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Smútočn

á spomi

Smútočná spomienka
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Poltár

Luèenec
Ve¾ký Krtíš

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

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

57.000
67.000
26.000
30.000
24.000
15.000
30.000
25.500
48.000
35.000
21.000
32.500
25.000
31.000
38.000
52.000
45.500
18.000

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

Dňa 28. decembra uplynie rok,
čo nás navždy opustil
náš milovaný manžel,
otec, starý otec a zať

Ladislav Fábián z Rožňavy.

S láskou a úctou spomínajú manželka, syn Ladislav
s rodinou, dcéra Monika s rodinou a svokra.
.

NEJDE VÁM
BIZNIS?

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

50.000
30.000
35.500
30.000
39.250
38.600
30.000
35.000
36.500
26.500
52.000

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

29.000
25.000
25.000
82.750
22.250
12.000
30.500
35.000
40.000
30.000

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

KONTAKTUJ
T

E NÁS

lucenecko@regionpress.sk

Východné Slovensko

0905 915 039

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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+ v nepárnom týždni navyše:
Divín, Mýtna, Dobroč, Lovinobaňa, Tomášovce, Tuhár, Ružiná,
Kotmanová, Podrečany, Želovce,
Bušince, Pôtor, Dolná Strehová,
Závada

o
islav
a, syn Lad .
manželk
omínajú rodinou a svokra
s
a úctou sp
.
S láskou ou, dcéra Monika
s rodin

+ v párnom týždni navyše:
Málinec, Kalinovo, Cinobaňa,
Breznička, Veľká Ves, Točnica,
Veľká nad Ipľom, Kokava nad
Rimavicou, Rapovce, Fiľakovské
Biskupice

Nechajme sa viesť skutočnými osobnosťami a nie jedincami, ktorí nechápu či dokonca odmietajú tieto hodnoty, ak sú v rozpore
s ich osobným vnímaním „práva“.
Nepodľahnime trendu už takmer živelnej politickej zbabelosti, na silnejúcu
prítomnosť ktorého sa spoliehajú ľudia bez
charakteru, no s plnými ústami o národe.
Lebo iba taká zbabelosť umožňuje bez
adekvátnych dôsledkov – hoci aj v podobe
politickej či zjavne zákonnej zodpovednosti tvrdiť, že biele je čierne a že čierne
nie je až tak čierne, podľa toho, ako sa to
mocensky a majetnícky komu hodí. A to v
priamom a zjavnom rozpore so zákonmi,
morálkou a etikou.
O niekoľko dní tu teda máme Medzinárodný deň patriotizmu. Vlastenectva.
Toho, čo je základom ochrany záujmov
štátu. A štát sme my, občania. Nie politické strany a nie ich protagonisti. Hoci si to
myslia a sú o tom zjavne – aj
na príkladoch ich konania –
presvedčení. Je čas vyviesť
ich z ich omylu.
Pekný týždeň, milí čitatelia, i s pripomienkou
na vlastenectvo také,
akým by malo byť.

p miLeandisklav Fábián z R

DISTRIBÚCIA (30 000 domácností)
Každý týždeň:
Lučenec, Veľký Krtíš, Poltár, Fiľakovo, Vidiná, Halič, Boľkovce,
Mikušovce, Panické Dravce

Nie, nejde o jazykový subštandard v
titulku, je to presný a korektný citát. Konkrétne, tieto slová adresoval Slovákom Ján
Pavol II. počas návštevy našej krajiny v
roku 1995. V preklade - „patriotizmus, áno!
Nacionalizmus, nie!“ Tieto dve vety niekoľkokrát zopakoval a poslucháči nemohli byť
na pochybách, čo nimi myslí a na čo poukazuje. Prečo pripomínať myšlienku, ktorá
je takmer štvrťstoročie stará a jej autor už
ani nežije? Lebo je príležitosť a je aj najvyšší
čas. Tou príležitosťou je blížiaci sa Medzinárodný deň patriotizmu (23. januára) a výzvou sú mnohé a čoraz častejšie javy, ktoré
do našej spoločnosti vnášajú viacerí politici
a ich vlastnou hlúposťou výrazne obmedzení adoranti. Patriotizmus alebo vlastenectvo je láska a oddanosť vlasti, hrdosť
na jej minulosť a prítomnosť, úsilie chrániť
záujmy vlasti. Vlastenec je človek, ktorý cíti
národnú hrdosť. Na rozdiel od nacionalizmu sa patriotizmus neviaže na národ, ale
na územie či krajinu, prípadne politický
národ, teda obyvateľov danej krajiny.
Je pekné, ak je človek hrdý na svoj národ, ak sa za tú hrdosť nehanbí. Je tolerovateľné, ak si z toho spraví politický program.
No rovnako si musí vážiť všetky ostatné
normy. Zákon, morálku, etiku, spoločensky uznávané pravidlá. Toto je patriotizmus ku ktorému nás vyzval Ján Pavol II.

ie rok

INZERCIA

Miriam Hašková
0905 915 039
Distribúcia:
Renáta Sláviková
0908 979 491
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
www.facebook.com/lucenec.ko
Šéfredaktor: Ivan Brožík

„Patriotizmus tak, nacionalizmus ne!“
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financie / SLUŽBY

Daňové povinnosti v januári
Je ich samozrejme viac, ako možno plýva, že vozidlo je predmetom dane
na tak malej ploche spomenúť, ale naďalej. Pod pojmom „používanie vopripomeňme si tie základné, ktoré sa zidla na podnikanie“ je potrebné chátýkajú asi najväčšieho počtu občanov. pať aj dosahovanie príjmov z podniDaň z motorových vozidiel alebo kania a z inej samostatnej zárobkovej
tiež „cestná“ daň - Predmetom tejto činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č.
dane je vozidlo, ktoré sa v zdaňova- 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení
com období používa na podnikanie neskorších predpisov. Ide o príjmy z
v zmysle § 2 Obchodného zákonní- podnikania a príjmy z inej samostatka alebo na dosahovanie príjmov nej zárobkovej činnosti, napr. súdz podnikania a z inej samostatnej nych znalcov, exekútorov, športovcov
zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a podobne.
a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z
Priznanie k dani z nadobudnutej
príjmov a je evidované v Slovenskej nehnuteľnosti - To podávajú len tie
republike. Podnikaním sa rozumie fyzické a právnické osoby, ktorým prisústavná činnosť vykonávaná samo- budla v uplynulom roku nehnuteľnosť
statne podnikateľom vo vlastnom alebo nastala zmena do 31. januára.
mene a na vlastnú zodpovednosť za Priznanie k dani z nehnuteľností je
účelom dosiahnutia zisku. Podľa toh- daňovník povinný podať príslušnému
to ustanovenia jedným z významných správcovi dane do 31. januára toho
pojmových znakov podnikania je zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu
sústavnosť, teda úmysel podnikateľa vznikla daňová povinnosť podľa stavykonávať túto činnosť opakovane, vu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.
pričom kritérium sústavnosti spĺňa
Ak daňovník podal priznanie k
aj sezónna činnosť, prípadne činnosť, dani z nehnuteľností v termíne do 31.
ktorú podnikateľ na určitý čas preru- januára a v ďalšom období sa stane
ší, napr. z dôvodu práceneschopnosti, vlastníkom ďalšej nehnuteľnosti alenedostatku pracovných príležitostí, bo dôjde k zmene druhu alebo výmevoľných dní, a pod.
ry pozemku, účelu využitia stavby,
Na základe uvedeného, aj keď po- bytu alebo nebytového priestoru alečas prerušenia činnosti sú vozidlá bo mu zanikne vlastníctvo, správa,
nevyužité, je naplnený predmet dane nájom alebo užívanie nehnuteľností,
z motorových vozidiel. Skutočnosť, že je povinný podať čiastkové priznanie
podnikateľ nepoužíva vozidlo každý k dani z nehnuteľností príslušnému
deň, nespôsobí prerušenie samotnej správcovi dane z nehnuteľností.
» red
podnikateľskej činnosti, z čoho vy-

-10%

NAJLEPŠIE CENY

IBA V NAŠEJ PREDAJNI
mikušovská
cesta 3022

74
2,50 € /kg

HRÁDOCKÉ PÁRKY
cca 800 g

1,80 €/ks 720 g
0,60 €/ks 180 g

Lučenec

0,65 € /ks
/ks

HRÁDOCKÁ
JEMNÁ SALÁMA
500 g

OTVÁRACIE HODINY:
PON – PIA: 7.00 – 15.00 hod.

3,90 € /kgg

HRÁDOCKÁ
SUCHÁ SALÁMA
cca 600 g
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4,40 € /kgg

HRÁDOCKÁ
SLANINA
cca 350 g

.sk

4
farmári / bývanie
Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj
02 AUTO-MOTO / iné
»Kúpim staré mopedy,pionier, babeta,stadion, aj
diely. tel.0949154017
»Kúpim malotraktor Terra, Vari Agzat alebo TZ4K
0904995579

03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682

09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC

Farmári už stratili trpezlivosť
Ešte koncom decembra sa europo- ho upozorniť, že pri Košiciach sa pácha
slanci z Výboru Európskeho parlamen- veľký podvod s eurodotáciami na pôdu
tu pre kontrolu rozpočtu v Gyňove v v oveľa väčšom rozsahu, ako je prípad
okrese Košice-okolie stretli s farmármi Rošková,“ povedal. Zároveň vyjadril
z východného a južného Slovenska z presvedčenie, že delegácia rozprúdi
Iniciatívy poľnohospodárov. Cieľom tému zneužívania agrodotácií, o ktorej
návštevy Slovenska bolo preskúmať pred svojou smrťou písal aj zavraždený
využívanie poľnohospodárskych dotá- novinár Ján Kuciak.
cií z rozpočtu Európskej únie. Farmári
Český poslanec Tomáš Zdechovský
na problémy poukazovali aj s približ- ako člen delegácie označil informácie,
ne 50 poľnohospodárskymi strojmi s ktoré si od farmárov z východného Slotransparentmi, ktoré boli popri ceste venska počas posledných dvoch dní
na trase z Barce do Gyňova.
vypočul, za neuveriteľné. Ako hovorí,
Poľnohospodári hovorili napríklad je potrebné vyvodiť dôsledky a osobnú
o sofistikovanej korupcii, nerešpek- zodpovednosť. Podľa neho takýmto
tovaní súdnych rozhodnutí zo strany spôsobom európske dotácie fungovať
Pôdohospodárskej platobnej agentúry, nebudú. „V 27 štátoch EÚ to proste
podnikaní finančných skupín s pôdou, funguje, prečo to nemôže fungovať na
neplnení sľubov, či zastrašovaní. Pred- Slovensku,“povedal s tým, že doterajstaviteľ iniciatívy František Oravec vní- šie opatrenia vlády nie sú dostatočné a
mal spoločné stretnutie za zúfalý krok musia sa oveľa viac sprísniť.
farmárov. „Okrem pána generálneho
prokurátora Čižnára nás nikto nechce
vypočuť. Mnohými listami sme sa snažili požiadať premiéra o stretnutie. Sľúbil, že sa s farmármi stretne. Chceme
» TA SR

Uzávierka ďalšieho čísla
Lučenecko je 23.1.2019.
Objednávkaplošnej inzercie 0905 915 039
alebo na: lucenecko@regionpress.sk

11 HOBBY A ŠPORT
»Kúpim kroje aj časti mince bankovky pohľadnice
obrazy hodiny hodinky vyznamenania vojenské veci
parožie a iné 0903868361
47-007

12 DEŤOM
13 RôZNE / predaj
»Predám prvorepublikový
nábytok z masívu vo výnimočnom stave. Kontakt:
alena.ulicnikova@gmail.
com

14 RôZNE / iné

Dispečing SK - 0950 333 222

Chcete si
podať
inzerát?

45-0006

Lučenec

15 HĽADÁM PRÁCU

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera LC medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP LC 12 Predám kočík,
0987 654 321.

Bohatá výbava
Zimné pneumatiky

5 rokov záruka
�������������������

��������������������
���������������������

Tempus Car������������������������������������������������
68-06

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.
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, LC zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na
zadnej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.
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5
myslím si / bývanie, relax

NENAŽRANCI
Najprv mi dovoľte popriať všetko najsamlepšie v novom roku,
všetkým ľuďom
dobrej vôle. A teraz
mi dovoľte napísať
niečo o sviniach
nenažraných. Áno, bohužiaľ, takto tvrdo musím nazvať vraj “pánov” poslancov, ktorí si bez hanby zvýšili od nového roku platy o nehoráznych 1514 eur!
Áno aj ja som poslanec, ale na
rozdiel od mojich kolegov ja osobne a
poslanci nášho hnutia Obyčajní ľudia
a nezávislé osobnosti (OĽANO), sme
jediní predložili do parlamentu ešte v
októbri návrh, aby sa platy politikom
nezvyšovali. Samozrejme, nepodporil
nás ani jeden jediný koaličný poslanec
a tým zabezpečili, aby sa platy poslancom skokovo takto nehorázne zvýšili.
Už rok predtým predseda SNS povedal predsedom klubov, že keď mi
nebudeme otvárať tému zmrazenia
platov, tak oni - rozumej SNS, SMER a
Bugárovci, budú ticho a platy sa zvýšia.
Vtedy som im to, našťastie, na poslednú chvíľu prekazil a tak utreli zobáky.
Tentokrát si Danko spiknutie proti
ľuďom poistil dokonalejšie a vyšlo im

to. Bohužiaľ aj za prispenia niektorých
opozičných strán. A čo ma najviac
mrzí, Pellegrini sa zahral na slepú
babu a nepovedal proti nemorálnemu
zvýšeniu platov ani ťuk. Keď sa pýtate
prečo, tak zrejme aj preto, lebo si aj on
takto sám sebe prilepšil o 2 tisíc eur
mesačne!
Čo s tým? Predložil som do parlamentu na najbližšiu schôdzu návrh
novely, ktorá by zvýšenie platov zrušila a zaviedla by pravidlo, aby sa platy
poslancom zvyšovali vždy len presne
o toľko, o čo narastú v priemere platy
zamestnancom na celom Slovensku.
A teraz uvidíme, kto využije šancu na
opravu svojho zlyhania. Budem veľmi rád, ak si kolegovia z iných strán
uvedomia, že zvýšiť
si samým sebe plat
o 1514 eur, kým
ľuďom Pellegrini
zvýšil ceny tepla,
elektriny a plynu
v priemere o 7% a
dôchodky o trápnych 7 eur, nie je ani
správne a ani morálne.

AKCIA

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

Lucenec.ko

Inzerát, ktorý predáva

0905 915 039

Martiinn Kopor
a
Matej Miikkllia
ian

Foto: Peter Berčík

STAVEBNÉ
PRÁCE:
Ján
Kamenský

www.agrosev.sk

Predseda BBSK
BANSKOBYSTRICKÝ
SAMOSPRÁVNY KRAJ

LES - INDRO s.r.o.
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STAVEBNÉ
PRÁCE:
Ľudovít
Neupaver

5

MEDIÁLNI
PARTNERI

SPONZORI

Vssttuuppnnéé: 1 € / osoobba

6
politika, zdravie / relax

»Snáď sympatická 55 hľadá priateľa. 0949286711
ZN.Nájdem Ťa?

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

Rodičia urobili pri mojej výchove
jednu zlú a jednu dobrú vec. Zlou vecou je, že ma prísne vychovávali, aby
som hovoril stále pravdu a hlasno kričal
keď vidím neprávo. Táto vlastnosť mi
narobila veľa silných nepriateľov. Tou
dobrou vecou bolo v podstate to isté,
lebo pravdovravnosť a boj za spravodlivosť ma ženú každý deň dopredu.
Posledných 15 rokov tvrdo kritizujem rozkrádanie, tunelovanie štátu,
zlé politické rozhodnutia a prešľapy v súdnictve a za to som trestaný
mediálnym lynčom na moju osobu,
kde ma rôznymi vymyslenými kauzami
politici a oligarchovia chcú zdiskreditovať. Aj keď tieto útoky moja rodina
znáša veľmi ťažko, mňa stále utvrdzujú
v to, že robím správnu vec.
Pre mnohých politikov som nepohodlnou osobou. Nevlastním média,
tak ako niektorí slovenskí oligarchovia
a preto brániť sa vymysleným útokom
na moju adresu je často nemožné. Vždy
som sa bránil súdnou cestou. Za posledných 15 rokov som bol účastníkom
viac ako 10 súdnych sporov. Napadol
som napríklad i vyjadrenie Lipšica,
ktorý tvrdil, že má prepis nahrávky
medzi mnou a Sadikim. Zažaloval som
generálnu prokuratúru a na súde žiadal
o zverejnenie telefonátu. Samozrejme
žiadnu nahrávku nemajú, lebo takýto
telefonický rozhovor sa nikdy neuskutočnil a súd som vyhral. Podobných

súdov vrátane disciplinárnych bolo
viacero. Zakaždým som vyhral, lebo
bojujem za pravdu a spravodlivosť a
moje hodnotové nastavenie je také, že
sa mi priečia nezákonné veci a preto ich
jednoducho nerobím.
Bohužiaľ občania nesledujú rozhodnutia súdov tak ako sledujú oligarchami vlastnené média, ktoré o mne z
pochopiteľných dôvodov hovoria len a
len lži.
Drahí občania, neprosím týmto textom o podporu, ale prosím, aby ste sa
zamysleli, či je možné vyhrať všetky
súdne spory ak by nebola pravda na
mojej strane. Tiež prosím zvážte, či
chcete mať prezidenta vedca (ktorý o
riadení štátu nevie nič), právničku (ktorá bojovala 10 rokov za akúsi skládku
v Pezinku), politikov (ktorí napáchali
veľa škôd v našej vlasti), alebo človeka,
ktorý celý život bojuje iba za spravodlivosť, bol predsedom Najvyššieho súdu,
ministrom spravodlivosti, nebojí sa oligarchov a sľubujem, že budem vždy
hovoriť len pravdu, odkrývať korupvše
ciu a bojovať za Vás všetkých.

3Ø 4Ë44-  4
44444444444444444444 Ī4 ===

Dostali ste chuť na pravé talianske espresso
z čerstvo namletej kávy?
Alebo to skôr bude jemné latte?
Či capuccino s kvalitne našľahanou penou?
Teraz už nemusíte robiť kompromisy.
Všetky tieto druhy Vám vo vysokej
kvalite pripraví kávovar nemeckého výrobcu

Melitta Caffeo Solo & Perfect Milk.

20x32x45,5 cm

NAJMENŠÍ
PLNOAUTOMATICKÝ
KÁVOVAR NA SVETE !
Objednávky:

0907 / 727 205

kavovary@regionpress.sk

499

EUR

CENA VRÁTANE 12KG KÁVY

+KÁVA NA POL ROKA ZADARMO*
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JUDr. Šttefan Harabin
občiaanský kandidát
na prezidenta SR
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16 ZOZNAMKA

HARABIN: Otvorme oči.

Objednávateľ: JUDr. Štefan Harabin, Bratislava

Občianska
riadková
inzercia
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Metabolizmus, bazálny
metabolizmus, potreba energie
Čo to je metabolizmus?
Metabolizmus je súbor všetkých biochemických dejov v tele človeka, pri
ktorých sa nepretržite spracúvajú všetky
látky do tela prijaté, alebo v tele vytvorené tak, aby bola zabezpečená správna
funkcia ľudského tela. Predstavuje komplexné a zväčša aj komplikované deje:
ɧWYRUEDPROHN¼ODb]O¼ÏHQ¯QɜQD]¿YDQ£
ako anabolická úloha.
ɧUR]SDGSRXŀLW¿FKDOHERQHSRWUHEQ¿FK
]O¼ÏHQ¯Q ɜ QD]¿YDQ« DM NDWDEROLFNRX
úlohou.
Metabolické deje sú riadené zväčša
rôznymi enzýmami. Dochádza pri nich
NbVSUDF¼YDQLXELHONRY¯QFXNURYWXNRY
YLWDP¯QRYPLQHU£OQ\FKO£WRNDQXNOHRY¿FKN\VHO¯Q0HG]LDQDEROL]PRPDbNDWDEROL]PRP¼ORKRXPXV¯E\ħURYQRY£KD
$NQLHMHÏRP¶ŀHE\ħ]bU¶]Q\FKSU¯ÏLQ
dochádza k narušeniu rovnováhy a objavujú sa rôzne ochorenia.
Aj keď v humánnej PHGLF¯QH KRYRU¯PH Rb ĀXGVNRP WHOH SRGREQ« SURFHV\
prebiehajú vo všetkých živých organizPRFK3ULDPRRGQLFK]£YLV¯Y]QLNUDVW
a život všetkého živého.
Aký je to bazálny metabolizmus?
Bazálny, teda základný metabolizmus

*6 BALÍKOV 1 KG KÁVY FERLUCCI (40% ARABICA,
60% ROBUSTA) VYSTAČÍ NA POL ROKA PRI
SPOTREBE 4 KÁV DENNE

DOPRAVA ZADARMO
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je taký, ktorý je potrebný na udržanie
]£NODGQ¿FK ĀXGVN¿FK IXQNFL¯ SUL PLQLmálnej fyzickej a psychickej aktivite,
SULLGH£OQ\FKYRQNDMģ¯FKSRGPLHQNDFK
Nazýva sa aj kľudový energetický výdaj.
Je to minimálne množstvo energie potrebnej na udržanie všetkých výlučne
QHY\KQXWQ¿FKGHMRYYbWHOHɜQDÏLQQRVħ
srdca, ciev, na dýchanie, trávenie, obnovu buniek, udržanie telesnej teploty. Je
stanovené pre organizmus v pôstnom
a pokojnom stave. Predstavuje asi 40-70
percent potrebnej celkovej dennej energie, v závislosti od veku, životného štýlu,
hmotnosti, pohlavia, fyzickej aktivity.
Na výpočet bazálneho aj celkového
metabolizmu sú rôzne spôsoby, viaceré
URYQLFH QDSU¯NODG SRGĀD +DUULV%Hnedicta, Jamesa, Cunninghama alebo podľa
6YHWRYHM ]GUDYRWQ¯FNHM
organizácie.
Všetky
Y\Xŀ¯YDM¼ U¶]QH NRHҤcienty, ktoré zosúlaďujú s vekom a hmotQRVħRX

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

7
zamestnanie

Týždenník lučenecko hľadá
na roznos novín a letákov počas víkendov
spoľahlivého kolportéra
pre obec:

• breznička •
- mzda min. 2,50€ brutto za jeden roznos
+ príplatky za väčší počet strán, roznos letákov,
náročnosť rajónu
info: 0908 979 491
alebo e-mail: lucenecko@regionpress.sk

VIZITKY

0905 915 039

LETÁKY

0905 915 039

KONTAKTUJ
T

E NÁS

Lucenec.ko

lucenecko@regionpress.sk
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75-06

NEJDE VÁM
BIZNIS?

8
EDITORIÁL / SLUŽBY

AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

www.konstrukter.sk
������������������������
info@konstrukter.sk

trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
tneustále dostatok ponúk
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
tQonukyBKQrFNVžov-oQBtrovBtFǥov

OPERÁTOR VÝROBY
��������������������
���������
��������������������
���������������
��������������������
��������������
�����������

-21%
89€

69

Pobyt „Zimná krása Oravy„
na 5 dní/ 4 noci s polpenziou
a Programom iba za
132.- EUR/ 1 osoba a pobyt !!!

���������������
���������������������������������

�������������������������
���������������������
����������������������

V cene: uvítací aperitív, ubytovanie, stravovanie,
folklórne vystúpenie a zájazd do Jablonky ( PL )
Bonus: vstup do sauny - 2 hodiny s 30% zľavou!!!
Voľné termíny: 4.2. – 8.2. | 11.2. – 15.2. 2019

�����������������������������

����������������

PRAVIDELNÝ TURNUS.
�������������������������������������
������������������������������

�����������������

�������

Penzión *** Oravská horáreň
Oravský Podzámok č. 396
Rezervácie: 0918 591 942
www.oravskahoraren.sk

€

Akcia platí do 24. 01. 2018 alebo do vypredania zásob.

V ponuke aj pobyt:
Polročné a Jarné prázdniny,
Veľkonočný pobyt a dotácia pre dôchodcov.

����������������������

90

Liptovský Mikuláš EURONICS TPD, OD PRIOR, Štúrova ul. 1968, 044/562 1674
Lučenec EURONICS TPD, OD Prior-Stred, tel. 047/433 3332
Žilina EURONICS TPD, Prielohy 1012/1C, tel. 0917 493 211
Žiar nad Hronom EURONICS TPD, OD Prior-Stred, tel. 045/673 2289
Zvolen EURONICS TPD, RETAIL PARK, tel. 045/540 1845

��
�����
� ���
��
���
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03-0008

Facebook: aiwsk

VÝPREDAJ

32-0007

85-0085

www.aiw.sk

Zimná krása Oravy

Firma ����� Vám ponúka prácu
s nástupom ���������������������

��������������������������
cleissro@gmail.com

SONY CFD-S70 / PRENOSNÉ RÁDIO

AIW má zástupcov
Kritériá
v rôznych mestách Slovenska!
pre spoluprácu s AIW:
Zavolajte na bezplatné číslo
· opatrovateľský kurz a prax
0800 24 24 44
· dobrá znalosť nemeckého jazyka a dohodnite si osobné stretnutie.
· vek 25 až 60 rokov
Pracovať môžete už o pár dní!

27-0011

NEMÁTE PRÁCU

������������������

Honorár brutto 70 €, 80 €,90 € za 24 hod.

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

