
SN21-46 strana- 1

 

Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 32 750 domácností 

SPIŠSKO
SPIŠSKONOVOVESKO-LEVOČSKO-GELNICKO

č. 46 / 19. november 2021 / 25. ročnÍK

spissko.sk

V 
na

še
j r

ed
ak

cii
 si

 m
ôž

et
e 

po
da

ť i
nz

er
ciu

 d
o 

ce
le

j s
ie

te
 re

gi
on

ál
ny

ch
 n

ov
ín

Ko
nt

ak
tu

jte
 s

vo
jh

o 
ob

ch
od

né
ho

 zá
st

up
cu

: 0
90

5 
71

9 
13

9

39
 re

gi
on

ál
ny

ch
 tý

žd
en

ní
ko

v 
po

 ce
le

j S
lo

ve
ns

ke
j r

ep
ub

lik
e 

- d
os

ah
 n

a 
1 5

00
 0

00
 d

om
ác

no
st

í a
 fi

rie
m

Najčítan
ejšie

regioná
lne

noviny

6
6
-0
0
1
8

0904 121 559 | www.tulis.sk

KLAMPIARS T VO
KL Ps.r.o.

9
9
-0
7
5

24. novembra 1859    
Charles Darwin publikoval O pôvode dru-
hov (On the Origin of Species).

Výročia a udalosti



SN21-46 strana- 2

redakčné slovo / služby Najčítanejšie regionálne noviny
2

INZERCIA

 

SPIŠSKO
SPIŠSKONOVOVESKO-LEVOČSKO-GELNICKO

Jana Furmaniková  0905 719 139

Distribúcia:
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

párny týždeň: 
Smižany, Levoča, Domaňovce, 
Spišské Podhradie, Spišský Hr-
hov, Spišský Štvrtok, Gelnica, 
Novoveská Huta, Spišská Nová 
Ves, Danišovce, Harichovce, Hra-
bušice, Iliašovce, Jamník, Krom-
pachy, Letanovce, Lieskovany, 
Markušovce, Odorín, Spišské To-
mášovce, Spišské Vlachy, Spišský 
Hrušov, Teplička 

nepárny týždeň: 
Smižany, Levoča, Domaňovce, 
Spišské Podhradie, Spišský Hr-
hov, Spišský Štvrtok, Margecany, 
Prakovce, Spišská Nová Ves, Da-
nišovce, Harichovce, Hrabušice, 
Iliašovce, Jamník, Krompachy, Le-
tanovce, Lieskovany, Markušov-
ce, Odorín, Spišské Tomášovce, 
Spišské Vlachy, Spišský Hrušov, 
Teplička 

spissko@regionpress.sk

Redakcia: Bajkalská 3852/20 
POPRAD

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 (32.750 domácností)

»Kúpim JAWU alebo Cz 
175,250,350 aj nepojazd-
né.0949505827

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682W

»Predám 2 rovnaké kvalit-
né plyšové koberce 2x3m 
0907 133 857

»Kúpim domáce tkané 
plátno,vrecia ,kroje,suk-
ne,šatky,starožitnosti ako 
hodiny,obrazy,maľované 
truhlice.0909117320

»Kúpim odznaky po voja-
koch, partizánoch, hasi-
čoch, 0907910755

Občianska
riadková
inzercia

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                    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

Chcete si
podať riadkový
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera SN medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP SN 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 uverejniť 
v ľubovoľných iných našich no-
vinách, SN zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

16 ZOZNAMKA    

09 DOMÁCNOSŤ    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

14 RôZNE / iné    

13 RôZNE / predaj    

15 HĽADÁM PRÁCU    

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

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
0905 719 139

InZerCIA

0905 719 139
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23. novembra 2004    
0. ročník udeľovania slovenských filmo-
vých cien Slnko v sieti

Výročia a udalosti
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ZATEPĽOVANIE 
PODKROVIA

 FÚKANÁ CELULÓZA

 MONTÁŽ SADROKARTÓNOV

+48602521334

STRIEKANÁ 

PUR PENA

0951 636 225
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dubový nábytok  bytové doplnky

Po-Pia  09:00 - 12:00
 13:00 - 17:00 

Slánska 8, Nižná Šebastová, 08006 Prešov

+421 903 567 934, info@rasev.sk

www.rasev.sk

H o l a n d s ký 
r e š t a u r o v a n ý 
n á b y t o k
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Jesenná akcia

20%
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OBHLIADKA A PRÍCHODNÉ ZDARMA

SERVIS OKIEN A VÝMENA TESNENIA

KVALITA ZA ROZUMNÚ CENU

NASTAVENIE A PREMAZANIE

PLASTOVÉ AJ EUROOKNÁ
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Hrabušice 32 tel.: 0902 111 773 

www.oknorenova.sk
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29,90 €



SN21-46 strana- 5

zdravie, bývaniesPišsko
5

7

5

1

3

42

46

9

3

6

1

3

6

71

1

93

6

5

2

2

2

51
S

U

D

O

K

U
9

51

3

157

43

92

8

14

8

914

5

2

98

475
S

U

D

O

K

U

91

29

7

36

1

3

74

9

21

8

86

4

1

2

3

71

4

6

3

7
S

U

D

O

K

U

Kto pomôže osamelým deťom v nemocniciach
Zdravotní klauni navštevujú pravidelne vyše �� detských oddelení na Slovensku

Osemročná Amálka leží v nemocnici dlhé tri 
mesiace, často trávi čas bez rodičov. Každý deň 
podstupuje liečbu spojenú s rôznymi vyšetre-
niami a odbermi. Už si na to zvykla, ale aj tak 
sa cíti občas osamelá a býva jej smutno za rodi-
nou, domovom aj kamarátmi. Vždy sa však teší 
na utorky a štvrtky. Vtedy ju totiž navštevujú 
zábavní doktori a sestričky s červenými nosmi, 
ktorí vedia, ako ju rozosmiať a zlepšiť jej náladu.
 

Aktuálne je v nemocniciach veľa chorých detí, 
ktoré musia denne čeliť bolesti, osamelosti 
a strachu z neznámeho lekárskeho prostredia. 
Poslaním nášho občianskeho združenia je priná-
šať radosť a smiech tým, ktorí to potrebujú. 
Preto už ��. rok profesionálni zdravotní klauni 
pravidelne navštevujú viac ako �� nemocníc, 

kde sa nachádzajú detské oddelenia, ale tiež 
seniorov vo vyše �� zariadeniach. Prostredníc-
tvom klaunského umenia pomáha viac ako �� 
zdravotných klaunov z Červeného nosa zmierniť 
stres a priniesť psychickú úľavu veľkým aj ma-
lým pacientom. Do nemocnice, kde leží Amálka, 
prichádzajú dvakrát do týždňa, aby jej a ďalším 
chorým deťom pomohli na chvíľu zabudnúť na 
ich trápenia spojené s chorobou i pobytom v ne-
mocnici, a vyčarili im úsmev na tvári. 
 

Aj vy môžete pomôcť deťom, ako je Amálka. 
Prispejte, prosím, akoukoľvek sumou online na 
www.cervenynos.sk alebo priamo na účet 
SK�� ���� ���� ���� ���� ���� a pomôžete 
tak vrátiť úsmev na tvár tým, ktorí to teraz naj-
viac potrebujú. ĎAKUJEME!Ilustračné foto, autor: Katarína Bezáková

6-komorový profil 81mm stavebná hĺbka

NEBAVÍ VÁS DLHÉ ČAKANIE?
Potrebujete nové okná IHNEĎ?

Poprad, cesta E18, areál Autobazáru Active Auto

Už čakať nemusíte, u nás máme OKNÁ SKLADOM

0944 520 556
9
9
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U nás si nemusíte 

od pondelka 22. 11.

Balkánsky syr
• 47 % tuku

299

3 x 200 g

(1 kg = 4,98)

600 g

Vajcia
 “M”

249

-48%
cena za 1 kg

Kuracie stehná XXL
• 

Konzumné zemiaky
• 
• 

319

10 kg balenie

(1 kg = 0,32)

399

700 g

(1 kg = 5,70)

Spišské 
párky

699

cena za 1 kg

parenica    
• 

199

800 g

(1 kg = 2,49)

Kyslá smotana  
• 20 % tuku

089

250 g

(1 kg = 3,56)

Smotanová 

499

60 kusov

(1 kus = 0,08)
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119

-52%

(1 kg = 2,38)

500 g balenie

paradajky 

429

805 g

(1 kg = 5,33)

Jogurtový 
nápoj  
• 

1

1 500 g

(1 kg = 1,19)

• 

049

-24%
100 g

1

920 g

(1 kg = 1,73)

• 

Linecké 199

3 x 220 g

(1 kg = 3,02)

660 g

Kofola 2
69

-46%

(1 l = 0,34)

4 x 2 l = 8 l

039

200 g

(100 g = 0,20)

Smotanový 
jogurt  
• 

od pondelka
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V deväťdesiatych rokoch bolo na 
Slovensku 18 tisíc ha jablkových 
sadov a teraz štatistiky hovoria o 6 
tisíc ha. Z toho dokáže vyspelej Eu-
rópe konkurovať možno 1500 ha 
ovocných sadov. 

Vyprodukujeme 35 tisíc ton jabĺk aj 
napriek tomu, že naše celková spotreba 
je 150 tisíc ton a to sme pomaly najhorší 
v  spotrebe tohto ovocia na obyvateľa 
v EU. Na poliach vidíme na torzá plotov 
po likvidácii ovocných sadov. Máme 
skoro najlepšie klimatické podmienky 
na pestovanie ovocia v Európe a prísne 
obmedzenia počtu postrekov. Veľa Slo-
vákov sa pri nákupe jabĺk nepozerá na 
krajinu pôvodu. Pritom všade na svete 
ľudia preferujú domáce ovocie. Okrem 
toho máme zle nastavené dotácie, pod-
mienky pre brigádnikov na zber ovocia 
a prakticky zanikol náš spracovateľ-
ský priemysel na výrobu produktov z 
ovocia. Výsledkom je, že dnes viacerí 
ovocinári uvažujú o likvidácii svojich 
sadov.

Jablko to najdostupnejší liek na 
svete. Majú veľký obsah vitamínov a 
dobre sa skladujú. Nie je nič krajšie ako 
rozkvitnuté  ovocné sady na jar keď tam 
bzučia včely alebo prehnuté stromy od 
jabĺk na jeseň keď sa všetko pripravu-
je na zimu. Ovocný sad je ako človek, 
ktorého musíte najprv vychovať aby bol 
pre spoločnosť užitočný v  dospelosti. 
Sad sa vysádza na niekoľko generácii 

a  prináša úžitok ľudom aj prírode. V 
normálnych krajinách zákazník pod-
poruje domácu produkciu a pomáha 
tak aj pracovným príležitostiam. Mno-
hých obchodníkov zaujíma iba cena 
a tak sú na pultoch jablká nad 2 eurá, 
nakúpené za 30 centov. 

Poliaci majú podobné dotácie z EÚ 
ako my, ale majú lepšiu štátnu pomoc, 
nižšie odvodové zaťaženie, nemajú li-
mity na postreky proti škodcom a pod. 
Poliakom už prestávajú konkurovať aj 
okolité štáty ako sú Česko, Rakúsko, 
kde tiež začínajú s  likvidáciou ovoc-
ných sadov.

Ovocinári sa nevzdávajú. Hľadajú 
nové spôsoby predaja ovocia cez pou-
kážky, samozber, internet a s dovozom 
priamo do domu. Snažia sa prilákať 
mladých, aby študovali ovocinárstvo 
a pracovali v sadoch. Hlavné však je, 
aby Slováci začali kupovať slovenské 
jablká, najlepšie priamo zo sadov od 
ich pestovateľov.

Kupujme slovenské jablká

» Ján Košturiak

Slovenská republika každoročne 
predkladá Európskemu úradu bez-
pečnosti potravín  správu o stave 
reziduálnej kontaminácie potravín 
pesticídmi. Z najnovšej  správy vy-
plýva, že slovenské potraviny patria 
medzi najkvalitnejšie v porovnaní s 
členskými štátmi EÚ a krajinami 
tretieho sveta.

Agrorezort odporúča preto spot-
rebiteľom pri výbere potravín v ob-
chodoch rozlišovať pôvod potravín a 
pokiaľ je to možné, nakupovať najmä 
slovenské produkty. Najčastejším 
miestom odberu vzoriek, ktoré boli 
odobraté v súlade s kontrolným progra-
mom na rok 2020, boli distribučné 
sklady a predajne obchodných reťaz-
cov, veľkosklady a tiež maloobchodné 
subjekty. V prípade vzoriek detskej a 
dojčenskej výživy bol odber vzoriek re-
alizovaný v lekárňach a maloobchod-
ných jednotkách. Odber vzoriek domá-
cej produkcie sa prednostne realizoval 
v expedičných skladoch pestovateľov. 

Minulý rok bolo analyzovaných 468 
vzoriek čerstvého, mrazeného alebo 
inak spracovaného ovocia a zeleniny, 
obilia a výrobkov z obilia, olejnín, po-
chutín, hovädzej pečene, hydinového 
tuku, detskej a dojčenskej výživy. V 264 
vzorkách potravín (56,4 percenta) bol 
zistený jeden alebo viac druhov rezíduí 

pesticídov, z uvedeného počtu bolo 16 
vzoriek (3,4 percenta) nevyhovujúcich. 
Žiadne rezíduá pesticídov (hodnoty pod 
limit kvantifikácie analytických metód 
– hodnoty pod LOQ) neboli zistené v 204 
vzorkách, čo predstavuje 43,6 percenta.

V potravinách slovenského pôvodu 
neboli zistené žiadne rezíduá pesticí-
dov v 59,6 percentách vzoriek a v 39,3 
percent vzoriek bola zistená prítomnosť 
jedného alebo viacerých druhov rezí-
duí pesticídov pod ustanoveným MRL. 
V potravinách domáceho pôvodu boli 
nálezy rezíduí pesticídov zistené vo 
vzorkách jabĺk, rajčín, jahôd, broskýň, 
mrkvy, šalátu, špenátu, zemiakov, sli-
viek a papriky. Ako nevyhovujúca bola 
vyhodnotená  iba jedna vzorka raže. 

Z uvedených výsledkov testovania 
potravín vyplýva, že slovenské potravi-
ny sú v porovnaní s inými krajinami vy-
soko kvalitné a zdravotne nezávadné. 

Slovenské potraviny 
patria medzi najkvalitnejšie

» Zdroj: MP a RV SR
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NOVOOTVORENÁ

PREDAJŇA  NÁBYTKU  V  GELNICI  !!!

Ponúkame široký 

a originálny sortiment:

  do bytu aj do domu

  aj na mieru, vždy podľa 

 Vašich predstáv

Kde nás nájdete:

Predajňa AMD nábytok

Hlavná 133/79 Gelnica

ČOSKORO 

AJ NA 

INTERNETE

Kontakt: 0910 191 331 

amdnabytok@gmail.com

Otváracie hodiny

PONDELOK  

8.00 - 12.00 hod

UTOROK - PIATOK  

8.00 - 12.00    

13.00 - 17.00 hod

SOBOTA 

 8.00 - 12.00 hod

Tešíme sa na Vás!

SEDACIE SÚPRAVY  |  POHOVKY  |  OBÝVACIE STENY   

VSTAVANÉ SKRINE  |  KUCHYNSKÉ LINKY  |  SPÁLŇOVÉ 

ZOSTAVY  |  MANŽELSKÉ POSTELE  |  DETSKÉ POSTIEĽKY   

POSTELE  |  ATYPICKÉ  POSTELE  |  JEDÁLENSKÉ STOLY  |  

STOLIČKY  |  KOMODY  |  MATRACE A INÉ ...



SN21-46 strana- 10

domácnosť a elektro Najčítanejšie regionálne noviny
10

33
-0
08

7



SN21-46 strana- 11

bývanie, zamestnanie, zdraviesPišsko
11

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

vykúpi
hov�dzie
kože

9
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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

+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 €

3
3
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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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e-mail: velcon@velcon.sk

19 ROKOV NA TRHU
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HRADEC KRÁLOVE
 145 KČ/ NETTO HODINA 

OPERÁTOR 
VÝROBY
- ubytovanie 
zabezpečené

VIAC INFO 
NA TEL. 
ČÍSLACH: 
BEZPLATNÁ LINKA  

0800 500 091                                        

+420 702 193 121


