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! ZBAVÍTE sa všetkých dlhov !

 ! Volajte 0905 638 627 ! -nátery striech
-nátery kostolov
-oprava komínov

0908 337 893

ŠUMNÁ 
STRECHA

MICHAL
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PEKNÁ STRECHA

OPRAVY

VÝMENA

NÁTERY 

STRIECH

lacno a kvalitne

tel.: 0908 842 631
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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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Ponúkam
za výhodnú cenu

KOMPLETNÉ
ČISTENIE

KOPANÝCH
STUDNÍ

tel.0905 764 689
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Novoveská Huta, Spišská Nová 
Ves, Danišovce, Harichovce, Hra-
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Markušovce, Odorín, Spišské To-
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Spišské Vlachy, Spišský Hrušov, 
Teplička 
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BV   97.240 Bratislavsko Východ
BZ  106.540 Bratislavsko Západ
DS  34.320 Dunajskostredsko
GA  34.390 Galantsko+Šaliansko
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KM  16.450 Komárňansko
LV  30.580 Levicko
MA  29.680 Malacko
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SC  35.420 Senecko
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BJ  37.210 Bardejovsko+SK+SP
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KE  92.130 Košicko
KS  24.900 Košicko okolie
SL   12.940 Ľubovniansko
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PO  49.940 Prešovsko+SB
SN  32.540 Spišsko+LE+GL
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pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
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de, že viete o mieste, kam naše noviny 
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.
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DISTRIBÚCIA (32.540 domácností)

»Kúpim SIMSON,STELU,-
PIONIER,JAWA 350, aj die-
ly.0949505827

»Kúpim za hotovosť 1-2 iz-
bový byt v SN,PP,LE.Rýchla 
platba a dohoda.Nie som 
RK.0905369394

»Kúpim haki lešenie. tel 
0908 532 682

»Kupim krmnu repu. SNV, 
LE. 0949469837
»Predam kozie mlieko 2e . 
0905636693

»Kúpim odznaky po voja-
koch, partizánoch, hasičoch 
0907910755

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

Chcete si
ripodať 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 ne-
funguje u operátorov O2 a 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.

11 HOBBY A ŠPORT   

14 RôZNE / iné    

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

05 DOMY / predaj   

15 HĽADÁM PRÁCU    

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

16 ZOZNAMKA    

30. apríla 1789    
sa George Washington stal prvým prezi-
dentom USA.

Výročia a udalosti 1. mája 1890    
sa konala prvá medzinárodná oslava 
Sviatku práce.

Výročia a udalosti
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BIELE
vzor

BIELE
vzor

DUB
MATNÝ

ORECH
MATNÝ

DUB
MATNÝ

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

odborná montáž s licenciou
technickej služby od polície SR

AKCIA 440€

v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge    všetky dvere SKLADOM

Otvorené:

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

spissko.sk
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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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INZErÁT,KTOrÝ
prEDÁVa

0905 719 139
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6. mája 1937  
havaroval a zhorel Hindenburg, najväčšia 
vzducholoď všetkých čias.

7. mája 2009  
na samite Európskej únie v Prahe bolo 
založené Východné partnerstvo.

Výročia a udalosti

Už o pár dní, presne 8. mája, si pri-
pomenieme významný deň v deji-
nách ľudstva - Deň víťazstva nad fa-
šizmom a výročie ukončenia druhej 
svetovej vojny v Európe.

8. máj je na Slovensku štátnym 
sviatkom. Predstavitelia politického, 
spoločenského i kultúrneho života 
každoročne v tento deň kladú vence pri 
pamätníkoch padlých vojakov, aby si 
pripomenuli ich pamiatku a zároveň, 
vzdali úctu všetkým obetiam druhej 
svetovej vojny. Zahynuli počas nej mi-
lióny ľudí, pričom medzi mŕtvymi zďa-
leka neboli len vojaci.

O to viac desivé je v týchto dňoch 
to, že po dlhých rokoch upevňovania 
mieru a budovania slobody, keď sme 
boli presvedčení, že sa už nič podobné 
nemôže opakovať, čelíme vojne, odo-
hrávajúcej sa hneď za hranicami našej 
vlasti. Deň čo deň sledujeme v médiách 
fotografie a videá z okupovaných ob-
lastí Ukrajiny, vidíme na nich bombar-
dovaním zničené mestá, mŕtve telá le-
žiace na ich uliciach, zdesené pohľady 
tých, ktorí nemajú kam uniknúť. Cítime 
s miliónmi ľudí, ktorých vyhnal agresor 

z ich domovov, oddelil rodičov od detí a 
spôsobil im traumu na celý život.

8.máj je oslavou nielen konca nie-
koľko rokov trvajúceho vojnového utr-
penia, ale najmä veľké historické víťaz-
stvo – víťazstvo nad fašizmom. Tento 
deň je oslavou porážky nepochopiteľ-
nej ideológie, aká sa mohla zrodiť iba v 
hlave šialenca, ktorý bol presvedčený o 
tom, že jeden národ môže rozhodovať o 
osude ľudstva a vládnuť svetu. Je veľmi 
smutné, že sme aj v 21. storočí svedka-
mi podobnej neľudskosti.

Mnohí z nás sa vyberú v týchto 
dňoch na pietne miesta, aby vzdali 
poctu a vyjadrili vďaku všetkým, kto-
rí bojovali a padli v boji za naplnenie 
túžby po slobode a umožnili nám život 
v mieri. V týchto dňoch 
si viac ako kedykoľvek 
predtým uvedomuje-
me, že by sme mier 
nemali považovať 
za samozrejmosť 
a nikdy by sme 
nemali dopustiť, 
aby sa história 
opakovala.

Pripomíname si 
Deň víťazstva nad fašizmom

» Renáta Kopáčová, redaktorka

Nechajte sa zlákať návštevou naj-
väčšieho travertínového územia 
na Slovensku, ktoré právom patrí 
medzi unikátne klenoty slovenskej 
prírody. Obdivovať môžete skalné 
útvary, puklinové jaskyne, rokliny 
či priepasti a to všetko na jednom 
mieste, v skalnom meste Dreveník.

Skalné mesto Dreveník má dĺžku 
približne 2 kilometre. Samotný kom-
plex sa rozdeľuje na dve základné 
skalné mestá - Peklo a Raj. Už názvy 
vypovedajú o charaktere jednotlivých 
skalných miest. Peklo je pochmúrna 
spleť úzkych skalných chodieb, ktoré 
zvierajú až 40 metrov vysoké steny. 
Naopak Raj je tvorený rozmanitými ve-
žičkami. Priaznivcov histórie upútajú 
zvyšky starého slovanského hradiska 
a na svoje si tu prídu aj milovníci hoj-
ne sa vyskytujúcich fosílií či vzácneho, 
neraz prísne chráneného, rastlinstva a 
liečivých byliniek. Veľmi pôsobivá je aj 
vrcholová plošina Dreveníka. Z jej naj-
vyššieho bodu sa vám naskytne krásny 
pohľad na okolie - Hornádsku kotlinu, 
blízke Branisko, Volovské vrchy a Le-
vočské vrchy. Okrem výhľadu vás ur-
čite zaujmú aj typické krasové formy - 
závrty a škrapy. Množstvu nádherných 

výhľadov kraľuje pohľad na majestátny 
Spišský hrad, po jeho prehliadke si ne-
nechajte ujsť ani návštevu Kostola Du-
cha Svätého v Žehre, v ktorom najvzác-
nejšie pamiatky sú nástenné maľby, 
tvoriace ucelený ikonografický cyklus.

Ako sa tam dostať
Prírodnou rezerváciou Dreveník ve-

die približne štyri kilometre dlhý zna-
čený turistický a náučný chodník zo 
Spišského Podhradia a z obce Žehra. 
Dostanete sa tam však aj z parkoviska 
pod Spišským hradom.

Prírodná rezervácia Dreveník je za-
písaná na Zozname svetového dedič-
stva UNESCO.

Informácie a foto poskytla KOCR 
Košice Región Turizmus

Skalné mesto Dreveník

» ren
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Reálna  záruka

12 rokov

OBNOVA STRIECH

0949 765 613

OBNOVA

ETERNITOVÝCH /AJ VLNITÝCH/ A PLECHOVÝCH STRIECH

VÝMENA ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV

OBNOVA KOMÍNOV

OBHLIADKA ZDARMA

OBNOVA

ETERNITOVÝCH /AJ VLNITÝCH/ A PLECHOVÝCH STRIECH

VÝMENA ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV

OBNOVA KOMÍNOV

OBHLIADKA ZDARMA

PUR  IZOLÁCIEPUR  IZOLÁCIE

Najčítan
ejšie

regioná
lne

noviny
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Objednávajte do 10.mája 2022 v starých cenách !!!

NAJLACNEJŠIE ZNAČKOVÉ OKNÁ

Zabezpečíme:
-Montáž
-Žalúzie
-Parapety
-Siete proti hmyzu

SCHUCO-VEKA-GEALAN – ALUPLAST - SALAMANDER NEMECKÉ PROFILY + KOVANIE

NOVÉ OKNÁ VYROBÍME DO 3 TÝŽDNOV

Tel.: 0944 520 556  e-mail: plastoveokna.poprad@gmail.com

SKLADOM IHNEĎ K ODBERU VIAC AKO 300 KUSOV NOVÝCH OKIEN A DVERÍ

...ceny okien sú konečné, vrátane DPH !!!
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Vizualizácie 
a cenové ponuky

Stavebné 
práce

Predaj kúpeľňovej 
a kuchynskej keramiky, 

sanity

REALIZÁCIE
KÚPEĽNÍ A INTERIÉROV

Novoveská cesta 37, 
054 01 Levoča

Otváracia doba:
Po - Pi: 8.30 –12.00 / 13.00 - 16.00
So: na objednávku

Telefón:
0907 172374, 0907 541494
E-mail:
inex@inexbasista.sk
www.inexbasista.sk
      inex.basista
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LETANOVCE  

PD Hôrka nad Váhom, hydinárska farma

Predaj od  8. 00 - 16. 00 h.

Predaj 12-18 týž. odchovaných kuričiek DOMINANT 

Tel: 0905 231 034, 0905 429 495
pdhorka@nextra.sk
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Objednávky na tel. č.: 052/776 73 59, 052/776 73 60, 0911 952 229

Informácie: Pondelok - Piatok od 8.00 do 15.00 hod.

Prijíma objednávky na

jednodňové

okolo 1 kg

7-týždňové

6-16 týždňovéň
 s.r.o.

 290
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Levanduľa je pre svoju príjemnú až 
omamnú vôňu veľmi obľúbená aj 
v našich záhradách. Táto rastlin-
ka s charakteristickými fialovými 
kvietkami má v našich domácnos-
tiach mnohoraké využitie a osoží aj 
nášmu zdraviu.

Levanduľa nielenže skrášli a pre-
vonia náš príbytok, či ochráni šatstvo 
pred moľami, ale pomôže aj pri nespa-
vosti a uľaví pri viacerých zdravotných 
problémoch. Jej kvety sa využívajú 
dokonca aj v kuchyni na ochutenie 
omáčok a dresingov či na dekorovanie 
zákuskov.

Liečivé účinky
V ľudovom liečiteľstve sa využívala 

levanduľa úzkolistá už od pradávna. 
Na náš organizmus má táto rastlinka 
upokojujúce aj dezinfenkčné účinky. 
Pomáha pri dne, reumatizme či zápa-
loch nervov. Využíva sa aj pri migréne, 
búšení srdca a pri žalúdočných ťažkos-
tiach.

Pestovanie
Levanduľa obľubuje slnečné stano-

vište. V záhradníctve zakúpené prie-
sady vysádzajte do vzdialenosti pri-
bližne 30 centimetrov, pretože sa ešte 
rozrastú.

Zber a sušenie
Levanduľa kvitne od júna až do sep-

tembra. Zberajte ju na začiatku kvitnu-
tia počas slnečných dní. Pri jej zbere 
vám dobre poslúžia nožnice – strihajte 
ju do kytice a sušte v menších trsoch 
zavesených na tmavom vzdušnom 
mieste. To, že je už bylinka suchá a pri-
pravená na uskladnenie zistíte tak, že 
sa jej stonky ľahko lámu. V takom prí-
pade stiahnite prstami kvietky a vložte 
do dobre uzatvárateľnej nádoby. Skla-
dujte na suchom a tmavom mieste.

Pozor!
Tak ako v prípade iných byliniek, aj 

levanduľu úzkolistú používajte s mie-
rou a čaj či olej nepite dlhodobo.

Levanduľa upokojí myseľ 
aj pokožku, zmierni bolesti

» ren
Levanduľa.  zdroj foto JillWellington pixabay

4. mája 1953 
získal Ernest Hemingway za román Starec a more Pulitzerovu cenu.

Výročia a udalosti
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INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
0905 719 139
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www.virivkyonline.sk
0949 444 033
info@virivkyonline.sk

����������������
luxusných víriviek 

po celom Slovensku
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www.medikaexpert.sk

( dostupné od Pon. - Pia.)

0904 552 345

JÓDOVÉ TABLETKY
150 mcg

,2010  s DPH
EUR

V LIPOZOMÁLNEJ FORME
Vitamín D3

,6016  s DPH
EUR

Vitamín C pomôže aj alergikom
Ako súvisí vitamín C s alergickou 

reakciou, sennou nádchou, alebo in-
toleranciou?

Je tu jar, všetko kvitne a tak sa pre 
mnohých z nás začína nepríjemná časť 
roka. Nepríjemná preto, že je spojená 
s alergiami. Alergia je dôsledkom zvý-
šenej hladiny histamínu, resp. jeho 
vyplavovania z buniek. Vyplavovanie 
histamínu je sprevádzané rôznymi ne-
príjemnými prejavmi ako je svrbenie, 
pálenie, opuchy slizníc. Najnepríjem-
nejšou reakciou je anafylaktický šok. 

Vedecké štúdie potvrdili, že vitamín 
C má schopnosť regulovať vysokú hla-
dinu histamínu a tak do značnej miery 
je schopný ovplyvniť reakciu metabo-
lizmu pri prejavoch alergickej reakcie. 
Vedci zistili, že v prípade nízkej hladi-
ny vitamínu C v tele, dochádza v prípa-
de alergických podnetov u alergikov k 
väčšej miere vyplavovania histamínu.

Prečo lipozomálna forma 

V dnešnej dobe je trh zaplavený rôz-
nymi dostupnými formami vitamínu 
C, od kapsulového, tabletkového, te-
kutého až po aplikáciu injekčnou for-
mou priamo do žily. Dnes sa sústredí-
me na najefektívnejšiu formu užívania 

vitamínu C, ktorou je lipozomálna for-
ma. Prečo je lipozomálna forma taká 
žiadaná? Názov „lipozomálna forma“ 
je odvedený od slova „lipo“, teda tuk. 
Pri lipozomálnej forme podávania lie-
ku sú dôležité látky bezpečne ucho-
vané v tukových obaloch mikrosko-
pickej veľkosti, ktoré zaručujú vysoké 
vstrebávanie až v krvnom riečišti. Je 
to spôsob zdravého a prírodného za-
púzdrenia, ktoré chráni živiny obale-
né v tukoch pred porušením zo strany 

kyselín v žalúdočnom trakte.
Tento spôsob spracovania živín je       

v kvalitnejšej forme bez GMO, bez lak-
tózy, bez pridaného cukru a je vhodný 
aj pre vegánov. A práve takúto neinva-
zívnu a zároveň vysoko efektívnu a fi-
nančne dostupnú formu užívania vita-
mínov prináša vo svojich produktoch 
značka Medika Expert. Vstrebateľnosť 
lipozomálneho vitamínu je až 90% - 
čo je najvyššia dosiahnutá vstrebatel-
nosť na trhu.                                     » red.

CENA 
3
3
-0
0
2
5



SN22-17 strana-8

SPRAVODAJSTVO / SLUŽBYNajčítanejšie regionálne noviny
8

87
-0
00

4

WWW.CKDAKA.SK
02 / 44 555 000 94

-0
03

0

52
-0
00

2

CELOSVETOVÝ 
LÍDER

INŠTALÁCIA  
ZA 1 DEŇ

ROKOV ZÁRUKA  
A SERVIS

ROVNÉ PRE INTERIÉR

10%
ZĽAVA*

TOČITÉ PRE INTERIÉR

10%
ZĽAVA*

PRE EXTERIÉR

10%
ZĽAVA*

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

0800 162 162
�
Sme tu pre Vás po celom Slovensku 

* Táto kampaň sa vzťahuje iba na produkty zakúpené v tomto mesiaci.

�  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

SPÔSOBUJÚ VÁM VAŠE  
SCHODY DOMA PROBLÉM?
Máme pre Vás riešenie!
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