rodinou. Pre udržanie zdravej kondície a 
na podporu sociálneho kontaktu pripravujú v 
Charite podnetné aktivity, ktorými obohacujú 
voľný čas seniorov.

Význam ambulantnej sociálnej služby je 
pre seniorov obrovský, pretože prispieva 
k aktívnemu prežívaniu staroby. Charita 
ponúka program, aby seniori neostávali sami 
v domácom prostredí. Aby sme aktivity mohli 
realizovať, potrebuje podporu verejnosti.

BARDEJOVSKÝ HOSPIC MATKY TEREZY 
SPREVÁDZA UMIERAJÚCICH UŽ 18 ROKOV

Hospic Matky Terezy, 
v Bardejovskej Novej Vsi 
sprevádza umierajúcich 
už 18 rokov. Prvý 
slovenský hospic je 
miestom na dôstojné 
prežitie posledných chvíľ 
nevyliečiteľne chorých 
ľudí. Podobne ako iné 
zdravotnícke zariadenia, 

ani hospic sa nevyhol pandémii COVID-19. 
Hospic funguje aj vďaka darcom
Náročná práca v hospici si vyžaduje nielen 

profesionálny multidisciplinárny personál, ale 
aj finančné zázemie. „Hospicovej a paliatívnej 
starostlivosti sa na Slovensku nevenuje až 
taká spoločenská pozornosť a podpora. 
Finančné prostriedky zo zdravotných poisťovní 
neodkážu pokryť všetky náklady, ktoré sú 
so starostlivosťou o umierajúcich spojené. 
Pandémia tento stav ešte prehĺbila. Aj náš 
hospic funguje iba vďaka podpore darcov a 
finančných zbierok. Jednou z nich je aktuálne 
prebiehajúca zbierka na charitu,“ vysvetľuje 
Cyril Korpesio, riaditeľ Arcidiecéznej charity 
Košice.

Arcidiecézna charita Košice:
SENIORI AJ UMIERAJÚCI POTREBUJÚ CÍTIŤ BLÍZKOSŤ, OPORU 
A PRIJATIE

Počas pandémie sme boli zatvorený. 
Nemohli sme sa stretnúť ani s rodinou. 

Dobrou správou bolo, že koronavírus 
utužil medziľudské vzťahy v zaridení. 
Veď sme tu predsa ako jedna veľká 

rodina a musíme si navzájom pomáhať.
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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


