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Týždenne do 30 690 domácností

OBNOVA STRIECH

t ETERNITOVÝCH t PLECHOVÝCH
t PLOCHÝCH t KANADSKÝ ŠINDEĽ
RODINNÝCH DOMOV, PANELÁKOV A BYTOVIEK
59-0001
59-0004

BEZ DEMONTÁŽE!

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

NAJLEPŠIA
CENA
NA TRHU
už 10 rokov

Slovenská firma

NON STOP lin

0944 720 9ka
32
t ZÁRUKA MIN. 20 ROKOV
t NAJLEPŠIA CENA
t ŽIADNA ZÁLOHA
t PRVOTRIEDNA
KVALITA

obnova plochých striech technológiou COPERNIT
záruka minimálne 20 rokov

VYKONÁVAME OPRAVY: KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV

Črepníkové kvety

-40% všetky druhy
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Všetky

-30% kahance
Diskont Kvetov, Kriváň 479 (pri kruhovom objazde), tel. 0905 502 240, otvorené od Po - So od 8:00 do 20:00
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Okamžité
skončenie pracovného pomeru
(a skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe zo strany zamestnanca)
Okamžité skončenie pracovného pomeru je neodvolateľným jednostranným
právnym úkonom, ktorým sa ukončí
pracovný pomer s druhým účastníkom,
a to jeho doručením. Takéto skončenie pracovného pomeru nie je viazané na uplynutie
výpovednej doby. Ide o spôsob skončenia
pracovného pomeru, ktorý si môže zvoliť tak
zamestnanec, ako i zamestnávateľ. V zmysle
platnej právnej úpravy musí byť okamžité
skončenie pracovného pomeru urobené písomne a je nutné v ňom vymedziť jeho dôvod
tak, aby nebol zameniteľný s iným dôvodom
a zároveň musí byť druhému účastníkovi
doručené, a to v zákonom presne ustanovenej lehote, inak je neplatné. Výnimočnosť
tohto spôsobu ukončenia pracovného pomeru zo strany zamestnanca je vyjadrená
už v samotnej podmienke jeho odôvodnenia. Zamestnanec môže okamžite skončiť
pracovný pomer v troch prípadoch. Prvým
prípadom je, ak podľa lekárskeho posudku
nemôže ďalej vykonávať prácu bez vážneho
ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ
ho nepreradil do 15 dní odo dňa predloženia tohto posudku na inú pre neho vhodnú
prácu. Druhým prípadom je, ak zamestnávateľ zamestnancovi nevyplatil mzdu,
náhradu mzdy či cestovné náhrady alebo
ich časť do 15 dní odo dňa splatnosti. Tretím prípadom je, ak je zamestnanec bez-

prostredne ohrozený na živote alebo zdraví.
Raz uvedený dôvod okamžitého skončenia,
nie je možné následne meniť a rozširovať.
Okamžite môže zamestnanec ukončiť pracovný pomer v lehote jedného mesiaca odo
dňa, keď sa dozvedel o niektorom z dôvodov
taxatívne uvedených v Zákonníku práce.
V prípade ak zamestnávateľ nesúhlasí s takýmto okamžitým skončením pracovného
pomeru zo strany zamestnanca, môže sa
dovolávať neplatnosti skočenia pracovného pomeru na príslušnom súde, to isté platí
i v opačnom prípade. Zákonník práce priznáva tak zamestnancovi ako aj zamestnávateľovi možnosť skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe. Zamestnanec i zamestnávateľ
môže skončiť pracovný pomer v skúšobnej
dobe z akéhokoľvek dôvodu, ale i bez udania dôvodu. Písomné oznámenie o skončení
pracovného pomeru sa má doručiť druhému
účastníkovi spravidla aspoň tri dni pred
dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť.
Trojdňová lehota má však len poriadkový
charakter a jej nedodržanie nespôsobuje neplatnosť skončenia pracovného mieru. Skúšobná doba môže byť v pracovnej zmluve
dohodnutá najviac na tri mesiace.

• Dioptrické okuliare
•
•
•
•
•
•
•
•

aj bez lekárskeho predpisu
Základné sklá 13 € pár
Antireﬂexné sklá 20 € pár
Bifokálne sklá 42 € pár
Multifokálne sklá 114 € pár
Fotochromatické sklá 60 € pár
Slnečné dioptrické sklá 24 € pár
Detské okuliare od 20 €
Slnečné okuliare zľava 20 až 30%

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

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

Dražobník GAVILA s. r. o.,

1. mája 173/11, Trenčín, IČO: 45 517 959
uverejňuje týmto podľa zákona č.527/2002 Z. z.

OZNÁMENIE O DOBROVOĽNEJ DRAŽBE 006/2019
Dátum dražby: 24.10.2019 o 10:00 hod. - Prvé kolo dražby

Miesto konania dražby: Brnianska 1J, Trenčín 911 05, Notársky úrad Trenčín,
JUDr. Denisa Adamkovičová.

Predmet dražby: Nehnuteľnosti vedené Okresným úradom Lučenec, katastrálny odbor,
pre k. ú. Fiľakovo, obec Fiľakovo, zapísané na LV č. 3190, a to: byt č. 37, nachádzajúci
sa na 3. poschodí, vchod č. 54 v bytovom dome súp. č. 1595, postavenom na pozemku
parcely registra ,,C“ parc. č. 3346 a podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných
zariadeniach domu a na príslušenstve o veľkosti 8252/424176. K tomuto bytu prislúchajúci podiel priestoru na pozemku pod byt. domom je vo vlastníctve Mesta Fiľakovo
a nie je predmetom dražby.
36-0155

gavila@gavila.sk, www.gavila.sk, kontakt, 0905 476 407, 032/3262 202

52-0006-186

Najnižšie podanie 18 800,- EUR. Dražobná zábezpeka 3 000,- EUR

Bližšie informácie o podmienkach účasti na dražbe:
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Nakúp
za 50 €
a dostaneš

KUPÓN

-16 €

0905 638 627

66-0154

BOJUJTE ! Volajte pomoc

pred SÚDMI aj DRAŽBOU !

Nie podtrž- Slovenčina naša
ník, ale podčiarkovník.

ÚŽEROU aj PODVODNÍKMI !
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Vaša OCHRANA

Lučenecko

BRZDOVÁ
STOLICA

kontrola bŕzd
iba

10€

GEOMETRIA
iba

18€

LC19-39 strana-

AUTO
TO
OSE
OS
S
SE
SERV
IS
PNEU
EUSE
USERV
US
SE
S
E
IS

3

bývanie, služby

4

Najčítanejšie regionálne noviny

VSKO

LUČENECKO
VEĽKOKRTÍŠSKO-POLTÁRSKO

Občianska
riadková
inzercia

Redakcia:

Železničná 26
LUČENEC
lucenecko@regionpress.sk

01 AUTO-MOTO / predaj
02 AUTO-MOTO / iné

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

03 BYTY / predaj

Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09

04 BYTY / prenájom
05 DOMY / predaj

INZERCIA

Miriam Hašková

»Predám RD Malá Ves
0907047985

0905 915 039

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

06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
08 STAVBA

DISTRIBÚCIA (30.690 domácností)
párny týždeň:
Lučenec, Malá Ves, Opatová,
Boľkovce, Divín, Dobroč, Fiľakovo, Lovinobaňa, Mýtna, Panické
Dravce, Ružiná, Tomášovce, Vidiná, Poltár, Málinec, Veľký Krtíš,
Bušince, Dolná Strehová, Malý
Krtíš, Modrý Kameň, Pôtor, Sklabiná, Želovce
nepárny týždeň:
Lučenec, Malá Ves, Opatová,
Boľkovce, Fiľakovo, Halič, Panické Dravce, Rapovce, Veľká nad
Ipľom, Vidiná, Poltár, Cinobaňa,
Hrnčiarska Ves, Hrnčiarske Zalužany, Kalinovo, Kokava nad
Rimavicou, Málinec, Veľký Krtíš,
Kalinovo, Kokava nad Rimavicou
Poltár

Luèenec

AKCIA -30%
Makrolon
7/16mm bronz
16,20 €/m2 s DPH

Materiál na nerozbitné
prestrešovanie vrátane
príslušenstva - profilov,
tesnenia, skrutiek...

Rozvoz po celej SR!

AKCIA -20%

12 DEŤOM

Koš: 046/5430 771
zenit@zenitsk.sk

Makrolon Ultralight
2/10mm číra
9,07 €/m2 s DPH

14 RôZNE / iné

Košice: 055/6254 006
kosice@zenitsk.sk

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

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

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

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
42.845
32.750

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

13 RôZNE / predaj
15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera LC medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu

RODINNÉ VOZIDLÁ RENAULT
CAPTUR, MEGANE, CLIO

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

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

10 ZÁHRADA A ZVERINEC

721190257

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

09 DOMÁCNOSŤ
11 HOBBY A ŠPORT

Ve¾ký Krtíš

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

»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

Už od

8 790 €
Nové turbomotory
Špeciálna ponuka do konca leta
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.
Renault odporúča

Tempus Car, Šafáriková 91, 048 01 Rožňava
MENO ALEBO LOGO DÍLERA Ulica Mesto

Tel.: +421
918
918
957
980,
263
+421915
1918
957
263

Nie podtrž- Slovenčina naša
ník, ale podčiarkovník.
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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.

redakčné slovo / bývanie, služby

lučenecko

Absencia pochybností
Cogito, ergo sum. Múdrym túto sta- zas pokoj. Prípadne voľby. Kde je v deň
rú pravdu v latinčine netreba pre- volieb ten dav? Jeho požiadavky, proteskladať a hlupákom tiež nie. Lebo tí ty? No nikde, dav voliť nechodí, chodia
nemyslia. Dokonca myslenie nená- jednotlivci. Respektíve, chodia iba veľvidia. Lebo sa ho boja.
mi málo. Zdá sa, aspoň vzhľadom na
výsledky mnohých volieb za uplynulé
Naša spoločnosť prejavuje známky desaťročia, najmä jednotlivci, ktorým
rezignácie na schopnosť myslieť. Zvažo- úvodný latinský výrok nič nehovorí.
vať, posudzovať javy a udalosti, vyvo- Ani rozvážnosť, zodpovednosť, podzovať z nich závery a nastoľovať cesty chybnosti. Volia tí, ktorí nepochybujú,
ako ďalej. Naša spoločnosť sa aj preto väčšinou a masovo. A tí ostatní? Kde sú?
ponára do nenávisti. A ňou podporovaJe rozdiel medzi vsugerovanou tanej hlúposti.
kzvanou pravdou a poznaním. To prvé je
Všetko rieši dav. Jednotlivci sú manipulácia, to druhé ovplyvňuje mieru
zväčša ticho. Aj tí istí, ktorí, keď sú demokracie. A samozrejme, aj výšku jej
v dave, sú zrazu iní. Podivný prípad deficitu na ďalšie volebné obdobie.
(doktora) Jekylla a pána Hyda. Vyberte
Vážení čitatelia, v nedeľu je Svätého
si - román, dráma, horor, psychologický Michala. Je jedným z hlavných anjelov,
triler, fantasy tematika Roberta Louisa ktorý je považovaný za ochrancu BožieStevensona z roku 1886. Ja volím horor. ho ľudu, cirkvi, za záchrancu duší veČlovek s dvomi ja. Alebo ešte viac ich riacich z moci satana a je anjelom, ktorý
má. Mimochodom, aj to je výraz, po- sprevádza duše ľudí zo sveta
chádzajúci z latinčiny. „Horrere“ - zhro- pred Boží súd. Nenecháziť sa, stuhnúť. Dav žiada to a tamto, je vajme všetko iba na ňom,
proti takému a onakému javu. Dav. Ale aj keď je svätý. Z moci zla
politikom a ich politike prechádza aj sa musíme pokúsiť dostať
tak všetko.
najmä vlastnými silami.
Lebo dav je nič. Pre nich, ale nielen Ešte zaživa.
pre nich. Dav všeobecne je nič. Zhluk
Pekný týždeň
ľudí na jednom mieste v jednom čase,
trvajúci maximálne pol dňa. A potom
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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O tehotenskej cukrovke
Dočítala som sa, že v tehotenstve sa
môže u žien objaviť tzv. tehotenská
cukrovka, ktorá údajne môže u niektorých žien neskôr prepuknúť do cukrovky druhého typu. Môžem nejako preventívne chrániť seba i dieťatko pred
diabetom? Ako zistím,či nemám náhodou predispozíciu na vznik cukrovky?
Henrieta z Popradu.
Tehotenská cukrovka - gestačný diabetes mellitus - je samostatným typom cukrovky. Ide o poruchu metabolizmu cukrov
rôzneho stupňa, ktorá sa po prvýkrát
objaví v tehotenstve. Súvisí s vylučovaním placentárnych hormónov, z ktorých
niektoré účinkujú proti inzulínu. Najčastejšie ide o prechodnú poruchu, ktorej trvanie je obmedzené na obdobie gravidity.
U nás sa vyskytuje asi u 4 percent budúcich mamičiek. Nepoznaná a neliečená
cukrovka môže spôsobiť komplikácie
plodu (ale nie cukrovku dieťatka ako sa
pýta čitateľka). Väčšinou ide o bezpríznakové ochorenie, preto majú gynekológovia povinnosť vyšetrovať každú tehotnú
ženu na vylúčenie gestačného diabetu.
Vyšetrenie sa vykonáva medzi 24. a 28.
týždňom gravidity, u rizikových prípadoch (vek nad 35 rokov, problémy v predchádzajúcej gravidite, obezita, výskyt

7

Z ÁHRADNÍ
ÁH RADN Í CT VO

Kalonda

cukrovky v rodine) však ihneď po zistení
tehotenstva. Je jednoduché a nenáročné
– 2 hodiny po vypití roztoku s presným
obsahom glukózy sa vyšetrí krv a stanoví sa v nej hladina cukru (glykémia).
Gestačný diabetes je potvrdený, ak sa
zistí glykémia vyššia ako 7,8 mmol/l. Od
tohto času budúca mamička bude pravidelne sledovaná diabetológom, obyčajne v 2-týždňových intervaloch. Väčšina
žien zvládne svoju metabolickú poruchu
iba zmenou jedálnička, dodržiavaním
racionálnej diabetickej diéty a zvýšenou
fyzickou aktivitou. Odporúča sa cvičenie, chôdza, plávanie. Budúca mamička
realizuje selfmonitoring glykémií glukomerom, hodnoty pred jedlom majú byť do
5,6 a po jedle do 6,8 mmol/l.
Najlepšou prevenciou pred vznikom gestačného diabetu je udržiavanie
si normálnej hmotnosti
pred aj počas gravidity,
a primerané tehotenské
cvičenie, ktoré zlepšuje
metabolizmus cukrov.
Budúcej mamičke
prajem všetko dobré
a radosť z dieťatka.

ZVOLENSKÁ CESTA LUČENEC
(smer Vidiná)
Všetko pre Vašu záhradu a balkón

Záhradníctvo
Kalonda

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

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

46-0192

Lucenec.ko
Jeden
jediný
hlas chýbal ku
schváleniu zákona, ktorý by pomohol tehotným
a týraným ženám
a ich deťom, ktoré
nosia pod srdcom. Jeden jediný hlas
mohol zachrániť stovky nenarodených detí.
OĽANO predložilo zákon, ktorý
mal podať pomocnú ruku tehotným
ženám, ktoré sa ocitli v ťažkej životnej
situácii. Zákon by prešiel, ak by farizej Andrej Danko potlačil svoje ego a
keby hlasoval za. Lenže jeho nenávisť
voči mne je oveľa silnejšia. Zaslepila
ho až natoľko, že radšej nepomohol tehotným a týraným matkám v núdzi a
ich nenarodené deti hodil cez palubu.
Náš návrh posilňoval práva tehotných žien, ktoré sa kvôli zlej finančnej
alebo spoločenskej situácii rozhodli
pre utajený pôrod. Navrhli sme, aby
sme týmto ženám umožnili pred pôrodom aj „utajené tehotenstvo“, kedy
by od polovičky tehotenstva (keď už
žena nevie skryť tehotenstvo), mohli
tieto ženy ísť na nemocenskú a neboli
tak na očiach iných ľudí pred ktorými
chcú svoje tehotenstvo skryť.
Vytváral pre ne lepšie podmienky
pre to, aby mohli donosiť svoje deti, a
neboli donútené ísť na interrupciu len

preto, lebo sa boja reakcie iných ľudí.
Zároveň sme zákonom navrhli, aby
mohli byť tieto detičky ihneď po pôrode osvojené náhradnými rodičmi,
a nemuseli by čakať dlhé mesiace na
adopciu.
Andrej Danko sa na nedávnom
Národnom pochode za život pretŕčal
pred kamerami a rozprával, že je za život a chce robiť všetko preto, aby sme
tehotným ženám a ich deťom pomohli.
O tri dni neskôr nepodporil návrh zákona, ktorý zásadne pomáha matkám
v núdzi, tehotným a týraným matkám,
ktoré sú tlačené do interrupcie.
Pýtam sa preto Andreja Danka,
či je takéto konanie v súlade s kresťanstvom, za ktoré sa tak rád skrýva?
Lebo ak niekto hlása kresťanstvo ako
lásku, nemôže ho premôcť nenávisť až
tak veľmi, že úmyselne ublíži tehotným matkám v núdzi,
a hodí cez palubu
ich deti, ktoré nosia
pod srdcom.
Najlepšie slová
sú skutky. Danko zlyhal pri prvej
skúške a ublížil matkám v núdzi. Ukážkový farizej.

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

031190122 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

Mohli sme pomôcť tehotným ženám
v núdzi. Vyhralo však ego Andreja Danka
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NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

0949 188 661 • 0905 655 414
likvidovatazbest@gmail.com

Lučenec

Dispečing SK - 0950 333 222

SPOLOČNOSŤ

viny

59-0300

AZBESTOVÝCH STRIECH

45-0006

87-0097 Objednávateľ: Produkčná s.r.o., Železiarenská 49, 04015 Košice-Šaca, IČO: 52622452 Dodávateľ: REGIONPRESS s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

Vtipy
týždňa
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Slovensko spoznalo ocenených mladých
videomakerov v súťaži RECfruit
Súťaž vo videotvorbe pre začínajúce talenty, ktorá úspešne funguje
už tretí rok, ocenila najšikovnejších videotvorcov, ktorí do svojich
videí vložili veľkú dávku kreativity.
V Nitre sa konalo slávnostné odovzdávanie cien so sprievodným programom,
ktorý vyvrcholil oficiálnym vyhlásením
výsledkov. Tohto podujatia sa zúčastnili
nielen samotní ocenení, ale aj viacerí
súťažiaci, ktorí svoje videá do RECfruitu
prihlásili. Výherca 3. miesta Patrik Regenda s videom Neznáme číslo sa vyjadril nielen o samotnej udalosti: „Tiež
oceňujem výhernú sošku. Páči sa mi, že
sošky sú vyrobené ručne a majú myšlienku.“ Pochválil tak návrh, ktorý osobitne pre RECfruit vytvoril Michal Herczog, žiak Školy umeleckého priemyslu
v Košiciach. Na 2. mieste sa umiestnilo
video Holič, ktorého autorom je Matthias Kasar. Mladý talent tvrdí: „Je
veľmi pozitívne, že sa niekto rozhodol

motivovať a podporovať mladých tvorcov. Súťaž tohto charakteru má rozhodne význam a je dôležité podporovať jej
rast.“ Prvé miesto v treťom ročníku súťaže napokon obsadil Miroslav Marko
vďaka kreatívne spracovanému videu,
ktoré nieslo v názve aj tému tohto ročníka – Bola to náhoda. Víťaz napokon
celkom trefne vyjadril myšlienku súťaže, ktorú sa organizátori snažia šíriť:
„Súťaž RECfruit 2019 sa mi veľmi páčila,
pretože na Slovensku podľa mňa nie je
veľa súťaží, kde by človek ukázal, čo dokáže vytvoriť s kamerou v ruke, pokiaľ
nepočítam školy.“ Tohtoročné odovzdávanie cien nesie so sebou aj milý príbeh,
keďže Miroslav sa vzhľadom na štúdium
v zahraničí nemohol zúčastniť samotného vyhodnotenia. Cenu prišli prevziať
jeho starí rodičia. „Práve takýmito vecami mi moji vnuci robia radosť. Ďakujem
vám veľmi pekne,“ povedala babička
výhercu, pričom neskrývala slzy dojatia v okamihu, keď sa dozvedela, že jej
vnuk v RECfruite premenil shortlist na
1. miesto. Tri výherné videá vyberala
odborná porota spomedzi 12 najlepších
videí umiestnených na spomínanom
shortliste. Okrem troch hlavných priečok sa však organizátori rozhodli udeliť
aj dve ďalšie ceny, a to špeciálnu cenu
a cenu agentúry ContentFruiter. Výher-

ca špeciálnej ceny
Norbert Kundrák
si cenu odniesol za
špeciálny
prínos
do súťaže s videom
Neobyčajná bankovka v obehu,
pretože so svojím
scenárom si dal
skutočne veľkú námahu a pracoval
precízne s viacerými časovými líniami s využitím rôznych
miest počas natáčania. Norbert, ktorý
nevlastní žiadnu drahú techniku potrebnú na natáčanie, podľa vlastných
slov pochopil, že v skutočnosti je to
celé o dobrom nápade či predstavivosti.
Cenu organizátora súťaže, ktorým je už
od jej počiatku agentúra ContentFruiter,
si prevzal Patrik Hrabovec. Jeho video
Accident? bolo humorným pokračovaním príbehu z minulého ročníka.
Organizátori mu udelili cenu, pretože
vnímajú pokrok v jeho technických
zručnostiach a takisto na Patrikovom
prípade vidia, že mladí ľudia skutočne
majú záujem o súťaž tohto druhu a radi
sa do nej zapájajú opakovane. Roman
Kleman (CEO agentúry) sa potešil výhercovmu vyjadreniu: „Patrik mi v rozhovore prezradil, že ho nadobudnuté
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ocenenie opäť motivovalo a presvedčilo,
že ide do toho aj o rok.“ Novinkou tohto
ročníka bola možnosť hlasovať za video
vo verejnom hlasovaní, ktoré bežalo
na webe RECfruitu do konca augusta.
To pomohol organizátorovi uskutočniť
generálny partner celého projektu –
Slovenská sporiteľňa. Video Náhodná
výhra v pretekoch? od Marka Gerboca získalo viac ako 500 hlasov a stalo sa
tak najúspešnejším v očiach verejnosti,
nezávisle od hodnotenia poroty. Na základe pozitívnych reakcií z radov súťažiacich, partnerov či ostatných ľudí, ktorým táto súťaž akokoľvek skrížila cestu,
organizátori veria, že práve RECfruit je
pre mladé talenty akousi zastávkou na
ceste za ich úspešnou kariérou režisérov, kameramanov, videomarketérov či
umelcov.

záhrada / bývanie, služby

lučenecko

9

Toto musíte v záhrade ešte stihnúť
Na jeseň treba v záhrade myslieť
na viacero činností ešte do príchodu prvých mrazov.
Mnohí záhradkári riešia otázku,
kedy je lepšie vysádzať ruže. Najideálnejšia je jesenná výsadba, hoci
možná je aj výsadba na jar. Počas jesene sa dajú vysádzať aj ruže bez koreňového balu, ktorých ponuka je obvykle široká. Po kúpe ich však treba
čo najrýchlejšie vysadiť, aby sa dobre
zakorenili. Miesto pre ruže musí byť
slnečné, s humóznou a priepustnou
pôdou. Ak budeme vysádzať ruže
bez koreňového balu, korene najskôr
treba ponoriť do vedra s vodou (asi na
4 hodiny). Výsadbová jama musí byť
priestranná, jej dno treba prekypriť
a vhodiť naň preosiaty kompost. Potom jemne skrátime korene a rastliny vysadíme. Vysádzajme tak, aby
miesto očkovania bolo asi 5 cm pod
povrchom pôdy. Korene treba v jame
rozložiť tak, aby sa neohýbali. Ruže
počas celej jesene dôkladne zavlažujme, prihnojovať netreba.
Pokoste trávnik ešte koncom októbra, začiatkom novembra, nie na
menej než 5 cm. Dlhšia tráva lepšie

využije menšie množstvo slnečného
svitu. Použite jesenné hnojivo s nízkym obsahom dusíka a vysokým obsahom draslíka, ktorý trávu posilňuje a zvyšuje jej odolnosť voči mrazu.

AKCIA

Zeleninové záhony zbavte buriny a porýľujte ich. Vytrhajte všetky
letničky a pripravte záhon na ďalšiu
sezónu. Vykopte letné cibuľky a uložte ich v odvetranej škatuli do pivnice.
Okrasné rastliny, ktoré neznášajú
mráz (muškáty, oleandre, durmany),
presťahujte do pivnice alebo do garáže. Uzatvorte prívody vody, vypusťte
kohútiky a zavlažovacie prístroje
uskladnite na nemrznúcom mieste.

OD

390 €

S KOMPLET
MONTÁŽOU
VRÁTANE
MURÁRSKYCH
PRÁC

Zazimujte záhradnú techniku.
Všetky stroje by ste mali očistiť,
umyť vodou alebo odstrániť nečistoty mechanicky. Stroje uchovávajte
v suchu. Do novších strojov môžete
použiť špeciálne palivá na akrylátovej báze, ktoré sú chemicky stabilné.
Z reťazovej píly vylejte olej z olejovej
nádrže. Ideálne je namočiť reťaz do
oleja. Reznú časť nožníc na živý plot
ošetrite mazivom.

» red

17 ROKOV NA TRHU

SCHODOLEZY, STOLIČKOVÉ VÝŤAHY, PLOŠINY
A STROPNÉ ZDVIHÁKY PRE IMOBILNÉ OSOBY

OZVITE SA
NÁM NA:

U nás máte bezplatnú návštevu, zameranie a návrh
bezbariérového riešenia v rámci celej Slovenskej
republiky úplne zadarmo.

bezplatnú infolinku: 0800 199 060
e-mail: velcon@velcon.sk
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ALEBO NAVŠTÍVTE:
www.velcon.sk

320025-6

Príspevok od štátu pre ŤZP osoby.
Pomôžeme vám s jeho vybavením.

ekookienko / služby, zamestnanie

10

Najčítanejšie regionálne noviny

Druhá strana elektromobility
elektráreň, ktorá vyrába energiu do
nabíjačiek, potrebných pre zachovanie hybnosti vozidla. Majú ho tiež
výrobcovia, vyrábajúci (plastové, ako
inak) káble, potrebné na spojenie nabíjačky s vozidlom. A samozrejme, aj
výrobcovia samotných (z veľkej časti
plastových) automobilov.
„Nechcem zľavu zadarmo“ - poTo „čosi“ najmenšie, čo doteraz vychádzalo z výrobných liniek jednej z vedal raz komik Šimek v jednej zo
našich automobiliek s konvenčným svojich satirických poviedok pokladmotorom, taká mestská nákupná níkovi na železnici, keď si kupoval
taška, to bude na trhu nateraz zrej- lístok za pár korún a dal mu do vrecka
me najlacnejší elektromobil. Bratku stovku.
Ak budeme pre elektromobilitu
za tridsať tisíc. To však nie je až tak
podstatné. Teda, ak sme schopní od- vyrábať energiu v tepelných elektrármietnuť predstavu, že elektromobi- ňach, je to to isté, spálime viac fosíllita pri takýchto „ľudových cenách“ nych palív, ako ušetríme na emisiách
a dotáciách zas bude iba pre vyvole- vozidiel. Najmä, ak súčasne žiadame
ných, ktorých popri vlastníctve troch zastaviť výrobu z jadra. A v situácii,
štyroch vozidiel, jachty, štvorkoliek a keď už vodných zdrojov takmer niet.
snežných skútrov (samozrejme, všet- Elektrobicykle,
elektrokolobežky,
ko na benzín či naftu) kúpa nejakého elektroautá. Znie to dobre, je to tiché,
autina na elektriku nijak nezaťaží. Zo čisté, ale... elektrina nám ide zdrasnobizmu. Lebo také treba vlastniť, žieť o 25 percent a to je na Slovensku
patrí sa. Znižujeme predsa uhlíkovú iba cca 3000 elektromobilov v činnej
stopu, nie?
službe.
Málokto – a médiá rovnako – si
Takže asi naozaj – táto zľava nás
uvedomuje, že automobil na elektric- vyjde poriadne draho.
ký pohon síce výfuk nemá, ale má ho

52-0006-182

No nekúpte to, keď to bude tak výhodné. Štát vám „dá“ aj osem tisíc
ako podporu na kúpu automobilu,
poháňaného na elektrický pohon.
Aká to veľkorysosť, aká to podpora
boja proti klimatickým zmenám a
najmä, aká to drzosť!

VIZITKY

Slovenčina naša
Nie
bezosporu, ale akiste.

0905 915 039

» ib

Neplatí sa mesiac dozadu, Slovenčina naša
ale mesiac spätne. Nie pahýľ, ale kýpeť.
Spoločnosť zo ZV

prijme do TPP aj živnostníkov

PRIJME ĽUDÍ NA ROZVOZ
A DISTRIBÚCIU KNÍH.

VODIČOV na SKLÁPACIE NÁVESY

garancia platu 1000 €/mes.

83-0355

PRIJMEME VODIČA MKD

0915 549 895

Ponúkame prácu šoféra kamiónu. Sídlo firmy pri MA.

,KQHë]DPHVWQ½PH(/(.75,.529
DSRPRFQÙFKHOHNWULN½URY

• Mzda: až do 2000 EUR (nejazdíme turnusy)
• Bonusy: 600 EUR bonus po ukončení skúšobnej
doby / vianočné odmeny
• Jazdíme: SK – DE – SK

V pripade zaujmu nas kontaktujte telefonicky alebo emailom

57-0085

- Nemecká pracová zmluva na dobu neurčitú
- Turnusová práca: 3 týždne sa pracuje a týždeň máte voľno
- Poskytujeme ubytovanie, služobné vozidlo, pracovné oblečenie
a pracovné náradie
- Mzda: 12-13€ na hodinu brutto
+ 8€ netto za odpracovaný deň
lucia.vojtassakova@euromicron-deutschland.de

Životopisy zasielajte na e-mail:

sandrock@sandrock.sk
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16-0307

0919 178 947

51-0017

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

Požadujeme vlastné auto,
ponúkame zárobok
200-250 € týždenne.

sadenie lesa / zamestnanie

lučenecko
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Príďte sadiť stromy
ne rukavice. Na mieste je postarané
o stravu aj pitný režim účastníkov.
Pre deti sú pripravené tvorivé dielne
so skúsenými animátormi, takže sa
nemusíte báť zobrať ich so sebou. O
dobrú zábavu pre deti aj dospelých
sa bude starať aj Thomas Puskailer, ktorý sem príde v rámci svojho
programu Ecotour. V rámci sprievodného programu sa dozviete správny
postup ako sadiť mladé stromčeky a
prečo je potrebná ľudská pomoc pri
vysádzaní. Odborným garantom a
dohľad nad sadením majú Štátne lesy
TANAP. Neďaleko od miesta sadenia
si môžete pozrieť aj najnižšie polože-

721190247

]/XÏHQFD9HĀN«KR.UW¯ģD3ROW£UXDRNROLD
Platové podmienky:
728€/Brutto + diéty, mesačné odmeny

PRIJMEM VEDÚCEHO,
ZÁSTUPCU A ASISTENTA

0905 915 039

Životopisy posielať na:
praca.szco@gmail.com

52-0017-35

red

INZERCIA

do kancelárie vo Veľkom Krtíši
Podmienky: SZČO, maturita,
VP sk. B výhodou
10-0170

né ľadovcové pleso v Tatrách – Pleso
pod Zverovkou.
Ďalšie informácie nájdete na facebooku, kde je na 5. a 6. októbra vytvorená udalosť s názvom „Dedoles sadí
les“. GPS súradníce hotela Primula
sú: N49.2515° E19.70402°.

75-06-3

Ak ste v posledných týždňoch
zachytili informácie o problémoch
spôsobených klimatickými zmenami
či stratami zalesnených plôch a nenecháva Vás to chladnými, máte práve
teraz výbornú príležitosť urobiť pre
našu planétu a naše lesy niečo konkrétne aj vy sami.
V sobotu a v nedeľu 5. a 6. októbra
sa v Látanej doline v Západných Tatrách uskutoční verejná dobrovoľná
akcia sadenia stromov. Jej cieľom je
vysadiť 40 tisíc stromov na miestach,
ktoré boli zničené veternou smršťou
alebo napadnuté lykožrútom. Keďže
je to veľmi ambiciózny počet, každá
ruka je veľmi potrebná.
Sadenie sa uskutoční na pozemkoch Štátnych lesov TANAP. Zraz
účastníkov je pri hoteli Primula, kde
bude zázemie pre všetky inštrukcie,
občerstvenie i program. Na miesto
sadenia sa dostanete elektrickým vláčikom, ktorému trvá cesta zhruba 5
minút. K hotelu premávajú pravidelné
autobusové linky alebo sa k nemu môžete dopraviť autom - zo Zuberca smerom na lyžiarske stredisko Zverovka.
Pri hoteli je pre účastníkov akcie záchytné parkovisko.
Stromy sa sadia v sobotu aj v nedeľu, vždy od rána od 9:00 hod. do
večera. So sebou si zoberte len pevnú
obuv, pracovné oblečenie a prípad-
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zdravie / služby
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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

34-0171
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PRÁCA V ČR

spoločnosť pre prieskum trhu,
médií a verejnej mienky

OPERÁTOR VÝROBY - VODIČ VZV
ZORAĎOVAČ - ZVÁRAČ A INÉ ....

MZD A OD 850 €
DO 1300 €

HĽADÁ

externých spolupracovníkov

ANKETÁR/ANKETÁRKA
schopných vykonávať aj náročnejšie
projekty
(rozhovory s respondentmi)

(získavanie respondentov do
rôznych projektov)

33-0032

Kremnická 6, 851 01 Bratislava V
02/208 508 14, e-mail: anketari@median.sk

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

Komíny s najlepším pomerom ceny a kvality na trhu

PRACUJ
U NÁS

0800 500 091

85_0005

REGRUTÁTOR/KA

AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku - aj muži!

KRBY
kachle

t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
tmámestále dostatok ponúk
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku

Honorár 1 100 až 1 300 € za 15 dní

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Ruské skleníky - ZGT

viac ako

300

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

modelov

429,4

pece TUMA 362
362,-€

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!

tel. 0905 394 055

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
zimné záhrady

Facebook: aiwsk

PRÁCA PRE
STOLÁROV
V NEMECKU

zasklievanie terás

splátky od 149 €

www.aiw.sk

32-0077

grily,

40-0050

DOVOZ Záhradné krby
SR
pece
do 5
ATLAS
prac.dní
hnedý

splátky od 98 €

rma
Ubytovanie a doprava zda
s.r.o.
yk
jaz
cký
me
ne
ý
Potrebn
pomer,
Práca na trvalý pracovný
PLAT: 2800€ netto

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom
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63-0150

www.balkona.eu
0948 787 777

0948 754 727
0940 610 120

Možnosť výhry 250 €

12

.com
job.royceagency@gmail

85_0660

JESENNÁ AKCIA ZĽAVY až do 25%

