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INZERCIA
0907 877 862

Téma týždňa
v tomto čísle

STREDNÉ 
A VYSOKÉ 
ŠKOLY
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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:

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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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
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Obhliadka zdarma

Kvalitne za prijateľné ceny
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DOBRÁ STRECHADOBRÁ STRECHA

RÝCHLO A KVALITNE

�NÁTERY STRIECH

�NÁTERY VO VÝŠKACH

�NÁTERY KOSTOLOV

�OPRAVA A MUROVANIE

KOMÍNOV

ZA VÝHODNÚ CENUFARBY KTORÉ ŽIJÚ
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50940 366 4310940 366 431

NATIERAČSTVO
MALIARSTVO 

NÁTERY STRIECH
OPRAVA KOMÍNOV

mobil: 

0940 954 513
Za prijateľnú cenu
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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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Ružbachy
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HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

SKÚSTE TO

INZERCIOU
v našich novinách

0907 877 862

Uzávierka ďalšieho vydania regionálnych novín je 15. marca 2023 

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.

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

Udalosti uplynulých troch rokov nám 
dali všetkým poriadne zabrať a podpí-
sali sa aj na našom duševnom zdraví. 
Mnoho ľudí žije v strachu, obavách a úz-
kosti a odborníci bijú na poplach. Poč-
ty ľudí, ktorí vyhľadávajú ich pomoc, 
rastú. A niet sa čomu čudovať.

Dlhé obdobie pandémie spôsobené 
koronavírusom a nutnosť dodržiavať 
prísne opatrenia nás všetkých po psy-
chickej stránke poriadne oslabili. Ešte 
sme sa z toho ani poriadne nestihli 
spamätať a už sme čelili ďalšej výzve 
- vojne na Ukrajine, ktorá nás hlboko 
zasiahla. Strach z choroby tentokrát 
vystriedal strach o život, pocit straty 
istoty, bezpečia. Ak k tomu pripočíta-
me obavy z následnej finančnej krízy, 
ktoré vyvolávajú u mnohých ľudí stres 
a ešte k tomu všetkému nestabilnú spo-
ločenskú situáciu, je len pochopiteľné, 
že to má vážny vplyv na naše duševné 
zdravie. Čo s tým?

Nezostáva nám nič iné, len sa oň 
poriadne starať rovnako ako o to fy-
zické. Dopriať by sme si mali podľa 
odborníkov dostatok spánku a pestrú 
vyváženú stravu bohatú na vitamíny. 
Veľa času by sme mali tráviť na čer-

stvom vzduchu, venovať sa veciam, 
ktoré nám prinášajú radosť a byť čo 
najčastejšie v kontakte s ľuďmi, s kto-
rými sa cítime príjemne a v bezpečí. 
Tiež by sme si mali nájsť čas na učenie 
sa či objavovanie nových vecí. A ak 
budeme cítiť, že si s našimi duševnými 
trápeniami nevieme poradiť, nemali by 
sme sa báť obrátiť sa na tých, ktorým 
dôverujeme, prípadne vyhľadať pomoc 
odborníkov. Na Slovensku, našťastie, 
funguje viacero liniek bezplatnej a 
anonymnej psychologickej pomoci, 
kde pôsobia ľudia schopní a pripravení 
okamžite poskytnúť pomoc, prípadne 
nás ďalej nasmerovať.

Zima už pomaly skladá zbrane a one-
dlho privítame všetkými farbami hýriacu 
jar. Vyberme sa do prírody a tíško pozo-
rujme jej čaro, dýchajme 
jej vône, načúvajme spe-
vu vtáčat či žblnkaniu 
potoka. Jarná príroda 
má obrovské kúzlo a 
do života nám pri-
náša radosť, ktorú 
v týchto časoch 
všetci veľmi po-
trebujeme.

Pustime si do života radosť

» Renáta Kopáčová, redaktorka

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 430€

v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge    všetky dvere SKLADOM

Otvorené:

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

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

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípa-
de, že viete o mieste, kam naše noviny 
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.
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Ponúka pracovné pozície:

 Stavebný robotník
 Stavebný technik

 Stavebný ekonóm
Výkon práce okres Rožňava 
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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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LIKVIDÁCIA 

ZÁSOB CENY už

od 20 EUR

 119,90 EUR S DPH 109,90 EUR S DPH

 159,90  EUR  164,90 EUR

UŠETRÍTE 50,00 EUR UŠETRÍTE 45,00 EUR

TACTICAL ARMY 
DESERT                                            

S14170_040

CALEDON NBK
OLIVE 

S12142_B03   

GRIFIT ORANGE 
S19211_040

GRIFIT
S19211_010   

TACTICAL ARMY DESERT 
Taktické vojenské topánky s využitím technológii 
GORE-TEX® a VIBRAM pre armádne jednotky v rôznych 
terénnych outdoorových podmienkach vo farbe desert. 
Táto vojenská obuv sa vyznačuje svojou vysokou flexi-
bilitou a ochranou členkov, ktorá pomáha tlmiť nárazy 
do tejto oblasti. 

Bestseller v kategórii treková obuv teraz aj v olivovej 
farbe určená pre outdoorové aktivity ako je napríklad 
pohyb v lese a v náročnom teréne. Topánky sa 
vyznačujú strednou tuhosťou a sú teda vhodné na 
široké spektrum aktivít do outdoorových podmienok 
v lese. Topánky možno využiť ako trekovú alebo ako 
poľovnícku obuv. Topánky sú samozrejme vybavené 
technológiami Gore-Tex a VIBRAM.

Kto sme?

Obuv
50 ročná tradícia
JAS Bardejov
Nadväzujeme na viac než 50 ročnú 
tradíciu výroby obuvi v meste Bardejov. 
Vývoju a výrobe pracovnej a špeciálnej 
obuvi sa venujeme od roku 1998. Od 
roku 2012 pre Vás prinášame našu 
značku BOSP.

OTVÁRACIA DOBA: 
PO - PIA 
od 09:00 do 12:00 hod.
od 13:00 do 16:00 hod.

LIKVIDÁCIA
ZÁSOB JE 
AJ PRE INÉ 
MODELY
Navštívte našu predajňu na ulici 
Duklianska 19 v areáli JAS BARDEJOV, 
kde Vás k nám zavedú značenia.

Naše modely nájdete aj na

www.bosp.sk

O B U V - Š P E C I Á L , S P O L .  S R. O.

VZORKOVÁ PREDAJŇA OBUVI
DUKLIANSKA 19, AREÁL JAS BARDEJOV
Mail: info@bosp.sk  I  web: www.bosp.sk

 99,90 EUR

UŠETRÍTE 40,00 EUR

GRIFIT je ľahká turistická obuv vhodná na prechádzky 
ale aj celodennné nosenie.

VÝPREDAJOVÁ OBUV JE V II. AKOSTI = VÝROBOK MÔŽE MAŤ VZHĽADOVÉ VADY. PLNÁ 2-ROČNÁ ZÁRUKA OD VÝROBCU.

 99,90 EUR

UŠETRÍTE 40,00 EUR

Grifit je ľahká turistická obuv vhodná na prechádzky ale 
aj celodennné nosenie.

 59,90 EUR S DPH
 59,90 EUR S DPH

MOŽNÁ 
PLATBA 
KARTOU
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Turisti budú môcť po trojmesačnej 
pauze opäť navštíviť jednu z najznámej-
ších jaskýň na severnom Slovensku. Po 
zimnej prestávke otvorila svoje brány 
Važecká jaskyňa. Hoci dĺžkou patrí me-
dzi kratšie sprístupnené jaskyne, zná-
ma je bohatou kvapľovou výzdobou, po-
zoruhodnými nálezmi kostí jaskynných 
medveďov, ako aj vzácnou jaskynnou 
faunou. 

„Važecká jaskyňa bola vytvorená vo-
dami Bieleho Váhu, má bohatú výzdobu s 
pozoruhodnými stalaktitmi, stalagmitmi 
i sintrovými jazierkami. V júli minulého 
roku sme si slávnostným podujatím pripo-
menuli 100 rokov od jej objavenia. Samotný 
vznik jaskyne je aktuálne predmetom me-
dzinárodného geologického a geomorfo-
logického výskumu. Predbežné výsledky 
na základe datovania naplavených štrkov 
nám ukazujú, že jaskyňa je oveľa staršia 
ako sa doteraz predpokladalo. Jej podzem-
né priestory boli vytvorené už pred viac 
ako 1 miliónom rokov,“ uvádza Pavel Bella 
zo Správy slovenských jaskýň (SSJ) Štátnej 
ochrany prírody SR. 

Jaskyňa zaujme návštevníka nielen 
bohatou kvapľovou výzdobou, ale aj vý-
znamným paleontologickým náleziskom 
kostí jaskynného medveďa, ktorý jaskyňu 
celoročne obýval a odchovával tu svoje 
mláďatá. Zo siedmich druhov netopierov, 
ktoré v jaskyni zimujú, je zaujímavý neto-
pier veľkouchý so svojimi nápadne dlhými 
ušnicami. Vo vstupných častiach sa vysky-

tuje večernica severská. 
Važecká jaskyňa je zároveň zaradená 

medzi biospeleologické lokality európ-
skeho významu. Ako upresňuje Vladimír 
Papáč, biospeleológ SSJ: „Z jaskynných 
bezstavovcov je pozoruhodný nález šťúrov-
ky, ktorý predstavuje najsevernejší výskyt 
zástupcu tohto radu pavúkovcov. Zaujíma-
vosťou je tiež, že práve vo Važeckej jasky-
ni slovenskí zoológovia ako prví na svete 
objavili a neskôr v roku 2013 opísali nový 
druh chvostoskoka, ktorý pomenovali Me-
galothorax hipmani na počesť uznávaného 
jaskyniara Petra Hipmana.“

Važeckú jaskyňu nájdete na západnom 
okraji obce Važec medzi Liptovským Miku-
lášom a Popradom. Parkovisko sa nachádza 
bezprostredne pred vchodom do jaskyne.

Okrem Važeckej jaskyne majú v tomto 
období turisti možnosť navštíviť už otvore-
nú Beliansku, Brestovskú, Bystriansku a 
jaskyňu Domica. 

Informácie a foto poskytol 
Odbor komunikácie a propagácie 

Štátnej ochrany prírody SR

Važecká jaskyňa otvorila svoje brány

» ren
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18. marca 1965  
kozmonaut Alexej Leonov na 12 minút opustil svoju kozmickú loď Voschod 
2 a stal sa prvým človekom, ktorý uskutočnil výstup do otvoreného vesmíru

Výročia a udalosti
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Pestrec mariánsky je liečivá bylin-
ka svojim vzhľadom pripomínajúca 
bodliak. Z jeho semien sa získava 
extrakt silymarín, ktorý má vysoký 
ochranný účinok pre naše pečeňové 
bunky. Pomôcť môže čaj ale aj priama 
konzumácia podrvených semiačok.

Pestrec mariánsky je silný antioxidant, 
obsahuje látku silymarín, ktorá jednak 
chráni pečeň pred škodlivými vplyvmi a 
tiež napomáha obnove už poškodených 
buniek, čím našu pečeň regeneruje.

Liečivé účinky - Pestrec mariánsky 
má veľa priaznivých účinkov na náš 
organizmus, najmä na správnu funkciu 
pečene. Používa sa však aj pri liečbe 
žltačky, mononukleózy, stukovatenej 
pečene a rôznych otravách. Táto bylinka 
tiež podporuje imunitu či tvorbu a distri-
búciu žlče. Má priaznivý vplyv na naše 
trávenie a harmonizuje tráviaci systém.

Použitie - Medzi najúčinnejšie for-
my užívania tejto bylinky patrí pitie 
odvaru a konzumácia semien rastliny. 
Ich liečivá sila sa však prejaví iba v prí-
pade, že ich pred užitím podrvíme.

Konzumujte semiačka - Drvený 
plod pestreca mariánskeho konzumuj-
te priamo, 2x denne 1 čajovú lyžičku, 
teda 3 až 4 g, alebo jedenkrát denne 7 
gramov. Drvinu v ústach premiešajte 
so slinami a pre uľahčenie prehĺtania 

priebežne zapíjajte dostatočným množ-
stvom vody.

Pripravte si čaj: Ak vám nevyhovuje 
priama konzumácia semiačok pestreca 
mariánskeho, môžete si z nich pripraviť 
čaj. Pije sa jeden až 2x denne. Jednu 
čajovú lyžičku rozdrvených semien 
rastliny, teda 4 až 5 g zalejte vriacou 
vodou a nechajte vylúhovať v prikrytej 
nádobe asi 10 až 15 minút. Čaj si pripra-
vujte vždy čerstvý, bezprostredne pred 
použitím a pite ho teplý.

Náš tip: Ak nemáte možnosť si seme-
ná doma podrviť, môžete si ich zakúpiť 
už podrvené.

Pozor! - Pestrec mariánsky sa neod-
porúča podávať deťom do 5 rokov, te-
hotným a dojčiacim ženám. Ešte než sa 
rozhodnete užívať tento doplnok, uisti-
te sa, či neužívate liek so silymarínom, 
ktorý vám predpísal váš lekár. Rovna-
ko by ste počas užívania tejto liečivej 
bylinky nemali piť alkohol.

Pestrec mariánsky uľaví pečeni

» ren
zdroj foto RitaE pixabay

Finančná správa v spolupráci so Štát-
nou pokladnicou spustila do ostrej 
prevádzky online úhradu 15 druhov 
daní cez portál finančnej správy 
(PFS). Uhradiť daň tak môžete  aj 
prostredníctvom platobnej karty vy-
užitím Google Pay, Apple Pay, alebo 
prenesením platobných údajov do 
internetbankingu vybraných bánk.

„Dlhodobým cieľom finančnej sprá-
vy je prinášať klientom také riešenia, 
ktoré zvýšia ich komfort pri plnení si 
daňových povinností voči štátu,“ infor-
muje Finančná správa, ktorá novinku 
spúšťa aj vďaka desiatkam daňových 
subjektov, ktoré sa zapojili do skúšob-
nej prevádzky. V uplynulých týždňoch 
si daňové subjekty, ktoré prejavili záu-
jem, vyskúšali platbu dane z pridanej 
hodnoty, spotrebných daní ako aj dane 
z príjmov. Finančná správa si overila 
správnosť technického riešenia a zá-
roveň získala spätnú väzbu o funkč-
nosti, ktorú implementuje. „Teší ma, 
že klientom môžeme priniesť túto novú 
službu, ktorá im výrazne zjednoduší 
úhradu dane. Ďakujeme za prejavený 
záujem daňových subjektov zapojiť 
sa do skúšobnej prevádzky, som rád, 
že nám pomohli vylepšiť naše služby 

pre všetkých klientov,“ skonštatoval 
prezident finančnej správy Jiří Žežul-
ka. Inštitúcia platby kartou prináša v 
spolupráci so Štátnou pokladnicou. 
„Využitie platobnej brány finančnou 
správou je pre Štátnu pokladnicu vý-
znamným míľnikom v procese digita-
lizácie služieb štátu. Prioritou Štátnej 
pokladnice je neustále rozširovať mož-
nosti elektronických platieb za služby 
verejného sektora občanom a právnic-
kým osobám. Štátna pokladnica uvíta-
la zámer finančnej správy a spoločne 
pripravili, implementovali a uvádzajú 
do produkcie pre klientov finančnej 
správy možnosť zaplatiť preddavky a 
dane prostredníctvom platobnej brány 
Štátnej pokladnice cez portál finančnej 
správy,“ informuje Finančná správa na 
svojej webovej stránke.

Dane môžete po novom platiť kartou

» ren
zdroj foto jarmoluk pixabay
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19. marca 1915            
prvé fotografovanie Pluta, ktoré ešte ne-
odhalilo, že ide o planétu

Výročia a udalosti

AKCIA !
REZANIE MATERIÁLU

ZDARMA !
ROZVOZ PO CELEJ SR

KOŠ

KOŠICE
eshop.zenitsk.sk

/m2

/m2
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Pánske hodinky timberland 
tbl.15359jsu/02m

ZlatnictvoLion.sk

116,10 €

Koberec PETIT ZOO ZVIERATKÁ 
krém / sivý

najkoberce

68,60 €

SKRYTÝ ZÁLIV
akryl na plátne

zlatovsky.eu

690,00 €

Chloe Nomade Naturelle
EDP 50ml 1ks

Demro.sk

101,50 €

SUŠIAK NA BIELIZEŇ 
POLICOVÝ BIELO - ŠEDÝ

ShopJK.sk

31,90 €

SADA TERMO POHÁROV 
70ML 6 KUSOV

ShopJK.sk

28,90€26,90 €

Sivá vrúbkovaná deka
180x200 cm

PreMamku.sk

21,40 €

Penosil 700 ml Easy
Spray Foam

www.profisiet.sk

9,75€
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AKCIA!
�����������������
����������20%

60,79 €

60,00 €

52,70 €

23,00 €

75,99 €

75,00 €

65,90 €

28,80 €

Objednajte si ročné predplatné a nechajte si vaše obľúbené tituly posielať priamo do schránky. Ponuka platí len do 31.3.2023    

��������������������������������������������������������������������������������������������������������
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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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0949 444 033

����������������
luxusných víriviek 

po celom Slovensku
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����ť o 2m.

Š x V x D

����� �������������� ���������

ODOLNÉ POLYKARBONÁTOVÉ SKLENÍKY
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E-mail: bratislavsko@regionpress.sk
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