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Pozor, prichádzame o empatiu!
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 vnímať pocity druhého človeka. Pramení zo sebauvedomenia.
Čím otvorenejší ste k vlastným
emóciám, tým dokážete lepšie rozoznávať a rozumieť city iných ľudí. Nemenej
dôležitým predpokladom je schopnosť
a vôľa počúvať. Vcítenie, vciťovanie sa,
alebo empatia, je prenášanie sa do sveta predstáv druhého, do jeho emócií,
spôsobu myslenia a postojov. Vcítenie
je zložitý emocionálny proces či schopnosť premietnuť svoje vlastné „ja“ do
psychického obrazu inej osoby tak, že
nastane súznenie a následné porozumenie postupujúce od emotívnej k racionálnej rovine. Vciťovanie sa je podmienkou 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 nehľadí na následky svojich rozhodnutí
či činov. Nie vždy bude pozerať na možné názory a pocity človeka, ktorému

uštedrí hodnotenie, prípadne ranu pod
pás.
Empatický človek ani nemusí vedieť, čo to empatia je. Ak sa však rozvoju
empatie dostatočne nevenujeme, začíname sa prejavovať čoraz ľahostajnejšie. Za posledných 20 rokov sa empatia
výrazne znížila. Vytláča ju oveľa módnejšia nevšímavosť, surovosť, ignorancia a arogancia. Na všetkých stupňoch
riadenia a vo všetkých vrstvách spoločnosti. 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. Módnosť sa neuveriteľne rýchlo šíri. Tak,
ako módne tepláky, tak aj bezcitnosť.
A nemyslime si, že bezcitnosť je iba surovosť. Je to aj bezohľadnosť.
Tupá bezohľadná potreba
presadzovať svoje ja. Iba
to svoje.
A to je viac ako iba
smutný jav. Pokojný
vstup do emaptického adventu, milí
čitatelia!

KLAMPIARS T VO
0904 121 559 | www.tulis.sk

KL P

s.r.o.

NOVÉ STRECHY, OPRAVY, REKONŠTRUKCIE
KLAMPIAR - POKRÝVAČ
0907 940 920

66-0018

KEŽMARSKO

66-0200
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Najväčší výber pomníkov na Slovensku

VÝRAZNÉ SENIORSKÉ ZĽAVY!!!
99-0015
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» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Kežmarok

Poprad

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
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Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.
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Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY
Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL
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VÝMENA

Páči sa mi

SERVIS OKIEN A VÝMENA TESNENIA

POPRADSKO.SK
na facebooku

S NOVÝM TESNENÍM UŠETRÍTE AŽ 25% TEPLA
♦

OKNO
♦TESNENIE
KVALITANA
ZAKAŽDÉ
ROZUMNÚ
CENU

♦

♦ NASTAVENIE A PREMAZANIE

♦

99-006

Výročia a udalosti
Nežná revolúcia: Československá vláda a Občianske fórum sa dohodli na zrušení článku ústavy o vedúcej úlohe komunistickej strany
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Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
VAŠE OKNO SA ROSÍ, FUČÍ CEZ NEHO, ZLE SA ZATVÁRA?
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
ROSIA SA VÁM OKNÁ? FUČIA?
SA ZATVÁRAJÚ?
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

6WDĊVDIDQ¼ģLNRPQDģHM
VWU£QN\DVOHGXM

- nové inzeráty,
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♦ PLASTOVÉ AJ EUROOKNÁ
OBHLIADKA A PRÍCHODNÉ ZDARMA

www.oknorenova.sk
Pavol Juščák

Pavol Juščák
Hrabušice 32
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Viac info a objednávky:
tel.: 0902 111 773
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52-0070-6
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Eurotelevízia
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33-0098

predplatne@mafraslovakia.sk

ADVENT / SLUŽBY

Ovčí syr, sudové víno

Je tu Advent,
čas na vstúpenie do seba
Advent alebo adventné obdobie je
prvá časť liturgického roka rímskokatolíckej cirkvi vymedzená štyrmi
nedeľami pred sviatkom narodenia
Ježiša Krista a obdobie duchovnej
prípravy na Vianoce.
Adventné obdobie má kajajúci charakter, ale nechápe sa ako čas pokánia v tom zmysle, ako je to vo Veľkom
pôste. Obdobie prípravy na slávenie
Narodenia Pána sa dostalo v štvrtom.
storočí z kresťanského Východu do Galie a Španielska. Odtiaľ pochádza zvyk
spájať advent s očakávaním Krista na
konci časov. V Galii sa od 5. storočia advent začínal už na sv. Martina a v Španielsku 24. novembra. V rímskej liturgii trvalo obdobie adventu dva týždne
a malo charakter očakávania či prípravy na vtelenie Božieho Syna.
Vianočná doba sa od 4. storočia
pohybovala medzi 11. novembrom a 6.
januárom, na ktorý pôvodne pripadala
oslava narodenia Ježiša Krista (dnes
slávnosť Zjavenia Pána čiže Epifaneia).
Týchto osem týždňov predstavovalo
spolu 40 dní.
V ľudovej kultúre Slovenska má advent magický charakter začiatku, kedy
môžu pozitívne či negatívne ovplyvniť
budúcnosť nadprirodzené sily (stridžie
dni). S tým súvisia rôzne ľudové obyčaje a povery, ako veštenie, vinšovanie,

Najčítanejšie regionálne noviny

zatváranie dvier pri rannom zvonení a
podobne. Nakoľko advent sa vyznačuje dvojakým očakávaním (narodenie
a druhý príchod), je rozdelený na dve
časti, kde hranicu tvorí 17. december.
Prvá časť dáva dôraz na očakávanie
druhého príchodu Krista a druhá časť
je prípravou veriacich na stretnutie s
Kristom pri jasliach. Toto delenie je veľmi dobre vidieť v liturgických textoch a
modlitbách.
Obsah adventnej doby výstižne
vyjadrujú staré adventné piesne – roráty – zostavené podľa biblických textov,
prevažne prorockých. Roráty sa začínali pred svitaním a pripomínali, že pred
narodením Krista ľudstvo „kráčalo v
tmách“ (Iz 9,2). Názov roráty pochádza z najznámejšej latinskej adventnej
piesne pochádzajúcej zo 16. storočia z
Francúzska: „Rorate coeli de super ...“
(„Rosu dajte nebesia zhora ...“).

Otvorené: PO - PIA 9:00 - 16:00 hod.

Z našej ponuky:
 Žinčica
 Syr a syrové výrobky
 100% ovčia bryndza
 Syrové torty
 Mäsové výrobky
 Zabíjačkové špeciality
 Čerstvé vajcia
 Sudové víno

Oslávte s nami každú výnimočnú príležitosť
Dostojevského 4532/63 (polyfunkčný dom za Výkrikom Poprad)

42-002
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www.regionpress.sk

» red

NEBAVÍ VÁS DLHÉ ČAKANIE?
Potrebujete nové okná

IHNEĎ?

6-komorový profil 81mm stavebná hĺbka

Už čakať nemusíte, u nás máme OKNÁ

SKLADOM

Poprad, cesta E18, areál Autobazáru Active Auto
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99-159

0944 520 556

SLUŽBY

POPRADSKO
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DOMÁCE POTREBY
Dostojevského 3622/12, Poprad
VO VÝKRIKU PRI SINTRE

Všetko do
vašej kuchyne

99-157

OTVORENÉ:
pondelok, utorok, štvrtok
8:30 - 12:00, 13:00 - 15:00

tepujeme

www.regionpress.sk

koberce a sedačky
zadarmo

0910 281 674

m²

0
2,9
VYDVIHNEME - VYČISTÍME - SUCHÉ PRIVEZIEME

KOBERCE

www.

.sk

sieť 39
regionálnych
novín

NAJPREDÁVANEJŠIE BEZPEČNOSTNÉ DVERE

99-0033-1

doprava

42-006

Potravinové dózy,
pekáče, hrnce,
obedáre, čajníky,
formičky
na pečenie...

0908 995 976 | 0905 794 067
AKCIA NA BEZPEČNOSTNÉ DVERE HISEC!
Neváhajte, platí do vypredania zásob!
V CENE JE ZAHRNUTÉ:

380 €

POPRAD ZAPAD 0949 705 900, Partizánska 688/91
ODSTRAňUJEME NÁLETOVU HRDZU
(oranžové guľky, ktoré sú viditeľné najmä
na bielych autách/ a asfalt)

99-096

KLASicKé UMyTiE AUTA Už OD 10€
U nás sa na klasické umytie neobjednáva,
stačí prísť

TREND
C
E
S
I
H
ROV
20 DEKO írka dverí = 80cm
odná š

priech

ATRAKTÍVNE VZORY DVERÍ S IMITÁCIOU DREVA

- ZAMERANIE,
- KOVANIE /guľa,kľučka/
- KUKÁTKO
- ODVOZ STARÝCH DVERÍ

DAJ
NA PRE
A
I
C
N
E
LIC
TAŽ
A MON

NAJVÝHODNEJŠIE CENY PODLÁH A INTERIÉROVÝCH DVERÍ V REGIÓNE!
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99-004

RUČNá AUTOUMYVáREN HAJCERKA

SLUŽBY, ZAMESTNANIE
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0908 990 474
By ty v predpredaji

99-0139

www.greensidesk.sk

SERVIS

OKIEN A DVERÍ
Kancelária:
Podtatranská 135/2
bl. Lipa, 058 01 Poprad
www.oprava-servis-okien.sk

99-0009-3

Ponúkame kvalitnú opravu
plastových okien a dverí. Výmena
skla, tesnenia, nastavenie okien
a dverí, výmena komponentov
a iné. Obhliadka TERMOKAMEROU

CIA
R
E
Z
IN
878
338

79-006

0905

STABILNÁ PRÁCA
P OŠ L I S M S
A L E B O VO L AJ

KDE?
DEVÍNSKA
N OVÁ V E S

0901 902 31 3

KUCHÁR

O D 1 000 €
+ 1 3. P L AT

A KO?
• p rá ca na
zmeny

POMOCNÝ KUCHÁR

O D 850 €

• 12 h

POMOCNÁ SILA

O D 7 50 €

• krá tky a d lhý
tý žd eň

POKLADNÍK

O D 850 €

• d enné
a no č né

P LU S K Z Á K L A D N E J M Z D E

PP21-47 strana-
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• nástupný bonus až do 900 €
• príspevok na ubytovanie 100 €, alebo dopravu do 50 €
• mimoriadne bonusy každý mesiac
• preplácanie nadčasov
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SLUŽBY, ZAMESTNANIE

POPRADSKO

Hľadáte prácu?

Dokonalé spojenie štýlu
a technológie.

Prijmeme šikovné pracovníčky do výroby na pozíciu:

OPERÁTORKA – OBSLUHA BALIACEJ LINKY

Prepojenie, ktoré inšpiruje.

Ľahká práca vhodná pre ženy (aj dôchodkyne a študentky).
Druh pracovného pomeru:
Miesto práce:
Ponúkaný plat:
Zabezpečujeme:

7

začNová Kia ProCeed.

plný úväzok, skrátený úväzok,
na dohodu (brigády)
Veľká Lomnica
od 700 EUR brutto
 bezplatnú dopravu do zamestnania,
 pracovný odev a obuv,
 možnosť nadčasov

Navštívte Kia POPRAD.

99-160

Zavolajte a pridajte sa k nám!

MIDOS-Slovakia, s.r.o. 0903 730 757

6WDĊ
VWU£Q
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V¼

SULDP
Prepojenie je krásna vec. Nová Kia ProCeed je viac ako len inšpiratívny vonkajší dizajn, nový
Proceed rovnako žiari aj zvnútra. Prémiový interiér s rôznymi funkciami pripojenia bol vytvorený, aby ti
priniesol inšpiráciu za každým rohom. Skombinuj ju so silným motorom s výkonom 204 k
a športovou dynamikou jazdy a čoskoro objavíš dokonalú harmóniu medzi dizajnom a technikou.

Motor Group Poprad, spol. s r.o.
Partizánska 3800
058 01 Poprad
+421 52 787 92 30
www.motorgroup.sk

www.regionpress.sk
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Hľadáme práca v skladoch

Stavebná
spoločnosť
prijme

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

TPP - 7 EUR/hod./ úkol

ŽIVNOSTNÍCI - podľa dohody

- ubytovanie
zabezpečené
VIAC INFO
NA TEL. ČÍSLACH:

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

PP21-47 strana-

HRADEC KRÁLOVE

OPERÁTOR
VÝROBY

plat od 30 000 Kč

TESÁROV

www.regionpress.sk

145 KČ/ NETTO HODINA

BRANDYS NAD LABEM, ČR

Ponuka vhodná pre:

Práca na území SR. Nástup po dohode.
tel: 0918/413582 I mail: info@gsksro.sk
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0800 500 091

+420 702 193 121

85_0655

D

2
4

S

85_0847

U

5 3
4 7
4 7 6 2
1
3
9
2
6 1
6 1
4
5 6
9 7
1 9
3
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85_0901

S

Kombinovaná spotreba paliva a emisie CO2 (WLTP): Kia ProCeed
5,5 - 6,8 l/100 km, 125 - 153 g/km. Obrázok je ilustračný.

RADÍME, FARMÁRI / SLUŽBY

Najčítanejšie regionálne noviny

od pondelka 29. 11.
U nás si nemusíte
vyberať medzi

Banány

čerstvosťou,
kvalitou a cenou.

cena za 1 kg

-38%
1.39

85

0

+ pohár

87,5/ 90/100 g

7 x 0,5 l

-38%
1.29

3,5 l

99

6

Pilsner Urquell

• svetlý ležiak

79

0

(1 l = 2,00)

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

Milka Mliečna
čokoláda
• rôzne druhy

Supercena
1 kg balenie

99

2

Mleté bravčové
mäso

200 g

-40%

cena za 1 kg

-33%
5.59

69

Kuracie
prsné rezne

3

5.99*

59

3

(100 g = 1,80)

Jacobs Velvet
• instantná káva

700 g

-35%
4.49

89

2

(1 kg = 4,13)

Saláma Vysočina

* Odporúčaná bežná maloobchodná predajná cena výrobcu.

Ponuka tovaru platí od 29. 11. do 5. 12. 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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ZAMESTNANIE
bez éčok

POPRADSKO

od pondelka
29. novembra

480 g

400 g

-20%

-16%

4.99*

2.99*

99

Kokosová
kocka

3

49

Orechové/
Škoricové rožky

(1 kg = 8,31)

250 ml

75

0

(1 kg = 6,23)

• 33 % tuku

130 g

• rôzne druhy

2

Smotana
na šľahanie

Supercena
Rodinné oblátky

9

-24%

(100 g = 0,58)

0.99

75

0

Bryndza

(1l = 3,00)

Supercena
125 g

89

0

(100 g = 0,71)

Arašidy
• nelúpané

1 kg

99

2
1 kg

-46%

-40%

1.29

69

0

(1 l = 0,46)

Vinea
• rôzne druhy

Supercena

0.65**

39

0

200 g

39

Pšeničná múka

Maslo

• rôzne druhy

* Odporúčaná bežná maloobchodná predajná cena výrobcu.
**Zľava určená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. mimo akciových cien, zistených na základe porovnania cien dňa 21. 10. 2021.

1

(100 g = 0,70)

... a mnoho ďalších výrobkov na www.lidl.sk

Ponuka tovaru platí od 29. 11. do 5. 12. 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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1,5 l

Kompletné služby

inzercia

v STAVEBNÍCTVE

CHARITA / SLUŽBY

»Hľadám do prenájmu
garáž v Kežmarku 0915
207
422
Občianska

riadková
08
STAVBA
inzercia

»Kúpim haki lešenie,
0908 532 682
02 AUTO-MOTO / iné

ZÁHRADA
ZVERINEC
»10Kúpim
starýA traktor
aj
pokazený 0905675749

»Kúpim KRÁLIČIE KOŽE,
kozie.
ovčie.
líšky...
10 ZÁHRADA
A ZVERINEC
350 531
»0905
KÚPIM
ZHODY tel»Kúpim jelenie paro0907456243
žie za najlepšiu cenu!
14 RÔZNE / iné
0944 132 200

» KTO DARUJE OBLE11 HOBBYOBUV
A ŠPORTHRAČKY
ČENIE
ŠKOLSKÉ POMÔCKY PO»KÚPIM STARŠIU VZDUTRAVINY ĎAKUJEM T. Č.
CHOVKU VZ-35,47, SLA0948710036

VIA 0910 419 469

ČÍSLA RUBRÍK
auto-moto/predaj
auto-moto/iné
byty/predaj
byty/prenájom
domy/predaj
pozemky/predaj
reality/iné
stavba
domácnosť
záhrada a zverinec
hobby a šport
deťom
rôzne/predaj
rôzne/iné
hľadám prácu
zoznamka

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Chcete si
podať
inzerát?

Najčítanejšie regionálne noviny

Okno ako dar

MEDIA
| IT priemysel | programovanie | testovanie
kovoobrábanie
Prestavby bytových
jadier
Rekonštrukcie objektov,
domov, garáží, ...
Od samotného
návrhu
Zatepľovanie objektov
až po
konečný produkt
Murárske, tesárske,
kamenárske a iné práce
KONTAKT Teslova 2, Košice
0911 150 171  info@itkap.sk
Servis domácností

cvičňou. Centrum rekonštruujú a okná
vymieňajú samotní Rómovia, ktorí zároveň zabezpečujú chod Centra. Svoju
podporu nám vyjadrila známa slovenská herečka Anikó Vargová. Každá
Po tomto dni plnom zliav však na- podpora bude znásobená a to až pokiaľ
sleduje aj tzv. „Giving Tuesday“. Čas, projekt nedosiahne sumu tri tisíc eur .
kedy ľudia podporujú aj neziskové či
Budujeme „miesto pre oddych tela
cirkevné organizácie, ktoré menia tvár- i duše” pre každého, kto k nám príde.
nosť našej spoločnosti každodennou K tomu je potrebné vymeniť okná - aby
mravenčou prácou. Bez nich by sa ne- tu bolo teplejšie a krajšie. Naše Krajské
mal kto postarať o tých, ktorí to potre- centrum rómskej misie na Sigorde rebujú.
konštruujú najmä rómski zamestnanci
Jednou z takýchto organizácií je aj a dobrovoľníci. Slúžiť bude na krátkoGréckokatolícka rómska misia. A my sa dobé pobytové aktivity pre všetkých:
vám dnes chceme poďakovať za to, že školenia, kurzy, duchovné obnovy, donám fandíte. Že ste s nami.
volenky. Môžete k nám prísť aj Vy.
Presne v tomto čase sa končí naša
kampaň na Startlabe s názvom OKNO
Pomôžte nám vymeniť okná a príďAKO DAR. Jej cieľom je vymeniť okná te si vychutnať krásne miesto pre oddyv Krajskom centre rómskej misie, kto- ch tela i duše na Sigorde!
ré rekonštruujú Rómovia a ktoré bude
https://www.startlab.sk/projekslúžiť na pobytové aktivity pre verej- ty/2326-okno-ako-dar/
nosť.Ale, do pondelka môžete ešte aj vy
prispieť.
Aj vďaka vašej podpore sa nám podarilo vyzbierať už takmer 9 000 eur.
Objednávky:
Ak vyzbierame 10 000, vymeníme 30
0902
466
448 0902
606vymeníme
436 0902 692 290
okien. Ak
vyzbierame
viac,
ešte viac okien!
Buďte súčasťou zmeny! Potrebujeme zakúpiť a vymeniť aspoň 15 okien
v novovznikajúcom Krajskom centre
rómskej misie na Sigorde (pri Prešove).
Centrum bude slúžiť všetkým ako stravovacie a ubytovacie zariadenie s telo» red

Sú pred nami týždne, v ktorých na
nás z každého kúta vyskakujú zľavy
tzv. „Black Friday“. Kto nepodľahne
tomuto ošiaľu - najmä, ak sa to oplatí?

37-139

07 REALITY
10 / iné

Chcete chovať hydinu?

Nosnice Morky Húsatá
Brojlery Káčatá Husokačky

stavbar.poprad@gmail.com
2. decembra
0905
5121805894

Výročia a udalosti
pápež Urban II. vyhlásil prvú križiacku výpravu.

27. novembra 1095

Výročia a udalosti

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)

www.regionpress.sk

Pošlite SMS
na číslo
číslo
Pošlite
SMS na
8866
8866 vv tvare:
tvare:
RP medzera PP medzera
RP medzera PP medzera
Číslo rubriky medzera Text
Číslo
rubriky medzera Text
inzerátu

Výročia a udalosti
prvé farebné vysielanie Česko-slovenskej
televízie

14. februára 1970

inzerátu

Príklad:
Príklad:
RP PP 12 Predám kočík,
RP
PP 654
12 Predám
0987
321 kočík,

0987 654 321

Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie
a jeho
cenu,
Spätnouinzerátu
SMS vám
potvrdíme
ktorú vám
vyúčtuje
vášcenu,
moprijatie
inzerátu
a jeho
bilný
Cena jeváš0,60
ktorú operátor.
vám vyúčtuje
mo-€
sbilný
DPHoperátor.
za každých
začatých
Cena
je 0,6030€
znakov
textu
vášho
inzerátu
s DPH za každých začatých
30
vrátane
medzier.
Nič iné
neúčznakov
textu
vášho
inzerátu
tujeme. Upozornenie! Služba
vrátane
medzier.
Nič iné4ka.
neúčnefunguje
u operátora
tujeme.
Upozornenie!
Služba
TIP 1: Ak chcete
inzerát na
viac
nefunguje
u operátora
4ka.sms
týždňov, pošlite
rovnakú
TIP
1: Ak chcete
inzeráttýždňoch
na viac
toľkokrát,
v koľkých
týždňov,
pošlite rovnakú sms
chcete inzerovať.
toľkokrát,
koľkých
týždňoch
TIP 2: Ak vchcete
inzerát
uverejniť vinzerovať.
ľubovoľných iných nachcete
šich 2:novinách,
PP inzerát
zameňteuveza
TIP
Ak chcete
skratku
novín, ktorú nájdete
na
rejniť
v ľubovoľných
iných nadruhej
strane vľavo
dolu. Služšich
novinách,
PP zameňte
za
bu PlatbaMobilom.sk
technicskratku
novín, ktorú nájdete
na
ky zabezpečuje
ELET,dolu.
s.r.o. Služdruhej
strane vľavo
79-173

bu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.
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99-148

POPRADSKO

Autoimunitné poruchy a CBD
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 každej časti tela – týmito poruchami môže byť
postihnuté naše srdce, mozog, nervy, svaly,
pokožka, oči, kĺby, pľúca, obličky, žľazy, tráviaci trakt a cievy. Medzi najčastejšie autoimunitné poruchy patria:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Sprievodným znakom autoimunitnej poruchy je vznik zápalu, častokrát na viacerých
miestach zároveň. Presná príčina autoimunitných porúch nie je známa a zrejme ide o
kombináciu genetických a vonkajších faktorov. To ovplyvňuje aj možnosti liečby. Pri väčšine nie je možné úplne vyliečenie.

BLACK

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

FRIDAY
od 20. do 30. novem bra

CBDexpert

CBD má pri ľuďoch trpiacich autoimunitnými 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 regulácii imunitnej odpovede, presnejšie k tlmeniu
nadmernej produkcie niektorých cytokínov a
chemokínov.

Foto: constancefinley.com

ochorela na zriedkavé autoimunitné ochorenie ankylozujúca spondylitída, z ktorej sa
neúspešne liečila až do roku 2008, kedy jej
predikovali už len pár týždňov života a vysoké 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
Ďalšou dôležitou vlastnosťou CBD je jeho sama pestovať konope a robiť čo najdokonaprotizápalový účinok. Práve zápaly sú ty- lejšiu extrakciu účinných látok z nej.
pickým a nepríjemným sprievodným javom
mnohých autoimunitných ochorení. Aj v tomPo tom, čo konečne zaznamenala zlepšenie
to ohľade je CBD u pacientov s imunitným stavu zmenila svoj život a rozhodla sa venoochorením vítanou úľavou. Spolu so zápalmi vať výskumu možností ako využiť výťažky z
sa CBD podieľa aj na potláčaní bolesti. Vďaka konope v prospech zdravia. Dnes je šéfkou
tomu, že CBD nemá na rozdiel od niektorých vlastnej firmy podnikajúcej v oblasti výroliekov nepriaznivé vedľajšie účinky, použí- by konopných produktov, držiacej viaceré
vajú ho v súvislosti s tlmením bolesti najmä patenty a pomáhajúcej veľkému množstvu
ľudia, ktorých trápi bolesť dhodobo.
pacientov ďalšími ochoreniami. Jej podnikateľská filozofia vychádza z jej skúsenosti a tak
Medzi známe príbehy patrí príbeh Con- sa snaží o čo najdokonalejšie postupy a čo
» red.
stance Finley. Tá v roku 1996, veku 44 rokov najčistejšie produkty.
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5% CBD olej

,0EU0R

24

31,50 €

10% CBD olej

20% CBD olej

36,00

50,00

EUR

EUR

45,90 €

63,00 €

3% CBD olej

6% CBD olej

21,00

25,00

EUR

EUR

28,80 €

34,80 €

t.sk
exper

cbd
www.

+421 904 552 345
objednávky@cbdexpert.sk

33-0099

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 popísaných už viac ako 100 diagnóz, ktoré sa radia
do skupiny autoimunitných ochorení.

ve ľk é
an ie ci en
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KTORÉ MILUJETE
Top cena

11,99

ks od

100–150 cm

11,99
ks

OBI č. 1002633

150–175 cm

15,99
ks

OBI č. 1002641

22,99
ks

OBI č. 1002658

DOKÁŽETE ČOKOĽVEK
79-118

Vianočný stromček
Symetrický rast, rovný kmeň. Obľúbená jedľa, nepichá, dlho vydrží, ideálna vianočná ozdoba.
Jedľa „Nordmann XL“, rezaná, výška cca 200 – 250 cm. (bez vyobrazenia) OBI č. 1002666 31,99 €/ks
Akcia, výška cca 150 – 250 cm. (bez vyobrazenia) OBI č. 1002674 14,49 €/ks
Len do vypredania zásob. Cena bez dekorácie.
Za správnosť zodpovedá OBI Slovakia s.r.o. Hodonínska 25, 84103 Bratislava.
Vyhradzujeme si právo na opravu chýb a zmeny cien. Zoznam predajní OBI nájdete na obi.sk.

175–200 cm
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BEZPEČNOSTNÉ DVERE

DACHMANN

Naše OCEĽOVÉ DVERE so ZÁRUBŇOU, CHRÁNIA-ZATEPLIA-ODHLUČNIA Váš domov

www.dachmann.sk

AKCIA 400€

PLASTOVé OKNá A DVERE

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

BIELE
vzor

kovanie ZDARMA

DREVENé A HLINíKOVé
OKNá

zameranie ZDARMA
v ponuke aj

SERVIS A OPRAVA OKIEN

INTERIÉROVÉ
DVERE
v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge všetky dvere SKLADOM
odborná montáž s licenciou
www.ocelovedvere.sk
ocelovedvere@ocelovedvere.sk
technickej služby od polície SR

- SIETE PROTI HMYZU, žALÚZIE

ZĽAVA -45%

Otvorené:
Po-Pia: 9-17

PP21-47 strana-

- ZASKLIEVANIE BALKóNOV
- GARážOVé BRáNY

Levočská 2, 080 01 Prešov, maxidachmann@gmail.com
34-0005-1

0905 468 802 KEŽMAROK, Hlavné námestie 78

- EXTERIéROVé žALÚZIE, ROLETY
- PREDAJ PARAPETNýCH DOSIEK

13

051/7718 607, 0903 634 202, 0915 547 169

83-0011

R
PE
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37-005

29,90 €

-48%

19,90 €

MÁTE TO ĎALEKO? NÁJDITE SI NA MAPE NAJBLIŽŠIU PREDAJŇU, KDEKOĽVEK STE
www.cerva.com/sis

-72%

exkluzívna
uvádzacia
cena

19,90 €

21,90 €

pôvodne 37,99 €

-10%

pôvodne 22,03 €

materiál: 100% polyester,
300T Taﬀeta
veľkosti: S - 4XL
farba: navy, antracit, čierna
» pánska zateplená vesta
» elastický pás
» zapínanie na zips
» dve bočné vrecká na zips

MAX NEO LIGHT
VESTA

exkluzívna
uvádzacia
cena

-12%

pôvodne 3,97 €

od

7,90 €

OC VIRMA, JUH lll., Suchoňová 4, 058 01 Poprad
tel.: +421 52 7731 887, info@pracovneodevykado.sk
www.pracovneodevykado.sk

-11%

pôvodne 8,89 €

4,90 €

-11%

pôvodne 5,53 €

materiál: 100% polyester
veľkosť: 105 cm a 135 cm
antracitová
farba:
» moderný opasok s dvojradovým
zapínaním
» vhodný ako doplnok k montérkovým
či voľnočasovým nohaviciam
» atraktívne vintage farebné
prevedenie, šírka 4cm

EN 166, EN 170, EN 172
normy:
dymová, žltá, číra
farba:
hmotnosť: 29 g
» polykarbonátový zorník s ochranou
proti poškriabaniu a zahmleniu
» ochrana proti letiacim častiam
» bezfarebný a žltý zorník s ochranným
ﬁltrom proti UV žiareniu
» dymový zorník s protislnečným ﬁltrom

MIANG
OPASOK

OCHRANNÉ OKULIARE

HALTON

-79%

pôvodne 93,10 €

PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o.

3,50 €

EN 388, EN 511, EN 420
normy:
veľkosť: 9, 10 ,11
farba:
žltá
» zateplené bezšvové pletené rukavice
» vyrobené zo syntetickej priadze
» s vrstvou mikroporézneho
paropriepustného penového latexu
v dlani a na prstoch
» s pružným nápletom na zápästí

EN 388, EN 511, EN 420
normy:
veľkosť: 8, 10 ,11
žltá
farba:
» zateplené, vodu odpudzujúce pletené
signálne nylonové rukavice
» s vrstvou PVC v dlani a na prstoch
» s komfortným froté zateplením
a pružnou manžetou

7,90 €

ZATEPLENÉ RUKAVICE

PALAWAN WINTER

-28%

pôvodne 55,04 €

RUKAVICE MÁČANÉ V PVC

TURTUR (ZIMNÉ)

48 - 60

veľkosti:

čierna/oranžová
farba:
» zateplené montérkové nohavice s náprsenkou
» vnútorná vrstva bavlnený ﬂanel
» tepelný komfort pri práci i pri nižších
vonkajších teplotách
» pohodlný štandard strih a vysoká odolnosť
namáhané miesta vystužené materiálom
polyester 600D
» zosilnené zdvojené kolená pre vloženie
nákolenníkov
» pútko na kladivo

65% polyester, 35% bavlna, 270 g/m

materiál:

2

19,90 €
EMERTON FLANNEL
NOHAVICE S NÁPRSENKOU

39,90 €

100% polyester (PU)

SLUŽBY

pôvodne 78,83 €

materiál: 100% polyester,
300T Taﬀeta
veľkosti: S - 4XL
farba: navy, antracit
» pánska zateplená bunda
» elastický pás
» zapínanie na zips
» dve bočné vrecká na zips

materiál: 65% PES, 35% bavlna
veľkosti: 48-60
farba: modrá/čierna
» nohavice pohodlného strihu
s funkčnými detailmi
» reﬂexné doplnky 3M
» zosilnené zdvojené kolená
» celokovové zipsy a cvoky
» vystuženie Invista CORDURA

materiál: 94% PES, 6% elastan
veľkosti: XS - XXL
farba: modrá/čierna
» pánska sofsthellová bunda
» reﬂexné doplnky 3M a
funkčné detaily
» vodeodolné zipsy, TPU membrána
» vnútorné zateplenie

MAX NEO LIGHT
BUNDA

ALLYN NEW
PRACOVNÉ NOHAVICE

reﬂexné
prvky

OTVÁRACIA DOBA:
Po - Pia 8:00 - 17:00
9:00 - 12:00
So
www.pracovneodevykado.sk

OC VIRMA, Juh lll., Suchoňová 4
058 01 Poprad
tel.: +421 52 7731 887
info@pracovneodevykado.sk

PRACOVNÉ ODEVY KADO s.r.o.

NAJBLIŽŠIA PREDAJŇA

ALLYN NEW
SOFTSHELLOVÁ BUNDA

reﬂexné
prvky

MESIACE

BUĎ PRIPRAVENÝ
NA ZIMNÉ

Akcia platí od 29. novembra do 19. decembra 2021
alebo do vypredania zásob. Ceny sú úvedené s DPH.

pracovné oblečenie

veľkosti:

S - 3XL
royal modrá, béžová
farba:
» pánska zateplená zimná bunda
» vynikajúce funkčné vlastnosti
» perfektné prepracovanie
» odnímateľná kapucňa
» elastická manžeta vo vnútri rukávov
» vnútorné vrecká
» vodeodolná, prievzdušná
» paropriepustnosť: 5000 mvp
» vodný stĺpec: 5000 mm

materiál:

OLZA
ZIMNÁ BUNDA
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-11%

PÔVODNE 7,73 €

5,00 €

exkluzívna
uvádzacia
cena

-18%

PÔVODNE 7,20 €

PONOŽKY

5,00 €

exkluzívna
uvádzacia
cena

39/40, 41/42, 43/44, 45/46
45% polyester COOLMAX, 3% elastan
40% bavlna, 12% nylon
navy
farba:
» univerzálne ponožky z vysoko
kvalitného a funkčného
materiálu
» zaisťujú komfort a tepelnú
reguláciu počas celého dňa
» vhodné do práce aj na
voľnočasové aktivity
» atraktívny dizajn ladiaci
s kolekciou NEURUM

veľkosti:
materiál:

NEURUM CAMOUFLAGE

veľmi ľahká vo veľkosti 36 váži len 700g

47 % sójové vlákno, 24 % bambusové vlákno,
2
24 % bavlna, 5% Spandex, 200 g/m
XS/S, M/L, XL/XXL, 3XL/4XL
sivá

-17%

PÔVODNE 23,93 €

100% polar ﬂeece
M/L, XL/2XL
modrá/sivá, čierna/červená

29,90 €

-28%

PÔVODNE 41,78 €

veľkosti: 38 - 46
čierna
farba:
» bezpečnostná holeňová obuv
» kovová bezpečnostná špička a stielka
odolná voči prepichnutiu
» podošva z dvoj-hustotného PU
s masívnou ochranou proti okopu
» SRC podošva odolná voči olejom
» zvršok z vodeodolnej kože

POLOHOLEŇOVÁ ZATEPLENÁ OBUV

-12%
RAVEN XT S3 CI SRC

4,90 €

PÔVODNE 5,56 €

» pánska ﬂeecová čiapka v atraktívnom dizajne
» športový strih
» s logom CRV

materiál:
veľkosť:
farba:

FLEECOVÁ ČIAPKA

TIWI

19,90 €

pánske zimné funkčné prádlo s dlhým rukávom
s prímesou bambusového vlákna
predĺžený zadný diel
vhodné ako spodný diel pod pracovné
oblečenie, aj na outdoorové
aktivity
» výborne saje pot
» odoláva zápachu

»
»
»
»

veľkosti:
farba:

materiál:

TRIČKO S DLHÝM RUKÁVOM

LION
47 % sójové vlákno, 24 % bambusové vlákno,
2
24 % bavlna, 5% Spandex, 200 g/m
XS/S, M/L, XL/XXL, 3XL/4XL
sivá

100% akryl
uni
sivá/čierna

exkluzívna
uvádzacia
cena

19,90 €

-13%

PÔVODNE 22,90 €

veľkosti: 36 - 46
čierna
farba:
» bezpečnostná členková obuv
» oceľová bezpečnostná špička
» PU/PU podošva odolná voči
olejom
» zvršok z reliéfnej štiepanej
kože
» zateplené umelou
kožušinou

ČLENKOVÁ ZATEPLENÁ OBUV

-22%
MAINZ SC-03-002 S1 CI SRC

2,90 €

PÔVODNE 3,72 €

» pletená čiapka s moderným dizajnom
» zosilnená vrstva zabraňujúca prefúkaniu

materiál:
veľkosť:
farba:

ELCHO

ZIMNÁ ČIAPKA

19,90 €

» pánske zimné funkčné spodky
» s prímesou bambusového vlákna
» vhodné ako spodný diel pod pracovné
oblečenie, aj na outdoorové
aktivity
» výborne sajú pot
» odolávajú zápachu

veľkosti:
farba:

materiál:

LION

SPODKY

SPOMÍNAME, FARMÁRI / SLUŽBY

Akcia platí od 29. novembra do 19. decembra 2021 alebo do vypredania zásob. Ceny sú úvedené s DPH.

6,90 €

veľkosti:
materiál:

37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46
75% bambusové vlákno
20% nylon, 5% elastan
béžová
farba:
» univerzálne ponožky pre
pracovné aj outdoorové
využitie
» materiál s vysokým podielom
bambusu
» poskytujú ideálny tepelný
komfort
» príjemné nosenie po celý deň
» logo „C“

veľkosti:
materiál:

PONOŽKY

39/40, 41/42, 43/44, 45/46
55% akryl, 25% Merino vlna
15% polyamid, 5% elastan
čierna/žltá
farba:
» veľmi teplé a vysoko
funkčné ponožky
» vhodné do náročných
klimatických podmienok
» zaisťujú pohodlie a ochranu
nohy v každom počasí
» atraktívny módny vzor

5,90 €

KRAZ BAMBOO

-54%

OTATARA

9,90 €

PÔVODNE 21,60 €

UNI
veľkosť:
oranžová
farba:
materiál: 100% acryl
» pánska čiapka z hrejivého úpletu
» ideálna na každodenné nosenie
» v horách aj v meste

veľkosť: S - L
čierna
farba:
materiál: 92% polyester, 3% elastan
» ľahká čiapka vyrobená z rýchloschnúceho a strečového
materiálu OPTI-DRY
» 2 zadné otvory pre pohodlné nosenie aj s copom
» reﬂexné logo v prednej časti
» pohodlná na nosenie vďaka plochým švom

KILPI NAYA

-60%

PÔVODNE 162,96 €

vyrobená z materiálu SIBERIUM 5000 CT, vodeodolná
odnímateľná kapucňa a kožušina na zips
dve predné vrecká, náprsné vrecko, vrecko na skipas
vnútorné vrecko na okuliare, odnímateľný snežný pás
vmútorné manžety a otvory pre palce
2
priedušnosť: 5000 g/m /h
vodný stĺpec: 5000 mm

100% polyester
36 - 46
čierna

64,90 €

»
»
»
»
»
»
»

materiál:
veľkosti:
farba:

PÁNSKA ZIMNÁ ČIAPKA

PONOŽKY

KILPI TESSA-W

DÁMSKA LYŽIARSKA BUNDA

UNISEX BEŽECKÁ ČIAPKA

-60%

PÔVODNE 83,28 €

pánska mikina na zips
vhodná ako stredná vrstva pre outdoorové a športové aktivity
štrukturovaný elastický materiál OPTI-STRETCH
odvádza vlhkosť a bráni strate vlastného tepla
vysoký límec, 2 zipsové vrecká a sťahovanie spodného lemu

96% polyester, 4% elastan
M - XXL
sivá

KILPI TAIL-U

»
»
»
»
»

materiál:
veľkosti:
farba:

PÁNSKA OUTDOOROVÁ MIKINA

KILPI TAURER-M

POPRADSKO
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ZÁRUKA

ROKOV

STOLIČKOVÉ VÝŤAHY

AIW - Práca pre opatrovateľky
seniorov v Rakúsku
Veľmi obľúbené
 Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na zakúpenie

• pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní
• v decembri výrazná zľava z poplatku!
• 14-dňové turnusy, rakúska živnosť
• zarobte si pred Vianocami alebo dvojnásobne
cez Vianoce!

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

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

· opatrovateľský kurz a prax

0800 24 24 44

· dobrá znalosť nemeckého jazyka
· vek 25 až 60 rokov

Jednoducho spolu prejdeme
všetky kroky k novej práci.

www.aiw.sk

Facebook: aiwsk

Sme tu pre Vás po celom Slovensku
Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku



BEZPLATNÁ
INFOLINKA
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0800 162 162

52-0065

Zavolajte hneď a zmeňte
svoj život novou prácou

32-001-8

Kritériá
pre spoluprácu :

