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» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

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

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

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.

Ladislav Fábián z Rožňavy.

Západné Slovensko
BV
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LV
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SE
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TN
TT
ZM
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24.000
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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

ejšie
Najčítan
ne
regionál
noviny

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

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

51.100
30.000
35.500
30.000
39.250
38.600
35.500
35.000
36.500
26.500
52.000

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

31.000
25.000
25.000
82.750
22.250
13.100
30.500
40.000
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

Východné Slovensko
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91

LETÁKY

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

0905 915 039
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Smútočná spomienka
.

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

s ro
a úct
S láskou ou, dcéra Monika
s rodin

DISTRIBÚCIA (30.000 domácností)
Každý týždeň:
Lučenec, Veľký Krtíš, Poltár, Fiľakovo, Vidiná, Halič, Boľkovce,
Mikušovce, Panické Dravce

žeme ovplyvniť my sami.
Čo tak potešiť sa z vlčích makov, letného dažďa, úprimného susedského pozdravu, alebo „iba“ z toho, že nateraz nemusíme brať lieky, pichať si injekcie, ležať na
tvrdom lôžku v nemocnici. Alebo na zemi
pod mostom. Každý z našich dní, ktoré sú
nám dopriate, je totiž neobyčajný. Aj ten,
ktorý sa končí únavou, veď predsa človek
bol stvorený na to, aby tvoril a nie iba
trovil. A tak som tentoraz naozaj nevybral
žiaden v kalendári polotučným písmom
vytlačený významný medzinárodný deň.
Ale pripomínam, dovolím si, prepáčte mi,
že každý deň stojí za to. Nikto z nás ani
len netuší, na ktorý z nami
prežitých dní budeme raz
o veľa rokov spomínať ako
na deň výnimočný. Krásny, úžasný...
Za pokus to stojí, takéto pocity z budúcnosti
skúsiť prežívať v
prítomnosti. Veľa
šťastia!

otec,
.
RožňavyLadislav
Fábián z
a, syn
.
Ladislav ou spomínajú manžedilknou
a svokra

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
www.facebook.com/lucenec.ko
Šéfredaktor: Ivan Brožík

Opäť po týždni všetko dobré vám, milí
čitatelia! V predstihu som sa pozeral do
kalendára, aké významné dni nás v nasledujúcom týždni čakajú a zrazu mi to
došlo. Často hľadáme obsah v nepodstatnom a nevidíme či dokonca sme
zabudli vidieť to podstatné v našich
životoch.
No skúste, len tak – spontánne – čo je
pre vás naozaj dôležité? Čo je pre človeka
dôležité? Čo treba na to, aby sme pocítili kúsok šťastia, ako majster Jan Werich
raz povedal „ten malilinký kousek pokakanýho štěstíčka“?
Slovensko je zvláštna krajina. Patríme medzi najviac zadlžené spoločenstvá
občanov v Európskej únii. Klesá naša
spotreba, začíname šetriť na nákupoch,
mnohí to robia už roky. Na druhej strane – sme krajinou, kde sa najviac predá
osobných áut. Kde sa pomerne veľmi veľa
lieta na dovolenky, kúpené na pôžičku.
Kde je najvyšší počet exekúcií. Kde je jeden z najvyšších počtov samovrážd.
Naše psychické zdravie upadá, to fyzické chátra a pritom by stačilo to, čo mô-

Smútočn

Miriam Hašková

Neobyčajne obyčajné dni

3
právnik radí / SLUŽBY, bývanie
Nástup na rodičovskú dovolenku
(práva a povinnosti zamestnanca)
Rodičovskú dovolenku možno chápať
dvoma spôsobmi. V prvom prípade nasleduje po uplynutí materskej dovolenky a bez
rozdielu na ňu môže nastúpiť matka alebo
otec dieťaťa. V druhom prípade je to obdobie považované za materskú dovolenku, ale
v zastúpení otcom, čiže prípad, keď starostlivosť o novonarodené dieťa vykonáva otec.
V nasledujúcom texte sa zameriame na
prvý prípad. Na prehĺbenie starostlivosti o
dieťa môže matka aj otec dieťaťa požiadať
zamestnávateľa o rodičovskú dovolenku.
Nakoľko nemusí nástup na rodičovskú
dovolenku nasledovať bezprostredne po
materskej dovolenke, začína rodičovská
dovolenka vtedy, keď o ňu zamestnanec požiada svojho zamestnávateľa. Je potrebné
mať na mysli, že nárok na rodičovskú dovolenku platí najviac do dosiahnutia 3 rokov
života dieťaťa. Táto dovolenka sa poskytuje
v rozsahu, o aký rodič žiada, spravidla však
najmenej na jeden mesiac, avšak nie dlhšie
ako do dňa, v ktorom dieťa dosiahne 3 roky
veku. Rozdielna situácia nastane v prípade
dieťaťa, ktorého zdravotný stav si vyžaduje dlhšiu osobitnú starostlivosť. V prípade
dieťaťa, ktorého zdravotný stav si vyžaduje
osobitnú starostlivosť, je zamestnávateľ povinný umožniť zamestnancovi, ktorý o to
riadne požiada, rodičovskú dovolenku až
do dňa, kedy dieťa dosiahne 6 rokov veku.
Rodičovská dovolenka môže byť čerpaná aj opakovane, resp. prerušovane
(po prerušení je možné opätovne požiadať

o ďalšie čerpanie). Zamestnávateľ sa môže
so zamestnancom dohodnúť aj tak, že rodičovskú dovolenku možno poskytnúť najdlhšie do dňa, v ktorom dieťa dovŕši 5 rokov
veku, a ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom vyžadujúcim osobitnú starostlivosť, najdlhšie do dňa, v ktorom dieťa dovŕši 8 rokov veku, a to najviac
v rozsahu, v ktorom sa táto dovolenka nečerpala. Zamestnanec teda môže posunúť,
resp. odložiť čerpanie rodičovskej dovolenky o dva roky. Jej rozsah však ostáva nezmenený. To znamená, že ak si zamestnanec
vyčerpal túto dovolenku v plnom rozsahu,
logicky už nemá možnosť ju posunúť alebo odložiť. Zamestnanec musí písomne
oznámiť zamestnávateľovi najmenej
jeden mesiac vopred predpokladaný
deň nástupu na rodičovskú dovolenku, predpokladaný deň jej prerušenia,
skončenia a tiež akékoľvek zmeny týkajúce sa týchto údajov. Na záver možno
konštatovať, že zamestnanec (žena či muž)
môže, ale nemusí čerpať rodičovskú dovolenku a zamestnávateľ je naopak povinný
poskytnúť rodičovskú dovolenku zamestnancovi, ktorý o ňu požiadal a spĺňa zákonom stanovené podmienky.

AKCIA
OD

S KOMPLET
MONTÁŽOU
VRÁTANE
MURÁRSKYCH
PRÁC

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

e-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk

Slovenčina naša
Nie boty,
botník, ale topánkovník.
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zdravie, hlavu hore / bývanie

Mediteriánska diéta

Krehkáči

(dokončenie)

Neslovníkové slovo krehkáč ozna- sa nevyrába v mliekarni, podnikatelia
čuje ľudí, ktorí si myslia, že rozu- nevyrastajú v inkubátoroch, život sa nemejú veciam, prečo sa dejú a vedia žije za pecou, ale naostro.
všetko vedecky zdôvodniť a sú slepí
Lekár a kňaz, Marek Orko Vácha, vo
voči tomu, čo je záhadné a tajomné. svojej knihe píše: „Ako je niekto spokojKrehkáči politici chcú riadiť spoločnosť ný v zázemí, ako je možné premrhať žia pritom ju ničia, krehkáči ekonómovia vot, premrhať čas, premrhať svoje pesnaprávajú ekonomiku, ktorú sami na- trofarebné nadanie, talent, charizmy,
rušili. Krehkáči lekári liečia to, čo sa vie hrivny, ako je možné zasypať svetlo v
vyliečiť samo a dávajú deťom chemikálie duši odpadkami preflákaného času,
na utlmenie hravosti a energie. Živé sys- ako ľahko je možné odhodiť život do
témy, ktoré nás presahujú, sú komplexné koša, ako moc málo žijeme život, ako
a antikrehké – prirodzené stresory, krízy moc málo venujeme pozornosť životu,
a problémy ich posilňujú, systémy, ktoré napriek tomu, že nič nie je také dôleživytvára človek sú však krehké. Kedysi té ako život. Toto je hriech a je to jediný
chceli ľudia rozkazovať vetru a dažďu a hriech na svete, nežiť život, nevyplávať
aj dnes nám rôzni „vizionári“ rozprávajú na oceán, tárať, potĺkať sa v prístave,
o ďalších revolúciách 4.0.
večne kritizovať kde čo a kde koho, nič
Ochraňujeme svoje deti od nepohody a nevytvoriť, zhadzovať, ohovárať a zhápádov, izolujeme ich od reálneho života, ňať novinky.”
prekonávania prekážok a riešenia probléKrehkáči
teoretimov a ich riešení, dávame im antibiotiká zujú, plánujú a pri
na soplík a zametáme pred nimi cestičky. probléme zmiznú.
Niektorí krehkáči sa psychicky zosypú Antikrehkí
ľudia
po kritike na internete. Kedysi mali mladí sa objavia v čase
namiesto psychológa motyku a namiesto kríz a urobia, čo treinternetu roľu. Netvrdím, že ťažká práca ba. Tí prví sú silní
na poli je to, čo ľudí povznáša a internet v rečiach, tí
je zlo, ktoré škodí. Iba si myslím, že stále druhí v čiviac ľudí žije v akomsi virtuálnom svete. noch.
Ovocie nerastie v supermarkete, mlieko
» Ján Košturiak

Keď sa hovorí o mediteriánskej diéte
(MD), mnohým napadne pizza, gyros,
falafel, cestoviny lasagne, prípadne
dlhý biely chlieb. Je to však úplne inak.
Táto diéta obsahuje vo veľkej miere čerstvé ovocie a zeleninu, orechoviny, rybu,
ako aj olivový olej.
Typické pre MD:
ɧ2EVDKXMHYHĀD]HOHQLQ\RYRFLDRUHFKRY
strukovín, ktoré sú prirodzenou súčasťou
väčšiny receptov.
ɧ 2UHFK\ D RULHģN\ V¼ SRUXNH DNR ]GURM
rýchleho občerstvenia, namiesto sladkostí. Stačí 5-10 kusov denne, podľa veľkosti.
ɧ &HOR]UQQ« SRWUDYLQ\ QDPLHVWR W¿FK ]
bielej múky.
ɧ %\OLQN\ VD SRXŀ¯YDM¼ QD RFKXWHQLH
WDNPHUNDŀG«KRMHGOD
ɧ5\E\YVWUDYHV¼DVSRĊNU£WW¿ŀGHQQH
– tuniak, losos, pstruh, makrela, sumec,
sleď; morské plody.
ɧ=ULHGNDY£NRQ]XP£FLDÏHUYHQ«KRP¦VD
Porcia červeného mäsa by mala mať veľkosť asi balíčka kariet, nie viac.
ɧ1DKUDGHQLHPDVOD]GUDYģ¯PLWXNPLSUHdovšetkým olivovým olejom. Vyhýbanie
sa margarínom.
ɧ 5R]XPQ« SULM¯PDQLH V\URY MRJXUWRY
YDM¯ÏRNK\GLQ\-HG¶OHŀLW«QH]DPLHĊDħVL

tvrdé syry s hlavným jedlom.
ɧ 3UHIHUXMH FHOR]UQQ¼ U\ŀX D FHOR]UQQ«
cestoviny.
ɧVyhýba sa slanine, klobásam a mäsovým
výrobkom s vysokým podielom tukov.
ɧ8SUHGQRVWĊXMHVH]µQQHSRWUDYLQ\
ɧ 3RK£U Y¯QD DOH SR]RU W\SLFN£ VWUHGRmorská diéta neobsahuje viac ako pohár
vína denne.
=GUDYLX SURVSLHYD YHĀD DQWLR[LGDQWRY
a vlákniny z ovocia a zeleniny, z celozrnných výrobkov a orechov, n-3 mastné
kyseliny v olivovom oleji a rybách, polyIHQRO\YRY¯QHRYRF¯]HOHQLQHWULHVORYLQ\
v bylinkách. Suma – sumárum: Stredomorská strava dokázateľne predlžuje
život a chráni pred vznikom chronických ochorení.
1HVPLHPH ]DE¼GDħ ŀH PHGLWHUL£QVN\ÏORYHNVLYŀG\PXV¯Q£MVħGRVWDWRÏQ¿
čas na jedlo, a preto nie je
zhltnuté v náhlivosti, sediac pri televízii alebo
pri počítači. Pokojné a
pohodlné stravovanie
MH URYQDNR G¶OHŀLW« DNR
to, čo sa dostane na
tanier.

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

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

Najlepšia obnova strechy v najlepšej cene

NAJ - STRECHA s.r.o.

obnova: eternitových
plechových
plochých
BEZ DEMONTÁŽE

0940 776 203
Pre dôchodcov špeciálna zľava!

Našou vizitkou je spokojnosť
zákazníkov po celom Slovensku.

Zameranie, odborné poradenstvo
a cenová kalkulácia ZADARMO!

52-0006-134

Materiál - prvotriedna kvalita

NEJDE VÁM
BIZNIS?

KONTAKTUJ
T

lucenecko@regionpress.sk

0905 915 039

Slovenčina naša
Nie
bezvadný, ale bezchybný.
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na rovinu / politická inzercia

Nemožno odpísať štyri pätiny
Slovenska I

V utorok som celý
šťastný prišiel na
tlačovú konferenciu
spoločne so Zlaticou
Kušnírovou, matkou
zavraždenej Martiny.
Ešte na jeseň oslovila
naše hnutie OĽANO, že by za nás veľmi rada
kandidovala za obecnú poslankyňu. Preto,
lebo nám verí a dôveruje. Kandidovala a
obecnou poslankyňou sa aj stala.
Na tlačovej konferencii som pani Kušnírovú predstavil ako našu novú posilu pre
naše nové hnutie ODVÁŽNE (hnutie obyčajných kresťanov), ktorého cieľom je robiť kresťansko-sociálnu politiku s dôrazom na pomoc
chudobným, chorým a slabým. Presne takú,
aká by skutočná kresťanská politika mala
byť. Takú, aká tu bohužiaľ doteraz nebola.
Veľmi si vážime, že sa pani Kušnírová rozhodla túto našu iniciatívu podporiť. Po tom,
čo sa jej stalo, mohla zostať zúfalá a rezignovaná. Nezostala a odvážne a vytrvalo bojuje
za všetkých nás. Už jej zďaleka nejde len o to,
aby vražda Jána a Martiny bola spravodlivo
vyšetrená, ale odvážne bojuje za to, aby sme
korupciu dokázali úplne vykynožiť. Korupciu,
ktorá bola príčinou samotných vrážd. Korupciu, voči ktorej Ján bojoval svojimi článkami.
Dnes je zo Zlatice Kušnírovej ten najsilnejší maják boja voči korupcii. Maják,

mestá. To je totiž náš veľmi pestrý a rôznorodý slovenský vidiek – všetko okrem Bratislavy a Košíc, vrátane ich okolia.

Sú však regióny, kde vidiek žije iba
vďaka tomu, že ho pri živote drží staršia generácia.
Je to najmä východ krajiny alebo juh
stredného Slovenska. Tam vidiek naozaj
predstavuje iba stredná a staršia generácia.
Mladí sú preč – väčšinou tam, kde sa dá len
trochu lepšie zarobiť. Krátkodobo si situáciu
vyriešili a stali sa – okrem výnimiek – kdesi
vo svete druhoradými ľuďmi. Prečo sa toto
deje? No jednoducho preto, že my (alebo tí,
čo preberajú politickú zodpovednosť?) nevieme nič lepšie, iba dovoliť iným, alebo aj
svojim, drancovať práve vidiecke regióny a
vyvážať surovinu namiesto tvorby pridanej
Otázka mala teda asi znieť správne ľah- hodnoty, ktorá by priniesla prácu a príjem,
napríklad aj týmto mladým.
kovážna centrálna politika...
(Dokončenie nabudúce.)
Ľudia, ktorí napriek tomu, aká je politika
nepriaznivá pre vidiek, tieto regióny držia
» Ivan Brožík
vitálne, a robia z neho priestor pre kvalitný
život. Otázkou je, ako toto úsilie podporuje politika. Teda tá skôr blokuje aktívnych
ľudí, a naopak aktívne podporuje tých, čo
sú už bohatí dosť, ako napríklad nadnárodné automobilové spoločnosti a ich subdodávateľov. A vravia tomu podpora rozvoja zamestnanosti. Nedá sa totiž len tak odpísať
80 percent krajiny a takmer polovicu ľudí,
ktorí žijú v obciach do 5000 obyvateľov a
» Jela Tvrdoňová
ďalšie státisíce obývajúce početné malé

75-27

Slovensko bolo oddávna charakterizované ako vidiecka krajina. Lenže vidiek
vymiera. Nie je to ľahkovážna politika?
Podľa názvu vašej rubriky teda na rovinu: nie je toto náhodou pohľad niektorých
Bratislavčanov, ktorí celý rok tvrdo pracujú
pre nadnárodnú korporáciu, v zime idú do
Álp lyžovať, v lete k moru a slovenský vidiek
poznajú maximálne iba cez malokarpatské
vínne pivnice? Prepáčte tú ostrosť, ale už vidím ako by zareagovali na túto otázku moji
priatelia z Liptova, Turca, Horného Považia
a Spiša, ale – áno aj z Gemeru, Malohontu,
Zemplína a Šariša.
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ktorý neustále pripomína, že sa nemôžeme
zastaviť. Maják, ktorý nás vyzýva k činu a
neustále nám pripomína, že ľudia sa budú
mať lepšie len vtedy, keď politici prestanú
rozkrádať to, čo patrí nám všetkým.
Na tlačovej konferencii pani Kušnírová
zároveň pozvala šesť predsedov opozičných
demokratických strán k spoločnému obedu.
Túto iniciatívu zdôvodnila tak, že chce dosiahnuť to, aby sa lídri strán takto stretali
pravidelne a ukázali tak ľuďom, že vedia
spolupracovať. Ukázať ľuďom, že reálna alternatíva existuje.
Je to mimoriadne užitočná iniciatíva, ktorá nemá na Slovensku obdobu. Ešte nikdy sa
nestalo, aby sa takto stretli lídri strán, ktoré
chcú vytvoriť alternatívu. Ešte nikdy sa nestalo, aby také stretnutie zorganizovala obyčajná
odvážna žena, ktorej pozvánka sa neodmieta.
Som veľmi rád, že
tak silná a od srdca
dobrá žena sa rozhodla k nám pridať.
Som veľmi rád, že zároveň prišla s iniciatívou,
o ktorej sa bude možno
ešte písať v knižkách
dejepisu.

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

031180217 Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511 Dodávateľ: regionPRESS s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

Na rovinu dnes s pani Jelou Tvrdoňovou, dlhoročnou odborníčkou pre rozvoj vidieka na Slovensku aj v EU.

Zlatica Kušnírová pozýva

6
škola / SLUŽBY, bývanie

Opozičná parlamentná strana predkladá zmenu zákona o štátnom jazyku, ktorý liberalizuje jeho prvotné
postavenie.
Domnievam sa, že takýto krok je zbytočný najmä v súvislosti s tým, že súčasné postavenie jazyka neprináša problémy medzi používateľmi. Nepáči sa mi
tento spôsob politikárčenia, keď chcú politici zaujať voliča menšinovej národnosti
a hľadajú neexistujúce problémy.
Riešenie národného jazyka je citlivé. Ak je však potrebné, treba pristúpiť aj
k takejto téme. Len nie prizmou politiky!
Ale ani nie prizmou konzervatívneho
náhľadu na jazyk, ktorý nezodpovedá súčasnej komunikácii. Aj napriek tomu, že
sa tu nezaznamenávajú nejaké zásadné
problémy, sú tu aspekty, ktoré by sa mali
otvoriť:
Prvým aspektom je kodifikácia, ktorá v rukách ministerstva kultúry nebola
dlhé roky aktualizovaná. Kodifikačné
príručky sú staré desiatky rokov. Nie sú
zapracované nové slová, nové lexikálne
významy, nová výslovnosť či slová, ktoré
sa masovo používajú, hoci sú „nespisovné“. Konzervatívna lingvistika sa obáva
deštrukcie jazyka, ak by sa kodifikácia
otvorila. Fungovanie slovenčiny je však
dôkazom, že je pevne ukotvená u používateľov a dokáže kreovať rôznorodé texty.
Druhý aspekt lavíruje na hranici
konfliktu. Národnostné menšiny by si

05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682
»Predám sklolaminátové
žumpy o objeme 5.000,
8.000 a 10.000 litrov a vodomerné plastové šachty.
Cena od 650 €. Doveziem,
osadím, vykonám aj tlakovú skúšku. T.č.: 0905 925
991
»Čistenie hrobov a obnova
písma, serióznosť, korektnosť a spoľahlivosť. T.Č.
0919 205 521

09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
11 HOBBY A ŠPORT
»Kúpim akékoľvek zlaté a
strieborné mince, šperky,
zuby, hodinky aj vreckové,
voj.vyznamenania, bankovky a iné starožitnosti
tel.0915627285
»KÚPIM VOJENSKÉ VECI DO
1945 BODÁKY ŠABLE VYZNAMENANIA A INÉ ! 0911711119
»ODKÚPIM OBRAZY OD JANKY ŽELIBSKEJ 0903868361

Chcete si
podať
inzerát?

» PhDr. Ján Papuga, PhD.

riaditeľ ZŠ s MŠ, Riazanská 75, Bratislava

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera LC medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu

ŽP EKO QELET a.s.

Príklad:
RP LC 12 Predám kočík,
0987 654 321.

Bez poplatkov za administráciu!
Bez chodenia na dopravné inšpektoráty!
Bez čakania v radoch!
Lučenec

Dispečing SK - 0950 333 222

45-0006

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.

Navštívte naše zberné miesta
a my odhlásime Vaše vozidlo za Vás!

Lučenec
Poltár

0911 102 658
0911 101 376

Malý Krtíš

0911 570 045

www.ekoqelet.sk

A BEZ POPLATKOV!!!
LC19-25_strana
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76-0016

04 BYTY / prenájom

0905 638 627

03 BYTY / predaj

mali osvojovať slovenčinu intenzívnejšie,
najmä v škole, aby sa štátnym jazykom
mohli dohovoriť v prípade, že by v budúcnosti opustili územia, kde sa hovorí menšinovým jazykom. Žiaci národnostných
menšín stále menej ovládajú slovenčinu,
čím sa zužuje ich miera uplatniteľnosti
na ostatnom území Slovenska. K dôraznej reforme nedochádza. Aj z dôvodu,
že nacionálni politici okamžite vytiahnu
diskrimináciu, ak by sa čo len o hodinu
posilnilo vyučovanie slovenčiny.
Tretím javom je aj stav ovládania materinského jazyka väčšinovým obyvateľstvom. Denne sledujeme v školách, ako
sa zhoršuje pravopis, tvorenie viet, štylistika textu a pod. Má to rôzne príčiny, no
najsilnejšou je vplyv masmédií a verejných činiteľov či osobností, ktorí jazyku
veľa nedávajú. Vážnou príčinou je aj veľmi zlý školský štátny vzdelávací program
zo slovenčiny, ktorý nedovoľuje venovať
sa problémovým oblastiam slovenčiny
intenzívnejšie a pravidelnejšie. Problém
sa dlhodobo nerieši.Zákon, ktorý predkladá opozícia, považujem za zbytočný,
politický a neriešiaci načrtnuté problémy.
Chápem, že ide aj o politické body. Lež
stále si naivne myslím, že legislatívci by
mali riešiť skutočné problémy, ktoré majú
skutočný dosah na ľudí, v tomto prípade
na používateľov slovenčiny.

66-0112

02 AUTO-MOTO / iné

BOJUJTE ! Volajte pomoc

01 AUTO-MOTO / predaj

Nebojte sa SÚDOV ani
DRAŽBY ! Bráňte sa !

Skutočné problémy používania
národného jazyka

Ničia Vás BANKY ?

Občianska
riadková
inzercia

7
spoločnosť / SLUŽBY

SPOLOČNOSŤ

Skončila sa éra Andreja Kisku, začala sa doba Zuzany Čaputovej

Prvé slová prezidentky k občanom
Ponúkame vám redakčný výber
najpodstatnejších myšlienok z
inauguračného prejavu prezidentky Zuzany Čaputovej.

vať, mi vyplývajú z ústavy, diktuje mi
ich sľub vernosti republike... Slovenská republika a jej občania si zaslúžia, aby každý, kto je vo verejnej
službe, pracoval pre občanov, a ne„Často som spomínala, že chcem byť slúžil žiadnemu bočnému záujmu...
prezidentkou všetkých občanov... V
Ešte pred pár rokmi sme ako verejtejto slávnostnej chvíli chcem povedať,
že sa budem usilovať byť prezidentkou nosť iba prizerali, ako jedno veľké vevšetkých občanov v inom, oveľa obsaž- rejné obstarávanie za druhým vyhrávanejšom zmysle. Ponúkam odbornosť, jú rôzne schránkové firmy neznámych
ponúkam cit a zdravý aktivistický zá- vlastníkov. Dnes máme zákon, ktorý je
ujem. Ponúkam teda rozum, srdce a v odkrývaní vlastníckych štruktúr firuky... Neprišla som vládnuť, prišla riem obchodujúcich so štátom inšpirásom slúžiť občanom, obyvateľom, ciou aj pre iné krajiny. Zvládli sme to!...
Slovensku...
Ako je Európska únia naším životSlužbu, ku ktorej som sa zaviazala, ným a hodnotovým priestorom, Sevevnímam ako zodpovednosť... Chcem roatlantická aliancia je naším obransvojím prístupom prispieť ku konštruk- ným a bezpečnostným pilierom...
tívnej spolupráci, ponúknuť pokojný
Vážení prítomní, drahí spoluobčaa vecný tón, nevyhnutnú trpezlivosť
a vernosť hodnotám, pre ktoré som nia, ak mám hovoriť o tom, čo nám
do politiky vstupovala. Sľubujem, že bráni, aby sme Slovensko premenili na
sa budem tak, ako doposiaľ, snažiť najlepšiu možnú krajinu pre jej obyvapovzniesť nad osobné útoky a neza- teľov, spomeniem to, čo považujem za
budnúť pri nich, že tu nie som kvôli najdôležitejšie.
nim, ale kvôli službe ľuďom.
Hoci od novembra 1989 uplynulo už
Svoj mandát budem vykonávať slo- takmer tridsať rokov a v republike sa
bodne. Bez podliehania príkazom od veľa zmenilo k lepšiemu, dôstojnosť
kohokoľvek. Jediné príkazy, ktoré ako občanov ešte stále nie je prvým,
hlava štátu chcem a budem rešpekto- ani hlavným prikázaním verejného

zdroj reprofoto red.
života...
Ústava Slovenskej republiky hovorí,
že „ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach“. V praxi by to malo
znamenať, že nik nie je taký bezvýznamný a občiansky zanedbateľný, aby
mohol byť na svojich právach či slobodách ukrátený. Ale malo by to tiež znamenať, že nik nie je ani taký dôležitý
a vplyvný, aby stál nad zákonom...

Tempus Car , Šafáriková 91, 048 01 Rožňava 0918 957 263

Cesta k najlepšiemu možnému Slovensku však nevedie cez žiadne príjemné skratky. To si treba vždy úprimne povedať, aj v takejto chvíli. Ak sa
k nemu chceme dostať, musíme celú
trasu absolvovať poctivo, krok za krokom, ako občania, obyvatelia a spoločenstvo...
Ďakujem. Köszönöm. Paľikerav. Ďakuju šumňi. Děkuji.

tempusroznava@gmail.com
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8
svet knihy, kúpaliská / zamestnanie

Posledná večera Leonarda z Vinci

Všeobecné zásady pri kúpaní

Lajda Stano sa vrátil. Je to naozaj
dobrá správa, pretože jeho knižka je
naozaj úžasná.

Kúpanie a pobyt na kúpaliskách
je ideálny pre zdravých jedincov.
Najbezpečnejšie je kúpanie na
oficiálne prevádzkovaných kúpaliskách a na vodných plochách,
ktorých kvalita je monitorovaná
orgánmi verejného zdravotníctva.

Je určená čitateľskej verejnosti, fanúšikom výtvarného umenia a všetkým,
ktorých neprestáva fascinovať génius
Leonardo da Vinci.
Stano Lajda je súčasný slovenský
maliar, ktorý niekoľko rokov systematicky pracoval na rekonštrukcii Poslednej večere, čo ho inšpirovalo k napísaniu tejto knihy. Odkrýva silné i slabé
miesta Leonardovej povahy. Zamýšľa sa
nad jeho proklamovanou homosexualitou a rekonštruuje jeho ambivalentný
postoj k Michelangelovi. Zdôrazňuje, že
umelec bol naozaj zložitou osobnosťou,
ktorá napriek obdivuhodnej pracovitosti a cieľavedomosti neraz zápasila s
pochybnosťami najrôznejšieho druhu.
Stano Lajda hľadá vo svojej knihe
odpovede na dosiaľ nezodpovedané
otázky prameniace zo zložitej náboženskej symboliky, ktorej je Leonardovo
vrcholné dielo plné. To všetko prostredníctvom beletrizovaného príbehu a aj
hĺbkového odborného rozboru slávneho diela.
„Leonardov slávny obraz Posledná
večera ma chytil za srdce už ako desaťročného chlapca, keď mi starý otec venoval čiernobielu pohľadnicu veľ kosti
väčšej poštovej známky s Leonardovým
námetom. Bola to láska na prvý pohľad
a dodnes nerozumiem, čím zapôsobil

tak malý obrázok na chlapca v mojom
veku. Tento vzťah už nikdy nevychladol, skôr naopak. Presne podľa Leonardovho výroku „veľká láska sa rodí
z veľkého poznania“ s každým novým
poznatkom o diele rástol aj môj vzťah k
Leonardovej tvorbe, renesancii aj celému spektru svetového umenia. Prečítal
som množstvo rozličných materiálov o
historických súvislostiach spojených s
osudom obrazu a štúdiu Leonardovej
Poslednej večere som zasvätil významnú časť svojho života. Skľučujúci stav
diela mal výrazný vplyv na moje rozhodnutie študovať na umeleckej akadémii odbor reštaurovanie maľby.“ napísal o knihe ku knihe Stano Lajda.

» red

Preto navštevujte kúpaliská s povolenou prevádzkou a pred ich návštevou sa informujte o ich aktuálnom
stave. Určite nenechávajte deti bez
dozoru dospelej osoby. Dodržiavajte
prevádzkový poriadok kúpaliska. Po
každom kúpaní sa čo najskôr dôkladne osprchujte a prezlečte do suchého
oblečenia.

Pred vstupom do bazénu si všimnite farbu vody, zákal či zápach, resp.
plávajúce nečistoty na hladine. Nekúpte sa vo vode, ak zapácha po moči
alebo výrazne po chlóre, na stenách
bazéna sú slizovité povlaky resp. sú
steny a dno bazéna poškodené. Nevstupujte do bazénu ak viete, že máte
prenosné ochorenie. Používajte WC a
dodržiavajte zásady osobnej hygieny.
Rešpektujte výstražné značenia pri
bazéne. Neskáčte do vody tam, kde
je to zakázané. Môžete ublížiť nielen
sebe, ale aj iným ľuďom.

Zdravotné riziká z kúpania
Verejné kúpaliská by nemali s
ohľadom na ostatných navštevovať
Zásady kúpania na prírodných ľudia, ktorí trpia prenosným ochorevodných plochách
ním, majú hnisajúce resp. otvorené
Nevstupujte do neznámej stojatej rany na koži, zápaly očí či hnačkové
či tečúcej vody. Do vody vstupujte ochorenia alebo vykazujú ich prípostupne a vyhýbajte sa prudkému znaky. Vznik ochorení z kúpania
ochladeniu organizmu. Do hlbokej hrozí najmä na kúpaliskách, kde sa
vody by sa mali odvážiť iba zdatní neodborne vykonáva dezinfekcia
plavci. Nepreceňujte svoje schopnos- vody, prekračuje povolená kapacita a
ti a sily. Nevstupujte do zelenej vody nedodržiava jeho prevádzkový porias premnoženými riasami či sinicami dok. V prípade prírodných vodných
a nahromadeným odpadom. Nekúp- plôch môže kontaminácia pochádzať
te sa vo vodách, kde sa zhromažďuje aj z odpadových komunálnych vôd,
vodné vtáctvo a v okolí ktorých ste ale aj nekontrolovaného hromadenia
odpadov.
našli uhynuté vtáky alebo zvieratá.
Zásady pre verejné kúpaliská
Pred každým vstupom do bazénu
sa osprchujte a prejdite brodiskom.

» Zdroj: ÚVZ SR
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Inzerát, ktorý predáva
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0905 915 039
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zamestnanie

SBS
LAMA SK

-,+2(ß-/Ǘ!Þß+ß-,7ǲ!&Þß3ßȘ/
2 61,3+&Þß7 Þ7-ÞȘÞ+^ß́ß3ǽ%,"+^ß-)1,3^ß-,"*&Þ+(6

OPERÁTOR VÝROBY
3,"&Șß373
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príjme strážnikov
na obchodné prevádzky

v Lučenci
800 € brutto / mesiac
Nástup ihneď!

͠͠ßß͠ - ͠͠ßß

85_0430

36-0006

0948 356 675

(PRÍJEM TOVARU, ŠTÍTKOVANIE)

nabor@konstrukter.sk - www.konstrukter.sk

Občianska
riadková
inzercia
12 DEŤOM
13 RôZNE / predaj
14 RôZNE / iné
»Kúpim staré zlaté zuby,
zlaté a strieborné mince a
hodinky OMEGA, bodáky,
nem.helmy. 0907166358

15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA

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.

Slovenčina naša
Nie
bezbránkový, ale bezgólový.
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radíme, za život / SLUŽBY

Cestovanie a preprava domácich
zvierat
Na území Európskej únie sa za jediný platný cestovný pas domáceho
zvieraťa považuje pas spoločenských zvierat (PSZ).

všetkým:
1. identitu zvieraťa, ktorému je pas
spoločenského zvieraťa vydaný,
2. platnosť vakcinácie alebo revakcinácie proti besnote a iným choroTým sú povinní sa preukázať maji- bám
telia cestujúci so psom, mačkou alebo 3. ošetrenie proti vonkajším a vnúfretkou mimo štátu, v ktorom sa zvie- torným parazitom
Pas spoločenských zvierat slúži
ratá narodili. Štátna veterinárna a potravinová správa poverila vydávaním na zaznamenávanie všetkých zmien,
pasov tých veterinárov, ktorí spĺňajú týkajúcich sa uvedených dôvodov, pre
požiadavky na technické vybavenie ktoré sa pasy spoločenských zvierat
umožňujúce odčítanie elektronického vystavujú.
identifikačného systému (mikročipu)
a ktorí majú zároveň prístup k inter- Tieto pravidlá platia
netu. Veterinár vystaví zvieraťu pas, pri cestách na územie
ak dokáže prečítať tetovanie, alebo ak
Horeuvedený postup platí na území
je zviera označené mikročipom. V prí- lenských štátov EÚ a perspektívne aj
pade, že zviera nie je označené jedným v Andore, Islande, Lichtenštajnsku,
z dvoch uvedených spôsobov, musí Monaku, Nórsku, Švajčiarsku, San Maveterinár zviera pred vydaním pasu rine, Vatikáne, Chorvátsku, Kanade,
označiť elektronickým identifikačným USA, Japonsku, na Novom Zélande,
systémom podľa európskej .
Bermudách, Barbadose, Fidži, HolandTieto podmienky sa vzťahujú na ských Antilách, Mauríciu a Singapúre.
počet zvierat päť a menej. Ak je počet
Výnimku tvorí Veľká Británia, Írsko
dovážaných zvierat väčší ako päť, vzťa- a Škótsko – tu je potrebné preukázať
hujú sa na kontrolu takéhoto premiest- mimo pasu zvieraťa aj platnú potvrnenia požiadavky ako pri obchodnom denku o vakcinácii proti besnote, vystyku.
stavenú v spolupráci s laboratóriom,
Pas spoločenských zvierat je ktoré je schválené EÚ.
úradným dokladom. Vlastník zvieraťa, alebo osoba zodpovedná za zviera,
ktorú vlastník poveril starostlivosťou
oň, preukazuje týmto dokladom predo» red

Minulý víkend patril vám
Minulý víkend patril otcom. Tretiu
júnovú nedeľu sme slávili Deň otcov.
Neraz počujem výčitku od môjho
manžela či od iných pánov: „Vy sa venujete iba ženám a ich právam. Len ženám sa ubližuje. Riešite potraty, akoby
to bola čisto ženská záležitosť.“ Nie je to
celkom tak, no pripúšťam, že identita
či dôstojnosť muža nie je v takej pozornosti ako u ženy. Zrejme sme my ženy
chceli rýchlo dobehnúť, čo história zameškala a tak sme sa trochu prehnane
zviditeľnili.
Otcovstvo – čo to vlastne je? Týka
sa iba ženatých mužov? A čo slobodní? Zase sú mimo záujmu? Z môjho
pohľadu je otcovstvo viac než len biologickou záležitosťou. A rozhodne si
zasluhuje aktualizáciu na dnešnú podobu. Postrehla som niekoľko aktivít
v tomto smere. Napríklad konferencia
Aký otec, taký syn či rôzne letné tábory
odvahy s účasťou otcov a synov a otcov
a dcér. Naozaj pekné aktivity. Feministky sa zase usilujú vtiahnuť mužov
viac do domácich činností, prebojovali
tzv. otcovskú dovolenku a príplatky,
ktoré im patria pri starostlivosti o dieťa.
Vznikli aj viaceré organizácie a spoločnosti, ktoré zastávajú práva otcov (pri
striedavej starostlivosti po rozvode, v

súdnych procesoch a podobne). Psychológovia dnes riešia okrem žien už
aj násilie na mužoch. No oveľa väčšiu
účinnosť majú preventívne než represívne kroky.
Som presvedčená, že otcovstvo
patrí k identite muža rovnako ako materstvo k identite ženy. Či už majú dieťa alebo nie. Napriek tomu, že sa mnohé teórie snažia vymazať toto tvrdenie
poukazovaním na to, že materstvo a
otcovstvo sú len sociálne konštrukty.
Matka je vždy istá, hovorí sa, no aj otcovstvo sa už dnes dá presne určiť. Dieťaťa však má právo mať otca aj matku.
Z vlastnej skúsenosti viem, ako si dieťa
rado strieda tieto tváre: keď má matky
už dosť, beží k otcovi, a od otca zase k
matke. Tento rytmus je taký zákonitý
ako striedanie dňa a noci, resp. práce a
odpočinku.
Otcovstvo je teda niečo priamoúmerné k materstvu, a naopak. Otcovstvo a mužstvo je jednoducho jedinečne iné ako materstvo a ženstvo. A
pri tomto definovaní by som zostala.
Chcem mužom už len poďakovať a
úprimne sláviť ich deň. My ženy sme
rady, že vás máme, lebo v každom z vás
je prítomné otcovstvo.

» Mária Raučinová, Fórum života

Slovenčina naša
Nie báječná
napr. žena, ale nádherná, znamenitá.

Týždenníky siete REGIONPRESS sú
prvým regionálnym médiom, ktoré na
základe zmluvy s UPSVAR zabezpečia
pre svojich inzerentov splnenie všeobecných zákonných povinností.

OZVITE SA NÁM
Miriam Hašková
haskova@regionpress.sk
0905 915 039
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AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

STAJAN SLOVAKIA
PRIJME:

MUŽOV AJ ŽENY

trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
tneustále dostatok ponúk
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť

� MONTÁŽ PODLOŽIEK,
PRUŽINIEK, GUMIČIEK...

Honorár brutto 75 €, 80 €, 90 € za 24 hod.

(jednoduchá a fyzicky nenáročná
práca zameraná na zručnosť)

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

�3,85€/HOD. + 150€ BONUSY
+ 130€ ZA ŠTVORZMENKU
+ 1,20€/HOD. NOČNÁ�
Miesto práce: MYJAVA

Facebook: aiwsk

85_0410

www.aiw.sk

UBYTOVANIE ZDARMA
+ STRAVNÉ LÍSTKY
KONTAKT: 0918 493 960
mail: stajanslovakia@azet.sk

32-0063

33-0025

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!

Veľkosť inzerátu 49,5 x 61,5mm

Za sumu

399 €
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Spoločnosť Pfeiffer SK s.r.o.

45-0201
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pre dlhodobých zákazníkov
v Nemecku na pozície:



 

HĽADÁ
ŽIVNOSTNÍKOV





IFA – mre SK s.r.o.




     
 



  
  

 

85-0005

85_0418



 
 

85_0

v počte

hľadá do svojho tímu skúseného strojníka

Strojník – 7 € / hod. (brutto) – strojnícky preukaz skupiny
4 a 9, práca pon-pia, výkon práce: územie SR
V prípade záujmu nás kontaktujte na:

0908 234 961, filipovicova@pfeiffersk.sk
Príjmeme na TPP dievčatá 18-40 rokov:

TANEČNICE / STRIPTÉRKY

do nočného klubu Afrodita v Nových Zámkoch.

Ubytovanie zdarma, stála klientela,
mesačný bonus 300 EUR

0903 404 935

34-0112

Ponúkame:
stabilnú prácu v renomovanej spoločnosti na TPP
hodinová mzda od 12,50€ netto
nástup možný ihneď

PRACOVNÁ PONUKA:

Poď k nám
pracovať
do Nemecka!

LC19-25_strana
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76-0009

hľadá CNC operátorov
do Nemecka

32-0024-4

Hľadáme manuálne zručného človeka s chuťou učiť sa novým veciam
Ponúkame: ubytovanie, náhrada cestovného + diéty
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OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

85 0026

ejšie
Najčítan
ne
regionál
noviny

OBNOVA STRIECH

NAJLEPŠIA
CENA
NA TRHU
už 10 rokov

Slovenská firma

t ETERNITOVÝCH t PLECHOVÝCH
t PLOCHÝCH t KANADSKÝ ŠINDEĽ
RODINNÝCH DOMOV, PANELÁKOV A BYTOVIEK

BEZ DEMONTÁŽE !

SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY
NON STOP lin
BITÚMENOVOU LEPENKOU
ka
t zameranie t odborné poradenstvo
t cenová kalkulácia na mieste ZADARMO !!!

0944 720 932

t ZÁRUKA MINIMÁLNE
20 ROKOV
VYKONÁVAME OPRAVY:
t
NAJLEPŠIA
CENA
KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV
t ŽIADNA ZÁLOHA
obnova plochých striech technológiou COPERNIT t PRVOTRIEDNA
záruka minimálne 20 rokov
KVALITA

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
balkóny

terasy

zimné záhrady
splátky od 35 €

Týždeň na
m
Chorvátsko
Pagu aj
s dopravou

splátky od 149 €

splátky od 98 €

ZĽAVY NA JÚN 35%

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

LC19-25_strana

63-0102

www.balkona.eu
0948 787 777

Možnosť výhry 350 €
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TEL: 0948 479 714
www.daka.sk

409 €
249 €

94-0106

-39%

