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už �� rokov na trhu

NÁBYTOK
RAREX

váš farebný domov

NÁBYTOK RAREX, s.r.o.
Garbiarska č.��,
��� �� Stará Ľubovňa

���� ��� ���
���� ��� ���
rarex�rarex.sk

www.nabytokrarex.sk
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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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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)

Kontakt: 0905 299 414, 0905 830 805
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„Kam sa podeli kvety? Kde sú muš-
káty? Okná sú úplne prázdne, v pred-
záhradkách, kde kedysi kvitli ruže, 
ľalie, pivonky a iné kvety, sú dnes par-
koviská, smutný svet...“ 

Povedala mi 87 – ročná spoluces-
tujúca na pravom sedadle, keď sme 
nedávno cestovali dolu Považím. Nie 
po diaľnici, ale po okresných cestách, 
cez mestá a dedinky. Nuž, podeli sa. Do 
slovenskej nemilosti. O kvety sa totiž 
treba starať a my sme si akosi prirýchlo 
zvykli na to, že prioritou sme my sami, 
že sa máme starať v prvom rade o seba, 
o svoje blaho, o svoj dostatok, o svoj 
pokoj. Samosprávy vysádzajú okras-
né rastliny medzi chodník a cestu, no 
udržiavajú ich zamestnanci na verej-
noprospešné práce. Vlastníci domov, 
pred ktorými tieto záhony krášlia náš 
svet, na ne kašlú. Ani ich len nepole-
jú. Ale tie plechovice z predzáhradok 
umývajú, leštia. Aj viackrát za týždeň.

Pred nami je na záver posledného 

jarného týždňa Deň kvetov. Je určený 
záhradkárom a milovníkom zelene, 
ktorí oslavujú život. Nie majetky. Nie 
statky. Deň kvetov oslavujú milovníci 
kvetov na celom svete. Každá krajina 
má svoje typické zvyky a podujatia, 
ktorými sa teší z príchodu leta. K teplu 
a ostrému slnku bezpochyby patria ti-
sícky farebných voňavých kvetov i lie-
čivé byliny. 21.6. nás čaká najdlhší deň 
v roku a tiež aj Deň kvetov. Zázraku prí-
rody, ktorý odjakživa umožňoval nie-
len život, ale pôsobil radosť a potechu 
v ľuďoch, ktorých aspoň na chvíľku 
odpútal od bežných starostí, trápení a 
problémov. Vráťme kvety 
do nášho sveta, čoraz 
temnejšieho a bezfareb-
nejšieho. Ukradnime 
pre ne trochu  betónu, 
dlažby, asfaltu, ale aj 
strácajúcej sa ľud-
skosti v nás.

Smutné Slovensko

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Spisovne 
je môžeme, nie môžme.

Slovenčina naša

Slovom 
zástrčka označujeme vidlicu 
s vývodom vodiča elektriny, 

slovom zásuvka zas zariadenie 
určené na pripojenie elektrické-

ho zariadenia do zástrčky.

Slovenčina naša

INZERCIA
0907 887 332

LETÁKY
0907 887 332
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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

pôvodná cena

052/432 61 15
lubovna@euronics.sk

teraz za 

uhlopriečka: 81 cm (32")
tuner pro DVB-T/T2 (HEVC)/C/S/S2,
prehrávanie fotogra�í, hudby a videa
z USB, nahrávanie TV vysielania do USB,
2× HDMI 1.4, 1× USB 2.0, Scart, VGA 

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

navštívte nás na

pôvodná cena
299€

269 €

169 €   

 
  

 

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 

3 rýchlosti prúdenia vzduchu, 
4 v 1 funguje ako ventilátor, osviežovač
vzduchu, zvlchčovač, ionizátor.

149 €

134,90 €

2 rýchlosti, otočná hlavica o priemere 23 cm 
s nastaviteľným uhlom kmitania, tichá
prevádzka

pôvodná cena

19,99 €
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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    

Z historického hľadiska skladba stra-
vy je vždy daná prirodzenou dostup-
nosťou k potrave. Preto  je naša strava 
iná, ako strava Grékov alebo Talianov. 

Stredomorská strava má svoj pôvod 
vstrave južného Talianska, Grécka a 
Španielska. Aj keď sa ináč stravujú 
Gréci ako Taliani a obaja inak ako Špa-
nieli, niečo majú spoločné a rozdielne 
od našej stravy – málo nasýtených 
tukov, málo červeného mäsa a jedno-
duchých cukrov. Typické je veľa zele-
niny a ovocia, veľa rýb a mastných 
kyselín prospešných pre zdravie.

Významne nižší výskyt srdcovo-
-cievnych ochorení na juhu Talianska 
a v prímorskom Grécku či Španielsku 
má svoj pôvod práve v vplyve stravy 
a aj spôsobe života. Medzi diétami sa 
stredomorská strava, nazývaná aj me-
diteriánska diéta (MD) stala tou, ktorú 
medicína odporúča už dlhodobo naj-
viac, lebo: 

ochoreniami o takmer 30 percent. 

napriek tomu, že obsahuje pomerne 
veľa tukov, ktoré sú ale zdraviu pro-
spešné, hlavne z olivového oleja, nie-

ktorých druhov rýb a morských plodov. 

účinok pred vznikom rakoviny až 
o vyše 50 percent, hlavne prsníka a 
hrubého čreva. 

-
záciu cukrovky a bráni pred jej vzni-
kom o 20-30 percent.

-
vového systému,  bráni pred vznikom 

-
rovej choroby. 

Stačí, ak si spomenieme dovolen-
ku na juhu Európy a zvyklosti, ktoré 
môžeme, prenesieme k nám. MD je 
vhodná v primárnej prevencii – teda 
v predchádzaní ochorení, ale aj v se-
kundárnej, keď  ochorenie už je prí-
tomné, ale úspešne bráni zhoršeniu. 
Stredomorská diéta spolu 
s diétou DASH dlho-
dobo obsadzujú prvé 
dve priečky medzi naj-
zdravšími stravovací-
mi spôsobmi. 

(dokončenie 
nabudúce)

Mediteriánska diéta

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

metabolizmu a výživy

Nieje 
je správne písať spolu, 

- nie je, je nesprávne 
a neni už vôbec nie.

Slovenčina naša

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
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Najpredávanejšie
BETÓNOVÉ PLOTY

na Slovensku

PRENÁJOM MIKROBUSU 
NA DOVOLENKY

+421 903 385 843
www.pali-transport.sk
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HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

SKÚSTE TO

INZERCIOU
v naších novinách

0907 887 332

regionálnych
novín

www.regionpress.sk

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0907 887 332

80% AJ TU MOŽE BYŤ
VAŠA REKLAMA
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D R A Ž B A !!!
Reštaurácia 

Plaveč
Najnižšie podanie: 70 800,00 EUR

Termín konania dražby: 
dňa 09.07.2019 o 10:45 hod.
Miesto konania dražby: 
Salónik 202, na 2. poschodí, 
Hotel DUKLA, Nám. Legi-
onárov 2, 080 01 Prešov, 

okres Prešov, Prešovský kraj.
Dražobná zábezpeka: 21 240,00 EUR
Predmet dražby: Reštaurácia pod Lipou, na ul. Námestie SNP 522 v 
obci Plaveč. Stavba je postavená na pozemku, parcelné číslo 767/13. 
Predmet dražby je evidovaný na LV č. 932, k.ú. Plaveč. 

Kontakt: 02/32202731, schmidt@platitsaoplati.sk, 
www.platitsaoplati.sk
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Stretli ste v obchode nevidiaceho alebo človeka so silnými okuliarmi, ktorý po predajni „čudne“ blúdil?   
Máte dve možnosti – nechať to tak a dúfať, že si ho personál všimne, alebo pomôcť. Nie je to také zložité...

Pr
ip

ra
vi

la
: 

Identifikácia nevidiaceho
 Má bielu palicu, môže aj nemusí mať tmavé 
okuliare, prevádza ho vodiaci pes. 

Nadviazanie kontaktu 
 Oslovte nevidiaceho a zľahka sa ho dot-
knite rukou. Ponúknite mu lakeť na sprevádza-
nie. 
 „Dobrý deň, ja tu tiež nakupujem, ale ak máte 
záujem, rád vám pomôžem a môžeme nakupovať 
spolu. Nech sa páči, chyťte sa ma za lakeť.“ 

 Choďte krok pred nevidiacim.  Ak 
je pred vami prekážka, jednoducho ju 
opíšte – napríklad: „Pred nami je debnič-
ka, musíme ju obísť.“ Alebo dotyčného po-
proste, aby chvíľu počkal, že ju presuniete.  
V prípade, že má nevidiaci vodiaceho psa, dbajte 
na to, aby bolo po pravej strane dosť miesta aj 
pre neho.

Nákup
 Opýtajte sa, či hľadá niečo konkrétne  alebo 
popisujte, kde sa nachádzate a čo vidíte: „Sme práve 
pri pečive, majú niekoľko druhov chleba...“ Môžete 
tiež vymenovať, čo je v akcii alebo čo sa vám z tova-
ru pozdáva či naopak: „Viete čo, šalát je už trochu 
zvädnutý, ale rukola vyzerá čerstvo!“
 Pokiaľ nevidiaci povie len všeobecne, že by 
chcel jogurt, pomenujte mu, aké druhy či značky 
majú na výber. 
Nadviazanie kontaktu 
 Oslovte nevidiaceho a zľahka sa ho dotknite 
rukou. Ponúknite mu lakeť na sprevádzanie. 
 „Dobrý deň, ja tu tiež nakupujem, ale ak máte záu-
jem, rád vám pomôžem a môžeme nakupovať spolu. 
Nech sa páči, chyťte sa ma za lakeť.“ 

Nebojte sa

IDENTIFIKÁCIA NEVIDIACEHO
A NADVIAZANIE KONTAKTU POHYB PO PREDAJNI NÁKUP A PLATENIE

  Na Slovensku je len jedna spoločnosť, ktorej reťazec 
špeciálne školí personál, aby vedel byť nápomocný pri na-
kupovaní nevidiacim a slabozrakým klientom.

Drevoplastové
terasové 
a plotové dosky

Sezónna
zľava 15%
* BEZKONKURENČNÁ CENA na trhu!!!
* Terasové dosky v MAX. DĹŽKE AŽ 5 800 mm
* NEÚČTUJEME ODPAD z dosiek, to  znamená, 
   ak potrebujete dĺžku 3200 mm, narežeme vám
   dosky na 3200 mm a platíte len za 3200 mm
* NAREZANIE na mieru je samozrejme GRÁTIS

MAGMAKAM s.r.o.
Továrenská 11 (bývalé LUKO), 064 01 Stará Ľubovňa

info@magmakam.sk  |  0948 998 358
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INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0907 887 332
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Spite kvalitne vďaka prírodným materiálom 

  -

 Na základe vyjadrení lekárov je jednou 

 
  

OBJEDNÁVAJTE NA:   0905 601 198  /   WWW.LEVANDULKA.SK

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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PRÁCA 
PRE KAŽDÉHO 
VÝHODNÉ PLATOVÉ PODMIENKY  

CALL CENTRUM:  0905 552 537

UBYTOVANIE a DOPRAVA zabezpečené VHODNÉ PRE MUŽOV,  ŽENY aj PÁRY

85
_0

40
7

MÄSIAR/ KOSTIČ/ SVK
OPERÁTOR
VÝROBY/ ČR 
VODIČ VZV/ ČR 
KONTROLÓR
KVALITY/ ČR 

 PONÚKAME ŠTUDENTSKÉ BRIGÁDY

HĽADÁME 

ZVÁRAČOV NA TIG
(ZVÁRANIE NEREZU)

iba s praxou - čítanie výkresov

Kontakt: + 421 902 349 864

PRÁCA NA TURNUSY 14 dní v práci / 7 dní voľno
MIESTO VÝKONU PRÁCE: ČR - Ledeč nad Sázavou

MESAČNÁ MZDA v čistom 2000 €
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Niekedy počú-
vam, že som nudný 
a politiku beriem 
príliš vážne. Vraj 
náš program ani 
naši odborníci ne-

budú ľudí zaujímať. Hovoria mi, že 
mám byť viac útočný, viac provokovať 
a občas urobiť nejaké divadlo. Mohol 
by som. Nevie sa to, ale okrem eko-
nómie som vyštudoval aj divadelnú 
dramaturgiu. Ale nechcem. Zákony, o 
ktorých hlasujem ovplyvňujú životy 
5,5 milióna ľudí. Pre mňa je to závä-
zok. Správa krajiny je vážna vec.

Politické cirkusy a osočovanie sú 
chvíľu zaujímavé, časom však una-
via a znechutia. Vyostria emócie a 
znepriatelia aj možných partnerov. 
A ľuďom nič neprinesú – ani vyššie 
platy, ani dostupnejších lekárov, ani 
dôstojnú starobu. Živia iba beznádej, 
že na Slovensku to inak nejde. 

V SPOLU veríme na politiku rie-
šení, programov, najlepšie priprave-
ných ľudí a spojenectiev. Politiku, 
ktorá prináša výsledky. Vieme, že 
keď budeme súčasťou vlády, čakajú 
nás neľahké úlohy. Vymeniť stranu, 
čo za dvanásť rokov obsadila Sloven-
sko od východu na západ „svojimi 
ľuďmi“. Stranu, za ktorej vlády sa da-
rilo barónkam, čo žili na úkor malých 
poľnohospodárov a “tetám Ankám”, 
čo sa priživovali na chátrajúcom 
zdravotníctve. 

Bude to náročné. Všetci, ktorí ve-
ríme, že na Slovensku môže byť lep-

šie, budeme musieť držať spolu. Preto 
budujeme spojenectvá a otvárame 
dvere k spolupráci s inými politický-
mi stranami. Uvedomujeme si, že Slo-
vensko je rôznorodé a všetci máme 
priority a záujmy. No je dôležité, aby 
sme vedeli spoločne žiť a vychádzať. 
A postaviť sa za to, čo je pre nás všet-
kých a pre budúcnosť podstatné.

 Spojenectvá nie sú ľahké, nebu-
dem vám klamať. Preto o nich všetci 
radi rečnia, ale činy chýbajú. No bez 
spájania sa, bez dohody sa nikam ne-
pohneme. Preto sme minulý týždeň 
uzavreli koaličnú dohodu s Progre-
sívnym Slovenskom. Nerečníme, ko-
náme. Do parlamentných volieb ide-
me spoločne, aby sme boli schopní 
spravovať krajinu od prvého dňa vo 
vláde. 

Víťazstvo v eurovoľbách chápe-
me ako signál, že ľudia si želajú po-
litikov schopných dohodnúť sa. Naše 
spojenectvo je premyslené, pretože 
musí vydržať štyri roky vládnutia, 
nielen kampaň do parlamentných vo-
lieb. Politika je pre nás vážna vec, a 
tak k nej pristupujeme. Bez cirkusu. 
Zato s rozvahou a odhodlaním zlep-
šovať život ľudí na Slovensku.

Stačilo už cirkusov

» Miroslav Beblavý
predseda strany 
SPOLU - občianska demokracia

Slovensk

Mi l B bl
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Ponuka práce NEMECKO

SADROKARTONISTI

dlhodobá práca aj cez zimu
Platové podmienky: 

ubytovanie a doprava HRADENÉ
monolitbau@gmail.com

Slovom 
zástrčka označujeme vidlicu 
s vývodom vodiča elektriny, 

slovom zásuvka zas zariadenie 
určené na pripojenie elektrické-

ho zariadenia do zástrčky.

Slovenčina naša

Hamba 
je nevedieť, že správne je hanba.
Slovenčina naša

30%

20%

Inzercia 

u nás sa oplatí

AJ TU MOŽE BYŤ

VAŠA
REKLAMA

Sledujte nás
aj na FB:

lubovniansko.sk

INZERCIA
0907 887 332

VIZITKY
0907 887 332

LETÁKY
0907 887 332

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

83
-0

18
2

Prešovská 5, 064 01  STARÁ ĽUBOVŇA

BUS KARPATY spol. s r.o.

HĽADÁME ŠIKOVNÝCH 
VODIČOV A VODIČKY AUTOBUSOV
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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

kkkkkkkkkkkkk

 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

Vodič kamiónovej prepravy 
(JIT prepravy) 
- od 810 € brutto + 160 € variabilná zložka
+ ďalšie prémie
- požadujeme: Vodičský preukaz typu E, alebo C
- práca na 3 zmeny
- zmennosť je od pondelka do piatku

prijme do pracovného
pomeru:

Potrebujete ubytovanie? – zabezpečíme!
Miesto výkonu práce:

Devínska Nová Ves (BA)- Lozorno 

e-mail: praca@schnellecke.com   
  tel.: 0800 144 140

32
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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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