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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
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

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

SUV značky Renault
Nový Renault KADJAR

Stredné Slovensko
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

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

Už od

18 490 €

Lučenec

Dispečing SK - 0950 333 222

INZERCIA

0905 915 039

45-0006

BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

Bohatá výbava vo verzii Edition
Nové turbomotory
Špeciálna ponuka iba do konca leta
Špeciálna ponuka je platná od 1. 7. do 31. 8. 2019. Uvedená cena je po odrátaní zľavy 1 500 € a bonusu pri výkupe starého vozidla 500 €. Nový Renault KADJAR: spotreba 4,7 – 6,8 (l/100 km), emisie CO2 131 – 154 (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.

, zoznamka365.renault.sk

Renault odporúča

Tempus Car, Šafáriková 91, 048 01 Rožňava
MENO ALEBO LOGO DÍLERA Ulica Mesto
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tempusroznava@gmail.com
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» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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+ v nepárnom týždni navyše:
Divín, Mýtna, Dobroč, Lovinobaňa, Tomášovce, Tuhár, Ružiná,
Kotmanová, Podrečany, Želovce,
Bušince, Pôtor, Dolná Strehová,
Závada

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

Všade okolo nás však počuť aj večne
vyrušujúcich krikľúňov, ich bezobsažné výkriky, hádky, ich nenávisť voči nepoznanému a hlavne – inému. Vidíme
zo všetkých strán a mocenských pozícií ich arogantné tváre s blazeovaným
úsmevom (pre neznalých tohto dosť
nepoužívaného slova – blazeovaný je
ten človek, ktorého nič neteší, nezaujíma, ktorý pociťuje nudu, je presýtený
dostatkom, znudený z neho a neraz aj
zhýralý – veď aj hárem už u nás možno legálne a najmä „so cťou a uznaním“ mať). Majú desiatky žien a detí
a vykrikujú o rodine, majú nepoctivo
nahrabané majetky a kážu o poctivej
práci, topia sa v bohatstve a občanov
presviedčajú o potrebe skromnosti.
Médiá ich majú v mimoriadnej obľube,
veď bez týchto „hercov“ by sa nepredali. Nebola by šou.
Urobme tento náš malý, päť a
pol miliónový slovenský svet lepším!
Netreba na to veľa. Ani revolúcie, ani
státisícové demonštrácie, zas v záujme
niekoho v pozadí, presne tak, ako to
bolo pred tridsiatimi rokmi. Potrebuje-

me nájsť sami seba. Nájsť svoje ja, svoju
občiansku hrdosť a statočnosť každého
z nás. Najskôr sa osloboďme sami v
sebe od propagandy, masového, každodenného a všadeprítomného šírenia
lží, od nenávisti voči nepoznanému a
cudziemu, ako aj od závisti čohokoľvek
komukoľvek.
Jediné, čoho sa obávajú mocní,
dočasne mocní, je vnútorná sloboda
každého z nás. Sloboda je ich nočnou
morou. Slobodné myslenie, slobodné
vyjadrovanie a slobodné rozhodovanie
sa. Dokonca – absolútne nepredstaviteľná pre mnohých našich samozvaných
„prvých medzi prvými“ je predstava, že
by ľudia aj slobodne konali.
Viem, je leto, dovolenky, hry. Zarobiť si na chlieb príde zas až po ňom. Ale
čo tak využiť ten voľný čas aj na premýšľanie? Politici sa od septembra chystajú
na predvolebné kampane.
Teda na to, ako nás a čím
zas oblafnúť. Je teda čas
už teraz túto schému trochu vylepšiť. Nikto iný ako
my to za nás nespraví.
S pozdravom –
užitočné trávenie
dovoleniek

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

Toto leto je akési hlučné. A nielen na
kúpaliskách, to napokon k letu patrí
a je to tak správne.

Smútočn

Miriam Hašková

Robme svet lepším!
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ZDRAVIE / SLUŽBY, BýVANIE

Volumetrická diéta
Volumetrická diéta má 6. miesto v poradí najlepších diét a 2. miesto medzi
redukčnými.
Je menej známa u nás, o to viac je
vyhľadávaná hollywoodskymi celebritami. Vypracovala ju univerzitná profesorka Barbara Rolls. Je to krátkodobá
diéta, pri ktorej rýchlo dosiahnete cieľ.
Jej podstata je v objeme potravín.
Pocit sýtosti je dosiahnutý pri naplnení žalúdka objemom s nízkou energetickou hodnotou. Medzi potravinami
sa vyberajú tie, ktoré majú väčší podiel
vody v rovnakom množstve – zelenina
a ovocie a súčasne aj málo kalórií a dostatok bielkovín - napríklad biele mäso.
Jedlá a potraviny s vysokým podielom
vody sú polievky 80-95 percent, ovocie
a zelenina 80 – 95 percent, jogurty 75 percent, cestoviny 65 percent - tu je dobré ich
pripravovať „al dente“, aby boli cítiť pri
kúsaní a neboli príliš mäkké. V skladbe
stravy chýbajú tučné výrobky – tučné
mäso a syry, cukor, výrobky z cukru,
sladké a energetické nápoje. Vhodné sú
všetky druhy melónov, ananás, citrusové
plody a biele mäso, paradajky, uhorky,
cukiny a nízkotučné mliečne výrobky.
Potraviny sú rozdelené do štyroch
kategórií podľa energetickej hodnoty:
1. s veľmi nízkou – tieto možno jesť
kedykoľvek a v akomkoľvek množstve,
do dosiahnutia pocitu sýtosti: ovocie
a zelenina s nízkym obsahom škrobov,
nízkotučné mlieko a polievkový vývar

2. s nízkou - ovocie a zelenina s obsahom škrobov, celozrnné obilniny a cereálie, nízkotučné mäso
3. so strednou – mäso, syry, hranolky, polevy na šaláty, chlieb, praclíky,
zmrzlina a koláče
4. s vysokou – čipsy, cukríky, maslo,
olej, koláče

AKCIA
OD

S KOMPLET
MONTÁŽOU
VRÁTANE
MURÁRSKYCH
PRÁC

Základ stravy sú potraviny z prvej
a druhej kategórie. Čím viac ich bude,
tým bude efekt výraznejší.
Výhodou diéty je , že obsahuje veľa
vitamínov, vlákniny, dostatočne hydratuje, ale vzhľadom na to, že je nízkoenergetická, je určená na krátkodobé
použitie, niekedy na „schudnutie do
plaviek alebo šiat“.
Príklad dennej stravy:
Raňajky: sladký alebo slaný variant
- nízkotučný jogurt s ananásom alebo
nízkotučný jogurt s uhorkou a bylinkami, prípadne aj s cesnakom
Desiata: melón
Obed: grilovaná alebo na pare robená
ryba so zeleným šalátom
Olovrant: uhorka a paradajka
Večera: pestrý šalát
s vajíčkom alebo nízkotučným syrom

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

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

390 €

VIZITKY

0905 915 039
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BýVANIE

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE

VEĽKÝ KRTÍŠ

ŠTVRTOK 1. AUGUSTA O 8.00 HOD

Zľava

84 %

15.

PAPLÓN FJELLDAL
135x200 cm 99,-

CELÝ SORTIMENT NÁJDETE NA JYSK.SK
94-0101

Scandinavian Sleeping & Living

AD1008 20190801 V.Krtis Reg noviny Lucenecko.indd 1
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SLUŽBY, BýVANIE
Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj
»Predám auto Škoda Oktavia rok výroby 2008.
0918335166

02 AUTO-MOTO / iné
»Kúpim staré mopedy, pionier, babeta, stadion aj
diely. tel. 0949154017

03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
»Kúpim les, nie podiely
0940233763

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

Vtipy
týždňa

09 DOMÁCNOSŤ
»Predám rohovú vaňu
160X110 komplet za symbolickú cenu 0902839892

10 ZÁHRADA A ZVERINEC
11 HOBBY A ŠPORT

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.

Lucenec.ko
LC19-30_strana
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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.

6

Medzi členmi rodiny vznikajú
manželstvom, rodičovstvom a príbuzenstvom vzťahy, ktorých úlohou je navzájom si pomáhať.
V rámci týchto vzťahov majú členovia povinnosť poskytovať výživu ostatným členom, t. j. majú vyživovaciu
povinnosť. Najčastejšie spomínanou
vyživovacou povinnosťou je vyživovacia povinnosť rodičov k deťom. Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov
k deťom je ich zákonná povinnosť,
ktorá vzniká narodením dieťaťa a trvá
do času, kým dieťa nie je schopné
samé sa živiť. Vyživovacou povinnosťou je zabezpečovanie a úhrada všetkých osobných potrieb dieťaťa. Dieťa
má nárok na rovnakú životnú úroveň
akú majú obaja jeho rodičia, a to nie
len v prípade, keď obaja žijú spolu s
dieťaťom, ale aj ak spolu nežijú v spoločnej domácnosti. V danom prípade
súd prihliada pri určení výživného na
skutočnosť, s ktorým rodičom dieťa
žije v spoločnej domácnosti, pretože
aj naturálne plnenie sa zohľadňuje a
je postavené na rovnakú úroveň ako
plnenie v peniazoch.
Vyživovacia povinnosť k deťom
vzniká priamo zo zákona, ale výšku
výživného je možné dohodou rodičov
alebo súdnym rozhodnutím upraviť.
Dohoda medzi rodičmi o výške výživného podlieha schváleniu súdom,
inak je nevykonateľná. Pri určovaní

rozsahu výživného sa zásadne vychádza zo schopností, možností a majetkových pomerov oboch rodičov
a odôvodnených potrieb dieťaťa. Tieto
potreby dieťaťa je nutné posudzovať
z niekoľkých hľadísk.
Medzi tieto hľadiská sa zaraďuje
najmä vek dieťaťa (potreby dieťaťa
rastú s jeho vekom), formy jeho prípravy na budúce povolanie a stupeň
vzdelania (s čím súvisí právo dieťaťa
na vzdelanie), hľadisko zdravotného
stavu dieťaťa (s tým súvisí potreba
zabezpečiť dieťaťu zdravý vývin), a či
má dieťa možnosť získať svoj vlastný
príjem z pracovnej – brigádnickej činnosti. Každý z rodičov si plní svoju
povinnosť samostatne podľa svojich
možností, schopností a majetkových
pomerov. Vyživovacia povinnosť
k dieťaťu trvá do času, kedy dieťa je
schopné sa samo živiť. Vekové rozhranie nie je určené. Nadobudnutie plnoletosti je v prípade výživného bezpredmetné. Hranicou je spôsobilosť
dieťaťa uhrádzať svoje odôvodnené
potreby.

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

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

Zrejme ste postrehli - ako sa na
mňa opäť spustila
nenávistná lavína. Buchli si skoro
všetci liberálni novinári, noví spasitelia z nových
politických strán a najmä ľudia zo „Za
slušné Slovensko“. Čo sa stalo? Podľa
nich som si dovolil arogantnú nehoráznosť. Dovolil som si totiž - presne podľa
zákona - 6 mesiacov vopred - zarezervovať námestie SNP na 17. novembra
tohto roku. A to som vraj nemal.
Týždeň som to nechal tak. Nečítal
som žiadne články, na nič som nereagoval. Čakal som, naivne, že si uvedomia, ako veľmi sa mýlia. Nestalo sa,
miesto toho len naďalej perverzne útočili - najmä z týždenníka Týždeň a zo
„slušného Slovenska“. Tak som zvolal
tlačovku na námestí SNP a povedal si
svoje. Natvrdo pravdu do očí, bez príkras.
Povedal som, že je veľmi neslušné, ak ľudia, ktorí si hovoria „Za slušné Slovensko“ bezbožne klamú. Títo
ľudia totiž po tom, ako sa dozvedeli, že
17. novembra na námestí SNP budeme
organizovať spomienku my, zaslali do
médií stanovisko, že „Matovič arogantne odmieta vydať námestie SNP skutočným osobnostiam Novembra 89“ ...
a nestačil som sa čudovať.
Aká je pravda? Po prvé - nikto neza-

volal, nikto nenapísal mail, nikto neposlal správu - a oni si len tak vymysleli blud. Po druhé - minulý rok sme
prepustili ľuďom zo „Za slušné Slovensko“ tri piatky na prvé protesty po smrti Jána a Martiny. Stačil jeden telefonát,
pustili sme, bez akejkoľvek náhrady.
Po tretie - „Za slušné Slovensko“ už
dávno nie je občianska nezávislá organizácia - lebo počas protestov umožnili
vystupovať len jediným politikom, z
tých správnych strán - z PS/SPOLU a od
Kiskovým Za ľudí. Po štvrté - roky minulé sme organizovali rovnako oslavy
Novembra a akosi nikto nemal záujem
nám pomôcť - len teraz, pred voľbami,
zrazu už my právo nemáme, lebo vraj
po novom len ľudia zo „Za slušné Slovensko“ môžu rozhodovať, kto môže
robiť oslavy Novembra.
Je mi to ľúto. Nečakal som tak arogantné a povýšenecké správanie od
ľudí, ktorí vraj bojujú za slušnosť. Natrvdo klamať v dôležitej veci, nie je vôbec
slušné, ale podlé.
Nežná revolúcia
aj Námestie SNP
patrí všetkým ľuďom, bez ohľadu
na to, koho volili či
nevolili. A takú oslavu spravíme.

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

Prázdniny aj s Máriou
v živote nezabudnem na okamih, keď sa
na vrchu, na ktorom sa v roku 1981 Panna Mária prvýkrát zjavila šiestim mladým ľuďom, presne pri kríži kde stála pri
zjavení Majko hodil s plačom manželke
do náručia a vzlykajúc jej opakoval do
ucha: „Mamička, ja som to nechcel.“
Tieto prázdniny sa už o pár dní tešíme,
verím, že nám Najvyšší v našich plánoch pomôže, na návštevu tureckého Selçuku. Tu v maličkom tajuplnom
domčeku žila podľa legendy Panna Mária a odtiaľto bola vzatá do neba.
Svätý František Saleský povedal:
„Nik sa nedostal k svätosti bez toho,
že by neprešiel cestou utrpenia. Nech
je vám to v utrpení veľkou potechou.“
Trpela, a to veľmi, aj Panna Mária. Ale
nikdy sa neprestala modliť. Zostaňme jej
verní aj my.
Modlitba za trpiacich kresťanov
je spolu s informáciou a akciou jedným z troch pilierov činnosti pápežskej nadácie ACN – Pomoc trpiacej
Cirkvi. Zverme Panne Márii osobitným
spôsobom trpiacu Cirkev po celom svete a prosme ju o pokoj vo svete. Nech aj
naše malé obety sú pre nás cestou svätosti a spoluúčasti na spáse sveta. Viac
sa o nadácii ACN, aktuálnych projektoch
a možnostiach ich podpory dozviete na:
www.acn-slovensko.org
Prajem všetkým pokojný a požehnaný druhý polčas prázdnin!

0,20
Kože vykupujeme vysušené, bez hláv
a nožičiek. Cena koží sa môže meniť.

PREDAJ
MLÁDOK
18-týždňové

34

králik s liečivom, nosnice,
brojlery a kačice, bažant,
ovce, kozy, ošípané, husi,
morky, psy

vždy v ŠTVRTOK v týchto termínoch:
15.8. , 5.9. , 26.9. , 17.10. ,
7.11. , 28.11. , 19.12. 2019

Podkriváň . . . . . . . . 9,00 hod.
Mýtna . . . . . . . . . . . . 9,25 hod.
Dobroč . . . . . . . . . . . 9,50 hod.
Kotmanová-CBA. . . 10,05 hod.
Divin . . . . . . . . . . . . 10,20 hod.
Tuhár-host. Eva . . . . 10,50 hod.
Ružina-kostol . . . . . 11,05 hod.
Lovinobaňa . . . . . . 11,20 hod.
Cinobaňa . . . . . . . . 11,40 hod.
Točnica-zvonica . . . . 12,05 hod.
Podrečany-kostol . . 12,20 hod.

Veľká Ves . . . . . . . . 12,40 hod.
Kalinovo. . . . . . . . . 13,00 hod.
Breznička . . . . . . . . 13,15 hod.
Poltár-Zelené-host. 13,40 hod.
Rovňany-pošta . . . . 14,00 hod.
Hrnčiar. Ves-pošta . 14,20 hod.
Hrn. Zalužany-pošta 14,40 hod.
Vidiná-Coop . . . . . . 15,00 hod.
Tomášovce . . . . . . . 15,20 hod.
Halič-CBA. . . . . . . . . 15,40 hod.
>> Auto bude stáť na stanovišti
alebo Obecným úradom 10 minút <<

VOLAJTE 0907 893 351 • 0907 684 441
0915 252 372 • 0905 345 352

» Jozef Bednár

46-0020

Priznám sa, že mám slabosť na
prázdninové výlety a dovolenky
s mojou rodinou. Vážiť si toto bohatstvo a investovať do zážitkov srdca ma
naučili už v detstve moji rodičia. Treba
ale poznamenať, že to nie je o luxuse
destinácií, ale predovšetkým o spoločne strávenom čase v kruhu láskyplnej
rodiny.
Všetko prežité si uchovávame
v spomienkach. Mne ako otcovi veriacej rodiny zostávajú špeciálne v pamäti
duchovné zážitky spojené s návštevou miest, viažúcich sa k Panne Márii. Najmä po tom, ako bol nášmu najstaršiemu dieťaťu, synovi Marekovi (26.
júla oslavujúcemu dvadsať rokov), diagnostikovaný autizmus. Až prijatie tohto
ťažšieho kríža znamenalo v živote mňa
i mojej manželky prehĺbenie viery. Viera
spolu s láskou a nádejou nám a postupne aj našim dvom ďalším deťom, Marekovým sestrám, pomáha niesť rodinný
kríž. Pomáha nám prekonávať utrpenie.
A práve za dar viery a ochranu nezabúdame ďakovať Panne Márii, Pomocnici
kresťanov, Tešiteľke trpiacich.
Takmer každý rok sa preto prvý júlový
víkend z úcty k Márii vyberáme s manželkou na Mariánsku horu do Levoče,
kde na polnočnej svätej omši zo soboty
na nedeľu nielen za všetko Márii ďakujeme, ale najmä ju prosíme o ďalšiu silu,
ochranu a lásku. Pred dvomi rokmi sme
sa v rámci dovolenky v Chorvátsku vybrali s deťmi aj do Medžugoria. Nikdy
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7
šKOLA / ZAMESTNANIE

Motivácia učiteľov po slovensky
tom, keďže ich zviazal novelou zákona
na politickú objednávku. Ak chceme
dobrého riaditeľa, musíme sa vnucovať
zriaďovateľovi a tancovať podľa jeho
hudby. Ak by sme chceli inovovať učenie a viesť hodiny inak, potrebujeme
k tomu nekonečné byrokratické povolenia alebo riskujeme perzekúcie od
inšpekcie. Ak chceme pomôcť deťom
s individuálnym vzdelávaním alebo
poruchami učenia, prídu kontroly, čo
povedia, ako zle to robíme. Ak sa spraví
protest, tak sa nám z ministerstva vysmejú, že nás bolo iba pár nespokojencov a vôbec sa neberie do úvahy téma
protestu. Kto by v takomto stave chcel
riskovať za jeden z najmenších učiteľských platov vydať sa dráhou učiteľa,
na ktorého sa doslova poľuje a predháňa sa, kto mu a ako sťaží situáciu. Len
aby nevzpriečil štandardom.
Toto sa zákonite odráža na strachu učiteľa byť iným, ale najmä na jeho
sebaúcte. Stráca sa akákoľvek snaha
robiť veci inak napriek tomu, že to 21.
storočie vyžaduje. Niekedy si myslím,
že je zámer držať inteligenciu v takomto stave. Inak by sa rýchlo odhalilo, kto
stojí za degradáciou školstva a vôbec
za degradáciou vzdelávania. Tam by
sme však prirodzenú inteligenciu podopretú skúsenosťou hľadať nemohli.
Výsledkom toho bude politikou zničená a spoločensky ľahostajná generácia.

» PhDr. Ján Papuga, PhD.

riaditeľ ZŠ s MŠ, Riazanská 75, Bratislava

Občianska
riadková
inzercia
12 DEŤOM

VIZITKY

13 RôZNE / predaj

0905 915 039

14 RôZNE / iné
15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA

prijme do TPP aj živnostníkov

VODIČOV na SKLÁPACIE NÁVESY

»Hľadám si kamarátku
slobodnú do 45 rokov
0907072245
»Hľadám dievča vek
30-40 pt lc a okolie t
0903596990

Preprava sypkých materiálov.
Výkon práce - západné Slovensko. Ubytovanie ZDARMA.
info: 0903 779 101

garancia platu 1000 €/mes.

Životopisy zasielajte na e-mail:

sandrock@sandrock.sk

51-0017

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.

75-06-3

V krajinách s úspešným školstvom
dávno prišli na to, že vzdelávanie sa
začína i končí učiteľom. Nielen jeho
kvalitou z hľadiska pedagogiky a
odbornosti, ale aj jeho osobnosťou,
suverenitou, slobodou v metodike,
motiváciou a dostatkom prostriedkov na vyučovanie.
Práve tieto atribúty sú dôležité na
skutočnú motiváciu absolventov učiteľstva, aby si učenie nevyberali ako
poslednú možnosť. A aby sme neboli
odkázaní na nekvalitných učiteľov,
ktorých je pre dlhodobú devastáciu
školstva tiež dosť.
Slovenské orgány však namiesto
dôkladnej personalistiky pedagogického stavu robia skôr opak, čím odrádzajú aj učiteľov, ktorí zatiaľ držia školstvo
ako barly. Požadujú od nás skokové
zmeny rovné zázraku, no riešenie výberu a odmeňovania učiteľov sa realizuje symbolickými nárastmi platov,
mysliac si, že sa mladí masovo pohrnú
do vyučovania.
Niekedy mám pocit, že sa tu
schválne systematicky ničí a demotivuje súčasný i ten budúci učiteľský stav.
Učitelia sa vykresľujú ako pedofili a iní
kriminálnici a ministerstvo to potvrdí
odobrením zákona o lustrovaní minulosti učiteľa ako jediného z povolaní
pracujúcimi s deťmi. Učitelia sú zúfalí
zo stavu školstva, ktorý si odnášajú aj
žiaci, no keby chceli vyvinúť politickú
zmenu, už budú prenasledovaní štá-

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

0905 915 039
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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.

8
EDITORIÁL / SLUŽBY

Týždeň yi
lan
v Tureckej Akou
n
te
le
aj s
a all-inclusive

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
balkóny

ter��y

zimné záhrady
��látky od 35 €

��látky od 149 €

��látky od 98 €

-33%
Z�AVY A��DO 30�

63-0121

Ku ka�dej objednávke dar�ek
Mo��������lát���������rokom

TEL: 0948 479 714
www.daka.sk

899 €
599 €

HĽADÁM
pracovníkov na

MURÁRSKE
PRÁCE
(murovanie, sadrové omietky...).
Dlhodobá práca v Bratislave
(byty, polyfunkčné domy,
rezidencie...).
Práca na úkol, turnusová práca.
Ubytovanie viem zabezpečiť
ZDARMA.

0918 493 960

LG 65UK6300 / LED TV
+ DARÈEKK

MAGICKÝ OVLÁDAÈ
DAÈ

85-0005

Kontakt:

85_0498

619 €

1099€

UŠETRI

480€
65

”/

A

16
4

4K

cm

UHD

Akcia platí od 26. 07. 2019 do 01. 08. 2019 alebo do vypredania zásob.

Miriam Hašková
haskova@regionpress.sk
0905 915 039

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. 0918 421 069
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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03-0127

www.balkona.eu
0948 787 777

Mo������výhry 300 €

94-0125

rámové
bezrámové

