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INZERCIA
0907 877 862

ROZUMNÁ
PÔŽIČKA0915 965 075

zamestnaným
SZČO (aj bez DP)

dôchodcom

PRÁCA PRE:
ELEKTRIKÁROV

v Nemecku• Hľadáme partie ale aj jednotlivcov
• Práca celoročne
•  Vlastné auto, vlastné náradie 
• Možnosť poskytnutia firemného
   auta a náradia
• Ubytovanie zabezpečuje
  a hradí firma  a hradí firma

ŽIVNOSŤ OD
21 €/HOD.

0950 301 301 85
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-nátery striech
-nátery kostolov
-oprava komínov

0908 337 893

ŠUMNÁ 
STRECHA

MICHAL
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• ROYAL CLEAN •
• Čistenie hrobov    • Obnova písma

• Čistenie zámkových dlažieb, betónových plôch,...
• Predaj čistiacej a impregnačnej chémie

AKCIA PLATNÁ PRI OBJEDNÁVKACH DO 15.5.
JEDNOHROB  90€  65€

     DVOJHROB  140€  95€
Obnova písma   1,20€  1€/ZNAK

Impregnácia a doprava ZDARMA
Záruka na znaky

0911 996 087   0949 651 250    info@cistenie-hrobov.sk    www.cistenie-hrobov.sk

Stará Ľubovňa
Obrancov mieru 3, 064 01

tel.: 052/431 72 97

Exkluzívne iba u nás 
so šošovkami KODAK

Optika sa nachádza
v budove Nemocnice.

Otváracie hodiny:
PO - PIA   7:30 - 15:00
SO - NED ZATVORENÉ

S
Obrancov m

tel.: 

Otv

Kompletné

dioptric
ké okuliare

od 49,50 €

na čítanie, do diaľky,
 na blízko

Obrancov m
ieru

S
ládkovičová

B
ud

o
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Za tento kupón dostaneš 
k nákupu okuliarov do 31.5.2022

handričku z mikrovlákna 
a púzdro ZADARMO
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Žijeme v uponáhľanom svete a 
sme čím ďalej tým viac vystavení 
stresu, ktorý nás ničí. Upozorňu-
jú na to odborníci a potvrdzujú 
to aj mnohé vedecké štúdie. Roz-
lišovať však musíme medzi stre-
som bežným, ktorý trvá krátko a 
je len prirodzenou reakciou náš-
ho organizmu na nebezpečen-
stvo a stresom dlhodobým, ktorý 
pre nás predstavuje mnohé zdra-
votné riziká.

Nie je v našich silách sa stre-
su úplne zbaviť, a ani by to nebolo 
správne, pretože v niektorých situá-
ciách nám môže dokonca zachrániť 
život. Ale aj v prípade stresu platí, 
že všetkého veľa škodí, a preto je 
dôležité naučiť sa ho znížiť na prí-
pustnú hranicu.

Spôsobov, ktorými môžeme 
zabojovať proti nadmernému stre-
su, je viacero, pričom kľúčový je 
náš životný štýl. Odborníci zväčša 
radia, aby sme si dopriali dostatoč-
né množstvo spánku, dodržiavali 
zdravé stravovacie návyky, pravi-
delne sa venovali pohybu a pobytu 
na čerstvom vzduchu, trávili čas s 
rodinou a priateľmi a našli si čas na 

relax, koníčky či meditáciu.
A možno by sme si v prípa-

de zvládania stresu mohli zobrať 
príklad od Dánov. Tí patria k naj-
šťastnejším národom na svete a 
pre životnú pohodu majú dokonca 
vlastné pomenovanie, a tým je hyg-
ge. Pod týmto slovom si môžeme 
predstaviť všetko, čo nám pomôže 
navodiť príjemný pocit.  Či už je 
to útulne zariadený príbytok, vy-
chádzka v parku, večer strávený 
sledovaním obľúbených seriálov, 
šálka čaju na terase s priateľmi, 
predĺžený víkend na chate s partne-
rom alebo pyžamový deň s deťmi.

Ak chceme viesť spokojnejší ži-
vot, musíme najskôr nájsť pokoj a 
vnútornú rovnováhu. Obklopiť sa 
vecami, ktoré sú pohodlné a ľuď-
mi, s ktorými sa cítime 
dobre a v bezpečí. 
Zažiť každý deň nie-
čo príjemné, tešiť 
sa z maličkostí a 
vychutnávať si 
každý okamih, 
jednoducho si 
užívať život.

Najmä si to užívajme

» Renáta Kopáčová, redaktorka

Kôpor voňavý (Anethum grave-
olens) je bylinka pochádzajúca z 
Ruska a oblasti Stredomoria. Ob-
sahuje veľa zdraviu prospešných 
látok a uplatnenie nájde aj v našej 
kuchyni. 

Liečivé účinky
Kôpor obsahuje horčík, draslík, fos-

for, meď, sodík, zinok, železo, vápnik, 
omega 3 a 6 mastné kyseliny, ale aj 
vitamíny A, B a C. Obsahom monoter-
pénov a flavonoidov nás chráni pred 
voľnými radikálmi, neutralizuje nie-
ktoré typy karcinogénov ako napríklad 
benzopyrény, ktoré sú súčasťou dymu 
z cigariet, uhlia a odpadových spaľov-
ní. „Prchavé oleje v kôpri majú jasne 
preukázateľný antibakteriálny účinok, 
podobne ako cesnak. Okrem toho je 
výborným zdrojom vápnika a tým je 
prospešný pri prevencii osteoporózy“, 
hovorí Mgr.Blažová z Poradne zdravia 
Regionálneho úradu verejného zdra-
votníctva Bratislava. Jeho konzumácia 
sa podľa odborníčky odporúča aj doj-
čiacim mamičkám, pretože podporuje 
tvorbu materského mlieka.

Pestovanie
Kôpor obľubuje slnečné stanoviš-

te. Vysievajte ho priamo na hriadku 
v záhrade, ale dariť sa mu bude aj v 
kvetináči. V tom prípade však bylinke 
zadovážte dostatočne hlbokú nádobu, 
keďže má dlhý koreň.

Zber
Semená kôpru zberáme v auguste a 

septembri, keď vňať začína žltnúť. Jeho 
zelenú časť zberáme počas celej sezó-
ny.

Použitie
Lístočky kôpru používame v kuchy-

ni na dochutenie omáčok, pečených 
rýb i šalátov.

Náš tip:
Kôpor si môžete nasušiť, prípadne 

zamraziť aj do zásoby. Do nádobky ur-
čenej na výrobu kociek ľadu vložte líst-
ky kôpru a zalejte vodou. Ľadové kocky 
vám v zimných mesiacoch výborne 
poslúžia pri príprave omáčok. Ak máte 
kôpru veľa, jeho čerstvé vetvičky môže-
te mraziť aj v plastových vzduchotes-
ných nádobách.

Pestujeme bylinky - kôpor

» ren
Ilustračné foto. zdroj Kathas_Fotos pixabay
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99Volajte 0905 638 627   www.LCU.sk

! OCHRANA pred BANKAMI, pred PODVODMI 
aj DRAŽBAMI, aj na SÚDE !

PREPRAVA NA LETISKÁ
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+421 903 385 843 - www.pali-transport.sk
KRAKOW - VIEDEŇ - RZESZÓW - KATOWICE - BUDAPEŠŤ - BRATISLAVA
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FRÉZOVANIE 
a VLOŽKOVANIE

0905 279 418
Michal Hudáč

Kontaktujte nás v pracovných dňoch 
od 7.00 do 17.00 hod.

obhliadka 
ZDARMA

 revízie komínov 
 ku kolaudáciám RD
 frézovanie a vložkovanie komínov
 strojové čistenie 
 zadechtovaných komínov
 fasádne komíny
 čistenie a kontrola komínov

www.kominar-poprad.sk
www.kominyfrezovanie.sk
Erimont s.r.o. Lučivná 315

komínov

Výroba vstavaných skríň, 

kuchynských liniek, 

pokládka plávajúcej podlahy, 

výroba záhradného nábytku 

a iné... 0911 240 274
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18. mája 1984
začala výstavba sídliska Ťahanovce v Ko-
šiciach

Výročia a udalosti

15. mája 1948  
Prvá arabsko-izraelská vojna: Egypt, Jordánsko, Libanon, Sýria, 
Irak a Saudská Arábia zaútočili na Izrael   

Výročia a udalosti
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1051/7718 607, 0903 634 202, 0915 547 169

     

DACHMANN
www.dachmann.sk

PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE
DREVENÉ

A HLINÍKOVÉ
OKNÁ

SERVIS A OPRAVA OKIEN

- EXTERIÉROVÉ ŽALÚZIE, ROLETY
- PREDAJ PARAPETNÝCH DOSIEK 
- ZASKLIEVANIE BALKÓNOV 
- SIETE PROTI HMYZU, ŽALÚZIE 
- GARÁŽOVÉ BRÁNY

Levočská 2, 080 01 Prešov, maxidachmann@gmail.com
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auto-moto/iné

» Kúpim SIMSON, STELU, 
PIONIER, JAWA 350, aj diely. 
0949 505 827

» Kúpim staré, mechanické 
hodinky, bankovky, mince. 
Tel. 0905/767 777

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 operátorov O2        
a 4ka. TIP 1: Ak chcete inzerát 
na viac týždňov, pošlite rov-
nakú 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 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

0908 479 600 

Chystáte sa predať svoj byt, 
dom alebo pozemok

príďte k nám do kancelárie 
MAXXIMA Real

Realitná kancelária
Hypotekárne centrum

Real

A vybavíme Vám aj úver 
a to bez starostí

 a poplatkov

Mgr. Jana Šoltýsová

Levočská 2/A
OD Kocka

Stará Ľubovňa

-----------------------------

-----------------------------www.maxxima.sk

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
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INZERCIA
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FORMALITY VYBAVÍME ZA VÁS

STAČÍ ZAVOLAŤ  PRÍDEME KEDYKOĽVEK

PENIAZE V HOTOVOSTI    IHNEĎ

sídlo Sabinov   0917 722 447
kalejatransport@gmail.com
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Zabezpečíme vína
podľa vašej chuti 

na svadby, oslavy, do penziónov 
za najlepšiu cenu 

aj s vami navrhnutou etiketou.

Nad 15 eur robíme rozvoz  

v rámci mesta Poprad.

Nájdete nás

Fraňa Kráľa 44,  Poprad-Veľká

(pri pekárni Velička)

Tel.: 0905 603 683

E-mail: umiglanca@gmail.com

Ako jediní ponúkame sudové

Ríbezľové víno PEREG

od Pereg, s. r. o., Modra

a červené víno HRON,

ktorý patrí k Slovenským

novošľachtencom.

V ponuke máme aj kvalitné

fľaškové vína

len zo Slovenských viníc.

Ponúkame 15 druhov 
čapovaných vín

z rôznych vinárskych oblastí 
ako z Topoľčianok, Vrábel, Dvorov nad Žitavou, 

Modry, Veľkého Krtíša, Častej
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Spoločnosť Jobbees ako prvá na svete 
rozbieha unikátny slovensko-český pro-
jekt pod názvom Rollnik. Vďaka nemu 
budú môcť získať stálu prácu v oblasti 
poľnohospodárstva aj ľudia, ktorí boli 
doposiaľ zvyknutí len na krátke, jedno-
razové, či sezónne brigády.

Vďaka dlhoročným skúsenostiam a sil-
nému zázemiu, dokázala spoločnosť Job-
bees vytvoriť revolučnú profesiu, v ktorej 
záujemcovia nájdu stály, trvalý pracovný 
pomer na pracovnú zmluvu, a to aj na 
dobu neurčitú, s istotou a stabilitou až do 
dôchodku. Jej názov Rollnik je kombiná-
cia slovenského slova roľník, teda gazda, 
hospodár, farmár a anglického slova roll, 
teda rolovať, otáčať, posúvať. „Ide o to, že 
ľudia budú počas celého roka „rollovať“, 
to znamená premiestňovať sa z miesta na 
miesto, pracovať niekoľko týždňov v za-
hraničí, potom byť doma s rodinou, opäť 
niekoľko týždňov v zahraničí, opäť doma 
a vykonávať pritom rozličné poľnohospo-
dárske činnosti od práce vo vinohradoch, 
v ovocných sadoch či na chmeľnici až po 
zber úrody, vždy podľa toho, ako to má 
príroda zariadené, a to počas celého roka,“ 
objasňuje Martin Sebera, konateľ spoloč-
nosti Jobbees a dodáva, že ľudia, ktorí 
túto prácu už vyskúšali, sú spokojní. Vek 
pritom nehrá úlohu. „Spravidla zarábajú 
viac peňazí než v iných nekvalifikovaných 
prevádzkach a získavajú stále zamestna-
nie na zmluvu, so všetkými istotami a vý-
hodami,“ upresňuje.

Istoty aj na dôchodok
Projekt Rollnik má aj výrazný sociálny 

efekt a niektorým ľudom významne zlep-
ší kvalitu ich života a zabezpečí ich aj na 
dôchodok. „Sezónne práce v poľnohospo-
dárstve patria k typickým „dohodovým“ 
prácam. Treba si uvedomiť, že niektorí „do-
hodári“ sú evidovaní na úrade napríklad 
aj dvadsať rokov, neustále sa odhlasujú a 
prihlasujú, aby išli pracovať niekam na do-
hodu o vykonaní práce. Z dohody nemajú 
žiadne zdravotné poistenie, žiadne dôchod-
kové poistenie, žiadne istoty. Dôchodkový 
vek si počká na každého bez rozdielu, a nie-
ktorí nebudú mať nárok ani na minimálny 
dôchodok,“ upozorňuje konateľ a pripomí-
na, že vďaka stálej práci, ktorú Rollnik po-
núka, majú ľudia nielen pravidelný príjem, 
ale môžu dostať svoje financie späť pod 
kontrolu a zabezpečia sa aj na neskoršie ob-
dobie. „Poľnohospodárstvo je jedno z mála 
odvetví, kde sa bude manuálne pracovať 
ešte dlho, preto je tu istota práce až do dô-
chodku,“ uzatvára Martin Sebera.

Rollnik – nový druh zamestnania na svete

» PR článok, zdroj foto Rollnik

Prijmeme na dlhodobú spoluprácu

DO NEMECKA

+

2500 - 3000€
ELEKTRIKÁR A POMOCNÝ ELEKTRIKÁR

STAVBÁR
POKRÝVAČ PLOCHÝCH STRiECH
VODÁR/KURENÁR/INŠTALATÉR

Hľadamé
pracovníkov na vedúce

pozície v oblasti stavebníctva.
Nemecký jazyk podmienka

Nástup ihneď

+421 944 016 775 85
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0
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Práca pre pre 
MUŽOV, ŽENY a PÁRY 

s ubytovaním

0918 723 654
0917 650 018 - 0915 971 823

ČESKÁ REPUBLIKA I NEMECKO
Prácu už hľadať nemusíš, s nami pracuješ už zajtra.
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www.pracahned.eu

Automobilka Jaguár Land Rover
hľadá aj teba, 

tak neváhaj a zamestnaj sa.
Ubytovanie, doprava a nadštandardný plat ťa čaká. 

0908 961 969  0917 839 697  0948 002 048
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Má 44 rokov. Ráno vstane, po modlitbe 
si cez reverendu navlečie nepriestrelnú 
vestu. Z diaľky sa ozýva dunenie, kto-
ré niekedy príde nebezpečne blízko. S 
prilbou na hlave sa napriek tomu vy-
berie do katedrály, nie však aby slávil 
omšu. Priestor s vybitými oknami teraz 
slúži ako sklad humanitárnych zásob.

Pavlo Hončaruk je biskupom v 
ukrajinskom Charkove. Za uplynulých 
11 týždňov sa z neho stal aj manažér, 
logista, organizátor, reportér, sklad-
ník, nosič, šofér, psychológ, sociálny 
pracovník. Prepája naprieč vierovy-
znaniami. Spolu s pravoslávnymi 
duchovnými slúži v podzemí metra 
bohoslužby pre ľudí, ktorí tu našli úto-
čisko. Denne organizuje rozvoz jedla a 
najpotrebnejších vecí pre rodiny ukryté 
v tmavých pivniciach. 

Mesto je podobne veľké ako Mní-
chov, pred vojnou malo 1,5 milióna 
obyvateľov. Teraz sú kedysi rušné síd-
liská opustené, domy zničené. Biskup 
Hončaruk však vie, že tu stále žijú ľu-
dia. „Okrem modlitby a každodennej 
omše sa takmer každý deň snažíme do-
stať humanitárnu pomoc do bunkrov. 
Nakladáme autá, prechádzame naoko 
opusteným a zdevastovaným mestom 
a rozprávame sa s ľuďmi, utešujeme 
ich, spovedáme.“ Ani kostoly nie sú 
bezpečným miestom, pokiaľ nemajú 

suterén. Bomby a rakety padajú bez 
rozdielu na všetky budovy. „Nič už nie 
je sväté,“ hovorí biskup Hončaruk. 

Kto mohol, utiekol na západ. Ostat-
ným posielajú pomoc zo zahraničia, 
no v istej miere aj zo západných oblastí 
Ukrajiny. Kyjevský arcibiskup Svjatoslav 
Ševčuk v rozhovore s ACN podčiarkol vý-
znam udržania ekonomiky: „Je dôležité, 
aby sa potraviny a iné výrobky na Ukra-
jinu len nedovážali, ale aby sa uchovala 
ich výroba v regiónoch, kde to je v súčas-
nosti možné. Aj takto musíme ľuďom dá-
vať nádej, orientáciu a posilňovať ich.“ 

Kňazi a rehoľníci naďalej ostávajú 
s miestnymi. Ani biskup Hončaruk ne-
uvažuje o odchode z Charkova: „Kým 
budú v meste veriaci, budem s nimi. 
Boh a moja viera mi k tomu dajú silu. 
My – kňazi – nie sme ozbrojení. Našimi 
zbraňami sú Božie slovo a modlitba.“

Informácie o možnosti pomôcť obetiam 
vojny nájdete na www.acnslovensko.sk

Kostoly už 
nie sú bezpečným miestom

» ACN

14. mája 2000  
Slovensko podľahlo vo finále majstrov-
stiev sveta v ľadovom hokeji v Petrohrade 
reprezentácii Česka 3 : 5 a získalo striebor-
nú medailu, prvú medailu v ére samostat-
nosti Slovenska

Výročia a udalosti

20. mája 1990
Hubblov vesmírny ďalekohľad poslal na 
Zem prvé snímky

Výročia a udalosti
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