ĽUBOVNIANSKO

najlepšie ceny
v okrese SL

Najčítanejšie regionálne noviny
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v okrese SL

0905 507 735

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
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TONERY a CARTRIDGE
pre všetky typy tlaèiarní
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(pri Tatrabanke)

0948 823 624 , info@najcomp.sk
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EL-COMP, Mierová 14, SL (za veèierkou)
0905 464 632 , info@lubovnan.sk
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Chceme žiť v slušnom Slovensku?
Vážení, slovom slušné teraz naozaj
nemám na mysli podobnosť či dokonca rovnosť s istou iniciatívou.
Myslím na slušnosť ako na základnú súčasť a podmienku spravodlivosti. Spravodlivosť totiž nemôže
byť neslušná, to by prestala existovať.

ríme právomoci toto Slovensko riadiť,
vládnuť mu. Zodpovedne vybrať. Ono
to zas až tak ťažké nie je, pretože v neslušnosti sa priam topíme. V predchádzajúcich volebných obdobiach sme
jej dali príliš veľa priestoru na sebarealizáciu a ona, tá neslušnosť, ale súčasne aj nespravodlivosť už prerástla
všetky predstavitelné limity. Aj limity
Myslím na slušnosť ako na prejav dané Ústavou Slovenskej republiky.
postoja jedincov či celých skupín ľudí Tá napríklad tvrdí, že Slovensko je...
k občianskemu okoliu. Myslím na „zvrchovaný, demokratický a právny
slušnosť, zdvorilosť, akceptovateľné štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu
správanie sa, (slovo decentný pochá- ani náboženstvo. Slovenská republidza z latinského decentia), myslím na ka uznáva a dodržiava všeobecné pramorálne kvality človeka a ľudí vše- vidlá medzinárodného práva, medziobecne, tie, ktoré určujú tolerovatelnú národné zmluvy, ktorými je viazaná,
mieru toho, čo je slušné a čo už nie.
a svoje ďalšie medzinárodné záväzky.
Slušnosť nie je vrodená, učíme sa Štátna moc pochádza od občanov,
jej počas celého života. Od rodičov, od ktorí ju vykonávajú prostredníctvom
učiteľov, od priateľov, od kolegov, ale svojich volených zástupcov alebo
aj od politikov, teda od tých, ktorí by priamo. Štátne orgány môžu konať iba
mali predstavovať akúsi občiansku na základe ústavy, v jej medziach a v
elitu. Mali. A keďže to tak stále ešte nie rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví
je, potom do akej miery nás ovplyvní zákon.“
alebo neovplyvní všetko to neslušné
Ak si nedokážeme ctiť našu ústaokolo nás, záleží aj na spomínanej vu ani v týchto základvýchove, aj na našich povahových ných bodoch, nemáme
vlastnostiach, aj na hodnotách, ktoré záujem o slušnosť, ani
sú pre nás dôležité. A ktoré sú predo- o štátnosť, ani o spravšetkým spoločensky akceptovateľné. vodlivosť. A chceme žiť v
A je tu ešte aj úcta k človeku.
takom Slovensku? SkuAk chceme žiť na slušnom Sloven- točne?
sku a aspoň čiastočne súhlasíme s
Všetko dobré vyššie uvedenými konštatovaniami,
potom si musíme vyberať, komu zve» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Máte DLHY ? Nebojte sa banky,
ani úžerníkov, ani dražby, ani súdov !
Volajte 0905 638 627 finančný obhájca

66-0013

ĽUBOVNIANSKO

Najčítanejšie regionálne noviny

ZATEPLOVANIE
PODKROVIA
- STRIEKANÁ PUR PENA
- FÚKANÁ CELULÓZA
- MONTÁŽ SADROKARTÓNOV
99-0022
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Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.
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Západné Slovensko
94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

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
45.115
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

BEZPEČNOSTNÉ DVERE

ZVÝŠTE SI

KÚPNU
SILU

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

INZERCIOU

v ponuke aj

0907 887 332

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, Hlavné námestie 78

Otvorené:
Po-Pia: 9-17

34-0007-1

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

WWW.REGIONPRESS.SK

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.
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99-0022

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

politická inzercia, služby, školy
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Deviataci, rozmýšľate o svojej budúcnosti ?
Prečo nie naša škola?

Alternatíva existuje

Nebudeme rušiť sociálne
opatrenia, len im pridáme
logiku a spravodlivosť

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ
v Prešove

Namiesto obedov zadarmo vyšší daňový bonus
na dieťa. Namiesto vlakov zadarmo symbolické
jednoeurové cestovné, ale aby platilo aj na autobusy. Namiesto čohokoľvek „zadarmo“ (lebo nič
nie je zadarmo) viac peňazí v peňaženke.
V sobotu sme predstavili náš nový program
– Návod na lepšie Slovensko, 1144 konkrétnych
riešení, aby sa tu oplatilo pracovať, podnikať a žiť.
Žiadne všeobímajúce frázy, žiadny svetový mier,
ale odborne spracované a premyslené riešenia na
mieru. Odstraňujú byrokraciu, korupciu, niektoré
obe tieto veci naraz. 600 z nich je dokonca úplne
bez nároku na štátny rozpočet, iné sa dajú aplikovať ihneď. Ak sa pýtate, prečo to doteraz nikto nezaviedol, odpoveď je jasná – vlády za posledných
12 rokov nemali záujem zlepšiť život občanom
Slovenska. Mali záujem zlepšiť predovšetkým ten
svoj život.
My o váš lepší život záujem máme. Dôkazom je,
že sme toľko energie a času venovali tvorbe riešení. Som presvedčený, že v prípade úspechu vo
voľbách by sa väčšina opatrení z nášho programu
dostala do programového vyhlásenia vlády.
Nebudeme rušiť sociálne opatrenia,
ale tie najväčšie hlúposti nahradíme rozumnými vecami.
Opakujem, že si viem predstaviť spoluprácu so všetkými
stranami okrem Smeru-SD, SNS
a ĽSNS.

7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

 štvorročný odbor, štúdium denné, ukončené maturitnou skúškou,
 obsahom je príprava žiakov na prácu s deťmi predškolského a školského veku,
 žiaci majú možnosť kreatívne sa rozvíjať v odborných predmetoch – v oblasti pedagogiky a psychológie, v oblasti
hudobnej, výtvarnej, dramatickej, literárno-jazykovej a telesnej,
 podmienkou prijatia žiaka na štúdium je: úspešné absolvovanie prijímacích talentových skúšok z hudobnej, výtvarnej
a literárno-jazykovej výchovy, študijné výsledky na ZŠ.

Pozývame Vás na Dni otvorených dverí, pre záujemcov
o odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo,
ktoré sa uskutočnia v dňoch 10. – 12. 02. 2020.
Ide o konzultácie za účelom eliminovania stresu.
Na konzultácie si treba priniesť:
- hudobná výchova – zoznam aspoň 10 piesní (nie detských),
- výtvarná výchova – 2 ks výkresov A3, ceruzu, gumu a farby– vodové
(akvarelové) alebo temperové, nádobku na vodu, štetce vlasové, na akvarel guľaté,
na temperu ploché (hrubší aj tenší),
- literárno-jazyková výchova – text na prednes poézie alebo prózy.

Žiaci SOŠPg môžu rozvíjať svoj talent a záujmy v rôznych záujmových
krúžkoch, napr. v divadielku Abodka, v speváckom zbore Gaudeamus,
vo folklórnom speváckom krúžku, v krúžku Hra na hudobný nástroj
(akordeón, klavír, gitara), v športových krúžkoch, v krúžkoch cudzieho
jazyka a v ďalších, podľa záujmu žiakov.
Vďaka týmto krúžkom sa môžu žiaci zapájať do rôznych slovenských
i medzinárodných súťaží (hudobné súťaže a vystúpenia, výtvarné
súťaže, jazykové a recitačné súťaže, divadelné súťažné prehliadky,
matematicko-logické online súťaže a i.) a ukázať svoje
schopnosti na rôznych kultúrnych podujatiach.
Stredná odborná škola pedagogická je najlepšou voľbou
pre tých, ktorí chcú pracovať s deťmi a dospelými
ľuďmi vo výchovno-vzdelávacej a sociálnej oblasti.

Oboznámenie s náplňou sa uskutoční v budove školy a každá činnosť trvá 60 minút.

Bližšie informácie môžu žiaci získať
aj prostredníctvom našej webovej stránky

Prezentácia je 15 minút pred začiatkom činností.
Ak máte o konzultácie záujem, prihláste svoje
dieťa na tel. čísle 0903 057 539 do 10. 02. 2020.

www.sospg.sk

Richard Sulík
predseda SaS

Pripravení prevziať
zodpovednosť

SaS ponúka skutočnú reformu
zdravotníctva

79-0010

1. hod. 14.30 – 15.30
2. hod. 15.40 – 16.40
3. hod. 17.00 – 18.00

83-0022

Chcete vidieť priebeh
talentových skúšok,
chcete vedieť „Ako na to“?

HĽADÁTE

ZAMESTNANCA?
regionpress.sk

inzerujte u nás

Janka Cigániková

0907 887 332
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Janka Cigániková je poslankyňou NR SR
a timlíderkou SaS pre zdravotníctvo. Okrem
toho je aj členkou zdravotníckeho výboru, kde
spolupracuje s mnohými úzko profilovanými
špecialistami v zdravotníctve. V snahe zlepšiť
svoj obzor v odbore podstúpila niekoľko stáži
v nemocniciach, lekárni, zdravotnej poisťovni, u všeobecného lekára a na BSK na odbore
zdravotníctva. S kolegami z SaS a viacerými
odborníkmi je spoluautorkou jedinej skutočnej
reformy zdravotníctva. Za svoje niekoľkoročné pôsobenie v politike upozornila na viacero
káuz, aj vďaka ktorým sa úroveň slovenského
zdravotníctva znižovala. Jej prioritou je fungujúce zdravotníctvo, kde sa budú pacienti cítiť v
bezpečí, v očakávaní najlepšej možnej liečby,
zdravotný personál bude svoju prácu vykonávať s láskou, pretože im budú na to vytvorené
finančné i pracovné podmienky. Korupcia nedostane priestor, zvýši sa kvalita prístrojov,
dostupnosť liekov a pohodlie v ambulanciách
i nemocniciach. Jankinou ambíciou je vykonávať si svoju prácu
dobre a poriadne. Kozmetické
úpravy nie sú pre ňu riešením,
podporuje systémové riešenia,
vďaka ktorým porastie úroveň
a kvalita slovenského zdravotníctva.

poslankyňa NR SR za SaS
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Ľubovniansko

právnik radí, politická inzercia / sluŽby

Zabezpečovacie prostriedky
podľa Zákonníka práce

01 AUTO-MOTO / predaj

Do právnych vzťahov, ktorých predmetom je určitý záväzok vstupujú ich
účastníci s očakávaním splnenia povinnosti druhou zmluvnou stranou.
Realita je však iná a častokrát nastáva
situácia, kedy druhá zmluvná strana svoje
povinnosti neplní riadne ani včas. Práve
z tohto dôvodu právny poriadok upravuje
konkrétne inštitúty, ktoré by mali v zmluvnom vzťahu zvyšovať právnu istotu strán.
Práva a povinnosti z pracovnoprávnych
vzťahov možno zabezpečiť prostriedkami,
ktorými sú dohoda o zrážkach zo mzdy,
ručenie a zriadenie záložného práva. Iné
možnosti zabezpečenia pracovnoprávnych
vzťahov Zákonník práce neumožňuje.
Dohoda o zrážkach zo mzdy je najpoužívanejším zabezpečovacím prostriedkom
v pracovnom práve. Dohodu o zrážkach zo
mzdy možno uzatvoriť iba na báze existujúceho pracovnoprávneho vzťahu a výlučne
medzi zamestnancom a zamestnávateľom.
Dohodou o zrážkach zo mzdy možno zabezpečiť iba platnú pohľadávku, ktorá však
v čase zabezpečenia nemusí byť splatná.
Obsahom dohody o zrážkach zo mzdy je
súhlas zamestnanca, aby zamestnávateľ
jednostranne zrazil časť mzdy vo svoj prospech na uspokojenie svojej pohľadávky.
Dohoda o zrážkach zo mzdy sa musí uzatvoriť písomne, inak je neplatná. Realizovať zrážky zo mzdy je možné najskôr v deň
splatnosti pohľadávky. Ručenie ako aj záložné právo sú v praxi nie veľmi využívané

» Kúpim Jawu, CZ, Simson
môžu byť aj nepojazdné
alebo len diely.
0949505827

03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
» Chcete predať nehnuteľnosť? Kúpim v hotovosti.
Tel. 0948 068 938

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.

PLASTOVÉ OKNÁ,
DVERE

() * $ (&"$ ) %*/),&!+
'& )=&,;+ 5,((/8$ '(1,%.$ 7>
*&,%8$ "<+>"$ &# #$ # 4%&,
/&/(,&*%2&'& )*% 0/&,&&,
"*&(2<+ '#* 6*1*+% /& 6# &
)(1%"&,8 ( $% .'(+)&%)
% !!)%2> /% %&)*# '& #!
62&, $(+3&# ,*.'( $& %&
%'( "*&$+%/) # 
"*&2(&,2#&,%)"&%,./(1 #&
)$) ,6* $.)## 9))*8$%1+9
% >(& = !%*) $.)##9)'1#
&"&%#8/#&> %&,:"&,19%.$<+
:&$$* ,&)* &# (&,)+"/+!
9*&*"% !6# )$)'5)&"&
%*+&%7* =,(1* =#&,%)"+>)=';/3
/ )* => *1*&"(*3,%7>*&,%1&'(1 
%&#,)"+*&>%&)* !%,<"8'&,&

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

U
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O
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» Tím advokátskej kancelárie
V4 Legal, s.r.o.
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e-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk
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 KOMPLETNÁ STAVEBNÁ ČINNOSŤ
 PREDAJ PARAPETOVÝCH DOSÁK
 ŽALÚZIE A SIETE PROTI HMYZU
 GARÁŽOVÉ BRÁNY

zabezpečovacie prostriedky. Ručenie je
právnym vzťahom medzi veriteľom a ručiteľom. Ručenie vzniká jednostranným písomným vyhlásením ručiteľa, že uspokojí
pohľadávku veriteľa, ak tak neurobí sám
dlžník. Zákonník práce umožňuje v prípade
ručenia zabezpečiť všetky pohľadávky nielen zamestnávateľa, ale i zamestnanca. Ručiteľ sa teda zaväzuje, že vo vzťahu k veriteľovi, ktorým môže byť tak zamestnávateľ,
ako i zamestnanec, uspokojí nárok veriteľa,
ak tak nevykoná dlžník. Ručiteľ je osoba
odlišná od dlžníka a môže ním byť tak fyzická ako aj právnická osoba. Zákonník
práce nevylučuje, aby ručiteľom bol aj spolupracovník dlžníka. Zriadením záložného
práva možno zabezpečiť len relatívne úzky
okruh pohľadávok zamestnávateľa, ktorým
sú nárok na náhradu škody na zverených
hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný
vyúčtovať a nárok na náhradu škody, ktorú
zamestnanec spôsobil zamestnávateľovi
úmyselne. Záloh sa obmedzuje výlučne na
nehnuteľnosti, ktoré zamestnanec vlastní
a obdobne ako v prípade ručenia, aj zmluva
o zriadení záložného práva sa musí uzatvoriť v písomnej forme.

Objednávateľ: SPOLU – občianska demokracia, Tallerova 10, 81102 BA, IČO: 51313901, Vydavateľ: REGIONPRESS, s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417
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Najčítanejšie regionálne noviny
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Občianska
riadková
inzercia

33-0002
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politická inzercia / relax

Ľubovniansko
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Autodopravcov aj všetkých slušných
ȒʠƎǭʋɭŖɢǫȇŔʠ˖ŔơȍơȇʋɭȶȥǫƃȇƢǠȶȟˋʋŔ࢛ɢȶ࢛
ɢȍŔʋȇȶʽȇʋȶɭƢɢȍŔʋǭȟơ˖Ŕʽˊʠ˙ǭʽŔȥǫơƃǫơɽʋࡳ
ơ ʋȶ ȶɭǌŔȥǫ˖ȶʽŔȥŖ ȍʡɢơ˙ ȥŔ ʁʋŖʋơࡳ ŁŔ ࠀ߿
ɭȶȇȶʽ òȍȶʽơȥɽȇȶ ɢɭǫʁȍȶ ȶࢳ ʽǫŔƃ ࠆ߿߿ ȟǫȍǫȷ࢛
ȥȶʽơʠɭࡳ
¡ǫȍǫȷȥˊ ȇʋȶɭƢ ȟŔǿʡ ǭɽʍ ȥŔ ɽʋŔʽŹʠ
ŔࢳȶɢɭŔʽʠƃǫơɽʋȇȶȥƆǫŔʽࢳɽƃǠɭŖȥȇȶʽơǿ˪ɭȟơ
ȥŔ-ˊɢɭơࡳŁŔʋơȥʋȶʁȇŔȥƎŖȍǿơȶƎ˖ŔƆǫŔʋȇʠ
ƎȶȇȶȥƃŔ˖ȶƎɢȶʽơƎȥŖȟǫȥʠȍŖʽȍŖƎŔòȟơ࢛
ɭʠȶɽȶŹǫʋȥơʽʋơƎŔǿʁǭȟǫȥǫɽʋơɭƎȶɢɭŔʽˊɢŖȥ
ĪŖ˙ȥˊࡳáŖȥĪŖ˙ȥˊȥǫơ˙ơȥǫơǿơ˖ŔȟˋʋȶȥǫǿŔ࢛
ȇȶɢȶʋɭơɽʋŔȥˋȶȥǿơȥŔɢȶɢɭơƎȥȶȟȟǫơɽ࢛
ʋơȥŔȇŔȥƎǫƎŖʋȇơòȟơɭʠʽȶʽȶȒŹŖƃǠŔࢳƎȶ
ɢŔɭȍŔȟơȥʋʠɽŔʠɭƆǫʋơƎȶɽʋŔȥơࡳŔ˙Ǝˋȇʋȶ
ŹʠƎơ ǠŖƎ˖Ŕʍ Ǝȶ ʽȶȍơŹȥơǿ ʠɭȥˊ ǠȍŔɽȶʽŔƃǭ
ȍǭɽʋȶȇ ɽʋɭŔȥˊ òȟơɭ ŹʠƎơ ˖Ŗɭȶʽơȩ ɢȶƎɢȶ࢛
ɭȶʽŔʍƆȍȶʽơȇŔ˖ȶƎɢȶʽơƎȥƢǠȶ˖ŔʋơȥʋȶȶŹ࢛
ɭȶʽɽȇˋʁȇŔȥƎŖȍࡳ
¥ŔǿȍơɢʁǫơʠȇŔ˖ʠǿơʋʡʋȶȶŹɭȶʽɽȇʡȍʡɢơ˙
ɢȶɭȶʽȥŔȥǫơɽࢳ0ơɽȇȶʠɭơɢʠŹȍǫȇȶʠȇʋȶɭŖȟŖ
ɢȶɭȶʽȥŔʋơȒȥˋ ɭȶ˖ɽŔǠ ɽɢȶɢȍŔʋȥơȥˋƃǠ ƃǫơɽʋ
Ŕȇȶòȍȶʽơȥɽȇȶࡳ
ŁŔ ɢȶƆǫŔʋȶƆȥƢ ȥŖȇȍŔƎˊ ȥŔ ʽˋɽʋŔʽŹʠ
ɽˊɽʋƢȟʠ òȍȶʽơȥɽȇȶ ˖ŔɢȍŔʋǫȍȶ ȶࢳ ࠀࠄࠁ ȟǫȍǫȷ࢛
ȥȶʽơʠɭʽǫŔƃŔȇȶ0èࡳ
òˊɽʋƢȟ ɭȶʽȥŔȇȶ ɢȶɽʋŔʽǫȍŔ ɽʡȇɭȶȟȥŖ
˪ɭȟŔ Ŕȍơ ʽࢳ 0ơɽȇʠ ɽŔ ɢȶ ƎȶȇȶȥƆơȥǭ ɽʋŔʽ࢛
Źˊ ɽʋŔȍ ǿơǿ ȟŔǿǫʋơȒȶȟ ʁʋŖʋ ʠࢳ ȥŖɽ Ǡȶ ɽʋŖȍơ
ʽȍŔɽʋȥǭɽʡȇɭȶȟȥŖ˪ɭȟŔࡳ

 

òȍȶʽơȥɽȇȶ˖ŔɢȍŔʋǫȍȶɢɭơʽŖƎ˖ȇȶʽŔʋơȒȶʽǫ ȟˋʋŔ ƎʽȶǿȥŖɽȶŹȶȇ ʋȶǠȶ ȇȶȒȇȶ ˖ŔɢȍŔʋǭ
0èࡳ ŁŔ ࠀ߿ ɭȶȇȶʽ ɢɭơʽŖƎ˖ȇˊ ɽˊɽʋƢȟʠ ʋŔȇ
òȍȶʽơȥɽȇȶɢɭǫʁȍȶȶࢳࠆ߿߿ȟǫȍǫȷȥȶʽơʠɭȇʋȶɭƢ
ȥŔȟǫơɽʋȶʋȶǠȶŔŹˊɽŔǫȥʽơɽʋȶʽŔȍǫƎȶȶɢɭŔʽˊƃǫơɽʋŔࢳʽˋɽʋŔʽŹˊƎǫŔȒȥǫƃǫƎʡƎȶɽƃǠɭŖȥȇȶʽơǿ˪ɭȟˊȥŔ-ˊɢɭʠɽࡳ
¥Ŕǿ˖ȥŖȟơǿʁǭ ȟŔ˪Ŗȥ Ŕࢳ ǌŔȥǌɽʋơɭ ȍ -Ŕ࢛
ɢȶȥơ Źȶȍ ȶɢɭȶʋǫ ɢŖȥȶȟ ˖ȶ òȟơɭʠ ʡɢȍȥˋ
ʋɭȶƃǠŖɭࡳ áȶ ʽȶȒŹŖƃǠ ɽɢɭŔʽǭȟơ ɽࢳ ȟˋʋȶȟ
ɢȶɭǫŔƎȶȇ Ŕࢳ ˖ŔɽʋŔʽǭȟơ ʋʡʋȶ ȶŹɭȶʽɽȇʡ ˖ȍȶ࢛
ƎơǿǫȥʠࡳŁŔࠀࠁɭȶȇȶʽʽȍŖƎˊȶǠȍȶƎŔȍǫɢȶȍǫʋǫƃǫ
òȟơɭʠòȍȶʽơȥɽȇȶŔ˙ȥŔȇȶɽʍŔࢳƑŔȍʁǫơʋŔȇƢʋȶ
ȍʡɢơ˙ơȥŔʁŔƎɭŔǠŖʽȍŔɽʍʠ˙ȥơʽˊƎɭ˙ǭࡳ
áɭơʋȶ ʋȶ ȟʠɽǭȟơ ʽȶ ʽȶȒŹŖƃǠ ࠁࠈࡳ ǉơŹɭʠŖɭŔ
˖ȟơȥǫʍࡳ
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6SRFLWRPKUGRVWLYiPR]QDPXMHPåHV\PEROERMD]DVRFLiOQe práva
QD6ORYHQVNXDMHGQD]QDMVWDWRþQHMãtFKåLHQDNpVRPNHG\SR]nal,
SDQL=X]DQD&LQJHĐRYiSULMDODSRQXNXDEXGHNDQGLGRYDĢYQaMEOLåãtFK
SDUODPHQWQêFKYRĐEiFK]DKQXWLH6RFLDOLVWLVN
åHWiWRSDQLMHSULSUDYHQi]RPULHĢ³-HMSULDWHOLD
REGLYRYDWHOLDLSUtYUåHQFLYãHWFLVPHMXFKRGLOLSURVLĢ
åHMXSRWUHEXMHPHåLY~1DSRNRQKODGRYNXXNRQþLODDOHOHQ
SUHWRDE\PRKODRWi]NXSRVWDYHQLDVORYHQVNêFKSUDFXM~FLFK
WOPRþLĢQDPHG]LQiURGQHMVFpQH3ULMDOLMXY(XUySVNRP
SDUODPHQWHY%UXVHOLY\VW~SLODQD(XUySVNRPVRFLiOQRP
IyUHY/RQGêQHD $WpQDFK
'QHVåLMHSDQL&LQJHĐRYáYVNURPQêFKSRGPLHQNDFK
QDVORYHQVNRPDćDUVNHMKUaQLFLEOt]NR6WUHG\QDG
%RGURJRP-HMSUtE\WRNćDOHNR]DREFRXYORQHSUtURG\
QDRNUDMLQiURGQHMSUtURGQHM UH]HUYiFLHNGHåLM~NRU\WQDþN\
QDSUYêNUiWWDNPHUQHQiMGHWH'RWHUD]MXQDYãWHYXMHYHĐD
REGLYRYDWHĐRvĐXGLDQDĖXQH]DEXGOL

åLYR]DXMtPDRYHUHMQpGLDQLHDMNHćåLMH]RVNURPQpKR
RSRORYLFXQLåãLHKRG{FKRGNXDNRPRKODPDĢNHE\POþDOD
DQHERMRYDOD]DSUiYDSUDFXM~FLFK
3ROLWLFNpVWUDQ\VDSUHGKiĖDM~YWRPDE\]tVNDOLQDVYRMX
NDQGLGiWNXRVOĖXM~FHFHOHEULW\-DVRPQHVPLHUQHKUGê
åHVDV~þDVĢRXQiãKRKQXWLDVWiYDåHQDNWRUiP{åHE\Ģ
VYRMRXRGYDKRXDQH]ORPQRVĢRXY]RURPSUHYãHWNêFK
SUDFXM~FLFKNWRUtGQHVRKêEDM~FKUEW\YQHĐXGVNêFK
SRGPLHQNDFKDWYUGLDåHVRVYRMLPLåLYRWPLQHP{åX
QLþURELĢ0\YiPRGND]XMHPHåHVDWRGiåHVL]DVYRMX
SUiFX]DVO~åLWHYLDFDåHVDQLNG\QHY]GiPH

=X]DQD&LQJHĐRYiQLHMH RE\þDMQRXURERWQtþNRX&HOê
åLYRWSRPiKDODĐXćRP-HMSULDWHOLDVSRPtQDM~åHUD]QDXOLFL
QDãODSODþ~FHGLHYþDWNRSULKRYRULODVDMHMDNHć]LVWLOD
åHMXDMVMHMPDPLþNRXY\KRGLOL]E\WXSULFKêOLODLFKDEêYDOL
XQHMWDNPHUURN90ROGDYHQDG%RGYRX]DORåLODRFKRWQtFNH
GLYDGORNWRUpVSiMDOR6ORYiNRv0DćDURYL5yPRv6WiOHVD

2EMHGQiYDWHĐ6RFLDOLVWLVN%DM]RYD%UDWLVODYD5XåLQRY,ý2'RGiYDWHĐ5(*,2135(66VURâWXGHQWVNDTUQDYD,ý2
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%êYDOiåHULDYQLþND866WHHO.RãLFH=X]DQD&LQJHĐRYi
]DþDODSUHGSlWQiVWLPLURNPLRGYiåQ\SURWHVW]DSUiYD
SUDFXM~FLFKD]OHSãHQLHSUDFRYQêFKSRGPLHQRNYNRãLFNêFK
åHOH]LDUĖDFK=DWRåHVDGRVORYDREHWRYDOD]DLQêFK
VLY\WUSHODQHXYHULWHĐQpSUtNRULDY\KRGLOLMX]SUiFHY\KUiåDOL
VDMHM]DVWUDãRYDOLMX2GYiåQDåHQDVDQHY]GDODDVSROX
VRVYRMLPLSUtYUåHQFDPLVDY\GDODQDJiQGKLRYVNê
NLORPHWURYGOKêSRFKRG]0ROGDY\QDG%RGYRX
GR%UDWLVODY\.HćGRUD]LODGRKODYQpKRPHVWDSUHGÒUDGRP
YOiG\VLUR]ORåLODVWDQD]DþDODKODGRYNXNWRUiWUYDODWDNPHU
WULWêåGQH9WHG\VPHVDVSR]QDOL3tVDOVRPRQHMþOiQN\
QDYãWHYRYDOVRPMXDMVPRMLPLSULDWHĐPLDVSRORþQHVPH
VDEiOLRMHMåLYRW9WHGDMãLD']XULQGRYDYOiGDMXLJQRURYDOD
D~UDGYOiG\GRNRQFDDURJDQWQHRGPLHWROSRVN\WQ~ĢHOHNWULQX
QDOHNiUVNHY\ãHWUHQLHNHćVDMHM]GUDYRWQêVWDYSUXGNR
]KRUãRYDO=X]DQD&LQJHĐRYiQHSUHUXãLODKODGRYNXDQLYWHG\
NHćMHM]RPUHODPDWNDÄ-HMXåQHSRP{åHPDWXERMXMHP
]DYãHWNêFK³SRYHGDOD]URQHQH3DPlWiPVDDNR
VRFLRORJLþND=X]DQD.XViYWHG\]QHSRNRMHQHYDURYDOD
YHUHMQRVĢÄ%H]DNpKRNRĐYHNSiWRVXYiPR]QDPXMHP

Eduard Chmelár

politická inzercia / služby, práca

Nenápadný zázrak – čierna reďkev
Túto zeleninu si môžete dopestovať na
záhrade, ale aj v byte v kvetináči, nie je
to nič zložité.
Čierna reďkovka obsahuje neuveriteľne veľké množstvo životne dôležitých látok. Vitamínu C v nej za surova
nájdeme viac ako v citrónoch. Okrem
neho obsahuje aj vysoké množstvo vitamínu E, B1, B2, B6 a beta-karoténu, z
minerálov je v nej významne zastúpené železo, síra, meď, vápnik, horčík,
draslík a fosfor.
Vysokému obsahu látok zvaných
fytoncídy vďačí reďkovka za svoje antibiotické účinky. Dôležitou zložkou
sú i horčičné silice obsahujúce síru.
Práve im totiž reďkovka vďačí nielen
za svoju nenapodobiteľnú štipľavú
chuť, ale aj za svoj blahodarný vplyv na
našu pečeň. Tieto silice môžeme nájsť
aj vo všetkých príbuzných rastlinách
vrátane známych reďkoviek, čierna
reďkovka ich však obsahuje najväčšie
množstvo.

A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď
t3VǏOâQSBDPWOÓLoSVǏǏJTUFOJFoûNFTBǏOFCSVUUP QSÓQMBULZ
t70%*Ǝ#5ûNFTBǏOFCSVUUP QSÓQMBULZ
t70%*Ǝ$PEûNFTBǏOFCSVUUP QSÓQMBULZ

;JNOÈÞESäCBDJFTUBLPNVOJLÈDJÓW#"
Základná zložka mzdy
.JFTUPWâLPOVQSÈDF#3"5*4-"7"
+ príplatky a 0%.&/:
,dispecing2@aii.sk

UBYTOVANIE ZADARMO – NÁSTUP IHNEĎ

ZVÝŠTE SI

KÚPNU
SILU
INZERCIOU

0907 887 332

WWW.REGIONPRESS.SK

lubovniansko.sk
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Pestuje sa v celej Európe, v miernom
pásme v Ázii, v Severnej Amerike a v
Austrálii.
Je to jedna z najstarších kultúrnych
rastlín; slúži ako zelenina, olejnina,
krmivo.
Buľva obsahuje veľa minerálnych
látok a vitamínov. Reďkev sa používa
aj ako liečivá rastlina s antimikrobiálnym účinkom. Reďkev, reďkovka,
reďkvička - všetky pomenovania sú
odvodené od gréckeho slova raphanos
- reďkev.
Reďkev čierna (Raphanus sativus),
údajne pomáhala už pri stavbe pyramíd. Spoločne s cesnakom a cibuľou
ju dostávali robotníci, aby im pomohla udržať dobrý zdravotný stav a silu.
Nachádzame ju vyobrazenú aj na nástenných maľbách starého Egypta z
roku 2000 pred n. l. Egypťanom vraj
viac vynášalo jej pestovanie ako siatie
obilia. O jej vážnosti v staroveku sa dozvedáme zo starej gréckej povesti, podľa ktorej bola vraj Apollónovi v chráme
v Delfách obetovaná reďkev zo zlata,
šalátová repa zo striebra a kvaka z olova. Obľuboval ju rímsky cisár Tiberius i
kráľ Karol Veľký.
Čierna reďkovka má veľmi rozsiahle pozitívne účinky na celý organizmus
a práve preto by nemala chýbať na jedálnom stole. Čiernu reďkovku je veľmi
jednoduché vypestovať. Má rada slnko
a teplo.
Neznáša však prehnojené pôdy.
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STAJAN Slovakia, s.r.o.
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spoločnosť pre prieskum trhu,
médií a verejnej mienky

OPERÁTOR/KA VÝROBY:

HĽADÁ
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www.regionpress.sk

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

������4/hod. (základ) + 1,33€/hod.
��������������������������������
(výkon) + príplatky + stravné lístky
������������� ������

REGRUTÁTOR/KA

sieť 39
regionálnych
novín

LEN ZA

449 €
v počte

�.���.��� ks

���� ��� ���

33-0006

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

33-0005

(získavanie respondentov do
rôznych projektov)

85_0042

UBYTOVANIE ZDARMA
�������� ������������

VEĽKOSŤ INZERÁTU 49,5 X 61,5 mm

externých spolupracovníkov
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Dajte svoj krúžok
JTFKPQOPCMQPEKMCPFKF½VM[

8JPWVÉ1ė#01PGO½PKMVQFQzKXQVPÅƃGM[! Ostávajú iba tí, ktorí si to odmakali.
>ã`jÛşLÞ?i>>``?ÌiÛßV ÄÛßV şÕ`]LÛÛ«ÀÌÀÕ«V
>>w° ?Û>i«ÀiÃÌÀ]>LÞâ>{ÀÞÕ?â>]ãi«ÀiÛ?Ã`?ãÕÕÀLŰ
ÕÃ«VÌÛiÀLÌÞ°0CwGUNQXQRNCVÉCCLVGTC\DWFÖXwGVEKUÖêCUPÉRQUNCPEK
MCPFKFQXCĹ\|RQUNGFPÙEJOKGUVPCwGLMCPFKF½VM[ƂiŋÛi`i]ãi«iÃ>VV 
ÌÛÀ`i«À?ViLÕ`Ö>V]Û>ViÀâV `>«Õ?ÃŰ`ßV ÃÌÀ?]ÌÀj
ÃşÕLÛ>ÃÌjyiÞÛ«>À>iÌi°0GX[OGPKNKRTQURGEJ\CUXQLGUXGFQOKG
PGRTG\NKGMNKMCD½VC\CVQUKKEJX½zKO6ÉVQĘWFKCUK\CUNÖzKCX½wMTÖzQM
CXGTÉOzGRQUNGFPÉDWFÖRTXÙOK
5FÐXGTQW

DÁRSTVO

<QXwGVMÙEJUÉNDQLWLG\CHCTO½TQX `«
-ÛiÃÕ>Liâ«>ÌiÛâ`i?Û>v>À?ÀÛÛL>ÃÌ â?Û > «âiÛßV  Ö«À>Û° Ã> 
â>Ûi`iiÛßÃÕ ÛßV `V `Û>«ÀiiÃÌÃßV  > LiVßV  «V>ÌÛ° i «ÀiÃÛi`ŉiß
ãi«À>VÕÖVşÕ`>]Ãâ>ÃÖã>i«ÄãÛÌ°

Natália
MILANOVÁ
KULTÚRA

%JT½PKUNQDQFWUNQXCMWNVÖTWCOÅFK½6ŋ>>
iÃ>¹âi>ºÕã>Ì>iâÞÃi?ÃiÀ?V>
Ûi>Ì>ŉÛj â?>°1V À?>Û>Äi«i>âi
«Ài`ãß«`Û`«ÀÛßÀLi>Õ`ÛâÕ?ÞV  `i° 6 «>À>iÌi «ÀiÃ>`âÕi À>`?Õ
âiÕ w>VÛ>> LÛÞ >ÄV  ÕÌÖÀÞV 
«>>Ì°

ZDRAVOTNÍC

TV

ŽIVOTNÉ PRO

BEZPEČNOSŤ

2QOQJQN wVWFGPVQO RT½XC JCUKêQO C P½O
XwGVMÙO WwGVTKN RGPKC\G *ÀiÃ>` ÃÀ?Ìii V«iÌÃi «À>Ýi â «>ÌV  ÀÛ > ÌÀ°
"V À?ÛßÃÕ Ûj`V `ÞLßÛ>ßV  >ÃŉÛ°
*` >i>ÕâÞÄÌ?ÌÞV `Ì?V>wÌÛÞV 
LLÃÌÛ `ÃÌÖ« â ÃÛi vÕVi «Àiâ`iÌ
>ÃŉÃj âLÀÕ°

8GTÉ zG X[VTXCNQUĹ X DQLK \C RTCXFW C URTCXQFNKXQUĹ RTKP½wC XÙUNGFM[ * ÀV  Ã> Þ
Ã> Õ «`>À âÀÕÄŰ iŉ>ÀÛi >iÃÌi°
Öv>]ãiÖÃVÛ>>ÛÀ> Û>]ÌÀßV >iÃÌiÀÞV À?]LÕ`Ö«ÃÌ>Ûi«Ài`Ã«À>Û`ÛÃŰ° *ÀiÃ>` > â? «ÀÌ ÌâÛ° L>Ã>ÀÕ]
ŉÃiÃ«ŉiâ>LÀ?ŉiÕ>ÄV iÃÛ°

Miroslav
SOPKO

Ján
M A RO S Z
DOPRAVA

ŠKOLSTVO

$QLWLG\CURQĘCJNKXÖFQRTCXWPC5NQXGPUMW
Vi]>LÞÛ`ŉiÃÌ?Û>V >>LÞÛ>Þ>â`>ŉ>Ã°-«ÕÃiÝ«iÀÌßÌ«À«À>Û«iÝß«?Ã«ş> Ûi`«À>ÛÞ«Ài
-ÛiÃ ÜÜÜ°Ã«> Û>`«À>Û>°Ã®°  `L` >şÕiÄivÌÞÛ`«À>Ûi°*i Ì>Õ
ÕÃi`ÃŰÕã`Û>>À>`Ìi>ãiiâV°

Eduard
HEGER

Marek
KRA JČÍ O

Ján
BUDA JSTREDIE

8 RCTNCOGPVG \CUVWRWLG RT½XC WêKVGĘQX
->ã Ã>  `LÖÀ>Ű âLÞÌŉÖ LÞÀÀ>VÕ] >«À>`âÀÕÄi«ÛÃÌÌ>ŉŰiiÌÀVÖ
ÌÀi`Õ  Õ° 6ŋ>> i  «À?V âÃÌ> `iŰ
ÛÄ>V «ÀÃ«iÛ>Ûâ`i?Û>i°*Õ>âÛ> > iÃ«À>Û`ÛÃŰ Û `iţÛ> ÕV ?À] Õ«À>ÌÛ>ŉi] ÄÛ > > Ûŋ>> ÌÕ
>Ö`iÃÛÞÄÄi«>ÌÞ°

Prečo si poslanci OĽANO
zaslúžia váš krúžok:

FINANCIE

ᅛ
ᅛ

.GM½T MVQTÙ \NGRwWLG \FTCXQVPÉEVXQ Po tom
>Û?`>â`Û >ViÞiÛ«ÀiŰ>ãV ÀßV 
«>ViÌÛ] ÛÞLÛ>] >LÞ ViÞ ÌßV Ì iÛ
«BŰiÃ>«Û`ÖÖÀÛiţ°.Ì?Ì>â`À>ÛÌ?
«ÃŰÛţ>«i ` >i]âÀÕÄ>iÛß `Ö
â?>âÕ]>`}Ì>â?VÕi`ÕiÌÛ°6ŋ>>
>ÀiÛiÃ> iãÕV >ÀÌ>ÌÛiÀ}>â?Vi
`ÃÌÀLÕÛ>Ű şÕŋ Û Ö`â «ÌÀ>ÛÞ ÌiÃi «
`?ÌÕi?iÌÀÛ>ÛÃÌ°

%JT½PK PCwG URQNQêPÅ RGPKC\G C MQPVTQNWLG
TQ\RQêGV*À«À>Û>«`iş>Ã>>ÌÛÀLi£ÇÎ
â?Û° <>LÀ? Û?`i âÛßÄŰ `   >À`Þ
iÕÀ] ÌÀj LÞ «>Ì >ã >Ãi`ÕÖVi }iiÀ?Vi
> ÖÀ V  `V `Û] â`À>ÛÌVÌÛ> ŉ ÄÃÌÛ>° *À«À>Û ÀiVi«Ì > â`À>Ûj ÛiÀij w>Vi > «>ÌÀi> > «`«ÀÕ À`i «ÌÞ]
ÌÀj ÃÖ ÃÖŉ>ÃŰÕ ?Ä  «À}À>Õ > « ÛşL?V V ÛiiÀßV ÕÛiÃŰ`ãÛÌ>°

ᅛ

6XTFQRTCEQXCNKEGNÅXQNGDPÅ
QDFQDKGCD[X½UQRÀĹ
RTGUXGFêKNK
/CLÖEJCTCMVGT1UVCNKXJPWVÉ
CLMGìXGFGNKzGRÐLFW\MQPEC
MCPFKF½VM[
8[RTCEQXCNKUCPCwRKêMQXÙEJ
QFDQTPÉMQX

8;41<*1&7,'6'

HGDTW½TCOÐzGVG\CMTÖzMQXCĹ
|MCPFKF½VQX

#/'&2Æ=!;'ěV·ޝç !2'AÆ=-9£Ì393#239ধlçmTT8'9Ģ!290ÆÚ2-!lÁmT   T Æ13$0Æ¤¥cT¥8!ধ9£!=!T ޝV¥f3&Æ=!;'ěV 9W8W3WTࡪ;'(!2!3@A'9!cT<৸31#'830T ޝV¤¤c8'+-32 9W8W3WTࡪ;<&'2;90ÆT82!=!T ޝV¤
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