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HĽADÁME
VEDÚCEHO

PRACOVNÍKA
NA KRÁLIČIU

FARMU.
Predpoklady:

stredoškolské vzdelanie, 
znalosť problematiky 

chovu zvierat a vedenie 
kolektívu pracovníkov.

Tel. 0905 622 259
info@oryktolagus.sk
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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
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Šéfredaktor: Ivan Brožík 

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 51.100 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 35.500 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 31.000 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 13.100 Ľubovniansko
MI 30.500 Michalovsko+TV+SO
PP 40.000 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.
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Nehaňte ľud môj

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Alebo aktuálna spomienka na An-
dreja Sládkoviča. Básnika, literár-
neho kritika a prekladateľa, pred-
staviteľa slovenskej romantickej 
generácie. Treba pripomenúť tej čas-
ti spoločnosti, pre ktorú existujú iba 
playmate, gigolovia, modely a mo-
delky, zopár urehotaných (samých 
na sebe) takzvaných humoristov a 
plastikami neustále prerábané kre-
atúry.

V časoch Sládkoviča u nás ešte žil 
ľud. Možno aj teraz, akurát ho nevidno 
a nepočuť. Básnik stál na jeho strane, 
bránil ho pred uhorskými nabobmi, 
samozvanými veľmožmi s bizarnými 
nápadmi.

„Nehaňte ľud môj“, volal Sládkovič 
na „klebetárskych posmievačov“. Ape-
loval na nich - …. „nehaňte ľud môj, sle-
pí sudcovia! Že ľud môj je len ľud spros-
tý, často sú múdri hlúpi ľudkovia dľa 
súdu svetskej (nie vašej – pozn. red.) 
múdrosti.“

Tak teda, „nehaňte ľud môj, ústa 
nečisté“! Samozvaná dokonalosť, vás, 
ľudí vidieka a regiónov nazýva naj-
novšie „tradične zaostalou a pokrytec-
kou pobúrenou slovenskou krčmou“. 
Iba preto, že krútite hlavami nad tým, 
ako môže niekto diskutovať s deťmi o 

drogách a vlastných skúsenostiach s 
nimi, akoby diskutoval o zážitkoch z 
nejakého prázdninového výletu na bi-
cykloch.

Nie, takto nie! Tak, ako som za ne-
prijateľné zo strany hlupákov považoval 
označenie „bratislavská kaviareň“ na 
ľudí pracujúcich hlavou, tak odmietam 
„pomenovanie pokrytecká slovenská 
krčma“, ktorým sú najnovšie častovaní 
poctiví pracujúci občania na vidieku, 
odsudzujúci právom amorálnosť (ak nie 
páchanie trestného činu) kýmkoľvek, 
hoc aj z tej „bratislavskej kaviarne“.

Andrej Braxatoris Sládkovič si vo 
svoje dobe povzdychol: „Ach, zlé sú 
časy! Na všetky strany svet žertvuje 
bohom zlatým. Ale nechaj mi národ bez 
hany; národ patrí k veciam svätým!“

Odvtedy uplynulo už takmer 150 ro-
kov! A ja spolu s ním a zrejme aj spolu s 
mnohými z vás zvolávam to 
Sládkovičovo - „nehaňte 
ľud môj“. Dôrazne, nástoj-
čivo a áno, aj pobúrene, 
hoci som abstinent!

Všetko dobré, ľud 
môj, prácu, obživu a 
zdravie!

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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AKCIA

 390OD 390 €
S KOMPLET
MONTÁŽOU

VRÁTANE
MURÁRSKYCH

PRÁC 

Podstatou finančného leasingu 
je dlhodobé prenechanie predmetu 
nájmu do užívania lízingovému ná-
jomcovi za odplatu, pričom nájomca 
je oprávnený po uplynutí dohodnutej 
doby nájmu odkúpiť predmet nájmu 
za vopred dojednanú kúpnu cenu. 

Ide teda o  finančný prenájom, po 
ukončení ktorého po zaplatení posled-
nej splátky a  kúpnej ceny dochádza 
k prevodu vlastníckeho práva z prena-
jímateľa na nájomcu. Zmluva o finanč-
nom leasingu, resp. leasingová zmluva 
neexistuje ako samostatný zmluvný 
typ ani v občianskom, ani v obchod-
nom zákonníku. Spravidla je uzatvá-
raná vo forme nepomenovanej zmlu-
vy, a  preto všetky náležitosti zmluvy 
upravujú zmluvné strany samostatne 
na základe vzájomnej dohody. Zmlu-
va však musí dostatočne určiť záväzky 
poskytovateľa i  príjemcu finančného 
leasingu. Podstatné náležitosti, ktoré 
by mala zmluva o  finančnom leasin-
gu obsahovať sú určenie zmluvných 
strán, vymedzenie predmetu nájmu 
a  podmienok jeho užívania, určenie 
doby trvania nájmu a zmluvy, platobné 
podmienky, t. j. výška splátok a výška 
kúpnej ceny. 

Predmetom leasingovej zmluvy 
môže byť tak hnuteľná ako aj nehnuteľ-
ná vec. Vlastníkom predmetu nájmu je 
až do uhradenia všetkých záväzkov zo 
strany nájomcu leasingová spoločnosť, 
čiže poskytovateľ leasingu. V prípade 

finančného leasingu však nebezpe-
čenstvo škody na prenajatej veci pre-
chádza na nájomcu momentom začatia 
leasingového vzťahu. Za udržiavanie 
predmetu leasingu zodpovedá tiež 
nájomca. Nájomca sa teda musí starať 
o predmet prenájmu tak, ako keby bol 
jeho vlastníkom. Práva a  povinnosti 
zmluvných strán spravidla vymedzuje 
zmluva o finančnom leasingu a dopln-
kovo aj všeobecné obchodné podmien-
ky leasingovej spoločnosti. 

Rovnako ako zmluva aj tieto pod-
mienky by mali byť predmetom roko-
vaní zmluvných strán pred podpisom 
zmluvy o  finančnom leasingu. Výho-
dou finančného leasingu pre nájomcu 
je najmä skutočnosť, že nemusí vyna-
ložiť peňažné prostriedky na jedno-
razovú kúpu potrebnej veci, pretože 
predmet finančného leasingu uhrádza 
vo forme pravidelných splátok. Nájom-
covi nevzniká ani povinnosť na kúpu 
predmetu nájmu po uhradení posled-
nej splátky leasingu. Nevýhodou fi-
nančného leasingu však môže byť vy-
soké nájomné, ktorého súčasťou býva 
spravidla zisk leasingovej spoločnosti 
a všetky náklady s leasingom spojené.

Zmluva o finančnom leasingu

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

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

Nie môžme, ale môžeme.
Nie pracná drina, ale prácna drina.

Slovenčina naša
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Dum spiro, spero. Pokiaľ dýcham, 
dúfam. Alebo aj naopak - pokiaľ dú-
fam, dýcham. Jedno z  najznámejších 
latinských mott, pripisované Cicerovi. 

Pokiaľ dýcham, dúfam, verím 
a mám nádej. Takto som si spomenu-
té motto pred rokmi upravil pre cestu 
moju i  mojej rodiny. Dúfam, verím, 
mám nádej. Všetko synonymá nesúce 
pre človeka jeden odkaz. Kým žiješ, 
cesta tvoja i  tvojej rodiny, hocako 
ťažká, má zmysel. Kríž, ktorý si na 
svoju cestu dostal do opatery, ten často 
neznesiteľne ťažký kríž, pod ktorým 
padáš, dokážeš uniesť. Len si zacho-
vaj svoju vieru. Bojuj dobrý boj. 
Neúnavne kráčaj s modlitbou na pe-
rách na svojej ceste. 

Už predtým, ako som sa so spome-
nutým mottom prvýkrát stretol, sme 
sa ním v rodine riadili. Čo iné človeku 
zostáva v  stretnutí sa s  celoživotnou 
chorobu u  svojho dieťaťa? Čo iné ako 
viera, nádej a láska? Ale predsa je tam 
ešte Niekto, kto nás ochraňuje a je pri 
nás vždy, kým dýchame. Myslím na 

Ježiša. A na Cirkev. (Mt 16, 18: A ja Ti 
hovorím: Ty si Peter a na tejto ska-
le postavím svoju Cirkev a pekelné 
brány ju nepremôžu.).

Čo však v situáciách, kedy sú veriaci 
a samotná Cirkev prenasledovaní a tr-
pia za svoju vieru? Vtedy nám tiež zo-
stáva pevná viera a modlitba. „Pán mi 
vždy pomohol a dal mi to, o čo som 
ho prosil pre trpiacich kresťanov,“ 
vyjadril sa zakladateľ nadácie ACN – 
Pomoc trpiace Cirkvi páter Werenfried 
van Straaten. 

Slovenská národná kancelária 
ACN Slovensko – Pomoc trpiacej 
Cirkvi ďakuje všetkým ľuďom, ktorí 
vo svojich modlitbách myslia na na-
šich prenasledovaných a  núdznych 
bratov a sestry. Ďakujeme tiež všetkým 
dobrodincom, ktorí štedrým srdcom 
a  finančnými darmi pomáhajú zmier-
ňovať ich utrpenie.

Pokiaľ dýcham, dúfam a verím

» Jozef Bednár
ACN Slovensko

»Kúpim staré motorky typu 
jawa 250/350 0908795502

»Predám rod.domček,ktorý 
je používaný na chalupu 
v Panických Dravciach s 
velkým pozemkom.Nie RK! 
Bližšie info naTel.-0905 357 
850.

»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 tlako-
vú skúšku. T.č.: 0905 925 
991
»Čistenie hrobov a obnova 
písma, serióznosť, korekt-
nosť a spoľahlivosť. T.Č. 
0919 205 521

»Kúpim zlaté a strieborné 
šperky, mince, hodinky, 

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                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   
5
48
2

12
3

4
2

593
521

45

2

1

75
3

28
8
9

S

U

D

O

K

U

45
-0

00
6Dispečing SK - 0950 333 222

Lučenec

46
-0
19

2

Ponuka platí od 1. 7. do 31. 8. 2019. Uvedená cena platí pre model Renault CLIO Advantage TCe 75 po odrátaní zľavy 800 € a bonusu pri výkupe starého vozidla 800 €. Renault CAPTUR: spotreba 5,3 – 6,6 (l/100 km), emisie CO2 139 – 151 (g/km), 
Renault MEGANE: spotreba 4,4 – 6,6 (l/100 km), emisie CO2 116 – 151 (g/km), Renault CLIO: spotreba 4,8 – 6,0 (l/100 km), emisie CO2 126 – 137 (g/km). Uvedené spotreby paliva a emisie CO2 sú zmerané metodikou stanovenou podľa platných právnych 
predpisov vyžadovaných pre homologizáciu vozidla. Vyobrazenie vozidiel je len ilustratívne.

RODINNÉ VOZIDLÁ RENAULT

 Už od

8 790 €
Nové turbomotory
Špeciálna ponuka do konca leta

CAPTUR, MEGANE, CLIO

Renault odporúča

MENO ALEBO LOGO DÍLERA Ulica MestoTempus Car, Šafáriková 91, 048 01 Rožňava Tel.: +421 915 918 980,  +421 1918 957 263918 957 263 tempusroznava@gmail.com

INZERCIA
0905 915 039
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Občianska
riadková
inzercia

zlomkové zlato aj zuby 
mostíky, brože a vojen-
ské vyznamenania tel. 
0915627285

»Predám študentský 
písací stôl masív lacno 
0905465800

»Predám nočné stolíky 
lacno masív prírodné dre-
vo 0905465800

»Sympatická 56 hľadá 
priateľa 0944970182

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 6 dolu.
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Dobré časy sa 
končia, potvr-
dzujú to naj-
novšie čísla z 
e k o n o m i k y . 
Koniec nadštan-
dardných časov 
dáva dobrý dô-

vod na vystavenie vysvedčenia, 
ako vláda Smeru využila toto ob-
dobie.

Vláda dlho odkladala svoj 
hlavný cieľ, ktorým bol vyrovnaný 
rozpočet. Miliardová diera v roz-
počte naznačuje, že tento cieľ ani 
po rokoch zbytočného odkladania 
nebude splnený. Preto sme opako-
vane vyzvali ministra financií, aby 
zabránil ďalšiemu rozvratu verej-
ných financií a pokutám za zlé hos-
podárenie od Európskej komisie.

Namiesto zvyšovania daní by 
mal minister financií predstaviť ro-
zumnejšie hospodárenie v súlade s 
tým, čo mu navrhuje útvar Hodno-
ta za peniaze. Plnenie týchto odpo-
rúčaní je totiž zatiaľ katastrofálne.

Aj keď spomalenie ekonomic-
kého rastu prebieha vo väčšine 
ďalších európskych štátov, práve 
na Slovensku sa ekonomický rast 

spomaľuje výraznejšie, ako v iných 
štátoch. Jedným z dôvodov je, že 
vláda opakovane zlyháva pri čer-
paní eurofondov, vrátane výstavby 
diaľnic. Je to vidieť aj pri posled-
ných číslach stavebníctva, ktoré v 
júni zaznamenalo takmer 4-per-
centný prepad. A pritom prepad nie 
je väčší len vďaka hypotekárnemu 
boomu a výstavbe bývania. Samot-
né práce na inžinierskych stavbách 
poklesli o vyše 16%.

Preto odkazujeme tejto vláde, 
aby skončila štvorročné dovo-
lenkové obdobie, kedy prejedala 
príjmy a premrhala dobré časy, a 
aby konečne začala pracovať.

Slovensko sa prepadlo v kvali-
te podnikateľského prostredia. 
Chýbajú nové súkromné investície 
a vláda ekonomiku 
naďalej drží len pri 
manuálnej výrobe, 
ktorá ponúka níz-
ke mzdy. Preto tre-
ba zásadne zmeniť 
smerovanie Sloven-
ska v najbližších 
voľbách.

Vláda prejedla dobré časy 
a Slovensko nepripravila na budúcnosť
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» Eduard Heger
 tieňový minister financií a hospodárstva

Nie sáčok, ale vrecko, vrecúško.
Nie kúpelka, ale kúpeľňa.

Nie alergológ, ale alergiológ.
Nie aloe, ale aloa.

Slovenčina naša

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0905 915 039
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SBS
LAMA SK
príjme strážnikov
na obchodnú prevádzku

vo Fiľakove

Nástup ihneď!

0948 35 66 75

800 € brutto / mesiac
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Miriam Hašková

haskova@regionpress.sk 
0905 915 039
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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

www.balkona.eu
0948 787 777

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

zimné záhrady 
splátky od 149 €

zasklievanie terás
splátky od 98 €

Možnosť výhry 300 €ZĽAVY AŽ DO 30%

VOLAJ IHNED:

Personálna & pracovná agentúraPe
rs

on
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• BRATISLAVA • TRNAVA • HLOHOVEC • NITRA • MALACKY • LOZORNO ...

0800 500 002
0800 500 502
0800 500 520

PRÁCA IHNED

EURO    personal
34
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hľadá pracovníkov
na stavbu do Nemecka
Ponúkame:
   stabilnú prácu v renomovanej spoločnosti na TPP
   hodinová mzda od 10€ netto
   nástup možný ihneď

Poď k nám 
pracovať 

do Nemecka! 

V prípade záujmu nás kontaktuje: +421 918 351 574, praca@lutogroup.com 

PRACUJ 
U NÁS

0800 500 091
MZDA 

OD 850 € DO 1300€BEZPLATNÁ
INFOLINKA
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HĽADAJ 
NÁS AJ NA
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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

stále dostatok ponúk - aj pre mužov
-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 
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