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ĽUBOVNIANSKO
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0908 479 600 

Chystáte sa predať svoj byt, 
dom alebo pozemok

príďte k nám do kancelárie 
MAXXIMA Real

Realitná kancelária

Hypotekárne centrum
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A vybavíme Vám aj úver 
a to bez starostí

 a poplatkov

Mgr. Jana Šoltýsová

Levočská 2/A
OD Kocka

Stará Ľubovňa

-----------------------------

-----------------------------

www.pozicajsima.euwww.pozicajsima.eu

požičovňa minibagrov 
mininakladačov a minidumprov
stroje do 850 kg v St. Ľubovni

Netráp sa a požičaj si stroj
urobíš si to sám 

a ešte sa pri tom zabavíš

0948 544 401

www.maxxima.sk

0907 164 619

V pripade zaujmu nas kontaktujte telefonicky alebo emailom 
lucia.vojtassakova@zech-sicherheitstechnik.de

Hľadáme ELEKTRIKÁROV
- 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 odpracovaný deň
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Levočská 17, Stará Ľubovňa (smer NOVÁ ĽUBOVŇA)

Tel.: 0948 580 085, e-mail: elrosro@gmail.com, www.elro-sl.sk

VÝKOPOVÉ PRÁCE
A PREPRAVA

0948 780 0850948 580 085

PREDAJ
ELEKTROINŠTALAČNÉHO
MATERIÁLU

0905 507 735

najlepšie ceny

 v okrese SL

PREDAJ A SERVIS PC

www.slprofi.eu

ZNAČKOVÉ PC
NOTEBOOKY
MONITORY, TABLETY

STARÁ ĽUBOVŇA
Mierová 14

0905 464 632
(v bloku za Večierkou)

STARÁ ĽUBOVŇA
Nám. Sv. Mikuláša 26

0948 823 624
(oproti TATRA banke)

Kristián Kaleta EL-COMP TRADE

Stará Ľubovňa, Obchodná ulica, 

chodného domu Rozvoj, vstup 
priamo z ulice - z pešej zóny, 
s úžitkovou plochou 235 m2

IDETE NA DOVOLENKU, SLUŽOBNÚ CESTU?

�

�
PONÚKAME KUFRE RÔZNYCH VEĽKOSTÍ A FARIEBUŽ OD 26.- €

Námestie sv. Mikuláša 26A, Stará ¼ubovòa8
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A VYHRAJTE
S ĽUBOVNIANSKOM!

Viac na tretej strane!
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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: 
Stará Ľubovňa, Čirč, Forbasy, 
Hniezdne, Hromoš, Chmeľnica, 
Jakubany, Kamienka, Kolačkov, 
Kyjov, Ľubotín, Nižné Ružbachy, 
Nová Ľubovňa, Orlov, Plaveč, 
Plavnica, Podolínec, Šambron, 
Šarišské Jastrabie, Údol, Veľký 
Lipník, Vyšné Ružbachy

lubovniansko@regionpress.sk

redakcia: Mierová 14
STará ľUBOVňa

západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   94.750 Bratislavsko Východ
Bz 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
Ga    31.290 Galantsko+Šaliansko
Hc    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
Ma    27.450 Malacko
nr   54.930 nitriansko
nz    34.140 novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
Pn    38.810 Piešťansko+NM+MY
Sc    27.920 Senecko
Se    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
Tn   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
zM    18.990 zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
Lc   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
Or   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
zV   39.560 zvolensko+DT+KA
zH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
za    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
Ge     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
Ke    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO      45.115 Prešovsko+SB
Sn    32.750 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.
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IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTrIBúcIa (12.970 domácností)

Subjektívne a objektívne

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Vláda (a občania Slovenska spolu s ňou) 
má za sebou sto dní od nástupu do funk-
cie a začiatku plnenia si svojej hlavnej 
úlohy – vládnutia. Vládnutie je delego-
vané spravovanie „vecí verejných“. 

Tento rok to však naša výkonná moc 
ľahké nemala, hneď po oficialitách – vlast-
ne, asi už počas nich, si členovia vlády 
navliekli hasičské uniformy a začali hasiť 
katastrofu s menom pandémia na veľmi 
blízkom obzore, takpovediac hneď za hum-
nami. A to aj napriek nedisciplinovanosti 
občanov a odporu väčšiny médií, ktoré 
dnes píšu pravý opak toho, čo písali v marci 
a v apríli, a to bez akejkoľvek hanby. Mnohí 
spomedzi nás sú ako povestný doktor Jekyll 
pán Hyde  z novely škótskeho spisovateľa 
Roberta Louisa Stevensona z roku 1886. 
Ráno takí, večer onakí a v noci úplne iní. V 
prípade zástupcov siedmej veľmoci je to tra-
gédia, v súvislosti s občanmi – smutný fakt.

Mieša sa nám subjektívno s objek-
tívnom. Teda na vysvetlenie – naše vlast-
né „dojmológie“ s okolnosťami faktov. A 
horšie je, ak ani tie vlastné „dojmológie“ 
nie sme schopní mať, ale preberáme tie 
cudzie ako sväté písmo, bez štipky racio-
nality a poznania reality.

Je pravda, že mať vlastný názor aj 
v dnešných dobách je iba púho-púha 

trúfalosť, ak nie drzosť. Nosia sa názory 
konformné, teda, prispôsobené sa pre-
važujúcim či dominantným názorom, 
požiadavkám, normám, moci. A penia-
zom. A najmä úradníkom. Mnohým, žiaľ. 
Takým tým v štýle „slúžiť a byť“.

Kto ich nemá, má smolu. V takejto 
atmosfére objektivita vlastne zaniká ako 
zrnko soli vo vaničke vody. Častokrát 
sa o ňu už ani nesnažím,a j tak ju nikto 
nechce ani počuť, ani čítať. A dokonca, 
ešte stále sú aj takí, ktorí by ju najradšej 
umlčali. Hoci aj nábojom v schránke, ale 
to je už extrémne prirovnanie. Niekedy 
stačia iba varovné a dobromyseľne znejú-
ce varovania typu - „dávaj si pozor“, „váž 
slová“, alebo im významovo podobné.

Takže sto dní vlády z môjho naozaj 
subjektívneho pohľadu – všetko mohlo 
byť aj horšie. Vzhľadom na pandémiu, 
na to, v akom stave vláda prevzala štát, 
štátnu kasu, mnohé inštitúcie. 
Lenže – mohlo by to byť aj 
lepšie. A na to lepšie asi ča-
káme všetci ako to povest-
né kura – veď viete na čo.

Uvidíme o ďalších 
sto dní – s pozdra-
vom a želaním v 
lepšie časy

KOMINÁRSTVO
na trhu už 28 rokov

- revízie komínov ku kolaudácii

  rodinných domov

- frézovanie, vložkovanie 
  a vonkajšie fasádne komíny

  s obhliadkou zdarma,

- kontrola a čistenie aj 

  zadechtovaných komínov

Karol a Bc. Ján Kmeč
revízni technici komínov

0915 426 164 | 0907 933 226

mail: kmekom@kmekom.sk

KMEKOM, s.r.o., Nová Ľubovňa 27
www.kmekom.sk
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CHALUPU, ALEBO

CHATU NA PREDAJ.

HĽADÁM
DOM

0948 246 260

ZATEPLOVANIE
PODKROVIA

- STRIEKANÁ PUR PENA
- FÚKANÁ CELULÓZA
- MONTÁŽ SADROKARTÓNOV
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www.cistenie-hrobov.sk

0949 651 250   I  0911 996 087

Čistenie a starostlivosť o hroby
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Platí pri objednávke do 31.7.2020

dvojhrob 90 €109 €

jednohrob 60 €69 € obnova
písma

0,80 €/znak1,20 €

STROJOVÉ

POTERY
0948 300 988
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A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď

• Ručný pracovník, KOSEC / PILČÍK  - 580 € mesačne brutto + osob. ohodnotenie 

• VODIČ "C" -  od 805 € mesačne brutto + osob. ohodnotenie  
Základná zložka mzdy 

+ príplatky a ODMENY 

NÁSTUP IHNEĎ 

Miesto výkonu práce BRATISLAVA
0948 / 374 149, dispecing2@aii.sk

Letná údržba ciest a komunikácií v BA 

• VODIČ "B", "T" - 700 € mesačne brutto + osob. ohodnotenie 

PONUKA PRÁCE V ČRPONUKA PRÁCE V ČR
OSTRAVA OSTRAVA -  OPERÁTOR VÝROBY-  OPERÁTOR VÝROBY
ŠTETÍNŠTETÍN - ZVÁRAČI NA ŽIVNOSŤ - ZVÁRAČI NA ŽIVNOSŤ
MLADA BOLESLAVMLADA BOLESLAV - VODIČ VZV, RETRAK - VODIČ VZV, RETRAK

VHODNÉ PLATOBNÉ PODMIENKY. VHODNÉ PLATOBNÉ PODMIENKY. 
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ. UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ. 
MOŽNOSŤ ZÁLOH A NADČASOV.MOŽNOSŤ ZÁLOH A NADČASOV.

BEZPLATNÁ LINKA: BEZPLATNÁ LINKA: 0800 500 0910800 500 091
WWW.KOSNTRUKTER.SKWWW.KOSNTRUKTER.SK
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sieť 39
regionálnych
novín

www.regionpress.sk
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IDETE NA DOVOLENKU,

SLUŽOBNÚ CESTU?
IDETE NA DOVOLENKU,

SLUŽOBNÚ CESTU?

www.najcomp.skwww.najcomp.sk

a veľa ďalších cien!
a veľa ďalších cien!

VYHRAJTE KUFOR

S NAJCOMP A REGIONPRESSVYHRAJTE KUFOR

S NAJCOMP A REGIONPRESS
*I

lu
st

ra
čn

é 
fo

to
g

ra
fi

e

Pravidlá súťaže:
Hraj a vyhraj s najbližším číslom Ľubovnianska!
Daj like na stránku Ľubovniansko a NAJCOMP na Facebook-u. Súťaž platí do 24. 7. 2020.
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» PREDÁM STAV. POZ. V KEN-
DICIACH 16 ÁR. 0905145220

Občianska
riadková
inzercia

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 mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. Upozornenie! Služba 
nefunguje u operátora 4ka.
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 
zadnej strane vľavo dolu. Služ-
bu PlatbaMobilom.sk technic-
ky zabezpečuje ELET, s.r.o.

09 DOMÁCNOSŤ    

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                    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    
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NATIERAČSTVO

MALIARSTVO 

- NÁTERY STRIECH

- NÁTERY VO VÝŠKACH

0940 973 777

Za prijateľnú cenu
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6. júla 1785     
bol za menovú jednotkou USA jednomy-
seľne zvolený dolár.

Výročia a udalosti

Ministerstvo dopravy spúšťa nové 
vlakové spojenia v regiónoch Slo-
venska. Fungovať budú od 4. júla 
počas celej letnej sezóny a pomôžu 
opätovne naštartovať cestovný ruch 
u nás. 

Nové sezónne vlaky sú jedným z 
projektov, ktoré súčasné vedenie rezor-
tu dopravy v spolupráci s oblastnými 
organizáciami CR realizuje prioritne na 
podporu domáceho cestovného ruchu 
na Slovensku, ktorý patrí k najdôleži-
tejším prierezovým odvetviam nášho 
hospodárstva.

„Som veľmi rád, že spúšťame nové 
sezónne vlaky, ktoré nám pomôžu 
zviditeľniť nové turistické destinácie a 
možno aj málo známe lokality na Slo-
vensku. Chceme, aby ľudia mali mož-
nosť spoznávať naše regióny a práve 
tieto sezónne vlaky považujem za spo-
jenie príjemného s užitočným. Zároveň 
všetkých vyzývam, aby túto možnosť 
využili a vyskúšali, pretože som pre-
svedčený, že Dovolenka na Slovensku 
je dobrý nápad,“ uviedol minister do-
pravy Andrej Doležal.

Nové sezónne vlaky prioritne sme-
rujú do nových turistických oblastí aj 
s ohľadom na podporu cykloturistiky. 
Rezort dopravy v spolupráci s orga-
nizáciami cestovného ruchu vyberali 
miesta ich prevádzky tak, aby dokázali 
verejnosť niečím výnimočným osloviť. 
Návštevníci  tak budú môcť spoznávať 

Spiš, prejsť bicyklom popri rieke Mora-
va, objavovať krásy Slovenského rudo-
horia či históriu našich hradov.

Ministerstvo dopravy dlhodobo 
presadzuje zavedenie nových vlakov 
počas letnej sezóny na Slovensku. 
Dôvodom je tiež fakt, že dokážu zvidi-
teľniť a podporujú rozvoj samotných 
regiónov. V nasadených vlakov bude 
platiť klasické cestovné vrátane všet-
kých zliav bezplatnej prepravy pre vy-
brané skupiny cestujúcich podľa stano-
veného cestového poriadku.

Ak sa chystáte na cestu bicyklom 
a plánujete použiť aj vlak, najskôr si 
preštudujte prepravné podmienky u 
jednotlivých prepravcov. Dozviete sa v 
nich okrem iného aj to, že ak plánujete 
skupinový výlet, je lepšie prepravcovi 
ozvať sa skôr ako vo chvíli nástupu do 
vlaku aj s bicyklami.

Pre objavnú turistiku po Slovensku

»  red

„Chôdza je jedným z najlepších 
spôsobov, ako sa dostať do ideálnej 
fyzickej aj psychickej formy“, tvrdí 
Írsky výskumník, neurológ Shane 
O‘Mara a vysvetľuje, ako prechádz-
ky ovplyvňujú svaly, obehový sys-
tém a naše mozgy. 

Podľa neho aj aj 5 000 krokov (pri-
bližne štyri kilometre) chôdze v prírode 
navyše od obvyklých pohybových pra-
covných činností môže mať pre našu 
kondíciu veľký význam.

O‘Mara hovorí, že hoci sa obvykle 
cítime nie v pohode, dokonca až zle či 
hrozne, úplne bez energie, na vyčerpa-
né telo i unavený mozog je jednoduchý 
liek. Prechádzka. Nemusí byť každý 
deň, aj štyri kilometre chôdze – asi ho-
dinka týždenne v prírode dokážu telo 
zásobiť potrebnou energiou na zvláda-
nie krízových stavov nášho fyzična či 
duševna. Jeho kniha „Šťastie z chôdze“ 
vyšla v marci 2020, pôvodné vydanie 
vyšlo v roku 2019 s názvom „Chvála 
chôdzi“ . Sám Shane  O‘Mara nachodí 
denne okolo 13000 krokov. A robil tak 
aj v čase najprísnejších protipandemic-
kých opatrení v Írsku.

Podľa neho existuje niekoľko veľ-
mi dobrých štúdií zo Spojených štátov, 
ktoré posudzujú počet prejdených kro-
kov denne. Ak kráčate denne menej ako 
5 000 krokov, máte sklon k sedavému 
životnému štýlu a máte vyššie riziko 
srdcových chorôb alebo metabolického 

syndrómu. Podľa štúdií by sa odporú-
čalo najmenej 7 500 krokov počas dňa. 
Vraj však tiež platí – doprajte si o 5 000 
krokov denne viac ako doteraz a ste na 
bezpečnej ceste.

Shane O’Mara. Shane je profesorom 
experimentálneho výskumu mozgu 
na Trinity College v Dubline. Tvrdí, že 
ľudské senzory fungujú najlepšie, keď 
sú v pohybe. Kráčanie má podľa neho 
mnohé výhody, ľudia, ktorí viac krá-
čajú trpia menej často depresiou, sú 
otvorenejší. Výhodou kráčania oproti 
ostatným cvičeniam je to, že je ľahko 
dostupné, je možné ho jednoducho 
zakomponovať do dennej rutiny a nič 
špeciálne k nemu netreba. 

Chôdza je najlepšia lekárnička

» red, zdroj – Der Spiegel
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Kontakt:
Slovenská 5
Bardejov, 085 01
mail: ssjhbj@slovanet.sk
tel.: 0544861950
www: ssjh.sk

SPOJENÁ ŠKOLA
Juraja Henischa

Bardejov

PPOOMMAATTUURRIITTNNÉÉ  ŠŠTTÚÚDDIIUUMM  
ššttuudduujjeešš  lleenn  ooddbboorrnnéé  pprreeddmmeettyy

2 - ročné externé pomaturitné kvalifikačné štúdium pre absolventov stredných škôl, gymnázií, stredných
odborných škôl, bakalárskeho štúdia a vysokých škôl

Jedná sa o kvalifikačné štúdium, ktoré trvá dva roky. Absolvent získa výučný list a maturitné vysvedčenie
z odborných predmetov.

Podmienky prijatia: bez prijímacích skúšok

Forma štúdia: externá (pre pracujúcich).
Prihlášky prijímame do 24. 8. 2020
Viac info: http://ssjh.sk/pomaturitne-studium.php

V elektrotechnických odboroch(2682 K mechanik počítačových sieti,
2697 K mechanik elektrotechnik) vykonaním skúšky z odbornej spôsobilosti
získa náš absolvent Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie odbornej 
činnosti na technických zariadeniach elektrických podľa § 21 vyhlášky Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z.

V školskom roku 2020/2021 ponúkame nasledujúce študijné odbory pre pomaturitné štúdium:
- 2411 N mechanik nastavovač
- 2682 N mechanik počítačových sietí
- 2697 N mechanik elektrotechnik
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FRÉZOVANIE a  
VLOŽKOVANIE

KOMÍNOV
> revízie komínov 
   ku kolaudáciám RD
> frézovanie a vložkovanie
   komínov
> strojové čistenie
   zadechtovaných
   komínov
> fasádne komíny
> čistenie a kontrola
   komínov

0911 918 050
obhliadka ZDARMA

Kontaktujte nás v pracovných dňoch
od 7,00 hod do 17,00 hod

0911 918 050, Štefan Folvarčík

www.kominar-lubovna.sk
www.kominyfrezovanie.sk
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Zažite neopakovateľnú 
rodinnú dovolenku 
v Tatrách

www.hotel-hubert.sk
recepcia@hotel-hubert.sk
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BIELE
vzor

BIELE
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

ČEREŠŇA
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

3
4
-0
0
0
7
-1

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

Otvorené:

Po-Pia: 9-170905 468 802 KEŽMAROK, Hlavné námestie 78

5
2
-0

0
0
3
-7

8

DTI Spišská Nová Ves 0944 709 990

INFORMAČNO
KONZULTAČNÉ CENTRUM

SPIŠSKÁ NOVÁ VES

ŠTUDUJTE POHODLNE
AJ POPRI ZAMESTNANÍ
PRIAMO V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI

Vysoká škola DTI ponúka:
atraktívne bakalárske a magisterské študijné programy,

s možnosťou rigorózneho pokračovania (PaedDr.) 

a doktorandského štúdia (PhD.)

.

Bc.

Mgr.

DPŠ

PaedDr.

PhD.

MBA

BAKALÁRSKE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY:
- Učiteľstvo praktickej prípravy 

v ekonomických predmetoch

- Manažment

- Manažment služieb v automobilovom priemysle

MAGISTERSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY:
- Učiteľstvo ekonomických predmetov

DOPLŇUJÚCE PEDAGOGICKÉ ŠTÚDIUM:
- Majster odbornej výchovy

- Učiteľ profesijných predmetov

RIGORÓZNE ŠTÚDIUM:
- Učiteľstvo profesijných predmetov

a praktickej prípravy

DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM:
- Didaktika technických profesijných predmetov

ROČNÉ PROFESIJNÉ VZDELÁVANIE:
- MBA (Master of Business Administration)

- DBA (Doctor of Business Administration)

- LLM (Master of Law)

VYSOKÚ ŠKOLU ZVLÁDNETE
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- Manažment

- Manažment služieb v automobilovom priemysle

0907 887 332

Inzerát, ktorý predáva
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Článok, ktorý vyšiel v tomto period-
iku 5. 6. 2020 a ktorý som napísala 
pod názvom Škrtá sa všade, ale na 
nulu?, mal nasledovný záver: „Tak 
len toľko sa stalo tou sumou 0 eur pri 
dotáciách zatiaľ len bratislavského 
a  žilinského kraja. - Legitimizoval 
sa nezáujem o nezávislú kultúru... - 
Hm. Chcela by som sa mýliť...!“

Dnes musím konštatovať, že sa 
niečo obracia. Bratislavský a Trnavský 
samosprávny kraj predsa len našiel 
nejaké peniaze pre nezávislú kultúru 
– že by som sa teda mýlila? – To zatiaľ 
neviem, ale považujem však za dôležité 
na túto skutočnosť reagovať, napísala 
som v mene divadelníkov i iných akté-
rov obom županom list. Tu je:

„Vážený pán župan Droba,
ako Prezidentka Akadémie divadel-
ných tvorcov si považujem za povin-
nosť tak, ako sme sa za Klub nezá-
vislých divadelníkov na Vás obrátili 
listom, keď ste ohlásili zrušenie Brati-
slavskej regionálnej dotačnej schémy a 
vyhlásili nezávislej kultúre 0 eur zarea-
govať aj teraz, keď sa tak vlastne vďaka 
Vám i Nadácii Tatrabanky nestalo. 

Vážený pán župan Viskupič,
dovoľte však poslať tento  ďakova-
cí mail aj Vám.

Rada by som obom Vám nielen v 
mene nezávislých divadelníkov, ale v 
mene všetkých nezávislých i zriaďo-
vaných aktérov kultúry, poďakovala 

za Váš signál, ktorý ste vyslali do spo-
ločnosti tým, že ste nenechali padnúť 
Vaše grantové schémy a umožnili ich 
pokračovania. Sme divadelníci a silne 
vnímame komunikačný kód. Pre nás 
ste týmto Vaším gestom prijali nezávis-
lú kultúru naspäť pod kultúrnu strechu 
a vrátili do diskurzu o kultúrnom dianí.

Zostáva nám veriť, že teraz sa k to-
muto Vášmu „kultúrnemu vyhláseniu“ 
pripoja aj ďalšie župy a kolegovia župa-
ni, verte, boli by sme im vďační.

Ešte raz ďakujem a verím, že týmto 
sa náš dialóg o mieste nezávislej kultú-
ry v spoločnosti len začína.“

A preto som vďačná regionálnym 
novinám, že tento list ako začiatok dia-
lógu o mieste nezávislej kultúry v kul-
túrnom dianí môžem sprostredkovať aj 
širokej verejnosti. Čaká nás ešte dlhá 
cesta, ale už sme na ňu vkročili...

Musím sa ozvať – vlastne - chcem sa ozvať

» Viki Janoušková
nezávislá divadelníčka
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ZIMNÉ ZÁHRADY • ZASKLIEVANIE TERÁS

oblastné zastúpenie pre východný región

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 15. 7. 2020. 

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

splátky od 149 €

zimné záhrady 

splátky od 98 €

VYHRAJTE 400 €VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 35%
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že od 5.7.2020 bude denne premávať 
pravidelná  AUTOBUSOVÁ LINKAAUTOBUSOVÁ LINKA  na trase
 BARDEJOVSKÉ KÚPELE - BRATISLAVABARDEJOVSKÉ KÚPELE - BRATISLAVA
- S odchodom o 6:55 hod6:55 hod. z BARDEJOVSKÝCH BARDEJOVSKÝCH 
KÚPEĽOVKÚPEĽOV a 7:10 hod. 7:10 hod. z Bardejova Bardejova

Informácie o linkách a cenách poskytujeme tel. čísle +421 54 472 72 74

0907 629 010 (pracovná doba 8.00 - 16.00 hod.) alebo na www.slivtour.sk
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051/7718 607, 0903 634 202, 0915 547 169

Levočská 2, 080 01 Prešov, maxidachmann@gmail.com

DACHMANN
www.dachmann.sk

PLASTOVé OKNá A DVERE
DREVENé A HLINíKOVé

OKNá
SERVIS A OPRAVA OKIEN

ZĽAVA -45%

- EXTERIéROVé žALÚZIE, ROLETY

- PREDAJ PARAPETNýCH DOSIEK 

- ZASKLIEVANIE BALKóNOV 

- SIETE PROTI HMYZU, žALÚZIE 

- GARážOVé BRáNY

Kedy sa premlčí nárok vyplývajúci zo 
záväzku podľa Obchodného zákonní-
ka ? Aké má premlčanie dôsledky a ako 
postupovať v  prípade, že je záväzok 
alebo pohľadávka premlčaná?

Premlčanie je zákonom č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník (ďalej len ako „Ob-
chodný zákonník“) všeobecne upravené 
v ustanovení § 397. Všeobecná premlčacia 
lehota je podľa Obchodného zákonní-
ka 4 roky. Predstavuje podstatný rozdiel 
oproti úprave premlčania v  Občianskom 
zákonníku, kde je stanovená všeobecná 
premlčacia lehota len 3 roky. Obchodný zá-
konník môže pre jednotlivé zmluvné typy 
ustanovovať špecifické (spravidla kratšie) 
dĺžky premlčacích lehôt. V  prípade, že 
Vaša spoločnosť vystavila napríklad faktú-
ru inej spoločnosti, povedzme za dodanie 
tovaru, pričom túto faktúru Váš obchodný 
partner neuhradil ani po splatnosti, odo 
dňa nasledujúceho po dátume, ktorý bol 
stanovený ako deň splatnosti predmetnej 
faktúry, je prvým dňom omeškania Váš-
ho dlžníka. Od tohto dňa začína zároveň 
plynúť 4 ročná premlčacia lehota, pretože 
tento deň je prvým dňom, kedy je možné 
uplatniť Vašu pohľadávku na súde. Inými 
slovami, pokiaľ si pohľadávku neuplatníte 
na súde žalobou do 4 rokov od začiatku 
omeškania dlžníka, pohľadávka sa preml-
čí. Uvádzame, že predmetná lehota je le-
hotou hmotnoprávnou, a teda žaloba musí 
byť súdu doručená najneskôr posledný deň 
predmetnej lehoty. Podaním žaloby na súd 

sa premlčacia lehota prerušuje a spočíva.
Veľmi podstatnou skutočnosťou pri 

premlčaní je uplatnenie námietky preml-
čania dlžníkom. Súd totiž na premlčanie 
neprihliada z  úradnej povinnosti (teda 
automaticky), ale len na námietku dlž-
níka. Po vznesení námietky premlčania 
dlžníkom je dlžník oprávnený odmietnuť 
plnenie, súd nemôže uložiť žalovanému 
povinnosť takúto pohľadávku splniť. 
Spolu s  pohľadávkou zaniká aj jej príslu-
šenstvo, ako úroky a úroky z omeškania. 
Nemožným sa stane aj vzájomné započí-
tanie pohľadávok. Dlžník síce môže zá-
väzok dobrovoľne splniť, plnenie nebude 
bezdôvodný obohatením, ako pri preklúzií 
(zániku práva), avšak súd ho k uvedenému 
zaviazať nemôže.

Premlčanie je veľmi častým spôso-
bom celkového nesplnenia záväzku. Po-
kiaľ sa chcete vyhnúť vzneseniu námietky 
premlčania, odporúčame Vám nečakať 
s  uplatnením svojho práva na súde. Po-
kiaľ ste dlžníkom, vznesenie námietky 
premlčania voči premlčanej pohľadávke je 
najkratší a  najefektívnejší spôsob zániku 
Vášho dlhu. Po vznesení námietky preml-
čania je preto už len na dohode strán, aký 
postup ďalej zvolia.

Premlčanie

» Tím advokátskej kancelárie 
   V4 Legal, s.r.o. 

e-mail: info@v4legal.sk,   www.v4legal.sk
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STROJOVÉ 
POTERY

STROJOVÉ OMIETKY
www.mikbau.sk

+421 948 912 937
+421 918 048 257

mikbau.sk@gmail.com
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AIW - Práca - Opatrovanie 
seniorov v Rakúsku!

Kritériá 
pre spoluprácu :

· opatrovateľský kurz a prax
·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 

· vek 25 až 60 rokov

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

máme stále dostatok ponúk aj pre mužov
-dňov rnusy r kúsk živnosť

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

Volajte na bezplatné číslo 

0800 24 24 44
a dohodnite si stretnutie. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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 20 ROČNÁ ZÁRUKA
 NAJLEPŠIA CENA
 ŽIADNA ZÁLOHA
 PRVOTRIEDNA

   KVALITA

NON STOP linka                           0944 720 932
 zameranie   odborné poradenstvo

 cenová kalkulácia na mieste  ZADARMO !!!

OBNOVA STRIECH
 ETERNITOVÝCH  PLECHOVÝCH

 PLOCHÝCH  KANADSKÝ  ŠINDEĽ

RODINNÝCH DOMOV, PANELÁKOV A BYTOVIEK

BEZ DEMONTÁŽE !
SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY

BITÚMENOVOU LEPENKOU

VYKONÁVAME OPRAVY:
KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV

obnova plochých striech technológiou COPERNIT
min. záruka 20 rokov

NAJLEPŠIA
CENA

NA TRHU
už 10 rokov

Slovenská
firma
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