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najlepšie ceny
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0905 507 735

PREDAJ A SERVIS PC&NTB - Kristián KALETA
EL-COMP, Mierová 14, SL (za veèierkou)
0905 464 632 , info@lubovnan.sk

NAJCOMP, Nám. sv. Mikuláša 26

(pri Tatrabanke)

0948 823 624 , info@najcomp.sk

otvorené:
PON - PIA 09.00 - 17.00 h
otvorené: noviny
PON - PIA 10.00 - 17.00
h
Najčítanejšie regionálne
Týždenne
do 13 100
domácností

www.slprofi.eu
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TONERY a CARTRIDGE
pre všetky typy tlaèiarní
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PREDAJ A SERVIS PC&NTB - Kristián KALETA
NAJCOMP, Nám. sv. Mikuláša 26

otvorené: PON - PIA 09.00 - 17.00 h

otvorené: PON - PIA 10.00 - 17.00 h
.23Ì529$1,(
/$0,129$1,(
7/$ÿ)272*5$),(2=1É0(1,$

www.slprofi.eu

3UHUREHQLH9+6¯'9'

(pri Tatrabanke)

0948 823 624 , info@najcomp.sk

TONERY a CARTRIDGE =1$ÿ.29e3&
127(%22.<
M21,725<7$%/(7<
pre všetky typy tlaèiarní
ČISTENIE
HROBOV
PROFI STROJOVÉ ČISTENIE HROBOV OD 50 € / hrob

57-0011-1

EL-COMP, Mierová 14, SL (za veèierkou)
0905 464 632 , info@lubovnan.sk

ZÁKLADNÁ PENETRÁCIA HROBU ZDARMA

102T86

99-0140

57-0059

Profesionálna beztlaková metóda s minimálnym použitím vody
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0905 507 735
PREDAJ A SERVIS PC&NTB - Kristián KALETA
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NAJCOMP, Nám. sv. Mikuláša 26

otvorené: PON - PIA 09.00 - 17.00 h

otvorené: PON - PIA 10.00 - 17.00 h

www.slprofi.eu
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80%

TONERY a CARTRIDGE
pre všetky typy tlaèiarní
AJ TU MOŽE BYŤ
VAŠA REKLAMA
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57-071

EL-COMP, Mierová 14, SL (za veèierkou)
0905 464 632 , info@lubovnan.sk
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Chcem byť požiarnikom

PLASTOVÉ OKNÁ,
DVERE

Určite si ešte viacerí z vás pamätajú na milé animované rozprávky o
dráčikovi Soptíkovi, ktorý síce ako
správny dráčik, chrliaci oheň, všetko zapaľoval, no predsa chcel byť
požiarnikom.

nechcel byť za slušného a pekného?
Ak už to nedotiahne na „za bohatého“?
Mnohí naši politici chcú hasiť ako
ten dráčik Soptík. Málokto žiaľ však
zreteľne vidí, že tak, ako ten dráčik,
snažia sa nám vsugerovať, že chcú
Vysielali sa v čase, v ktorom sa hasiť, čo hasiť treba, no pritom celkom
dnes vysielajú pornopríbehy o man- bez okolkov zamlčia to podstatné, že
želských neverách, trojuhoľníkoch, horí ten oheň, ktorý založili práve oni
bitkách a hádkach, súdnych sporoch sami vo farbách politických strán a
medzi kedysi sa milujúcimi a teraz názorov, ktorými už v minulosti prešli
zas nenávidiacimi sa a iné oplzlosti. ako bohato vybavenou prekážkovou
Lebo národu treba dať „hry“. Keď už dráhou na ceste k vlastnému profitu.
Urobia si tlačovku, oznámia nám,
na ten chlieb až tak nemá. Treba ho
zahltiť animálnou (ne)zmyselnosťou, kto bude premiér a kto minister finanpudovosťou, chtíčom a sexom, to vždy cií a vysmejú sa nám do očí. Dráčikozaberalo, keď bolo treba odpútať po- via nastúpili. Ale, zdá sa, že predsa
zornosť. Aj za socializmu vo vypätých nie je automaticky povinné, aby sa
chvíľach išla v jedinej televízii Angeli- stalo to, čo sa im zachcelo. To však je
ka. Aby tí jednoduchšie mysliaci du- na vás, milí čitatelia a voliči. Slovami
mali nad jej krivkami a nie nad svojou klasika filmu - „tento spôsob leta zdá sa mi mierne
slobodou a osudom demokracie.
V našom verejnom živote pre- nešťastný.“
Hm, iba mierne?
vláda pudová a bez obáv povedzme,
že zvrhlá animálnosť. Tak na strane Všetko dobré vám!
ponuky, ako aj dopytu. Pritom z nás
mnohých okázalá „čistota“ priam tečie prúdom, máme ju na fasádach domov, na naleštených karosériách áut a
na kozmetických maskách. Veď kto by
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

 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

83-0005

ĽUBOVNIANSKO
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> revízie komínov
ku kolaudáciám RD
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komínov
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zadechtovaných
komínov
> fasádne komíny

AJ TU MOŽE BYŤ
VAŠA REKLAMA

80%
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komínov
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Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

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

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

0LFKDO+XG¹Ć

Západné Slovensko

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

31.000
25.000
25.000
82.750
22.250
13.100
30.500
40.000
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

0940 822 712

99-151

0949 561 455

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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Otvorené:
Po-Pia: 9-17

0905 638 627

Východné Slovensko

0915 463 175

QiMGHWHQiVYHGĕD9Ô%EDQN\

66-0134

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

za bezkonkurenčné ceny

BOJUJTE ! Volajte pomoc

51.100
30.000
35.500
30.000
39.250
38.600
35.500
35.000
36.500
26.500
52.000

ČISTENIE FASÁD

Nebojte sa SÚDOV ani
DRAŽBY ! Bráňte sa !

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

MARTBEST ponúka

Ničia Vás BANKY ?

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

34-0005-1

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

57-0051

BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

99-0013-1

(ULPRQWVUR/XĆLYQ¹
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bývanie
OBOJSTRANNÉ a JEDNOSTRANNÉ

BETÓNOVÉ PLOTY

www.profilinvest.sk

• BEZPLATNÉ A NEZÁVÄZNÉ
ZAMERANIE
• DOPRAVA
• VYLOŽENIE MATERIÁLU
HYDRAULICKOU RUKOU
• MONTÁŽ NA KĽÚČ
• CERTIFIKOVANÝ PRODUKT
• SLOVENSKÝ VÝROBOK

NOVINKA

IMITÁCIA DREVA!!!

NAJPREDÁVANEJŠIE
BETÓNOVÉ PLOTY na Slovensku

PIESKOVEC

0918 217 665
profilinvest.vyrobaploty@gmail.com

ANTRACIT

ŠEDÝ

VYRÁBAME PRE VÁS UŽ 15 ROKOV
SL19-29 strana-
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27-0017-37

ORIENTAČNÉ
CENOVÉ PONUKY:

4
zdravie / SLUŽBY

02 AUTO-MOTO / iné
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
14 RôZNE / iné
15 HĽADÁM PRÁCU

ťažšie ako zjesť 5 koláčikov.
Všetko je možné sledovať na internetovej stránke alebo v aplikácii telefóne. Body určené na deň, už spotrebované body, body určené na celý víkend.
Jedlo sa zadáva manuálne, alebo stačí
oskenovať kód z obalu potraviny. Jesť sa
môže prakticky kedykoľvek a čokoľvek,
ale nemožno presiahnuť denné pridelené body. Fotka jedla pripomenie, že ho
treba zarátať. Na internetovej stránke je
veľa nápadov na jedlo a cvičenia. V ponuke sú tisíce receptov, z ktorých každý
má hodnotu v bodoch. Ak pripravujete
jedlo, ktoré nie je uvedené v databáze,
môžete vypočítať body podľa zložiek,
v databáze je vyše 255 000 potravín.
Celý systém je motivačný. Je nastavený tak, aby povzbudzoval pri chudnutí, viedol k výsledkom, učí k neprejedaniu sa, opiera sa aj o psychologickú
pomoc, ktorá je pri liečbe obezity často
nevyhnutná.
Rady sú online cez mobilnú aplikáciu alebo internetovej stránke, alebo aj
v kombinácii s vedením po telefóne.
Poplatok za zapojenie
je symbolický. Takže ten,
kto je zdatný v angličtine, ochotný pre seba niečo urobiť, môže sa hneď
prihlásiť.

57-0070

Strážcovia hmotnosti - Weight Watchers je vedenie k štíhlosti prostredníctvom mobilných aplikácií a internetovej komunikácie.
Stravovací režim spojil prvky zdravej
výživy, motiváciu a to všetko z pohodlia domova. Skratka WW je v súčasnosti
komerčne najúspešnejšou diétou. Celosvetovo je v programe zapojených 4
a pol milióna účastníkov. Očakávaný
pokles hmotnosti je 0,5 – 1 kg za týždeň. Diéta podporuje konzumáciu
ovocia, zeleniny, nízkotučných výrobkov, málo cukru a nezdravých
tukov.
Program vychádza zo systému bodov
SmartPoints, ktoré sú pridelené každému jedlu a nápoju na základe ich výživových hodnôt – obsahu kalórií, cukrov,
saturovaných tukov a bielkovín. Každý
účastník má určený počet bodov na deň
a na týždeň. Body sú stanovené podľa
cieľa, ktorý chce dosiahnuť, podľa fyzickej konštitúcie, veku a aktivity. Body si
každý môže využiť v podstate ako chce,
ale musí s nimi rozumne hospodáriť tak,
aby si ich rozvrhol na celý deň, na celý
týždeň. Prínosom je viac ako 200 potravín, ktoré majú bodové ohodnotenie 0
a teda ich príjem nie je potrebné vôbec
započítavať. Patria sem napríklad vajíčka, kuracie a morčacie prsia bez kože,
losos, zelenina, ovocie. Tieto potraviny
pomáhajú položiť základ pre zdravšie
stravovanie a je pri ich nízke riziko prejedania. Veď zjesť 5 porcií lososa je oveľa

KADERNÍCTVO
A KOZMETIKA
aj bez objednávok!

KADERNÍCKE POMÔCKY PRESTIX

JAKUBIANSKÁ ZASTÁVKA,
STARÁ ĽUBOVŇA
(VEDĽA OPTIKY)

0918 829 831

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

61_0039

01 AUTO-MOTO / predaj
» Predám Toyota Auris,
rv02/2011, 1,6 valvematic,
97kw, výborná spotreba, k
autu letné aj zimné pneu
na elektrónoch originál
Toyota. Zachovala, servisovaná, 1. majiteľ. Cena dohodou. Tel.0944 383 151

WW diéta

KURZY SBS

16 ZOZNAMKA

KRT - VRT

Pretláčanie - krtkovanie

Popod cesty, chodníky,
zatrávnené plochy
pre inžinierske siete,
elektrika-voda-plyn

organizované na základe akreditácie, udelenej Ministerstvom vnútra SR

Chcete si
podať inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RP medzera SL medzera
Číslo rubriky medzera Text
inzerátu

PRE KOHO SÚ KURZY URČENÉ?
TYP S - pre tých, ktorí chcú pracovať v SBS, alebo už pracujú v SBS a končí im platnosť preukazu SBS
TYP P - pre tých, ktorí chcú prevádzkovať vlastnú SBS
osobne v spoločnosti GRUPP 5B s.r.o.,
Popradské nábrežie 476/2, Poprad 058 01
e-mailom na grupp5b@grupp5b.sk
telefonicky na 052/7724 176, 052/7724 177, 0903 610 114

CIA
INZE8R87 332
0907

GRUPP 5B

99-0105

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 2
strane vľavo dolu.
Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

E
MENTÁLN
AK STE MO
PRÁCE,
E
D
A
R
Ú
A
ÝN
I
EVIDOVAN
SOBILOST
ORNE J SPÔ
B
D
O
Z
R
U
K
V SBS
PRE PRÁCU
AD PRÁCE
R
Ú
Í
D
VÁM UHRA
ŠKE
V PLNE J VÝ

PRIHLÁSIŤ SA MÔŽETE:

Príklad:
RP SL 12 Predám kočík,
0987 654 321.

0902 348 974

INZERUJTE U NÁS
Najčítanejšie regionálne noviny
Najväčšia distribúcia
Vydávané každý týždeň
Grafika v cene inzerátu

LETÁKY

0907 887 332

lubovniansko.sk

13.100 VÝTLAČKOV
TÝŽDENNE

od B
po H RATISL
UME AVY
NNÉ

0907 887 3

lubovnian

sko@regio
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VIZITKY
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riadková
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zdravie ZDRAVIE
/ SLUŽBY

Leto je najrizikovejší čas, aby neboli prázdniny u vás smutné

Ako predchádzať úrazom

Štatistiky potvrdzujú, že takmer centka Jana Hamade.
polovica vážnych detských úrazov,
najmä počas prázdnin, sa stáva v Nepodceňujte
dome, v byte, alebo v ich okolí.
riziká doma ani vonku
,,Počas prázdnin majú deti veľa voľného času na rozličné aktivity, často
bývajú rozptýlené, nesústredené a na
to, že by sa mohli zraniť, nemyslia. Rodiča by však riziko úrazov podceňovať
nemali. Deti sa môžu zraniť v byte, na
schodisku, v pivnici, v garáži, na dvore, v záhrade, ale napríklad i pri prácach na stavbe rodinného domu alebo
chaty,“ tvrdí docentka MUDr. Jana Hamade, PhD., vedúca sekcie ochrany a
podpory zdravia a špecializovaných
činností Úradu verejného zdravotníctva
Slovenskej republiky (ÚVZ SR). Pripomína, že deti majú ťažisko tela výrazne
nižšie ako dospelí, preto ľahšie strácajú
rovnováhu a častejšie padajú. ,, Okrem
pádov však môže úrazy spôsobiť aj
oheň, rôzne predmety, napríklad nože,
alebo nástroje v domácnosti i na chate,
horúce kvapaliny, nezaistené elektrické
zásuvky a dalšie. Príčiny detských úrazov úzko súvisia so stupňom somatického a psychického vývoja, s úrovňou
kognitívnych funkcií, ale tiež s tým, v
akom prostredí je dieťa vychovávané,
ako má zorganizovaný volný čas, s kým
a v akom kolektíve ho trávi,“ dodáva do-

Zodpovednosť za deti a ich bezpečnosť majú rodičia. ,, Dôležité je, aby
dodržiavali dve základné zásady – aby
možné riziká predvídali a nenechávali deti bez dozoru dospelého ani na
chvíľu,“ zdôrazňuje docentka Jana Hamade. ,,Deťom, primerane veku, majú
rodičia vysvetliť čo pre ne nie je vhodné,
čomu sa majú vyhýbať a čo by im mohlo
ublížiť. Deti sú vystavované rizikám
každý deň a rodičia musia rátať s tým,
že nedokážu byť stále sústredené a pobezpečte, aby ich dieťa nemohlo otvoriť.
zorné.“
ɧ=DEU£ĊWHWRPXDE\VDGLHħDGRVWDORN
zápalkám, zapaľovačom, nožom, cheManuál proti domácim úrazom:
ɧ =DEH]SHÏWH RNQ£ ]£EUDQRX SURWL mikáliám, horľavinám, liekom, zbrapádu, kontrolujte, ci sú dobre zatvore- niam a iným predmetom, ktoré by ich
né, nenechajte dieťa bez dozoru na bal- mohli poraniť.
kóne, sklenené výplne dverí zabezpečte ɧ=DEU£ĊWHWRPXDE\PDORGLHħDSU¯VWXS
k rebríku a k otvorom na strechách.
bezpečnostnou fóliou.
ɧ 1D HOHNWULFN« ]£VXYN\ GDMWH EH]SHÏnostné chrániče.
Manuál na predchádzanie
ɧ 1HSUHOLHYDMWH ]GUDYLX ģNRGOLY« SU¯- úrazom vonku:
pravky do fliaš od minerálok alebo ɧ 1HSUHFHĊXMWH VFKRSQRVWL GLHħDħD Y\iných nápojov.
berajte preňho aktivity primerané veku.
ɧ1HGRYRĀWHGLHħDħXPDQLSXORYDħVYUHF- ɧ 3UL ELF\NORYDQ¯ GDMWH GLHħDħX EH]SHÏkom alebo s taškou z umelej hmoty, nostnú vestu a prilbu, prípadne aj chrámohlo by si ju natiahnuť na hlavu.
niče na zápästia, lakte a kolená, ak je
ɧ=£VXYN\VQRŀPLDSU¯ERUPLGREUH]D- to možné, malo by dieťa športovať na

Ilustr foto: archív red.
miestach so slabou premávkou, ideálne
na cyklistických chodníkoch.
Prilba redukuje riziko poranenia hlavy
až o 85 percent.
ɧ3ULSO£YDQ¯KU£FKYRYRGHDVYRGQ¿mi atrakciami dieťa nenechávajte ani na
chvíľu bez dozoru dospelého, rovnako
aj na trampolínach a na nafukovacích
atrakciách – hradoch, preliezačkách,
kĺzačkách.
ɧ 'RKOLDGQLWH QD WR DE\ VD QDMP¦ V
loptou nehralo blízko vodnej plochy a
cesty, dieťa nevie dobre odhadnúť rýchlosť a blízkosť auta a zhodnotiť dopravnú situáciu.
Odbor hygieny detí a mládeže a Referát
komunikačný ÚVZ SR

sieť

REGION

VYDAVATEĽSTVO

TLAČIAREŇ
1 300
kolportérov

DISTRIBÚCIA
VLHħUHJLRQ£OQ\FKQRY¯Q

Dôležité
telefónne čísla

(platné na celom Slovensku)

Záchranná lekárska služba

155

X]£YLHUNDÑDOģLHKRY\GDQLDMH24.7.2019

Požiarna služba

150
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ľuďom. Druhou diskutovanou témou
bolo vyrovnávanie regionálnych
rozdielov, aby aj v najchudobnejších
regiónoch Európy bolo možné získať dobre platenú prácu, bola tam
vybudovaná infraštruktúra a dobré
podmienky na život. Treťou témou
je dostupné a kvalitné vzdelanie pre
všetky deti. Ich kvalifikácia musí byť
reálnou vstupenkou na pracovný trh.
Tieto témy budem môcť presadzovať
vo Výbore pre regionálny rozvoj a vo
Výbore pre kultúru a vzdelávanie.
Nebyť vás, ako aj hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti,
tak by pravdepodobne dnes naďalej
ministroval Kaliňák a vláde by šéfoval Robert Fico. Som vďačný, že som
sedem rokov súčasťou hnutia OĽaNO, ktoré od začiatku bojovalo proti
tým, čo Slovensku škodia, myslia
na seba, na svojich kamarátov a nie
na obyčajných ľudí.
Som vďačný, že ma
vo voľbách podporil náš líder Igor
Matovič a s hrdosťou budem presadzovať aj protikorupčnú agendu
v Európskom
parlamente.

» Peter Pollák

poslanec Európskeho parlamentu

Sprostredkovanie opatrovateľskej

V poradí 3. ročník súťaže RECfruit
čaká jedna podstatná inovácia, a to verejné hlasovanie na webovej stránke.
O nápaditosti tvorcov tak bude rozhodovať odborná porota aj verejnosť. Súťažiaci s najvyšším počtom hlasov vo verejnom hlasovaní získa od generálneho
S tohtoročnou témou ,,BOLA TO partnera, Slovenskej sporiteľne, vecNÁHODA?“ sa videomakeri musia po- nú cenu:
pasovať po obsahovej, aj po technickej
,,Veríme, že moderná krajina potrestránke, nakoľko točenie videí je časovo buje mladých, kreatívnych a šikovných
náročný proces. Organizátori vnímajú ľudí, ktorí vedia priniesť nový pohľad na
podnety súťažiacich z minulých roční- svet a inšpirovať ostatných. Ako jeden z
kov, a aj fakt, že často sa do súťaže za- najväčších marketingových zadávateľov
pájajú práve študenti. Tí sa v mesiacoch na Slovensku sme radi, že môžeme podmáj a jún sústredia na úspešné ukonče- poriť projekt, ktorý týmto inovatívnym
nie štúdia. Rozhodnutie content marke- tvorcom dáva priestor. Už teraz sa tešíme
tingovej agentúry ContentFruiter, pod na ich nápady a umelecké stvárnenie,”
záštitou ktorej je táto súťaž každoročne hovorí Dáša Juríková, riaditeľka stratéorganizovaná, preto znie, že predlžujú gie a rozvoja značky Slovenskej sporitermín na prihlasovanie prác do 31.7. teľne. Prihlasovací formulár aj všetky
2019. Otvárajú tak mladým talentom informácie nájdu súťažiaci na webe
možnosť videá natočiť, prípadne upraviť http://recfruit.sk/.
a poslať ich spolu s prihláškou.
Tento krok znamená veľa najmä pre mladých, nie tak skúsených tvorcov videí a tiež tých,
ktorí svoje zábery túžia dotiahnuť
do dokonalosti. Usporiadatelia
veria, že predĺženie termínu ako
bonus okrem skvelých cien
v hodnote viac ako 4000 € povedie k ešte väčšej motivácii kreatívcov zapojiť sa.

NDF spol. s r.o. Trenčianska Teplá prijme väčší počet
VODIČOV na ZVOZ CUKROVEJ REPY

práce v Rakúsku už 15 rokov

HĽADÁTE

Obdobie september 2019 - január 2020 s možnosťou pokračovania v PP.
Plat min. 70 €/deň. Bezplatné ubytovanie.
Mesačný dochádzkový bonus až do výšky 200€.
Požiadavky: VP sk. C+E, KKV, TK, lek. prehl., psych. vyšetrenie vodiča.
vodiča
Prax s vyklápacím návesom výhodou.
66-0084

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

www.hilfe-in-wuerde.at
office@hilfe-in-wuerde.at
0908 868 643 | +43 699 190 48 723

Všetci video tvorcovia, ktorí to
nestíhajú, si môžu vydýchnuť.
Súťaž RECfruit opäť dáva talentovaným ľuďom možnosť dopracovať svoje videá a predlžuje deadline súťaže do 31. 7. 2019.

ZAMESTNANCA?
24-0025

dňami som vďaka vám prevzal
mandát poslanca
Európskeho parlamentu. Chcem
sa vám v prvom
rade poďakovať.
Potešilo ma, že až polovica voličov,
ktorá odovzdala hlas hnutiu OĽaNO,
dala prednostný krúžok práve mne.
Tu sa ukázalo, že OĽaNO opätovne urobilo správne rozhodnutie aj v
týchto voľbách a naši voliči ho ocenili. Máme vyspelých voličov, nevyrušila ich ani moja etnická príslušnosť.
Mnohí ma vnímali ako odpoveď proti
extrémizmu.
Po niekoľkých dňoch po voľbách
nastala v mojom živote veľká zmena.
Musel som si vybrať tím ľudí, zaradiť
sa do frakcie, zvoliť si výbory, v ktorých budem presadzovať moje témy
a zorganizovať si rodinný život, čo
bolo pre mňa najťažšie, keďže máme
s manželkou štyri malé deti.
Po niekoľkých rokovaniach
som sa rozhodol, že budem súčasťou Európskej ľudovej strany. Stretol
som sa s najvyššími predstaviteľmi
frakcie, vrátane predsedu Manfreda
Webera, ktorý bol donedávna kandidátom na šéfa Európskej komisie.
Rokovali sme o tom, že v Európskom
parlamente budem presadzovať boj
proti korupcii a rozkrádaniu euro-

031190122 Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511 Dodávateľ: regionPRESS s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

Obyčajný slovenský Róm v Bruseli RECfruit 2019 ponúka mladým
kreatívcom viac času
Pred troma týž- fondov, aby naozaj slúžili bežným

Info: 0902 924 400, praca@ndf.sk

regionpress.sk

inzerujte u nás

0907 887 332

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

Ľubovniansko
Mierová 14, SL

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

57-0035-1

kontakt: 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.

SL19-29 strana-

6

7
sLUŽBY

Spíte dobre?

„

my áno...

„

pre prvý predražené
už50žiadne
0 OBjedncÁhvok
umelé matrace
vyrobené z ropy

zľava 20%
499 €

399 ,S0d0ph€

EDYOQD

3UDWHOQ¿SRħDK
SUHK\JLHQX

SUHVS£QRNEH]SRWHQLD

SU¯URGQ¿NDXÏXN

OHYDQGXĀD

SUHFKUEWLFXEH]EROHVWL

SUHU¿FKOH]DVS£YDQLH

2UWRSHGLFN¿
$QWLDOHUJLFN¿
$QWLEDNWHUL£OQ\

39&
SUH9DģH]GUDYLH

,,

SUHDOHUJLNRY

OBJEDNÁVAJTE NA: 0905 601 198 / WWW.LEVANDULKA.SK
Spite kvalitne vďaka prírodným materiálom

Bavlna

Levanduľa

je dokonalo priedušje známa pre
ný materiál a tvorí ideálnu kombiná- svoje relaxačné a upokojujúce vlastciu s vlnou. Mäkká, silná a príjemná nosti. Vaša myseľ sa upokojí a zana dotyk.
spávanie bude rýchle ako u dieťaťa.
Levanduľa takisto pôsobí proti
moľom a roztočom.
pochádza zo stromu kaučukovník.
Zárukou najvyššej kvality je certi- PVC - aj ked 85% slovákov spí na
fikát 100% prírodného kaučuku.
penových matracoch z PVC,
Kaučuk je najlepšou alternatívou
umelých pen alebo molitánu. Na
rozdiel od pružín nevytvára rušivý
šum, neuchováva statickú elektrinu Ani na seba si neoblečieme tričko z
a lepšie pruží. Spolu s ortopédmi umeliny, radšej z bavlny, prečo posme vytvorili jednu tuhosť ideálnu tom spať na umeline..
pre každého.

Prírodný kaučuk

my
PVC nepoužívame.

Skúšobná doba 30 dnVámí domov)

Doprava zadarmo (kuriérom až ku

$ŀ6ORY£NRYWU£SLDEROHVWLFKUEWLFHDQLHMHVSRNRMQ¿FKVNYDOLWRX
VS£QNX Na základe vyjadrení lekárov je jednou
]KODYQ¿FKSU¯ÏLQVSDQLHQDXPHO¿FKPDWUDFRFK
1LHMH Q£KRGD ŀH  6ORY£NRY VS¯ QD XPHO¿FK
PDWUDFRFK]39&SHQ\

0\ VPH SUH 9£V Y\YLQXOL ULHģHQLH Y
SRGREH SU¯URGQ«KR PDWUDFD ]R 
EDYOQ\OHYDQGXO\DNDXÏXNXNWRU¿9£P

,,

]PLHUQL SUREO«P\ V FKUEWLFRX D UD]DQWQH ]OHSģ¯
VS£QRN
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Komíny s najlepším pomerom ceny a kvality na trhu

AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

KRBY
kachle

trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
tstále dostatok ponúk - aj pre mužov
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť

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

Ruské skleníky - ZGT

viac ako

300

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

modelov

429,4

pece TUMA 362
362,-€

AIW má zástupcov
Kritériá
v rôznych mestách Slovenska!
pre spoluprácu s AIW:
Zavolajte na bezplatné číslo
· opatrovateľský kurz a prax
0800 24 24 44
· dobrá znalosť nemeckého jazyka a dohodnite si osobné stretnutie.
· vek 25 až 60 rokov
Pracovať môžete už o pár dní!

tel. 0905 394 055

www.aiw.sk

Facebook: aiwsk

32-0077

grily,

40-0050

DOVOZ Záhradné krby
SR
pece
do 5
ATLAS
prac.dní
hnedý

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
balkóny

terasy

zimné záhrady
splátky od 35 €

splátky od 149 €

splátky od 98 €

rámové
bezrámové

34-0131

����������������������������������������������
��������������������������������������������������������:

85-0005

���������������������������������

PONÚKAME:

- Švajčiarskú pracovnú zmluvu
- Švajčiarské sociálne a zdravotné poistenie
- Nástupné platy od CHF 33,00 BRUTTO
- Diéty CHF (15.00 na deň)
- Týždenné výplaty
ATEĽSKÝH
STREDKOV
- NUTNÁ ZNALOSŤ BEZ SPROPOPLATKOV !!!
JAZYKA

PRAVIDELNÝ TURNUS.
�������������������������������������
������������������������������

�����������������

����������������������

����������������������������
saludosro@gmail.com

Firma STARF

SADROKARTONISTI
������������������

prijme

Skladník

pre dlhodobú prácu do Nemecka
aj počas zimných mesiacov

(Nemecko)

10 - 16 €/hod.������������

2200 EUR/mesačne Brutto

Mäsiar
2800 EUR/mesačne Brutto

�������������������������������

(Rakúsko)

Mäsiar-pomocník

����������������������
�������������������������������������������
�����������������������������������

(Rakúsko)
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85_0486

2400 EUR/mesačne Brutto

0903 431 350

85_0485

���������������������������������������������������������

alebo na
www.pracahned.eu

���������������

����
�
��������������

������������

0800 500 520
0800 500 502
0800 500 002

Firma ������ Vám ponúka prácu
s nástupom ���������������������

0950 301 301
�������������������

85_0488

„50“

63-0106

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

NEMÁTE PRÁCU?

www.balkona.eu
0918 477 323

Možnosť výhry 300 €

61_0191

ZĽAVY AŽ DO 30%

