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ZÁHRADNÉ CENTRUM

PRÍR
GABIÓNY
BRÁNY a PLOTY
SUBSTRÁTY
JAZIERKOVÁ TECHNIKA
DREVOSTAVBY
REALIZÁCIE ZÁHRAD

ST POPRADPREŠOV
Popradská 30 Petrovianska 56 Teplická cesta 5585
0949 711 500 0918 413 888 0918 403 888

www.gardensystem.skwww.realizacky.sk
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VIZITKY
0907 887 332

Prosím Vás, ktorí ste 

,

Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), 
Zámocká 6873/14, Bratislava, IČO: 42287511

Dodávateľ: REGIONPRESS, s.r.o., Študentská 2, 
917 01 Trnava, IČO: 36252417
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redakčné slovo / slUŽBY, Bývanie

INZERCIA

 

ĽUBOVNIANSKO

Kristán Kaleta  0907 887 332

Distribúcia:

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Každý týždeň: 
Podolínec, Stará Ľubovňa a v ob-
ciach: Nová Ľubovňa, Hniezdne, 
Chmeľnica, Jakubany, Nižné Ruž-
bachy, Vyšné Ružbachy, Lesnica, 
Veľký Lipník, Haligovce, Jarabina, 
Kamienka, Litmanová, Veľká 
Lesná, Ľubotín, Orlov, Plaveč, 
Plavnica, Čirč, Ďurková, Vislanka, 
Hromoš, Kyjov, Údol, Šarišské Jas-
trabie, Šambron a Kolačkov

lubovniansko@regionpress.sk

Redakcia: Mierová 14
STARÁ ĽUBOVŇA

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV 57.000 Bratislavsko Východ
BZ 67.000 Bratislavsko Západ
DS 26.000 Dunajskostredsko
GA 30.000 Galantsko+Šaliansko
HC 24.000 Hlohovecko+Sereďsko
KM 15.000 Komárňansko
LV 30.000 Levicko
MA 25.500 Malacko
NR 48.000 Nitriansko
NZ 35.000 Novozámocko
PK 21.000 Pezinsko
PN 32.500 Piešťansko+NM+MY
SC 25.000 Senecko
SE 31.000 Senicko+Skalicko
TO 38.000 Topoľčiansko+PE+BN
TN 52.000 Trenčiansko+DCA+IL
TT 45.500 Trnavsko
ZM 18.000 Zlatomoravsko

BB 51.100 Banskobystricko+BR
KY 30.000 Kysucko=CA+KM
LI 35.500 Liptovsko=LM+RK
LC 30.000 Lučenecko+VK+PT
MT 39.250 Martinsko+TR
OR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS
PB 35.500 Považsko=PB+PU
PD 35.000 Prievidsko
ZV 36.500 Zvolensko+DT+KA
ZH 26.500 Žiarsko+ZC+BS
ZA 52.000 Žilinsko+BY

BJ 31.000 Bardejovsko+SK+SP
GE 25.000 Gemersko = RV+RS+RA
HU 25.000 Humensko=VT+SV+ML
KE 82.750 Košicko
KS 22.250 Košicko okolie
SL 13.100 Ľubovniansko
MI 30.500 Michalovsko+TV+SO
PP 40.000 Popradsko+KK
PO 40.000 Prešovsko+SB
SN 30.000 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.
Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (13.100 domácností)

Továrenská 1305/11, St. Ľubovňa

apautoservis@gmail.com

A.P.AUTO, s.r.o. Váš autoservis

INŠKPEKČNÉ A SEZÓNNE PREHLIADKY
OPRAVY VŠETKÝCH VOZIDIEL
VÝMENY OLEJOV, FILTROV
MECHANICKÉ OPRAVY PODVOZKU, MOTORU
BRZDY, SPOJKY, VÝFUKY
VÝMENY AUTO SKIEL
DIAGNOSTIKA MOTORU
PNEUSERVIS
OPRAVY KAROSÉRIÍ

ÚDRŽBA A SERVIS AUTOMATICKÝCH PREVODOVIEK

NEMECKOU TECHNOLÓGIOU BLUECHEM.
VÝMENA OLEJA , FILTRA , PREPLACH PREVODOVKY

www.q-service.sk

OPRAVYKAROSÉRIÍCEZ PZPBEZPLATNE
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Kandidátky nám začali už pomer-
ne dávnejšie ponúkať do každých 
volieb väčšinou notoricky známe 
mená. Nositeľom týchto mien je úpl-
ne jedno, že sa tak vlastne sami od-
borne devalvujú, lebo odborník na 
všetko je odborníkom na nič. Treba 
sa nám teda zamyslieť.

Súhlasili by ste, aby vaše dieťa učil 
učiteľ bez vzdelania a kvalifikácie? 
Boli by ste spokojní, ak by vaše matky 
operovali lekári, ktorí sa možno dobre 
vyznajú v automobilovej elektroinštalá-
cii, ale nemocnicu poznajú iba z čakár-
ne pred ambulanciou? Alebo by ste sa 
uspokojili s tým, že máte zamestnanca, 
ktorého platíte každý mesiac a za tridsať 
rokov pre vás a pre vašu firmu nič ne-
spravil?

Najmä o tomto by mali byť voľby, 
teda, výber vašich zástupcov kdekoľ-
vek, kde majú zastupovať vás. Vás, vaše 
rodiny, váš štát.

Nevoľte tých, ktorí chcú už tradič-
ne zastupovať iba sami seba, svoje 
peňaženky a svoje veľmi úzke stra-
nícke či ideologické záujmy. Nevoľte 
kandidátov s pochybnou, neraz až kri-
minálnou minulosťou či dokonca aj prí-
tomnosťou, nedajte sa oklamať tým, že 
sú na kandidátskych listinách, že máva-

jú vznešenými heslami o nejakej čistote, 
práve, spravodlivosti, heslami, ktoré 
možno recyklovať od volieb k voľbám 
tak, ako použitý papier. Nevoľte tých, 
ktorí pre post kdekoľvek a za čokoľvek 
striedajú politické strany a tričká podľa 
toho, akú kde práve majú šancu na osob-
ný profit a ak už ju nikde nemajú, založia 
si stranu vlastnú. Tým vám jasne doka-
zujú, že im nejde o vás, ale o seba.

Ale hlavne voľte, pretože ak sa ne-
rozhodnete vy, iní, aktívnejší a ambi-
cióznejší rozhodnú za vás. Často je už 
vopred jasné, ako. V ponuke sú predsa 
aj slušné osobnosti. Ľudia, za ktorými 
sú výsledky ich práce pre iných ľudí. 
Preštudujte si ešte dôkladne listiny 
kandidátov, ktoré vám nedávno prišli 
do domácností. A voľte budúcnosť, nie 
minulosť. Voľte perspektívu, nie tmu 
a stagnáciu. Voľte hrdosť a nie hanbu 
Slovenska. Zaželajme si v tom šťastnú 
ruku. Európsky parlament rozhoduje 
o mnohých témach, ktoré 
sa nás v každodennom 
živote týkajú. Zvoľme si 
slušných, vzdelaných, 
čestných a múdrych zá-
stupcov!

Šťastnú ruku 
vám želá

Pekný a najmä pokojný predvolebný 
týždeň, vážení naši čitatelia!

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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PLASTOVÉ OKNÁ, 
DVERE

 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
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80% AJ TU MOŽE BYŤ
VAŠA REKLAMA

0907 887 332

LETÁKY
0907 887 332

INZERCIA
0907 887 332

VIZITKY
0907 887 332
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Najlepšia sezóna
na nové Suzuki
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ZIMNÉ KOLESÁ

V CENE
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» Predám Toyota Auris, 
rv02/2011, 1,6 valvematic, 
97kw, výborná spotreba,  k 
autu letné aj zimné pneu 
na elektrónoch originál 
Toyota. Zachovala,  serviso-
vaná,  1. majiteľ. Cena doho-
dou. Tel.0944 383 151

» Čistenie hrobov a obnova 
písma, serióznosť, korekt-
nosť a spoľahlivosť. T.Č. 
0919 205 521 
» KÚPIM HAKI LEŠENIE, 0908 
532 682 

» Kúpim papierové peniaze, 
mince, vyznamenania. T.č.: 
0903 548 208

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    

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 mobil-
ný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za kaž-
dých začatých 30 znakov textu 
vášho inzerátu vrátane me-
dzier. 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 uverej-
niť v ľubovoľných iných našich 
novinách, SL zameňte za skrat-
ku novín, ktorú nájdete na 2 
strane vľavo dolu. 
Službu PlatbaMobilom.sk tech-
nicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

09 DOMÁCNOSŤ    
10 ZÁHRADA A ZVERINEC    
11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

INZERCIA
0907 887 332

LETÁKY
0907 887 332

- stavby domov na kľúč
- bytové jadrá
- sadrokartonárske práce
- maliarske práce
- PVC podlahy
- búracie práce
- obklady a dlažby
- vnútorné omietky
- montáž plastových okien a dverí

Kompletné rekonštrukcie:

JBV servis s.r.o. | 0910 214 488

Dodávateľokien a dverí
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O ľuďoch bez cieľa sa hovorí, že neve-
dia riadiť svoj život. Manažéri podni-
kov neustále vytyčujú ciele, rozdeľu-
jú ich na jednotlivé oddelenia a ľudí, 
kontrolujú ich plnenie. Výkonnosť 
človeka je schopnosť zameriavať sa 
na priority. 

Priority sú činnosti, ktoré nás dove-
dú do cieľa. Problém cieľov je niekedy v 
tom, že nám ich definuje niekto druhý, 
alebo naše vlastné ego. Dôležitejšie je 
smerovanie – aký život chceme žiť, akú 
stopu chceme zanechať?

Lao’c napísal: „Ak sa vzdáte cieľov, 
všetko sa vám podarí. Na svete sú úspeš-
ní tí, ktorí sa vzdali cieľov. Pri svojom 
snažení môžete totiž zabudnúť, že svet 
je viac ako len víťazstvo.“ Iba vytyčova-
nie a dosahovanie cieľov môže viesť k 
honbe za dobrým pocitom z dosiahnutia 
cieľa, k ďalším ambicióznejším cieľom a 
postupnému vzďaľovaniu sa od šťastia – 
vďačnosti za to, čo máme, radosti z toho, 
čo práve prežívame.  

Čo sa stane, keď sa každý deň bu-
deme venovať veciam, ktoré sú kľúčové 
– láska a vzťahy k blízkym ľuďom, zlep-
šovanie seba, budovanie užitočných ná-
vykov, modlitba, cvičenie, učenie...?

Veriaci ľudia vedia, že odovzdanie sa 
Bohu, je tá najväčšia forma zjednodu-

šovania života. Nechať život plynúť a  s 
úžasom sledovať, že ciele a projekty, kto-
ré sme si plánovali, nie sú ničím v porov-
naním s tým, čo pre nás pripravil Boh. 

Nemať ciele neznamená sedieť na 
mieste a nič nerobiť. Robíme to, čo nám 
vnútorne robí dobre. Človek je stvorený 
tak, že správne veci mu prospievajú a 
nesprávne ho ničia. Naše plány a cie-
le sú aj tak každý deň konfrontované s 
tým, že stretávame nových ľudí, obja-
vujeme v sebe a vo svete okolo ďalšie 
inšpirácie. Neustále sa nám otvárajú 
nové ciele a vedú nás k ďalším krokom. 
A práve v tom je život krásny.

Som presvedčený, že firmy budúc-
nosti budú mať menej cieľov a viac ra-
dosti z každodennej práce. Bude v nich 
menej kontrol plnenia cieľov a viac nad-
šenia z nových nápadov a výsledkov. 
Menej úsilia sa bude 
venovať generovaniu 
ešte vyšších ziskov 
pre akcionárov, ale 
viac sa budú ľudia 
sústrediť na to, čo 
dáva zmysel a  je 
p r o s p e š n é 
ľuďom a  prí-
rode.

Bez cieľa

» Ján Košturiak
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Najpredávanejšie
BETÓNOVÉ PLOTY

na Slovensku

BIELE
vzor

BIELE
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

ČEREŠŇA
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

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

ČEREŠŇA
vzor

odborná montáž s licenciou
technickej služby od polície SR

AKCIA 250€

v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge    všetky dvere SKLADOM

0905 468 802 KEŽMAROK, Priekopa 1804 Otvorené:
Po-Pia: 9-17

22.5.2019

TU
mohla byť Vaša

REKLAMA

Info: 0907 887 332

PREČO REKLAMNÁINZERCIA U NÁS?

lubovniansko@regionpress.sk
0907 887 332

 Patríme medzi najčítanejšie týždenníky
 Poskytujeme riešenia, ktoré fungujú
 Zvyšujeme konkurencieschopnosť
 Šetríme starosti
 Sme kreatívni a vieme počúvať

Redakcia novín
Ľubovniansko

0907 887 332

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

200 ks za 14 €
0,070 € / ks

1000 ks za 33 €

0,033 € / ks

400 ks za 24 €

0,060 € / ks
Kvalitné
VIZITKY
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zdravie, bývanie

VAŠA KRVNÁ PLAZMA

Chirurgická ambulancia MUDr. Milan Jacko

 

kontakt: 054/478 84 40

vhodná pri:

- artróze

- tenisovom a golfovom lakti
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PREDAJ ŽIVEJ HYDINY

FARMA HYDINY - Vranov n/T - Ortáše
DOPRAVA ZADARMO

Pod veterinárnym dohľadom Objednávky a poradenstvo
vo výžive zvierat:

Ing. Jozef Telepun, PhD. 
0917  311  544

1.roč. nosnice   mládky   morky   brojlery
AKCIA 3 €/ks 6 €/ks 12 €/ks +darček

Sanatórium Tatranská  Kotlina, n.o.

Pneumoftizeologickú ambulanciu

Spánkové laboratórium
 a od 01.05.2019 

Ambulanciu všeobecného lekára 
 Imuno-alergologickú ambulanciu

Kontakt a informácie:
 INZERCIA

0907 887 332

WWW.REGIONPRESS.SK

INZERÁT,
KTORÝ

PREDÁVA
0907 887 332

Páči sa mi LUBOVNIANSKO.SK na facebooku
Staň sa fanúšikom a sleduj nové inzeráty, dôležité info, tipy na voľný čas priamo na FB. 

0907 887 332
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Spite kvalitne vďaka prírodným materiálom 

  -

 Na základe vyjadrení lekárov je jednou 

 
  

   /   

my áno...
Spíte dobre?

už žiadne predražené
umelé matrace
vyrobené z ropy

„
„

Bavlna je dokonalo prieduš-
ný materiál a tvorí ideálnu kombiná-
ciu s vlnou. Mäkká, silná a príjemná 
na dotyk.

Prírodný kaučuk   
pochádza zo stromu kaučukovník. 
Zárukou najvyššej kvality je certi-
fikát 100% prírodného kaučuku. 
Kaučuk je najlepšou alternatívou 
umelých pen alebo molitánu. Na 
rozdiel od pružín nevytvára rušivý 
šum, neuchováva statickú elektrinu 
a lepšie pruží. Spolu s ortopédmi 
sme vytvorili jednu tuhosť ideálnu 
pre každého.

Levanduľa je známa pre 
svoje relaxačné a upokojujúce vlast-
nosti. Vaša myseľ sa upokojí a za-
spávanie bude rýchle ako u dieťaťa. 
Levanduľa takisto pôsobí proti 
moľom a roztočom.

PVC - aj ked 85% slovákov spí na 
penových matracoch z PVC, my 
PVC nepoužívame. 
Ani na seba si neoblečieme tričko z 
umeliny, radšej z bavlny, prečo po-
tom spať na umeline..

,,

,,Skúšobná doba 30 dní 
Doprava zadarmo (kuriérom až ku Vám domov) 

pre prvých 500 OBjednÁvok

zľava 20%
499 €

399,00 €
S dph
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Existujú ľudské postoje, ktoré stojí 
za to zaznamenať. Lebo, našťastie, 
ešte stále existujú ľudia, ktorým je 
ľahostajnosť k veciam cudzia. Na-
opak, k spravodlivosti, morálke a 
ľudskosti sa budú hlásiť do posled-
ného dychu.

Pani Emília Žitná má 86 rokov. 
Prežila si toho veľa. Ako dievča veľa 
najmä zlého. Nedávno videla výsled-
ky prieskumu volebných preferencií. 
Keďže on-line svet je pre jej generáciu 
nie až tak blízky, poprosila vnuka. A s 
vnukom sme sa v redakcii dohodli, že 
jej prosbu zverejníme. Pani Emília ape-
luje:

„Neverila som, že režim, kedy sme 
sa deň čo deň triasli od strachu, keď 
ľudia zomierali pre besnenie názorov 
a inakosť, keď sme bežali a ukrývali sa 
bosí v noci a v zime po lesoch, boli sme 
smädní a hladní, že ten režim bude nie-
kto znovu obdivovať. Utekali sme pred 
frontom a všetkým tým zlom a nevedeli 
sme, aké bude ráno. Neverila som, že 
tie myšlienky sa môžu v civilizova-
nom svete vrátiť. Je jedno, či tie ha-
nebné myšlienky hlásajú priamo alebo 
ich cynicky skrývajú do odkazov.

Ospravedlňujem sa za moju generá-
ciu, že sme vás dostatočne nenaučili ro-
zoznať cynickú pretvárku. Pretože aj v 
našej dobe sme ich právoplatne zvolili 

a neverili sme všetkým tým správam o 
ich zločinoch. Nečakala som, že sa raz 
tieto názory dokážu vrátiť v takej sile. 
Ich nositelia obchodujú s myšlien-
kou, že hrdá krajina môže fungovať 
len s poslušnými a odovzdanými 
ľuďmi bez vlastného názoru. Lenže 
človečina nie je obchod. Láska, pokora 
a ľudskosť sa kúpiť nedá.

Nenávidia inakosť, lenže pestrofa-
rebnosť je pre život a prírodu prirodze-
ná. Slobodu, človečinu a intelekt nevy-
hubí žiadna zbraň na svete. Akokoľvek 
dokonalá bude.

Prosím všetkých ľudí navôkol, 
aby pri najbližšej voľbe uvažovali 
rozumom aj srdcom. Pretože my sme 
toto pre svoje deti a vnúčatá nechceli. 
Nechceli sme, aby čo i len náznakom 
opäť prežívali tie pekelné hrôzy a vô-
bec sa nad tým museli zamýšľať. Aby to 
všetko raz a navždy zostalo mementom 
doby a varovaním.“

Pani Emília v časoch vojny dostala 
reumu a ohluchla na jedno ucho z tej 
zimy v lese keď sa ukrývali pred fašis-
tami. A dostala týfus keď pila z poto-
ka vodu a v ružomberskej nemocnici 
skoro  s kamarátkou zomrela... Dnes 
vo veku 86 rokov prosí ľudí, aby mali 
rozum.

Prosba babičky plnej človečiny

» red

  Ochrana práv 
s p o t r e b i t e ľ a 
je dynamicky 
sa rozvíjajú-

ca oblasť. Spotrebiteľmi sme všet-
ci, bez ohľadu na naše vzdelanie, 
postavenie a pôvod a  priznám sa, 
nepoznám človeka, ktorý by nemal 
skúsenosť, či už s  nejakou nekalou 
praktikou obchodníkov, exekúciou, 
s neoprávnene vyrubeným nedoplat-
kom za energetické, alebo teleko-
munikačné služby, či s  neuznaním 
oprávnenej reklamácie.  To sa týka 
zväčša zraniteľných spotrebiteľov - 
dôchodcov, ľudí s nízkym vzdelaním, 
nízkymi príjmami,    nízkou fi nanč-
nou a právnou gramotnosťou, ktorí 
nemajú na drahých advokátov, a 
tak nemajú prístup k spravodlivému 
riešeniu. Preto  som v  roku 2002 
pristúpila k založeniu  Združenia na 
ochranu práv spotrebiteľov (ZNOPS) 
– OMBUDSPOT® v Poprade, ktoré sa 
špecializuje na zastupovanie spotre-
biteľov v reklamačnom konaní a mi-
mosúdnom riešení spotrebiteľských 
sporov. Hoci spočiatku sme pôsobili 

regionálne, postupne sa pôsobe-
nie  združenia rozšírilo na celé Slov-
ensko. O správnosti našich postupov 
svedčí viac ako 80 % úspešnosť v 
prevzatých spotrebiteľských sporoch.
   Záujem o služby nášho združe-
nia OMBUDSPOT®  neustále rastie, 
z čoho mám na jednej strane radosť, 
no pribúdajúci počet prípadov, keď 
spotrebiteľ ťahá za kratší koniec, je 
zároveň signálom, že NIEČO NIE JE 
V PORIADKU. Signálom, že ochra-
na práv slovenského spotrebiteľa si 
zaslúži zvýšenú pozornosť. Na tieto 
problémy však Slovensko zastupu-
júci europoslanci doposiaľ účinne 
nepoukázali. Spotrebitelia na pôde 
Európskeho parlamentu nemajú svo-
jho HOVORCU A OCHRANCU! 
    Podporte nás na našej ceste do 
Európskeho parlamentu a 25. mája 
voľte stranu DOMA-DOBRE s číslom 
22. Ak chcete svojho spotrebiteľského 
ombudsmana a obhajcu v Europarla-
mente, krúžkujte pozíciu 2.

Ďakujem za Vašu podporu.

Helena
MEZENSKÁ
Kandidátka do Europarlamentu
za stranu DOMA DOBRE

22

Helena Mezenská  – ochrankyňa práv spotrebiteľov
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  Pochádzam z malej dediny Jánov-
ce pri Poprade. Na základe skúsenosti  
z mojej profesie stavebný dozor poznám 
problémy občanov, živnostníkov, pod-
nikateľov a predstaviteľov samosprávy. 
Poznám pomery a problémy na Slo-
venskom vidieku a nie sú mi ľahostaj-
né, preto som sa rozhodol kandidovať  
za europoslanca. Slovensko je typická vi-
diecka krajina, lebo 96% samospráv tvo-
ria dediny. Podporujem silné Slovensko 
v silnej a bezpečnej Európe. Našou sna-
hou je priniesť nové tváre do Európskeho 
parlamentu, aby skutočne riešili:
 problémy občanov na vidieku,• 

zbytočnú byrokraciu pri čerpaní  • 
Eurofondov,
podporu cestovného ruchu a regio-• 
nálneho rozvoja,
zvýšenie kvót a dotácii pre Sloven-• 
ských producentov,
minimálny dôchodok • 550 eur,
vyrovnanie životnej úrovne v rámci EÚ.• 
Občania, poďte voliť, dajme EÚ jasný 

signál, že posielame nových ľudí, ktorí 
chcú presadiť riešenie problémov v pro-
spech celého Slovenska.

Chcete zmenu, dajte šancu novým europoslancom

3REGIONÁLNY PROEURÓPSKY KANDIDÁT
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Ďakujem za Váš hlas, 
Anton Gajdoš č. 3
Váš regionálny proeurópsky kandidát
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Životopis: 
Ján PIĽA (1958, Poľanovce). Som jedným 
z vás ktorý je hrdý na to, že sa narodil na 
Slovensku, na východe pod Braniskom, kde 
sú korene aj mojich predkov. Rodičia mi 
výchovou vštepili lásku k práci a prírode, 
naučili ma, čo sú ľudské hodnoty, slušnosť, 
kresťanská viera, čestnosť a pokora. S úctou 
si spomínam na svojho prvého učiteľa, kto-
rý nás deti spod Spišského hradu učil nielen 
písať a čítať, ale aj milovať svoju vlasť a našu 
históriu. V neďalekej Levoči som študoval  
v gymnáziu, kde pôsobili štúrovci po núte-
nom odchode z Evanjelického lýcea v Bra-
tislave. Po absolvovaní Vysokej vojenskej  

leteckej školy v Košiciach som pôsobil ako 
vojenský profesionál v Bechyni, v Prešove 
a Košiciach v oblasti leteckého inžinierstva. 
V súčasnosti prednášam na zahraničných 
univerzitách. Bývam v Prešove, som ženatý 
a mám dve dospelé deti.
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 Inštitucionálnu reformu EÚ;
 Podporu dotácií 
 (školstvo, agrorezort, a i.);
 Jednotný postup v rámci regionálneho  
 zoskupenia V4;
 Členstvo a podpora aktivít SR v ESA 
 (Európska vesmírna agentúra);

 Posilnenie vonkajších hraníc EÚ;
 Navrátenie ekonomických migrantov 
 do krajiny pôvodu;
 Vyvážená zahraničná politika;
 Zrušenie sankcií proti Ruskej federácii 
 (neúčinné a poškodzujúce 
 záujmy SR a štátov EÚ/EHP).

Ako poslanec Európskeho parlamentu by som presadzoval: 

Vážení a milí spoluobčania,
v nadchádzajúcich voľbách do Európskeho 
parlamentu sa uchádzam o post poslanca, 
na ktorom hodlám nielen dôstojne zastu-
povať, ale predovšetkým dôsledne pre-
sadzovať záujmy Slovenskej republiky a jej 
občanov.

Byť poslancom Európskeho parlamentu 
pre mňa znamená nestratiť hrdosť k obči-
anstvu, jazyku a tradíciám rodnej krajiny a 
jej kultúre. Budúcnosť našich rodín a našich 
detí závisí od toho ako dokážeme hájiť naše 
politické, spoločenské a morálne princípy, 
ako sa dokážeme zasadzovať o univerzálne 
hodnoty nielen doma, ale aj v zahraničí.

12Voľte číslo
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» Miroslav Beblavý» Miroslav Beblavý

Vážení a milí 
spoluobčania.
Uchádzam sa 
o vašu priazeň 
ako kandidát 
na poslanca 
E u r ó p s k e h o 
parlamentu.
 Životopis:
Vyštudoval som 
diplomaciu v 

Londýne a bezpečnostnú politiku 
v Tokiu, Japonsku. Pracoval som 
u nás na Ministerstve životného 
prostredia a neskôr som pôsobil ako 
diplomat medzinárodnej organizácie 
OBSE v Turkménsku. Venoval som 
sa otázkam zahraničnej politiky a 
opatreniam boja proti korupcii. V 
roku 2018 viac ako 17000 občanov 
SR podporilo petíciu za moju 
kandidatúru na prezidenta SR. Vašu 
dôveru si nesmierne vážim.

Prečo by ste ma mali podporiť?
Čelíme mnohým výzvam, ako 
napr. zmena klímy, ochrana 
schengenského priestoru,migrácia, 
ale aj podnecovanie k národnostnej 
nenávisti, ktorá môže vyvolať 

áne či na 
Ukrajine. Slovensko je náš domov 
a drvivá väčšina z nás nemá záujem 
a ani možnosti odísť, ak sa situácia 
na Slovensku zhorší. Aj preto by 
o budúcnosti našej krajiny mali 
rozhodovať nami volení poslanci a 
nie bruselskí byrokrati. Sme schopní 
oceniť hodnotu mieru? Dnes každý 
žije vo svojom vlastnom uzavretom 
svete, až pokiaľ sa to nezačne týkať 

Radovan ZNÁŠIK-rozhodnite sa správne
jeho samotného. Pracoval som 
pre organizáciu, ktorá monitoruje 
situáciu na Ukrajine, žil som v Líbyi, 
videl som lesk aj biedu obyčajných 
ľudí. Ako rodič nedopustím, aby naše 
deti zažili hrôzu vojny. Želám si, aby 
Slovensko napredovalo. Som za silný 
hlas krajín V4, ktorý bolo počuť aj v 
prípade povinných kvót. Voľby do EP 
sú v prvom rade o budúcnosti našich 
detí, ale bez vášho hlasu to nepôjde. 
Príďte ma podporiť! Kandidujem 
za stranu Národná Koalícia č. 31, 
krúžkujte číslo 4.

Ako poslanec Európskeho 
parlamentu budem presadzovať:
✓národnú suverenitu, kultúrnu  
   identitu a kresťanské hodnoty 
✓boj proti korupcii v eurofondoch
✓posilnenie ochrany hraníc EÚ
✓odmietanie nelegálnych migrantov
✓vyváženú zahraničnú politiku
✓podporu dotácií v agrosektore
✓podporu mitigačných/adaptačných 
   opatrení zmeny klímy
✓zvýšenie dotácií na 
   podporu rozvoja 
   regiónov.

Voľte č.

4

O
bjednávateľ: N

árodná Koalícia, Račianska 1571/66, Bratislava-N
ové M

esto, 831 02, IČO
 42359741, D

odávateľ: REG
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N
PRESS, Študentská 2, 917 01 TRN

AVA
, IČO

 36252417Ďakujem.
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 problémy občanov na vidieku,• 

zbytočnú byrokraciu pri čerpaní  • 
Eurofondov,
podporu cestovného ruchu a regio-• 
nálneho rozvoja,
zvýšenie kvót a dotácii pre Sloven-• 
ských producentov,
minimálny dôchodok • 550 eur,
vyrovnanie životnej úrovne v rámci EÚ.• 
Občania, poďte voliť, dajme EÚ jasný 

signál, že posielame nových ľudí, ktorí 
chcú presadiť riešenie problémov v pro-
spech celého Slovenska.

Chcete zmenu, dajte šancu novým europoslancom
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Ďakujem za Váš hlas, 
Anton Gajdoš č. 3
Váš regionálny proeurópsky kandidát
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www.obycajniludia.sk

DO EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU

poslanec NR SR | Trnava | 46 rokov
Predstavujem Vám 13 výborných kandidátov na našej 
kandidátke. Ja som sa rozhodol voliť Petra Polláka (č. 
3) a prosím aj Vás, ktorí mi dôverujete o krúžok pre 
neho. Doba je mimoriadne vážna a chcem aj týmto 
gestom dokázať celej Európe, že Slovensko je odvážna 
krajina a pred fašistami hlavu neskloní. Áno, Peťo je 
Róm, ale zároveň Človek hodný našej dôvery. Ďakujem. 

LUCIA GREŠKOVITSOVÁ
asistentka poslanca NR SR | Košice | 29 rokov

Aj tí najzraniteľnejší majú právo na dôstojné životné 
podmienky a plnohodnotné začlenenie do spoločnosti. 
Kľúčovým je rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelaniu  
či rovnosť príležitostí na trhu práce.

IGOR DUŠENKA
právnik | Bardejov | 31 rokov
Výhody členstva v EÚ sú nespochybniteľné. Chcem 
zachovať a posilniť to, čo v Európskej únii funguje a 
nestrácať čas tým, čo dokážu národné štáty lepšie a 
efektívnejšie zvládnuť sami.

DUŠAN ŠÁNDOR
poradca pre výskum a inovácie | Pezinok | 47 rokov
Sme je krajina, tvorivých, pracovitých a usilovných ľudí, 
ktorá má čo ponúknuť Európe a svetu. Spolu vytvoríme 
podmienky, aby sme sa dokázali ešte lepšie presadiť v 
silnej konkurencii.

LUCIA RENNEROVÁ
tlmočníčka v európskych inštitúciách
Košice | 55 rokov
EÚ nám poskytuje mier, bezpečnosť, ale aj finančnú 
podporu na rozvoj a vyrovnávanie rozdielov. Preto 
budem mať vždy na zreteli záujmy obyvateľov svojej 
krajiny a regiónov.

PAVOL JUSKO
vysokoškolský pedagóg | Bratislava | 55 rokov

Verím v ekonomicky prosperujúce, sociálne, spravodlivé 
a sebavedomé Slovensko, ktoré sa v EÚ nestratí. 
Garanciou dôstojného postavenia našej vlasti je však aj 
ochrana tradícií a hodnôt.

EVA IVANOVOVÁ
ekonómka | Prievidza | 39 rokov

Chcem, aby sa európske rozvojové fondy využívali 
na správne veci. Na projekty a investície, ktoré nám, 
ľuďom na Slovensku, prinesú rozvoj, prosperitu a viac 
lepšie platených pracovných miest.

MICHAL ŠIPOŠ
občiansky aktivista proti hazardu
Stará Ľubovňa | 37 rokov
Aj naše regióny sa môžu úspešne rozvíjať, aby boli lepším 
miestom pre život. Aby sme to dosiahli, európske peniaze 
sa musia používať na rozumné projekty, z ktorých budú 
mať úžitok obyčajní ľudia a nie oligarchovia.

PETER POLLÁK
vysokoškolský pedagóg | Levoča | 46 rokov
V krajinách EÚ nebola 74 rokov vojna. Chcem mier aj 
pre naše deti a vnúčatá. Poďme voliť a nedovoľme 
európskym fašistom náš dom mieru zničiť. Veľmi si 
vážim dôveru Igora a celého hnutia OĽANO. Budem 
Vaším hlasom.

ZITA PLEŠTINSKÁ
starostka | Chmeľnica | 57 rokov
Ak zlepšíme podnikateľské prostredie, ľudia budú mať 
šancu na lepšie platy. Pri tvorbe európskej legislatívy 
nesmieme zabúdať ani na kresťanské hodnoty, na 
ktorých stojí naša civilizácia. 

DOMINIK DRDUL
študent a občiansky aktivista v oblasti práv osôb 
so zdravotným postihnutím | Trnava | 21 rokov
Chcem sa pričiniť o lepšie Slovensko a lepšiu Európu 
pre každého. Mojim cieľom je, aby v Európskom 
parlamente znel náš hlas aj pri témach práv 
marginalizovaných skupín.

EVA HORVÁTHOVÁ
lekárka | Bratislava | 44 rokov
Slovensko sa musí stať hrdým a rovnocenným partnerom 
na európskej scéne. Budem presadzovať také riešenia, 
aby šikovní ľudia neboli nútení odchádzať za prácou do 
zahraničia.

MILAN POTOCKÝ
novinár a občiansky aktivista
Michalovce | 43 rokov
EÚ je motorom rozvoja regiónov. Využime preto 
jedinečnú šancu a príležitosti, ktoré nám naše  
členstvo v tomto prestížnom klube ponúka.

25. mája  
svoj 

MATÚŠ  BYSTRIANSKY
mediálny poradca | Dolná Strehová | 24 rokov

Aj v európskych centrálach musí zaznieť hlas 
protikorupčného hnutia, ktorým je OĽANO od svojho 
vzniku. Máme jasnú víziu, výborný program a reálne ciele 
pre lepší život všetkých ľudí. 
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PRÁCA 
PRE KAŽDÉHO v ČR

VÝHODNÉ 
PLATOVÉ 

PODMIENKY

UBYTOVANIE a DOPRAVA zabezpečenéCALL CENTRUM: 0905 552 537

VHODNÉ PRE MUŽOV,  ŽENY aj PÁRY

OPERÁTOR VÝROBY
VODIČ VZV
ELEKTRIKÁR
ZVÁRAČ

www.hilfe-in-wuerde.at
office@hilfe-in-wuerde.at

Ak máte záujem o dlhodobú spoluprácu a finančnú istotu, kontaktujte nás

Sprostredkovanie opatrovateľskej
práce v Rakúsku už 15 rokov

0908 868 643  |  +43 699 190 48 723
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PRÁCA V NEMECKU / KOLÍN

JEDNOTLIVCI AJ PARTIA

0908 106 001
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Ponúkame:
 Stabilnú prácu a pravidelný príjem
 Sociálny program a vernostný program, rehabilitačné služby, 
     zamestnanecké akcie, bonusy, stabilizačný príspevok
 Pravidelné preškoľovanie, uniformu, nový vozový park
 Zľavy na cestovnom pre Vás a Vašu rodinu
 V prípade potreby služobné ubytovanie

Ak máte všetky  potrebné doklady, obráťte sa na náš kontakt a môžeme 
si dohodnúť dátum nástupu.  

Ak Vám niečo chýba, nájdeme spoločné riešenie, aby ste sa mohli aj Vy 
stať našim vodičom/vodičkou. V tom prípade musíte mať aspoň 24 rokov 
a minimálne vodičský preukaz sk. B.

Mzda: základ 3,60,-€/hod + prémie+ nadčasy + príplatky +odmeny. 
Priemerná hrubá mzda je 910 € za mesiac + diéty.

Kontakt:

stanislav@sad-po.sk, 0902 965 727, 051 7560 727
hricik@buskarpaty.sk, 0903 619 894
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Prešovská 5, 064 01  STARÁ ĽUBOVŇA

BUS KARPATY spol. s r.o.

HĽADÁME ŠIKOVNÝCH 
VODIČOV A VODIČKY AUTOBUSOV
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-0

04
4

Hľadáme pomocné sily do kuchyne,
kuchárov, čašníkov a barmanov na TPP

pre našu prevádzku BeAbout v Bratislave.
Platové podmienky: 800-1.000€ (závisí od pozície)

Ponúkame ubytovanie pre zamestnancov.
E-mail: patricia.velika@beabout.sk, Tel.: 0948 301 483

         

 
          

HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

SKÚSTE TO

INZERCIOU
v naších novinách

0907 887 332

Páči sa mi
LUBOVNIANSKO.SK

na facebooku

- nové inzeráty, 

30%

20%

Inzercia 

u nás sa oplatí

AJ TU MOŽE BYŤ

VAŠA
REKLAMA

Sledujte nás
aj na FB:

lubovniansko.sk

LETÁKY
0907 887 332

INZERCIA
0907 887 332

VIZITKY
0907 887 332
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Komíny s najlepším pomerom ceny a kvality na trhu

Ruské skleníky - ZGT

     429,- 
362,-€

viac ako
300

modelov

        4
362

prev.: Bánovce n. Bebr. - showroom  
prev.: Pezinok          -   0917 861 305 
prev.: ������������������-   0918 250 213 
prev.: Košice            -   0915 147 170  
prev.: Nitra                -   0908 136 854 
prev.: Bans.Bystrica -  0915 905 112  

www.krby-tuma.sk
tel. 0905 394 055

KRBY

kkkkkkkkkkkkkk

 kachle

DOVOZ 
   SR 
  do 5 
prac.dní 

Záhradné  krby    grily, 
                 pece
                 ATLAS
                  hnedý

 pece TUMA

40
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������

���TO, RÝCHL���������������
stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754
85

00
26

www.konstrukter.sk
info@konstrukter.sk

Tel.: 0908 914 180 - 0905 218 177

OPERÁTOR VÝROBY 

800 - 1000 EUR/netto

���������
900 - 1100 EUR/netto

�������������� 

11 EUR/hod.

����������������� 

(príjem tovaru, štítkovanie)

 nutné stredoškolské vzdelanie

900 - 1100 EUR/netto

����������������������
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