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OBNOVA STRIECH

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

NAJLEPŠIA
CENA
NA TRHU
už 10 rokov

Slovenská firma

NON STOP lin

0944 720 9ka
32

BEZ DEMONTÁŽE!

t ZÁRUKA MIN. 20 ROKOV
t NAJLEPŠIA CENA
t ŽIADNA ZÁLOHA
t PRVOTRIEDNA
KVALITA

SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY
BITÚMENOVOU LEPENKOU

obnova plochých striech technológiou COPERNIT
záruka minimálne 20 rokov

VYKONÁVAME OPRAVY: KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV

SADROKARTONISTI
Nástup ihneď, práca v Bratislave,
ubytovanie zabezpečené,
výborná cena

0908 751 442

52-0156

0905 915 039

t zameranie t odborné poradenstvo
t cenová kalkulácia na mieste ZADARMO !!!

46)Ï8%.8)7-

>%(2

JESENNÝ VÝPREDAJ
POZRI VO VNÚTRI

786%29
03-0001-31

Inzerát, ktorý predáva

031190175

1(2'7(.

Týždenne do 30 690 domácností

Z ÁHRADNÍ
ÁH RADN Í CT VO

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

Záhradníctvo
Kalonda

Lucenec.ko
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Neobyčajne obyčajné dni
A máme tu definitívnu bodku za
letným obdobím, letným časom, teraz
už aj časom minulým. Zmena letného
času na zimný prichádza v nedeľu 27.
októbra. Vrátime sa o hodinu a to znamená, že minimálne to bude krásna
noc pre spáčov – o hodinu dlhšia. Určite na to nezabudneme, hoci ide iba o
hodinu. Jednu jedinú.
Naopak, žiaľ zabúdame na to, že vo
viacerých oblastiach nášho života sa
vraciame o celé roky, je to smutné, ale v
niektorých – napríklad vo vnímaní moci
nad občanmi štátu aj o tridsať rokov späť.
Akoby všetko v tomto našom ešte stále
navonok mladom štáte, vrátane nás, bolo
výlučným osobným vlastníctvom kohosi
a nás by do toho nemalo byť nič. A koho
do toho aj niečo je, stáva sa starým známym „triednym nepriateľom“, škodí štátu a jeho svetlým zajtrajškom. Nič vám to
nepripomína, najmä vám, skôr narodeným? Tým, ktorí tu žili, dreli, snažili sa aj
pred rokom 1989?
Alebo, zvykli sme si? Veď už tak bolo,
tak prečo by tak nemalo byť aj naďalej? O

pár dní vstupujeme do mesiaca november. Pred tridsiatimi rokmi sme z námestí
súdruhom odkázali, že takto nie. Vtedy
sa zľakli, ale odkaz bol príliš pokorný.
Takže – veľmi rýchlo sa vrátili. Pochopili,
že ich aroganciou moci sa dá veľmi ľahko
poraziť slušnosť ľudu, zamat revolúcie.
O pár dní sa vyberieme na cintoríny
a budeme spomínať na našich predkov.
Medzi nimi sú mnohí, ktorí pre dnešné
generácie mrzli v novembri 89 na námestiach, postavili sa za ne vo fabrikách a
úradoch, dokonca aj vo vtedajších médiách, na odpor svojvôli moci. Vtedy vraveli - „aby naše deti nemuseli...“
Nuž, my, tie „naše deti“
- ako sa postavíme nad ich
hroby? S akými pocitmi?
Nie sme im čosi dlžní?
Krásny a zodpovedne
prežitý významný týždeň, milí čitatelia! Je
čas na zmenu časov... Už naozaj
definitívnu.

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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04 BYTY / prenájom
05 DOMY / predaj
»Predám
RD-Malá
Ves;0907047985

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

Termín dohodnete vopred na:

Služba pre ľudí,

15 HĽADÁM PRÁCU

0911 027 722

16 ZOZNAMKA

sluzbapreludi@gmail.com

Chcete si
podať
inzerát?

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

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.

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

03 BYTY / predaj

13 RôZNE / predaj
14 RôZNE / iné

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

Západné Slovensko

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

10 ZÁHRADA A ZVERINEC
11 HOBBY A ŠPORT
12 DEŤOM

Ve¾ký Krtíš

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

01 AUTO-MOTO / predaj

09 DOMÁCNOSŤ

Luèenec

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

169€
S DPH
1 TONA

od

Občianska
riadková
inzercia

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
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Keď píšem tento
článok, ešte neviem, či Pellegrini
naberie odvahu a
stiahne konečne
Glváča z funkcie
podpredsedu parlamentu. Cez týždeň som postupne zverejnil viac ako 900
Glváčových správ, ktoré si písal so strojcom vrážd Jána a Martiny - s mafiánom
Mariánom Kočnerom.
Z nich vyplynulo, že Glváč, ako vysokopostavený Smerák. podpredseda
parlamentu, minister obrany, pravá ruka
Pellegriniho a Fica - sa tajne opakovane
stretával s mafiánom, dohadoval s ním
kšefty, výhody, vynášal mu informácie
zo spisov, dával mu právne rady, vybavoval stretnutia s vysokopostavenými
úradníkmi ... a všetko tak, aby z toho mal
mafián Kočner veľký prospech a osoh.
Napríklad 15. mája večer (v nedeľu)
zorganizoval na žiadosť mafiána Kočnera
smerák Glváč stretnutie u „Feďa“ - zrejme
u prezidenta finančnej správy Františka
Imréczeho. Na stretnutie prišiel aj Dušan
Pátek, vtedajší šéf daňového úradu Bratislava. Po ich „porade“ a dohodnutí, čo
bude úloha Dušana Páteka, ho hneď na
druhý deň vymenoval prezident finančnej správy za svojho 1. viceprezidenta.
Kto je Dušan Pátek? Čuduj sa svete,
človek, ktorý „zakryl“ podvody Ladislava Bašternáka, kedy okrádal štát (čiže
všetkých nás) o desiatky miliónov eur.

Pátek vtedy poslal na kontrolu svoje
kontrolórky, ktoré za to, že Bašternákove
podvody odobrili, následne povýšil za
šéfky oddelení. Inak povedané - najprv
kamarát Fica a Pellegriniho - Bašternák
podvedie štát o desiatky miliónov ... ich
kamarát Pátek to potom zakryje na daňovom úrade ... a následne na žiadosť
mafiána Kočnera a za asistencie Glváča
zo špinavca Páteka za odmenu urobia viceprezidenta Finančnej správy.
Samozrejme v správach je aj kopa
dôkazov o iných Glváčových stretnutiach
s mafiánom Kočnerom - o ktorých predtým tvrdil, že sa nikdy neudiali. V správa
je napríklad informácia, že Glváč vedel
(a zrejme aj mafiánovi to umožnil) o tom,
že Kočner si dosadil aj zástupcu riaditeľa
SIS !!!
Kam sme to až klesli? Dá sa ešte
viac? Mafiánovi a objednávateľovi vrážd
aktívne pomáhali najmocnejší ľudia zo
Smeru, aby postupne ovládol políciu,
prokuratúru, súdy, ministerstvo spravodlivosti či SIS. Smeráci
tým mafii umožnili
si vytvoriť štát v štáte
a ako sa len najviac
dá, sa spreneverili záujmu svojich voličov.
Verím, že 29. februára
spoločne mafii krk
vykrútime.

» 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

Smerák Glváč slúžil mafii
• 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%
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Vykúpime

Tel.: 0908 054 321, E-mail: vykupperia@gmail.com

36-0072

S 9 1
staré driapané, nedriapané perie.
Paplóny, vankúše, duchny z peria. U
D
O
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U
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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
zimné záhrady

zasklievanie terás

splátky od 149 €

0948 787 777 | www.balkona.eu

ZĽAVY AŽ DO 25%

Možnosť výhry 250 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

LC19-43_strana-
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63-0164

JESENNÁ AKCIA

splátky od 98 €

služby

lučenecko
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9 850 €
Full LED svetlomety
Revolučný interiér
5 rokov záruka Renault
Ponuka platí od 1. 10. do 31. 10. 2019. Ponuka je iba informatívna a nie je záväznou ponukou na uzavretie kúpnej zmluvy. Zmluvná záruka Renault 5 rokov/100 000 km (podľa toho, čo nastane skôr) sa riadi konkrétnymi záručnými podmienkami, ktoré
sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Nový Renault CLIO: spotreba 3,6 – 5,2 (l/100 km), emisie CO2 94 – 118 (g/km). Uvedené spotreby paliva a emisie CO2 sú zmerané metodikou stanovenou podľa platných právnych predpisov vyžadovaných na
homologáciu vozidla. Vyobrazenie vozidla je iba ilustratívne.
Renault odporúča

Tempus Car, Šafáriková 91, 048 01 Rožňava

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

tempusroznava@gmail.com

LC19-43_strana-
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Najlepšie elektro
2017 / 2018

279 €

UŠETRI

10€

Klubová cena

199 €

Upraceme lístie
a blato z vašej
podlahy.

Sony Cyber-Shot
DSC-HX95
Digitálny fotoaparát

387

90

459€

€

27 15 €
Klubová cena

27,99€

1200
otáèky

5kg

kapacita

A

UŠETRI

71€

60€

259€

289€

Kompaktný, 1/2.3”, CMOS Exmor
R 18.2Mpx, 28× zoom ZEISS, 3.0”
výklopný displej, Memory Stick Micro
+ microSD/SDHC/SDXC, 4K video,
elektronický hľadáčik, stabilizátor, WiFi,
NFC, micro HDMI, micro USB, Li-Ion.

UŠETRI

460W

+++

príkon

BEKO WTV6532B0
Automatická práèka

Kärcher FC 5 EU
Elektrický èistiè podláh

BRAVO B4467
Teplovzdušný konvektor

HomeWhiz - Chytré ovládanie na pranie
na diaľku. OptiSense® - Chytré senzory,
ktoré pri praní šetria. Fast+™ - Zrýchli,
keď sa práve ponáhľate. Denný Express
- Vyperie plnú práčku šatstva už za 28
minút! Spotreba vody (bavlna, 60°C):
40 l. Rozmery - hĺbka: 45 cm.

Funkcia 2 v 1 - stieranie bez
predchádzajúceho vysávania vďaka
zbieraniu vlhkej a suchej špiny iba v
jednom pracovnom kroku. Samočistiaca
funkcia pomocou automatického
odsávania špiny z valcov. Kvalitné valce
z mikrovlákna. Objem nádoby 0.4 l.

3 stupne nastavenia 750/1250/2000 W.
Rozmer (VxŠxH) 420 x 580 x 200 mm.
Volne stojaci alebo možnosť zavesiť
na stenu. Prepravné držadlo. Plastové
nožičky. Ventilátor. Nastaviteľný
termostat. Ochrana proti prehriatiu.
Svetelná kontrolka.

Philips HD8827/09 / Automatický kávovar

RGGRRNWyEUD

Pripravíte espresso, lungo, tlak 15 barov, 1,8l nádržka
na vodu, 250g zásobník na kávu, integrovaný keramický
mlynček, 5 nastavení hrubosti mletia, parná tryska,
predhrievanie šálok, 4 druhy nápojov, Penič mlieka Classic.

25 90 €

1850W
príkon

UŠETRI

259 99 €

140€
399,99€

2NRUHĖWHVLSRKRGRYp
RNWyEURYpQiNXS\20% z�avou
QDFHOêVRUWLPHQW
=ĐDYDSODWtSULQiNXSHQDV¼

LEGO City Raketoplán skúmajúci Mars
Stavebnica pre chlapcov, odporúčaný vek od 5 rokov, počet
dielikov: 273, rad LEGO City Space Port. Potešte svojich
vesmírnych dobrodruhov výskumným raketoplánom a
prieskumným vozidlom inšpirovaným agentúrou NASA.

$NFLDSODWtRGGRDOHER
GRY\SUHGDQLD]iVRE1HSODWtQDDNþQê
WRYDUDGDUþHNRYpSRXNiåN\=ĐDYXQLHMH
PRåQpNRPELQRYDĢVLQêPL]ĐDYDPL

Akcia platí od 25.10. 2019 do 31. 10. 2019 alebo do vypredania zásob.

O aktuálnej dostupnosti letákových výrobkov sa môžete vopred informovať na telefónnych číslach jednotlivých predajcov uvedených v letáku. Ak sa výrobok uverejnený v
letáku nenachádza v predajni uvedenej v zozname predajní, predajňa zabezpečí dodanie požadovaného výrobku do predajne. Technické parametre a vyobrazenia výrobkov
sú prevzaté od výrobcov. Chyby a omyly v texte, cenách a technickom popise sú vyhradené. Niektoré obrázky môžu byť len ilustračné. Ceny výrobkov sú uvedené vrátane
DPH. Vydavateľ letáku: František Majtán - Euronics TPD, Farského 26, 851 01 Bratislava

regionpress T96_4.indd 1

23.10.2019 11:55:13
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03-001-31

Liptovský Mikuláš EURONICS TPD, OD PRIOR, Štúrova ul. 1968, 044/562 1674 y Lučenec EURONICS TPD, OD Prior-Stred, tel. 047/433 3332
Žilina EURONICS TPD, Prielohy 1012/1C, tel. 0918 421 069 y Žiar nad Hronom EURONICS TPD, OD Prior-Stred, tel. 045/673 2289
Zvolen EURONICS TPD, RETAIL PARK, tel. 045/540 1845

lučenecko
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Zariaďujeme si menší byt
nezaobídete. A napokon - biela je biela,
netreba hádať odtieň. Dá sa tak k sebe
zladiť takmer všetko. Ak si chceme ešte
viac opticky zväčšiť obytnú plochu,
môžeme voliť pásy rôznych farieb, platí
však, že opäť čo najbledších. Vzorom sa
vyvarujeme.
Vychytávkou, lepšie funkčným
zlepšovákom je vymeniť klasické krídlové dvere za posuvné, prípadne, väčšinu
z nich odstrániť úplne. Dvere, ktoré sa
krídlovo otvárajú, sú v malom byte luxusom. Zbytočne totiž zaberajú miesto
pri otváraní. Navyše, aj keď sú otvorené
dokorán, za ne nemožno nič postaviť
alebo zavesiť. A keď už sme pri stenách,
zázraky s bytom urobia strategicky
umiestnené zrkadlá. Zrkadlo však nie
je vhodné umiestňovať oproti vchodovým dverám a do spálne. Naopak z takzvanej polizby spraví jedna zrkadlová
stena naozaj impozantný priestor.

AKCIA
OD

» red

LC19-43_strana-

390 €

S KOMPLET
MONTÁŽOU
VRÁTANE
MURÁRSKYCH
PRÁC

46-0192

Stavebné úpravy máme za sebou,
tak sa pustime do zariaďovania. S
malým kontom máme tak akurát
na malý byt, ale nikde sa nepíše, že
útulný byt musí byť veľkorozmerný,
skôr naopak.
Na všetko po hrubých stavebných
prácach potrebujeme plánik. Plánik s
rozmermi izieb, ktorý sme si nakreslili,
nám slúži nielen na výpočet množstva
náterových hmôt, ale aj na zafixovanie približných rozmerov nábytku a na
prehľad o centimetroch, ktoré máme k
dispozícii. Je naozaj škoda, ak sa nám
v predajniach zapáči nábytok, ktorému
prečnievajú nejaké tie centimetre a v
tom okamihu sa stáva pre nás nepoužiteľný. Na odhad sa rozhodne neradno
spoliehať.
Výber farieb do interiéru je mimoriadne dôležitý. V zásade platí, že čím
svetlejšie, tým priestor pôsobí opticky
väčšie. Platí to nielen pre
steny, ale aj nábytok. V
extrémnom prípade bielymi stenami a bielym
nábytkom nič nepokazíte
a dokonca aj sanitárne
premaľovanie časom bude
bez problémov. Biely nábytok, ale aj steny, strop,
kuchynská linka a dokonca aj podlaha - biela má
schopnosť spraviť žiarivé
miesto aj z temnice a v malom byte sa bez tejto farby
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Desaťročie rozpadu režimov a vznik nových štátov
Pád komunizmu v r. 1989 prepísal nielen dejiny, ale aj hranice. Do troch rokov sa rozpadol Sovietsky zväz,
Juhoslávia aj Československo. V Európe pribudlo 22 nových diplomaticky uznaných republík.

Rozpad Československa bol oproti násiliu,
ktoré sprevádzalo rozpad ZSSR či Juhoslávie,
až čítankovo pokojný. V Európe bol „zamatový
rozvod“ dlho vyzdvihovaný ako model riešenia
nešvárov medzi národmi. Prečo sa len na Balkáne
nedalo dohodnúť rovnako civilizovane? Ale to, že
rozchod prebehol pokojne, ešte neznamená, že
zostal bez následkov. Niektoré z nich cítiť dodnes.
Napríklad v tom, aký má časť našej demokratickej,
na Európu a na Západ orientovanej opozície
problém zobrať do úst slová ako vlasť či národ.

■

Národný populizmus

V každej krajine sú nejakí nacionalisticky ladení
populisti. A spravidla sú to tí, ktorí sa oháňajú
národnými vlajkami a symbolmi. Slovenskí
populisti sú dobre známi; vo svete koná podobne
Národný front vo Francúzsku či Alternatíva pre
Nemecko v zjednotenom Nemecku. Stavajú sa
nielen do pozície bojovníkov za vlasť, ale aj do
anti-európskych pozícii. Práve v EÚ (či NATO) často
vidia najväčšieho nepriateľa národa. Rovnako sa
prezentujú aj naši fašisti či nacionalisti.

■

Demokratickí národovci

Rozdiel vidno v správaní demokratických,
pro-EÚ či prozápadných strán u nás a vo svete.
Napríklad tie vo Francúzsku, Dánsku aj Holandsku
sú jednoznačne za členstvo v EÚ, ale zároveň sú

hrdo pro-národné. V EÚ otvorene bojujú za záujmy prispôsobovať jej pravidlám. To však už 15 rokov
krajiny. Vedia, čo ako krajina chcú a potrebujú a v neplatí, už dávno by sme tie pravidlá mali písať aj
Únii si to bezostyšne chránia. Systematicky menia my, spolu s ostatnými členskými krajinami.
EÚ vo svoj obraz tak, aby Európska únia posilnila
ich záujmy, ich hodnoty, ich diplomaciu alebo ich ■ Dedičstvo „delenia“
hospodárstvo.
Keďže nositeľom nápadu samostatnosti
Slovenska
bol najmä Vladimír Mečiar, v hlavách
V Mečiarovej tradícii oháňania sa
mnohých prozápadne orientovaných demokratov
vlajkou dnes pokračujú tie najmenej
sa — celkom pochopiteľne — idea štátnosti
demokratické strany. Ale naše štátne
postupne spojila s korupciou a autoritárskym
symboly si túto spoločnosť nevybrali.
režimom. V Mečiarovej tradícii oháňania sa
Naopak, treba si dvojkríž a trikolóru
vlajkou dnes pokračujú tie najmenej demokratické
prisvojiť a zabojovať za ne.
strany. Ale naše štátne symboly si túto spoločnosť
Lebo tie najúspešnejšie
nevybrali. Naopak, treba si dvojkríž a trikolóru
demokratické sily a najšikovnejšie
prisvojiť a zabojovať za ne. Demokratické sily sa
národy si nevyberajú medzi
nemali postaviť proti vlajke pred parlamentom.
národom a Európou.
Mali by hrdo pod ňou osobne vystupovať. Lebo tie
Majú jedno aj druhé.
najúspešnejšie demokratické sily a najšikovnejšie
národy si nevyberajú medzi národom a Európou.
■ Slovenské rezervy
Majú jedno aj druhé.
Tomáš Valášek
V EÚ sa dnes učíme povedať, čo nechceme
- napr. povinné kvóty pre azylantov. Ale už
podstatne menej často vieme povedať, čo vlastne
O autorovi
chceme a ešte si to aj presadiť. Nie sme v takejto
Tomáš Valášek je riaditeľom euspoločnosti sami – ani napr. Česko či Slovinsko
rópskych operácií Carnegie nadácie
na tom nie sú zásadne lepšie – ale to by nám
pre medzinárodný mier a bývalým
nemalo byť útechou. Ešte stále príliš veľa našich
veľvyslancom Slovenskej
úradníkov rozmýšľa, ako keby bol rok 2004 a my do
republiky pri NATO.
EÚ ešte len vstupujeme: vtedy sme sa totiž museli

NEJDE VÁM
BIZNIS?

KONTAKTUJ
T

E NÁS

lucenecko@regionpress.sk

0905 915 039
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Blízka osoba

Máme nádej, komunikácie
demokratickej opozície začala

My v strane Sloboda a Solidarita sme si už niečo preskákali, sme poučení z minulosti a vieme,
že zmena príde vtedy, keď dokážeme prekročiť
svoj tieň. Tento týždeň sme ho spoločne dokázali
prekročiť priamo v Liberálnom dome. Zástupcovia demokratickej opozície prijali moje pozvanie
a absolvovali sme historicky prvé pracovné rokovanie lídrov opozičných strán v tejto zostave.
Ani jedna pripravená stolička nezostala prázdna
a pre mňa je to znak v tom pokračovať.

Lučenec

Dispečing SK - 0950 333 222

45-0006

rodinný alebo obdobný pomer a ďalšou
podmienkou, ktorá musí byť súčasne splnená je, že ujmu, ktorú by utrpela jedna
z nich, by druhá dôvodne pociťovala ako
vlastnú. Rodinným pomerom v tomto
prípade je príbuzenský vzťah, ktorý nemožno zaradiť do prvej skupiny. Obdobný pomer sa musí skúmať so zreteľom na
skutočnosť, ktorá definuje vznik vzťahu
medzi osobami, napríklad pestúnsky
vzťah k dieťaťu, opatrovateľský vzťah
k opatrovníkovi, vzťah manžela k dieťaťu druhého manžela, ktoré nie je jeho
dieťaťom. Definíciu blízkych osôb obsahuje na účely trestného práva aj Trestný
zákon. Takou osobou je príbuzný v priamom pokolení, osvojiteľ, osvojenec, súrodenec a manžel; iné osoby v rodinnom
alebo obdobnom pomere sa pokladajú za
navzájom blízke osoby len vtedy, ak by
ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá
právom pociťovala ako ujmu vlastnú. V
zmysle presne vymedzených trestných činov sa blízkou osobou rozumie napríklad
aj bývalý manžel, druh, bývalý druh, rodič spoločného dieťaťa a osoba, ktorá je
vo vzťahu k nim blízkou osobou, ako aj
osoba, ktorá s páchateľom žije alebo žila
v spoločnej domácnosti.

Spoločnosť zo ZV

PRIJME ĽUDÍ NA ROZVOZ
A DISTRIBÚCIU KNÍH.

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

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

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

0919 178 947

Slovensko je zamotané v chápadlách. Našou
úlohou je vymaniť našu krajinu z mafie, korupcie a rozkrádania. Odťať chobotnici chápadlá.
A samozrejme, spolupracovať a diskutovať. Pretože keby sme mali na všetko rovnaký názor, alebo by nás spájali kšefty, sme pekne všetci v jednej strane a tíško šúchame nohami. Navyše by to
bola ideálna príležitosť, aby vznikla ďalšia nová
strana. Nemusíme sa na všetkom jednohlasne
zhodnúť, aby sme vedeli spolu vychádzať.
Dôležité je, že máme spoločný cieľ – vymeniť
túto korupčnú vládu a priniesť zmenu. Koalície
sa tvoria až po voľbách, pretože rozhodnete vy, milí voliči. My však
chceme byť pripravení, aby sme
potom nemuseli strácať čas.
Veríme, že po voľbách pretavíme našu spoluprácu do funkčnej
vlády.

83-0390

Právna úprava blízkych osôb je
v Občianskom zákonníku upravená
v dvoch ustanoveniach.
V prvom je definovaný pojem blízkej
osoby a druhé ustanovenie upravuje určenie stupňa príbuzenstva. Blízkou osobou sa podľa Občianskeho zákonníka
rozumie príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel. Ide teda o príbuzných
v priamom rade. Patria sem dieťa – rodič
- starý rodič - prastarý rodič, súrodenec
a manžel. Iné osoby v pomere rodinnom
alebo obdobnom sa pokladajú za osoby
sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú
utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú. V zásade sa rozlišujú
tri kategórie blízkych osôb, a to príbuzní,
manželia a iné osoby, ak sú splnené ďalšie podmienky uvedené v zákone. Príbuznými sú bez obmedzenia všetci príbuzní
v priamom rade, čiže predkovia a potomkovia. Príbuznými sú aj súrodenci. Právne je bezvýznamné, či ide o plnorodých
alebo polorodých súrodencov, či majú
spoločných oboch rodičov alebo len jedného. Manžel sa považuje za blízku osobu, taktiež vtedy, ak nie je členom domácnosti, manželia spolu nežijú, nebývajú
v spoločnom dome alebo byte, prípadne
ak sú v rozvodovom konaní. Aj osvojením
sa medzi osvojiteľom a osvojencom vytvára vzťah blízkych osôb a naopak biologickí rodičia prestávajú nimi byť.
Iné osoby nemožno pod pojem blízkej osoby zaradiť automaticky. Predovšetkým musí medzi nimi byť preukázaný

Pripravení prevziať
zodpovednosť

Richard Sulík
predseda SaS

Zdravý rozum je
najlepší recept

Viem, ako u nás znížime
nezamestnanosť

09-116-4

Vladimír Halaj pre zvýšenie zamestnanosti vo
svojom regióne urobil doposiaľ viac, ako štát so
svojimi sociálnymi opatreniami.
S podnikaním začal hneď po revolúcii. Oproti
minulosti sa však doba zmenila. Svoju podnikateľskú kariéru rozbiehal Vladimír Halaj firmou,
ktorá sa zameriavala na výrobu nealkoholických
nápojov. V dobe svojho najväčšieho úspechu
poskytovala viac ako 250 pracovných miest.
V súčasnosti je spolumajiteľom spoločnosti, ktorá sa zameriava na spracovanie drevenej hmoty.
Zamestnáva viac ako 100 zamestnancov, pričom
sa snaží vytvárať stále nové pracovné miesta.
Hovorí, že jeho životný osud je spojený s vytváraním pracovných miest.

prijme do TPP aj živnostníkov

VODIČOV na SKLÁPACIE NÁVESY

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

Inzerát, ktorý predáva
51-0094

garancia platu 1000 €/mes.

Životopisy zasielajte na e-mail:

0905 915 039
AKCIA -30%

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

V strane SaS pracuje od roku 2009 ako okresný predseda pre Lučenec. Svoju prácu v politike
chce hlavne zamerať na rozvoj svojho regiónu.
Ako jednu z priorít vidí dobudovanie rýchlostnej cesty R2. Cieľom je prilákať veľkého investora, ktorý by využil potenciál, ktorý sa skrýva
v Novohrade a Gemeri a ktorý by
pomohol v rozvoji regiónu. To
súvisí aj s vybudovaním cyklotrás, náučných chodníkov,
zrekonštruovaním kultúrnych
pamiatok a vytvorením
príťažlivejšieho miesta
pre turizmus.

Makrolon
7/16mm bronz
16,20 €/m2 s DPH

Rozvoz po celej SR!

AKCIA -20%

Koš: 046/5430 771
zenit@zenitsk.sk

Makrolon Ultralight
2/10mm číra
9,07 €/m2 s DPH
721190288

Košice: 055/6254 006
kosice@zenitsk.sk
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Vladimír Halaj

okresný predseda Lučenec
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Mestské včely sú včely chované v meste za účelom opeľovania,
záchrany včelej populácie a získavania netradičných druhov medu
(gaštanový, mätový...). Úle sú obvykle umiestnené v parkoch, na
strechách budov alebo na terasách
a balkónoch.
Včela sa na rozdiel od osy o naše
potraviny nezaujíma. Má jediný cieľ –
priniesť do svojho úľa dostatok zásob,
aby bolo z čoho kŕmiť robotnice a živiť
matku. Príklady dobrej praxe z veľkomiest ako sú New York, Londýn, Paríž
či susedná Viedeň a dnes už aj Zvolen
a Bratislava nám ukazujú, ako môžu
včely obohatiť mestské prostredie.
Bez toho, aby obťažovali obyvateľov, a
pritom ešte vyprodukovali množstvo
chutného a kvalitného medu.
Mestskí včelári v zahraničí už roky
chovajú včely na strechách, dvoroch,
balkónoch, či v mestských parkoch a
záhradách. Včely nájdeme aj v Bratislave - v záhradách alebo v mestských lesoch, poznáme tu dokonca aj jedného
balkónového včelára. V roku 2015 osadili mestské úle do Lučenca, Kežmarku, Považskej Bystrice a Žiliny. Včielky
sa zabývali aj na streche hotela FIS***
na Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách. Na zimu však zmenili svoju trvalú
adresu. Nakoľko na Štrbskom Plese sú
extrémne zimné podmienky, skorý nástup zimy a neskorý príchod jari, práve
prezimovanie na nižšie položenom

mieste včelám zabezpečí skorší prísun
výživy v podobe peľu či nektáru i lepší rozvoj včelstva. Včeličky teda presťahovali do nižšie položenej včelnice
v nadmorskej výške 920 metrov nad
morom. Včelám sa podľa pozorovaní v
budúcnosti bude aj naďalej v najvyššie
položenej včelnici na Slovensku dobre
dariť. V tomto roku priniesli približne
70 kíl medu. Včielky sa okrem znášky
medu podieľali aj na opeľovaní rastlín
v okolí, čím veľmi pomohli aj tatranskej
prírode.
Projekt „Včely v horách“ sa na streche hotela FIS*** začal pred rokom.
Úle s ľudovými motívmi sú umiestnené
na streche v zadnej časti hotela tak, aby
mali včely možnosť vyletieť priamo do
lesa. Projekt je realizovaný v spolupráci
s Občianskym združením Apis Carpatica.

AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku, aj pre mužov!

Vtipy
týždňa

t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
tmámestále dostatok ponúk
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku

Honorár 1 100 až 1 300 € za 15 dní

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!

Kritériá
pre spoluprácu s AIW:
· opatrovateľský kurz a prax
· dobrá znalosť nemeckého jazyka
· vek 25 až 60 rokov

www.aiw.sk

Facebook: aiwsk

» red
Foto: Zbigniew Ładygin
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Myslime pri prieskumoch

» PhDr. Ján Papuga, PhD.

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

V pripade zaujmu nas kontaktujte telefonicky alebo emailom

lucia.vojtassakova@euromicron-deutschland.de

VIZITKY

0905 915 039

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

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

52-0017-40

riaditeľ ZŠ s MŠ

0915 549 895

721190278

ako zvolená. Potom sa celá snaha politického subjektu obmedzuje na snahu o umiestnenie. To stupňujú rôzni
analytickí „experti“, ktorí ľahkovážne
prezentujú, ktorá strana bude v parlamente a ktorá nebude. A ako mentalisti vyslovujú súdy o voličovej mysli,
pričom sa všetko verejne prezentuje.
Iba po analýze číselnej štatistiky sa
vnucujú výsledky volieb nekritickým
konzumentom informácií. Okrem toho,
prieskumov je niekoľko, diametrálne
sa od seba odlišujú a o ich dôveryhodnosti sa pochybuje. Napriek tomu sú
smerodajné pri aktivizácii voličov. Je to
presne tak, ako keď sa zostavujú rebríčky popularity škôl či nemocníc. Vychádza sa zo suchých čísel bez ohľadu na
to, že činnosť týchto inštitúcií je ťažko
merateľná, keďže sa individuálne pracuje s ľuďmi. Ľudia sú síce štatisticky
uchopiteľní, no ak sa budeme riadiť
hoci aj najobjektívnejšími číslami, prehliadnu sa skutočné hodnoty.
Návrh na obmedzenie prieskumov teda vítam, lebo potrebujeme
veľa času, kým volič pochopí, že čísla
z ankiet, teórie analytikov či kadejaké
dotazníky sú skrytou manipuláciou.
Možno, keď sa nebudú vymývať mozgy
prieskumami, volič siahne po programe politickej strany a konečne zistí, že
kvantita nie je kvalita, ako sa to u nás
vžilo.

75-06-8

Nedávno som písal o kritickom
myslení. Že chýba veľkej časti národa, o tom svedčí to, čo sa deje v mediálnom svete, ako ľahko sa ľudia
manipulujú rôznymi informáciami.
Slováci nie sú pripravení spracovať
informačnú explóziu a zdevastované
školstvo nevytvára dostatočný priestor
na systematické vedenie žiakov k prijímaniu a interpretácii informácií. Otázkou je, či je dnes možné odlíšiť pravé
informácie od falošných, zavádzajúcich, chybných. Isté je, že v súčasnosti
médiá či iné subjekty ťažia z toho, že
ľuďom chýba informačná kompetencia. Využíva sa to najmä na marketing,
zvyšovanie preferencií a politický boj.
Dospelo to do stavu, keď aj o dôveryhodných informáciách pochybujeme
alebo ich ignorujeme.
V týchto dňoch sa hovorí o zákaze
predvolebných prieskumov na dlhšie
časové obdobie pred voľbami. Aj keď
je zámer legislatívcov zištný, súhlasil
by som aj s výraznejším obmedzením.
Najmä v situácii, keď sa prieskumy
zjavujú skoro každý týždeň, médiá ich
prezentujú ako fakty a veľká časť voličov ich nekriticky prijíma a riadi sa
nimi vo voľbách.
Je všeobecne rozšírené, že strane,
ktorá sa nenachádza v prieskumoch na
vyššom mieste, sa nevenuje pozornosť,
nech by mala ten najlepší program.
A naopak, strana aj bez programu s
vysokými preferenciami sa prijíma už
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