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ĽUBOVNIANSKO
Č. 2 / 14. JANUÁR 2022 / 26. ROČNÍK

HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

SKÚSTE TO

INZERCIOU
v našich novinách

0907 887 3320907 887 332

www.sl-rent.eu
Nám sv. Mikuláša 26 (pri VÚB)

PRENÁJOM VÝKONNÉHO PROFI
TEPOVAČA KÄRCHER PUZZI 10/1
PRENÁJOM VÝKONNÉHO PROFI
TEPOVAČA KÄRCHER PUZZI 10/1

Ce
na

 za
požiča

nia od 13€. Víkend len 30€ aj s chémiou.

Ce
na

 za
požiča

nia od 13€. Víkend len 30€ aj s chémiou.

Vhodný na tepovanie

sedačiek, kobercov,

matracov atď.

0948 823 624
0905 464 632 
0948 823 624
0905 464 632 

ATRAKTÍVNE OBCHODNÉ
PRIESTORY NA PRENÁJOM
ATRAKTÍVNE OBCHODNÉ
PRIESTORY NA PRENÁJOM

na prízemí obchodného domu Rozvoj, vstup priamo z ulice - z pešej zóny,
s úžitkovou plochou 115m2, + energie. Klimatizácia, kazetový strop, internet.

0903 855 350
0903 855 350
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Práca  
pre lekára
Všeobecná ambulancia
Prešov      0911 412 720
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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   86.750 Bratislavsko Východ
BZ    87.350 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    42.810 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   48.090 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.

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (12.970 domácností)

KOMINÁRSTVO
na trhu už 29 rokov

Vykonávame práce v rámci celej SR

Karol a Bc. Ján Kmeč
revízni technici komínov

0907 933 226 | 0915 426 164
mail: kmekom@kmekom.sk

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

- revízie komínov ku kolaudácii
  novostavieb a rodinných domov
- frézovanie, vložkovanie 
  a vonkajšie fasádne komíny
  s obhliadkou zdarma,
- kontrola a čistenie
        aj zadechtovaných komínov

- revízie komínov ku kolaudácii
  novostavieb a rodinných domov
- frézovanie, vložkovanie 
  a vonkajšie fasádne komíny
  s obhliadkou zdarma,
- kontrola a čistenie
        aj zadechtovaných komínov
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V posledných rokoch sa u nás zauží-
val taký zvláštny zvyk. Mnohí akosi 
automaticky očakávajú, že získajú 
dobré miesto, dobrý plat, automa-
ticky nakupujú byty na obrovské 
dlhy, popri tom lietajú na dve tri do-
volenky do roka.

V USA už bol hádam každý a kto 
nebol, nič spoločensky neznamená, 
je nula. To ale nie  je samozrejmosťou 
napríklad v prípade Malej Fatry, alebo 
Polonín. Hanbím sa, sám seba, ale nád-
herné lesy na severovýchode Sloven-
ska som ešte nenavštívil. Poznám ich 
iba zo statusov náčelníka Lesoochra-
nárskeho združenia Vlk Juraja Lukáča.

Mnohí z nás úplne automaticky 
predpokladajú, že žiť, to znamená mať 
všetko. Môcť si dovoliť všetko. Dokonca, 
aj na úkor iných, bez ohľadu na čokoľ-
vek a kohokoľvek. A čím intenzívnejšie 
si to myslia, čím okázalejšie ukazujú, 
že na to „majú“, tým viac ich šťastie ob-
chádza. Bez toho, aby si to oni všimli.

Pred takmer sto rokmi, dvaja mla-
dí ľudia, moji dnes už dávno nebohí 
starí rodičia, odišli za prácou do Fran-
cúzska. Na Slovensku jej nebolo. Dreli 
ako vládali, každý zarobený frank 
odkladali, aby si na diaľku na Sloven-

sku mohli postaviť domček, z ktorého 
píšem túto úvahu. Všetko, čo mali, 
nadobudli, bolo výsledkom ich práce. 
Teda, skôr ich driny. Síce nelietali do 
Hurgady, ani na Manhattan, ale za to 
si, milujúc sa navzájom, urobili v ne-
deľu vždy výlet na bicykloch. Áno, ešte 
aj ako dospelí ľudia. S košíkom dobrôt, 
ktoré si dovolili pripraviť zo skromného 
rozpočtu na nedeľu. Ale – nemali dlhy. 
A boli šťastní.

Podarilo sa takýmto ľuďom nájsť 
šťastie, kde by ho dnešné generácie vô-
bec nehľadali. V sebe a v sebe prispô-
sobených možnostiach a okolnostiach. 
Oni vedeli, že nikto im nič nedá, od ni-
koho nič očakávať nemajú, lebo nikto 
im nič nedaruje. Som už na „zaslúže-
nom odpočinku“ a pracujem. Môžem aj 
nepracovať, narobil som sa dosť. Ale – 
chcem ešte žiť a ak sa dá, aj 
šťastne žiť. Tak sa musím 
o to sám postarať. Alebo 
si fakt myslíte, že v tomto 
štáte to urobí niektorý po-
litik za vás?

Pekný pracovi-
tý týždeň -

Nečakajme, že budeme iba dostávať

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
za celú redakciu REGIONPRESSu – pekné sviatky!

19. január 1945    
oslobodenie Prešova a Košíc sovietskymi 
jednotkami.

Výročia a udalosti

15. január 1971  
George Harrison vydal svoj singel My 
Sweet Lord, na celom svete sa ho predalo 
viac ako 5 mil. kusov, neskôr sa stal pred-
metom žaloby majiteľov autorských práv 
skladby He´s So Fine.

Výročia a udalosti HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

SKÚSTE TO

v našich novinách

0907 887 332

INZERCIOU

ELEKTRO

LED TV 32" Sencor SLE 3227TCS

Levočská 3 • STARÁ ĽUBOVŇA
052/432 61 15
lubovna@euronics.sk
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teraz za

pôvodná cena
99 €

89 €

teraz zapôvodná cena
299 € 269 €

teraz za

pôvodná cena
119 €

99 €

Úzka sušička – energetickej triedy A++
a účinnosť sušenia B, kapacita bielizne:
7kg, hlasitosť: 65dB, odhad. ročná
spotreba energie: 212kWh/annum

BEKO HDF 7412 CSRX

pôvodná cena
489 €499 €  

pôvodná cena

189 €

199 €

 

80cm, HD Ready (50Hz), Direct LED, DVB-T2/S2/C,
H.265/HEVC, 2× HDMI, 1× USB, USB nahrávanie,
VESA 100×100, repro 10W, trieda en. účinnosti F

2000 W v 6 stupňoch: Vysoký
výkon pre akúkoľvek úlohu

3 nástavce: na miešanie,
hnetenie a šľahanie, 5-litrová
misa z nehrdzavejúcej ocele.

mlynček na mäso • 2 200 W
• vysoká životnosť a odolnosť
• tvrdý nerezový mlecí nôž
a doštičky • 2 rýchlosti
• funkcia na spätný chod

ETA Ambo III 5075

ROBOTICKÝ VYSÁVAČROBOTICKÝ VYSÁVAČ
ETA FALCO 2515 90000
vysáva aj mopuje, Smart Gyro
navigácia, 16 pohybových
senzorov, trojnásobná �ltrácia.

Predaj tovaru aj na splátky
cez QUATRO a CETELEM

Predaj tovaru aj na splátky
cez QUATRO a CETELEM

Bella robot Klarstein
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už  na trhu

NÁBYTOK
RAREX

váš farebný domov

NÁBYTOK RAREX, s.r.o.

Ľubovňa

www.nabytokrarex.sk
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- stavby domov na kľúč
- bytové jadrá
- sadrokartonárske práce
- maliarske práce
- obklady a dlažby
- vnútorné omietky
- montáž plastových okien a dverí

VIZUALIZÁCIE

INTERIÉROV

Združenie miest a obcí Slovenska pri-
pravuje dopadovú štúdiu zameranú 
na vidiek ako investičnú príležitosť. 
Cieľom je reagovať na nekoncepčný 
prístup k rozvoju vidieka, ktorý vidí-
me v mnohých dlhodobých štruktu-
rálnych problémoch.

Sme jedinou krajinou v rámci Európ-
skej únie, ktorá nemá v žiadnom zákone 
definovaný vidiek, čo tiež prispieva k 
neúspešnému znižovaniu regionálnych 
rozdielov a otáznemu prínosu čiastko-
vých, namiesto systémových riešení. 

Dopadová štúdia zameraná na vi-
diek ako investičnú príležitosť bude re-
flektovať napríklad na to, že Slovensko 
je typicky vidieckou krajinou, nakoľko 
obce, teda samosprávy bez štatútu mes-
ta, tvoria 96 percent zo všetkých obcí na 
Slovensku.  Líšia sa počtom obyvateľov, 
čo ich radí do rôznych veľkostných ka-
tegórií. Rovnako, nemajú identickú de-
mografickú štruktúru, a tiež, adekvátne 
podmienky pre uspokojujúci prístup 
obyvateľov k rôznym formám verejných 
služieb. Hlavným cieľom dopadovej štú-
die preto bude návrh východísk, zmien 
a podporných mechanizmov, spolu s 
príkladmi dobrej praxe ako kombinácie 
optimálnych riešení pretrvávajúcich 
štrukturálnych problémov. 

Vidiek na Slovensku je mimoriadne 
špecifický, z hľadiska lokalizácie sídiel 

(prihraničie, vnútroštátne regióny), ale 
aj s prihliadnutím na vzdialenosť obcí k 
mestám, dopravnú obslužnosť, hustotu 
či riedkosť osídlenia a s tým súvisiacich 
mnohých štrukturálnych problémov, kto-
ré vo výraznej miere limitujú všestranný 
rozvoj územia krajiny so snahou o ucele-
nú krajinotvorbu. 

ZMOS dopadovou štúdiou zmapuje, 
a na základe získaných dát dokáže kvan-
tifikovať riešenia, ktoré sa budú dotýkať 
základných služieb a potrieb, možnosti 
medziobecnej spolupráce na spoločnom 
výkone verejných služieb, výpovednú 
hodnotu umocníme formuláciou riešení 
s uvedením príkladov dobrej praxe, ktoré 
už aktuálne vidíme na úrovni niektorých 
mikroregiónov ako prejav kooperácie, 
ktorý je zároveň aj investičnou príleži-
tosťou. 

ZMOS reaguje 
na nekoncepčnosť rozvoja vidieka

» Michal Kaliňák 
ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS

PODĽA KVALIFIKÁCIE BRUTTO NA HODINU

20 dní platenej dovlenky,
preplácané sviatky
Nemecká pracovná zmluva
Nemecké sociálne poistenie

Vybavíme všetko
potrebné pre prácu
Možnosť turnusov

Ubytovanie zabezpečené
Stabilná celoročná prácaStabilná celoročná práca
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HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

SKÚSTE TO

INZERCIOU
v našich novinách

0907 887 332

sieť 39
regionálnych
novín

www.regionpress.sk

BIELE
vzor

BIELE
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

ČEREŠŇA
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ
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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 400€

v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge    všetky dvere SKLADOM

Otvorené:
Po-Pia: 9-170905 468 802 KEŽMAROK, Hlavné námestie 78
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1051/7718 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
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» Kúpim Starú motorku 
aj nepojazdnú aj diely. 
0949505827

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.

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

16 ZOZNAMKA    

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    
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#vtipy
#inzercia

#noviny online
#súťaže

#zaujímavosti
#vtipy

#inzercia
#noviny online

#súťaže

čítajte noviny

ONLINEčítajte noviny

ONLINE
0907 887 332
0907 887 332

HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

SKÚSTE TO

INZERCIOU
v našich novinách

0907 887 3320907 887 332
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Aj keď šikanovanie v Miloslavove vy-
ostrené médiami nahnevá časť ľudí a 
najmä tých nezainteresovaných a sa-
mozvaných sudcov, treba myslieť na to, 
že aktéri tohto nešťastia sú neplnoletí 
tínedžeri. 

Pod vplyvom emócií môžeme vyslo-
viť akýkoľvek súd, môžeme žiadať prísne 
tresty či ako Boris Kollár „polepšovňu“ do 
plnoletosti. Avšak akékoľvek činy detí tre-
ba citlivo posudzovať a až po tom stanoviť 
adekvátny trest či prevenciu. Konštatova-
nie o zlyhaní rodičov či školy je jednodu-
chou skratkou. 

Správanie niektorých detí bolo a 
bude problémové. No málokedy sa stáva, 
že dieťa vyčíňa len tak, bez príčiny. Deti 
a mládež podliehajú vplyvom. To je veľká 
šanca, ale zároveň riziko. Chtiac-nechtiac 
prijímajú vzorce konania zo sveta dospe-
lých. Aj tie zlé. A keď sa pozrieme na to, aké 
prototypy osobností máme v súčasnej poli-
tike, pop biznise či medzi bežnými ľuďmi, 
nemožno sa čudovať, že mladí nasávajú 
negatívne spôsoby správania. A  treba spo-
menúť aj médiá, ktoré v snahe byť komerč-
ne úspešnými negatívne vzorce správania, 
zlo, násilie, amorálnosť, šikanu, citovú po-
vrchnosť, konzum, tabak, alkohol a drogy, 
sexuálne deviácie denne vysielajú, a tým 
nepriamo propagujú a štandardizujú také-
to formy prejavov ako bežnú súčasť života.

Médiá, vrátane internetu, majú oveľa 

väčší vplyv na mladých ako rodičia, uči-
telia, kamaráti. Deti sú preto deťmi, lebo 
nemajú ešte dostatočné schopnosti a skú-
senosti, aby vedeli nástrahám odolávať, 
primerane reagovať a postupovať racionál-
ne. Nezabudnime na to, že sa to vzťahuje 
aj k adolescentom, ktorí sa formujú aj po 
osemnástke. 

Napriek devastačnému vplyvu me-
diálnej spoločnosti neznamená, že ako 
sprievodcovia našich detí máme rezigno-
vať na ich výchovu. K tej patrí aj primeraná 
kontrola, rozprávanie sa, pozorovanie, za-
ujímanie sa o voľný čas detí a spoznávanie 
ich kamarátov. V žiadnom prípade takéto 
„vyzvedanie“ neberme ako zásah do ich 
súkromia, ako to hovorí liberálna výcho-
va. Ak si to tak povieme, zanedbáme naše 
povinnosti byť formujúcim rodičom dieťa-
ťa. Komunikácia v tom najširšom význame 
sa musí stať každodenným pravidlom aj v 
situácii, keď dieťa komunikovať odmieta. 
Dospelý človek, či učiteľ, alebo rodič, musí 
byť dobiedzavý, nie ľahostajný. Je mnoho 
spôsobov, ako nájsť tú správnu cestu ko-
munikovať. Pretože na komunikáciu po 
zlom skutku dieťaťa môže byť neskoro, aj 
keď tá ma svoje opodstatnenie.  

Možno neporazíme úplne nástrahy 
spoločnosti, ale prirodzený a komplexný 
záujem o dieťa môže predísť tragédiám, 
ktoré zničia nie iba jeden mladý život.  

Kde sa berie zlo v deťoch? 
Dá sa s ním bojovať? 

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg

Vtáčia chrípka sa v SR zistila aj v do-
mácich chovoch, ako aj u voľne žijú-
ceho vtáctva. Informovala o tom Štát-
na veterinárna a potravinová správa 
SR.

V 52. týždni minulého roku sa na 
území SR potvrdil výskyt vtáčej chrípky 
v dvoch ohniskách domácich nekomerč-
ných chovov, a to v pôsobnosti Regionál-
nej veterinárnej a potravinovej správy 
Žilina a RVPS Trnava. Pravdepodobným 
zdrojom nákazy v oboch prípadoch do-
máceho chovu bolo voľne žijúce vtáctvo.

„V okrese Bytča (Malá Bytča), v ob-
dobí od 23. decembra do 26. decembra 
chovateľovi uhynulo 8 kusov hydiny z 
celkového počtu 13. Pozoroval sa pokles 
znášky, znáška vajec bola bez škrupiny, 
vyskytol sa výtok z nozdier. Postupne 
uhynula všetka hydina, okrem 2 ku-
sov ktoré boli utratené. Kadávery boli 
ošetrené dezinfekčným prostriedkom a 
zneškodnené vo veterinárnom asanač-
nom ústave,“ spresnila ŠVPS.

V pôsobnosti RVPS Trnava súk-
romnému chovateľovi hydiny v Hlohov-
ci postupne náhle uhynuli nosnice, v 
chove bolo 18 kusov. „Chov je toho času 
depopulovaný,“ doplnila veterinárna a 
potravinová správa. Inak povedané – 
zlikvidovaný.

RVPS Žilina a Trnava postupovali 
pri výskyte vtáčej chrípky podľa poho-

tovostného plánu zodpovedajúcemu 
aktuálnej európskej a slovenskej legis-
latíve. „Zároveň boli nariadené opatre-
nia zamerané na tlmenie choroby, jej 
kontrolu a zabránenie šírenia nákazy, 
v ochrannom pásme o polomere 3 km 
okolo ohniska a v pásme pozorovania o 
polomere 10 km okolo ohnísk,“ doplnila 
ŠVPS.

Vtáčia chrípka sa podľa ŠVPS potvr-
dila aj v dvoch prípadoch u voľne žijúce-
ho vtáctva, a to v katastri obce Vysoká 
pri Morave, kde bola uhynutá labuť vy-
šetrená v rámci prieskumu vtáčej chríp-
ky v SR. Vtáčia chrípka sa potvrdila 27. 
decembra 2021.

Druhým ohniskom nákazy bol kú-
peľný ostrov v Piešťanoch, kde sa za-
znamenal úhyn viacerých labutí. Tam sa 
vtáčia chrípka potvrdila 29. decembra.

Vtáčia chrípka sa už vyskytla 
v domácich chovoch

» red
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