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Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 12 940 domácností 

ĽUBOVNIANSKO

Č. 6 / 10. FEBRUÁR 2023 / 27. ROČNÍK

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

Téma týždňa
v tomto čísle

STREDNÉ 
A VYSOKÉ 
ŠKOLY

Uzávierka ďalšieho vydania regionálnych novín je 15. februára 2023 
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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
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www.regionpress.sk
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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, Ka-
mienka, 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    34.980 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)

HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

SKÚSTE TO

v našich novinách

0907 877 862

INZERCIOU

Občianska
riadková
inzercia

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    

» Kúpim SIMSON, STELU, 
JAWU 90, 250,350 aj diely. 
0949505827

V práci väčšina z nás trávi tretinu dňa, 
niektorí aj viac. Je preto veľmi dôleži-
té, aby sme mohli robiť to, čo nás baví 
a napĺňa, a aby tak naša práca nebola 
pre nás len nutným zlom.

Sú medzi nami šťastlivci, ktorí vyko-
návajú povolanie, ktoré je zároveň ich ko-
níčkom a je to na výsledkoch ich práce aj 
poznať. Potom sú tu takí, ktorí si vybrali 
určitú profesiu len preto, lebo sa jednodu-
cho nejako živiť musia. Aj medzi nimi sa, 
pravdaže, nájde veľa takých, ktorí svoju 
prácu vykonávajú poctivo a zodpoved-
ne a zaslúžia si naše uznanie. No a ešte 
tu máme jednu skupinu ľudí, sú to tí, pre 
ktorých je ich povolanie zároveň posla-
ním. V tomto prípade mám na mysli prá-
cu množstva zdravotníkov, záchranárov, 
sociálnych pracovníkov, ale aj hasičov či 
policajtov. 

Prečo o tom vlastne hovorím?
Tento týždeň mi prišiel email od trnav-

skej krajskej policajnej hovorkyne. Písa-
la v ňom o kolegoch – policajtoch, ktorí 

počas svojej služby pomohli ľuďom v ich 
neľahkej situácii, a to hneď v dvoch prí-
padoch. Najskôr podali pomocnú ruku 
zúfalej žene, ktorá bola celkom bezrad-
ná, pretože nemala ako presunúť zo sa-
nitky do bytu svojho imobilného otca. O 
pomoc v ťažkej situácii požiadala por. Jo-
zefa. Na jeho výzvu okamžite zareagova-
li práp. Ľubomír a stržm. Kristína a bez-
mocnej žene s otcom pomohli. Policajná 
hliadka v rovnakom zložení pomohla v 
ten istý deň aj hendikepovanej pani, kto-
rá spadla na ulici a nedokázala sa sama 
postaviť. Pravdaže, mohli len prejsť okolo 
a tváriť sa, že nepočujem, nevidím..., na-
šťastie však konali inak.

Je skvelé, že mnohí z 
nás nepovažujú svoje po-
volanie len za prácu, hoci 
na tom nie je nič zlé, ale 
dávajú doň aj akúsi pri-
danú hodnotu, či už v 
podobe nezištnosti, 
obetavosti, alebo 
ľudskosti. Vďaka.

Keď je povolanie poslaním

» Renáta Kopáčová, redaktorka

sieť 39
regionálnych
novín

www.regionpress.sk

Chcete si podať inzerát?
Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare: RP medzera SL medzera Číslo rubriky medzera Text inzerátu

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: Ak chcete inzerát na viac týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch chcete inzerovať. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

Príklad: RP SL 12 Predám kočík, 0987 654 321

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

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

KRAKOW - VIEDEŇ - RZESZÓW - KATOWICE - BUDAPEŠŤ - BRATISLAVA
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Fašiangové 

hodovanie - šišky

14. februára 1970                    
prvé farebné vysielanie Česko-slovenskej 
televízie 

Výročia a udalosti
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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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Isto ste si všimli, že na plastových 
obaloch, akými sú napríklad fólie, 
PET fľaše, misky alebo tácky a tiež 
na plastových výrobkoch ako sú 
dózy na potraviny, poháre, misky 
či kuchynské pomôcky, sú uvedené 
rôzne značky a symboly. Viete, čo 
znamenajú?

RÚVZ so sídlom v Poprade – Ná-
rodné referenčné centrum a labora-
tórium pre materiály prichádzajúce 
do kontaktu s potravinami priblížili v 
uplynulých dňoch význam najčastej-
ších symbolov v letáčiku, ktorého di-
gitálnu verziu nájdete tu: https://www.
uvzsr.sk/docs/letaky/Letak_Znacky_
Plasty.pdf

Odborníci pripomínajú, že sym-
boly a značky majú byť uvedené v slo-
venskom jazyku a to výrazne, zreteľne 
čitateľne, nezmazateľne.

Kde symboly a značky hľadať?
- priamo na obalových materiáloch ale-
bo na plastových výrobkoch alebo
- na etikete pripevnenej k obalovým 
materiálom alebo k plastovým výrob-
kom alebo
- na oznámení v bezprostrednej blíz-
kosti obalových materiálov alebo plas-
tových výrobkov, ktoré je pre kupujúce-
ho zreteľne viditeľné.

Výrobca alebo dovozca je povin-
ný uvádzať konkrétne pokyny, ktoré 
sa majú dodržiavať pri bezpečnom 
a vhodnom používaní výrobkov ur-
čených na styk s potravinami. „Pre 
správne použitie a minimalizovanie 
ohrozenia zdravia ľudí je potrebné, 
aby spotrebitelia dodržiavali pokyny 
uvedené formou značiek a symbolov,“ 
uvádzajú odborníci, pričom dodávajú, 
že pokyny k správnemu a bezpečnému 
použitiu môžu byť uvedené aj slovne - 
napríklad nepoužívať v mikrovlnnej 
rúre, nepoužívať v umývačke riadu a 
podobne.

Čo musia spĺňať plastové 
obaly a výrobky?

Musia byť vyrábané v súlade s riad-
nymi výrobnými postupmi tak, aby za 
obvyklých a predvídateľných podmie-
nok použitia neuvoľňovali do potravín 
látky v množstvách, ktoré by mohli
- ohroziť zdravie ľudí alebo
- spôsobiť neprijateľné zmeny v zložení 
potravín alebo
- spôsobiť zhoršenie ich organoleptic-
kých vlastností (ide o vlastnosti potra-
vín, ktoré pôsobia na ľudské zmyslové 
orgány).

Zdroj informácií: ÚVZ SR / Fb

Čo znamenajú 
symboly na obaloch

» ren

O

Pred tromi rokmi prišiel Prešovský 
samosprávny kraj (PSK) s projektom 
KamPO základnej?. Vytvoril ideálne-
ho informačného sprievodcu župný-
mi strednými školami pre žiakov kon-
čiacich ročníkov základných škôl. V 
rámci projektu zriadil školský webo-
vý portál a vydal tlačenú brožúru s in-
formáciami o školách, ktoré zriaďuje.

Projekt úspešne odštartoval v roku 
2020, kedy sa do obehu dostalo prvé vy-
danie približne 180 stranovej brožúry s 
rovnomenným názvom. Pre aktuálny 
školský rok 2022/2023 prešla publikácia 
svojou reedíciou, ktorá zahŕňa aktuali-
záciu dát aj nový vizuál. „Začiatkom roka 
2022 sa tak náš informačný poradca zno-
vu dostal k všetkým žiakom končiacich 
ročníkov v kraji. Časť jeho nového vyda-
nia sme však pred nedávnymi vianoč-
nými sviatkami opätovne rozdistribuo-
vali na školské úrady v kraji, aby boli k 
dispozícii aj pre nasledujúci školský rok. 
Ako najväčší zriaďovateľ stredných škôl 
v kraji totiž určite chceme byť pri výbere 
strednej školy žiakom končiacich roční-
kov čo najviac nápomocní a naše KamPO 
základnej? – či už brožúra a aj pravidelne 
aktualizovaný web sú jednoznačne skve-
lým prostriedkom, ktorý im môže ich 
prvé vážne životné rozhodnutie výrazne 
uľahčiť,“ priblížil predseda PSK Milan 
Majerský.

Brožúra - Plnofarebná brožúra mo-
nitoruje odbory, krúžkovú činnosť, tradí-
cie a vybavenosť odborných škôl a gym-
názií v pôsobnosti krajskej samosprávy. 
Doplnená je o ich kontaktné údaje, QR 
kódy i fotografie. Školské zariadenia sú 
v nej zoradené podľa zameraní -  Gym-
náziá a jazykové školy, Spojené školy, 
Ekonómia, obchod, služby; Pedagogika 
a zdravotníctvo; Technika či Umenie. 
Vďaka tomu sa môžu deviataci v ponuke 
68 stredných škôl PSK lepšie orientovať a 
sústrediť sa na oblasť, ktorá ich najviac 
zaujíma.

Školský portál - PSK zároveň pre-
vádzkuje školský portál www.kampo.sk. 
Ten podobne ako brožúra prináša infor-
mácie o župných stredných školách, ale 
zároveň aj novinky z ich diania, predpo-
veď štúdia, prehľad školských internátov 
a mnohé ďalšie dôležité fakty. Zaujíma-
vosťou je, že portál je autorským produk-
tom absolventa župnej SPŠ elektrotech-
nickej v Prešove Mareka Gogoľa, ktorý je 
víťazom programátorskej súťaže Šarišský 
hackathon, kde vznikla myšlienka jeho 
zriadenia. Každoročne prechádza up-
date-om otvorených dát a je pravidelne 
aktualizovaný a dopĺňaný o správy zo ži-
vota župných stredných škôl, informácia-
mi o ich fungovaní, prijímacom konaní, 
maturitách a podobne.

Pomáha školský web 
aj informačná brožúra

» ren

Cvikla ako liek
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Zostaňte v domove, ktorý milujete.
Žite nezávislý život so schodiskovým 
výťahom Stannah
Zvažujete možnosť presťahovať domov kvôli schodom?
Už nie! Schodiskový výťah Stannah je všetko, čo potrebujete, 
aby boli vaše schody opäť bezpečné.

Zákaznícka podpora 24h/7d

Vynikajúca kvalita výrobkov

154 rokov výrobca

Na celom 
Slovensku

www.stannah.sk

0800 162 162
Zavolajte zadarmo

SH
L1

*Ponuka sa nekumuluje s inými zľavami a kampaňami. Platí do 24. 2. 2023

10%
ZĽAVA

*-

Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť 
na zakúpenie stoličkového výťahu 
peňažný príspevok od štátu.
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Zhody, trofeje
i celé poľovnícke zbierky.

(PASOVACIE TESÁKY)
Kúpim veci z 1. a 2.
sv. vojny + výkup

vzduchoviek a mincí.

Celá SR
tel. 0940 723 073

trofejeeu@gmail.com
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379 €

479 €

579 €

449 €

479 €

579 €

549 €

649 €

729 €

1599 €

5799 €

1,64 x 1,66 x 4 m 

2 x 2 x 4 m 

2,58 x 2 x 4 m 

3 x 2 x 4 m 

3 x 2 x 4 m 

3 x 2 x 4 m 

3 x 2,15 x 4 m

3 x 2 x 4 m 

3 x 2 x 4 m 

4 x 2,7 x 4m 

6 x 4 x 10 m 

GNOM 

GRETA 

GLORIA 

GALA

GENIO

GARANT 

GAMMA 

GULLIVER 

GOLIÁŠ 

GOLEM 

GIGANT 

DOPRAVA ZADARMO

VŠETKO SKLADOM

UŽ OD

379 €


