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BEZPEČNOSTNÉ DVERE
Naše OCEĽOVÉ DVERE so ZÁRUBŇOU, CHRÁNIA-ZATEPLIA-ODHLUČNIA Váš domov
DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

BIELE
vzor

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, Hlavné námestie 78

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

Západné Slovensko
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34.140
18.210
42.810
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

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
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
48.090
32.750

kovanie ZDARMA
zameranie ZDARMA

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

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

AKCIA 370€

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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Otvorené:
Po-Pia: 9-17

34-0005-1

DISTRIBÚCIA (35.020 domácností)
párny týždeň:
Liptovský Mikuláš, Ružomberok,
Liptovský Hrádok, Liptovská Ondrašová, Okoličné, Palúdzka, Biely
Potok, Černová, Hrboltová, Bešeňová, Ivachnová, Kalameny, Komjatná, Likavka, Liptovská Lúžna,
Liptovská Osada, Liptovská Teplá,
Liptovské Revúce, Liptovské Sliače,
Lisková, Lúčky, Ludrová, Štiavnička,
Valaská Dubová, Švošov
nepárny týždeň:
Liptovský Mikuláš, Ružomberok,
Liptovský Hrádok, Liptovská Ondrašová, Okoličné, Palúdzka, Iľanovo,
Ploštín, Bobrovec, Dúbrava, Gôtovany, Hybe, Jakubovany, Jamník, Kráľova Lehota, Kvačany, Lazisko, Liptovská Kokava, Liptovská Sielnica,
Dovalovo, Liptovský Ján, Liptovský
Ondrej, Ľubeľa, Partizánska Ľupča, Podtureň, Pribylina, Svätý Kríž,
Trstené, Uhorská Ves, Vavrišovo,
Veterná Poruba, Vlachy, Vlachy-Krmeš, Vlašky, Závažná Poruba, Važec, Východná, Lipt. Porúbka

LIPTOVSKO

SLUŽBY, ZDRAVIE
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01 AUTO-MOTO / predaj
02 AUTO-MOTO / iné
auto-moto/iné
»Výkupim motorové vozidlá všetkých značiek, staré,
nepojazdné, havarované.
T.č.: 0905 505 129
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely-SERIÓZNA DOHODA 0908205521
»KÚPIM STARÉ MOTORKY,DIELY,DOKLADY,MOPEDY,BABETU, 0940100473
»Kúpim Babetu, Stelu, Pionier aj nepojazdne. 0949
505 827
03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
reality/iné
»Hľadám chalupu,dom na
predaj na Liptove 0915 866
670
08 STAVBA
stavba
»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682
11 HOBBY A ŠPORT
hobby
»Predám používanú streleckú plochu ne trénovanie
hokeja, rozmer 2,4 x 5,3 m,
tel: 0907 338 848

Najčítanejšie regionálne noviny

Podumajte, ako si obohatiť záhradu
Nejak sa traduje, že vysádzanie drevín do záhrady je vhodné v jarnom či
jesennom období. Má to veľa do seba,
takže teraz je jedno z dvoch správnych období na takúto činnosť.
Na výsadbu je ideálny zamračený
deň. Rastliny potom rastú ako z vody.
Najvýhodnejšie obdobie na vysádzanie ovocných stromov je práve počas
jesene. Vtedy je mladý stromček v období vegetačného obdobia. Riadime sa
alepodľa toho, akou pôdou disponuje
naša záhrada (humusovitá, ílovitá a
pod.).
Ak sa ovocný strom zakorení bez
akýchkoľvek komplikácií a pôda do
ktorej sme ho zasadili nám vyhovuje, rodivosť bude rýchlejšia. Výkop
výsadbovej jamy sa urobí najľahšie
rýľom. Veľkosť jamy prispôsobujeme
každému stromčeku osobitne. Pravidlom je, aby bola jama dvakrát hlbšia a
dvakrát širšia než je aktuálna veľkosť
koreňového systému. Ešte pred vysadením stromčeka do jamy, pridáme
na jej dno pár hrstí kompostu a prekryjeme ho zeminou. Dôležité je, aby
kompost nebol v priamom kontakte s
koreňmi stromčeka - mohol by korene
spáliť a strom by odumrel. Rovnakým
spôsobom použijeme aj iné hnojivá.
Stromček vyberieme z vedra s vodou
a vložíme do jamy, ktorú zahrnieme
zeminou. Hĺbka v ktorej je strom vysadený by mala korešpondovať s hĺbkou

výsadby v škôlke. Rovnako dbáme na
výšku štepu, ktorá by mala prevyšovať
nad zemou minimálne 10-15 centimetrov. Pre stromček pripravíme oporu.vo
forme dvoch kolov, ktoré zatlčieme do
zeme s rovnakým odstupom od kmeňa
stromu, pričom by mali byť koly oproti
sebe. Potom medzi ne upevníme stromček osmičkovým uzlom, ktorý zafixuje
strom voči poveternostným podmienkam.
Jeseň je ideálna aj na vysádzanie
cibuľovín a hľuznatých rastlín kvitnúcich počas jarných mesiacov. Ako prvé
treba vysadiť narcisy, snežienky a tavolíny. Narcisy potrebujú na zakorenenie
o niečo viac tepla a aj dlhší čas. Do konca októbra môžeme vysádzať tulipány,
hyacinty, modrice, krókusy, korunky
či drobné cibuľoviny (puškínie, scily)
a ďalšie. Cibuľoviny vysádzame do
skupín (v rámci skupiny musí byť len
jeden druh), nie jednotlivo.

» red

14 RôZNE
RôZNE
INÉ 14/ iné
»Kúpim staré plechové
hračky. T.č.: 0905 505 129
»Kúpim pánske mechanické
hodinky. Tel. 0905/767 777

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera LI medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP LI 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. 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 uverejniť v ľubovoľných iných našich
novinách, LI zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na
zadnej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.
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ŠUMNÁ
STRECHA

-nátery striech
-nátery kostolov
-oprava komínov

MICHAL

0908 337 893

PEKNÁ STRECHA
OPRAVY
VÝMENA
NÁTERY
STRIECH
lacno a kvalitne
tel.: 0908 842 631

61_0052

Občianska
riadková
inzercia

HLAVU HORE / SLUŽBY, BÝVANIE

61_005

4

LIPTOVSKO

BÝVANIE
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redakčné slovo / služby, bývanie

Mesiac chudoby

a

No a ešte je tu chudoba – chudobná.
Chudoba ľudských bytostí, ktoré môžu byť
aj vzdelané, aj múdre, aj morálne, aj hodnotovo orientované, len proste nemajú z
čoho uspokojiť základné životné potreby.
On je to začarovaný kruh. Ak v politike prevláda hodnotová chudoba, v spoločnosti
Napríklad mesiac priateľstva so So- zas dominuje tá ozajstná chudoba či bieda.
vietskym zväzom, ktorý sa však oficiálne
Chudobní v drvivej väčšine nemôzačínal až v novembri a trval takmer do žu za to, že sú chudobní. Že nemajú na
Vianoc. Nevadí, mesiac priateľstva s jed- elektriku, plyn, desiatu pre deti do školy.
nou krajinou sme vymenili za rok priateľ- Často ani na strechu nad vlastnou hlavou.
stva s inou. Rozdiel je iba v tom, že jedna A tí ostatní – mentálne, hodnotovo a eticbola na východe, druhá je na západe. Inak ky nechudobní by si ich mali všímať. A
sa nič nezmenilo. Nič to, aj Zem sa občas pomáhať im. Ako vedia, v rámci možností
prepóluje, vraj sa jej magnetický pól opäť každého jednotlivca. A keď sa nedá ekozačal meniť a už je kdesi nad Sibírou.
nomicky, finančne, hmotne, tak určite asOktóber je aj mesiacom úcty k star- poň ľudským slovom. Chudoba nie je nič
ším – pre tých, ktorí netušia, že naši starkí odpudivé. Nie je to malomocenstvo, ani
si zaslúžia úctu celoročne oveľa viac ako lepra. Je to jav, ktorý je v našej spoločnosti
to celoročné priateľstvo so zámorím. Tak bežný a čoraz častejší. A zaslúži si stať sa
iba pripomínam, každý raz bude starší a celoročným mesiacom chudostarý, ak sa dožije.
by. Viac, ako čokoľvek iné.
Lenže, október je aj mesiac misií a
Kým niekomu u nás
mesiac chudoby. Sú rôzne druhy chudo- ide o moc, mnohým už o
by – mentálna, morálna, etická, vzdela- život.
nostná, napríklad. To je epidémia, ktorá
Pekný mesiac s mnozasiahla naše politické kruhy. Potom je hými prívlastkami,
chudoba citová, tá pustoší v čoraz širšej milí čitatelia!
časti populácie, chudoba hodnotová je
zas príznačná pre svet médií.
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
Október je zvláštny mesiac. Je prvý
astronomický, obvykle býva v podobe
niekoľkých dní „babieho leta“ aj akousi post scriptum spomienkou na leto, z
času na čas sa v dejinách vynárali aj iné
prívlastky.
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Výročia a udalosti
George Washington vyhlásil prvý Deň
vďakyvzdania

3. októbra 1789
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NAšA BEZPEčNOSť / SlužBy
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O sexualite v školách
Škola okrem vzdelávania má mnoho výchovných úloh, ktoré by mala
aplikovať, najmä keď sa neriešia v
rodinách. Známym okruhom je sexuálna výchova (SV), ktorá môže byť
pre mnohých rodičov háklivá.
Keďže v škole trávia dospievajúci
žiaci časť života, je prirodzené, že sa
otázky sexuality nedajú obísť a treba
sa im venovať. Učiteľ má byť pri tejto
téme osobnostne zrelý, kvalifikovaný,
„pohodový“, diskrétny, mal by vedieť
poradiť. Výhodou pedagógov je, že deti
poznajú a vedia zvoliť primeraný spôsob komunikácie o tejto téme.
Pravidelne sa objavuje idea zaviesť SV ako vyučovací predmet. Keby
sa však mala každá výchova vyčleniť
ako osobitný predmet, deti by v škole aj
nocovali. Pritom existujúce predmety
umožňujú rozvíjať témy sexuality, nezabúdajúc aj na diskusie o rodičovstve,
manželstve, priateľstve či láske (nie iba
o sexe). Dôležité je, aby sa táto výchovná téma rozvíjala systematicky.
Niektoré školy využívajú na SV
externých odborníkov. Niekedy je zaujímavejšie, keď sa „o tom“ hovorí s neznámym človekom. Extrovertnejšie deti
sa zapoja do diskusie, iným to môže byť
nepríjemné. Ale ide zväčša o jednorazové aktivity, ktorým chýba kontinuita a
dlhodobejšie spoznávanie rôznych modelov správania v procese dospievania.
Dnes sa rodičia obávajú podsúva-

nia agendy sexuálnych menšín, keďže
počúvajú to, že sa už deťom ponúka výber svojho pohlavia, výber orientácie,
že sa mení model rodiny. Samozrejme,
je dôležité chápavo vnímať homosexuálov alebo tých, ktorí sa cítia byť iným
pohlavím. Toleranciu vo všeobecnosti
treba rozvíjať nielen vo svete detí, ale aj
dospelých.
Ministerstvo školstva chce posielať do škôl laikov, ktorí budú hovoriť o
sexe. Pred deti by však nemal predstúpiť hocikto. Aspoň doposiaľ to platilo. A
už vôbec nie pri tejto citlivej téme. Isto,
z úst celebrity či internetovej osobnosti
je zaujímavé počuť niečo o sexe. Avšak
potrebné sú pedagogický prístup, profesionalita, takt a znalosť vývinových
období žiakov. Škola sa však nemusí
zapojiť do tohto spôsobu šírenia osvety, môže si nájsť vlastnú formu. SV má
mať postupnosť, vekovú primeranosť
a špirálovité vrstvenie, teda nemožno
žiakom zrazu „buchnúť“ pochybnosti o
sexuálnej identite, orientácii a poruchy
sexuality.
SV rozhodne patrí do škôl, ale treba nájsť zmysluplný spôsob, ako k nej
pristupovať, aby boli žiaci v tejto oblasti
opatrní, zodpovední, aby poznanie preniklo aj do sociálne slabších rodín, kde
sa o dospievaní nehovorí, čo neraz ústi
do predčasných sexuálnych skúseností
či deviácií.

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg
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65-116

LIPTOVSKO

99-059

0910 109 109

SERVIS OKIEN

Ďalej ponúkame

t;BTkFOJFCBMkónov

tBe[QFŘOPTUOÏEvere
Máte plastové okná a prefukuje Vám?
tInteriérovÏEvere
Okno sa Vám zasekáva a nedoviera?
t1MBTtovÏPkOÈVDIPEovÏEvere
tPonúkBNFÞEräCVBTFrWJTQMBTtovýDIPkJFOWÝFULýDItZQov
tÇBMÞ[JFTJFƃLZrPMFULZDFŵBOPD
tOQravZBvâNFOVčBTUJkovania
AK
tPrFNB[BOJFBJNQrFHOÈDJVtFTOFOÓ
VÝFUkP[BOBKMFQÝJFcenZOBUSIV
PO CIOV zavPMBKtFOÈNBmyVÈNVrPCÓNFJOEJWJEVÈMOVQPOVku
tVâNFOVtFTOFOÓ
NU Á
tOETUrÈOFOJFQrefukovBOJBPkien
KA QPEűBvBÝJDIQrFETUáv#&;K0/,63&/ė/²$&/:
tOECMPkovBOJF[BTFknutÏIPkovania
A
CI
N OST

I

OJ

K

0950 276 839

GARAN

SPO

Zavoláme Vám, stačí prezvoniť:

99-0032

Pri montáži dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia
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CBD ako nádej pre epileptikov
Historicky prvý liek na epileptické zá- piou je užívanie syntetických liekov proti
chvaty obsahuje aj CBD
epilepsii. Tie však nezaberajú každému, a
preto sa niektorí obracajú po alternatívach.
Patrí medzi najčastejšie neurologické poruchy, písomne sme epilepsiu zaznamenali
už v babylonskej ríši pred vyše 2000 rokmi
pred našim letopočtom. Epilepsia je chronické ochorenie spôsobujúce rušivé podnety v mozgu. Podľa Svetovej zdravotníckej
organizácie epilepsiou trpí viac ako 50 miliónov ľudí na svete, v drvivej väčšine však
postihuje ľudí z menej rozvinutých krajín.
V posledných rokoch sa do popredia dostáva liečba epilepsie pomocou kanabidiolu (CBD), nepsychoaktívnej látky získavanej z konopy siatej. Pomohla najmä deťom,
u ktorých bežná liečba nezaberá.
Životná príťaž
Poznávacím znakom epilepsie sú opakované záchvaty v intervale približne dvadsiatich štyroch hodín. Priebeh záchvatu
môže vyzerať rôzne. Pacienti často prežívajú nekontrolovateľné pohyby svalov, môžu
byť zmätení, mení sa im tiež vnímanie. Pridružiť sa môžu aj psychické príznaky ako
úzkosť či pocit déja vu.
Napriek tomu, že epilepsia je nevyliečiteľná a my neveme prísť na jej presnú
príčinu, podľa Svetovej zdravotníckej organizácie je schopných až 70% pacientov
záchvaty obmedziť. Najrozšírenejšou tera-

Foto: freepik / jcomp

Šarlotina pavučina – epilepsia
U epileptikov preslávil CBD príbeh dievčaťa Charlotte Figi, ktorá zomrela vlani ako
13-ročná na akútny zápal pľúc spojený so
zástavou srdca. Charlotte trpela Darvetovým syndrómom a počas svojho života sa
stala ikonou svetového hnutia pre využitie medicínskej marihuany. V roku 2011 jej
bratia Joel, Jesse, Jon, Jordan, Jared a Josh
Stanleyovci vyšľachtili špeciálnu odrodu
konope s vysokým obsahom CBD. Títo
šiesti pionieri šľachtenia medicínskej marihuany odrodu nazvali Charlotte’s Web,
čiže Šarlotina pavučina. Mladá pacientka
látku konzumovala vo forme oleja a podľa
vyjadrení jej rodičov pre denník New York
Times jej CBD výrazne pomohlo od inak
opakovaných záchvatov a tak jej výrazne

CBDexpert

CBD zlepšilo životný komfort.
Odborný zdravotnícky portál Healthline
uverejnil výskum na zvieratách, ktorý vysvetľuje vplyv CBD na epilepsiu. V interakcii so skupinami určitých receptorov CBD
redukuje dráždivosť neurónov, čo obmedzuje náhlu abnormálnu mozgovú aktivitu, typickú pri epileptickom záchvate.
Epidyolex v boji s epilepsiou
Najväčší posun v konopnej medicíne
však nastal v roku 2018, kedy firma GW
Pharmaceuticals získala v USA povolenie
na predaj lieku Epidyolex. Ten bol vyvinutý
na báze rastlinnej konopy na liečbu epilepsie spôsobenej Darvetovým alebo Lennox-Gastautovým syndrómom. Stal sa tak
historicky prvým povoleným liekom s obsahom CBD, pričom v marci tohto roku ho
schválila už aj Európska lieková agentúra.
Podľa štúdie z roku 2019 pre žurnál Molecules je preto CBD „nádejou pre pacientov,
ktorí sú odolní voči všetkým konvenčným
proti-epileptickým liekom“. Medzi liekom
Epidyolex a CBD olejom je však niekoľko
rozdielov – ako syntetický liek je Epidyolex
proti záchvatom účinnejší.
Napriek tomu však viaceré štúdie naznačujú, že aj CBD vo formách, ktoré nie sú na
predpis, môžu epileptikom pomôcť. Dôležitý je hlavne správny výber. Etiketa musí
informovať o obsahu látky CBD vo výrobku
a jej percentuálnej koncentrácii.» red.
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5% CBD olej

0

31,5

EUR

10% CBD olej
,90R

45

EU

20% CBD olej
0

63,0

EUR

CBD BIO KONOPNÉ OLEJE
VLP¶ŀHWHREMHGQDħQD

www.cbdexpert.sk
VOHGXMWHQ£VDMQDIDFHERRNX
www.facebook.com/cbdexpert.sk

$NVDFKFHWHVWDħSUHGDMFRP
DM9\NRQWDNWXMWHQ£V
D]¯VNDMWH]DXM¯PDY«
SRGPLHQN\

+421 904 552 345
objednávky@cbdexpert.sk

0RŀQRVħSUHGDMDRVREQH
DMQDSUHGDMQL

33-0077
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Výročia a udalosti
Vo Viedni začala premávať prvá konská
električka

4. októbra 1865

Výročia a udalosti
Jána Slotu vo vedení SNS nahradil Andrej
Danko

6. október 2012
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5. október 1962

Výročia a udalosti
Oasis vydali jeden z najúspešnejších albumov vôbec – (What’s the
Story) Morning Glory?

2. októbra 1995

» Zdroj: Stanovisko Únie miest
Slovenska

Výročia a udalosti

SBS
LAMA SK

vo Veľkej Británii vyšiel prvý hit skupiny The Beatles „Love Me Do“

Hľadáme pracovníkov
a brigádnikov

príjme pracovníkov
na fyzickú ochranu
obchodnej prevádzky

v Liptovskom Mikuláši
Nástup IHNEĎ
POS nutný!
700€ brutto + var. zložka/ mesiac

0948 491 167
7. októbra 1913

(nie dôchodcov), na rôznorodú
lesnú činnosť (vyžínanie,
prerezávky, výsadby... v
Nemecku). Plat 2500-3200€
v čistom, týždenné zálohy +
cestovné a ubytovanie hradené
zamestnávateľom. Výberové
konania prebiehajú výhradne v
Prievidzi. Životopisy posielajte
na e-mailovú adresu:
lesnehsp@gmail.com.

Kontakt: 0904 487 852

75-06

Na základe výsledkov právnej analýzy ÚMS je ale zrejmé, že obec nemá
kompetencie zákonne obmedziť slobodu pohybu od 21 hod. do 05 hod. a obmedziť prevádzkový čas podnikov nachádzajúcich sa na jej území z dôvodu
ochrany verejného zdravia obyvateľov.
Nevyhnutným
predpokladom,
podľa našej súčasnej právnej úpravy, k
tomu, aby bolo možné obmedziť slobodu pohybu, je vyhlásenie núdzového
stavu. Orgánom oprávneným k takému
rozhodnutiu v rámci opatrení na zmiernenie a odstraňovanie škôd a iných
následkov spôsobených v čase vojny,
vojnového stavu, výnimočného stavu
a núdzového stavu, je vláda SR. Obec
nemá kompetenciu vydať nariadenie,
ktorým dočasne zmení prevádzkovú
dobu podnikov z dôvodu zhoršenej epidemiologickej situácie. Obec dokonca
nie je ani oprávneným subjektom na
obmedzenie pohybu jej obyvateľov.
Richard Rybníček, prezident Únie

miest Slovenska: „Požiadavky štátu
vnímame ako nereálne a nevykonateľné z pozície miest. Preto nemôžeme
odporučiť primátorom a primátorkám
miest a ich zastupiteľstvám, aby prijímali takéto rozhodnutia v situácii, keď
nemajú pre tieto rozhodnutia právnu
oporu, ani inú možnosť zmysluplne
zasiahnuť. Je dobré, že ministerstvo
zdravotníctva SR pripravuje epidemiologické opatrenia nie celoplošne, ale
podľa lokálnych podmienok a vítame
tento prístup. Avšak, navrhovaný spôsob zapojenia samosprávy je nerealizovateľný a preto je potrebné nájsť iné
riešenie.“
ÚMS je presvedčená, že tieto kompetencie si má, aj kvôli zrozumiteľnosti
a jednotnému postupu, ponechať štát a
samospráva má byť ich vykonávateľom
a partnerom.

36-0003

Únia miest Slovenska (ÚMS) zaznamenala informácie, podľa ktorých
by samosprávy mali prijímať Všeobecné záväzné nariadenia, ktorými obmedzia otváracie hodiny, nočné vychádzanie, či nariadia ďalšie
epidemiologické opatrenia pri II.
stupni (bordová farba) ohrozenia
podľa COVID automatu.

34-166

Štát (asi) nepozná kompetencie
miest a obcí

Výročia a udalosti

87-0075

Henry Ford zaviedol výrobnú linku
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Ubytovanie ZDARMA

75-09

WWW.REGIONPRESS.SK

PRIJMEME
20-30 ĽUDÍ
IHNEĎ
- práca v ČR
- obsluha VZV
- Operátor výroby
- muži aj ženy
- plat od 28 000 KČ
do 35 000 KČ
- zálohy a bonusy
- dlhodobá a
stabilná práca
- ubytovanie

0908 914 180

85_0739

TEL.:

LI21-39 strana-
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naša spoločnosť / auto-moto
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HRADEC KRÁLOVE
145 KČ/ NETTO HODINA

OPERÁTOR
VÝROBY
- ubytovanie
zabezpečené

VIAC INFO
NA TEL.
ČÍSLACH:
BEZPLATNÁ LINKA

19 ROKOV NA TRHU

PRIJMEME
SKLADNÍK (Nemecko)
2300 EUR/mesačne Brutto

Mäsiar (Rakúsko)
3000 EUR/mesačne Brutto

Pomocník(Rakúsko)
2300 EUR/mesačne Brutto

e-mail: velcon@velcon.sk

LI21-39 strana-
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info@c-group.sk I 0903 431 350
nabor@c-group.sk I 0910 431 545

85_0743

+420 702 193 121

85_0532

0800 500 091
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