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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     
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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
GA  34.390 Galantsko+Šaliansko
HC  30.330 Hlohovecko+Sereďsko
KM  16.450 Komárňansko
LV  30.580 Levicko
MA  29.680 Malacko
NR  54.170 Nitriansko
NZ  35.050 Novozámocko
PK  22.970 Pezinsko
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SC  35.420 Senecko
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TT  49.930 Trnavsko
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PD     40.150 Prievidsko
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ZH  26.880 Žiarsko+ZC+BS
ZA  50.780 Žilinsko+BY

BJ  37.210 Bardejovsko+SK+SP
GE  30.830 Gemersko = RV+RS+RA
HU  27.190 Humensko=VT+SV+ML
KE  92.130 Košicko
KS  24.900 Košicko okolie
SL   12.940 Ľubovniansko
MI  31.260 Michalovsko+TV+SO
PP  41.520 Popradsko+KK
PO  49.940 Prešovsko+SB
SN  32.540 Spišsko+LE+GL
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»Kúpim SIMSON, PIONIER,-
JAWU 90, 250, 350 aj diely. 
0949505827

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                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

14 RÔZNE / iné    

13 RÔZNE / predaj    

12 DEŤOM    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

Chcete si
podať riadkový
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 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 uve-
rejniť v ľubovoľných iných 
našich novinách, SN zameňte 
za skratku novín, ktorú náj-
dete na zadnej strane vľavo 
dolu. Službu PlatbaMobilom.
sk technicky zabezpečuje ELET, 
s.r.o.

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

„Kráčaj zľahka, vznášaj sa ako mo-
týľ, a zisti, čo ťa napĺňa...čo ti priná-
ša radosť...čo miluješ.“

Susan Squellati Florence

Tento citát som našla v knihe, v 
ktorej si občas rada listujem. Ide o po-
strehy ľudí, ktorí čosi prežili a dokázali 
svoje odkazy pre nás ostatných, vy-
chádzajúce z ich životných skúseností, 
sformulovať do skutočne výstižných 
myšlienok. Vedia inšpirovať, poučiť, 
nakopnúť keď je treba, či prinajmen-
šom primäť nás k zamysleniu sa nad 
vlastným životom. 

Zistiť, čo nás napĺňa, rozhodne nie 
je ľahké. Tá cesta býva kľukatá a plná 
prekážok. Neraz narazíme, zakopne-
me či si spálime prsty, neraz okúsime 
na vlastnej koži, ako chutí sklamanie, 
žiaľ, beznádej, neúspech, pád, bolesť. 
Myslím si však, že potom, keď zistíme, 
čo je pre nás dobré, sa nám to mnoho 
ráz vráti a vieme si o to viac vychutnať 
radosť, lásku aj úspech.

Každý človek predsa musí vo svo-
jom živote objavovať, vyhľadávať, na-
chádzať a skúšať nové a nové, a najmä 
vlastné cesty. Čo sa jednému javí čier-

ne, druhý možno považuje za tmavosi-
vé, čo iný vníma ako trpké, sa ďalšiemu 
javí mierne kyslé. Myslím si, že práve 
vďaka vlastnej skúsenosti sa človek 
môže niečo o sebe a o živote dozvedieť, 
naučiť. Tak ako dieťa, ktorému rodič 
stokrát povie: „Nechytaj, lebo páli!“ 
Kým neokúsi, nespáli si prsty, nezistí, 
čo tie slová vychádzajúce z úst dospe-
lého vlastne znamenajú, sú pre dieťa 
prázdne – bez významu.

Je dôležité objavovať, nachádzať 
ďalšie a ďalšie cesty, vďaka ich pre-
skúmaniu získavať nové poznatky a 
skúsenosti. Ak neochutnáš jablko, 
nevieš, ako chutí, ak nevložíš do úst 
citrón, nerozumieš pojmu kyslý, ak... 
Presviedčať sa na vlastnej koži môže 
byť niekedy príjemné, inokedy zasa 
bolestné. Je to však naj-
autentickejšie, čo môže 
človek zažiť. Je to jeho 
vlastná cesta a to je 
dôležité.

Zistime, čo milujeme

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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Január
13. Rastislav

14. Radovan

15. Dobroslav

16. Kristína

17. Nataša

18. Bohdana

19. Drahomíra, 

 Mário

20. Dalibor

21. Vincent

22. Zora

23. Miloš

24. Timotej

25. Gejza

26. Tamara

27. Bohuš

28. Alfonz

29. Gašpar

30. Ema

31. Emil

16. január 1547           
Ivan Hrozný sa stal cárom Ruska.

Výročia a udalosti 17. január 1377            
pápež Gregor XI. sa presťahoval z Avigno-
nu do Ríma.

Výročia a udalosti
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Žiaci končiaci základnú školu sa práve 
v týchto dňoch rozhodujú o svojom bu-
dúcom povolaní, čo je veľmi dôležitá a 
náročná úloha. Pomocnú ruku v podobe 
mnohých rád im podávajú aj odborníci z 
Centra poradenstva a prevencie v Čadci, 
pričom mladým ľuďom odporúčajú:

„Pri výbere povolania si polož nasle-
dujúcu otázku:“

Aké mám schopnosti a predpoklady?
Schopnosti sú jedným z najdôležitej-

ších kritérií, ktoré musíš vziať do úvahy 
pri výbere svojho budúceho povolania. 
Pri rozhodovaní by si mal začať otázkou, 
akú úroveň kvalifikácie by si chcel do-
siahnuť. Pamätaj však na to, že, čím kva-
lifikovanejšie povolanie si vyberieš, tým 
náročnejšie a dlhšie štúdium musíš ab-
solvovať. Vodítkom môže byť tvoj školský 
prospech. Ten môže byť jedným z ukazo-
vateľov tvojej dlhodobej výkonnosti. 

Každý človek sa líši nielen svojimi 
vlastnosťami ale aj schopnosťami. Kaž-
dý je šikovný v niečom inom. Dano má 
veľmi dobré manuálne zručnosti, Katka 
je zase veľmi výrečná a má dar presved-
čovať iných. Podobné je to aj pri povola-
niach. Každé si vyžaduje iné schopnosti 
a predpoklady. Jedno povolanie vyžaduje 
presnosť a vnímanie detailov, iné zase 
schopnosť komunikovať s ľuďmi. A to je 
dobre. Teraz už len treba prísť na to, ktoré 
bude najlepšie zodpovedať tvojim danos-
tiam a predpokladom. Lebo len tak budeš 
môcť byť úspešný a spokojný vo svojom 

budúcom povolaní.

Pracovné predpoklady: sústrede-
nosť, tvorivosť, schopnosť organizovať si 
prácu, schopnosť učiť sa, samostatnosť, 
vytrvalosť, precíznosť, špeciálne schop-
nosti 

Osobnostné predpoklady: schop-
nosť zaobchádzať s ľuďmi, (pedagogic-
kí, sociálni a zdravotní pracovníci...), 
schopnosť empatie, vcítenia sa do poci-
tov iných ľudí (psychológ, psychiater,...), 
schopnosť komunikovať a riešiť problémy 
(advokát, učiteľ, …), schopnosť pracovať 
v tíme (režisér, architekt, …), kultivova-
ný prejav a vystupovanie (moderátor, 
predajca,...), schopnosť zaistiť si autori-
tu a rešpekt (učiteľ, policajt), trpezlivosť 
(opatrovateľ, vychovávateľ,...), spoľahli-
vosť (sekretárka, účtovníčka, …), taktnosť 
a ohľaduplnosť (zdravotná sestra, sociál-
ny pracovník,...), psychická odolnosť (zá-
chranár, požiarny technik).

Pri rozhodovaní môžeš požiadať 
o pomoc výchovného poradcu na vašej 
škole, je to učiteľ, ktorý má na starosti 
profesionálnu orientáciu žiakov a tiež sa 
porozprávaj s rodičmi, majú oveľa viacej 
životných skúseností ako ty, poznajú ťa 
odmalička a určite im záleží na tom, aby 
si bol v živote šťastný.

Informácie poskytlo Centrum 
poradenstva a prevencie v Čadci.

Ako si vybrať povolanie?

» ren

ATRAKTÍVNE VZORY DVERÍ S IMITÁCIOU DREVA

priechodná šírka dverí = 80cm
HISEC TREND

20 DEKOROV

AKCIA NA BEZPEČNOSTNÉ DVERE HISEC!
Neváhajte, platí do vypredania zásob!

NAJVÝHODNEJŠIE CENY PODLÁH A INTERIÉROVÝCH DVERÍ V REGIÓNE!

NAJPREDÁVANEJŠIE BEZPEČNOSTNÉ DVERE

0908 995 976 | 0905 794 067

  V CENE JE ZAHRNUTÉ:
  - ZAMERANIE,

   - KOVANIE /guľa,kľučka/
   - KUKÁTKO

   - ODVOZ STARÝCH DVERÍ
430  €

LICENCIA NA PREDAJ 

A MONTAŽ
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Uzávierka ďalšieho vydania regionálnych novín je 18. januára 2023 
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Ministerstvo vnútra SR ako gestor in-
tegrovaného záchranného systému 
podniklo kroky na zefektívnenie po-
skytovania pomoci ľuďom v tiesni. Na 
Slovensku sa spustil systém mobilnej 
lokalizácie AML (Advanced Mobile 
Location), vďaka ktorému operátori 
tiesňových liniek získajú presnejšie 
údaje o polohe volajúceho. Technoló-
gia funguje vo väčšine štátov EÚ a na-
príklad aj v Austrálii či Mexiku.

„Presnejšie určenie polohy volajúce-
ho v tiesni zásadne uľahčí náročnú prácu 
operátorov a zefektívni adresné vyslanie 
záchranných zložiek na miesto udalosti 
pri ohrození života a zdravia,“ objasnil 
minister vnútra Roman Mikulec. 

„Služba AML predstavuje doplnkovú 
lokalizáciu volajúceho na tiesňovú linku 
získanú priamo z mobilného telefónu. 
Modernizuje tiesňovú komunikáciu a 
jej zavedenie je v súlade s európskym 
kódexom elektronickej komunikácie,“ 
vysvetlil štátny tajomník ministerstva 
vnútra Ľubomír Šablica. 

Gestorom zavedenia systému AML je 
sekcia krízového riadenia MV SR v spolu-
práci so sekciou informatiky, telekomu-
nikácií a bezpečnosti. „Vďaka tejto službe 
bude pomoc volajúcim v tiesni rýchlejšia, 
ich poloha bude známa v metroch a zá-
chrana im bude poslaná bez dodatoč-
ných otázok, kde presne sa nachádzajú,“ 

povedala generálna riaditeľka sekcie krí-
zového riadenia Michaela Kaňová.

Pri volaní na tiesňovú linku dochá-
dza k situáciám, keď volajúci z dôvodu 
stresu, zranenia či straty orientácie ne-
vie priblížiť, kde presne sa nachádza. 
Operátori tiesňových volaní (112, 150, 155 
a 158) mohli doteraz využívať len loka-
lizačné údaje, ktoré im automaticky pri 
tiesňovej komunikácii zasielajú v zmysle 
zákona o elektronických komunikáciách 
telekomunikační operátori. Informácie 
o polohe volajúceho sú zisťované podľa 
lokalizácie bázovej stanice operátora. 
Tento spôsob však dokáže určiť polohu 
volajúceho len na širší okruh niekoľko sto 
metrov až niekoľko kilometrov, čo môže 
byť v niektorých prípadoch záchrany, 
napríklad v horách a veľkých mestách, 
problém.

Presnejšie určenie polohy volajú-
ceho v tiesni prináša systém lokalizácie 
AML, ktorý určuje polohu volajúceho s 
podporou lokalizačných nástrojov mobil-
ného telefónu. MV SR zaviedlo technické 
riešenie pre príjem takýchto informácií, 
ktoré umožňuje zobrazenie presnejšej 
lokalizácie v existujúcom informačnom 
systéme podpory na príjem a spracovanie 
tiesňových volaní. Poloha AML sa získa-
va len vtedy, ak používateľ zavolá na číslo 
tiesňového volania.

Poskytovanie pomoci ľuďom 
v tiesni sa zefektívni

» ren

Ovsené, mandľové či kokosové – ktoré 
z nich si vyberiete? Rastlinné mlieka sú 
vhodnou voľbou nielen pre ľudí trpia-
cich alergiou na bielkovinu kravského 
mlieka, či vegánov, ale pre všetkých, 
ktorí si chcú spestriť svoj jedálniček. A 
hoci ich dnes už bez problémov zakú-
pite vo väčšine predajní s potravinami, 
zvládnete si ich jednoducho a rýchlo vy-
robiť aj doma.

Použitie rastlinných mliek je veľmi 
všestranné. Dajú sa piť samotné, pripra-
vovať z nich môžete tiež rôzne nápoje, 
koktaily či smoothie, ale skvelé sú aj 
do polievok, omáčok či do kaší. Na ich 
výrobu budete okrem rastlinnej zložky 
potrebovať kvalitný mixér, vodu a husté 
plátno, prípadne sitko.

Mandľové mlieko - Jeden hrnček lú-
paných mandlí cez noc namočte do vody. 
Ráno sceďte, potom vložte do mixéra, 
pridajte štyri hrnčeky vody a rozmixujte 
dohladka. Preceďte cez plátno, prípadne 
sitko. Získate tak nielen mlieko, ale aj 
mandľovú drť. Tú môžete použiť na vý-
robu domácej mandľovej nátierky či ako 
prísadu pri pečení koláčov.

Kokosové mlieko - Dva hrnčeky strú-
haného kokosu vložte do mixéra, pridajte 
štyri hrnčeky horúcej nie však vriacej 
vody a rozmixujte dohladka. Preceďte cez 

plátno, prípadne sitko. Získate tak nielen 
mlieko, ale aj kokosovú drť. Tú môžete 
použiť pri pečení ako prísadu do koláčov.

Náš tip:
Pripravte si kašu s kokosovým mliekom
Suroviny: 100 g ovsených vločiek, 200 

ml vody, 200 ml kokosového mlieka, 1/2 
PL medu, orechy a ovocie podľa chuti
Postup: Vločky dáme variť do vody. 

Keď sa časť vody odparí, prilejeme koko-
sové mlieko, necháme zovrieť a varíme za 
stáleho miešania na miernom ohni kým 
nezískame kašu požadovanej konzisten-
cie. Na záver ochutíme medom a ozdobíme 
ovocím, prípadne nasekanými orechmi.

Ovsené mlieko - 100g jemných ovse-
ných vločiek nasypte do mixéra, zalejte 
štyrmi hrnčekmi studenej vody a nechaj-
te pol hodiny rozmočiť. Následne mixujte 
asi štyri minúty dohladka 

Po príprave mlieka ho ihneď skonzumu-
jeme alebo uchovávame v uzavretej nádo-
be v chladničke najviac do druhého dňa.

Rastlinné mlieka 
si vyrobíte hravo aj doma

» ren
zdroj foto Imoflow pixabay
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HLINÍKOVÉ SCHODÍKY
4-stupňové, jednostranné, nosnosť 120 kg. 
OBI č. 3809142

Ponuka platí od 13. 1. do 26. 1. 2023 alebo do vypredania zásob. Tlačové chyby sú vyhradené. Všetky produkty sa predávajú bez dekorácie. Nákup je možný iba v obvyklom množstve pre domácnosti. 

Svoju najbližšiu predajňu OBI
nájdete na obi.sk

Len vo vašej 
OBI predajni

KOVOVÝ ZÁSUVNÝ REGÁL NA ŤAŽKÉ 
BREMENÁ
Pozinkovaný. 5 drevených políc, nosnosť každej police 
175 kg, š 90 x v 180 x h 40 cm, OBI č. 1662378

Top cena

26,99ks

SÚPRAVA KÚPEĽŇOVÉHO NÁBYTKU 
„ZOEY“ 1
Rozmery: 1120 x 480 mm, dekor dub Ribbeck. 
Spodná skrinka s umývadlom z minerálneho kameňa.  
OBI č. 2195345
1 Do vypredania zásob. 

Top cena

399,99ks

NAJŽIADANEJŠIE
V JANUÁRI

Top cena

26,99ks

MALIAR PLUS 15 + 3 KG
Biely disperzný oteruvzdorný maliarsky náter, 
na použitie vo vnútorných priestoroch.
OBI č. 3758190 (0,56 €/kg)

Top cena

9,9918 kg

DLAŽBA „LONE“
31 x 62 cm, vhodná do interiéru aj exteriéru, 
bal. 1,58 m2. OBI č. 2057537 (15,78 €/bal.)

Top cena

9,99m2

DVERE METRIX 2/3 SKLO
Povrchová úprava fólia. Výplň voština. Pravé/ľavé, 
šírka: 60, 70, 80, 902 cm, biele. OBI č. 2129575 a i.
2 Šírka 90 cm na objednávku. 

Top cena

69,99ks

nosnosť každej 
police 175 kg
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Zhody, trofeje
i celé poľovnícke zbierky.

(PASOVACIE TESÁKY)
Kúpim veci z 1. a 2.
sv. vojny + výkup

vzduchoviek a mincí.

Celá SR
tel. 0940 723 073

trofejeeu@gmail.com
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