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E X C L U S I V E
S T U D I O

0947 909 909 Levočská 27, Stará Ľubovňa

KÚPEĽNE
OBKLADY / DLAŽBY
3D VIZUALIZÁCIE
PODLAHY plávajúce, 
vinylové, kompozitné

INTERIÉROVÉ DVERE
REALIZÁCIE

SMER 
NOVÁ ĽUBOVŇA

NAJKRAJŠIE KÚPEĽNE SÚ NA TEJTO ADRESE:
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KOMINÁRSTVO
na trhu už 31 rokov

Vykonávame práce v rámci celej SR

Karol a Bc. Ján Kmeč
revízni technici komínov

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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FORMALITY VYBAVÍME ZA VÁS

STAČÍ ZAVOLAŤ  PRÍDEME KE

ODŤAHOVÁ SLUŽBA

DYKOĽVEK

PENIAZE V HOTOVOSTI    IHNEĎ

sídlo Sabinov   0917 722 447

kalejatransport@gmail.com
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www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk

Každý týždeň: 
Stará Ľubovňa, Čirč, Forbasy, Hniezdne, 
Hromoš, Chmeľnica, Jakubany, Ka-
mienka, Kolačkov, Kyjov, Ľubotín, Nižné 
Ružbachy, Nová Ľubovňa, Orlov, Plaveč, 
Plavnica, Podolínec, Šambron, Šarišské 
Jastrabie, Údol, Veľký Lipník, Vyšné 
Ružbachy

lubovniansko@regionpress.sk

Redakcia: Mierová 14

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
PN  41.870 Piešťansko+NM+MY
SC  35.420 Senecko
SE  36.750 Senicko+Skalicko
TO  41.930 Topoľčiansko+PE+BN
TN  59.870 Trenčiansko+DCA+IL
TT  49.930 Trnavsko
ZM  20.930 Zlatomoravsko

BB    56.200 Banskobystricko+BR
KY  29.300 Kysucko=CA+KM
LI  37.270 Liptovsko=LM+RK
LC    30.860 Lučenecko+VK+PT
MT    38.570 Martinsko+TR
OR    34.980 Oravsko=DK+NO+TS
PB    33.590 Považsko=PB+PU
PD     40.150 Prievidsko
ZV    38.400 Zvolensko+DT+KA
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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kovou úpravou.
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nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (12.940 domácností)

sieť 39
regionálnych
novín

www.regionpress.sk

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 mobilný operátor. Cena je 0,60 € s DPH za každých za-
čatých 30 znakov textu vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné ne-
účtujeme. Upozornenie! Služba nefunguje u u operátorov 02 a 4ka. 
TIP: Ak chcete inzerát na viac týždňov, pošlite rovnakú sms toľkokrát, 
v koľkých týždňoch chcete inzerovať.
Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

Občianska
riadková
inzercia

» Kúpim SIMSON, BABETU, 
PIONIER STELU, STADION, 
JAWU 250, 350 aj diely. 
0949505827

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    

» Kúpim haki lešenie. Tel. 
0908 532 682

» Kúpim KRÁLIČIE KOŽE. 
0905350531

Blíži sa sviatok, ktorý sme ešte nie 
tak dávno hojne slávili po celom Slo-
vensku. Je ním 8. marec, kedy si pri-
pomíname Medzinárodný deň žien. 
Tento sviatok slávia ľudia po celom 
svete a kedysi sa aj u nás tešil veľkej 
obľube. Po nežnej revolúcii však ako-
si upadá do zabudnutia a to je škoda.

Medzinárodný deň žien je medzi-
národne uznávaný sviatok. Stanovila 
ho Organizácia spojených národov ako 
pripomienku výročia štrajku 40 000 
newyorských krajčírok v roku 1908. 
Tieto nebojácne ženy bojovali za zru-
šenie desaťhodinového pracovného 
času, ako aj proti nízkym mzdám a 
zlým pracovným podmienkam. Ženy 
však museli v priebehu rokov bojovať 
aj za zlepšenie špeciálneho zákonodar-
stva, zavedenie osemhodinového pra-
covného času či za volebné právo, ktoré 
nebolo pre ne vždy samozrejmosťou.

Je smutné, že i dnes, kedy sa hrdíme 
tým, že žijeme vo vyspelej spoločnosti, 
jestvuje ešte stále veľa oblastí života, v 

ktorých ženy po celom svete zápasia s 
nerovnosťou či bezprávím. Zabúdať by 
sme nemali ani na rodovo podmienené 
násilie páchané na ženách a častokrát 
sa v tejto súvislosti vyskytujúcu fyzic-
kú, sexuálnu, psychologickú alebo 
hospodársku ujmu alebo utrpenie 
žien, vrátane hrozieb, nátlaku alebo 
svojvoľného zbavenia ich slobody.

Myslím si, že je vo svete ešte veľa 
oblastí, v ktorých je v prípade zrovno-
právnenia žien čo doháňať a aj preto by 
sme na sviatok, akým je Medzinárodný 
deň žien rozhodne nemali zabúdať. No 
skôr, ako bujaro oslavovať, by sme si 
mali pripomínať, čo všetko 
ženy naprieč dejinami 
dokázali a každý deň 
dokazujú a tiež neustále 
upozorňovať na to, že 
spoločnosť by mala 
vytvárať rovnaké 
podmienky pre obe 
pohlavia.

Oslávme Medzinárodný deň žien

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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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 430€

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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Pozor „psí“ 

kliešť sa prebúdza

7. marca 2003                      
Václav Klaus bol inaugurovaný za českého 
prezidenta

Výročia a udalosti

INZERUJTE U NÁS
0907 877 862

lubovniansko@regionpress.sk

• najčítanejšie regionálne noviny
• najväčšia distribúcia
• vydávané každý týždeň
• grafika v cene inzerátu

www.regionpress.sk
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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     

PREPRAVA NA LETISKÁ
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+421 903 385 843 - www.pali-transport.sk

KRAKOW - VIEDEŇ - RZESZÓW - KATOWICE - BUDAPEŠŤ - BRATISLAVA



SL23-09-strana 3

SPRAVODAJSTVO  / SLUŽBY, ZAMESTNANIEĽUBOVNIANSKO
3

Juraj Jakubisko, výnimočný filmový re-
žisér, scenárista, kameraman, fotograf 
a výtvarník zomrel v piatok 24. februá-
ra 2023. „Ako vnímam réžiu? Je to inter-
pretácia vlastných myšlienok, aby im 
aj ostatní rozumeli, pričom zmyslom je 
naplniť diváka úžasom. To by asi mohlo 
byť moje krédo,“ povedal tento vý-
znamný režisér pre mesačník o filmo-
vom dianí na Slovensku Film.sk pred 
piatimi rokmi pri príležitosti svojich 
osemdesiatin. Jeho dielo nás presvied-
ča, že sa mu jeho sny podarilo naplniť. 

Juraj Jakubisko sa narodil 30. apríla 
1938 v Kojšove, v dedinke na východe Slo-
venska. Zo svojho detstva často čerpal vo 
svojich filmoch a do Kojšova sa aj opakova-
ne vracal. 

Jakubisko vyštudoval odbor fotografie 
na Strednej umelecko-priemyselnej škole v 
Bratislave a odbor réžie na pražskej FAMU. 
Už počas štúdia zaujal školskými filmami 
Mlčení (1963), Déšť (1965) a Čekají na Godota 
(1966), ktoré získali medzinárodné ocene-
nia na filmových festivaloch v Oberhause-
ne, Mannheime a Bergame. 

V roku 1967 sa Jakubisko stal režisérom 
Štúdia hraných filmov v Bratislave, kde de-
butoval filmom Kristove roky (1967), ktorý 
mal úspech na Medzinárodnom filmovom 
festivale v Mannheime a získal aj množstvo 
domácich ocenení. Jakubisko bol prvý z tro-
jice mladých absolventov FAMU (Jakubisko, 
Hanák, Havetta), ktorý v bratislavských fil-
mových ateliéroch na Kolibe nakrútil svoj 

prvý hraný film. Ďalšie tri Jakubiskove filmy 
Zbehovia a pútnici (1968), Vtáčkovia, siroty 
a blázni (1969) a Dovidenia v pekle, priatelia 
(1970, dokončený v roku 1990) však narazili 
na odpor. Filmy boli zakázané a Jakubisko 
bol nútený venovať sa výlučne dokumentár-
nej tvorbe. K hranej tvorbe sa vrátil v roku 
1979 filmom Postav dom, zasaď strom. V 80. 
rokoch nakrútil Jakubisko trojdielny televíz-
ny film Nevera po slovensky (1980), nasledo-
vala medzinárodne ocenená filmová sága 
Tisícročná včela (1983) a potom rozprávka 
Perinbaba (1985).Od roku 1993 Juraj Jakubis-
ko žil a pracoval v Prahe. V Českej republike 
nakrútil filmy Nejasná zpráva o konci světa 
(1997) a Post coitum (2004). V roku 2008 mal 
premiéru historický veľkofilm Bathory, ktorý 
dodnes vedie rebríček najnavštevovanejších 
slovenských filmov v ére samostatného Slo-
venska, v celkovom rebríčku mu patrí štvrtá 
priečka. Jeho posledným filmom je pokra-
čovanie filmovej rozprávky Perinbaba, pod 
názvom Perinbaba a dva svety (2023). Pred-
pokladaný termín jeho uvedenia do sloven-
ských kín je štvrtý štvrťrok 2023.

Informácie a foto poskytol 
Slovenský filmový ústav (SFÚ)

Odišiel veľký režisér

» ren
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Ponúka pracovné pozície:

 Stavebný robotník
 Stavebný technik

 Stavebný ekonóm
Výkon práce okres Rožňava 

KOMPLETNÉ
REKONŠTRUKCIE

stavby domov na kľúč
bytové jadrá
sadrokartonárske práce
maliarske práce
vnútorné omietky
obklady a dlažby
kúpeľne na kľúč
3D vizualizácie

JBV servis s.r.o. 0910 214 488
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Známy a populárny spevák Ju-
raj Hnilica sa najnovšie predstaví 
na turné po Slovensku a zavíta aj 
do Prahy. Tešiť sa na jeho ľúbostné 
piesne môžete až v 16 - tich mes-
tách a okrem fenomenálnych piesní 
predstaví aj novinky ako aj pieseň 
„Pár nežných zločinov”.

Speváka Juraja Hnilicu netreba pred-
stavovať. V našich končinách je známy 
ako hudobník, ktorý si ctí krásu sloven-
ského jazyka a jeho piesne sú zmesou 
poézie a lásky. Najnovšie sa populárny 
spevák predstaví v akustickom zlo-
žení kapely na turné po celej krajine                    
a zavíta aj k našim susedom. Priaznivci 
hudby sa tak môžu tešiť na poriadnu 
nálož a ikonickú atmosféru, ktorou sú 
jeho koncerty povestné. Sprevádzať ho 
budú Milan Hatala na klavíri a Nadež-
da Holenková na violončele.

Juraj je širokej verejnosti známy svo-
jimi piesňami z bežného života, ktoré 

hovoria o radostiach, ale ja starostiach 
každého z nás. Jeho piesne sú ikonic-
ké a z hlavy ich len tak nedostanete. 
Nahral tri sólové albumy a dosiahol 
úspech v televíznej šou Česko-Slo-
vensko má talent v roku 2015. Spolu-
pracoval s množstvom slovenských aj 
českých muzikantov a jeho posledný 
album Pohni líca vyšiel v roku 2020                                           
s piesňou Oceán, ktorá sa umiestni-
la na treťom mieste v hitparáde rádia 
Frekvence 1 v Českej republike.

Možno práve vďaka jeho prejavu               
a špecifickej hudbe je často krát pri-
rovnávaný k českému pesničkárovi            
Tomášovi Klusovi, s ktorým je v blíz-
kom kontakte aj čo sa tvorby týka.  

ZOZNAM NAJBLIŽŠÍCH KONCER-
TOV: • Spišské Bystré 25.2.2023 • Myja-
va 3.3.2023 • Skalica 4.3.2023 • Bardejov 
11.3.2023 • Humenné 12.3.2023 • Bratisla-
va 22.3.2023 • Banská Bystrica 24.3.2023 
• Košice 25.3.2023 • Levice 30.3.2023 • 
Praha 31.3.2023 • Nové Mesto nad Vá-
hom 14.4.2023 • Prešov 15.4.2023 • Kež-
marok 22.4.2023 • Námestovo 26.4.2023 
• Liptovská Teplá 29.4.2023 • Lučenec 
30.4.2023 • Žiar nad Hronom 3.5.2023                                                                               
...viac info na http://www.durikes.sk/
koncerty

PR správa: Diana Kotesová
Foto: Jenny Fulopová

Turné a nový singel
,,večne zamilovaného“ Juraja Hnilicu
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Kolagén, ktorý si podmaňuje zdravie aj krásu naraz!
V posledných rokoch sa o kolagéne 

hovorí stále častejšie. Celosvetové štúdie 
preukázali, že správne užívanie kolagé-
nu pomáha pri súvislosti so starnutím      
a pohybovými problémami. 

Kolagén je bielkovina, ktorú tvorí 
skladba 19 aminokyselín prospešných pre 
ľudský metabolizmus a jeho správne fun-
govanie. Tieto bielkoviny sú dôležitým sta-
vebným prvkom. 

Ľudské telo si už od útleho veku dokáže 
kolagén vytvárať samo a však pribúdaním 
veku je tvorba tejto bielkoviny v našom 
tele stále slabšia a slabšia. Bolo preukáza-
né, že už pri dosiahnutí 18 roka života je vo 
väčšine prípadov tvorba vlastného kolagé-
nu takmer nulová. Každý metabolizmus 
si dokáže robiť zásoby kolagénu, ktoré sa 
však vstrebávajú u každého jedinca rôzne 
a podľa toho sa odvíja zásoba kolagénu 
a   s tým spojené vyživovanie pohybového 
aparátu a pokožky. 

V dnešnej dobe existujú formy kola-
génu, ktoré si vieme načerpať užívaním 
rôznych výživových doplnkov s obsahom 
kolagénu. 

Rybí a hovädzí kolagén sú veľmi dôleži-
tým stavebným prvkom v oblasti zdravej 
kĺbovej výživy, podpory správneho fungo-
vania pohybového aparátu, zdravej pokož-
ky, krásnych vlasov a silných nechtov. 

Hovädzí kolagén tvoria 2 typy kolagénu 
a to I a II, tieto kolagény sú neoddeliteľnou 

súčasťou v raste, obnove a rekonvalescen-
cie kostí, šliach, väzov a kože. Pri dennom 
užívaní predpísaných dávok dostáva naše 
telo skrz hovädzí kolagén veľké množstvo 
aminokyselín potrebných na regeneráciu 
tkanív. Hovädzí kolagén je pomocníkom 
pri bolestiach kĺbov, po úrazoch,   problé-
moch s  pohybovým aparátom, bolestiach 
a pri reumatických ťažkostiach. 

 
Rybí kolagén tvorí kolagén typu I, tento 

druh kolagénu obsahuje podobné množ-
stvo aminokyselín ako hovädzí kolagén 
a  však v  menšom množstve. Zdrojom hy-
drolizácie kolagénu z rýb sú šupiny a koža. 

Tento typ kolagénu je bohatý na aminoky-
selinu „hydroxyprolín“ , ktorá je základ-
ným prvkom pokožky, ciev a  tkanív. Rybí 
kolagén má blahodárne účinky v boji proti 
vráskam, zvyšuje pružnosť a  elasticitu 
pokožky a  podporuje antioxidáciu orga-
nizmu. Pleti pomáha  udržiavať mladistvý 
vzhľad s potlačením známok starnutia.

Medika Expert prináša na trh formu ko-
lagénu, v ktorom je spojený rybí kolagén 
s hovädzím + vitamín C. Denná dávka ob-
sahuje až 6800mg kolagénu a 200mg vi-
tamínu C v zložení 100% bez glutamánov              
a 100% bez GMO.              » red.
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www.matejovdvor.sk - 100% záruka kvality

PREDAJ VO VAŠOM OKRESE

od 9.00 do 15.00 hod.

CHCETE CHOVAŤ HYDINU?

Sme tu pre Vás už 34 rokov!!!

0902 466 448  0902 606 436  0902 692 290  0949 452 747 
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Bezpečnosť pre vás, pokoj pre vašich 
blízkych. Schodiskový výťah dokáže oveľa 
viac ako len chodiť hore a dole po schodoch. 

Každý schodiskový výťah vyrábame do 
detailu s jediným cieľom: vaša spokojnosť.

0800 162 162
www.stannah.sk

Stoličkové výťahy Stannah

váš domov, váš život

Zákaznícka podpora 24h/7d

Vynikajúca kvalita výrobkov

156 rokov výrobca

Zavolajte zadarmo

.

20
ROKOV

My máme narodeniny, 

ale vy dostanete darček.y

€ 200
DARČEKOVÁ KARTA

Pri kúpe stoličkového 
výťahu Stannah vám 
ponúkame darčekovú 

kartu v hodnote 200 €!

*Táto ponuka je k dispozícii do 31.3.2023 a nie 

je platná s inými kampaňami alebo ponukami.

Na celom SlovenskuN l S
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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


