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AUTOSERVIS
 ... už aj dodávky do 6 t

0911 870 299

UMYVÁRKA
... od 4 € 

0915 834 386

AUTOSÚÈIASTKY
... všetko skladom 

0907 870 299

. skPNEUSERVIS
0918 892 002

Pri kúpe
4 ks pneu

D A R È E K Y
P R E  V Á S

REGISTRUJ NÁKUPY 
A VYHRAJ KAMERU

A INÉ...

Menej starostí
vďaka Auto-pneu
centrám Vianor

Menej starostí
vďaka Auto-pneu
centrám Vianor

Pri kúpe
4 ks pneu

D A R È E K Y
P R E  V Á S

REGISTRUJ NÁKUPY 
A VYHRAJ KAMERU

A INÉ...

0944 164 017            

KÚPIME
STARÉ KRESANÉ 

DUBOVÉ A SMREKOVÉ
HRANOLY

A STARÉ SLNKOM
OPÁLENÉ DOSKY
HUMNO, STODOLA
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ŠTARTUJEME JARNÚ SEZÓNU

POZRI PONUKU NA ZADNEJ STRANE

Kolobežky, odrážadlá, bicykle, elektrické autíèka, 
šmyk¾avky, pieskoviská, trampolíny

67x32_titulka_bicykel.indd   1 26.03.2019   12:17:26

Od pondelka

1. apríla

do soboty

6. apríla

-49%

-47%

Diskont Kvetov,  Kriváň 479 (pri kruhovom objazde), tel. 0905 502 240, otvorené od Po - So od 8:00 do 20:00

Ruža záhradná
rôzne farby, cena za kus

2,99 € 3,99 €

Viola F1 10 pack
rôzne farby, cena za pack

2,49 €  4,99 € 

Primula 5 ks
rôzne farby, cena za kus

0,79 €  1,49 € 

Surfínia 10 pack
rôzne farby, cena za pack

2,99 €  5,99 € 

-50%-25%
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VSKO

Každý týždeň:
Lučenec, Veľký Krtíš, Poltár, Fi-
ľakovo, Vidiná, Halič, Boľkovce, 
Mikušovce, Panické Dravce

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

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

lucenecko@regionpress.sk

Redakcia: Železničná 26 
LUČENEC

INZERCIA

DISTRIBÚCIA (30 000 domácností)
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Renáta Sláviková   0908 979 491
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
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Ve¾ký Krtíš

Poltár

Luèenec

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV 57.000 Bratislavsko Východ
BZ 67.000 Bratislavsko Západ
DS 26.000 Dunajskostredsko
GA 30.000 Galantsko+Šaliansko
HC 24.000 Hlohovecko+Sereďsko
KM 15.000 Komárňansko
LV 30.000 Levicko
MA 25.500 Malacko
NR 48.000 Nitriansko
NZ 35.000 Novozámocko
PK 21.000 Pezinsko
PN 32.500 Piešťansko+NM+MY
SC 25.000 Senecko
SE 31.000 Senicko+Skalicko
TO 38.000 Topoľčiansko+PE+BN
TN 52.000 Trenčiansko+DCA+IL
TT 45.500 Trnavsko
ZM 18.000 Zlatomoravsko

BB 50.000 Banskobystricko+BR
KY 30.000 Kysucko=CA+KM
LI 35.500 Liptovsko=LM+RK
LC 30.000 Lučenecko+VK+PT
MT 39.250 Martinsko+TR
OR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS
PB 30.000 Považsko=PB+PU
PD 35.000 Prievidsko
ZV 36.500 Zvolensko+DT+KA
ZH 26.500 Žiarsko+ZC+BS
ZA 52.000 Žilinsko+BY

BJ 29.000 Bardejovsko+SK+SP
GE 25.000 Gemersko = RV+RS+RA
HU 25.000 Humensko=VT+SV+ML
KE 82.750 Košicko
KS 22.250 Košicko okolie
SL 12.000 Ľubovniansko
MI 30.500 Michalovsko+TV+SO
PP 35.000 Popradsko+KK
PO 40.000 Prešovsko+SB
SN 30.000 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.

Posledný marcový víkend sa toho po-
sunulo dosť. Predovšetkým čas. Ten si, 
na pomery u nás, na našom Slovensku, 
vybral netradičný smer. Poskočil vpred. 
O hodinu. Niečo sa pohlo vpred. Koneč-
ne. Aspoň niečo. Napokon, ročné obdo-
bia iba málokedy sklamú, aj keď, aj ony 
si robia v posledných rokoch viac-menej 
čo chcú.

Je to určite dobrá správa, ak pozor-
ne sledujeme, koľkí politici nás chcú 
vrátiť späť. Teda, hovoríme stále o čase, 
späť v čase. Najlepšie do deväťdesiatych 
rokov. A celý ten vtedajší systém ešte 
podľa nich treba zdokonaliť. Treba iba 
„ministrovať“ a mafia to bude riadiť. 
Všetko. Politiku, štát, biznis, spravod-
livosť, nepostihnuteľnosť a k tomu ako 
na prídavok aj všetkých nás. Ponuky s 
takýmto rozdelením úloh, zdá sa, lietajú 
medzi vysmiatymi politikmi a zamrače-
nými kriminálnikmi aj dnes. Devätde-
siate roky, či dokonca roky tridsiate, v 
čase americkej prohibície? Jedna časová 
hodinka posunu vpred je v tom akosi 
biedne osamotená. Na tých, ktorí to ešte 
zo zotrvačnosti a aj z pracovnej povin-
nosti z času na čas pripomenú zas z času 
na čas niektorí politici nabrýzgajú, že sú 
to zločinci a ničitelia všetkého, k čomu 
sa Slovensko dopracovalo. Cez rozkrá-
danie eurofondov, cez podvody a de-
fraudácie, cez volebné podvody, cez ne-
dodržiavanie sľubov, cez zdravotníctvo, 
školstvo, vedu a kultúru, ktoré sa ledva 
držia na kolenách. Áno, všetci hovoríme 

o zločincoch a podvodníkoch. A zjavné 
dôkazy poukazujú na tých skutočných, 
vyrehotaných, zahojených, milujúcich 
„smotánky“ a iné spoločenské poduja-
tia pre našu morálnu a hodnotovú spo-
dinu, mysliacu si, ako je len „navrchu“. 
Všetkých tých, ktorí sa oblápajú s mafi-
ánmi, objednávateľmi vrážd a zároveň 
neúnavne kandidujú kam sa len dá. 
Veď za peniaze „tých idiotov, čo chodia 
do práce“, sa predsa dá žiť. Alebo za pe-
niaze, ktoré prichádzajú zo zahraničia 
„tým idiotom na škôlky, na dopravu, na 
diaľnice, na tunely“. No nikdy sa k nim 
nedostanú, lebo...  Lebo na Slovensku 
je to tak. „Moc nie je ani zlá, ani dobrá. 
Moc sa môže stať dobrom, moc sa môže 
stať zlom, záleží iba na tom, kto ako ju 
používa, kto ako s ňou dokáže zaobchá-
dzať.“ Spomenul raz Ladislav Mňačko. 

Spomínajú sa aj predčasné voľby. 
Dobre vedieť. Lebo ak sa máme posunúť 
aj o viac ako hodinu, potom treba ve-
dieť ako. Prišiel čas, o ktorom sa zvyk-
ne vravieť – je najvyšší. Chce to vyzvať 
politikov, aby sa konečne prestali zao-
berať sami sebou a spome-
nuli si, že tu žije či živorí 
aj ďalších zhruba päť a 
pol milióna ľudí. Chce to 
významný posun a nielen 
v čase.

Tak už niečo 
posuňme, pekný 
týždeň!

Posúvanie času

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Smútočná spomienka

 

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.
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DOBROVOĽNÁ DRAŽBA
Rodinný dom

Fiľakovo 
Najnižšie podanie: 27 300,00 EUR

Termín konania dražby: 
dňa 23.04.2019 o 10:45 hod.
Miesto konania dražby: 
Salónik BYSTRICA na 
1. poschodí, Hotel LUX BB, s.r.o., 
Námestie slobody 2, 974 01    

                                                                                        Banská Bystrica.
Dražobná zábezpeka: 6 000,00 EUR
Predmet dražby: Rodinný dom súp.č. 1311 postavený na parc.č. 
1334 a  pozemky parc.č. 1333 a 1334 o  celkovej výmere 447 m2. 
Predmet dražby je evidovaný na LV č. 4079, k.ú. Fiľakovo. 

Kontakt: 02/32202724, 0911 833 859, 
krajicek@platitsaoplati.sk, www.platitsaoplati.sk
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DOBROVOĽNÁ DRAŽBA
3 izbový byt 

Lučenec
Najnižšie podanie: 28 530,00 EUR

Termín konania dražby: 
dňa 23.04.2019 o 10:00 hod.
Miesto konania dražby: 
Salónik BYSTRICA na 1. poschodí, 
Hotel LUX BB, s.r.o., Námestie slo-
body 2, 974 01 Banská Bystrica.

Dražobná zábezpeka: 7 000,00 EUR
Predmet dražby: trojizbový byt č. 36, na 2.p., vchod: 20, v bytovom 
dome súpisné č. 2901, postavenom na parcele registra „C“ evidovanom 
na katastrálnej mape pod parcelným č. 7202/19. priestoru na spoloč-
ných častiach a spoločných zariadeniach domu súp. č. 2901 je o veľkosti 
716/69720. Predmet dražby je evidovaný na LV č. 6937, k.ú. Lučenec. 

Kontakt: 02/32202724, 0911 833 859, 
krajicek@platitsaoplati.sk, www.platitsaoplati.sk
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Posvietili sme si na výhody
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ZIMNÉ PNEUMATIKY

V CENE

ZIMNÉ PNEUMATIKY

V CENE

TANKOVACIA KARTA 

800 €
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Lesy sú neoddeliteľnou súčasťou ob-
razu Slovenska. Tvoria najdokonalejšie 
rastlinné spoločenstvo v prírode. Lesné 
porasty sú živými organizmami, ktoré 
rastú, dospievajú a hynú podľa toho sa k 
ním treba správať. Význam lesov pre člo-
veka je nenahraditeľný preto si zaslúžia 
našu ochranu a to nielen počas mesiaca 
lesov.

Les a všetko čo v ňom žije po stáročia 
existovalo v dokonalej harmónii. V lese 
nič nezostane nazmar, všetko má svoje 
miesto, význam a trvanie, to je prirodze-
ný kolobeh života. Apríl je u nás od roku 
1952 oslavovaný ako mesiac lesov. Lesy 
pokrývajú plochu okolo 2 miliónov hek-
tárov, čo je asi 42 percent rozlohy Sloven-
ska. Z hľadiska štruktúry sú u nás zastú-
pené listnaté lesy (50 percent) ihličnaté 
(31 percent) a zmiešané (19 percent).

Lesy majú ekologický význam, sú 
súčasťou krajiny, majú hospodársky vý-
znam a sú dôležité pre zdravie a pohodu 
človeka. Lesy upravujú teplotu aj vlhkosť 
krajiny. Pod stromami je vždy o niekoľko 
stupňov chladnejšie. (Zatiaľ nie je známy 
iný materiál ktorý by pri danej hmotnosti 
odviedol toľko tepla ako živý strom). Ko-
rene stromov spevňujú pôdu, čo je dôleži-
té najmä na brehoch riek, alebo strmých 
svahoch hôr, kde spomaľujú eróziu. Stro-

my sú veľkí producenti kyslíka a zo vzdu-
chu naopak odbúravajú hromadiaci sa 
oxid uhličitý, ktorý potrebujú na proces 
fotosyntézy. Les tiež zachytáva pracho-
vé častice a podieľa sa na odstraňovaní 
niektorých škodlivých látok zo vzduchu. 
Lesy sú domovom mnohých rastlín a živo-
číchov, ktorým poskytujú úkryt a potra-
vu. Tie sú súčasťou potravinového reťaz-
ca. V lese je vysoká druhová biodiverzita.

Život lesa závisí aj od zdrojov staveb-
ných látok a stopových prvkov, ktoré rast-
liny čerpajú vo forme vodných roztokov. 
Na základe toho sa vyvinula určitá orga-
nizácia koreňov. V najvyššej, na živiny 
najbohatšej vrstve hrubej 5-20 cm je horné 
koreňové poschodie. Nachádza sa v ňom 
až 80 percent všetkých živých koreňov. 
Pod ním je stredné koreňové poschodie 
a napokon spodné koreňové poschodie, 
ktoré môže siahať až po hladinu spodnej 
vody.

Začal sa mesiac lesov

» red
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ŽP EKO QELET a.s.

A BEZ POPLATKOV!!!
www.ekoqelet.sk

Bez poplatkov za administráciu!
Bez chodenia na dopravné inšpektoráty!

Bez čakania v radoch!
Navštívte naše zberné miesta

a my odhlásime Vaše vozidlo za Vás!

Lučenec   0911 102 658       Malý Krtíš    0911 570 045
Poltár           0911 101 376

45
-0

00
6Dispečing SK - 0950 333 222

Lučenec

Použitá kávová usadenina je v do-
mácnosti pomerne vzácna vec. Preto si 
nezaslúži iba to, čo s ňou robíme, a to, 
že ju vyhadzujeme. Napríklad, určite 
je výborná na absorbovanie pachov v 
chladničke. Stačí, ak ju dáte do misky 
a uložíte do zadnej časti chladničky. 
Účinná bude niekoľko týždňov.  Po vy-
bratí z chladničky ju dajte do kompostu 
alebo použite ako hnojivo.

Kávový usadenina spoľahlivo od-
stráni zaschnuté škvrny na kuchyn-
skom pulte, sporáku či hrncoch

Pri odstraňovaní škvŕn postupujte 
tak, ako keby ste používali bežný čis-
tiaci prostriedok. Kávovú usadeninu 
naneste na handričku a niekoľkokrát 
prejdite po zašpinenom povrchu.

Len málokto vie, že zvyšky kávy 
obsahujú veľké množstvo minerálov, 
ktoré správnym využitím obohacujú 
pôdu. Nájdeme v nich meď, draslík, 
horčík, fosfor, no azda najdôležitejší 
je dusík. Jeho postupné uvoľňovanie 
sa do pôdy prináša rovnaký osoh ako 
dlhotrvajúce hnojivo. ČOmamná vôňa 
kávy je navyše pre veľa škodcov neprí-
jemná. Kávová usadenina odpudzuje 
spoľahlivo slimáky, mravce a chrobá-
ky. Keď ju zmiešate s kôrou z citrusové-
ho ovocia (citróny, pomaranče, grepy), 
zmes vône presvedčí mačky, aby sa 
takto označeným miestam vyhýbali. 
Možno by stálo za zváženie ochrániť 
takto pred mačacími výkalmi aj detské 
pieskoviská. 

Ak idete vysádzať nové rastlinky, 
máme tiež skvelý tip. Odhrňte približne 
20 cm zeme na viac, pôdu zasypte ká-
vou, zahrňte a až potom saďte. Pozor na 
to, aby sa korene rastliny, či semienka 
nedotýkali kávy (minimálny odstup by 
mal byť 10 centimetrov).

Vysušenú usadeninu rozsypeme 
okolo kvetov a kríkov ešte pred tým, 
ako ich polievame.  Aj tu však platí, 
že treba správne zvoliť rastliny, ktoré 
kávou pohnojíme - z tých záhradných 
volíme tie, ktoré obľubujú kyslejšiu 
pôdu - rajčiny, zemiaky, jahody, brus-
nice. Rovnaký postup môžete zvoliť pri 
črepníkových rastlinách a kvetoch. Ak 
používate radšej tekuté hnojivá, zalej-
te odpad z kávy ešte raz vodou (tento 
raz môžete použiť vlažnú, či priamo 
studenú), dobre premiešajte a zalie-
vajte. Zvyšky kávy nikdy nevylievajte 
do umývadla, ale založte si kompost, 
ktorý skvele obohatí či už bytové, alebo 
záhradné rastliny dusíkom.  

Káva je užitočná aj po vypití

» red     

Lucenec.ko
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Teplé slnečné lúče prebúdzajú k no-
vému životu prírodu navôkol – trvalé 
okrasné rastliny, ovocné stromy, ale aj 
nadšených záhradkárov. Marec a apríl 
sú najvhodnejšími mesiacmi na začatie 
prípravných prác v záhrade, či začatie 
výsadby nových okrasných kvetín a 
drevín  a na tvorbu domácej zeleninovej 
záhrady. 

Do záhradných prác sa treba pustiť 
s vopred premysleným plánom, čo vám 
vaša záhrada niekoľkokrát do roka vráti, 
tým, že krásne rozkvitne, či bohato uro-
dí. V dnešnej dobe je práve starostlivosť 
o vlastnú záhradu vhodným relaxom a 
doplnkom k zamestnaniu.

Práce v zeleninovej záhrade závi-
sia hlavne od počasia, ktoré býva na jar 
väčšinou premenlivé. Počas slnečného 
a suchého počasia sa zemina v záhrade 
dobre drobí, preto je dobre ju pripraviť 
na siatie semien. Najprv povrch pôdy 
jemne prehrabeme, vytriedime z nej ka-
mene, konáriky a ďalšie nečistoty, ktoré 
na záhon nepatria. Následne si vytýči-
me, ktorým smerom pôjdu zeleninové 
riadky. Najlepšia orientácia riadkov je v 
smere sever – juh, teda množstvo dopa-
dajúceho svetla je dostatočné, rastlinky 
pohltia vychádzajúce ako i zapadajúce 
slnko. V prípade, ak budete riadky sme-
rovať v smere východ – západ, rastlinky 
na severnej časti riadkov sú  počas celé-
ho dňa v tieni, preto pomalšie dozrievajú 
a menej rodia. 

Ako prvú v poradí môžeme začať siať 

popínavú zeleninu ako napríklad hrach 
a bôb. Bôb umiestňujeme  do stredne 
ťažkých až ťažkých pôd bohatých na hu-
mus. Obe rastlinky majú pomerne veľ-
ké semená, ktoré sadíme do vzájomnej 
vzdialenosti 40-60 cm. Tieto rozostupy 
dodržiavame aj pri ďalších druhoch ze-
leniny. Dobrou radou na záver je umiest-
nenie niekoľkých semien navyše na 
konci riadku, aby sa nimi mohli nahra-
diť prípadné nevyklíčené semená. 

V našich klimatických podmien-
kach sadíme cibuľu začiatkom apríla 
potom, hneď ako pôda po zime pre-
schne. Pre pestovanie cibule je potrebné 
pripraviť záhon. Záhon prerýľujeme do 
maximálnej hĺbky 15 -20cm a necháme 
ho uľahnúť. Semená umiestňujeme do 
ľahších až stredne ťažkých pôd oboha-
tených humusom do hĺbky 1 – 1,5 cm. 
Počas vegetácie pravidelne okopávame 
záhon s cibuľou, aby nebol zarastený 
burinou a počas suchých dní záhon pra-
videlne zalievame. Avšak cibuľu nepo-
lievame v druhej polovici vegetačného 
obdobia. Počas celého obdobia rastu a 
dozrievania neprihŕňame k cibuli zemi-
nu, aby neutvárala dlhé krky. 

Roboty ako „na kostole“

» red

JARNÁ  AKCIAJARNÁ  AKCIA

ZÁHRADNÍCTVO

Kalonda
ZÁHRADNÍCTVO

Kalonda

Všetko pre Vašu záhradu a balkónVšetko pre Vašu záhradu a balkón

Záhradníctvo
Kalonda

    0907 133 813 
Zvolenská cesta, Lučenec
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V  dnešnej dobe je častokrát aj dô-
sledkom vysokých cien nehnuteľností 
v  praxi využívaný právny inštitút ná-
jomnej zmluvy, a to najmä podľa Záko-
na o krátkodobom nájme bytu (ďalej len 
ako „Zákon“). 

Napriek špeciálnej právnej úprave 
krátkodobého nájmu bytu obsiahnutej 
v  predmetnom Zákone sa na právny 
vzťah založený takouto zmluvou bude 
aj naďalej vzťahovať všeobecná právna 
úprava nájmu bytu obsiahnutá v ust. § 
685 až § 716 Občianskeho zákonníka, 
a  to podporne, t. j. ak Zákon nebude 
danú otázku upravovať odlišne. Hneď 
na úvod je potrebné si uvedomiť, že na 
to, aby sa zmluva o nájme bytu spravo-
vala ustanoveniami Zákona, musí táto 
spadať pod pôsobnosť Zákona, pričom 
pri posudzovaní tejto otázky je potreb-
né vychádzať na jednej strane zo  zá-
konnej definície krátkodobého nájmu 
bytu, ako aj z negatívneho vymedzenia 
pôsobnosti Zákona vo vzťahu k niekto-
rým nájomným pomerom. 

Na účely Zákona sa pod krátkodo-
bým nájmom bytu rozumie nájom zalo-
žený nájomnou zmluvou, ktorá je uzav-
retá podľa Zákona, spĺňa náležitosti 
podľa § 3 Zákona a na základe ktorej ná-
jom vrátane jeho predĺžení trvá najviac 
šesť rokov. V súvislosti s otázkou pôsob-
nosti Zákona na konkrétnu nájomnú 
zmluvu môže nastať situácia, kedy dôj-

de k  platnému uzatvoreniu nájomnej 
zmluvy, avšak túto nebude možné pod-
radiť pod pôsobnosť Zákona. V takomto 
prípade by sa táto zmluva spravovala 
právnou úpravou nájmu bytu obsiah-
nutou v Občianskom zákonníku. Pri 
pohľade na dĺžku trvania nájomného 
vzťahu založeného nájomnou zmluvou 
podľa Zákona možno postrehnúť zá-
sadný rozdiel oproti úprave nájmu bytu 
obsiahnutej v Občianskom zákonníku. 

Dĺžka trvania nájomného vzťahu 
podľa Zákona je limitovaná, a  to tým 
spôsobom, že nájomnú zmluvu je mož-
no uzatvoriť len na dobu určitú, najdlh-
šie na dva roky. Napriek vyššie uvede-
nému však Zákon zmluvným stranám 
umožňuje, aby si krátkodobý nájom 
bytu na základe dohody predĺžili, a to 
za rovnakých podmienok najviac na 
ďalšie dva roky, a  to dvakrát. Naopak 
Občiansky zákonník neustanovuje ča-
sové obmedzenie nájmu bytu, keďže 
účastníkom zmluvného vzťahu pone-
cháva možnosť, či sa rozhodnú nájom-
ný vzťah uzavrieť na dobu určitú alebo 
neurčitú.

Krátkodobý nájom bytu 
vo všeobecnosti a jeho doba trvania

» Tím advokátskej kancelárie 
   V4 Legal, s.r.o.

Našou vizitkou je spokojnosť
zákazníkov po celom Slovensku.

 

BEZ DEMONTÁŽE

Zameranie, odborné poradenstvo
a cenová kalkulácia ZADARMO!

Najlepšia obnova strechy v najlepšej cene
obnova:  eternitových

plechových    
plochých         

NAJ - STRECHA s.r.o.

Materiál - prvotriedna kvalita

0940 776 203
Pre dôchodcov špeciálna zľava!
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V školách vedieme žiakov k vzťahu k 
životnému prostrediu a k jeho ochrane. 
Realizuje sa to rôznymi aktivitami a 
existujú aj projekty na environmentál-
nu výchovu. 

Na našej škole pravidelne robíme 
brigády, triedime odpad, vysádzame 
zeleň a pozývame si odborníkov na 
stretnutia so žiakmi s témami životné-
ho prostredia a prírody. Takéto aktivi-
ty sa však dejú na mnohých školách. 
Tu si totiž veľmi dobre uvedomujeme, 
čo môže spôsobiť environmentálna 
negramotnosť, resp. čo spôsobuje. Na-
priek nekvalitným a preplneným štát-
nym vzdelávacím programom by sa 
dalo povedať, že škola sa stáva akýmsi 
centrom environmentalistiky pre deti a 
mládež. Avšak, máme to veľmi zložité. 
Na jednej strane žiakom ukazujeme dô-
ležitosť prírody, na druhej strane sme 
svedkami brutálnej devastácie biosféry 
nielen vo svete, ale aj u nás na Sloven-
sku, o čom nás presvedčujú mnohé do-
kumentárne fotografie, videozáznamy, 
ale  aj vlastné skúsenosti. Pília sa stro-
my v mestách, v lesoch a horách, ťaží 
sa drevo, v súvislosti s poľnohospo-
dárstvom sa využívajú škodlivé látky, 
znečisťujú sa rieky a jazerá, netriedi sa 
odpad, tvoria sa skládky a pod. Samot-
ný štát, miestna samospráva negatívne 
ovplyvňujú vzťah k zeleni. Často sa za 
devastáciou skrývajú osobnosti spo-
ločenského života, ktoré, paradoxne, 
filozofujú o životnom prostredí. 

Už vo fáze plánovania výstavby sa 
s požehnaním úradov vyrúbu stromu. 
Pod zámienkou chorobnosti a často 
bez náhradnej výstavby. Ignoráciu 
najvyššieho stupňa týchto dní bolo 
znivočenie zdravých borovíc v okolí 
Mohyly M. R. Štefánika pre zlý výhľad. 
Ak sa zase zapojíte do enviroprojektu, 
vyžiada si to toľko papierov, že sa strá-
ca ekologický cieľ. Na druhej strane je 
tu aj ľudská sebeckosť. Do práce radšej 
autom... Odpíliť strom, aby na niekoho 
nespadol (pozor, aj bilboardy sú poten-
ciálne nebezpečné)... Odstrániť strom, 
lebo tieni... Zabetónovať trávnik, lebo 
nemám kde parkovať... Bývať čo naj-
bližšie k lesu... Vystrieľať divú zver, 
ktorá sa utieka k ľudským obydliam... 

Ako to zmeniť? Žiaľ, škola to ne-
zvládne. Tá nerozhoduje o zeleni Slo-
venska. Často ani nie obyčajný občan. 
Všetko ničenie prírody je v súlade so 
zákonmi, tak nepomôže ani kvalitná 
envirovýchova.  

Všetko spomenuté je v protikla-
de so snahami škôl vychovať žiaka so 
vzťahom k Zemi. Takýchto protikla-
dov je veľmi veľa aj v iných oblastiach. 
Učitelia ťahajú za kratší koniec. A kým 
budú slová v rozpore so skutkami, k 
zmene nedospejeme, lebo žiaci si veľmi 
dobre uvedomujú tento rozpor. Kým to 
však svet pochopí, môže byť neskoro - a 
to nie je klišé. 

Envirovýchova

» Ján Papuga 
riaditeľ ZŠ

AKCIA
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»PREDÁM RÔZNE SÚČIAST-
KY NA ZETOR 25 TELEFÓN 
0908461442
»Predám Peugeot 206, 
pohon benzín+LPG a 
Suzuki JIMNY 4x4. Tel: 
0903844567

»Kúpim staré mopedy, pi-
onier, babeta, stadion, aj 
diely. tel. 0949154017
»Kúpim staré motorky typu 
jawa 250/350 0908795502

»Predám rod. dom so zá-
hradou v obci Ľuboreč, cel-
ková výmera 3132 m2, Cena: 
39000 €, t. č: 0903258809
»Predám zariadený plynofi-
kovaný dom v Holisi. Zasta-
vaná plocha 562m2 záhra-
da 2525m2. Cena 14700€. 
t.č. 0903546127

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682
»Predám sklolaminátové 
žumpy o objeme 5.000, 
8.000 a 10.000 litrov a vo-
domerné plastové šachty. 
Cena od 650 €. Doveziem, 
osadím, vykonám aj tla-

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

03 BYTY / predaj     

05 DOMY / predaj     

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 mobil-
ný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za kaž-
dých začatých 30 znakov textu 
vášho inzerátu vrátane me-
dzier. 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 uverej-
niť v ľubovoľných iných našich 
novinách, LC zameňte za skrat-
ku novín, ktorú nájdete na 
zadnej strane vľavo dolu. Služ-
bu PlatbaMobilom.sk technic-
ky zabezpečuje ELET, s.r.o.

04 BYTY / prenájom 

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

1. Deň začínajte raňajkami.
Prvé denné jedlo má najväčší efekt, 

keď môžete pokojne sedieť a vnímať chuť 
jedla. Ak nestíhate ráno doma, urobte si 
čas v práci, radšej príďte skôr a doplňte si  
energiu na doobedie hneď zrána.

2. Jedzte dostatok vlákniny. 
Má vysoký sýtiaci efekt a nebudete 

mať tak skoro hlad. Porcia ovsených vlo-
čiek s ovocím ráno dokáže naštartovať 
do celého dňa. Nezabudnite, že príjem 
vlákniny vyžaduje aj zvýšený príjem 
tekutín.

3. Zvoľte nízkotučné výrobky. 
Pred sardinkami v oleji uprednostnite 

tuniaka vo vlastnej šťave, pred tavený-
mi, veľmi často vysokotučnými syrmi, 
uprednostnite nízkotučné typu cottage, 
alebo tvaroh. Nízkotučné výrobky opro-
ti tým tučným môžu mať až o 30 percent 
energie menej, čítajte etikety. Množstvo 
tuku sa udáva vždy na 100 gramov.

4. Používajte malé taniere. 
Je to jednoduchý trik. Jedlo na veľ-

kých tanieroch sa ľahšie stratí, máte 
pocit, že ste zjedli málo, veď ani tanier 
nebol pokrytý. Ak jedlo zakrýva celý 
malý tanier, človek má skôr pocit, že si 
doprial hodne.

5. Každý deň si dajte porciu ovocia.

6. Na každú porciu ovocia zjedzte dve 
porcie zeleniny.

7. V chladničke si usporiadajte 
potraviny

A to tak, aby tie zdravšie a energeticky 
menej výkonné boli vpredu.

8. Užívajte probiotiká vprirodzenej 
podobe. 

Jogurt so zachovalou flórou alebo aci-
dofilné mlieko podporujú činnosť trá-
viaceho traktu.

9. Doprajte si. 
Malý kúsok horkej tmavej čokolá-

dy, alebo malý pohár vína Vám urobí 
radosť. Striktné odriekanie obyčajne 
vedie k rýchlemu porušeniu prísnych 
diétnych obmedzení. A pocit zlyhania je 
to najhoršie, čo sa pri vytrvalosti môže 
stať. Každý návrat k režimovým zme-
nám už môže ísť obyčajne ťažšie, alebo 
menej úspešne.

10. Hýbte sa. 
Pohyb je prevencia 

pred ochoreniami a aj ich 
terapia. Bez každoden-
ného pohybu to proste 
nejde.

Desatoro zdravého stravovania, 
alebo malé no efektívne zmeny v strave

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
Diabetologička, odborníčka na poruchy 

metabolizmu a výživy

Samospráva plánuje 
rozšíriť kamerový
systém o 13 kamier     
     Rozšírenie mestského kamerového systému o 13 
otočných kamier je jedným z aktuálnych zámerov 
samosprávy Lučenca, ktorým chce zvýšiť bezpeč-
nosť v meste. S týmto cieľom sa uchádza o dotáciu 
od Rady vlády SR pre prevenciu kriminality. Celko-
vý rozpočet projektu je viac ako 31.100 eur, z toho 
spolufinancovanie samosprávy vychádza zhruba 
na 6200 eur.
     „Bezpečnosť mesta je pre nás priorita. Vieme, 
že aj tento systém zabezpečovania bezpečnosti je 
pre nás veľmi dôležitý a výsledok je to, že máme 
okolo 30 kamier, a žiadame peniaze na rozšírenie 
o ďalších 13,“ uviedla primátorka Alexandra Pivko-
vá. Samospráva podľa jej slov mieni niektoré staré 
kamery aj vymeniť.
     Podľa dôvodovej správy, ktorú v tejto súvislosti 
dostali mestskí poslanci, má umiestnenie kamier 
aj preventívny charakter. „Občania sú informova-
ní o ich zavedení, čím sa cítia v meste bezpečnejšie 
a potenciálni páchatelia v týchto miestach svoju 
činnosť nepáchajú, keďže vedia, že sú sledovaní 
kamerami,“ uvádza mesto.
     Ako dodáva v správe, nové kamery by mali 
okrem iného pribudnúť na Ulici osloboditeľov, Cin-
torínskej, Hurbanovej, Zlatej uličke, ale aj v mest-
skom parku či na sídliskách Rúbanisko II a III. Lu-
čenecký kamerový systém v súčasnosti pozostáva 
z 31 kamier. Funguje od roku 2005 a monitoruje 
predovšetkým centrum mesta a sídliská.

» TASR

Chorobnosť na chrípku 
v BBSK mierne klesá, 
vyskytol sa ale prípad 
SARI
        
Akútnych respiračných ochorení (ARO), ako aj 
chrípky a jej podobných ochorení (CHPO) je v 
Banskobystrickom kraji o niečo menej, ako pred 
týždňom. ARO je menej o 16 percent a CHPO o ne-
celých desať percent. Regionálny úrad verejného 
zdravia (RÚVZ) v Banskej Bystrici zaevidoval ale 
jeden prípad ochorenia na SARI u dospelého muža 
z okresu Poltár.
      Ako informovala hovorkyňa banskobystrického 
RÚVZ Mária Tolnayová, klinické príznaky ochore-
nia u tohto muža boli teplota, bolesti hlavy, sťaže-
né dýchanie, neskôr strata vedomia. „Hospitalizo-
vaný bol na ARO, kde ho napojili na umelú pľúcnu 
ventiláciu. Pacient nebol očkovaný proti chrípke. Z 
nosohltanového výteru bol potvrdený vírus chríp-
ky A,“ uviedla.
      Epidemiológovia RÚVZ v Banskej Bystrici, ktorý 
zbiera a analyzuje údaje za celý Banskobystrický 
kraj, evidujú v tomto týždni v absolútnych číslach 
takmer 5300 prípadov ARO, čo je chorobnosť 1614 
prípadov na 100.000 obyvateľov v starostlivos-
ti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Čo sa týka 
CHPO, evidujú 551 prípadov, čo je chorobnosť 159 
na 100.000 obyvateľov. Štatistiku urobili na zákla-
de hlásení 61 percent lekárov pre deti a dorast a 46 
percent lekárov pre dospelých.   

» TASR
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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

www.balkona.eu
0948 787 777

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

balkóny zimné záhrady 

AKCIA ZĽAVA DO 30% Možnosť výhry 300 €

zasklievanie terás

Tel.: +421 915 918 980,  +421 Tempus Car, Šafáriková 91, 048 01 Rožňava e-mail: tempusroznava@gmail.com918 957 263

Renault odporúča

Od 
Štýlové a praktické kombi
Batožinový priestor 443 l, rádio, klimatizácia
5 rokov záruka Renault

Renault CLIO Grandtour
Rodinné vozidlo

Ponuka je len informatívna a nie je záväznou ponukou na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Uvedená cena platí pri využití bonusu pri výkupe starého vozidla. Zmluvná záruka Renault 5 rokov/100 000 km (podľa toho, čo nastane skôr) sa riadi konkrétnymi záručnými 
podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Renault CLIO Grandtour: kombinovaná spotreba 4,0 – 5,2 (l/100 km), emisie CO2 104 – 118 (g/km). Uvedené spotreby paliva a emisie CO2 sú zmerané metodikou stanovenou podľa platných právnych 
predpisov vyžadovaných pre homologizáciu vozidla. Vyobrazenie vozidla je len ilustratívne.

10 990€
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Uzávierka ďalšieho čísla Lučenecko
je 3.4.2019.

Objednávka plošnej inzercie na čísle 0905 915 039
alebo na: lucenecko@regionpress.sk

Najčítanej
šie

regionálne

noviny

VIZITKY
0905 915 039
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Občianska
riadková
inzercia
kovú skúšku. T.č.: 0905 
925 991
»Čistenie hrobov a obno-
va písma, serióznosť, ko-
rektnosť a spoľahlivosť. 
T.Č. 0919 205 521

»Roznos letákov 
0907514585

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 8 dolu.

Nedávno mi jeden riaditeľ rozprával 
o tom, že jeho dcéra vyštudovala uni-
verzitu, má vysoký plat v konzultačnej 
firme a nič nevie. Teda vie - prezentovať 
seba. Stretávam sa s tým často – dob-
rá sebaprezentácia, slabšie výsledky. 
Mnohí ľudia dokážu diskutovať o všet-
kom a ich hlavným výstupom sú pre-
zentácie. Spoločnosť je plná hovorcov, 
ktorí nič nepovedia, analytikov a teore-
tikov, ktorí nevedia urobiť nič užitočné, 
ľudí, ktorí chcú ovládať druhých a ne-
vedia viesť ani sami seba, firiem, kto-
ré sa priživujú na stravných lístkoch, 
nepotrebných auditoch a certifikátoch.

Hlavné je vraj predať. A tak máme 
prezentácie, krásne obaly a kampa-
ne. Niekedy chýba obsah a výsledok. 
Predstavujem si kňaza Vladka Maslá-
ka z Dobrého pastiera ako si pripravuje 
prezentáciu o pomoci ľuďom. Smiešne. 
Jeho prezentáciou je skutočná pomoc. 
Ani chlapi, ktorých má okolo seba, by 
so schôdzami a  prezentáciami ďaleko 
nedošli. Treba pripraviť drevo, zakú-
riť, navariť jedlo, podojiť ovce, kravy 
a kozy, umyť a ošetriť tých, čo práve 
prišli. Jeden svätec raz povedal, že vie-
ra sa dá šíriť rôznym spôsobom, v nut-
nom prípade aj slovami.

Nedávno prišiel ku mne bývalý šéf 

z firmy Ryba Žilina, dnes dôchodca, 
Marián Beniač. Referoval mi o svojich 
projektoch – testovanie novej verzie 
systému Agrokruh, nové modulárne 
návrhy a prototypy kruhových domče-
kov. Ukazuje mi nové aktivity v zbere 
hliníkového odpadu na školách Pre 
Alina. Prišiel si ku mne po vrece ovčej 
vlny, ktorú som mu priniesol z Dobrého 
pastiera. Berie ju na testovanie do po-
nožiek Fusakle. Žiadne schôdze, popi-
sy a prezentácie – len práca a výsledky. 

Viem, že nestačí iba niečo vymys-
lieť a vyrobiť. Marketing a predaj sú 
dôležité. Aj prezentácie a workshopy 
sú niekedy potrebné. Len v akej miere? 
Niekedy sa mi zdá, že medzi schôdza-
mi, prezentovaním a robením zápisov 
už nezostal čas na prácu. Zdá sa, že 
žijeme v dvoch svetoch – v tom jednom 
sa oceňujú reči a čas 
na poradách. Ten 
druhý je o práci a 
výsledkoch, bez 
zbytočných slov. 
Učme deti práci, nie 
prázdnym rečiam.

Čo ich to učia?

» Ján Košturiak

M Á Š  FILIP A ?

R A DI S A  S  TEB O U 
P O R O Z P R Á V A M E.
 
N A P ÍŠ  N Á M  N IEČ O  
Z A UJÍM A V É O  S EB E 
V  Ž IV O TO P IS E:

A E- LUC EN EC - A IM T@ A DIEN T. C O M

S I TEC H N IC K Ý  
TA LEN T,

K TO R Ý  S TR Á C A  
P O JEM  O  Č A S E,  

P O K IA Ľ IDE O  S TR O JE 
A  Z A R IA DEN IA ?

INZERCIA
0905 915 039
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Miriam Hašková 
haskova@regionpress.sk 
0905 915 039

OZVITE SA NÁM

Týždenníky siete REGIONPRESS sú 
prvým regionálnym médiom, ktoré na 
základe zmluvy s UPSVAR zabezpečia 
pre svojich inzerentov splnenie všeo-
becných zákonných povinností.
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NEJDE VÁM BIZNIS?KONTAKTUJTE NÁS
lucenecko@regionpress.sk

0905 915 039

WWW.REGIONPRESS.SK
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Veľkosť inzerátu 49,5 x 61,5mm

Za sumu 

399 €
v počte

1.500.000 ks  
85
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85
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Veľkosť inzerátu 49,5 x 61,5mm

Za sumu 

399 €
v počte

1.500.000 ks  
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85
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Volajte 0905 915 039
32
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AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

Kritériá 
pre spoluprácu s AIW:
· opatrovateľský kurz a prax

·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 
· vek 25 až 60 rokov

roko tro t k R kúsku
r r r k Č rv kríž

neustále dostatok ponúk
-dňov rnusy r kúsk živnosť

Honorár brutto 75 €,  80 €, 90 €  za 24 hod.
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

AIW má zástupcov
v rôznych mestách Slovenska!

Zavolajte na bezplatné číslo
0800 24 24 44

a dohodnite si osobné stretnutie.
Pracovať môžete už o pár dní!

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 

09
-4
0

Komíny s najlepším pomerom ceny a kvality na trhu

Ruské skleníky - ZGT

     429,- 
362,-€

viac ako
300

modelov

        4
362

prev.: Bánovce n. Bebr. - showroom  
prev.: Pezinok          -   0917 861 305 
prev.: ������������������-   0918 250 213 
prev.: Košice            -   0915 147 170  
prev.: Nitra                -   0908 136 854 
prev.: Bans.Bystrica -  0915 905 112  

www.krby-tuma.sk
tel. 0905 394 055

KRBY

kkkkkkkkkk

 kachle

DOVOZ 
   SR 
  do 5 
prac.dní 

Záhradné  krby    grily, 
                 pece
                 ATLAS
                  hnedý

 pece TUMA

40
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www.konstrukter.sk

info@konstrukter.sk
Tel.: 0908 914 180

OPERÁTOR VÝROBY 
800 - 1000 EUR/netto

���������
900 - 1100 EUR/netto
�������������� 

11 EUR/hod.

����������������������
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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

Akcia platí od 29. 03. 2019 do 04. 04. 2019 alebo do vypredania zásob.

Má kvalitné, vzduchom plnené pneumatiky s 
drôtovým výpletom ráfikov, voľnobežný prevod 
a V-brake brzdy na obe kolesá. Je vybavený 
pomocnými kolieskami. Hmotnosť bicykla je 
10,3 kg. Výška dieťaťa 107 - 138 cm.

DINO Bikes 165XC 2017 BMX 

bežná cena

99,90€

97 90 €

16“

Klubová cena

DINO Bikes Detská prilba Raptor

11 39 €
Klubová cena
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