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Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 12 940 domácností 

ĽUBOVNIANSKO

Č. 30 / 29. JÚL 2022 / 26. ROČNÍK

AUTOVENDY SLOVAKIA, s.r.o.
Plavnica 461

065 45 Plavnica 
www.autovendy.sk

Kia Sales Slovakia s. r. o. : Bližšie informácie o ponuke sa dozviete u každého autorizovaného predajcu Kia. Kombinovaná spotreba paliva 
a emisie CO2 (WLTP): Kia Niro HEV: 4,4 − 4,7 l/100 km, 100 − 107 g/km. Kombinovaná spotreba (vážený priemer) a emisie CO2 (WLTP): 
Kia Niro PHEV: 0,8 − 1,0 l/100 km, 18,6 − 23 g/km. Obrázok je ilustračný. 
Pre viac informácií a podrobné informácie o záruke spoločnosti Kia navštívte www.kia.sk.

10.8. - 12.8. 2022

AUTOVENDY SLOVAKIA

PLAVNICA
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Bližšie info na 0918 706 326

V našom tíme pracujú skúsení, priateľskí

a nápomocní ľudia, budeme radi, keď

sa pridáš aj ty. Jedná sa o pozíciu

Pracovná doba: 8 h zmeny.

na prevádzke Panasonic GTH

catering Stará Ľubovňa.

KUCHÁR/KA
mzda: 800 € brutto + odmena
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FORMALITY VYBAVÍME ZA VÁS

STAČÍ ZAVOLAŤ  PRÍDEME KEDYKOĽVEK

PENIAZE V HOTOVOSTI    IHNEĎ

sídlo Sabinov   0917 722 447

kalejatransport@gmail.com
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INZERCIA

ĽUBOVNIANSKO

Alena Berithová  0907 877 862

Distribúcia:

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk

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   97.240 Bratislavsko Východ
BZ  106.540 Bratislavsko Západ
DS  34.320 Dunajskostredsko
GA  34.390 Galantsko+Šaliansko
HC  30.330 Hlohovecko+Sereďsko
KM  16.450 Komárňansko
LV  30.580 Levicko
MA  29.680 Malacko
NR  54.170 Nitriansko
NZ  35.050 Novozámocko
PK  22.970 Pezinsko
PN  41.870 Piešťansko+NM+MY
SC  35.420 Senecko
SE  36.750 Senicko+Skalicko
TO  41.930 Topoľčiansko+PE+BN
TN  59.870 Trenčiansko+DCA+IL
TT  49.930 Trnavsko
ZM  20.930 Zlatomoravsko

BB    56.200 Banskobystricko+BR
KY  29.300 Kysucko=CA+KM
LI  37.270 Liptovsko=LM+RK
LC    30.860 Lučenecko+VK+PT
MT    38.570 Martinsko+TR
OR    32.480 Oravsko=DK+NO+TS
PB    33.590 Považsko=PB+PU
PD     40.150 Prievidsko
ZV    38.400 Zvolensko+DT+KA
ZH  26.880 Žiarsko+ZC+BS
ZA  50.780 Žilinsko+BY

BJ  37.210 Bardejovsko+SK+SP
GE  30.830 Gemersko = RV+RS+RA
HU  27.190 Humensko=VT+SV+ML
KE  92.130 Košicko
KS  24.900 Košicko okolie
SL   12.940 Ľubovniansko
MI  31.260 Michalovsko+TV+SO
PP  41.520 Popradsko+KK
PO  49.940 Prešovsko+SB
SN  32.540 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 (12.940 domácností)

INZERCIA

0907 877 862

» Kúpim SIMSON, STELU,-
JAWU 90, 250,350 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 operátorov O2        
a 4ka. TIP 1: Ak chcete inzerát 
na viac týždňov, pošlite rov-
nakú 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 

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    

16 ZOZNAMKA    

Leto sa nám už pomaly prehuplo do 
druhej polovice, no stále nám ešte zo-
stáva dostatok času a pekných slneč-
ných dní na potulky Slovenskom. Obuj-
te si pohodlné topánky a dobrodružstvo 
sa môže začať.

Pri nedávnych potulkách lesmi Ma-
lých Karpát nám učarovalo miesto, ktoré 
dýcha históriou. Severne nad obcou Dobrá 
Voda neďaleko Trnavy sme v hustom lese 
natrafili na ruiny kedysi mocného Dobro-
vodského hradu.

Pod južnými svahmi Západných Ta-
tier stojí Múzeum liptovskej dediny Priby-
lina dokumentujúce ľudovú architektúru 
Liptova. Obdivovať tam môžete goticko-
-renesančný kaštieľ, jednotriednu školu s 
bytom učiteľa či expozíciu dobových úľov. 
V areáli pribudol aj nový náučný chodník s 
oddychovou zónou.

Na mapu zaujímavostí Košického 
samosprávneho kraja pribudla novinka 
v podobe geoturistického náučného chod-
níka. Prevedie vás po stopách baníkov a 
priblíži zachované pamiatky historického 
baníctva na Slovensku. Náučný chodník 
nájdete v banskom areáli na vrchu Roten-
berg – na Červenom vrchu pri obci Smol-
ník.

V blízkosti obcí Ochtiná a Slavošovce 
na Gemeri pribudol nový cyklochodník 
dlhý 11,2 kilometra, ktorý prepojil tieto obce 
s turisticky významnými lokalitami v oko-
lí – s Ochtinskou aragonitovou jaskyňou a 
Tunelom pod Homôlkou, známym tiež ako 

Slavošovský tunel. Trasa návštevníkov pri-
vedie aj k jednej z gotických perál Gemera, 
k Evanjelickému kostolu v Ochtinej.

Náučný chodník Zvonička začína v 
Novej Bani a na rovnakom mieste je aj jeho 
cieľ. Prísľubom skvelého zážitku je príjem-
ná prechádzka, úžasné výhľady, historická 
zvonička i pútnické miesto.

Pohorie Považský Inovec ukrýva 
mnoho pekných miest. Takým je aj 27 
metrov dlhá obojstranne priechodná jas-
kyňa Čertova pec, ktorá je zároveň naj-
starším doloženým jaskynným sídlom na 
území Slovenska. Nachádza sa pri obci 
Radošina, trochu bokom od cesty, pri hor-
skom prechode Havran.

Naplánujte si turistiku do pohoria 
Strážovských vrchov a nechajte sa očariť 
pôsobivou zrúcaninou Uhrovského hradu. 
Vypína sa nad obcou Uhrovské podhradie 
a odvážnejším ponúka i možnosť nocľahu 
za múrmi, ktoré dýchajú históriou.

Národný park Muránska planina 
nachádzajúca sa v západnej časti Slo-
venského rudohoria je jednou z najza-
chovalejších krasových ob-
lastí Slovenska. Nájdete 
tam viac ako 500 jaskýň 
a tiež sysľovisko Biele 
vody, kde môžete sle-
dovať jednu z najpo-
četnejších kolónií 
sysľa pasienkového 
na Slovensku.

Potulky Slovenskom

» Renáta Kopáčová, redaktorka

0944 812 994

 likvidácia odpadu, 
 kompletné búracie práce
 výškové práce do 14m
 maliarke a murárske práce
 čistenie pozemkov
 vypratávanie domov, bytov
 sťahovanie, preprava tovaru
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-nátery striech
-nátery kostolov
-oprava komínov

0908 337 893

ŠUMNÁ 
STRECHA

MICHAL
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NATIERAČSTVO
MALIARSTVO 

NÁTERY STRIECH
OPRAVA KOMÍNOV

mobil: 

0940 954 513
Za prijateľnú cenu
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BIELE
vzor

BIELE
vzor

DUB
MATNÝ

ORECH
MATNÝ

DUB
MATNÝ

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

odborná montáž s licenciou
technickej služby od polície SR

AKCIA 440€

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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051/7718 607, 0903 634 202, 0915 547 169

     

DACHMANN
www.dachmann.sk

PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE
DREVENÉ

A HLINÍKOVÉ
OKNÁ

SERVIS A OPRAVA OKIEN

- EXTERIÉROVÉ ŽALÚZIE, ROLETY

- PREDAJ PARAPETNÝCH DOSIEK 

- ZASKLIEVANIE BALKÓNOV 

- SIETE PROTI HMYZU, ŽALÚZIE 

- GARÁŽOVÉ BRÁNY

Levočská 2, 080 01 Prešov, maxidachmann@gmail.com
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HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

SKÚSTE TO

v našich novinách

0907 877 862

INZERCIOU

NÁBYTOK
RAREX

váš farebný domov

NÁBYTOK RAREX, s.r.o.

Ľubovňa

www.nabytokrarex.sk
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už  na trhu20
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KOMINÁRSTVO
na trhu už 30 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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NATIERAČSTVO
MALIARSTVO 

NÁTERY 
STRIECH
OPRAVA 
KOMÍNOV

mobil: 

  
FARBA KTORÁ

VYDRŽÍ
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0940 973 7770940 973 777
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DOMINANT
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VOLAJTE  0907 893 351 • 0907 684 441

0915 252 372 • 0905 345 352

0,5
0

králik s liečivom, nosnice, 
brojlery a kačice, bažant,
ovce, kozy, ošípané, husi,
morky, psy

Kože vykupujeme vysušené, bez hláv 
a nožičiek. Cena koží sa môže meniť.

vždy v STREDU v týchto termínoch:

Čirč . . . . . . . . . . . . . . 9,00 hod.
Ľubotín. . . . . . . . . . . 9,20 hod.
Plaveč . . . . . . . . . . . . 9,35 hod.
Orlov . . . . . . . . . . . . . 9,50 hod.
Hromoš. . . . . . . . . . 10,15 hod.
Plavnica-Coop. . . . . 10,40 hod.
Údol-pohos. Zas . . . . 11,00 hod.
Chmeľnica-MŠ . . . . 11,20 hod.
Jakubany-p. zbroj.. . 11,45 hod.
N. Ľubovňa-n. cen. . 12,00 hod.
Kolačkov-pož. zbr. . . 12,20 hod.
Jarabina . . . . . . . . . 13,15 hod.

Kamienka . . . . . . . 13,40 hod.
Hniezdne-Coop . . . . 14,00 hod.
Nižné Ružbachy. . . 14,20 hod.
Podolinec-pošta . . . 14,40 hod.
Spišská Belá-Coop . 15,10 hod.
Ľubica . . . . . . . . . . . 15,30 hod.
Huncovce . . . . . . . . 15,50 hod.
Vrbov . . . . . . . . . . . 16,10 hod.
Vlková. . . . . . . . . . . 16,25 hod.
Abrahám.-kostol . . . 16,40 hod.
Janovce. . . . . . . . . . 17,00 hod.

24.8. , 14.9. , 5.10. , 26.10. , 

16.11. 202232

>> Auto bude stáť na stanovišti alebo Obecným úradom 10 minút <<

0
9
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0Bližšie informácie na 0905 449 843

Príjmeme VODIČOV AUTOBUSOV
na týždňovky po Slovensku a ČR

Náborový príspevok 500€
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Používame materiál nemeckej kvalityPoužívame materiál nemeckej kvality

www.c
Pomníky s nápismi , krycie dosky

čistenie
betónových plôch

isteniehrobovsaris.sk

Predaj a stavba urnových
a detských pomníkov

0902 509 700

jednohrob
dvojhrob
maľba písma

60€
90€
1,00€/znak

Predaj a montáž svietnikov a váz

Vyčistenie
okolia hrobu,
impregnácia
a doprava

Používame materiál nemeckej kvalityPoužívame materiál nemeckej kvality

INZERUJTE
U NÁS

0907 877 862
lubovniansko@regionpress.sk

• najčítanejšie regionálne noviny
• najväčšia distribúcia

• vydávané každý týždeň
• grafika v cene inzerátu

www.regionpress.sk

lubovniansko 13
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30. júla 1419  
prvá pražská defenestrácia

Výročia a udalosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.  Marta

30.  Libuša

31.  Ignác

1.  Božidara

2.  Gustáv

3.  Jerguš

4.  Dominika, Dominik

5.  Hortenzia

6.  Jozefína

7.  Štefánia

8.  Oskar

9.  Ľubomíra

10.  Vavrinec

11.  Zuzana

12.  Darina

13.  Ľubomír

14.  Mojmír

15.  Marcela

16.  Leonard

17.  Milica

JÚL

AUGUST
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Čistota vody na kúpaliskách je pre nás 
a obzvlášť pre naše ratolesti zo zdra-
votného hľadiska veľmi dôležitá a roz-
hodne by sme túto skutočnosť nemali 
podceňovať.

Ak sa chystáte k vode, majte na pa-
mäti, že najbezpečnejšie je kúpať sa na 
oficiálne prevádzkovaných kúpaliskách a 
na vodných plochách, ktorých kvalitu mo-
nitorujú orgány verejného zdravotníctva. 
Aktuálne výsledky kontrol si môžete overiť 
- uverejňuje ich úrad verejného zdravotníc-
tva počas letnej kúpacej sezóny pravidelne 
na internetovej stránke www.uvzsr.sk

Zásady kúpania sa pre deti - Podľa 
odborníkov je deti potrebné pred vstupom 
do bazéna osprchovať, rovnako treba po-
stupovať aj po ukončení kúpania. „Vtedy 
je vhodné použiť klasické mydlo, ktoré 
zabezpečí odstránenie bakteriálnej mikro-
flóry z kože a zbaví zvyškov chlóru,“ radia 
verejní zdravotníci. Rovnako upozorňujú, 
že deti do troch rokov majú mať v bazé-
noch plavky s priliehavou gumičkou oko-
lo bruška a stehien. Kúpanie nahých detí 
podľa nich nie je z hygienických dôvodov 
vhodné. Svoje ratolesti tiež veku primera-
ným spôsobom upozornite na zákaz pitia 
vody z bazéna a nikdy ich nenechávajte 
bez dozoru.

Pozor na črevné nákazy aj nadbytok 
chlóru - Tých najmenších je nevyhnutné 
počas pobytu vo vode stále upozorňovať na 

používanie toalety, rodič sa ich má pýtať na 
fyziologické potreby, pretože v zápale hry 
môžu na ne zabudnúť. „Špeciálne treba 
dbať na hygienu rúk, najmä tí najmenší si 
ich vkladajú do úst, čím sa ľahšie šíri infek-
cia. Ochorenia, ktoré môžu deti na kúpalis-
kách potrápiť, sú rovnaké ako u dospelých. 
Pre nezrelú detskú imunitu však dochádza 
k nakazeniu rýchlejšie a so závažnejšími 
prejavmi,“ upozorňujú verejní zdravotníci. 
Veľmi malé deti, respektíve deti s predispo-
zíciami na vznik alergií sú tiež obzvlášť cit-
livé na nadmernú prítomnosť chlóru. „Ide 
o podráždenie pokožky vo forme začerve-
nania alebo ekzému, podráždenie slizníc 
dýchacieho systému vo forme dráždivého 
kašľa či podráždenie očných spojiviek vo 
forme nepríjemného štípania očí, začerve-
nania a slzenia,“ vysvetľujú odborníci.

Majte deti stále na očiach - Pri voľbe 
plochy na kúpanie s deťmi treba dať pred-
nosť lokalite s pravidelnou kontrolou vody 
a plavčíkom. „Rodičia by sa však nemali 
spoliehať iba na pozornosť plavčíka či 
iných ľudí. Užitočné je aj používanie kúpa-
cích pomôcok – kolies alebo rukávnikov, 
ktorých kvalitu by mal dospelý vyskúšať 
minimálne večer pred používaním. Ak ro-
dič potrebuje ísť mimo dohľadu detí, musí 
zaistiť dozor inou dospelou osobou,“ radia 
verejní zdravotníci.

Informácie poskytol Úrad verejného 
zdravotníctva SR

Chystáte sa s deťmi k vode?
Na čo si dať pozor?

» ren
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LEITECH Stará Ľubovňa ponúka atraktívne možnosti
pre nových zamestnancov vo výrobe najmodernejších lanoviek na svete

Spoločnosť LEITECH rozširuje 
výrobu vo svojom závode v Sta-
rej Ľubovni a hľadá do tímu no-
vých kolegov. Ponúka stabilnú 
a bezpečnú prácu s množstvom                
sociálnych a finančných benefitov                
v regióne východného Slovenska. 
Poďte vyrábať a montovať tie naj-
modernejšie lanovky na svete. Tu 
na Slovensku.

Výrobca lanoviek LEITNER po-
stavil v roku 2011 v Starej Ľubovni 
závod LEITECH, ktorá je súčasťou 
skupiny High Technology Industries 
Group, pod ktorú patrí výroba lano-
viek a dopravných systémov POMA 
a LEITNER, strojov na úpravu snehu 
a zjazdoviek PRINOTH a zasnežova-

cích strojov DEMACLENKO. V závode 
LEITECH v Starej Ľubovni sa venu-
jú najmä výrobe pylónov, lanoviek                      
a komponentov pre dopravné systé-
my. Doteraz bolo do závodu inves-
tovaných takmer 11 miliónov eur 
a necelá polovica z tejto sumy do 
najnovšieho rozšírenia v roku 2021. 
Investície zahŕňajú najmodernejšie 
stroje a technologické zariadenia na 
výrobu komponentov oceľových kon-
štrukcií a zváracej techniky. 

Čo by mali potenciálni záujemci     
o prácu ovládať? Do výroby v závode 
LEITECH hľadajú zváračov s certifi-
kátom, zámočníkov, obrábačov kovov 
či manažérov výrobných programov. 
Okrem výroby oceľových konštruk-

cií, pracuje na všetkých inštaláciách 
po celom svete aj odborný tím servis-
ných pracovníkov. Poďte aj vy praco-
vať s najlepšími v obore a pridajte sa 
k nám do LEITECHu!

Leitech svojim zamestnancom 
okrem stability zamestnania a naj-
lepšej bezpečnosti pri práci ponúka 
nadštandardné benefity, medzi ktoré 
napríklad patria:

    svojej profesie.

    schopností a zručností.

    v Rakúsku a Taliansku.

    v podnikovej reštaurácii.

   pracovných povinností s voľným 
   časom. 

    štruktúry odmeňovania. 

Všetky aktuálne informácie 
o pracovných pozíciách nájdete na:  
https://www.leitech.sk/kariera/ 

Budete súčasťou tímu, a preto vám 
bude zverená náročná práca. Sa-
mostatná práca bude kombinovaná 
s profesionálnou podporou našich 
odborníkov v danej oblasti. Týmto 
spôsobom sa stážistom zaručí zís-
kanie informatívnych skúseností a 
reálny pohľad na každodenný pra-
covný život. 96 % bývalých stážistov 
by sa opätovne prihlásilo na stáž. Pre 

mnohých z nich je stáž odrazovým 
mostíkom ku kariére v podnikoch 
našej skupiny. Zoznámte sa s našimi 
divíziami a uchádzajte sa o miesto 
stážistu.

Závod LEITECH sa nachádza v Sta-
rej Ľubovni a okrem moderného vyba-
venia ponúka svojim zamestnancom 
najlepšiu ochranu zdravia pri práci. 
LEITECHu záleží aj na udržateľnosti 
svojej výroby a prístupu k životnému 
prostrediu. Na streche výrobnej haly 
bol nainštalovaný fotovoltický sys-
tém s výkonom 330 kWp. Spoločnosť 
LEITECH sa zaujíma aj o regionálnu 
komunitu, keďže finančne podpo-
ruje miestny hokejový tím. Poďte aj 
vy rozvíjať svoj región, poďte pra-
covať pre LEITECH. NA VRCHOL. 
SPOLU. Zavolajte nám na +421 902 
771 600 alebo pošlite e-mail na 
info@leitech.sk. 
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MALOTRAKTOR,

AGZAT, VARI,

bubnovú kosačku,

mulčovač

AIW - Práca pre opatrovateľky
    seniorov v Rakúsku 

Kritériá 
pre spoluprácu :

 opatrovateľský kurz a prax·

  dobrá znalosť nemeckého jazyka ·

·  vek 25 až 60 rokov
 

 • pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní 

• máme ponuky aj pre mužov!

• 14-dňové turnusy, rakúska živnosť

• sme partnerom rakúskeho Červeného kríža

 

Honorár 1 200 až 1 800 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Zavolajte hneď a zmeňte
svoj život novou prácou

 0800 24 24 44
Jednoducho spolu prejdeme

všetky kroky k novej práci. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 3
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