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FORMALITY VYBAVÍME ZA VÁS

STAČÍ ZAVOLAŤ  PRÍDEME KE

ODŤAHOVÁ SLUŽBA

DYKOĽVEK

PENIAZE V HOTOVOSTI    IHNEĎ

sídlo Sabinov   0917 722 447

kalejatransport@gmail.com

KOMINÁRSTVO
na trhu už 30 rokov

Vykonávame práce v rámci celej SR

Karol a Bc. Ján Kmeč
revízni technici komínov

0907 933 226 | 0915 426 164
mail: kmekom@kmekom.sk

KMEKOM, s.r.o., Nová Ľubovňa 27
www.kmekom.sk

- revízie komínov ku kolaudácii
  novostavieb a rodinných domov
- frézovanie, vložkovanie 
  a vonkajšie fasádne komíny
  s obhliadkou zdarma,
- kontrola a čistenie
        aj zadechtovaných komínov

- revízie komínov ku kolaudácii
  novostavieb a rodinných domov
- frézovanie, vložkovanie 
  a vonkajšie fasádne komíny
  s obhliadkou zdarma,
- kontrola a čistenie
        aj zadechtovaných komínov
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STARÁ ĽUBOVŇA

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   97.240 Bratislavsko Východ
BZ  106.540 Bratislavsko Západ
DS  34.320 Dunajskostredsko
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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

Spoločenská sála 

Belanské
kúpele 

svadby, 
narodeninové oslavy, 

plesy, firemné večierky 

Kapacita 130 osôb 

Kontakt:
0904 381 257
 0944 703 900
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49 € /m3

VOĽNÉ 
FÚKANIE
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Ponúkam vypracovanie 

 DP FO typ A a B

 Daň z motorových vozidiel

ÚČTOVNÍCTVO - DAŇOVÉ PRIZNANIE

0903 540 949
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051/7718 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

VEZMEM DIEŤA 
1.STUPŇA ZŠ DO 

INDIVIDUÁLNEHO INDIVIDUÁLNEHO 
DOMÁCEHO DOMÁCEHO 

VZDELÁVANIAVZDELÁVANIA

Tel.:0903 284 450 
E-mail: annaoeoe@gmail.com
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Začalo sa adventné obdobie, ktoré je 
pre mnohých hádam najkrajším v roku 
a tešia sa naň už niekoľko týždňov do-
predu. Toto štvortýždňové obdobie v 
sebe ukrýva hlboké posolstvo a mnoho 
tradícií. Liatie olova na Ondreja, rezanie 
vetvičiek z čerešne na svätú Barboru či 
vymetanie domov na Luciu, to sú len 
niektoré z nich. 

V čase adventu dostávajú celkom iný 
šat aj naše mestá a dedinky. Ich ulice sa 
menia na rozprávkové krajinky plné roz-
žiarených vianočných stromčekov a dre-
vených stánkov ponúkajúcich výrobky 
remeselnej výroby, tradičné betlehemy 
a keramiku, ako aj množstvo lahodných 
nápojov a jedál. Zovšadiaľ znejú koledy 
i vianočné melódie a vôňa vianočného 
pečiva, pečených gaštanov, medoviny či 
punču láka domácich i návštevníkov na 
vianočné trhy.

Adventné obdobie je časom, kedy sa 
zvyčajne vyberieme s kolegami, priateľmi 
či rodinou do ulíc vychutnať si spoločne 

čaro adventu za zvukov vianočných ko-
lied a obľúbených dobrôt. Je to príležitosť 
na chvíľku sa zastaviť a užiť si neopakova-
teľnú atmosféru a príjemné chvíle s tými, 
v ktorých spoločnosti sa cítime dobre. 

Adventné obdobie je obdobím pokoja, 
rozjímania, ale i obdobím, kedy sa viac ako 
inokedy snažíme myslieť na iných. Otvorme 
aj tento rok naše srdcia a spomeňme si na 
tých, ktorým nebolo dopriate tak, ako nám. 
Obetujme kúsok zo svojho voľného času 
pre zmysluplnú vec. Nájdime si priestor 
na pozornosť, spolupatričnosť a pomoc. Je 
predsa veľa spôsobov, ako vieme tým, ktorí 
to potrebujú, spríjemniť tento 
sviatočný čas a nie vždy to 
musí byť len o peniazoch. 
Niekedy stačí vľúdne slovo, 
milý úsmev či vypočutie.

Prežime adventné 
obdobie bez stresu a 
zbytočného zhonu.

Adventné obdobie

» Renáta Kopáčová, redaktorka

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

Výročia a udalosti
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AUTOVENDY SLOVAKIA, s.r.o.
Plavnica 461, 065 45 Plavnica 

www.autovendy.sk

Kvalita. Inteligencia. Potešenie

PRICHÁDZA
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Trnavský samosprávny kraj predstavil 
moderné priestory, v ktorých od no-
vembra prevádzkuje TalentCentrum. 
Prostredníctvom inovatívnej formy 
individuálneho a skupinového pora-
denstva župa umožní žiakom siedmeho 
až deviateho ročníka základnej školy 
lepšie identifikovať svoje silné a slabšie 
stránky, talent aj zručnosti. Na základe 
toho si ľahšie vyberú strednú školu.

TalentCentrum sídli v priestoroch 
župnej SOŠ elektrotechnickej na Sibírskej 
1 v Trnave a jeho priestory sú vkusne za-
riadené a moderne vybavené. Sú prispô-
sobené tomu, že v nich žiaci strávia celý 
deň. Ponúkajú modulárny nábytok, tech-
nologické vybavenie, sociálne zázemie, 
aj oddychové zóny so zeleňou, vakmi na 
sedenie alebo stolným futbalom. „Jednou 
z najdôležitejších úloh župy je rozvoj stre-
doškolského vzdelávania. Investujeme 
nie len do vybavenia učební a športo-
vísk, ale podporujeme aj rozvoj pora-
denstva pri výbere správnej školy. Práve 
pri tomto dôležitom kroku bude žiakom 
základných škôl od teraz pomáhať žup-
né TalentCentrum, ktoré sme vytvorili 
vôbec ako prvá župa. Popri sebapozná-
vaní sa dozvedia o aktuálnom stave na 
trhu práce a o povolaniach, v ktorých 
sa môžu uplatniť po ukončení štúdia,“ 
uviedol trnavský župan Jozef Viskupič. 
Žiaci základných škôl sa v TalentCen-

tre dozvedia o svojom talente pomocou 
štandardizovaných hodnotiacich dotaz-
níkov, ktoré sa používajú napríklad aj v 
Rakúsku. Počas celodenného programu 
budú žiakom, ich rodičom, učiteľom a vý-
chovným poradcom k dispozícii skúsení 
lektori. „Cieľom návštevy centra je zvýše-
nie záujmu žiakov o svoju budúcnosť. Vo 
výsledku im chceme uľahčiť rozhodova-
nie sa pri výbere štúdia na strednej škole 
s perspektívou uplatnenia sa v živote aj v 
spoločnosti. Spolupracujeme pri tom so 
Štátnym inštitútom odborného vzdeláva-
nia aj so zamestnávateľmi. Touto formou 
budeme efektívnejšie kopírovať trendy a 
čeliť nedostatku kvalifikovaných pracov-
níkov v Trnavskom kraji,“ doplnil riaditeľ 
Odboru školstva Úradu TTSK Stanislav 
Pravda.

Viac informácií o aktivitách TalentCen-
tra je dostupných na špeciálnej webovej 
stránke https://talentcentrumtrnava.sk.

TalentCentrum pomôže 
pri výbere strednej školy

» ren
zdroj foto TTSK

Začiatkom decembra sa už našimi 
príbytkami zvyčajne šíri príjemná 
vôňa vianočného pečiva. Medovní-
ky sa pečú štandardne v predstihu 
pár týždňov pred Vianocami, aby 
stihli zmäknúť, ostatné suché peči-
vo postupne.

Medovníky
Suroviny: 600 g hladká múka, 250 g 

práškový cukor, 200 g maslo, 6 PL med, 
2 PL kakao, 3 ks vajcia, 1 ks kypriaci 
prášok do perníka, 1 ČL perníkové ko-
renie

Postup: Z uvedených surovín vypra-
cujeme cesto a necháme ho odpočinúť 
do druhého dňa. Vyvaľkáme na hrúb-
ku 3 až 5 milimetrov, pečieme na 160 
stupňov asi 4 až 7 minút, podľa rúry.

Medvedie labky
Suroviny: 150 g hrubá múka, 125 g 

maslo, 120 g mleté orechy, 150 g práš-
kový cukor, 1 PL kakao, práškový cukor 
na obalenie

Postup: Všetky suroviny na cesto 
zmiešame. Z cesta rukami odoberáme 
kúsky, ktoré vtlačíme do pripravených 
formičiek. Pečieme v rúre vyhriatej na 
160°C asi 10 až 15 minút. Upečené ich 
ešte teplé vyklopíme a obalíme v práš-
kovom cukre.

Vanilkové rožky
Suroviny: 250 g hladká múka, 100 g 

mleté mandle, 165 g práškový cukor, 
180 g studené maslo, štipka soli, 5 ba-
líčkov vanilkový cukor

Postup: Do misky preosejeme múku, 
pridáme mleté mandle, štipku soli, 90 
gramov cukru a na vločky nastrúhané 
maslo. Vypracované hladké cesto za-
balíme do potravinovej fólie a nechá-
me hodinu odpočívať v chlade. Potom 
z cesta vyformujeme valčeky s prieme-
rom 1,5 cm, ktoré pokrájame na asi 5 cm 
dlhé kúsky a z nich vytvoríme rožteky. 
Pečieme v rúre vyhriatej na 150°C asi 
15 minút. Zatiaľ si na tanieri premieša-
me 75g práškového cukru a 5 balíčkov 
vanilkového cukru. Ešte teplé rožteky 
obalíme v pripravenom cukre.

Ponúkame recepty 
na sladké vianočné pečivo

» ren
zdroj foto: HoliHo pixabay

Ako pripraviť imunitný systém na chrípkové obdobie?
Stres, nadmerné zaťaženie organiz-

mu, genetika, nedostatok spánku – tieto             
a mnohé ďalšie faktory dokážu oslabiť 
imunitu a následne je väčšia šanca, že 
nás budú trápiť rôzne choroby či zápaly.

Najlepší recept ako podporiť oslabenú 
imunitu je jesť veľa ovocia, zeleniny, vyvá-
žená strava a dostatok pohybu na čerstvom 
vzduchu. Ak to však nie je postačujúce, 
imunitu je vhodné podporiť aj doplnkami 
stravy. Hitom posledného obdobia je nová, 
účinnejšia forma – vitamíny a minerály       
v lipozomálnej forme.

 
Čo je lipozomálna forma?

Predpona „lipo“ znamená tuk a práve 
tuk tu hrá významnú úlohu. Pri lipozomál-
nej forme sa potrebné minerály a vitamíny 
na mikroúrovni obaľujú do maličkých čias-
točiek tuku. Táto forma je telu prirodzená 
a zabezpečuje jednak ochranu potrebných 
látok pred žalúdočnými kyselinami, ale 
predovšetkým rýchle a ľahké vstrebávanie. 
To vedie k vysokej rýchlosti a účinnosti 
príjmu vitamínov a minerálov podáva-
ných práve v tejto forme. Štúdie hovoria 
až o 90-percentnej vstrebateľnosti. Tuky, 
do ktorých sa potrebné látky obaľujú sú 
pripravené z prírodných fosfolipidov, sú 
biokompatibilné a netoxické.

 
Prečo práve Vitamín C a Zinok?

Každý z nás sa neustále stretáva s rôzny-
mi mikroorganizmami, ktoré vdychujeme, 

či konzumujeme. Naše biele krvinky tieto 
látky odhaľujú, napádajú, neutralizujú       
a premieňajú na netoxický odpad, ktorý  
z tela vylúčime. A práve vitamín C a zinok 
patria medzi najdôležitejšie látky, ktoré 
biele krvinky potrebujú na svoje správne 
fungovanie. Ich nedostatok sa prejavuje 
zvýšeným sklonom k tvorbe zápalov a in-
fekcií.

Okrem podpory funkcií bielych krviniek 
má vitamín C veľa ďalších funkcií: Podpo-
ruje hojenie rán, tvorbu kolagénu, prispie-
va k antioxidácii organizmu, zmierňuje prí-
znaky nachladnutia, podporuje ochranu 
pred pľúcnymi ochoreniami (napr. astma), 
tlmí vyplavovanie histamínu, čím môže 
zmierniť priebeh alergickej reakcie. Zinok  
v kombinácii s vitamínom C nielen prispie-
va k správnemu fungovaniu imunitného 
systému, ale podieľa sa aj na správnom 
fungovaní metabolizmu, pomáha lepšie 

znášať prepuknutie chorôb spôsobených 
vírusmi či infekciami, zlepšuje správne 
fungovanie nervového systému, podporuje 
rast vlasov a nechtov, pomáha bojovať pro-
ti akné a podporuje krvný obeh.

Ako sa pripraviť na chrípkové obdobie?

Najvhodnejšou cestou je dostatočný prí-
jem kvalitného ovocia a zeleniny, vyváže-
ná strava, otužovanie a dostatočný pohyb. 
Čím je človek starší, tým by mal venovať 
viac času a pozornosti svojmu imunitnému 
systému. Žiaľ, v dnešnej uponáhľanej dobe 
je to často priam nemožné. Dostupnou al-
ternatívou sa za posledné roky stali výživo-
vé doplnky. Akýkoľvek výživový doplnok 
alebo vitamín je odporúčané začať užívať 
ešte pred chrípkovou sezónou, alebo na 
jej začiatku – nie pri prepuknutí choroby. 
Každý imunitný systém má inú rýchlosť 
vstrebávania a podľa toho sa preukazuje 
nástup účinku. Pri preventívnom užíva-
ní vitamínov je čas nástupu účinku pri 
strete s vírusom takmer okamžitý (to má 
za následok slabší priebeh choroby, resp. 
bezpríznakový). Pri prepuknutí choroby 
a následnom začatí užívania vitamínov je 
nástup pomalší. Práve pre tieto skúsenosti 
čoraz viac ľudí siahne práve po lipozomál-
nych vitamínoch, pretože majú najvyššiu 
vstrebateľnosť a tým pádom aj pri neskor-
šom nasadení dosahujú oveľa väčší efekt     
a rýchlejšiu úľavu.                                                                           

                » red.
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» Kúpim SIMSON, STELU,-
JAWU 90, 250,350 aj diely. 
0949505827

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    

» Predám starý, tehlový 
dom s pozemkom v centre 
obce. Smer Medzilaborce. 
0904 598 313

7. decembra 1941    
Druhá svetová vojna: Japonsko zaútočilo 
na Pearl Harbor 

Výročia a udalosti
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HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

SKÚSTE TO

INZERCIOU
v našich novinách

0907 877 862
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379 €

479 €

579 €

449 €

479 €

579 €

549 €

649 €

729 €

1599 €

5799 €

1,64 x 1,66 x 4 m 

2 x 2 x 4 m 

2,58 x 2 x 4 m 

3 x 2 x 4 m 

3 x 2 x 4 m 

3 x 2 x 4 m 

3 x 2,15 x 4 m

3 x 2 x 4 m 

3 x 2 x 4 m 

4 x 2,7 x 4m 

6 x 4 x 10 m 

GNOM 

GRETA 

GLORIA 

GALA

GENIO

GARANT 

GAMMA 

GULLIVER 

GOLIÁŠ 

GOLEM 

GIGANT 

DOPRAVA ZADARMO

VŠETKO SKLADOM

UŽ OD

379 €

AIW - Opatrujte s nami
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 

• máme ponuky aj pre mužov!

• 14-dňové turnusy, rakúska živnosť

• sme partnerom rakúskeho Červeného kríža

 

Honorár 1 275 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 3
2
-0
0
3
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Aby bol každý deň ako na Vianoce

Stoličkový výťah predstavuje oveľa viac než ísť hore a dolu po schodoch. 

Vďaka nám sú schody opäť bezpečné, takže si môžete naďalej užívať 

domov, ktorý milujete, so svojou rodinou a priateľmi, pretože  najlepším 

darčekom, ktorý môžete na Vianoce darovať, ste vy. 

Táto ponuka je v hodnote 500 € vrátane DPH a 

je dostupná pri kúpe schodiskového výťahu. Je 

obmedzená na nákupy do 31.12.22 alebo do 

konca skladových zásob a nie je kumulovateľná 

s inými kampaňami alebo ponukami.

X
M

A
1

0800 162 162

Zavolajte zadarmo
Tieto Vianoce je 

obdarovaná celá rodina

Čisto 
ilustračné 
obrázky

Vianočná ponuka

Smart TV 60''

Tieto Via

obdarovaná 

Vianočná poVV anočná po

Smart TV 6art TV 6


