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i5 / SSD DISK / 8 GB RAM / WIN 10

750 €

Kristián Kaleta
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0905 464 632

390 €

www.refurbished.sk
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ƭªƮ

ƭƮ

NOVÁ KIA
T23

57-0002-1

AUT OVENDY SLOVAKIA, s . r. o
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najlepšie ceny
v okrese SL
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Novej všeobecnej
ambulancie pre dospelých

0905 507 735
PREDAJ A SERVIS PC

Výhody pre Vás
9ģHWN\GRSOQNRY«VOXŀE\SUHUHJLVWURYDQ¿FK
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www.lubovnianskanemocnica.sk

57-0001

viac informácií na: 0918 214 217

TONERY a CARTRIDGE pre všetky typy tlaèiarní

www.slprofi.eu
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Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09

INZERCIA

Kristán Kaleta

0907 887 332

Distribúcia:
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
DISTRIBÚCIA (12 000 domácností)
Každý týždeň:
Podolínec, Stará Ľubovňa a v obciach: Nová Ľubovňa, Hniezdne,
Chmeľnica, Jakubany, Nižné Ružbachy, Vyšné Ružbachy, Lesnica,
Veľký Lipník, Haligovce, Jarabina,
Kamienka, Litmanová, Veľká
Lesná, Ľubotín, Orlov, Plaveč,
Plavnica, Čirč, Ďurková, Vislanka,
Hromoš, Kyjov, Údol, Šarišské Jastrabie, Šambron a Kolačkov

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.
Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

50.000
30.000
35.500
30.000
39.250
38.600
30.000
38.000
30.000
35.000
36.500
26.500
52.000

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

Východné Slovensko
BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

29.000
25.000
25.000
82.750
22.250
12.000
30.500
35.000
40.000
30.000

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL

 KOMPLETNÁ STAVEBNÁ ČINNOSŤ
 PREDAJ PARAPETOVÝCH DOSÁK
 ŽALÚZIE A SIETE PROTI HMYZU
 GARÁŽOVÉ BRÁNY
možnosť predaja
aj na splátky

Kontaktná adresa Prešov:
Levočská 2
Tel./fax: 051/7718 607
Mobil: 0903 634 202
Kontaktná adresa Poprad:
Hviezdoslavova 24
tel.: 0915 547 169
email.: poprad@dachmann.sk

www.dachmann.sk
maxidachmann@gmail.com

Kvalitné
VIZITKY
Technická špecifikácia:
300 g vizitkový papier
rozmer 9 x 5 cm
tlač - hárkový offset
jednostranná plnofarebná tlač
Všetky ceny sú uvádzané
bez 20% DPH

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

200 ks za 14 €
0,070 € / ks

za 33 €
1000 ks / ks
0,033 €

400 ks za 24 €
0,060 € / ks

Redakcia novín
Ľubovniansko

0907 887 332

Staň sa fanúšikom našej stránky a sleduj nové inzeráty, dôležité informácie, tipy
na voľný čas a iné zaujímavosti priamo na FB.

Západné Slovensko
57.000
67.000
26.000
30.000
24.000
15.000
30.000
25.500
48.000
35.000
21.000
32.500
25.000
31.000
38.000
52.000
45.500
18.000

PLASTOVÉ OKNÁ,
DVERE

Páči sa mi LUBOVNIANSKO.SK na facebooku

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
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potenciálnym záujemcom – inzerentom platený priestor k dispozícii na
prezentáciu ich programov. Naši čitatelia ho môžu ľahko identifikovať tak,
že takýto inzertný materiál je označený značkou inzercie. Od tohto čísla
však ešte viac graficky zvýrazníme,
že konkrétny článok je inzertný.
Chceme vám tak poskytnúť informácie o kandidátoch, ktorí prejavia záujem aj touto cestou sa prezentovať, no
zároveň dať tiež najavo, že ide výlučne o ich názory.
Okrem toho však zostávame verní
aj našim tradičným témam. V tomto
čísle vám chcem poradiť, že daň za
motorové vozidlo sa podáva tento rok
inak – elektronicky - a je dobré si to
včas trošku „nacvičiť“. Zverejňujeme
aj informáciu polície, z ktorej sa dozviete, že správy o únosoch detí na
Slovensku, sú, našťastie, „iba“ šírením poplašnej správy. A nielen to.
A napokon, začali sme históriou,
tak ňou aj skončíme. 27. január sa
tradične pripomína ako Medzinárodný deň pamiatky obetí
holokaustu. Jeden z dní,
na ktoré by civilizované
spoločenstvo nikdy nemalo zabudnúť.
Tak príjemný
týždeň!

61_0039

Vydavateľ:
REGIONPRESS s.r.o.

Plesáme, veselíme sa, je čas zabíjačiek, šišiek. Aspoň tak to patrí k
fašiangom. Zároveň prežívame obdobie, v ktorom sa v minulosti diali veľké veci. V rôznych historických érach,
ale práve v tomto týždni napríklad
zasadol na trón rímsky cisár Traján,
ktorého légie sa dostali do Vindobony. Mimochodom, jeho nasledovník,
Marcus Aurélius to neskôr dotiahol
až po Laugaricio, teda, dnešný Trenčín. Iba deväťročný Eduard VI. sa stal
kráľom Anglicka, Kráľom Uhorska
zas Štefan IV. Historickým paradoxom tiež bolo, že Cromwellova republika dala popraviť kráľa Karola I., ale
na deň presne o dva roky neskôr bol
sám Oliver Cromwell rituálne popravený. Generál Lee sa stal vrchným
veliteľom konfederačných vojsk a
maliar izieb ríšskym kancelárom.
Pre zamilovaných, počas fašiangov sa prvý raz hrala dráma Rómeo a
Júlia majstra Shakespeara a čitateľom
sa do rúk dostalo prvé vydanie Havrana Edgara Allana Poea. História
však píše svoje nové kapitoly každý
deň.
Na Slovensku sa dňom vyhlásenia prezidentských volieb začala
aj kampaň všetkých tých, ktorí si
myslia, že z tých či oných príčin sú
schopní dôstojne zastávať post hlavy
štátu. Keďže noviny vydavateľstva
REGIONPRESS, s.r.o. sú inzertné
noviny, dávajú v súlade so zákonom

83-0005

Mierová 14
STARÁ ĽUBOVŇA
lubovniansko@regionpress.sk

www.regionpress.sk
sieť
region

HĽADÁTE

ZAMESTNANCA?

1 300
kolportérov

VYDAVATEĽSTVO

TLAČIAREŇ

SKÚSTE TO

INZERCIOU

DISTRIBÚCIA

v naších novinách

0907 887 332

BEZPEČNOSTNÉ DVERE
Naše OCEĽOVÉ DVERE so ZÁRUBŇOU, CHRÁNIA-ZATEPLIA-ODHLUČNIA Váš domov
DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

BIELE
vzor

AKCIA 250€
kovanie ZDARMA
zameranie ZDARMA
v ponuke aj

INTERIÉROVÉ
DVERE
v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge všetky dvere SKLADOM
www.ocelovedvere.sk
odborná montáž s licenciou
ocelovedvere@ocelovedvere.sk
technickej služby od polície SR

0905 468 802

KEŽMAROK, Priekopa 1804
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Téma týždňa

Školská novoročenka
Každý polrok opakujú médiá tému
trestania za vysvedčenie. I keď sa pravidelne vyjadrí aj odborník, vždy sa
pristupuje k téme veľmi povrchne a
tendenčne. Problematika hodnotenia,
odmeňovania i sankcionovania si vyžaduje analytickejší prienik, nie publicistickú skratku.
Sú prípady, keď deti zo strachu
konajú neštandardne, ba sebaohrozujúco. Avšak vysvedčenie je často poslednou príčinou v reťazci patopsychologických prejavov dieťaťa. Okrem
toho zodpovední rodičia vedia o konečnej známke skôr ako pri prezretí
vysvedčenia.
Deti neslobodno tvrdo trestať za
známky. Ak sú výsledky horšie, zodpovedný rodič rieši zlyhávanie dieťaťa skôr. Netreba však naznačovať, že
rodičia hromadne trestajú práve za
vysvedčenie. Ak to nejakí aj robia, tak
určite nie iba pre známky. A takých
treba riešiť alebo čakať, kým sa im
často trestané deti nevzoprú. Zvážiť
sa dajú symbolické tresty za známky

(napr. domáce väzenie). Tie však majú
účinok, ak je dieťa lenivé, odmieta sa
učiť, svojvoľne ignoruje vzdelávanie.
Ak však dieťa jednoducho predmetu nerozumie, akýkoľvek trest môže
mať negatívny dopad a prehĺbi odpor
k vzdelávaniu. Vtedy treba účinnú
pomoc pri štúdiu, doučovanie alebo
spoluprácu s odborníkmi. Môže sa
však stať, že dieťa jednoducho „nemá
bunky“ na daný predmet, hoci v inom
vyniká. Alebo skrátka nie je študijný
typ a bude to manuálne zručný človek.
Vyžadovať od neho výborné výsledky
v každom predmete pod hrozbou trestu je nesprávne. Môže sa to neskôr prejaviť vo vzťahu k rodičom, k okoliu, k
sebe.
Škoda, že opakujúce sa mediálne
príspevky neotvoria tému, ktorá by
sčasti predchádzala problémom so
školským hodnotením. Ňou je nastavenie hodnotenia. O tom si napíšeme
v budúcom čísle.

» Ján Papuga

riaditeľ ZŠ

CIA
INZE8R87 332

HĽADÁTE
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ZAMESTNANCA?
regionpress.sk

TU

ŠPECIÁLNA PONUKA

mohla byť Vaša

REKLAMA

PRE ŠKOLY

Využite najčítanejšie
regionálne noviny
a nasmerujte budúcich
študentov do Vašich tried.

Info: 0907 887 332

ČO S NAMI ZÍSKATE:
možnosť predstaviť sa v novinách
v tématickej prílohe,
tématické prílohy budú avizovavané
na titulnej strane novín,
prinesieme aj praktické rady pre
budúcich študentov,
v cene je bezplatné grafické
spracovanie inzerátu.

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ
v Prešove
7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

 štvorročný odbor, štúdium denné, ukončené maturitnou skúškou,
 obsahom je príprava žiakov na prácu s deťmi predškolského a školského veku,
 žiaci majú možnosť kreatívne sa rozvíjať v odborných predmetoch – v oblasti pedagogiky a psychológie, v oblasti
hudobnej, výtvarnej, dramatickej, literárno-jazykovej a telesnej,
 podmienkou prijatia žiaka na štúdium je: úspešné absolvovanie prijímacích talentových skúšok z hudobnej, výtvarnej
a literárno-jazykovej výchovy, študijné výsledky na ZŠ.

Na konzultácie si treba priniesť:
- hudobná výchova – zoznam aspoň 10 piesní (nie detských),
- výtvarná výchova – 2 ks výkresov A3, ceruzu, gumu a farby– vodové
(akvarelové) alebo temperové, nádobku na vodu, štetce vlasové, na akvarel guľaté,
na temperu ploché (hrubší aj tenší),
- literárno-jazyková výchova – text na prednes poézie alebo prózy.

Žiaci SOŠPg môžu rozvíjať svoj talent a záujmy v rôznych záujmových
krúžkoch, napr. v divadielku Abodka, v speváckom zbore Gaudeamus,
vo folklórnom speváckom krúžku, v krúžku Hra na hudobný nástroj
(akordeón, klavír, gitara), v športových krúžkoch, v krúžkoch cudzieho
jazyka a v ďalších, podľa záujmu žiakov.
Vďaka týmto krúžkom sa môžu žiaci zapájať do rôznych slovenských
i medzinárodných súťaží (hudobné súťaže a vystúpenia, výtvarné
súťaže, jazykové a recitačné súťaže, divadelné súťažné prehliadky,
matematicko-logické online súťaže a i.) a ukázať svoje
schopnosti na rôznych kultúrnych podujatiach.

DNÉLY
O
H
VÝ
ŠKO
CEN

Stredná odborná škola pedagogická je najlepšou voľbou
pre tých, ktorí chcú pracovať s deťmi a dospelými
ľuďmi vo výchovno-vzdelávacej a sociálnej oblasti.

Oboznámenie s náplňou sa uskutoční v budove školy a každá činnosť trvá 60 minút.
1. hod. 14.30 – 15.30
2. hod. 15.40 – 16.40
3. hod. 17.00 – 18.00

S nami môžete osloviť potenciálnych
študentov a rodičov viac týždňov
za sebou a opakovane sa im
pripomínať počas ich rozhodovania.
Informácie o Vás poputujú s nami
do najväčšieho počtu schránok
domácností v rámci nášho regiónu
i celoslovensky.

Prezentácia je 15 minút pred začiatkom činností.
Ak máte o konzultácie záujem, prihláste svoje
dieťa na tel. čísle 0903 057 539 do 11. 02. 2019.

VLHħUHJLRQ£OQ\FKQRY¯Q

Bližšie informácie môžu žiaci získať
aj prostredníctvom našej webovej stránky

Y PRE

0907 887 332

www.sospg.sk

83-0013

Pozývame Vás na Dni otvorených dverí, pre záujemcov
o odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo,
ktoré sa uskutočnia v dňoch 11. – 13. 02. 2019.
Ide o konzultácie za účelom eliminovania stresu.

0907 887 332

REDAKCIA ĽUBOVNIANSKO

Deviataci, rozmýšľate o svojej budúcnosti ?
Prečo nie naša škola?

Chcete vidieť priebeh
talentových skúšok,
chcete vedieť „Ako na to“?

inzerujte u nás

lubovniansko@regionpress.sk

www.regionpress.sk
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SPOLOČNOSŤ  OBJAVILI SME PRE VÁS

námety a reakcie spravodajstvott@regionpress.sk

Možno je to tak
Povianočná sťažnosť

Mohol som ich mať veselé
a nemusel sa do roboty hlásiť,
len čo keď ma akurát
na Vianoce prepustili z basy.

Nech žije globalizácia
Nemáš síce ani na novú
šnúrku do gatí,
ale v globále sme,
tu na Zemi, všetci bohatí.

Zľakol sa

Nebude sa poslanec
vzdávať kresla viacej,
bol sa včera informovať
na úrade práce.

Klimatické zmeny

Na celom Slovenskú platí,
že sa nebudú dať zmraziť
ani potoky, ani polia
ani poslanecké platy.

Nová rozhľadňa v Tatrách

5
námety a reakcie-spravodajstvott@regionpress.sk
spoločnosť
objavili sme pre vás

Bazilika Sv. Petra v Ríme aj Berniniho kolonáda

Unikátny Tatranský ľadový dóm
Ak ste sa ešte stále nerozhodli kam
budú viesť vaše kroky počas tohtoročných zimných víkendov, máme
pre vás zaujímavý tip. Podniknúť
môžete výlet do Vysokých Tatier
a navštíviť tam najväčšiu atrakciu
zimnej sezóny, Tatranský ľadový
dóm.
Širokej verejnosti ho oficiálne sprístupnili 23.novembra 2018 a pomyselne
tak Tatranci otvorili zimnú turistickú
sezónu. Práce na Tatranskom ľadovom
dóme začali 24. septembra prvým návozom materiálu na Hrebienok.„Špeciálne chladenie pod kupolou na Hrebienku ukrýva 225 ton ľadu v 1.880 kusoch
ľadových blokov, ktoré tam vyviezlo 10
kamiónov,“ upresnila výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného
ruchu Región Vysoké Tatry, Veronika
Littvová.

Bazilika Sv. Petra v Ríme
aj Berniniho kolonáda

Očarujúce ľadové
sochy

Od 22. októbra sa ľadové kocky premieňali na unikátnu ľadovú baziliku.
Pod vedením hlavného staviteľa Adama
Bakoša sa na majstrovskom diele podieľal tím 16 sochárov s 11timi pomocníkmi
zo Slovenska, Čiech, Poľska, Walesu.
Zaujímavosťou je sochárka z amerického Texasu. Už 6.ročník Tatranského
ľadového dómu sa nesie v štýle Baziliky Sv. Petra v Ríme spolu s Berniniho
kolonádou. V Berniniho kolonáde je
situovaných celkovo 84 stĺpov po oboch
stranách. „Zaujímavosťou je, že len na
samotné ľadové stĺpy o výške cez 3,5m
bez podstavcov a hlavíc je použitých
3,5 kamióna ľadu, čo predstavuje 630
kusov ľadových blokov. Celková výška
stĺpov je do 5m a na ich vrcholoch sú
umiestnené sochy. Samotná hlavná
kupola má rekordnú výšku až 11,5m,
čo je maximálna možná výška v rámci
celkovej expozície. Originálne majstrovské ľadové dielo je v kupolách doplne-

Ak sa už rozhodnete zavítať do našich
veľhôr, tak vedzte, že v uplynulých dňoch
na Hrebienku pribudli prekrásne ľadové
sochy, ktoré vytesali ľadoví sochári z desiatich krajín sveta z 50 ton ľadu. Stalo
sa tak počas neoficiálnych majstrovstiev
vo vyrezávaní ľadových sôch TATRY ICE
MASTER 2019. Na Lomnickom štíte v
nadmorskej výške 2634 m.n.m. pri teplote -17°C vytesal tím z Japonska z troch
ľadových blokov ľadovú sochu vyjadrujúcu lásku muža k žene. Táto socha ostáva na Lomnickom štíte kým jej to počasie
dovolí. Počas podujatia vytesali sochári
20 prekrásnych sôch. „Nádherné ľadové
unikáty, si návštevníci Tatier budú môcť
prísť pozrieť aj v nasledujúcich týždňoch
a sú k videniu kým to počasie dovolí. Niektoré sochy sú chránené klimatizovanou
kupolou a tie budú vítať návštevníkov až
do apríla. Vstup do tejto Tatranskej galérie ľadových majstrov bude možný denne
v rovnakom režime, ako je to pri Tatranskom ľadovom dóme a je zdarma,“ uviedla Veronika Littvová, riaditeľka Regiónu
ren
Vysoké Tatry.

Tatranský dóm očarí návštevníkov precíznou prácou a detailami, ktoré podčiarkuje príjemné osvetlenie.
foto autor: Marek Hajkovský

Aj naše postavenie
vo svete sa zmení,
budeme vďaka nej
národ rozhľadený.

» Eva Jarábková

Táto majestátna stavba, ktorá nemá na Slovensku obdobu, rozhodne stojí za návfoto autor: Marek Hajkovský
števu.
né umeleckými výplňami. Tie sú pretransformované do vitráže modernou
technológiou tavenia skla. Ich autorom
je Achilleas Sdoukos, sklár a dizajnér,
so slovensko-gréckym pôvodom. Jeho
umelecký život sa orientuje na tvorivé
hľadanie v magickom materiáli, ktorým
je sklo,“ objasnila riaditeľka.

Koncerty aj hudobné vystúpenia

Tatranský ľadový dóm je otvorený od
piatka 23. novembra 2018 vždy denne
od 9.00 do 16.30 hodiny, pričom počas
hlavnej zimnej sezóny budú otváracie
hodiny predĺžené. Vstup do unikátnej
ľadovej baziliky je pre návštevníkov
bezplatný. „Okrem toho počas celej
hlavnej zimnej sezóny chystáme pre
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návštevníkov pravidelne každú nedeľu
v Tatranskom ľadovom dóme koncerty a hudobné vystúpenia. Návštevníci
si môžu v týchto unikátnych mrazivo
krásnych priestoroch vychutnať mnoho koncertov aj v roku 2019,“ doplnila
Veronika Littvová. Nevšedný priestor s
unikátnou atmosférou je podľa jej slov
ako stvorený aj na konanie svadieb či
zásnub. „Všetci dúfame, že tento rok
opäť počet návštevníkov porastie a unikátne ľadové dielo priláka do Vysokých
Tatier ešte viac hostí, ktorí si prídu na
Hrebienok vychutnať pohľad na mrazivú tatranskú krásu,“ uzavrela Littvová.
Tatranský ľadový dóm je spolufinancovaný Ministerstvom dopravy a výstavby
SR. Stranu pripravila: Renáta Kopáčová

6
Politická inzercia / práca

01 AUTO-MOTO / predaj

Čakali sme ako na Godota a napokon
sme sa dočkali. Pred niekoľkými dňami
sme sa konečne dozvedeli meno prezidentského kandidáta strany Smer. Maroš Šefčovič prijal ponuku strany, ktorej
lídrom je už dve desaťročia Robert Fico.
Ešte počkáme, ako sa rozhodne SNS, no
zoznam kandidátov sa pomaly uzatvára.
Dovoľte mi k tomu povedať pár viet.
Výkon prezidentskej funkcie sa odohráva na dvoch poliach: jedno je reprezentácia našej krajiny smerom von a druhé je
výkon úradu doma na Slovensku. Čo sa
týka reprezentácie smerom do zahraničia, je dôležité povedať, že všetci doterajší prezidenti Slovenskej republiky držali
jasný zahranično-politický kurz. Mohol
byť rozdiel v detailoch, ale kým boli v
úrade, držali kurz a naše euroatlantické
smerovanie bolo jasné a nespochybniteľné. Samozrejme, jedným z dôležitých kritérií pri voľbe nového prezidenta bude,
aby to tak zostalo aj po voľbách.
Druhá - a pre mňa oveľa podstatnejšia časť výkonu úradu prezideta - je u
nás doma, tu na Slovensku. Práve v tom
je medzi mnou a kandidátom Smeru zásadný rozdiel. Kým pán Šefčovič strávil
posledných 15 rokov mimo Slovenska a
zašiel sem len občas na návštevu, ja som
tu po celý ten čas žil. A možno práve tých
15 rokov mimo Slovenska môže vysvetliť,
že sa stal kandidátom Smeru. Pretože

03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
08 STAVBA
» KÚPIM HAKI LEŠENIE, 0908
532 682

09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
11 HOBBY A ŠPORT
12 DEŤOM
13 RôZNE / predaj
» Predám prvorepublikový
nábytok z masívu vo výnimočnom stave.
Kontakt: alena.ulicnikova@
gmail.com

14 RôZNE / iné
15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA

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 začatých 30 znakov textu
vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac
týždňov, pošlite rovnakú sms
toľkokrát, v koľkých týždňoch
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich
novinách, SL zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na
zadnej 2 strane vľavo dolu.
Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

» Robert Mistrík
nezávislý kandidát na prezidenta SR

Stavebná ﬁrma
prijme
ZATEPĽOVAČOV, MURÁROV,
MALIAROV A INÝCH
STAVEBNÝCH ROBOTNÍKOV
na stavby v Prešove a okolí.

0917 554 221

HARABIN: Rodina je základ.
Keď sa pozriem okolo seba, vidím niekoľko divných vecí. Ľudia
trávia viac času s mobilom v ruke
ako rozprávaním sa so svojou rodinou. Deti sa odkladajú až do času po
kariére, pričom veľa ľudí už „neskôr“
deti mať nemôže. Tí čo majú deti, sú
nútení dlho do večera pracovať a na
výchovu detí ostáva málo času. Nefungujúce rodiny sú dnes častejšie
ako rodiny harmonické, čo je veľa
krát spôsobené zlou finančnou situáciou.
Nedávno som sa rozprával s
mamičkou na materskej dovolenke a sťažovala sa mi, že sa im ťažko žije. Tým, že otehotnela počas
vysokoškolského štúdia, dostáva
iba cca 260 eur na 2 malé deti (rodičovský príspevok 215 eur mesačne
a 2x24 eur ako prídavok na 2 deti).
Manžel je pochopiteľne stále v práci
a vidia sa málo. Bez pomoci starých
rodičov by to nezvládli. Spoločnosť
ju odsudzuje, vraj má deti ako príliš
mladá (25 ročná a už 2 deti). Ja s týmto absolútne nesúhlasím. Keď som
mal ja 25 rokov, tak už moji rovestníci mali deti a bolo to lepšie.
Pýtam sa našich politikov, ako
môže mamička s 2 malými deťmi
vyžiť z 260 eur mesačne?
Veľmi ma hnevá, že naši politici,
ako napr. Andrej Kiska, hovoria viac
o tom, že musíme prijať imigrantov

napr. zo Sýrie a platiť im vysoké mesačné príspevky (hovorí sa asi o 1000
Eurách mesačne na osobu) a pritom
nechávajú slovenské mamičky s malými deťmi - našu budúcnosť, živoriť.
Moji najvýznamnejší protikandidáti na prezidenta hovoria viac
o prijímaní imigrantov ako o podpore slovenských rodín. Robert
Mistrík odpovedal na otázku o imigrantoch, že „multikulturalizmus
obohacuje krajinu“ (multikulturalizmus = miešanie národov). Maroš
Šefčovič ako náš vyslanec v EU pritakával umožneniu vstupu imigrantov do EU a teda aj na Slovensko.
Pre mňa sú záujmy Slovákov prvoradé, som proti vstupu imigrantov na
Slovensko. Naopak budem bojovať
za to, aby štát významnejšie podporoval mamičky s deťmi. Radšej dám
500 eur mesačne na jedno dieťa
mladej slovenskej mamičke, ako
oveľa viac akémukoľvek imigrantovi zo zahraničia.

JUDr. Štefan Harabin
občianský kandidát
na prezidenta SR

PP19-04 strana-

6

BEZ DPH
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02 AUTO-MOTO / iné

keby tu žil, tak by takúto podporu prijať
nemohol. Strana Smer sa už dávno stala
symbolom korupcie a nespravodlivosti,
ktorá tu vládne viac ako desaťročie - a
pán Šefčovič je v týchto voľbách tvárou
Smeru. To sa nedá nijako spochybniť, ani
nijako zahovoriť.
Preto tieto voľby budú aj o tom, či
Smer po všetkých škandáloch a prehrách dokáže získať v prezidentských
voľbách opäť väčšinu. Ja urobím všetko
pre to, aby ju Smer - hoci aj s usmievavou
tvárou pána Šefčoviča - nezískal.
Zároveň stále platí, že spolufavoritom na druhé kolo je aj kandidát extrému: preto je dôležité, aby už do prvého
kola išiel čo najsilnejší demokratický
kandidát s čo najširšou podporou. Nedopusťme, aby sa úradu prezidenta zmocnil extrémista alebo predĺžená ruka Roberta Fica.

85_0016

Neprenechajme úrad prezidenta
ani extrémistom, ani Smeru

2EMHGQiYDWHĐ5REHUW0LVWUtN%UDWLVODYD'RGiYDWHĐ8QLPHGLD3DQyQVNDFHVWD%UDWLVODYD,ý2

Občianska
riadková
inzercia

/

7
práca

TU

mohla byť Vaša

REKLAMA

Firma LARIX GmbH. príjme do pracovného pomeru
nových zamestnancov.

=9É5$ÿ&2 (nie sú potrebné skúšky, nutná prax)
0217Éæ1,. VN~VHQRVĨVSUDFRYQìPQiUDGtP

- práca sa vykonáva Y1HPHFNXYPHVWH0KOGRUI
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- práca len QDQHPHFN~SUDFRYQ~]POXYX
(odvody, zdrav. poistenie,rodinné prídavky)
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lubovniansko@regionpress.sk
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äLYRW

0907 887 332



REGIONPRESS
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VIZITKY

Čítanosť týždenníkov

11 %

INZERUJTE v najčítanejších
regionálnych novinách

%iMHþQiåHQD

min. 12 EUR brutto / mes.
+ príplatky: väcší pocet strán novín,
roznos letákov, nárocnost rajónu

80%

Ubytovanie zabezpečené. Plat 800 eur + prémie

MYnoviny

Ľubotín (350 ks)
min. 24 EUR brutto / mes.
Ďurková a
Vyslanka (160 ks)

KY

PONU

BAČU A CHOVATEĽA
OVIEC

LETÁKY

Plus7dni

min. 24 EUR brutto / mes.

OVNÉ

PRAC

Farma Toporec
prijme do zamestnania

HĽADÁME KOLPORTÉRA na roznos
reklamných novín na dohodu pre:

Vyšné Ružbachy(350 ks)

TOP

61_0019

BRI
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A
roznášanie novín

CIA
INZER 32

Pri štepnici 1, 085 01 Bardejov

Info: 0907 887 332

99-0032

35(9,$&,1)250É&,,1É6.217$.78-7(
 RGGR 

RENEWAL AGENCY S.R.O.

7

od B
po H RATISL
UME AVY
NNÉ

8
EDITORIÁL / SLUŽBY

PONÚKAME PRÁCU
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KONTAKT:
������0948 894 998
email: �����������������
web: ���������������

85_0067

- rôzne odvetvia
- výhodné platobné podmienky
- ubytovanie a doprava zdarma
������������������������
�����������������

www.konstrukter.sk
������������������������
info@konstrukter.sk

85-0085
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RÝCHLA, ŠETRNÁ A BEZPEČNÁ APLIKÁCIA
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0948 823 624

SKÝ VÝRO
EN

A
BC

1ÂPHVWLHVY0LNXOÂ{D$6WDUÂXERYÓD

49-0015

Tel.: 0907 854 644 | www.seamless1.sk

j

Pomocou páskovej metódy dosiahneme požadovaný
objem a dĺžku vlasov v čase kratšom ako 35 minút.
Ak chcete dlhšie a hustejšie vlasy, napíšte nám.
Vlasy Seamless1 - ten pravý darček pre Vás.

1

1
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i5 / SSD DISK / 8 GB RAM / WIN 10

750 €

390 €

www.refurbished.sk
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