
SN21-47 strana- 1

 

Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 32 750 domácností 

SPIŠSKO
SPIŠSKONOVOVESKO-LEVOČSKO-GELNICKO

č. 47 / 26. november 2021 / 25. ročnÍK

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
0905 719 139

vykúpi
hov�dzie
kože

9
9
-1
5
1

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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ZĽAVA

-40%až do

VSTAVANÉ SKRINE!

www.skrinesosna.sk

firma SOSNA    I    0911 646 960, 0907 066 581

EXTRA BONUS - 300 €
0911 646 960   nonstop linka
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0904 121 559 | www.tulis.sk

KLAMPIARS T VO
KL Ps.r.o.
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Príjmeme 
na dlhodobú 
spoluprácu!

ELEKTRIKÁROV 
a 

POMOCNÝCH 
ELEKTRIKÁROV 

do Nemecka.

V prípade záujmu

+421 944 016 775
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Štefan Pristáš/poŠtefan Pristáš/po
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27. novembra 1095    
pápež Urban II. vyhlásil prvú križiacku vý-
pravu.

Výročia a udalosti 29. novembra 1877    
Thomas Alva Edison prvý raz predstavil 
svoj fonograf na verejnosti

Výročia a udalosti
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Inšpiruj svoje zmysly
Plne elektrická Kia EV6. 

 

Metis (Slovensko) spol. s r.o.

Duklianska 36, 052 01  Spišská Nová Ves 
Tel.: +421 918 424 390  
www.metis-sk.sk

Vďaka globálnej modulárnej platforme a veľkej batérii môžeš model EV 6 využiť ako mobilný zdroj energie pre svoje každodenné voľnočasové aktivity.
Túto funkciu nazývame napájanie externých spotrebičov z vozidla(V2L). Vozidlo je schopné dodávať elektrický výkon až 3,6 kW, takže môže slúžiť
ako pomocník pri kempovaní, premietaní filmov či pri nabíjaní iných elektromobilov.

Dojazd bol stanovený podľa štandardizovaného postupu merania EÚ (WLTP) na základe batérie s výkonom 77,4 kWh, pohonu zadných kolies a 19" kolies.
Individuálny štýl jazdy a ďalšie faktory, ako napríklad rýchlosť, vonkajšia teplota, topografické podmienky a použitie zariadení/jednotiek,
ktoré spotrebúvajú elektrickú energiu, ovplyvňujú skutočný dojazd a prípadne ho môžu znížiť.
Na dosiahnutie maximálnej rýchlosti nabíjania musí vozidlo EV6 používať 800 V nabíjačku elektrického vozidla, ktorá dodáva najmenej 250 kW elektrickej energie.
Skutočná rýchlosť nabíjania a doba nabíjania môžu byť ovplyvnené teplotou batérie a vonkajšími podmienkami prostredia.
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predplatne@mafraslovakia.sk             www.eurotelevizia.doschranky.sk             +421 917 238 238

Eurotelevízia
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»Kúpim starý traktor aj po-
kazený 0905675749

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682W

»Darujem 6 mesačné 
mačiatka, aj doveziem, 
0949469837

»Predám stacionárny bi-
cykel ENERGETICS 55 EURO 
0908 653 494
»Predám manuálny bežec-
ký pás SAPPHIRE 90 EURO 
0908 653 494

»Som rozvedená mám 56 
rokov dve dospelé deti to-
uto cestou si hľadám pria-
teľa len vážne 0948 448 
180čoch, 0907910755
»Hľadám na vzťah sympa-
tickú žienku vo veku od 37 
do 40 rokov. 0902 627 670

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    

13 RôZNE / predaj    

 

 

 

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

Ponuka práce 
pre rôzne pozície

RAKÚSKO
NEMECKO
STAVBÁR

2500 - 3000 €/ mesiac.

+421 944 016 775
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Jesenná akcia
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U nás si nemusíte 

od pondelka 29. 11.

Jacobs Velvet 
• 

359

-40%

(100 g = 1,80)

200 g

Kuracie 
prsné rezne

Pilsner Urquell  
• 

699

7 x 0,5 l

(1 l = 2,00)

3,5 l

Banány

085

-38%
cena za 1 kg

289

-35%

(1 kg = 4,13)

700 g

369

-33%
cena za 1 kg

079

-38%

(100 g = 0,90/
0,88/0,79)

87,5/ 90/100 g

• 

299

Supercena
1 kg balenie

 mäso
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Maslo

075

Supercena
130 g

• 

249

-16%

(1 kg = 6,23)

400 g

Orechové/

039

-40%
1 kg

• 

399
-20%

(1 kg = 8,31)

480 g

Kokosová 
kocka

075

-24%

(1l = 3,00)

250 ml

Smotana 

• 

Vinea  
• 

069

-46%

(1 l = 0,46)

1,5 l

299

1 kg

• nelúpané

139

Supercena

(100 g = 0,70)

200 g

089

Supercena

(100 g = 0,71)

125 g

od pondelka
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Byť empatickým znamená, že máme 
vrodenú schopnosť sa vcítiť do 
druhých a vnímať ostatných ľudí. 
Byť empatickým je oveľa viac, než 
byť len veľmi citlivým. Empatia je 
schopnosť porozumieť citom a vní-
mať pocity druhého  človeka. Pra-
mení zo sebauvedomenia. 

Čím otvorenejší ste  k vlastným 
emóciám, tým dokážete lepšie rozozná-
vať a rozumieť city iných ľudí. Nemenej 
dôležitým predpokladom je schopnosť 
a vôľa počúvať. Vcítenie, vciťovanie sa, 
alebo empatia, je prenášanie sa do sve-
ta predstáv druhého, do jeho emócií, 
spôsobu myslenia a postojov. Vcítenie 
je zložitý emocionálny proces či schop-
nosť premietnuť svoje vlastné „ja“ do 
psychického obrazu inej osoby tak, že 
nastane súznenie a následné porozu-
menie postupujúce od emotívnej k ra-
cionálnej rovine. Vciťovanie sa je pod-
mienkou možnosti chápania druhého.
Lenže, sú tu aj takí, o ktorých by sme 
v podstate mohli pokojne hovoriť ako o 
ľuďoch bezcitných. Tí, ktorým empatia 
chýba. Človek s nižšou empatiou ne-
hľadí na následky svojich rozhodnutí 
či činov. Nie vždy bude pozerať na mož-
né názory a pocity človeka, ktorému 

uštedrí hodnotenie, prípadne ranu pod 
pás.  

Empatický človek ani nemusí ve-
dieť, čo to empatia je. Ak sa však rozvoju 
empatie dostatočne nevenujeme, začí-
name sa prejavovať čoraz ľahostajnej-
šie. Za posledných 20 rokov sa empatia 
výrazne znížila. Vytláča ju oveľa mód-
nejšia nevšímavosť, surovosť, ignoran-
cia a arogancia. Na všetkých stupňoch 
riadenia a vo všetkých vrstvách spoloč-
nosti. Lebo je to módne, lebo hlupáci si 
zamenili empatiu za slabošstvo. Lebo 
hlupáci nikdy nemali k vciťovaniu 
sa do situácie iných nejaký pozitívny 
vzťah. Lebo hlupáci sú presvedčení, že 
na svete sú iba oni, potom oni, potom 
dlho nikto a napokon zas iba oni. Mód-
nosť sa neuveriteľne rýchlo šíri. Tak, 
ako módne tepláky, tak aj bezcitnosť. 
A nemyslime si, že bezcitnosť je iba su-
rovosť. Je to aj bezohľadnosť. 
Tupá bezohľadná potreba 
presadzovať svoje ja. Iba 
to svoje.

A to je viac ako iba 
smutný jav. Pokojný 
vstup do emaptic-
kého adventu, milí 
čitatelia!

Pozor, prichádzame o empatiu!

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

32 rokov žijeme v demokracii. Nie je 
ideálna. Narúšajú ju skorumpovaní 
politici a mafiáni.

Demokracia je nebezpečná sama pre 
seba. 

V histórii sa viackrát stalo, že umož-
nila fašistom alebo komunistom vykriko-
vať ich heslá a agitovať ľudí - až kým ne-
vyhrali voľby a demokraciu jednoducho 
zrušili. Dnes majú extrémisti a rôzni bláz-
ni aj iné možnosti ako iba demonštrovať 
na ulici. Na destabilizáciu spoločnosti 
môžu používať internet alebo mobilné 
telefóny. Sú to rôzne “anti“ skupiny, ktoré 
nájdu nepriateľa a bojujú proti nemu. Ne-
priateľ ani nemusí reálne existovať, oni 
sa však potrebujú organizovať, kričať a 
bojovať. V skutočnosti bojujú s vlastnou 
hlúposťou alebo komplexmi. Niekedy sa 
prejavujú nenávistnými útokmi na inter-
nete, inokedy útočia aj fyzicky - na fut-
balových štadiónoch alebo bez rúška v 
obchodoch. Otravujú tak ostatných nor-
málnych ľudí, predavačky aj policajtov. 
Potrebujú robiť okolo seba cirkus, natáčať 
si hrôzostrašné videá a dávať ich na so-
ciálne siete. Ktovie, či to majú z vlastnej 
hlavy, alebo ich platia politici a mafiáni, 
ktorým hrozí väzenie a vedia, že ich už 
môže zachrániť iba revolúcia. Mám veľ-

kú obavu z koalície FIKOPEKO - Fico, Kol-
lár, Pellegrini, Kotleba.

Aj ja som proti niektorým veciam - 
korupcii, násiliu, vojnám alebo znečisťo-
vaniu životného prostredia. Môžem si vy-
brať nejakú skupinu anti demonštrantov 
a ísť proti nim bojovať. Alebo sa môžem 
snažiť o slušnosť, poctivosť, pokoj, mier, 
spoluprácu, čisté vzťahy a ochranu príro-
dy. Slovo boj možno ani nie je na mieste. 
Dobré veci sa majú robiť v tichu a s láskou 
v srdci. Tí, čo hulákajú, prišli iba rozbíjať 
a ničiť. Tí, čo stavajú, nepotrebujú ne-
návistné pokriky. Bolo by dobré, keby 
sme mali viac ľudí za dobro, ako tých 
anti krikľúňov. Som dosť antisystémový 
človek. Nemám veľmi v láske štát a úrad-
níkov, ktorí nám komplikujú život. Ne-
zbavíme sa ich však tým, že im budeme 
nadávať. Potrebujeme prebrať niektoré 
ich funkcie na seba a 
obmedziť im tak pole 
pôsobnosti. Naše 
zdravie, podnika-
nie, pomoc núdznym 
alebo vzdelávanie detí 
nepatria štátu. Ve-
nujme sa im 
- bez zbytoč-
ného kriku.

Anti

» Ján Košturiak

30. novembra 1939    
Zimná vojna: sovietske vojská vstúpili do 
Fínska a postúpili k Mannerheimovej línii

Výročia a udalosti 1. decembra 1835    
Hans Christian Andersen publikoval svoju 
prvú knihu rozprávok

Výročia a udalosti 3. decembra 1973    
Program Pioneer: Pioneer 10 poslal prvé 
snímky Jupitera zblízka

Výročia a udalosti

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
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+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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Autoimunitné poruchy a CBD
Autoimunitné poruchy patria medzi 

problémy, ktoré postihujú čoraz väčšiu časť 
populácie. Celkovo postihujú 5 až 7 percent 
ľudstva, v rozvinutých krajinách však býva 
tento podiel vyšší. Momentálne je popísa-
ných už viac ako 100 diagnóz, ktoré sa radia 
do skupiny autoimunitných ochorení.

Spoločným znakom autoimunitných 
chorôb je, že sa náš vlastný imunitný systém 
omylom zameriava na naše zdravé tkanivá 
a náš organizmus dostáva signály, aby proti 
nim bojoval. Môže sa to diať v takmer v kaž-
dej časti tela – týmito poruchami môže byť 
postihnuté naše srdce, mozog, nervy, svaly, 
pokožka, oči, kĺby, pľúca, obličky, žľazy, trá-
viaci trakt a cievy. Medzi najčastejšie autoi-
munitné poruchy patria:

•  Celiakia
•  Crohnova choroba
•  Lupus
•  Psoriáza
•  Cukrovka 1. typu
•  Skleróza multiplex
•  Addisonova choroba
•  Grevesova choroba
•  Reumatoidná artritída

Sprievodným znakom autoimunitnej poru-
chy je vznik zápalu, častokrát na viacerých 
miestach zároveň. Presná príčina autoimu-
nitných porúch nie je známa a zrejme ide o 
kombináciu genetických a vonkajších fakto-
rov. To ovplyvňuje aj možnosti liečby. Pri väč-
šine nie je možné úplne vyliečenie.

Každé autoimunitné ochorenie je vážnou 
poruchou, ktorú treba riešiť s lekármi. Viacerí 
pacienti potýkajúci sa s problémami spôso-
benými autoimunitnými chorobami skúšajú 
popri liečbe hľadať úľavu, ktorá by zmier-
ňovala sprievodné nepríjemnosti. Jednou z 
alternatív takejto úľavy je aj kanabidiol, teda 
CBD.

CBD má pri ľuďoch trpiacich autoimunitný-
mi ochoreniami viac dôvodov, pre ktoré si ho 
vyberajú. Prvým je, že medzi známe účinky 
CBD patrí modulácia imunitných reakcií. CBD 
pôsobí na receptory tzv. endokanabinodného 
systému, ktorý máme všetci v tele. Napríklad 
štúdia vedcov J. Nicholsa a B. Kaplanovej z 
Univerzity v Missisipi konštatuje, že tento 
systém po pôsobení CBD prispieva k regulá-
cii imunitnej odpovede, presnejšie k tlmeniu 
nadmernej produkcie niektorých cytokínov a 
chemokínov.

Ďalšou dôležitou vlastnosťou CBD je jeho 
protizápalový účinok. Práve zápaly sú ty-
pickým a nepríjemným sprievodným javom 
mnohých autoimunitných ochorení. Aj v tom-
to ohľade je CBD u pacientov s imunitným 
ochorením vítanou úľavou. Spolu so zápalmi 
sa CBD podieľa aj na potláčaní bolesti. Vďaka 
tomu, že CBD nemá na rozdiel od niektorých 
liekov nepriaznivé vedľajšie účinky, použí-
vajú ho  v súvislosti s tlmením bolesti najmä 
ľudia, ktorých trápi bolesť dhodobo.

Medzi známe príbehy patrí príbeh Con-
stance Finley. Tá v roku 1996, veku 44 rokov 

ochorela na zriedkavé autoimunitné ocho-
renie ankylozujúca spondylitída, z ktorej sa 
neúspešne liečila až do roku 2008, kedy jej 
predikovali už len pár týždňov života a vy-
soké riziko infarktu. V zúfalstve sa chytala 
čohokoľvek a tak sa dostala k informáciám 
o produktoch z konope. Vzhľadom jej stavu 
musela byť veľmi opatrná a tak sa rozhodla 
sama pestovať konope a robiť čo najdokona-
lejšiu extrakciu účinných látok z nej.

Po tom, čo konečne zaznamenala zlepšenie 
stavu zmenila svoj život a rozhodla sa veno-
vať výskumu možností ako využiť výťažky z 
konope v prospech zdravia. Dnes je šéfkou 
vlastnej firmy podnikajúcej v oblasti výro-
by konopných produktov, držiacej viaceré 
patenty a pomáhajúcej veľkému množstvu 
pacientov ďalšími ochoreniami. Jej podnika-
teľská filozofia vychádza z jej skúsenosti a tak 
sa snaží o čo najdokonalejšie postupy a čo 
najčistejšie produkty.                » red.

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 400€

v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge    všetky dvere SKLADOM

Otvorené:

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

FRÉZOVANIE a
OVANIE
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> revízie komínov 
   ku kolaudáciám RD
> frézovanie a vlo kovanie
   komínov
> stroj istenie
   zadechtovaných
   komínov
> fasádne komíny

istenie a kontrola
   komínov

Erimont s.r.o., L 315
 0905 279 418, Michal Hudá

www.kominar-poprad.sk
www.kominyfrezovanie.sk

0905 279 418
obhliadka ZDARMA

ontaktujte nás v pracovných d ch
od 7,00 hod do 17,00 hod

OV
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www.masiarstvoubyka.sk

Navštívte naše prevádzky v Spišskej Novej Vsi 
na ulici Podskala (závod MäsoSpiš) 

a na ulici Trieda 1.mája (CBA)
a vyberte si zo širokej ponuky čertvého mäsa a mäsových výrobkov 

z produkcie závodu Tauris, a.s.
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-0
17
3



SN21-47 strana- 11

zamestnanIesPIšsko
11

2. decembra 1805   
v bitke troch cisárov pri Slavkove zvíťazilo 
vojsko cisára Napoleona Bonaparteho nad 
spojenými silami rímskonemeckého cisára 
Františka II. a ruského cára Alexandra I., čo 
viedlo k uzavretiu bratislavského mieru 
(26. decembra)

Výročia a udalosti

8
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Stavebná 

prijme

Práca na území SR. Nástup po dohode. 

tel: 0918/413582  I  mail: info@gsksro.sk

Ponuka vhodná pre: 

TPP - 7 EUR/hod./ úkol

 

TESÁROV

0919 496 491, info@empres.sk,  www.empres.sk

Hľadáme práca v skladoch 

VODIČOV NA VZV
BRANDYS NAD LABEM, ČR

plat od 30 000 Kč
 •možnosť nadčasov

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

85
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PRÁCA v ČR 

PRÁCA v Nemecku 

PRE KAŽDÉHO 
VÝHODNÉ PLATOVÉ PODMIENKY  

85
_0
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UBYTOVANIE a DOPRAVA hradené

VÝHODNÉ PLATOVÉ PODMIENKY  
UBYTOVANIE a DOPRAVA hradené

CALL CENTRUM:   0915 971 823

VHODNÉ 
PRE MUŽOV,  
ŽENY aj PÁRY

VHODNÉ 
PRE MUŽOV,  
ŽENY aj PÁRY

Kontakt: 0917650018
nemecko@modd.sk
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HRADEC KRÁLOVE
 145 KČ/ NETTO HODINA 

OPERÁTOR 
VÝROBY
- ubytovanie 
zabezpečené
VIAC INFO 
NA TEL. ČÍSLACH:   

0800 500 091     +420 702 193 121

STABILNÁ PRÁCA

K U C H Á R  OD 1  000 €
 + 13 .  P L AT
P O M O C N Ý  K U C H Á R  OD 850 €
P O M O C N Á  S I L A  OD 750 €
P O K L A D N Í K  OD 850 €

DEVÍNSKA
NOVÁ VES

K D E ?

•  práca na
  zmeny
• 12  h
•  krátky a dlhý
  týždeň
• denné
  a  nočné

A KO?

P LU S  K Z Á K L A D N E J M Z D E
• nástupný bonus až do 900 €
• príspevok na ubytovanie 100 €, alebo dopravu do 50 €
• mimoriadne bonusy každý mesiac
• preplácanie nadčasov

POŠLI  S M S
ALEBO VO L AJ 0901  902 313

52
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AIW - Práca pre opatrovateľky
    seniorov v Rakúsku 

Kritériá 
pre spoluprácu :

 opatrovateľský kurz a prax·

  dobrá znalosť nemeckého jazyka ·

·  vek 25 až 60 rokov
 

• pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní 
 

• zarobte si pred Vianocami alebo dvojnásobne 
  cez Vianoce!

• v decembri výrazná zľava z poplatku!
• 14-dňové turnusy, rakúska živnosť

Honorár 1 200 až 1 800 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Zavolajte hneď a zmeňte
svoj život novou prácou

 0800 24 24 44
Jednoducho spolu prejdeme
všetky kroky k novej práci. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 32
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ZÁRUKA

5
ROKOV

STOLIČKOVÉ VÝŤAHY

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

  Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na zakúpenie 
stoličkového výťahu peňažný príspevok
 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
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