č. 45 / 8. novemBER 2019 / 23. ROČNÍK

LUČENECKO
VEĽKOKRTÍŠSKO-POLTÁRSKO
Najčítanejšie regionálne noviny

Týždenne do 30 690 domácností

1(2'7(.

U NÁS
ZIMNÉ
PNEUMATIKY
H
V NAJLEPŠÍC
CENÁCH

46)Ï8%.8)7-

>%(2

031190175

UŠETRI AŽ

328€

67x32_titulka.indd 1

03-0001-33

POZRI PONUKU VO VNÚTRI

786%29

06.11.2019 10:08:28

NOVA, VÄČŠIA

A KOMFORTNEJŠIA
POBOČKA V LUČENCI

LUČENEC OPATOVÁ, A. S. Jegorova 607/29

AKONTÁCIA

0800 100 100 www.aaaauto.sk

0%

OD

Akciu „0% akontácia“ je možné využiť v akejkoľvek pobočke spoločnosti AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s. na území Slovenskej republiky. Podmienky úveru u konkrétneho vozidla sa môžu líšiť v závislosti od konkrétnych vstupných údajov zákazníka a individuálnych podmienok
financovania požadovaných zákazníkom a poskytnutých zákazníkovi ním zvoleným obchodným partnerom. Všetky žiadosti sú posudzované individuálne, na poskytnutie úveru nie je právny nárok. Nejde o verejný prísľub v zmysle ust. § 850 a nasl. Občianskeho zákonníka.
AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s. je samostatný finančný agent vykonávajúci finančné sprostredkovanie v sektore poistenia alebo zaistenia a sektore poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov zapísaný v registri pod číslom 203771 vedenom Národnou bankou
Slovenska. Akcia platí od 17.6.2019 do odvolania. Akciu nie je možné kombinovať s inými prebiehajúcimi akciami a ani nárokovať spätne.
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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
» Ivan BROŽÍK
/ šéfredaktor
s rodinou,
dcéra
Monika s rodinou a svokra.
.
169€
S DPH
1 TONA

Poltár

od

Luèenec
Ve¾ký Krtíš

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

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

Slovenčina naša

Vykúpime

Nie poriešiť, ale riešiť, vyriešiť.
Nie chleba, ale chlieb.
Nie nevadí, ale neprekáža.

staré driapané, nedriapané perie.
Paplóny, vankúše, duchny z peria.
Tel.: 0908 054 321, E-mail: vykupperia@gmail.com

36-0072

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

enka

0905 915 039

cepcií a podkladových analýz. Zriaďujeme odborné komisie, tie potrebujú svoje
úrady a tak vzniká množstvo inštitúcií - v
podstate úplne zbytočných. A míňame na
ne čoraz viac peňazí. To sa potom krásne
kradne. Živíme tak rozvetvený štátny aparát plus pijavice na ňom prisaté, už ani
rozpočet nestačí. A eurofondy, tie, ktoré
stihneme čerpať, rozkradneme.
Problémy sú roky pomenované, jasné, ich riešenie je známe. Nedávno sa ich
dotkol aj samotný predseda vlády. V našom ústavnom systéme nemá čo rozhodovať nejaká koaličná rada straníkov. Zákony navrhuje vláda a schvaľuje parlament.
Povedal okrem iného. Kým nezrušíme aj v
praxi už dávno papierovo zrušený článok
číslo štyri socialistickej ústavy o vedúcej
úlohe strany v štáte, dovtedy tu budeme
mať socializmus. A dovtedy budeme kŕmiť strany, straníkov a najrôznejšie politické grémiá, riadené z úzadia
ranokapitalistickou oligarchiou. November 2019 je
príležitosťou, ako sa zbaviť
parazitov na výsledkoch
ťažkej driny občanov.
Tento štát nie je pre
občanov, potrebujeme „fungl“ nový.

á spomi

INZERCIA

Miriam Hašková

Smútočn

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

Určite to každý muž dobre pozná. Raz
sa dostane jeho auto do takého stavu, že
už sa neoplatí investovať do opráv, treba sa ho zbaviť a zadovážiť si nové, ktoré bude zas spoľahlivo niekoľko rokov
bez väčších investícií a práce slúžiť.
Do podobnej situácie sme sa dostali
s našim štátom. Je mladý, má iba tridsať
rokov, ale pokazil sa definitívne. Jeho inštitúcie a ich predstavitelia nás zásobujú
takým prívalom klamstiev, že sa s nimi
spoločnosť skrátka už nielen nedokáže,
ale ani nemôže vyrovnať.
Cieľom tejto metódy nie je vydávať lži
za pravdu, ale uberať zmysel konceptom
faktov a reality. Podľa správy výskumného ústavu Rand Corporation môže byť táto
stratégia vysoko účinná aj bez toho, aby
šírené nepravdy boli uveriteľné. Uveriteľnosťou sa zaoberá iba malý okruh mysliacich občanov, konzumom manipulovanú
väčšinu nezaujíma.
Slovensko teda treba vybudovať nanovo, na nových základoch. Dá sa to jedine
tak, že zahodíme strach. Že sa zobudíme
a pošleme túto korupčnú garnitúru na
smetisko dejín. Žijeme či skôr vegetujeme v čase koncepcií, analýz, stratégií. Na
riešenie každého, desaťročia chronického problému vyslovujeme nutnosť jeho
analyzovania, prípravy rozvojových kon-

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

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

ejšie
Najčítan
ne
regionál
noviny

Východné Slovensko

76-0016

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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Diabetes mellitus má svoj deň
Svetový deň diabetu ( 14. november) sa pripomína od roku 1991 a je
podporovaný Medzinárodnou diabetologickou federáciou, Svetovou
zdravotníckou organizáciou a OSN.
V tento deň roku 1891 sa narodil
kanadský fyziológ Frederick Grant
Banting, ktorý spolu s Charlesom
Bestom v roku 1921 vynašli inzulín.
Diabetes mellitus, alebo po slovensky cukrovka, je chronické metabolické ochorenie, ktorého základnou črtou
je zvýšená hladina cukru v krvi – hyperglykémia. Spôsobuje je porucha
tvorby a uvoľňovania hormónu podžalúdkovej žľazy – inzulínu, prípadne
jeho nedostatočným využitím v tkanivách. Ide o nevyliečiteľnú chorobu,
ktorá v prípade neskorého rozpoznania alebo nesprávnej liečby prináša
svojmu nositeľovi mnohé komplikácie
s následnou možnou invalidizáciou
alebo dokonca môže viesť k predčasným úmrtiam. Manifestácia cukrovky
(hlavne 2. typu) skracuje život chorého až o 15 rokov. Príčinou úmrtia sú
hlavne ochorenia srdcovo-cievneho
systému.
Prvá známa zmienka o cukrovke
sa nachádza už na staroegyptskom papyruse z roku 1550 pred našim letopočtom, kde je popisovaná ako ochorenie
sprevádzané zvýšeným močením, kde
sa „mäso a kosti strácajú do moča“.
Chorí zomierali v bezvedomí, často

extrémne vychudnutí. V okolí sa šíril
zvláštny zápach.
Názov diabetes bol po prvýkrát
použitý až v 2. storočí po Kristovi. Pochádza z gréčtiny a je zložený z dvoch
slov: dia – cez a baino, čo znamená
idem. Spojením vzniká názov prietok,
alebo aj v slovenčine ľudovo používaná úplavica. Až o 15 storočí neskôr
– v roku 1674 anglický lekár Thomas
Willis moč chorých ochutnal a zistil,
že je sladký – akoby nasýtený cukrom
a medom. Na základe tohto poznatku
W. Cullen v roku 1787 pridal prívlastok
mellitus, ktorý má pôvod opätovne
v gréčtine a pochádza zo slova meli,
čo znamená med. Tak vznikol v 18. storočí názov, ktorý sa používa dodnes –
diabetes mellitus, teda medová alebo
cukrová úplavica – cukrovka. Na konci 19. storočia bol zistený vzťah medzi
podžalúdkovou žľazou a cukrovkou.
Začiatkom 20-tych rokov 20. storočia
došlo k ďalšiemu objavu – Rumun
Paulesco z podžalúdkovej žľazy získal
látku – inzulín (aj keď sa vtedy ešte
takto nenazýval).
Prvý diabetik, ktorý
dostal injekciu inzulínu,
sa volal Leonard Thomson. Bolo to 23. januára
1922 v Toronte.

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

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

REKONŠTRUKCIE
BYTOV A DOMOV

Slovenčina naša
Prechod je zmena
stavu, priechod je miesto, kade sa prechádza.

OBNOVA STRIECH

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

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

BRZDOVÁ
STOLICA

kontrola bŕzd
iba

10€

GEOMETRIA
iba

18€
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Najlepšie elektro
2017 / 2018

459 €
509€

94 99 €
UŠETRI

50€

55

”/

A

13
8

99,99€

399 €

249 €
399,99€

UŠETRI

150€

Podporuje Plustelku aj internetový archív
Videopožièovòa OTTA

cm

4K

ESET Internet
ES
Security
na 2 mesiace
aako DARÈEK

ULTRA HD

Samsung UE55RU7092 / LED TV
4K Ultra HD Smart TV, rozlíšenie
3840×2160 px, 1 400 PQI, HDR
10+ Integrované, IPTV, technológia
PurColour, tenký dizajn, AppleTV, UHD
Dimming, tuner DVB T2/C/S2, kodek
HEVC (H.265), Wi-Fi, LAN, 3× HDMI,
2× USB, CI+, zvuk Dolby Digital Plus,
výkon 20 W, operačný systém Tizen.
UE65RU7092 - 629€ / 669€

546 97 €
875€

UŠETRI

328€

4K Androidový prijímaè T2/C
s OTT funkcionalitou
Plná podpora 4K rozlíšenia. Stovky
aplikácií: Youtube, Netflix, HBO GO,
Facebook, Whats-up, Skype, Angry
Birds a veľa iného. Operačný systém
Android. Zabudované wifi, screen
mirroring.

69 €
89 90€
89,90

256GB
SSD

8GB
RAM

1850W
príkon

Asus X540BP-DM139T
15,6“ Notebook

Philips HD8827/09
Automatický kávovar

15.6” FHD 1920x1080 AMD A6-9225
8G DDR4 256GB SATA3 SSD AMD
Radeon R5 M420 2GB GDDR5 Win10
(64bit) Chocolate Black IMR with
Hairline.

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.

54 90 €

NOVINKA

57€

UŠETRI

20
0€

7kg

kapacita

A

+++

Bosch WTW87467CS / Sušièka
Hlučnosť 64 dB, počet programov
15, tepelné čerpadlo, samočistiaci
kondenzátor, vnútorné osvetlenie,
displej, detská poistka a rýchly program,
odhadovaná ročná spotreba energie 159
kWh/annum, výška 84.2 cm, šírka 59.8
cm, hĺbka 59.9 cm.

Electrolux EASY GO EEG 42EB
Sáèkový vysávaè
Funkcie: indikátor plného vrecka,
integrované parkovacie pozície,
regulácia výkonu, mäkké kolieska,
teleskopická rúra. Maximálny výkon
(príkon): 650 Watt, objem vrecka: 3.5 l,
maximálna hlučnosť: 80 dB.

LEGO Paranormálny autobus 3000 / Stavebnica
Vtiahnite deti do super rýchleho sveta zážitkov z hrania v prostredí rozšírenej reality.
Prevezmi si aplikáciu Hidden Side a zoskenuj model pomocou telefónu, čím model
ožije. Interakcia s modelom ovplyvňuje dianie v aplikácii. Do súpravy pribúdajú
priebežné aktualizácie.

Akcia platí od 08.11. 2019 do 14. 11. 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_november_1.indd 1

06.11.2019 10:08:38
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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

právnik radí / POLITICKÁ INZERCIA, bývanie

Konkurz v prípade fyzickej osoby
Právna úprava oddlženia fyzických
osôb konkurzom je pomerne nová,
bola zavedená v roku 2017, a je taktiež
nepresne označovaná aj ako osobný
bankrot.
Ide o právnu úpravu, ktorá sa týka fyzických osôb. Primárnym účelom oddlženia je umožniť širokému okruhu zadlžených fyzických osôb zbaviť sa svojich
dlhov rýchlym a efektívnym spôsobom,
a to vo forme oddlženia konkurzom alebo splátkovým kalendárom. Procesnoprávny inštitút oddlženia teda predstavuje možnosť, prostredníctvom ktorého
sa fyzické osoby – dlžníci môžu legálnym spôsobom zbaviť svojich dlhov. Medzi jednotlivými formami oddlženia
nachádzame určité rozdiely, pričom
základným rozdielom je vzťah dlžníka
k svojmu majetku. V prípade oddlženia
konkurzom príde dlžník o celý svoj majetok a v prípade splátkového kalendára
je dlžníkovi umožnené ponechať si majetok, ak bude schopný aspoň čiastočne
uspokojiť pohľadávky svojich veriteľov
podľa súdom určeného splátkového kalendára. Na to, aby sa dlžník mohol domáhať oddlženia musí spĺňať niekoľko
zákonom stanovených podmienok.
Dlžník musí byť fyzickou osobou
(pričom sa nerozlišuje, či ide o fyzickú
osobu podnikateľa alebo nepodnikateľa), musí preukázať platobnú neschopnosť a že sa voči nemu vedie exekučné
alebo obdobné vykonávacie konanie.
Dlžník musí mať aj poctivý zámer, a

preto z jeho správania musí byť zrejmé,
že mal úprimnú snahu riešiť svoj dlh
v medziach svojich možností a schopností. Prekážkou na podanie návrhu na
vyhlásenie konkurzu alebo návrhu na
určenie splátkového kalendára je výkon
trestu odňatia slobody. Významnú úlohu v prípade oddlženia fyzickej osoby
zastáva Centrum právnej pomoci. Od
roku 2017 je rozšírená pôsobnosť Centra
právnej pomoci v oblasti poskytovania
právnej pomoci verejnosti. Zákonodarca stanovil, že táto inštitúcia alebo advokát ňou určený je jediným subjektom
oprávneným, a za splnenia zákonných
podmienok aj povinným zastupovať
dlžníka pri podaní návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo pri podaní návrhu
na určenie splátkového kalendára, a to
až do momentu kým súd uznesením
neustanoví správcu konkurznej podstaty. Určitú ochrana pred zneužívaním
právneho inštitútu oddlženia predstavuje ustanovenie Zákona o konkurze
a reštrukturalizácii v zmysle ktorého sa
môže dlžník opätovne domáhať oddlženia najskôr po uplynutí desiatich rokov
od vyhlásenia konkurzu alebo od určenia splátkového kalendára.

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

e-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk
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Chceme úspešné a spravodlivé Slovensko
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lučenecko

hlavu hore / služby

Mám toľko práce,
že nemám čas pracovať
Rozprávam sa s dvoma pracovníkmi v tej istej firme. Jeden má
nadpriemerný výkon a ten druhý
mizerný. Ten prvý mi hovorí, že
robí na pol plynu a v poslednom
zamestnaní sa narobil oveľa viac.
Ten druhý sa sťažuje, že má práce
vyše hlavy a pod takým tlakom už
nedokáže pracovať.
Jeden má pocit, že je na rekreácii a podáva dobré výkony, druhý sa
sťažuje na pracovný teror a výsledky
nevidieť. Ten prvý má už za sebou
ťažké projekty aj životné skúšky, ten
druhý, vo veku jeho syna, nedávno
skončil školu a začal pracovať.
Kedysi fungovali ľudia tak, že
každý dostal pridelenú presnú pracovnú pozíciu s popisom práce a
šéfa, ktorý ho kontroloval. Človek
bol zamestnaný a mal robiť to, čo mu
niekto pripravil alebo prikázal. Dnes
sa už ľudia nezaraďujú do presne definovaného „chlievika“, ale dostávajú roly, v ktorých môžu rozvíjať svoj
talent a definovať si prácu tak, aby
mohli vytvárať čo najväčšiu hodnotu
a našli v práci aj uspokojenie.
Aká je realita? Ľudia sú rôzni.
Niekto si svoju pozíciu vytvorí sám.
Sú to často podnikateľské typy. Stretávam takýchto ľudí v podnikoch aj
na univerzitách - nájdu si zaujímavý

Najčítanejšie regionálne noviny
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projekt, partnerov, financie aj zákazníkov, kde sa dajú výsledky otestovať
a využiť. Potom sú takí, ktorým stačí
naznačiť a oni pochopia, prípadne sa
naučia a urobia, čo treba.
Ale sú aj takí, ktorí potrebujú
presne vysvetliť, čo by mali urobiť - a
neurobia nič, alebo niečo úplne iné.
Stretávam aj ľudí, ktorí majú pocit,
že sa veľa narobia a nie sú ocenení.
Nazvime ich nedocenení. Je zaujímavé, že tí, čo sa skutočne narobia, tieto pocity nemajú. Nedocenení majú
množstvo nápadov, niekedy ich napíšu na farebné lístočky a nalepia
na tabuľu. A čakajú, že to „niekto“
urobí.
Problém je v tom, že tí, ktorí pracujú za dvoch a majú výsledky si
myslia, že môžu urobiť aj viac. A tí,
ktorí majú veľa rečí a neurobia nič, sa
tvária, že idú na doraz. Okrem prázdnych rečí a nerealizovaných plánov
za nimi nevidieť nič.
Pomôžte tomu,
kto bez slova všetko urobí. Tomu,
kto iba rozpráva
ako sa narobí, prácu
pridajte.
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0800 500 091 - www.konstrukter.sk

02 AUTO-MOTO / iné

10 ZÁHRADA A ZVERINEC

03 BYTY / predaj

11 HOBBY A ŠPORT

04 BYTY / prenájom

»ODKÚPIM OBRAZY SLOVENSKÝCH
MALIAROV
MINCE BANKOVKY A INÉ
0903868361

»Predám
podpivničenú
chatu so záhradou v PT 10
000 e tel: 0474222679
»Predám
podpivničenú
chatu so záhradou v PT 10
000e tel: 0907827068

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

EMG vyšetrenie

vyšetrenia chrbtice a vertebrologické manipulačné techniky

59-0250

máme zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami

Od

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

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

09 DOMÁCNOSŤ

07 REALITY / iné

MUDr. Judita Štefanková
Úzka 10, Želiezovce

Tempus Car, Šafáriková 91, 048 01 Rožňava

01 AUTO-MOTO / predaj

06 POZEMKY / predaj

NEUROLOGICKÁ AMBULANCIA

Telefón počas ordinačných hodín: 0948 38 12 12

Občianska
riadková
inzercia

05 DOMY / predaj

» Ján Košturiak

Ordinačné hodiny: PO - PI 7:30 - 15:30 www.braineye.sk

Občianska
riadková
inzercia

tempusroznava@gmail.com
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12 DEŤOM
13 RôZNE / predaj
14 RôZNE / iné
»Kupim hodinky OMEGA,bodaky,nem.helmy,stare
vojenske pracky, strieborne a zlate mince. 0907 166
358

15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA
»Hľadám priateľku do 43 r.
. Tel. 0940762447
»33ROC 165CM VYS HLADAM
SI PRIATELA NA VAZ ZNAMOST DO 38R 0940886269

Chcete si
podať
inzerát?

Chcete si
podať
inzerát?

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

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

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

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.

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.
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Aj domy majú svoju orientáciu
Skôr než sa pustíme do samotnej
stavby po získaní povolení, musíme
na pozemku naplánovať jeho vhodnú stranovú orientáciu. Či už to platí
o samotnej stavbe alebo jednotlivých
izbách v nej.

umiestnite na západnú stranu.
Nezabúdajme ani na, jej ideálna
orientácia bude na sever alebo východ,
záleží to však od toho o aký typ pracovne ide, či bude využívaná len na občasné premýšľanie, alebo bude slúžiť ako
plnohodnotný priestor na vykonávanie
Všeobecne platí, že dom by mal byť povolania, v ktorom budete tráviť väčrozdelený na dennú a nočnú zónu (spo- šinu pracovného dňa.
ločenskú a súkromnú). Denné zóny,
Je dôležité zvážiť aj negatívne a porespektíve miestnosti, kde rodina trávi zitívne faktory v blízkosti pozemku
najviac času, by mali byť orientované – rušnosť a prašnosť od existujúcich
na juh, juhovýchod, juhozápad a noč- komunikácií, pachy a škodcovia zo
né zóny, respektíve zóny, kde rodina smetiska, blízkosť vodného toku (zátrávi najmenej času by mali byť orien- plavy), svahovitosť pozemku a jeho
tované na sever alebo na východ.
orientácia na svetové strany, aktivity
Pre obývačku je najvhodnejšie susedov (malovýroba), zábavné centrá,
umiestnenie na juh alebo juhozápad, zabezpečenie súkromia a pod.
čo zaručí, že v miestnosti bude svetlo
Ak máte domáce zvieratko, pozorne
po celý deň a vďaka teplu zo slnečných ho pozorujte. Tam, kde si rado – hoci
lúčov budú náklady počas zimného ešte na pozemku ľahne – tam si zapavykurovania nižšie. Kuchyňa by mala mätajte, že treba umiestniť vašu posteľ.
byť umiestnená na chladnejšiu stranu, Zvieratá majú totiž geniálny zmysel,
ideálne na sever. Detská izba alebo ako sa orientovať v rôznych pozitívdetské izby je najideálnejšie umiestniť nych a negatívnych geozónach.
taktiež na južnú, juhovýchodnú alebo
juhozápadnú stranu, pretože tieto izby
plnia aj oddychovú, aj spoločenskú
funkciu. Kúpeľňa a toaleta by mala
byť na severnej alebo severovýchodnej
strane, pretože čas, ktorý v nej členovia
domácnosti denne strávia je minimálny. Lenže ak plánujete kúpeľňu ako
samostatnú miestnosť s oknami alebo
napríklad s balkónom (podľa vzoru
západných kultúr) bude lepšie, ak ju
» red

AKCIA
OD

S KOMPLET
MONTÁŽOU
VRÁTANE
MURÁRSKYCH
PRÁC

VIZITKY

46-0192

0905 915 039
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SERIÁL: Tridsaťročná cesta Slovenska k demokracii
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NOVEMBER 89
Ako bude vyzerať Európa a svet o ďalších tridsať rokov?

Nielen v ľudskom živote, ale aj živote krajiny sú tri desaťročia veľmi dlhé obdobie. Od roku 1989 sme stihli odísť zo spoločného štátu
s Čechmi a vstúpiť do EÚ a NATO. V Európe pred troma dekádami neexistovala ani spoločná mena v EÚ, ani voľný pohyb bez hraníc.
Ak sa za 30 rokov zmenilo tak veľa, ako budú
vyzerať Slovensko, Európa a svet v roku 2049?
Odpoveď nie je príjemná. Nikdy od revolučného
roku 1989 nečelila Európa toľkým výzvam, ako
dnes. Na susednej Ukrajine je už šiesty rok vojna,
ktorá si vypýtala 13 tisíc obetí. Ďalší dvaja susedia,
Maďarsko a Poľsko, sa odkláňajú od demokracie.
Európska únia síce ustála aj migračnú krízu
aj krízu eurozóny, ale protieurópske nálady
bublú pod povrchom. Rusko aj Čína sa snažia
podkopať jednotu členov Únie a Severoatlantickej
aliancie a oslabiť obe inštitúcie. Spojené štáty
kedysi pomáhali zakladať EÚ, dnes ju Donald
Trump otvorene sabotuje. Po desiatkach rokoch
rozširovania zóny voľného obchodu sa trhy
veľkých štátov začali zatvárať.

■

Dosiahli sme veľa

Pre Slovensko sú to všetko zlé správy. Situácia
v Európe po roku 1989 nám veľmi vyhovovala.
Vďaka EÚ v Európe jasne platí, že väčšie štáty
musia rešpektovať zvrchovanosť a názory
menších, vrátane nás. Vďaka NATO sa územiu
jeho členov už sedem dekád vyhýba konflikt.
Slovensku tiež nahráva, že vieme obchodovať
s celým svetom, vytvoriť tak pracovné miesta
a zdvihnúť životnú úroveň ľudí u nás. A tisíce
Slovákov dnes môžu slobodne cestovať, študovať,
pracovať či podnikať v Európe a vo svete.

■

ako spoločný trh EÚ rozšíriť na služby či digitálnu
ekonomiku, nech členské štáty spoločne rastú a
Odpoveď na to, ako bude vyzerať Európa v bohatnú. A ako zastaviť globálne otepľovanie, aby
roku 2049 sčasti záleží na tom, či sa slovenská sme si v tom zhone po prosperite nezničili životné
európska a zahraničná politika zmobilizuje, a či prostredie.
sa aj našim politikom, odborníkom a diplomatom
podarí udržať duch spolupráce a kompromisu vo ■ Niet malých a veľkých
svete. Tú alternatívu – súperenie a konfrontáciu
Tu neplatí to občasné slovenské, že sme príliš
– sme už v minulom storočí zažili a žiaden
rozumný človek si nepraje reprízu. Čo vieme teda malí na to, aby sme niečo za hranicami ovplyvnili.
Aj tie menšie krajiny – a často sú to práve menšie
v najbližšej budúcnosti urobiť?
krajiny – vedia vyriešiť problém či sprostredkovať
dohodu lepšie ako veľké, lebo sa na ich nápady
Treba chrániť stabilitu a prosperitu
svet pozerá menej podozrievavo. A dobré idey sa
Európy tým, že pomôžeme posilniť
rodia v krajinách bez ohľadu na počet obyvateľov;
inštitúcie, ktoré na súčasné pravidlá
veľké krajiny nemajú monopol na múdrosť.
hry dozerajú.
Slovensko má aj talentovaných ľudí, aj relatívne
dobrú reputáciu v Európe a vo svete, len to chce
■ Spolupráca s Bruselom
mať v zahraničnej politike jasno a zhodu medzi
V prvom rade musíme ísť sami príkladom. čelnými predstaviteľmi štátu. A práve tá nám dnes
Ak budeme zneužívať krízy ako tú migračnú na chýba ako soľ.
Tomáš Valášek
získavanie vnútropolitických bodov búšením do
„Bruselu“, tak nás nikto v EÚ či Aliancii nebude
brať vážne. V druhom rade to chce chrániť stabilitu
a prosperitu Európy tým, že pomôžeme posilniť O autorovi
inštitúcie, ktoré na súčasné pravidlá hry dozerajú. Tomáš Valášek je riaditeľom euTreba prispieť vlastnou energiou a nápadmi rópskych operácií Carnegie nadácie
k dokončeniu reformy bankového systému či pre medzinárodný mier a bývalým
veľvyslancom Slovenskej
migračnej politiky v EÚ, aby Únia lepšie predišla
republiky pri NATO.
budúcim krízam. Je aj na Slovensku, aby poradilo,

Spolupráca, nie rozkol

EYOF v Banskej Bystrici
Zmeny v zákone
o cestnej premávke od 1. decembra Program Európskeho olympijské- v atletike, plávaní, športovej gymnastiSprísnenie zákazu používania prístrojov za volantom, ale aj zameranie
na vodičov s nízkou praxou prináša
nové znenie zákona o cestnej premávke. Budú platné od 1. decembra.
Pravidlá cestnej premávky - Osoba
na kolobežke s pomocným motorčekom
sa zaradí medzi vodiča nemotorového
vozidla (rovnako ako je zaradená osoba na bicykli s pomocným motorčekom
alebo osoba na samovyvažovacom
vozidle – segway). Na chodníku bude
môcť jazdiť len rýchlosťou chôdze a nesmie pritom ohroziť chodcov.
Zákaz používať telefónny prístroj
- Je zakázané ho aj držať v ruke a toto
pravidlo sa okrem telefónu vzťahuje aj
na iné telekomunikačné, audiovizuálne
alebo obdobné zariadenia.
Striedavé radenie - Zipsovanie sa
bude uplatňovať nielen pri súbežnej
jazde pred prekážkou cestnej premávky, ale aj pri zbiehaní jazdných pruhov.
Zaviedlo sa povinné vytváranie záchranárskej uličky pri kolóne na diaľnici
a smerovo rozdelených cestách mimo
obce (s oddialenou účinnosťou 1. apríl
2020).
Pre cyklistov nad 15 rokov - Vypúš-

ťa sa povinnosť nosenia prilieb mimo
obce.
Parkovanie na chodníku - Parkovať na chodníku možno len na takom
mieste, kde nebude dochádzať k jazde
po chodníku, ale pôjde skutočne len
o zaparkovanie na chodníku, ktorý je
primknutý (susedí) s cestou.
Zmeny pri vodičských oprávneniach - Zavádza sa obdoba skúšobnej
doby pre mladých začínajúcich vodičov.
Bude sa to týkať každého držiteľa vodičského oprávnenia skupiny B, ktorý do
dvoch rokov od jeho udelenia ako vodič motorového vozidla dvakrát poruší
pravidlá cestnej premávky závažným
spôsobom alebo prekročí najvyššiu dovolenú rýchlosť jazdy. Ak sa následne v
rámci lehoty dvoch rokov od udelenia
vodičského oprávnenia dopustí osoba
ďalšieho, t. j. tretieho porušenia pravidiel cestnej premávky závažných spôsobom alebo prekročenia rýchlosti jazdy,
vodičské oprávnenie sa jeho držiteľovi
odoberie.
V zákone je tiež viacero administratívnych úľav, ktoré pre nedostatok
priestoru neuverejňujeme.

» Zdroj: MV SR

ho festivalu mládeže 2021 v Banskej
Bystrici sa rozšíril o jeden šport, medaily rozdajú v júli 2021 najlepším
mladým športovcom starého kontinentu v jedenástich športových
odvetviach.

Organizátori a zástupcovia mesta
Banská Bystrica majú za sebou úspešnú prezentáciu podujatia pred európskou olympijskou rodinou, ktorá sa
stretla vo Varšave.
Európsky olympijský festival
mládeže sa v Banskej Bystrici uskutoční od 25. do 31. júla 2021. Európske
olympijské výbory akceptovali, že z infraštruktúrnych dôvodov, keďže mesto
podpísalo kontrakt o organizovaní po
odstúpení Košíc len pred pár mesiacmi
a na prípravy má necelé dva roky, sa
namiesto turnajov v klasickom šestkovom volejbale uskutočnia zápolenia
v plážovom volejbale. Do programu
pribudne navyše ako jedenásty šport
bedminton. Jedenásť športov bolo na
EYOF-och doteraz len trikrát, naposledy v Belehrade 2007. Na ostatných sa
súťažilo v desiatich športoch.
Pod Urpínom budú súťažiť mladí
športovci vo veku od 14 do 17 rokov
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ke, tenise, cyklistike, triatlone, džude,
bedmintone, plážovom volejbale, basketbale a hádzanej.
Na prezentácii nechýbal ani prezident Medzinárodného olympijského
výboru Thomas Bach, ktorý sa po jej
skončení stretol s primátorom Banskej
Bystrice Jánom Noskom i členmi organizačného výboru a dostal od nich zatiaľ ešte neoficiálne pozvanie na podujatie. Slovenská delegácia absolvovala
aj samostatné rokovania s prezidentom
Európskych olympijských výborov Janezom Kocijančičom.
Okrem množstva rokovaní zástupcovia organizačného výboru EYOF 2021
nechýbali vo Varšave ani na oslavách
storočnice Poľského olympijského výboru.

» red
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Viera, škola, politika

Chceme menej štátu a nižšie dane
Politické strany na Slovensku sa predbiehajú, čoho dajú občanom viac. Strana Sloboda
a Solidarita má ako jediná vo svojom programe
jasno a vie aj to, čoho vám dá MENEJ. My v SaS
si myslíme, že štát sa príliš montuje do života
ľudí, príliš im diktuje, ako majú žiť. A preto hovoríme – menej štátu, a to znamená nižšie dane.

Lučenec

Dispečing SK - 0950 333 222

45-0006

raz utiekajú k uvedeným zásahom do
života. Smrťou je podľa učebnice pre
tínedžerov aj antikoncepcia. V čase
znižovania veku sexuálnych aktivít.
Presvedčíme mladých, aby sa stýkali
po svadbe a každým stykom plodili
deti? Dnes, keď sa svet obáva preľudnenia? Sme teda v situácii povinného
náboženstva, na ktoré je schválená
učebnica s klamstvami či tmárstvom
skresľujúca a neriešiaca vážne problémy ľudstva za cenu neobjektívneho
presadenia viery.
Nespojiteľná je aj politika a viera.
Jednak je politika neraz taká nečestná, egoistická a neľudská, že odporuje
akejkoľvej viere, jednak práve politika
presadzuje veci, ktoré často nevychádzajú z Písma, ale z osobných postojov
politikov a fanatickej časti ich voličov.
To často zachádza až do odmietania
práv pre menšiny, pre ľudí s neliečiteľnou a bolestivou chorobou či pre páry,
ktoré nemôžu prirodzene počať vytúžené dieťa. Takéto bránenie, ba nenávisť
je ďaleko od lásky k blížnemu. Avšak,
veľmi dobre sa to prezentuje v rámci volebnej kampane, kde ide o moc.
Vytláčajú sa tým však hodnoty, ktoré
náboženstvo ľuďom dáva. A vytvárajú
sa tak nepriatelia náboženstva, ktorí
odmietajú rigiditu, spiatočníctvo a netoleranciu. Takáto polarita medzi ľuďmi isto nie je cieľom kresťanskej viery.

Menej štátu znamená:
- menej regulácií ✔
- menej formulárov ✔
- menej povolení ✔
- menej poplatkov ✔
- menej kontrol ✔
- menej pokút ✔
- menej korupcie ✔
- menej úradov ✔
- menej byrokracie ✔
- menej buzerácie! ✔
Toto všetko, keď bude, budeme mať nižšie dane.
A my v SaS vravíme, že menej daní znamená
viac vašej osobnej slobody. Preto,
lebo vy budete rozhodovať o tom,
čo budete robiť s peniazmi, ktoré
ste si vy zarobili. Chceme, aby sa
na Slovensku oplatilo pracovať,
podnikať a žiť.

» PhDr. Ján Papuga, PhD.

47-044

Viera je intímnou vecou a dobrovoľnou voľbou človeka. Vieru majú
i ľudia, ktorí nechodia pravidelne
do kostola či nevedú dogmatický
život. V dnešnom prepojenom svete
poznáme veľa náboženstiev, ku ktorým sa možno uchýliť. To, čo si človek vyberie, závisí od jeho povahy,
rodiny, kultúry, regiónu a pod.
Napriek tomu, že sa náš štát neviaže
na nijaké náboženstvo, máme v školách povinne voliteľnú náboženskú
výchovu v alternácii s etickou výchovou od 1. ročníka. Slovo „povinne“
neznie dobre v spojení s vierou v Boha.
Napriek rôznym vieram dominuje vyučovanie kresťanstva, keďže na iné náboženstvá sa nenazbiera toľko žiakov,
aby sa mohlo zaradiť do vyučovania.
Etická výchova by mala byť súčasťou
učebného plánu každého žiaka, keďže
má úplne iný obsah a učí dôležité etické
(nenáboženské) témy.
Náboženstvo nepatrí do škôl. Je
veľa možností, ako deti dobrovoľne
viesť k viere: krúžky, fary, cirkevné
školstvo. Obávam sa však, že monopol jednej z cirkví požehnaný štátom
je neprekonateľný. Potom sa nemôžeme čudovať, že štátom schválená
učebnica píše o tom, že interrupcia,
eutanázia, umelé oplodnenie patria do
kultúry smrti. Cynicky, bezohľadne,
netolerantne! Bez ohľadu na to, že za
všetkými javmi tejto „kultúry smrti“
sa skrývajú ľudské osudy, ktoré sa ne-

Pripravení prevziať
zodpovednosť

riaditeľ ZŠ s MŠ

predseda SaS

Zdravý rozum je
najlepší recept

Vtipy
týždňa
» Na námestí v Prahe hovorí Jakešova žena manželovi:
- Miloušku, kup mi ten kožich!
Samozrejme, že lakomý
Jakeš jej ho nekúpi. Tak
mu pani Jakešová vlepí
mastnú facku. Okoloidúci
neváha, priskočí k tajomníkovi a vylepí mu tiež facku
z druhej strany.
- Co to má bejt! - rozčuľuje
sa pán tajomník.
- Promiňte, já myslel, že to
už začalo, - hovorí chlap. » Ako sa tak občas v
televízii pozerám na
niektorých našich politikov, prichádzajú mi na um
dve otázky:
To je cirkus?
A prečo, keď ukazovanie
zvierat je už zakázané?
» Sedí poslankyňa a podopiera si rukou hlavu.
Vedľa sediaci poslanec sa
jej pýta:
- No čo, kolegyňa, rozmýšľaš?
Poslankyňa prekvapene
odpovie:
-Nie, iba sedím.

» redakcia
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Zaostalý región potrebuje
zníženie ceny práce,
nie jej zvyšovanie

Regionálne rozdiely na Slovensku sú jedným
z jej najväčších problémov. Jedným z faktorov, ktoré
ovplyvňujú regióny a ich zamestnanosť, je minimálna mzda. Tá sa od začiatku budúceho roka zvýši zo súčasných 520 eur na 580 eur.
Pre zamestnávateľov v krajoch západného Slovenska nepredstavuje takéto zvýšenie žiaden
problém. Iné je to však, keď sa pozrieme na stred
či východ Slovenska. Zhruba polovica ceny zamestnanca pred očami zamestnanca zostáva skrytá. Ku
skrytým nákladom, o ktoré sa mzda zvyšuje, patria
stravné lístky, rozširovanie voľna pre zamestnancov, rekreačné či športové poukazy. Práve v dôsledku neúnosných nákladov na prácu sú podnikatelia
nútení prepúšťať alebo dokonca zatvárať svoje prevádzky.
Plošná minimálna mzda je teda ohrozením
pracovných miest, najmä tých najzraniteľnejších.
Dnešný systém trpí sociálnou slepotou a preto potrebuje zjednodušiť. To prináša Odvodový bonus z
dielne SaS, ktorý navrhuje zníženie daňovo-odvodového zaťaženia či zvýšenie čistých
príjmov. SaS navrhuje určiť pre minimálnu mzdu vzorec a naviazať jej
výšku na objektivizované ekonomické parametre, pričom za ekonomicky udržateľnú považuje minimálnu mzdu na úrovni do 50
percent priemernej mzdy.

Vladimír Halaj

okresný predseda SaS v Lučenci

03-00171 Objednávateľ: Sloboda a Solidarita (SaS) s.r.o., Priemyselná 8, 82109 Bratislava, IČO42139333 Vydávateľ: REGIONPRESS, s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

lučenecko

kultúra / zamestnanie
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Šanca pre naše pamiatky
tený o odborníkov na túto špecifickú
činnosť.
„Štát má záujem získať väčšiu kontrolu nad dodržiavaním kvality výkonu
prác na národných kultúrnych pamiatkach a zbierkových predmetoch v jeho
vlastníctve. Štátne reštaurátorské a
projekčné ateliéry budú fundovanou
inštitúciou, ktorá bude koncepčne a
erudovane vykonávať túto absentujúcu
činnosť,“ vysvetlila význam navrhovanej štátnej rozpočtovej organizácie
Ľubica Laššáková.
Rozpočtová organizácia Štátne
reštaurátorské a projekčné ateliéry prevezme časť úloh správcov národných
kultúrnych pamiatok pri zabezpečení
ich obnovy, najmä v prípravnej a projektovej fáze. Návrh jej zriadenia prešiel
na poslednej schôdzi prvým čítaním v
Národnej rade SR. Podobná inštitúcia u
nás už v minulosti existovala (Projektový ústav kultúry) a v súčasnosti takáto
organizácia úspešne pôsobí v susednej
Českej republike.

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

» red

Sprostredkovanie opatrovateľskej
85_0690

práce v Rakúsku už 15 rokov

www.hilfe-in-wuerde.at
office@hilfe-in-wuerde.at
0908 868 643 | +43 699 190 48 723 | +43 7672 722 51 12
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Ak máte záujem o dlhodobú spoluprácu a finančnú istotu, kontaktujte nás

09-116-4

Národné kultúrne pamiatky a
zbierkové predmety si zaslúžia náležitú ochranu zo strany štátu.
Výrazne tomu môže napomôcť nová
rozpočtová organizácia „Štátne reštaurátorské a projekčné ateliéry“, o ktorej
zriadení budú rozhodovať poslanci
Národnej rady Slovenskej republiky na
svojej najbližšej schôdzi.
„V dôsledku aktuálnej legislatívy
časť národného pokladu chátra, čo
si slovenské kultúrne dedičstvo rozhodne nezaslúži. Nová organizácia sa
bude podieľať na zabezpečení obnovy
a kultúry národných pamiatok, najmä
niektorých častí výstavby, reštaurátorských výskumov či predprojektovej prípravy,“ tvrdí ministerka kultúry.
Ústavný súd rozhodnutím zo dňa
19. septembra 2018 totiž zrušil účinnosť
ustanovenia zákona, ktorý umožňoval
vykonávať reštaurovanie národných
kultúrnych pamiatok a zbierkových
predmetov zamestnancami Pamiatkového úradu Slovenskej republiky.
Vzniklo tak riziko, že štát bude ukrá-
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Slovenčina naša
Nie
posilovňa, ale posilňovňa.

Píšte nám / zamestnanie

dy sa za prevoz pacienta platí vodičovi?
Bez potvrdenia, iba tak, ako prievozníkovi na rieke Styx do dlane? Má to byť
symbolika starostlivosti nášho zdravotníctva o pacientov?
Vráťme sa k základnému zákonu
štátu. Píše sa (okrem iného) v ňom aj
toto:
„Čl. 19 - Každý má právo na zachovanie
ľudskej dôstojnosti.
Čl. 40 - Každý má právo na ochranu
zdravia. Na základe zdravotného poistenia majú občania právo na bezplatnú
zdravotnú starostlivosť a na zdravotnícke pomôcky za podmienok, ktoré ustanoví zákon.
Čl. 32 - Občania majú právo postaviť sa
na odpor proti každému, kto by odstraňoval demokratický poriadok základných ľudských práv a slobôd uvedených
v tejto ústave, ak činnosť ústavných orgánov a účinné použitie zákonných prostriedkov sú znemožnené.“

STRECHÁRSKA
FIRMA z Lučenca
HĽADÁ

t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
tmámestále dostatok ponúk
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku

ZAMESTNANCOV
na TPP.
Viac info na

Honorár 1 100 až 1 300 € za 15 dní

0910 668 917

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

Spoločnosť zo ZV

PRIJME ĽUDÍ NA ROZVOZ
A DISTRIBÚCIU KNÍH.
Požadujeme vlastné auto,
ponúkame zárobok
200-250 € týždenne.

0919 178 947

» red

75-06-8

S čoraz väčšími obavami otvárame
v našich redakciách listy od vás, milí
čitatelia. Sú totiž čoraz viac smutným
obrazom neprávostí, ktoré sú páchané
na Slovensku na vás, na celej našej spoločnosti. S výnimkou pár vyvolených.
Písmo hovorí za veľa. Zjavne občan,
ktorý už má naozaj dôstojný vek. Aj štylistika svedčí o tom, že to je rozhľadená
a životom skúsená osoba. Obsah je zúfalým volaním o pomoc. Nie pre pár eur. O
pomoc v snahe domôcť sa práva a spravodlivosti. A ľudskej dôstojnosti. „Nikoho nemožno... podrobiť... ponižujúcemu
zaobchádzaniu“ píše sa v základnom
zákone nášho štátu, z ktorého si vyvolení spravili svoju dojnú kravu. Ignorujúc
aj jeho ústavu v mnohých ďalších článkoch o slobodách a právach občana.
Prepustiť z nemocničného liečenia
pacienta, ktorý má zníženú schopnosť
pohybu, ktorý si v živote dosť rokov odpracoval pre zdravotníctvo, ktorý platil
dane a odvody a dodržiaval zákony štátu tak, že za odvoz sanitkou domov si od
neho niekto pýta peniaze – to je zvrhlosť. Z ľudského pohľadu.
Nie je isté, či z trestnoprávneho to nie
je zlodejina, lúpež na bezbrannom. To
nech posúdia orgány činné v trestnom
konaní. Dúfajme, že aj tento článok bude
podnetom na ich konanie.
Vypýtať si judášsky groš od chorého bezvládneho za to, na čo má nárok.
Necelých osem eur. Lebo vraj to a ono a
tamto. Odkedy sú sanitky taxíky? Odke-

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

83-0421

Človeka až zamrazí
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32-0137

lučenecko

TVOJ ŽIVOT
AUTOMATIZAČNÉHO
TECHNIKA MÔŽE
ZAČAŤ HNEĎ TERAZ.
OD 960 € / BRUTTO

CIA
R
E
Z
N
I 915 039
0905

AE-LUCENEC-AIMT@ADIENT.COM
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PRESADZUJEME ZÁKONY

3c46)9/%>3:%24:3(91%.)8/9
Slovensko neriadi ani predseda vlády, ani
TEVPEQIRX 7PSZIRWOS VMEHME Z]FEZSZEÐM
OXSV° HSO¤ŁY YTPEXMĨ ĤX¤XR]GL ½VEHR°OSZ
HSWEH^SZEĨ HS JYROGM° WZSNMGL āYH° EN
Z]FEZMĨWTV¤ZR]VS^WYHSO
8EO WE WXEPS ŁI XVSNR¤WSFRÀ TVIQM¬V FÀZEP
Yc SHW½HIR¬LS HEċSZ¬LS TSHZSHR°OE ŁI
ĤX¤XRE XENSQR°ÐOE ^E 71)67( FÀZE Zc F]XI
OXSVÀ HSWXEPE EOS SHQIRY ^E Z]FEZIRMI
WTV¤ZR]GL
VS^WYHOSZ
TSHTVIHWIHE
TEVPEQIRXY VMIĤM SFWEH^SZERMI ZÀ^REQRÀGL
TSWXSZ Wc QEǽ¤RSQ WYHGSZME WM TS^EWXEZYN½
ZÀOSRJYROGMIEŁOIÒWETVIZEP°ŁIREQMIWXS
ZPEWXR¬LS ZIHSQME Ec WZIHSQME Z]H¤ZEPM
VS^WYHO] TSHāE TSO]RSZ QEǽI  Slovensko
HRIWRITEXV°SFÐERSQEPISVKERM^SZERIN
WOYTMRI WYHGSZ TVSOYV¤XSVSZ ZP¤HR]GL
TSPMXMOSZ TSPMGENXSZ OXSV° TSH ZIHIR°Q
Z]FEZSZEÐSZ ^EFI^TIÐSZEPM TVI WIFE
REZ^¤NSQ QRSŁWXZS WPYŁFMÐMIO ZÀLSH
JYROGM° Mc ÐMIVR]GL RI^HERIRÀGL TIċE^°
4VIHEPM R¤W ZĤIXOÀGL ^E WZSN PY\YWRÀ ŁMZSX
8¤XS SVKERM^SZER¤ WOYTMRE ^EOVÀZE WZSNY

^PSHINMRYEc^EXMEāÐSTVIWIFEOVEHRIQMPM¶R]
āYÒSQ TSHLEH^YNI SQVZMRO] Zc TSHSFI
ZPEOSZ^EHEVQSEPIFSZMERSÐRÀGLTV°WTIZOSZ
Oc H·GLSHOSQ 4VMXSQ OIF] RIVS^OV¤HEPM
ZIVINR¬ ǽRERGMI RISOV¤HEPM WPYĤRÀGL āYH°
EcRIOSVYQTSZEPMWTVEZSHPMZSWĨFSPSF]ZMEG
TIċE^° RE ^EFI^TIÐIRMI H·WXSNR¬LS ŁMZSXE
TVIZĤIXOÀGL
8SXSTSZEŁYNIQI^ENIHIR^cRENZ§ÐĤ°GL
^PSÐMRSZZSÐMSF]ZEXIāSQ7PSZIRWOE
4VIXSSH^EÐMEXOYZSPIFR¬LSSFHSFME
STEOSZERITVIHOPEH¤QIHSTEVPEQIRXY
R¤ZVL]^¤OSRSZScTVIYOE^SZER°
T·ZSHYQENIXOY^EZIHIR°LQSXRIN
^SHTSZIHRSWXMZIVINRÀGLJYROGMSR¤VSZ
ÐMSc^SHTSZIHRSWXM^EĤOSHYWT·WSFIR½
TVMZÀOSRIZIVINRINQSGM8MIYQSŁRME
SHLEPMĨEcTSWXMLSZEĨZĤIXOÀGLOXSV°
^RIYŁ°ZEN½WZSNYQSGRERI^¤OSRR¬
SFSLEGSZERMIWE:P¤HREOSEP°GME
TVMNEXMIXÀGLXS½ÐMRRÀGL^¤OSRSZ
Z]XVZEPSSHQMIXE(RIWYŁZMIQITVIÐS

2ETVMIOW½ÐEWR¬QYWXEZYWTSPSÐRSWXMZcLRYX°
3Ā%23 ZIV°QI ŁI 7PSZIRWOS Q·ŁI F]Ĩ
Z^HIPERSYWPYĤRSYESXZSVIRSYOVENMRSYOHI
WEWXEXSÐR°EÐIWXR°SFÐERMEFYH½QEĨPITĤMI
%X°OXSV°OVEHR½ETSHZ¤H^EN½WEFYH½QEĨ
LSVĤMIEOSWEQEN½HRIW:IV°QIŁIREREĤY
OVENMRY FYHIQI Q·GĨ F]Ĩ LVH° RMIPIR OZ·PM
REĤINTV°VSHIREĤMQĤTSVXSZGSQZ]R¤PI^GSQ
YQIPGSQ E ĤMOSZRÀQ āYÒSQ EPI EN TVIXS
ŁI REĤE OVENMRE FYHI WTVEZSZER¤ HSFVI E
HSFVÀQMTSPMXMOQM7QISXZSVIR°OWTSPYTV¤GM
WSZĤIXOÀQMÐIWXRÀQMTSPMXMOQMOXSVÀQMHI
SPITĤ°ŁMZSXāYH°ERMISOĤIJX]SPMKEVGLSZE
ZPEWXR¬SFSLEXIRMIģX¤XQYW°HEĨRENEZSŁI
WEZMITSWXEVEĨRMIPIR
S āYH° OXSV° RIGLG½
ÐM RIQ·ŁY TVEGSZEĨ
EPI ŁI WM Z¤ŁM TSGXMZS
TVEGYN½GMGLāYH°OXSV°
TSGXMZSTPEXMEHERIE
SHZSH] WXEVEN½ WE S
VSHMRYEZ]GLSZ¤ZEN½
WZSNIHIXM

436%>1)743091%*-9

:]ĤIXVSZERMI 1EVM¤RE /SÐRIVE Z W½ZMWPSWXM W JEPĤSZER°Q
QMPM¶RSZÀGL ^QIRMIO XIPIZ°^MI 1EVO°^E YOE^YNI EOS QEP RE
TSZIP WYHGSZ TVSOYV¤XSVSZ EN TSHTVIHWIHY TEVPEQIRXY ^E
WXVERY71)67(1EVXMRE+PZ¤ÐE4SHāE^ZIVINRIRINOSQYRMO¤GMI
WM 1EVXMR +PZ¤Ð Z]QIRMP W 1EVM¤RSQ /SÐRIVSQ WXSZO] WTV¤Z E
TSOVEÐSZEPZMRXIR^°ZRINOSQYRMO¤GM°ENTSZVEŁHIRSZMR¤VE.¤RE
/YGMEOE2E/SÐRIVSZIŁIPERMISZTP]ZċSZEPZÀFIVSZ¬OSRERMEZ
WTSPYTV¤GMW/SÐRIVSQFSNSZEP^EHSOSRÐIRMITI^MRWOINWOP¤HO]

W /SÐRIVSQ VMIĤMP QMPM¶RSZÀ FM^RMW W TS^IQOEQM RE ÏMIVRIN
ZSHI 2E STP¤XOY /SÐRIV Z]XVZEPS FSNSZEP ^E Z°ĨE^WXZS 71)69
ZSZSāF¤GLEǇWXEVEPWEǅSHSFVÀQIHM¤PR]SFVE^WZSNMGLSTMÐMIO
4VI 1EVXMRE +PZ¤ÐE Z]FEZMP VMEHIRÀ VS^LSZSV Z Q¬HM¤GL GI^
RSZMR¤VOYOXSV¤TVIRILSVSFMPEĤTMREZ½VSFSXYEYZIVINċSZEPE
ÐSOSāZIO TSHāE NILS ŁIPERME :]ĤIXVSZERMI TSHZSHY WS
^QIROEQMYOE^YNIŁI1EVXMR+PZ¤ÐRIWP½ŁMPSFÐERSQ7PSZIRWOIN
VITYFPMO]EPIQEǽ¤RSZM/SÐRIVSZM7TVIRIZIVMPWEWZSNQYWāYFY
TSWPERGE R¤VSHRIN VEH] E TVIXS OEŁHÀ ÒEPĤ° HIċ OXSVÀ ^SXVZ¤
ZSJYROGMMTSHTVIHWIHYR¤VSHRINVEH]NITVI7PSZIRWOSETVI
ZĤIXOÀGL SFÐERSZ FI^TIÐRSWXRÀQ VM^MOSQ 2ETVMIO XSQY ŁI
6SFIVX*MGSLSZSJYROGMMFV¤RMZPEWXRÀQXIPSQSTEOSZERI
H¤ZEQI R¤ZVL] RE NILS SHZSPERMI 1EVXMR +PZ¤Ð QYW° SH°WĨ
TVIXSŁISTMÐOEQEǽ¤RE1EVM¤RE/SÐRIVEZSZIHIR°TEVPEQIRXY
NIYV¤ŁOSYZĤIXOÀGLWPYĤRÀGLSFÐERSZ7PSZIRWOE

>EXMEāÐSWEWXEXMW°GITSHRMOEXIāSZTSGXMZSTVMTVEZSZEPMRE^EZIHIRMI
RSZ¬LS W]WX¬QY I/EWE ǽRERÐR¤ WTV¤ZE NILS WTYWXIR°Q YāELÐMPE
TSHZSHR°OSQSOV¤HEĨĤX¤X,RYXMI3Ā%23ŁMEHER¤TVEZYEZ]ZSHIRMI
SWSFRIN^SHTSZIHRSWXM
)/EWEXIHEVIKMWXVEÐR¤TSOPEHċEOXSV¤NIGI^MRXIVRIXTVMEQSRETSNIR¤
REHEċSZÀ½VEHQEPE^EFI^TIÐMĨSOEQŁMX½IZMHIRGMYXVŁMIFEXÀQEN^ZÀĤMĨ
ZÀFIV(4,2EQMIWXSXSLSLVS^°TVIWRÀSTEO
7½OVSQR° TVSKVEQ¤XSVM X^Z IXMGO° LEGOIVM  TSYO¤^EPM RE Z¤ŁRI HMIV] Z
W]WX¬QI 4SQSGSY NIHRSHYGL¬LS TVSKVEQY HSO¤ŁI I/EWE XPEÐMĨ FPSÐO]
FI^XSLSEF]MGL^EWMIPEPEHEċSZ¬QY½VEHY4VIHENGEWEXEOQ·ŁIZ]LR½Ĩ
TPEXIRMYHER°EZĤX¤XRSQVS^TSÐXIFYH½GLÀFEĨWXSZO]QMPM¶RSZIYVOXSV¬
QSLPMWP½ŁMĨRESFRSZYRIQSGR°GĤO·PÐMRESTVEZYEZÀWXEZFYGMIWX
,RYXMI 3Ā%23 YŁ TVIH WTYWXIR°Q I/EW] YTS^SVċSZEPS RE LVS^F]
E RIHSWXEXO] W]WX¬QY 2¤Ĥ XMIċSZÀ QMRMWXIV ǽRERGM° )HYEVH ,IKIV
TVIHPSŁMP R¤ZVL ^¤OSRE OXSVÀ QEP TVIHSĤPÀ W]WX¬Q IPIOXVSRMGOÀGL
VIKMWXVEÐRÀGL TSOPEHR°G ^PITĤMĨ ģX¤X REQMIWXS XSLS TVMTVEZMP RSZ¬
VMIĤIRMI OXSV¬ TSHRMOEXIāSZ WX¤PS
OSTYTIċE^°ERETVMIOXSQYQ¤Z¤ŁRI
GL]F]
7]WX¬Q ^E XEOQIV  QMPM¶RSZ IYV F]
QEP F]Ĩ PITĤ° EOS XIR TVIHGL¤H^EN½GM E
TSHZSH]RIWQMIZ·FIGYQSŁRMĨ
ŀMEHEQI EF] TVI^MHIRXOE *MRERÐRIN
WTV¤Z] 76 T 0IROE ;MXXIRFIVKIVSZ¤
SOEQŁMXI
TVIHWXEZMPE
STEXVIRME
OXSVÀQM ^EFV¤RM HEċSZÀQ ½RMOSQ
4VIQM¬V4IXIV4IPPIKVMRMF]QEPZ]ZSHMĨ
EN TIVWSR¤PRY ^SHTSZIHRSWĨ TVIXSŁI
EO RMIOXS WTYWXMP HIVEZÀ W]WX¬Q FYÒ
LS RIHSWXEXSÐRI SXIWXSZEP EPIFS S
GL]F¤GLZIHIP3FIQSŁRSWX°W½^P¬
)HYEVH,IKIV

3FNIHR¤ZEXIā3&=Ï%.2Ā9(-%ERI^¤ZMWP¬SWSFRSWXM 3Ā%23 >¤QSGO¤&VEXMWPEZE-Ï3(SH¤ZEXIā'%14%-+27WVSģXIJERE1S]^IWE6YŁSQFIVSO-Ï3

LC19-45 strana-

12

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

,.-0>9.1=1%*-2%/3Ï2)6%
2-)>9.1=3&Ï%23:703:)27/%

ģ/%2(0
2%*-2%2Ï2).746:)
systém eKasa je deravý!
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