
SL22-31-strana 1

 

Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 12 940 domácností 

ĽUBOVNIANSKO

Č. 31 / 5. AUGUST 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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FORMALITY VYBAVÍME ZA VÁS

STAČÍ ZAVOLAŤ  PRÍDEME KEDYKOĽVEK

PENIAZE V HOTOVOSTI    IHNEĎ

sídlo Sabinov   0917 722 447

kalejatransport@gmail.com
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NA STRANE č.3
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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)

www.regionpress.sk
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FRÉZOVANIE 
a VLOŽKOVANIE

0905 279 418
Michal Hudáč

Kontaktujte nás v pracovných dňoch 
od 7.00 do 17.00 hod.

obhliadka 
ZDARMA

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

www.kominar-poprad.sk
www.kominyfrezovanie.sk
Erimont s.r.o. Lučivná 315

komínov

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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! CHCETE ochranu pred BANKAMI, 

SÚDMI, EXEKÚTORMI a DRAŽBAMI ! 
 ! Kvôli dlhom volajte 0905 638 627 !
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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

PREPRAVA NA LETISKÁ
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+421 903 385 843 - www.pali-transport.sk

KRAKOW - VIEDEŇ - RZESZÓW - KATOWICE - BUDAPEŠŤ - BRATISLAVA

Je to už pár rokov, čo som si v jed-
nom dámskom mesačníku prečítala 
zaujímavé odporúčanie: „Skúste si 
predstaviť ideálny variant, v kto-
rom sa vám splnili všetky sny a plá-
ny. Neklaďte si žiadne obmedzenia. 
Kde sa vidíte? Čo by ste chceli robiť? 
Už viete? A uberá sa váš život vy-
snívaným smerom? Ak nie, rýchlo 
otočte kormidlo. Zmeniť smer mô-
žete v akomkoľvek veku.“

Toto tvrdenie začalo okamžite za-
mestnávať moju myseľ. Javilo sa mi 
veľmi inšpiratívne, no zároveň sa vyná-
rali pochybnosti, myšlienky typu: „Čo 
ak sa to nepodarí? Čo ak sa cestou niečo 
pokazí? Čo ak moja loď narazí na plytči-
nu či uviazne v búrke? Čo ak nebudem 
mať dostatok síl, aby som otočila kor-
midlom tým správnym smerom alebo 
sa doplavila tam, kam ma to ťahá?“

Vtedy som si spomenula na blog 
istej zdravotnej sestry, ktorá sa starala 
o pacientov posledné týždne pred ich 
smrťou. Pýtala sa ich, čo najviac zo 
svojho života ľutujú, prípadne čo by 
spravili inak a zapisovala si ich spove-
de. Jednou z najčastejších vecí, ktorú 
umierajúci ľutovali, bolo to, že neusku-

točnili mnohé svoje sny a túžby.

Neistota, strach či obavy nás 
častokrát pripravujú o možnosť žiť pod-
ľa vlastných predstáv. Dusia nás, zvä-
zujú nám ruky aj nohy. Nemôžeme sa 
pohnúť vpred a prešľapujeme na mies-
te. Ak však chceme dosiahnuť to, po 
čom túžime, musíme prekonať aj tieto 
prekážky a nedovoliť strachu, aby nám 
stál v ceste k nášmu snu, aby ovplyvňo-
val naše rozhodnutia.

Žijeme len raz a náš čas na tomto 
svete je obmedzený. Neplytvajme ním 
na niečo, čo za to nestojí, nezaoberaj-
me sa tým, čo si pomyslia iní. Vždy 
stretneme nejakých pochybovačov či 
neprajníkov, ale rovnako aj ľudí, ktorí 
nás na našej ceste povzbudia a pomôžu 
nám, keď začne naša loď 
naberať vodu. Plňme si 
svoje sny a túžby. Mož-
no to nebude ľahké 
ani jednoduché a 
nie vždy sa všetko 
podarí na sto per-
cent, ale treba to 
skúšať.

Otočme kormidlom

» Renáta Kopáčová, redaktorka

8. augusta 1938  
vznik mesta Partizánske (Baťovany)

Výročia a udalosti

7. augusta 2002  
v Česku sa začala najničivejšia povodeň v novodobých českých dejinách

Výročia a udalosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

18.  Elena, Helena

19.  Lýdia

20.  Anabela, Liliana

21.  Jana

22.  Tichomír

23.  Filip

AUGUST



SL22-31-strana 3

SLUŽBYĽUBOVNIANSKO
3

sieť 39
regionálnych
novín

www.regionpress.sk

-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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REPASOVANÉ 
SERVORIADENIA
REPASOVANÉ 

SERVORIADENIA

WWW.SERVORIADENIA.EUWWW.SERVORIADENIA.EU WWW.REPASHYDROMENICA.SKWWW.REPASHYDROMENICA.SK

WWW.REPASOVANEHLAVY.SKWWW.REPASOVANEHLAVY.SK

PLNOHODNOTNÉ 
REPASY TURBODÚCHADIEL

PLNOHODNOTNÉ 
REPASY TURBODÚCHADIEL

WWW.TURBOREPAS.EUWWW.TURBOREPAS.EU

REPASY
HYDROMENIČOV

VÝMENNÝM SPÔSOBOM

REPASY
HYDROMENIČOV

VÝMENNÝM SPÔSOBOM

KOMPLETNÉ 
REPASY HLÁV VALCOV 

A MOTOROV

KOMPLETNÉ 
REPASY HLÁV VALCOV 

A MOTOROV

e-mail: info@repasteam.sk
mobil: 0905 198 677
tel.: 054/752 04 61

Festivalová 709/5
089 01 Svidník

www.repas .skteamwww.repas .skteam
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 PREDAJ 
MLÁDOK

DOMINANT

od 8.8. 2022

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 <<

0908 479 600 

Chystáte sa predať svoj byt, 
dom alebo pozemok

príďte k nám do kancelárie 
MAXXIMA Real

Realitná kancelária

Hypotekárne centrum

R
e
a
l

A vybavíme Vám aj úver 
a to bez starostí

 a poplatkov

Mgr. Jana Šoltýsová

Levočská 2/A
OD Kocka

Stará Ľubovňa

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

-----------------------------
www.maxxima.sk
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Voda je pre náš organizmus nenahra-
diteľná. Ak jej máme nedostatok, môže 
dôjsť k dehydratácii, teda nedostatku 
vody v organizme, ktorá môže viesť k 
vážnym zdravotným ťažkostiam.

Počas horúcich letných dní by si na 
dehydratáciu mal dávať pozor každý, no 
najmä športovci a ľudia pracujúci vo von-
kajších či neklimatizovaných priestoroch. 
Najviac ohrození sú seniori a deti. Množ-
stvo potrebného denného príjmu tekutín 
pritom závisí od individuálnych potrieb 
každého človeka, jeho zdravia, úrovne 
aktivity, prostredia a mnohých iných fak-
torov. 

Dehydratácia sa môže prejaviť na-
príklad: suchými perami,  tmavším mo-
čom, závratmi, bolesťami hlavy, únavou 
či podráždenosťou. Pri prehlbovaní sta-
vu môže dochádzať k zníženej elasticite 
kože, zníženej tvorbe slín, sĺz, moču, ďa-
lej možno pozorovať napríklad až vpad-
nuté oči, zrýchlený pulz, znížený tlak, 
môže nastať až dezorientácia, poruchy 
vedomia. V ťažkých stavoch môže nastať 
i šok z nedostatku tekutín.

Liečba dehydratácie - liečba ľahkej 
dehydratácie spočíva v doplnení hladiny 
tekutín v tele. To sa dá dosiahnuť konzu-
máciou napríklad čistej vody, prípadne 
rehydratačných roztokov. Tekutiny je tre-
ba dopĺňať primerane, nie nárazovo vo 
veľkých objemoch. Dôležité je zabezpečiť 

pokojový režim, vhodnú teplotu prostre-
dia. V prípade, že dehydratáciu zapríčini-
lo ochorenie, je nevyhnutná jeho liečba. 
Ak príznaky dehydratácie neprechádza-
jú, prehlbujú sa alebo ide o vážnejší stav 
dehydratácie, je potrebný odborný lekár-
sky zásah.

Prevencia - najlepšie je dehydratácii 
predísť dostatočným pravidelným príj-
mom tekutín ako i vhodnou stravou so 
zvýšeným podielom ovocia a zeleniny. 
„Vhodným nápojom je čistá voda, prí-
padne napríklad ochutená čerstvým cit-
rónom, prípadne aj čerstvé ovocné a ze-
leninové šťavy riedené vodou. Čierny čaj, 
káva a alkohol nie sú vhodné, keďže majú 
močopudný účinok. Nevhodné sú aj ba-
lené sladené nápoje s vysokým podielom 
cukru,“ hovorí MUDr. Šranková z Porad-
ne zdravia Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva Bratislava. Dobrá je podľa 
odborníčky aj kontrola objemu a vzhľadu 
vylúčeného moču. Ten by mal byť svetlo 
žltý, bez zápachu.

Tip: Na zabezpečenie pitného režimu je 
možné napríklad i jeho vizuálne pripomí-
nanie si takzvaným optickým pitím. Ráno 
si treba pripraviť vhodný nápoj do fľaše, z 
ktorej počas dňa pijeme a tým si zároveň 
kontrolujeme množstvo vypitých tekutín.

Informácie poskytol Regionálny úrad 
verejného zdravotníctva Bratislava

Dehydratácia organizmu 
– príznaky, prevencia, liečba

» red
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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    

HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

SKÚSTE TO

INZERCIOU
v našich novinách

0907 877 862

10. augusta 2009  
ráno nastal výbuch v Bani Handlová, pri 
ktorom zahynulo 20 baníkov

Výročia a udalosti
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Mamičky si dávku tehotenské vy-
bavujú v Sociálnej poisťovni bez 
osobnej návštevy pobočky. K dávke 
materské sa dostanú bez predklada-
nia rodného listu dieťaťa. Rovnako 
nemusia navštevovať pobočku Soci-
álnej poisťovne, ak poberajú rodičov-
ský príspevok z úradu práce – Sociál-
na poisťovňa ich na základe výmeny 
informácií medzi oboma inštitúcia-
mi automaticky zaeviduje ako pois-
tenca štátu na dôchodkové poistenie.

Sociálna poisťovňa zverejnila na svo-
jej webovej stránke prehľad jednotlivých 
situácií spolu s vysvetlením, respektíve 
návodom na vyriešenie:

Ako si vybaviť tehotenské - O dávku 
si môžu tehotné poistenky požiadať elek-
tronicky cez eformulár na webovej strán-
ke Sociálnej poisťovne, nemusia navšte-
vovať pobočku. eformulár na tehotenské 
patrí medzi formuláre, ktoré možno 
využívať len počas trvania mimoriadnej 
situácie a prístupný je v systéme elektro-
nických služieb Sociálnej poisťovne tu: 
Žiadosť o tehotenské - Sociálna Poisťovňa 
(socpoist.sk). Mamičky, ktoré poberajú 
tehotenské, už po pôrode nemusia po-
bočke predkladať ani doklad o skončení 
tehotenstva. Ide o tie poistenky, ktorých 
tehotenstvo bolo ukončené pôrodom. So-
ciálna poisťovňa tieto informácie získava 
elektronicky z matriky.

Ako si vybaviť materské - K žiadosti o 
materské už nemusia mamičky dodatočne 
predkladať kópiu rodného listu dieťaťa na 
účely preukázania rodného čísla dieťaťa. 
Údaj získava Sociálna poisťovňa z Regis-
tra fyzických osôb ministerstva vnútra.

Poberanie rodičovského príspevku 
a poistenec štátu na dôchodkové poiste-
nie - Poberateľ rodičovského príspevku, 
ktorý priznávajú a vyplácajú úrady práce, 
sa už rovnako nemusí prihlasovať v Soci-
álnej poisťovni na dôchodkové poistenie 
ako poistenec štátu. Ak fyzická osoba po-
berá rodičovský príspevok, informáciu o 
tom Sociálnej poisťovni elektronicky po-
skytuje úrad práce, sociálnych vecí a ro-
diny SR (ÚPSVaR). ÚPSVaR poskytuje aj 
identifikačné údaje rodič – dieťa. Pokiaľ 
sú splnené zákonné podmienky, uvede-
nej osobe/poberateľovi rodičovského prí-
spevku automaticky vznikne dôchodko-
vé poistenie v postavení poistenca štátu.

Tehotenské a materské dávky 
vybavíte jednoduchšie

» ren

Ilustračné foto. zdroj foto esudroff pixabay
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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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MALOTRAKTOR,

AGZAT, VARI,

bubnovú kosačku,

mulčovač
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Pre ŤZP občanov možnosť 
vybaviť na zakúpenie 
stoličkového výťahu 
peňažný príspevok od štátu.

Naši klienti považujú naše schodiskové 

výťahy za výrobok s najlepším pomerom 

ceny a kvality vo svojej kategórii.

FUNKČNOSŤ KOMFORT CENA

SO SERVISOM V CENE 

JEDINEČNÁ NA TRHU!

-ROČNÁ
ZÁRUKA

0800 162 162
Zavolajte zadarmo

SMARTFÓN
ALEBO TABLET?
Vyberte si svojho 
favorita!

Ahoj leto! Kúpte si schodiskový výťah a my 
vám ponúkneme tablet alebo smartfón.*

*Táto ponuka je k dispozícii do 31. 8. 2022 a nie je platná s inými kampanami alebo ponukami.
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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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