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ĽUBOVNIANSKO

Č. 12 / 24. MAREC 2023 / 27. ROČNÍK PROFI-STRECHAPROFI-STRECHA

ZA PRIATEĽNÚ CENU

  

FARBA KTORÁ VYDRŽÍ
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0940 973 7770940 973 777

�NÁTERY
 STRIECH

�NÁTERY VO VÝŠKACH

�NÁTERY KOSTOLOV

�OPRAVA A MUROVANIE
KOMÍNOV
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Používame materiál nemeckej kvalityPoužívame materiál nemeckej kvality

www.c

Výmena krycích dosiek, pomníky s nápismi,
náhrobné fotky, tabuľky s menami

isteniehrobovsaris.sk

Predaj a montáž svietnikov a váz
za zvýhodnené ceny

0902 509 700

jednohrob
dvojhrob
maľba písma

€
120

1,20

80
€
€/znak

Vyčistenie
okolia hrobu,
impregnácia
a doprava

Používame materiál nemeckej kvalityPoužívame materiál nemeckej kvality

• ROYAL CLEAN •

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

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

JARNÁ AKCIA 
JEDNOHROB  90€  80€  DVOJHROB  140€  120€
Obnova písma   1,50€  1,20€/ZNAK

Impregnácia a doprava ZDARMA
Záruka na znaky
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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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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

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

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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INZERCIA

ĽUBOVNIANSKO

Alena Berithová  0907 877 862

Distribúcia:

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

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.

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

DISTRIBÚCIA (12.940 domácností)

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

08 STAVBA                    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

» Kúpim haki lešenie. Tel. 
0908 532 682

» Kúpim KRÁLIČIE KOŽE. 
0905350531
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Ponúka pracovné pozície:

 Stavebný robotník
 Stavebný technik

 Stavebný ekonóm
Výkon práce okres Rožňava 

Počas uplynulej soboty sme s hrô-
zou a obrovskou ľútosťou sledovali 
zábery požiaru z centra Banskej 
Štiavnice. Živel poškodil niekoľko 
historických budov, v niektorých 
dokonca zhoreli celé poschodia. Ľu-
dia z ich útrob zachraňovali a odná-
šali do bezpečia všetko, čo sa dalo.

S ohňom, ktorý vypukol v historic-
kom centre Banskej Štiavnice, bojovali 
profesionálni a dobrovoľní hasiči. Pri 
udalosti zasahovali aj vojaci, policaj-
ti, zamestnanci samosprávy, Červený 
Kríž, zamestnanci zasiahnutých bu-
dov, zamestnanci Okresných úradov 
Banská Štiavnica a Banská Bystrica. 
Pomocnú ruku podalo aj veľa dobro-
voľníkov. Mnohí neúnavne pomáhali 
zachraňovať zbierkové predmety či iné 
vzácne písomnosti a dokumenty.

Do očí sa tlačili slzy, pozorujúc 
živú reťaz, ktorú ľudia vytvorili na Tro-
jičnom námestí, aby si mohli z okien 
múzea až do pristavených áut podávať 
umelecké diela v snahe ušetriť ich pred 
ničivým živlom a previezť do bezpečia. 
Aj počas tejto ohnivej skazy, tak ako ve-

ľakrát predtým, sa prejavila neskutoč-
ná spolupatričnosť a opäť sa ukázalo, 
ako sa my Slováci dokážeme vo vypätej 
situácii spojiť a pomôcť tam, kde je tre-
ba, bez nároku na odmenu.

Banská Štiavnica je bezpochyby 
klenotom nášho kultúrneho dedičstva 
a jedným z najkrajších a historicky 
najzaujímavejších miest na Slovensku. 
Jej centrum je mestskou pamiatkovou 
rezerváciou. V decembri roku 1993 
bolo mesto spolu s technickými pa-
miatkami v okolí zapísané do Zoznamu 
svetového kultúrneho a prírodného de-
dičstva UNESCO. Škody, ktoré ničivý 
požiar spôsobil, môžu mať teda nevy-
čísliteľnú hodnotu. Musíme len veriť, 
že sa kompetentným čo 
najskôr podarí vrátiť 
pamiatkovým budo-
vám v centre mesta 
ich pôvodnú krásu, 
aby sa opäť mohli 
tešiť z priazne ti-
sícok domácich 
i zahraničných 
návštevníkov.

Verme, 
že náš klenot povstane z popola

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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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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• Do skupiny vyhradených výrobkov patria elektrozariadenia, batérie                            

• Na vyhradené výrobky sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, t. z., že 
výrobca takéhoto výrobku je povinný plniť súbor povinností pre vyhradený 
výrobok uvedený na trh SR. Tým je zabezpečené, že o vyhradený výrobok, resp. 
vyhradený prúd odpadu bude postarané vo všetkých fázach jeho životného 
cyklu.
• Financovanie triedeného zberu vyhradeného prúdu odpadu, vrátane 
triedeného zberu zložiek komunálneho odpadu patriacich do vyhradeného 
prúdu, znášajú výrobcovia v rámci systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov.  

odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, náklady               
na triedený zber vyhradeného prúdu odpadu znáša obec.

výrobku. Pre ochranu životného prostredia je dôležité, aby sme kupovali 

triedou, pretože šetríme prírodné zdroje potrebné na výrobu elektrickej energie. 

životnosťou alebo využívame nabíjateľné akumulátory.

-
ho odpadu. 

vo všeobecne záväznom nariadení obce.

Viac informácií nájdete na webových sídlach

www.e-cycling.sk a www.slovmas.sk.

Autorizované organizácie zodpovednosti výrobcov

E-cycling s. r. o. a SLOVMAS, a. s. týmto informujú:

ČÍSLA RUBRÍK    
1 auto-moto/predaj, 2 auto-mo-
tÓ/iné, 3 by�/predaj, 4 by�/pre-
nájom, 5 domy/predaj, 6 pozem-
ky/predaj, 7 reali�/iné, 8 stavba, 
9 domácnosť, 10 záhrada a zve-
rinec, 11 hobby a šport, 12 deťom, 
13 rôzne/predaj, 14 rôzne/iné, 15 
hľadám prácu, 16 zoznamka
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28. marca 1979 
Roztavenie druhého jadrového reaktora 
jadrovej elektrárne Three Mile Island

Výročia a udalosti
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Na cestách a aj na oblohe sa objavila 
nová forma cestovania a táto novinka 
sa volá gyrokoptéra. Jej lety a cesty 
môžete najnovšie sledovať aj online.

Lietajúce autá sa už desaťročia obja-
vujú vo vedecko-fantastických �lmoch a 
ich vývoj má 30 ročnú tradíciu aj na Slo-
vensku. Skutočne v praxi používané lie-
tajúce auto k nám však prišlo z Českej re-
publiky. Gyrokoptéra Calidus, schválená 
na jazdu po ceste, sa vyrába v Přerove. Le-
tecký nadšenec Milan Paprčka si ju zado-
vážil pre svoje dobrodružné a poznávacie 
lety. Umožňuje mu preletieť sa nad zaují-
mavými miestami a zároveň ju využívať 
na jazdu po cestách. „Po rokoch snívania 
o takomto type dopravy som konečne na-
šiel jednoduché a cenovo dostupné rieše-
nie. Je to úplne iný zážitok, ako keď lietam 
v lietadle, alebo jazdím autom. Je to ako 
kombinácia oboch a umožňuje mi vidieť 
svet z úplne novej perspektívy,“ netají 
nadšenie Milan a dodáva: „Z letov potom 
zdieľam 360° zábery na svojej stránke 
www.Travelvirtual.eu, kde sa môžete roz-
hliadnuť vôkol seba sponad Ďumbiera, 
Spišského hradu, či Banskej Štiavnice.“ 
Takéto snímkovanie je umožnené vďaka 
profesionálnej 360° kamere, ktorú má Mi-
lan pripevnenú na bruchu gyrokoptéry a 
umožňuje mu zachytiť úchvatné fotogra-
�e a videá z jeho ciest.

Gyrokoptéra sa ukázala byť veľmi 
prístupnou a bezpečnou možnosťou pre 
cestovanie. Na rozdiel od bežných lieta-

diel, ktoré vyžadujú dlhé štartovacie a 
pristávacie dráhy, jej stačí len 60-100 m 
rovnej plochy na vzlet a 20-50 m na pristá-
tie, čo ju robí nezávislou na štandardných 
letiskách. Vo vzduchu sa pohybuje pomo-
cou benzínového motoru a dosahuje rých-
losť v rozsahu od 30 km/h až po 200 km/h. 
Na zemi na jej pohon slúžia dva elektro-
motory s dojazdom 40 km a maximálnou 
rýchlosťou 40 km/h. Pre jazdu v premáv-
ke je vybavená predpísaným osvetlením, 
klaksónom, smerovkami, aj evidenčným 
číslom. „Je to skôr jazdiace lietadlo, ako 
lietajúce auto. Keď pristanem, napríklad 
aj na lúke za svojim domom, presuniem 
sa po ceste k sebe do dvora. Jazdu po ceste 
využívam hlavne na priblíženie z miesta 
pristátia napríklad na pumpu, do reštau-
rácie, hotela, či na pracovné stretnutie. 
Volím si také miesto pristátia, aby som po 
ceste nemusel ísť ďalej ako 15 kilometrov,“ 
uzatvára rozprávanie Milan Paprčka.

Informácie a foto poskytla 
Andrea Farkašová, CBS

Lietajúce auto na slovenských cestách

» ren

Mozog a nervový systém riadia fun-
govanie celého tela. Mozog je jeden z 
najdôležitejších orgánov v ľudskom 
tele - umožňuje nám myslieť, hýbať 
sa a komunikovať s okolím. Dáva nám 
schopnosť vnímať svet naokolo, cítiť 
emócie, pamätať si, učiť sa a sústrediť 
sa. Zdravý mozog je preto zásadný pre 
prežitie plnohodnotného života.

Fungovaniu mozgu podľa odborní-
kov škodí nedostatočný pohyb, sedavý 
životný štýl, nekvalitný spánok alebo 
jeho nedostatok, nedostatočná socia-
lizácia, neprimerané množstvo času 
osamote, dlhodobý a chronický stres, 
nadmerné užívanie alkoholu, fajčenie, 
dlhodobé pesimistické myslenie.

Čo prospieva mozgu:
- Nenechať ho “zlenivieť”. Akákoľvek akti-
vita mu prospieva či už to je komunikácia, 
udržiavanie sociálnych vzťahov, literatúra, 
nové podnety, kultúra, umenie, pestovanie 
koníčkov, spoločenské hry, učenie cudzích 
jazykov.
- Trénovať pamäť – výkon pamäti sa môže 
vekom znižovať, preto ju treba stále tréno-
vať a udržiavať v aktivite. Dôležité je pou-
žívať aj vlastnú pamäť, nielen tú digitálnu. 
Skúste svoj mozog priebežne stimulovať 
napríklad vedomostnými súťažami, rébus-
mi, krížovkami, sudoku, pexesom alebo 
šachom.
- Kvalitná strava – mozog spotrebúva veľa 
energie. Dôležitá je zdravá a vyvážená stra-

va. Vhodným príkladom je stredomorská 
strava zahŕňajúca zeleninu, ovocie, olivový 
olej, obilniny, chlieb, strukoviny, ryby, va-
jíčka, mliečne výrobky, mäso. Dôležité je re-
dukovať príjem alkoholu. Vitamíny skupiny 
B sú dopingom pre celý nervový systém.
- Dostatok tekutín - ak je telo zásobené te-
kutinami, mozog je dostatočne prekrvený 
a nervové bunky navzájom dobre komuni-
kujú.
- Kvalitný spánok – chronický nedostatok 
spánku poškodzuje pamäť, únava znižuje 
schopnosť koncentrácie.
- Pravidelná fyzická aktivita – pohybom 
sa zvyšuje mozgová výkonnosť. Ideálny je 
pohyb na čerstvom vzduchu. Mozog je pri 
fyzickej aktivite viac prekrvený, a teda viac 
okysličovaný a zásobovaný živinami.
- Pravidelný oddych počas dňa – krátke 
prestávky (mikroprestávky, 5- až 10-minúto-
vé) počas dňa zmierňujú únavu – prospieva 
pohľad z okna, chôdza po schodoch, hlbo-
ké dýchanie, krátka meditácia.
- Pobyt v prírode – aspoň dve hodiny za 
týždeň. Podporuje psychické aj fyzické 
zdravie.
- Používať informačné a komunikačné tech-
nológie len v nutnej miere a nenechať ich 
zbytočne zapnuté. 
- Určiť si vo svojom byte aj pracovnom pros-
tredí zóny bez akýchkoľvek technológií.

Informácie poskytol Odbor podpory 
zdravia a výchovy k zdraviu v spolupráci s 

Odborom komunikácie ÚVZ SR

Podporte fungovanie svojho mozgu

» ren
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Zhody, trofeje
i celé poľovnícke zbierky.

VÝKUP MINCÍ
Kúpim veci z 1. a 2.

sv. vojny, vzduchovky.

Celá SR
tel. 0940 723 073

trofejeeu@gmail.com

do roku 1945
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Stoličkové výťahy Stannah, 
žiť doma nezávisle

Schodiskový výťah Stannah je 
vhodný pre každé schodisko, 
lomené, rovné, vnútorné 
alebo vonkajšie.

0800 162 162
www.stannah.sk

Zákaznícka podpora 24h/7d

Vynikajúca kvalita výrobkov

156 rokov výrobca

Zavolajte zadarmo

Pre ŤZP občanov možnosť 
vybaviť na zakúpenie 

stoličkového výťahu peňažný 
príspevok od štátu.

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 Slovensku
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