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ĽUBOVNIANSKO
Týždenne do 12 970 domácností

ČISTENIE HROBOV

BETÓNOVÉ PLOTY

JEDNOHROB 65 € DVOJHOROB 100 €

AKCIA 1/2 DPH
Dodatočná zľava -10%

99-0140

DOPRAVA ZDARMA!

Platí do odvolania

Popod cesty, chodníky,
zatrávnené plochy
pre inžinierske siete,
elektrika-voda-plyn
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Tel: 0908 314 715
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najlepšie ceny
v okrese SL
email: emilbalazrk@gmail.com
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57-0085

0902 348 974

j

- Nemecká pracová zmluva na dobu neurčitú
- Turnusová práca: 3 týždne sa pracuje a týždeň máte voľno
- Poskytujeme ubytovanie, služobné vozidlo, pracovné oblečenie
a pracovné náradie
- Mzda: 12-13€ na hodinu brutto
+ 8€ netto za odpracovanýwwww.axisreal.sk
deň

j

TEL.:0903 855 350

lucia.vojtassakova@euromicron-deutschland.de

KRT - VRT

Pretláčanie - krtkovanie

PREPRAVA:
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V pripade zaujmu nas kontaktujte telefonicky alebo emailom

0907 887 332

Nákladná preprava

57-0079

0915 549 895

27-0017-51

0918 217 665

85-0234
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VIZITKY

0907 887 332

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

0948 823 624 , info@najcomp.sk
otvorené: PON - PIA 09.00 - 17.00 h

www.slprofi.eu

3UHUREHQLH9+6¯'9'

TONERY a CARTRIDGE
pre všetky typy tlaèiarní

49T83

99-0156

84T85

0915 463 175
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0949 561 455

57-0051

otvorené: PON - PIA 10.00 - 17.00 h
.23Ì529$1,(
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(pri Tatrabanke)

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'

TONERY a CARTRIDGE
pre všetky typy tlaèiarní
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57-0086

EL-COMP, Mierová 14, SL (za veèierkou)
0905 464 632 , info@lubovnan.sk
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Sedem bolestí
Sedem je v biblickej reči symbolické
číslo a znamená plnosť. Mariánski
ctitelia vymenúvajú často sedem
najznámejších bolestí Božej Matky.
Prvou z nich je proroctvo Simeona,
ktorý jej na 40. deň po narodení Ježiša predpovedal ťažkú budúcnosť
Božieho Syna a aj to, že „jej vlastnú
dušu prenikne meč“.

Biblické podobenstvá sú stále aktuálne. Predstavujú nám trpezlivosť
a dôveru, ktoré pramenia z múdrosti.
Zároveň nám dokazujú, že tí, čo žijú v
Aby však táto úvaha dávala čita- múdrosti a v láske, môžu hovoriť s moteľovi zmysel, treba sa vrátiť ešte viac cou a istotou. Keď sú ich slová vyjadredo histórie. Kratšia a staršia správa o né s pokornou vierou, majú veľkú moc
stvorení (Gn 2,4b-25) píše, že (stvoriteľ) osloviť srdcia ľudí.
„vdýchol do jeho nozdier (Adamových)
Tak si zopakujme – s pokorou a viedych života. Tak sa stal človek živou
bytosťou. Z človeka robí odvtedy živú rou. A vieru môžeme pokojne vnímať
bytosť dych života. Nie kultúra nená- ako nádej, nielen ako slovo zo slovnívisti. Nenávisť je totiž nezlučiteľná so ka veriacich kresťanov. Alebo nebodaj
tých, ktorí nám hrajú divadlo, že nimi
životom.
sú.
Duše, preniknuté mečom. Mečom
„Oroduj za nás, Matzloby, mečom nadradenosti, mečom
pohŕdania, mečom lživých slov. A do- ka sedembolestná Panna
stávame sa k ďalšej Máriinej bolesti. Mária, aby sme sa stali
Trpela, keď musela s dieťaťom utekať hodní...“
do Egypta pred Herodesom, ktorý dal v
Krásny sviatočstrachu pred novým kráľom vyvraždiť
v Betleheme a na okolí všetkých chlap- ný víkend, milí
cov mladších ako dvojročných. Trpela čitatelia!
bolesťou, lebo stratila 12- ročného Je» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

INZERUJTE U NÁS
Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

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

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.
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46.550
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Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

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

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
42.845
32.750

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

Východné Slovensko

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
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lubovniansko@regionpress.sk

0907 887 332

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

12.970 VÝTLAČKOV
TÝŽDENNE

www.dachmann.sk
maxidachmann@gmail.com
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LED TV )*5"$)*)&

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

NEJDE VÁM
BIZNIS?

žiša v jeruzalemskom chráme. Koľko
slovenských detí sa už stratilo navždy
v zahraničí? Koľko sa ich už nikdy nevráti k matkám či otcom, ešte živým,
alebo už na cintorínoch?

pôvodná cena

û

uhlopriečka: 81 cm (32")
tuner pro DVB-T/T2 (HEVC)/C/S/S2,

Chladnička s marzničkou
#FLP$4",8

z USB, nahrávanie TV vysielania do USB,
2× HDMI 1.4, 1× USB 2.0, Scart, VGA

Energetická trieda: A++, 113 l,
hĺbka x šírka x výška: 65x59,5x185
Typ chladenia: Statické
Spotreba (kWh/rok) 245

169 €
pôvodná cena

360 €

330 €
Notebook )13"/&
Windows 10, veľkosť 15,6´
Procesor: Intel Celeron N3060 1,60 GHz,
RAM 4 GB, Web kamera, čítačka pamäť.kariet.

&-&,530

-FWPǏTLÈt45"3«ƥ6#07ƪ"
052/432 61 15
lubovna@euronics.sk

Predaj tovaru aj na splátky
cez QUATRO a CETELEM

399 €

teraz za
339 €

ov
5 rok
y
záruk

209 €
pôvodná cena

299€
teraz za

teraz za

199 €

269 €

Kávovar ,SVQT&"#
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

navštívte nás na

SL19-37 strana-
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Práčka &$(&8'."
Práčka s predným plnením – A++, 5kg,
1000ot./min., hlučnosť 58/76dB, 15 programov,
odložený štart, V×Š×H 84.5x59.7x49.7cm,
systém Eco-Logic, detská poistka, systém proti
krčeniu, Rapid wash

888+"4&-&,5304,

57-0003-1

ĽUBOVNIANSKO
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bratislavsko západ

POLITICKÁ INZERCIA / spomíname, služby
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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

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
16 ZOZNAMKA

Chcete si
podať inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RP medzera SL medzera
Číslo rubriky medzera Text
inzerátu
Príklad:
RP SL 12 Predám kočík,
0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za každých začatých 30 znakov textu
vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac
týždňov, pošlite rovnakú sms
toľkokrát, v koľkých týždňoch
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich
novinách, SL zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na 2.
strane vľavo dolu.
Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

Najčítanejšie regionálne noviny

Špecifiká diét pre cukrovkárov
Je rozdiel, ak sa rozhodneme korigovať našu telesnú hmotnosť z estetických dôvodov a iné je, ak by sme to
mali spraviť na radu lekára. Oboje je
však pre nás zdravotne prospešné.
Podstatou diét pre diabetikov je, že
pri ich dodržiavaní zásad je dosiahnutá
regulácia príjmu cukrov – či už zložených alebo jednoduchých, tak potrebných na pozitívne ovplyvnenie stravy a
metabolizmu diabetikov.
Množstvo cukrov spolu (jednoduchých aj zložených) je vtedy 225 gramov
na deň. Na porovnanie: bežná racionálna strava obsahuje 320 g cukrov. Z
toho vidieť, že diabetik si musí naozaj
strážiť príjem cukrov v ich najrôznejších
podobách – nejde iba o sladidlá. Denné zníženie tohto príjmu u diabetikov
predstavuje približne 22 sacharidových
jednotiek (SJ).

F R É ZO VA N I E a
9 / 2 n . 2 9$ 1 , (

predstavuje stravu s obsahom 10 gramov
cukrov, glykemický index je číslo na
stupnici od 0 do 100 a jeho hodnota závisí od toho, ako rýchlo sa rovnaké množstvo v potrave vstrebáva a ako rýchlo
ovplyvňuje hladinu krvného cukru v
krvi. Čím je nižší GI, tým sa hladina cukru zvyšuje pomalšie, čo je veľmi dôležité
práve u ľudí s poruchou metabolizmu
cukrov. Naopak potraviny v vysokým GI
veľmi rýchlo a významne zvyšujú hladinu cukru v krvi. Kým u zdravých ľudí dokáže podžalúdková žľaza vyprodukovať
dostatočné množstvo inzulínu na zvládnutie takejto situácie, u diabetikov to tak
nie je a hladina cukru v krvi sa zvyšuje.

.20¥129

> revízie komínov
ku kolaudáciám RD
!IUÁ]RYDQLHDYOR{NRYDQLH
komínov
!VWURMRYÁĆLVWHQLH
zadechtovaných
komínov
> fasádne komíny
!ĆLVWHQLHDNRQWUROD
komínov



Cukrovka je ideálnym príkladom, kedy dodržiavanie režimových
opatrení dokáže priaznivo ovplyvniť
hladinu krvného cukru,
metabolickú kompenzáciu, dokonca až na
úroveň až na 80 perCelkové množstvo sa ale môže me- cent. Takže diabetici
niť podľa mnohých faktorov - hmotnosti môžu mať svoje ochodiabetika, fyzickej aktivity, pohlavia, renie vo svojich ruale hlavne aj podľa metabolických vý- kách.
sledkov. U diabetikov je dôležité si vy- » MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
berať potraviny aj podľa glykemického
Diabetologička, odborníčka na poruchy
indexu (GI). Jedna sacharidová jednotka
metabolizmu a výživy

REKOLDGND='$50$

.RQWDNWXMWHQ¹VYSUDFRYQÕFKGČRFK
RGKRGGRKRG

www.kominar-poprad.sk
www.kominyfrezovanie.sk
(ULPRQWVUR/XĆLYQ¹
0LFKDO+XG¹Ć

Páči sa mi
LUBOVNIANSKO.SK
na facebooku

Nie odparkovať (vozidlo), ale Slovenčina naša
zaparkovať. Nie (liter) burčiaku, ale burčiaka.

Pellegrini zneuctil Ústavu
Peter Pellegrini
zlyhal v kľúčovej
chvíli. V momente
ako sa ukázalo,
že Monike Jankovskej Národná
kriminálna agentúra (NAKA) zhabala mobil pre závažné podozrenie,
že za úplatky vybavovala Kočnerovi
rozsudky „na želanie“ - mal Pellegrini
okamžite konať a Jankovskú okamžite
odvolať z najvyššieho poschodia ministerstva spravodlivosti. Odmietol to, zrejme len preto, lebo som ho o to žiadal ja.
Uprednostnil svoje ego pred verejným
záujmom a zlyhal v priamom prenose.
Vzhľadom na to, že ani na opakované naše žiadosti a ani po siedmych
dňoch protestov, ktoré sme zorganizovali pred ministerstvom spravodlivosti,
Pellegrini konať odmietol, zozbierali
sme potrebné podpisy, ako káže Ústava
- a podali sme návrh na vyslovenie nedôvery predsedovi vlády ... a Peter Pellegrini sa rozhodol našu Ústavu v priamom prenose zneuctiť tak, ako doteraz
žiadny premiér.
Právo odvolávať premiéra je de facto jediný spôsob, ako môže opozícia vyvodiť zodpovednosť voči vládnej moci.
Na Slovensku a tak isto aj v celom demokratickom svete. Keď odvolávali Mečiara, strpel to. Keď Radičovú, strpela
to. Len Peťko pustil do gatí, lebo by mu
bolo veľmi nepríjemné počúvať hodiny

99-0013-1

Občianska
riadková
inzercia

zdravie, politická inzercia / služby

6WDĊVDIDQ¼ģLNRPQDģHM
VWU£QN\DVOHGXM

o tom, ako Slovensko vydal napospas
mafii a prestal chrániť verejný záujem.
Ako s pojazdným cirkusom prišiel
na rokovanie so všetkými ministrami,
aj keď veľmi dobre vedel, že nám vládni
poslanci dodajú len 5 hlasov, čiže presne toľko, aby sa schôdza ani nemohla
začať. Následne Pellegrini prišiel so zbabelým „argumentom“, že ak ho chceme
odvolávať, tak my musíme zabezpečiť
aj prítomnosť všetkých Beblavého či
Kotlebových poslancov! Absurdné! Ako
my môžeme zodpovedať za prítomnosť
tých poslancov, ktorí nás pri zvolaní mimoriadnej schôdze nepodporili? Nijako.
Nuž čo už. Máme premiéra zbabelca,
ktorý sa bojí toho, že mu vykričím priamo do očí pred celým Slovenskom, že 19
rokov len poctivo slúžil mafii s názvom
Smer - SD. Poslušne kryl 19 rokov každú jednu špinavosť, ktorú Smer spáchal
proti ľuďom, poctivo kryl a obhajoval
každý jeden podvod Kaliňáka, Počiatka
či Fica. Tým sa stal spolupáchateľom, ktorý
je priamo zodpovedný za systém, ktorý
umožnil vyrásť netvorovi s menom Marián Kočner, ktorý si s
pocitom boha dovolil
rozhodovať o živote
nevinných mladých
ľudí.

» Igor Matovič

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

200 ks za 14 €
0,070 € / ks

za 33 €
1000 ks / ks
0,033 €

400 ks za 24 €
0,060 € / ks

Redakcia novín
Ľubovniansko

0907 887 332

sluŽby, relax
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76-0098

Ľubovniansko

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

0905 468 802 KEŽMAROK, Hlavné námestie 78

34-0005-1

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
Otvorené:
Po-Pia: 9-17
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HĽADÁTE
79-0298

ZAMESTNANCA?
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inzerujte u nás

0907 887 332

zdravie
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Nezaočkované dieťa ohrozuje aj ostatné deti

Očkovať deti či radšej nie?
V súčasnosti medzi rodičmi veľmi
často rezonuje otázka či dať zaočkovať svoje deti. Na druhej strane
však narastá výskyt ochorení, najmä osýpok, ktorým je možné predchádzať práve očkovaním. Aj preto
je očkovanie mnohými odborníkmi vnímané ako veľmi dôležité a
žiaduce preventívne opatrenie.

ochorení, ktorým možno predchádzať
očkovaním,“ uviedla Andrea Kalavská s
doplnením, že predbežná informácia o
pripravovanom právnom predpise je už
zverejnená a do jeho prípravy sa môže
zapojiť aj verejnosť. Podľa hlavného hygienika Slovenskej republiky Jána Mikasa dochádza k tomu, že priaznivá epidemiologická situácia týkajúca sa výskytu
infekčných ochorení ovplyvniteľných
očkovaním na Slovensku viedla verejnosť v ostatných rokoch k domnienke,
že ak sa ochorenie u nás nevyskytuje, je
očkovanie proti nemu zbytočné. „Avšak
pri súčasnom pohybe obyvateľov medzi
krajinami, či už za prácou, alebo cestovaním, nie je zavlečenie akéhokoľvek
infekčného ochorenia na Slovensko vylúčené. Príkladom sú epidémie osýpok
v roku 2018 a 2019 na východnom Slovensku. Preto nemožno spochybňovať
dôležitosť pravidelného povinného očkovania,“ doplnil.

Aby sa zachovala ochrana a zdravie
detí, navrhujú Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (MZ SR) v
spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR),
aby bolo do predškolského zariadenia
prijaté iba zaočkované dieťa. Dôvodia
tým, že kolektívne zariadenie vytvára
podmienky, ktoré uľahčujú zavlečenie
a šírenie nákazy. Neočkované deti v kolektíve môžu byť potom prameňom pôvodcu nákazy aj pre deti, ktoré nemôžu
byť očkované pre kontraindikáciu alebo
sú neimúnne pre neschopnosť organizmu vytvoriť si protilátky.
Kolektívna imunita

Chcú zaviesť povinné očkovanie

V súčasnosti môže byť do predškolského zariadenia prijaté aj dieťa, ktoré
neabsolvovalo povinné očkovanie. „V
pripravovanej novele zákona o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia navrhujeme zabezpečiť povinnosť, aby do
predškolského zariadenia bolo prijaté
len dieťa, ktoré sa podrobilo povinnému
pravidelnému očkovaniu zodpovedajúcemu veku dieťaťa podľa očkovacieho
kalendára, alebo má potvrdenie od
ošetrujúceho lekára, že je proti nákaze
imúnne alebo nemôže byť očkované
pre trvalú kontraindikáciu,“ povedala
ministerka zdravotníctva SR Andrea
Kalavská. Zdôraznila, že ona i epidemiológovia si uvedomujú, že uvedená
téma je pre rodičov mimoriadne citlivou
témou. Aj z tohto dôvodu MZ SR spolu
s ÚVZ SR pristúpili k rozhodnutiu zrušiť
sankcie za nepodrobenie sa povinnému
očkovaniu. „Vysielame tým jasný signál, že cieľom povinného očkovania nie
je vyberanie pokút za jeho odmietanie,
ale prevencia závažných infekčných

ilustračné foto

je dôležitá pre všetkých

Pri aktuálnych zdravotných hrozbách ako sú napríklad práve spomínané osýpky, odborníci zdôrazňujú
nevyhnutnosť zabezpečiť kolektívnu
imunitu pred infekčnými ochoreniami.
„Dostatočná úroveň zaočkovanosti detí
a zachovanie kolektívnej imunity populácie nám zabezpečí ochranu pre všetkých ľudí. Z tohto dôvodu je potrebné
realizovať aj zmeny v oblasti prijímania
detí do predškolského zariadenia na
základe ich očkovacieho statusu. Obmedzenia pre prijímanie neočkovaných
detí do materských škôlok zaviedla napríklad už Česká republika, Litva ako aj
Francúzsko,“ vysvetlil hlavný hygienik.
Povinnosť očkovania pred nástupom
do predškolského zariadenia podporuje aj Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť. „V súčasnosti
deti, ktoré rodičia odmietli dať očkovať,
zneužívajú kolektívnu ochranu, ktorú
tvoria očkované deti, čo je neetické. Neočkované deti ohrozujú deti, ktoré si aj
napriek očkovaniu nevytvorili ochrannú hladinu protilátok. To môže byť z

zdroj whitesession pixabay

zdroj FeeLoona pixabay

ilustračné foto

dôvodu, že očkované dieťa má oslabený vo všetkých kontrolovaných ročníkoch
imunitný systém, alebo má chronické narodenia. Úrad verejného zdravotnícochorenie. Ďalej ohrozujú aj deti, kto- tva SR však na krajskej úrovni eviduje
ré z vážnych zdravotných dôvodov nemôžu byť očkované, ako sú napríklad
deti po transplantácii, s onkologickým
ochorením a podobne. Rovnako podporujeme zrušenie pokút za odmiet- - v 3. mesiaci života záškrt, tetanus,
nutie povinného očkovania, pretože čierny kašeľ, vírusová hepatitída B,
zaplatenie pokuty dieťa pred nákazou invazívne hemofilové nákazy, detská
obrna, pneumokokové invazívne ochonechráni. Rodičia si musia uvedomiť,
že osobná sloboda sa v prípade pre- renia, I. dávka (základné očkovanie)
vencie prenosných chorôb končí pri - v 5. mesiaci života II. dávka (základslobode druhého dieťaťa, ktorého môže né očkovanie)
neočkované dieťa nakaziť,“ hovorí pre- - v 11. mesiaci života III. dávka (zákzidentka Slovenskej epidemiologickej ladné očkovanie)
a vakcinologickej spoločnosti Zuzana - od 15. mesiaca, najneskôr do 18. mesiaca života osýpky, mumps, ružienka
Krištúfková.
(MMR) základné očkovanie
- v 6. roku života záškrt, tetanus, čierRodičia odmietajú najmä
ny kašeľ, detská obrna (preočkovanie)
očkovanie MMR vakcínou
- v 11. roku života osýpky, mumps, ruNajviac rodičov odmieta očkovanie
žienka (MMR) (preočkovanie)
prvou dávkou vakcíny proti osýpkam,
- v 13. roku života záškrt, tetanus, čiermumpsu a ružienke, čiže MMR vakcíny kašeľ, detská obrna (preočkovanie)
nou pričom ide v priemere o 1 700 odmietnutých očkovaní každý rok. Ďalej
je to odmietanie očkovania proti pneu- zaočkovanosť detskej populácie za pomokokovým invazívnym ochoreniam, a sledný rok pod 95%, teda pod hranicou
to v priemere 1 200 odmietnutých očko- potrebnou na dosiahnutie kolektívnej
vaní ročne a očkovanie hexavalentnou ochrany populácie a to v rámci základvakcínou odmieta každý rok v priemere ného očkovania proti MMR v 15. - 18.
1 100 rodičov. Počet rodičov odmietajú- mesiaci života v ročníku narodenia 2016
cich očkovanie sa pohybuje ročne pri- v troch krajoch a v ročníku narodenia
bližne na tej istej úrovni pri všetkých 2015 v dvoch krajoch. Nižšia ako 95 %
druhoch očkovania. Na Slovensku sa zaočkovanosť bola pritom zistená vo
pritom povinne očkuje proti desiatim viacerých okresoch.
infekčným ochoreniam.
Informácie poskytol Úrad verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky a
Úroveň zaočkovanosti pod 95%
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej
Celoslovenské výsledky zaočkovanosti v rámci pravidelného povinného
republiky
očkovania detí prekročili hranicu 95 %
Stranu pripravila Renáta Kopáčová
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prijme do TPP aj živnostníkov

VODIČOV na SKLÁPACIE NÁVESY

ZAMESTNANCA?

INZERCIOU

garancia platu 1000 €/mes.

v naších novinách

Životopisy zasielajte na e-mail:

sandrock@sandrock.sk

0907 887 332

Stavebná ﬁrma HĽADÁ

ŽELEZIAROV

do panelárne
v Nemecku.

TPP, 2300€/mes. netto

ZDARMA

0907 736 115

45-0273

VLHħUHJLRQ£OQ\FKQRY¯Q

7¿ŀGHQQ¯N\VLHWH5(*Ζ2135(66V¼SUY¿P
UHJLRQ£OQ\P P«GLRP NWRU« QD ]£NODGH
]POXY\ V 8369$5 ]DEH]SHÏLD SUH VYRMLFK
LQ]HUHQWRY VSOQHQLH YģHREHFQ¿FK ]£NRQQ¿FKSRYLQQRVW¯

OZVITE SA NÁM
Kristián Kaleta
lubovniansko@regionpress.sk
0907 887 332
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51-0017

Preprava sypkých materiálov.
Výkon práce - západné Slovensko. Ubytovanie ZDARMA.
info: 0903 779 101

SKÚSTE TO

X]£YLHUNDÑDOģLHKR
doprava + ubytovanie
...........................
Y\GDQLDMH18.09.2019

85_0629

2 61,3+&Þß7 Þ7-ÞȘÞ+^ß́ß*7"6ß,"ßßÞ2/ß+Þ11,

zdravie / služby
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PRÁCA V ČR

PRACUJ
U NÁS

MZDA
OD 850 € DO 1300€

0800 500 091

85_0005

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku - aj muži!
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
tmámestále dostatok ponúk
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku

Honorár 1 100 až 1 300 € za 15 dní

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!
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S VYHLÁŠKOU §21
(732€ + 50€ + 50€ + 15€
+ stravné lístky + ubytovanie )

Miesto práce: NOVÉ MESTO N. VÁHOM

� MUŽI/ŽENY DO VÝROBY
�OBSLUHA LIS. ZARIADENIA, LISOVANIE GUMY�

( 520€/mesiac + 0,12€/hod. + 1,20€/
hod. + odmeny + ubytovanie )
Miesto práce: DOLNÉ VESTENICE

KONTAKT: 0918 493 960
mail: stajanslovakia@azet.sk

PRÁCA
PRE KAŽDÉHO

spoločnosť pre prieskum trhu,
médií a verejnej mienky

VÝHODNÉ PLATOVÉ PODM

HĽADÁ

externých spolupracovníkov

www.regionpress.sk

ANKETÁR/ANKETÁRKA
schopných vykonávať aj náročnejšie
projekty
(rozhovory s respondentmi)

REGRUTÁTOR/KA

33-0032

(získavanie respondentov do
rôznych projektov)

sieť 39
regionálnych
novín
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IENKY

85_0617

9. 25
20 %
19
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Kremnická 6, 851 01 Bratislava V
02/208 508 14, e-mail: anketari@median.sk

PRACOVNÍKOV:

� ELEKTROTECHNIK/
ELEKTROMONTÁŽNIK

na prácu

0944 113 140

STAJAN SLOVAKIA PRIJME

CALL CENTRUM:

0905 552 537
0915 971 823

Balenie
čokolády / ČR
Vodič VZV a
Retrák /Praha / ČR
Výroba mopov/ ČR
PRAVA zabezpečené
UBYTOVANIE a DO
V, ŽENY aj PÁRY
VHODNÉ PRE MUŽO

85_0626, 85_630

Facebook: aiwsk

32-0077

www.aiw.sk

85_0026

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!

