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ZÁHRADNÉ CENTRUM

PRÍR
GABIÓNY
BRÁNY a PLOTY
SUBSTRÁTY
JAZIERKOVÁ TECHNIKA
DREVOSTAVBY
REALIZÁCIE ZÁHRAD

ST POPRADPREŠOV
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0908 479 600 

MAXXIMA

Realitná kancelária
Hypotekárne centrum
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www.pozicajsima.euwww.pozicajsima.eu

0948 544 401

www.maxxima.sk
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KRT - VRT
Pretláčanie - krtkovanie

Popod cesty, chodníky, 
zatrávnené plochy 

pre inžinierske siete, 
elektrika-voda-plyn

0902 348 974
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Kristán Kaleta  0907 887 332
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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
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STARÁ ĽUBOVŇA

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko
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Po dlhšom čase je konečne je-
den celý „normálny“ týždeň pred 
nami, milí čitatelia. Teda, normál-
ny v rámci „nenormálna“, na aké si 
chtiac nechtiac, žiaľ, zvykáme. Prá-
ve akceptáciou toho nenormálna 
sa život na našom Slovensku stáva 
neutešený až – najmä z pohľadu 
mladej vzdelanej generácie – bez-
perspektívny.

Sme  svedkami množstva chybných 
rozhodnutí, neraz z hlúposti, ale čo je 
ešte horšie, iba tak – z pozície neob-
medzenej moci. Ktorá je aj tak obme-
dzená, iba si to odmieta priznať. Lebo 
moc si vždy myslí, že je dokonalá. 
A za žiadnu cenu o tom nebude disku-
tovať.

Neporiadku v našom štáte je viac 
ako kedykoľvek pred rokmi. Vŕši sa 
ako ilegálna skládka odpadu tesne 
pred naplnením plánovanej kapacity. 
A zrazu, po rokoch, teda, po rokoch 
od posledných volieb do Európskeho 
parlamentu sa vyrojili celé pluky, nie 
iba čaty upratovačov. Tých, ktorí ZRA-
ZU zistili, že je tu neporiadok. Tých, 
ktorí sa ZRAZU stali „povolanými“, 
aby ho oni ako jediní odstránili. Tých, 
ktorí ZRAZU ponúkajú zázračné 
riešenia na všetko zlé, ktoré šmahom 
svojej verbálnej metly premenia na 
dobré. Ako Ježiš vodu na víno.

Kde boli doteraz? Odkiaľ sa vyrojili? 

Prečo ich doteraz špina, amorálnosť, 
hlúposť a svinstvo nezaujímalo? Prečo 
nerobia pravidelne poriadok tak, ako 
gazda každý deň zametá zádverie? 
Prečo až vo voľbách?

Novodobí samozvaní upratovači sa 
rozbehli po Slovensku, reálnom, sku-
točnom, i tom virtuálnom, na sociál-
nych sieťach a vnucujú nám poriadok, 
dobro, spravodlivosť. A SEBA. Lebo 
iba ONI to vedia zariadiť. Presviedčajú 
nás, že voliť treba, lebo takto to ďalej 
nemožno pripustiť. Že treba voliť zme-
nu, poriadok – teda – ICH. A kto (ICH) 
nepôjde voliť, kto nebude účastný na 
eurovoľbách, ten je ignorant.

Nie, ignorant nie, ani hlupák nie. 
Pretože pod takýmto nechutným 
nátlakom SPASITEĽOV sa nič ne-
zmení. Iba, po ich prípadnom zvole-
ní, ich osobný profit.

Ak máme definitívne zatočiť so 
všetkou nanesenou špinou na našom 
Slovensku,v prvom rade by sme si mali 
identifikovať jej nositeľov. 
Tých, ktorí roky neuro-
bili nič a teraz rečnia a 
presviedčajú. Šancu už 
mali.

Takže, rozum do hrs-
ti a pekný týždeň!

Vyrojili sa šíky 
odhodlaných upratovačov

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

BEZ DPH   /

inzerujte u nás
0907 887 332

HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

regionpress.sk

VIZITKY
0907 887 332

LETÁKY
0907 887 332

15.5.2019
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ŠPECIÁLNE
MONTÁŽEA DREVOSTAVBY
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VIAC INFO NA:  0904 222 065  |  jatgarden@gmail.com

ZÁHRADNÉ
CENTRUM 
PLAVNICA

®

záhradné centrum plavnica

JARNÝ BONUSNA 

€ € €
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Kontakt: 0905 299 414, 0905 830 805
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Instal

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

FRÉZOVANIE a 
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> revízie komínov 
   ku kolaudáciám RD

   komínov

   zadechtovaných
   komínov
> fasádne komíny

   komínov

www.kominar-poprad.sk
www.kominyfrezovanie.sk

83
-0

00
5

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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» 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    

pôvodná cena

052/432 61 15
lubovna@euronics.sk

teraz za 

uhlopriečka: 81 cm (32")
HD rozlíšenie 1366x768 bodov
HD DVB-T2, 3x HDMI, USB, VGA,
SCART, USB port,  PC Audio In,
Coaxial, sluchátkový výstup

 

LED TV

 

teraz za

Môžete si vychutnať espresso, kávu,
kapučíno len jediným stalčením.
Objem vody 1,7 l. Parný tlak 15 bar.
Príkon 1450 W. Hmotnosť 7,4 kg.
ŠxVxH  24,5x36,5x33cm

Kávovar

Predaj tovaru 
na splátky 

cez QUATRO 
a CETELEM

navštívte nás na

pôvodná cena
299€

269 €

169 €  199 €  

 
  

 

Práčka 
 

Energetická trieda: A+++
6.ZMYSEL FreshCare+
Kapacita prania: 7 kg
Nastavenie otáčok: 0 - 1200 ot/min
Rozmery (vxšxh): 837x595x435 mm
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349 €

teraz za
299 €

teraz za

pôvodná cena
349€

329€
15.6" LED, RAM 4GB SD-DIMM, HDD 
1TB, DVD-RW, WiFi, webkamera, 
HDMI, USB 3.1 Gen 1, 2-článková 
batéria, Windows 10 Home 64-bit

NB 
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Najpredávanejšie
BETÓNOVÉ PLOTY

na Slovensku
Starí manažéri z firiem odídu a nahra-
dia ich noví. Prinesú si so sebou inú 
stratégiu a  poradcov. Začnú kritikou 
svojich predchodcov a  radikálnymi 
zmenami. Pri neúspechu odídu s  od-
menami a potrestaní sú tí, čo zostali. 

Potrestaní sú tí, ktorí v minulosti firmu 
neviedli a  len  plnili príkazy. Napriek 
tomu musia strpieť ponižovanie za to, 
čo nespôsobili. Bol u mňa pán, ktorý mi 
popisoval výmenu vedenia na jednom 
regionálnom úrade. Noví sa správajú tak 
ako kedysi ich predchodcovia. Sami ni-
čomu nerozumejú a vyhadzujú tých, ktorí 
pracovali pod minulým vedením. 

Keď skončila vojna, ľudia sa tešili, že 
odchádzajú nemeckí vojaci. A  zbytočne 
ubližovali ženám, deťom a starcom, ktorí 
za nič nemohli. Trestali nevinných. Vo 
väzení sedia už aj politici. Ich šéfovia 
zostali bez trestu. Aj riaditelia štátnych 
podnikov bývajú trestaní, keď chránia 
majetok pred zlodejmi. Malí farmári 
na Slovensku sú trestaní za to, že štát 
ochraňuje mafiu. Slovenskí podnika-
telia sú zdieraní na daniach a odvodoch, 
aby mohli sponzorovať podnikanie zahra-
ničných korporácii na našom území. 

Svet trestá často nevinných. Aj Kristus 

bol ukrižovaný namiesto Barabáša. Vo 
vojnách si možno viac vytrpia civilisti 
ako vojaci a partizáni. Aj dnes mocní vy-
háňajú ženy a deti zo svojich domovov a 
ďalší na nich na úteku pokrikujú nech sa 
vrátia domov. Salezián Jurko Malý v Dorke 
Ružomberok podáva ruku mladým, ktorí 
nepoznali rodinné zázemie a často končia 
vo väzení. Nie vlastnou vinou. Adriana 
Fontányová so sestrou pomáhajú vyše 
150 ženám s deťmi, aby mali kde bývať 
a mohli zostať spolu. Mnohé deti, ktoré 
matkám zoberú, skončia neskôr v náprav-
ných zariadeniach. Nedávno sa „vyzna-
menala“ pracovníčka na sociálke, keď 
nazvala ľudí, ktorým má pomáhať, 
„odpadom“. 

Prečo s mocou prichádza toľko arogan-
cie a necitlivosti? Prečo 
si úradníci dovoľujú 
na najslabších a  da-
rebákom dajú pokoj? 
Raz sa však možno 
budú mocní tohto sve-
ta zdola pozerať na 
tých, ktorých 
okrádali a tý-
rali.

Trestanie nevinných je u nás tole-
rovaný fakt

» Ján Košturiak

80%
AJ TU MOŽE BYŤ
VAŠA REKLAMA

15.5.2019
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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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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

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0907 887 332

lubovniansko.sk
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Servírujeme
to najlepšie 

-20%
na všetko od Tescomy 

Výhodnú akciu môžete využiť 
od 10. 5. do 31. 5. 2019 v predajni

Stará Ľubovňa
KUCHYNKA, Obchodná 3

Vitamín D má hlavnú úlohu v regu-
lácii metabolizmu vápnika a fosforu 
a tým priamo v ovplyvňovaní tvorby 
a vlastnosti kostí a zubov. Pri jeho 
nedostatku vznikajú ochorenia kos-
tí – osteomalácia, osteopénia, osteo-
poróza, rachitída. 

Osteoporóza sa nazýva aj zlodejkou 
kostí, dochádza k ich rednutiu a hrozia 
tak rôzne zlomeniny, ktoré, hlavne v 
staršom veku, môžu mať vážne násled-
ky. Obozretnosť treba už pri zistení 
ľahšieho štádia rednutia, osteopénii. 

Osteomalácia sa prejavuje cit-
livosťou alebo bolestivosťou kostí, 
hlavne v driekovej oblasti a na nohách. 
Predchádza jej dlhodobý pocit únavy, 
môže byť  bolesť svalov. Bolesť kostí je 
výraznejšia pri zaťažení a pri pohybe. 
Kosť sa v najťažších formách môže de-
formovať. 

Rachitída, nazávaná aj krivica ale-
bo anglická choroba, sa u detí prejavuje 
rôznymi poruchami rastu kostí a ich 
deformitami. Týkala až 90 percent detí 
v Británii, ktorým sa v priemyselných 
oblastiach v 19. storočí dostávalo málo 
slnečného žiarenia.

Vplyv vitamínu D je aj mimo kostí 
a zubov, objavujú sa stale nové úlohy v 
rôznych systémoch a pri rôznych ocho-
reniach:
1. Metabolické ochorenia – nedosta-
tok vitamínu D súvisí s nízkou hladinou 

dobrého (HDL) cholesterol a zvýšením 
hladiny glykovaného hemoglobínu 
(HbA1C), čo svedčí o zhoršení metabo-
lizmu cukru a riziku vzniku cukrovky, 
alebo jej zhoršenia
2. Srdcovo-cievne ochorenia – u ľudí 
s nízkou hladinou vitamínu D je vyšší 
predpoklad ochorenia srdca alebo ciev, 
horšiu reguláciu krvného tlaku
3. Nádorové ochorenia – vitamin D 
cestou svojich receptorov  a aktívnej for-
my kalcitriol bráni vzniku malígnych 
ochorení. Najviac je dôkazov pre rakovi-
nu konečníka a hrubého čreva, prsníka, 
prostaty a kože. Hraje úlohu ale aj pri 
rozvoji už rozvinutých nádorov.
4. Imunitný systém – nedostatok 
vitamínu D zvyšuje náchylnosť na au-
toimunitné ochorenia (celiakia, cuk-
rovka 1.typu, psoriáza, reumatoidná 
artritída, skleróza multiplex), ale aj na 
bežné infekčné ochorenia dýchacieho 
systému
5. Obezita – vitamin D je rozpustný v 
tuku a ak je tukového tkani-
va viac alebo veľa je ulože-
ný viac tu, potrebné hla-
diny v krvi sú nižšie, ide o 
relatívny nedostatok.
(pokračovanie nabu-
dúce)

Vitamín D, alebo 
- kam nechodí lekár, chodí slnko

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
Diabetologička, odborníčka na poruchy 

metabolizmu a výživy

         

 
          

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

w w w . r e g i o n p r e s s . s k
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Á ŽEDITORIÁL / SLUŽBYVOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU 25. MÁJ 

2019
Vo voľbách do európskeho parlamentu sa o hlasy voličov uchádza viac ako 300 kandidátov združených na kandidátnych 

listinách 31 strán a koalícií. Oslovili sme ich a dali možnosť odpovedať na dve základné otázky:
1. Predstavte sa a povedzte prečo kandidujete?      2. Ktoré témy by podľa Vás mala Európa riešiť a ako?

 Volám sa Peter Puškár, zaujímam 
sa o životy ľudí na Slovensku ako 
vyštudovaný právnik, i psychológ. 
Intenzívne vnímam politické dian-
ie doma, ale i v rámci celej Európy. 
Rodičia mňa, i sestru vychovávali v 
duchu tradičnej kresťanskej rodiny, 
ktorá ma úprimne podporuje. Mat-
ka pôsobila ako riaditeľka materskej 
škôlky, otec profesor STU, sestra Zlat-
ica je v súčastnosti
spravodajkyňou úspešnej televízie. 
Som odhodlaný zastupovať vás, mo-
jich spoluobčanov a z pozície europo-
slanca vyťažiť pre Slovensko z Európy 
maximum. 
 V kruhu mojich blízkych je o mne 

známe, že som priamy, pracovitý a 
presadzujúci pravdu a spravod-
livosť. Zastupujem úspešné 

spoločnosti, zabezpečujem 
prácu asi 1400 ľuďom. Rád 

sa naďalej vzdelávam, som 
otvorený novým výzvam, 

som odhodlaný zodpov-
edne plniť program, 

ktorý prezentujem v 
rámci volieb do Eu-
rópskeho paralmentu. 

Apelujem na ľudí, aby sa dňa 25. mája 
2019 volieb do EÚ zúčastnili.
 Hlavným dôvodom mojej kan-
didatúry je vyťažiť pre Slovensko z 
únie maximum. Chcem sa podieľať 
na riešení problémov, zaujíma ma 
čerpanie eurofondov, ktoré by sme 
mali pocítiť na kvalite života všetci. 
Ako europslanec môžem toky týchto 

peňazí cez ministerstvá kontrolovať, 
poukazovať a riešiť prípadnú korup-
ciu.
 Zdravie a vzdelanie sú základné 
témy, ktoré patria k najdôležitejším 
bodom môjho programu. Nesúhlasím 
s tým, aby moji spoluobčania boli ru-
kojemníkmi zdravotných poisťovní a 
farmaceutických spoločností, ktoré 
na nás zarábajú nemalé peniaze. Ex-
istuje medzi nami veľa prípadov, kedy 

ľudia pocítia neschopnosť zdravot-
ného personálu pomôcť, lebo nie sú 
peniaze v systéme. Učiteľská obec je 
nespokojná, zaťažená zbytočnou by-
rokraciou a tiež nedostatkom peňazí 
potrebných na inovatívne spôso-
by vzdelávania a ich učiteľského 
ohodnotenia. Chcem presadiť platy 
Slovákov približujúce sa platom 
vyspelých krajín Európy. Znížiť hroz-
by nekontrolovateľnej imigrácie, ako 
i bujnejúcej byrokracie. Európske 
právo zaviesť skutočne do praxe i u 
nás. Ľudí chcem presvedčiť, že majú 
moc ovplyvňovať chod Európskeho 
parlamentu cez svojho zvoleného 
poslanca, ktorý bude aktívne pre-
sadzovať spoločné záujmy.
 Podnety a nápady každého z 
Vás si so záujmom prečítam, ak mi 
napíšete na: email@puskar.sk, ale-
bo zavolajte na 0905 477 477.
 Kandidujem na kandidátnej 
listine strany Slovenská ľudová 
strana Andreja Hlinku, číslo 26. 
Je to ľudová strana s hodnotami 
overenými históriou. Dôležité je na 
volebnom lístku zakrúžkovať číslo 
11 pri mene JUDr. Mgr. Peter Puškár.

Získať pre Slovensko z únie maximumPeter 
Puškár
Kandidát na europoslanca
za stranu 
Slovenská ľudová strana 
Andreja Hlinku
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��Otvorenie diskusie o zavedení európskeho veku odchodu do dôchod- 
   ku v 62 rokoch.
��Zlepšenie ochrany vonkajších hraníc EÚ proti nekontrolovateľnej ne- 
   legálnej migrácii.
��Investovanie miliárd eur na boj proti chudobe v členských krajinách,  
   nielen v Afrike.
��Aby vo všetkých krajinách boli predávané potraviny a spotrebiče rov- 
   nakej kvality.
��Obmedzenie kompetencií Európskej prokuratúry voči Slovákom.
��Rovnaké pravidlá a výšky dotácii pre našich aj zahraničných farmárov  
       a podnikateľov.
��Zákaz adopcie detí pármi rovnakého pohlavia.
��Ochranu prírody, lesov a živočíchov, zabrániť nelegálnemu výrubu a  
   lovu na našom území.
��Slobodu slova a zákaz cenzúry na internete.

Čo chce NÁRODNÁ KOALÍCIA 
v  Európskom parlamente presadiť?

KANDIDÁTNA LISTINA strany NÁRODNÁ KOALÍCIA s číslom 
31 pre voľby do Európskeho parlamentu 25. mája 2019 
(krúžkujte max. 2 kandidátov) 
1. Ing. Peter Tomeček (57 rokov), manažér, Trnava
2. Mgr. Anton Martvoň, PhD. (38 rokov), právnik, vysokoškolský pedagóg, Dolný Kubín
3. Mgr. Slavomír Harabin (45 rokov), stredoškolský pedagóg, Košice
4. Radovan Znášik, MA. MPP. (40 rokov), manažér, Bratislava
5. JUDr. Marieta Okenková, PhD. (45 rokov), právnička, Bratislava
6. RNDr. Marta Rácová (65 rokov), poslankyňa MsZ, Nitra
7. Ing. Marián Rusznyák (39 rokov), CEO-výkonný riaditeľ spoločnosti, Košice
8. Ing. Sergej Kozlík (68 rokov), ekonomický analytik, Bratislava
9. PhDr. Ľubica Blašková (63 rokov), vysokoškolská pedagogička, Bratislava
10. Ing. Peter Švec (58 rokov), bezpečnostno-vojenský analytik, Bratislava
11. Ing. Juraj Srnec (34 rokov), manažér, Nové Mesto nad Váhom
12. Prof. Ing. Ján Piľa, PhD. (60 rokov), univerzitný profesor, Prešov
13. Petra Margušová (38 rokov), realitná maklérka, Bratislava
14. Ing. Andrej Gmitter (53 rokov), manažér, Bardejov

31

BUĎME 
V EÚ PARTNERMI

narodnakoalicia.sk
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Vážené Slovenky, Slováci,

Uchádzam sa o Váš hlas z kandidátky stra-
ny Starostovia a nezávislí kandidáti, ktorá 
má vo voľbách poradové číslo 8. V Európs-
kej únii budem presadzovať tradičné, kres-
ťanské a konzervatívne hodnoty.
     Slovensko musí ostať zvrchovanou a suverén-
nou krajinou presadzujúcou v  EÚ svoje vlastné 
záujmy a záujmy našich občanov. Som presved-
čená, že ak chce Európska únia prežiť a ak v nej 
máme zotrvať, EÚ sa musí výrazne zreformovať a 
vrátiť sa k svojim pôvodným myšlienkam – rov-
nosť, vzájomná pomoc, spoločná ochrana hra-
níc. To všetko so zachovávaním a pestovaním 
národných identít jednotlivých štátov. Myšlienky 
o spoločnom európskom národe, kde sú národná 
hrdosť a  zachovávanie kultúrnych a  národných 
tradícií kritizované, nie je správnou cestou. EÚ 
nemôže ďalej pokračovať v  spôsobe vládnutia 
formou diktátu Bruselu.
    Brusel hovorí o solidarite. Zdá sa však, že po-
litici Bruselu hovoria len o solidarite s ilegálny-
mi migrantami z krajín tretieho sveta, ktorí sa 
nikdy na budovaní Európy nepodieľali a ani 

nebudú. Solidarita Európskej únie by mala 
byť viditeľná hlavne smerom k  chudobnej-
ším krajinám EÚ, aby sme sa približovali 
životnou úrovňou ku krajinám západným. 

Vidíme však, že priepasť je stále rovnako 

veľká a  aj dvojaká kvalita potravín ukazuje, že 
pre západ partnermi nie sme.  
     Dlhodobo upozorňujem na riziká, ktoré pri-
náša masívny prílev ilegálnych imigrantov do Eu-
rópy. Som proti kvótam na ich prerozdeľovaniu 
a som presvedčená, že Európska únia musí urobiť 
maximum, aby sa imigrácia zastavila.
    Podporu potrebuje tradičná slovenská rodina. 
Rodina je muž - otec, žena - matka a deti – chlap-
ci a dievčatá. V tomto smere si Slovensko nesmie 
nechať diktovať legislatívne zmeny rozvracajúce 
tradičnú spoločnosť a zdravú kresťanskú rodinu. 
Naša ústava je nadradená legislatívnym zmenám 
prichádzajúcim z Bruselu. Takže žiadne registro-
vané partnerstvá, manželstvá osôb rovnakého 
pohlavia, ani 15 pohlaví na výber. 
    Je potrebné vytvoriť v Európe protiváhu západ-
nému liberalizmu, ktorý so sebou prináša mnohé 
negatíva a spôsob života, ktorý nie je v  súlade 
s  kresťanskou morálkou a  tradičnými hodnota-
mi, ktoré sme ako národ vždy vyznávali. Aj preto 
som naposledy v parlamente hlasovala za úplné 
odmietnutie Istanbulského dohovoru.  
   Slovensko si musí hájiť vlastné záujmy, hos-
podárske, ekonomické, kultúrne. Ako poslan-
kyňa Europarlamentu budem vždy presadzovať 
záujmy Slovenska a hlasovať v súlade s  ideami, 
ktoré Vám predstavujem.

Ďakujem Vám za Váš hlas!  

PaedDr. Martina Šimkovičová
kandidátka do Europarlamentu
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www.obycajniludia.sk

DO EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU

poslanec NR SR | Trnava | 46 rokov

Predstavujem Vám 13 výborných 
kandidátov na našej kandidátke. 

LUCIA 
GREŠKOVITSOVÁ
asistentka poslanca NR SR | Košice | 29 rokov

IGOR DUŠENKA
právnik | Bardejov | 31 rokov

únii funguje.

DUŠAN ŠÁNDOR
poradca pre výskum a inovácie

LUCIA RENNEROVÁ
Košice | 55 rokov

PAVOL JUSKO
Bratislava | 55 rokov

EVA IVANOVOVÁ

MICHAL ŠIPOŠ

PETER POLLÁK ZITA PLEŠTINSKÁ

DOMINIK DRDUL

Trnava | 21 rokov

EVA HORVÁTHOVÁ
lekárka | Bratislava | 44 rokov

MILAN POTOCKÝ
Michalovce | 43 rokov

25. mája
svoj 

MATÚŠ 
BYSTRIANSKY

OLANO INZERCIA VSETCI.indd   1 07.05.19   14:57
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Cena zahŕňa:
6 x pohodlné ubytovanie, plnú penziu, čaj o piatej s domácimi
koláčikmi, folklórne vystúpenie, táborák a tanečný večierok,
100 % zľava z dopravy k Oravskému hradu, Múzeum kočov, plte,
30 % zľava na vstup do sauny a ochladzovacieho bazéna,
50 % zľava na dopravu celodenného výletu na návštevu Múzea Oravskej
dediny v Zuberci a prehliadku Oravskej priehrady
Voľné termíny:
7.7. - 13.7. | 28.7. - 3.8. | 4.8. - 10.8. | 11.8. - 17.8. | 18.8. - 24.8. | 25.8. -  31.8. | 1.9. - 7.9. | 8.9. - 14.9.2019

NOVINKA  ��������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������iba za 125€ / 1 osoba a pobyt
Rezervácie na: recepcia@oravskahoraren.sk | 0918 591 942 | www.oravskahoraren.sk
Teší sa na Vás | Penzión *** Oravská horáreň | Oravský Podzámok č. 396 | lokalita Hruštín-Zábava

SENIORSKÝ POBYT  " LETNÁ DOVOLENKA v Oravskej horárni "
so štátnou dotáciou iba za 178€ ������������������������������������������������������

ORAORAORAORAORORORAOORAORAOORAOORARARARARARAAAAAORAORORAORAARAAAAAORORAOORARAORAOORAORAOROORORAOORAORAORARRARAAORAORAORAORORARRAORARAAARAAORAORAORAORAORAORAO AORAORAOOORORRRAOOO VVVAVAVAVAVAVVVVAVAVAVAVAVAVAVAAVVAVAVAAAAAVVAVAAVVAVAVAVAAAAVVAVAAAAAAAAAVVVVVVAAAAAAAAAAAVVVVAVAVVAVAAAAAAAAAVVVAVAVAAAAAAAAAAAVAVVAVAAAAAAAAAAAAVAVVAVAVAAAAAAVAAAVAVAAVAAVVAV
ZDRZDRZDRZDZDRZDRZDRZDZDRZDRZDRZDRZDZDRZDRDRZDRZZZDRZDRDRZDRDRZDRRZDRZDRDRDRZDZDZDDDD AVIAVIAVIAVIAVIAVIAVIAVIAVIAVIAAVIAVIAVIAAVIAVIAVIAVAVIAVIIAAAVIIAVV E ZE ZE ZE ZE ZE ZE ZE ZE ZE ZE ZE ZE ZE ZE ZE ZEEEEE  PR PRPR PRPR PRPRPRPR PRPRRRR PRPRRRRRRPRÍROÍROÍROÍROÍROÍROÍROÍROÍROÍROÍRÍROÍROÍÍRORRORÍ DY DY DY DY DY DYDY DYDYDY DYDDYDY DYDYDY D  RO RO RORORO RO RORO RO ROORORRROO ROROR ZDÁÁÁZDÁZDÁZDÁZDÁZDÁÁÁÁZDÁZDÁZDÁZDÁÁÁDÁÁÁZ VA VA VA VA VA AAAVAVA VA AVAVA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ORAVA
ZDRAVIE Z PRÍRODY  ROZDÁVA !!
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AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

Kritériá 
pre spoluprácu s AIW:
· opatrovateľský kurz a prax

·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 
· vek 25 až 60 rokov

roko tro t k R kúsku
r r r k Č rv kríž

neustále dostatok ponúk
-dňov rnusy r kúsk živnosť

Honorár brutto 75 €,  80 €, 90 €  za 24 hod.
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

AIW má zástupcov
v rôznych mestách Slovenska!

Zavolajte na bezplatné číslo
0800 24 24 44

a dohodnite si osobné stretnutie.
Pracovať môžete už o pár dní!

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 

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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PRÁCA V NEMECKU 
��������������
dlhodobá a stabilna práca

výhodné platové podmienky

10 - 20 €/hod. netto
ubytovanie a doprava hradené

ELEKTRIKÁRI 
SADROKARTONISTI

sokolova@granila.eu
0950 301 301 85
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28
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DUBOVÉ 

PODLAHY
www.trinitywood.eu

mail: pg@trinitywood.eu

www ywo

tel.: 0915 888 702

facebook
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zimné záhrady zasklievanie terás
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0918 477 323  |  www.balkona.eu Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
balkóny

AKCIA ZĽAVA DO 30% Možnosť výhry 300 €

bezrámovérámové bezrámové rámové
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OPERÁTOR VÝROBY
 

 

 

0948 259 552
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Nedostávatepravidelne
NAŠE NOVINYdo schránky

a chceli by ste?

distribucia.sl@regionpress.sk
0905 805 851

Kontaktujte nás:
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