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... výpredaj zimných pneu
145/80-13 MATADOR 25€
185/70-14 GOODYEAR 35€
195/50-15 MATADOR 25€

205/60-15 CONTINENTAL 35€
215/60-16 NOKIAN 62€
205/50-17 GOODYEAR 60€
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Po viac ako 35 ročnej praxi vo nehanebne nám odkazujú – „voľte
svete médií asi prvý raz verejne nás, my budeme odteraz iní, zabudnivyjadrujem svoje emócie. Mysliac te na minulosť, žijeme prítomnosťou a
na Prešov, mesto, ktoré mám v pa- budúcnosťou“. A mávajú heslami o nomäti zážitkov z detstva zafixované vom smere ako dôstojný otec v chráme
pod heslom Sigord, Solivar a fajn kadidlom, aby ho vyčistil od všetkého
ľudia. Prešov je mesto vzdelaných zlého.
mladých, mesto dobrých srdečných
ľudí, mesto pokoja a znášanlivosti.
Obyvatelia Slovenska platia a odoSom smutný.
vzdávajú obete. Ľudských tragédií akosi neubúda a dôvodov na radosť a poMyslím však aj na psí útulok v kojný odpočinok nepribúda. Tak akosi
Revúcej, na miesto najvyššej ľudskej to býva v smutných časoch. Advent by
obety – životov troch žien, ktoré zapla- predsa nemal byť smutný, ale pokojný
tili za to, že zachraňovali nemé tváre. a tichý. Niečo je tu nesprávne, nedobré.
Aj z toho som smutný. A o nič menej z Aj ten zhon je nedobrý. Zhon privolátragédie pri Nitre. Priveľa smútku bolo va nepozornosť a tá zas a opäť iba nea je v týchto časoch. Vnímam však po- šťastie. Už však stačilo, naozaj, už toho
zorne, že je aj dostatok ľudí, ochotných smútku je priveľa. Už nie viac – prosím!
a schopných pomáhať, darovať to, čo
môžu a dokážu a keď aj nič nemajú
Všetkým pozostalým, priateľom aj
okrem citlivej duše, aspoň utešiť vedia. príbuzným obetí nešťastí na
To ten smútok trochu vyvažuje.
Slovensku, vyjadrujeme
z nášho vydavateľstva
Na druhej strane - sú medzi nami úprimnú sústrasť a vyaj takí, ktorí myslia iba na seba, na prosujeme dostatok síl.
svoju moc, postavenie, majetok, na to, Váš smútok zdieľame s
aby toho mali čo najviac, napriek cti, vami.
napriek zákonu, napriek všetkému a
všetkým. To už sa osobný smútok mení
na otvorenú zlosť. O to viac, že priam
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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Ladislav ou spomínajú manžedilknou
a svokra
s ro
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.
S láskou ou, dcéra Monika
s rodin

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

Najčítanejšie regionálne noviny

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

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

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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66-0218

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
42.845
32.750

Ladislav Fábián z Rožňavy.

finančná ochrana

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

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

0905 638 627

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

volajte

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

Dňa 28. decembra uplynie rok,
čo nás navždy opustil
náš milovaný manžel,
otec, starý otec a zať

je PODVOD!

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

DRAŽBA

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

k,

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

vzťahy / služby

Lučenecko
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Mobbing
– obľúbená hra neschopných
Neschopných, no schopných všetkého. Koľko len ich sedí na Slovensku
v riadiacich pozíciách! Len preto, že
majú to správne „krytie“. Stranu,
manžela v strane, podnik, manželku
v podniku, príbuzenský vzťah, alebo
sú jednoducho inak „naši“.
Mobbing je druh rafinovaného šikanovania na pracovisku. Označuje
najrôznejšie formy znepríjemňovania
života. Ide o útoky proti jednotlivcovi.
Charakteristická je pre nich skrytosť,
rafinovanosť a zákernosť. Za mobbing
možno považovať správanie, ktoré sa
objavuje aspoň 1× týždenne po dobu
minimálne 6 mesiacov. Niekedy býva
pod mobbing zaraďované aj sexuálne
obťažovanie na pracovisku, iné poňatie mobbingu vymedzuje ako zlé
zaobchádzanie bez sexuálnej či rasovej príčiny. Podľa výskumov je obeťou
mobbingu 4-8 percent zamestnaných.
Prejavy sú rôzne. Niekde to môže
byť len pomalé psychické alebo emocionálne týranie, inde sa môže prejavovať agresívnejšie. K tým najčastejším
však patria najmä slovné urážky a útoky, psychický nátlak, vydieranie, ohováranie, sexuálne obťažovanie alebo
iné správanie, ktoré zasahuje do práce
daného človeka.
Prečo sa to deje? - Toto je ťažké
presne odhadnúť, no existuje niekoľko
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príčin, ktoré môžu dať podnet k mobbingu.
Často je príčinou aj to, že obeť je v
niečom lepšia ako ten, čo šikanuje, ktorý tak môže na takéhoto človeka žiarliť.
To, či sa mobbing deje aj vám, zistíte z
niekoľkých prejavov ako je nepríjemný pocit, začínajúce psychické problémy ale aj zdravotné – stres, nervozita,
bolesti žalúdka. Často ráno vstávate s
pocitom, že do práce ísť už nechcete a
odchádzate iba so sebazaprením. Nie je
pre vás ľahké sa v práci sústrediť alebo
podávať skvelé výkony.
Bojovať s mobbingom, alebo iným
druhom šikany, často nie je vôbec jednoduché. Najmä, ak sa dostanete do
bodu, kedy už nie je iné východisko
ako výpoveď a odchod z práce. Mnohokrát sa stane, že nie ste v postavení, kedy si môžete dovoliť len tak dať
výpoveď, preto sa musíte obrniť trpezlivosťou a nájsť stratégiu, ktorou sa
dokážete ochrániť. Buďte sebavedomý,
neustupujte.
V každom prípade by ste mali poznať svoje práva a v prípade potreby
sa ich nebáť využiť. V mnohých z prípadov mobbingu alebo bossingu sú
činy právne postihnuteľné. Snažte sa
nájsť riešenie a utnite problémy ešte v
zárodku.

» red
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ĪòʋŔɭơǿʠŹȶʽȥǫɽȶȟɽʋɭơʋȶȍɢŔȥǫ¡Ŗɭǫʠ
ȇʋȶɭŖǿơʠ˙ʁơɽʍɭȶȇȶʽȶɢŔʋɭȶʽŔʋơȒȇȶʠʽࢱèŔ࢚
ȇʡɽȇʠࡲ¡ɭ˖ơȍȶǿʠ˙ơƃǠȶƎǭƎȶ˖ŔǠɭŔȥǫƆǫŔŔŹˊ
˖ŔɭȶŹǫȍŔȥŔƎȶȟŖƃȥȶɽʍŔƎȶȟŔȟŖȟŔȟȇʠ
ȇʋȶɭŖɭȶʽȥŔȇȶɢȶʋɭơŹʠǿơȶɢŔʋơɭʠࡲࢧơŹˊɽȶȟ
ȟȶǠȍŔȶɢŔʋɭȶʽŔʍʽȍŔɽʋȥʡȟŔȟʠ˖ŔʋŔȇˋɢɭǭ࢚
ɽɢơʽȶȇ ŔŹˊ ɽȟơ ˖ ʋȶǠȶ ʽˊ˙ǫȍǫࡲ ¥ơʋɭơŹŔ ȟǫ
ʽǫŔƃࡲòɢȶȇȶǿȥˋȟɽʽơƎȶȟǭȟŹˊɽȶȟ˖ȶɽʋŔȍŔ
ƎȶȟŔࡲࢨ
ĪèŔȇʡɽȇʠʠ˙ȟŖȟơࠁࠂʋǫɽǭƃɽȍȶʽơȥɽȇˋƃǠ
˙ǫơȥȇʋȶɭƢɢɭŔƃʠǿʡŔȇȶȶɢŔʋɭȶʽŔʋơȒȇˊࡲ<Ŕȍʁǫơ
ɢɭŔƃʠǿʡʽqȶȍŔȥƎɽȇʠöʽŔǿƆǫŔɭɽȇʠŔ¥ơȟơƃȇʠࡲ
¶ƎƃǠŖƎ˖Ŕǿʡ ȶƎ ɽʽȶǿǫƃǠ Ǝơʋǭ ȟŔȥ˙ơȍȶʽ ȶƎ
ɽʽȶǿǫƃǠɭȶƎǭȥࡲ¥ǫơɢɭơʋȶ˙ơŹˊƃǠƃơȍǫǉʠȥǌȶ࢚
ʽŔʍɽʋȶʽȇˊȇǫȍȶȟơʋɭȶʽȶƎɽʽȶǿǫƃǠȥŔǿŹȍǫ˙ʁǭƃǠ
ȶȥˊƆŔɽʋȶȥơȟŔǿʡȥŔʽˋŹơɭࡲĪɭơǌǫȷȥơǿơȟŖȍȶ
ɢɭŖƃơࡲ ĪȍŖƎŔ ɽŔ ǠɭƎǭ ʁʋŔʋǫɽʋǫȇŔȟǫ ȶ ȥǭ˖ȇơǿ
ȥơ˖ŔȟơɽʋȥŔȥȶɽʋǫ Ŕȍơ ȍơȥ ɢɭơʋȶ ˙ơ ʽʁơʋƃǫ ʽ
ʋˋƃǠʋȶǠȍŔƎȶʽˋƃǠƎȶȍǫȥŖƃǠŹȶȍǫȥʡʋơȥǭǠȒŔƎŔʍ
ɽǫɢɭŖƃʠʽ˖ŔǠɭŔȥǫƆǭࡲŔȇɽǫȥǫơȇʋȶȟˊɽȍǭ˙ơ
ȶɢŔʋɭȶʽŔʋơȒȇˊƃǠȶƎǫŔƎȶèŔȇʡɽȇŔŹȶǠŔʋȥʡʍ
ǿơȥŔȶȟˊȍơࡲ-ǠȶƎǫŔʋŔȟŔŹˊɢɭơ˙ǫȍǫࡲĪɢɭǫơ࢚
ȟơɭơ˖ŔɭȶŹǫŔࠅ߿ơʠɭȥŔƎơȩࡲáȶȍȶʽǫƃŔ˖ȶʽʁơʋ࢚
ȇˋƃǠ ɽȍȶʽơȥɽȇˋƃǠ ȶɢŔʋɭȶʽŔʋơȍǫơȇ ʽࢱ èŔȇʡɽȇʠ
ɽʡ ˙ơȥˊ ˖ ʽˋƃǠȶƎȥƢǠȶ òȍȶʽơȥɽȇŔࡲ öʋʽɭʋǫȥŔ
˖ࢱʋˋƃǠʋȶ˙ǫơȥȟŖƎơʋǫȟȍŔƎʁǫơŔȇȶࠀࠄɭȶȇȶʽࡲ
áȶƆŔɽ ʋȶǠȶ Ŕȇȶ ɽȶȟ Źȶȍ ɢɭơ˖ǫƎơȥʋȶȟ
ɽȶȟɽʋɭơʋȶȍŔǿȟŔȥ˙ơȍɽȇˋɢŖɭ˖ȶòʽǫƎȥǭȇŔȇƎơ
ɢɭŔƃȶʽŔȍǫ Ŕȇȶ ȶɢŔʋɭȶʽŔʋơȍǫŔ ȶŹŔǿŔ ɭȶƎǫƆǫŔࡲ
òʋɭǫơƎŔȍǫɽŔȥŔƎʽȶǿʋˋ˙ƎȩȶʽƢʋʠɭȥʠɽˊŔʽǫƎơȍǫ
ɽŔȍơȥȥŔƃǠʽǭȒʠȇơƑɽŔȟơȥǫȍǫʠȇȍǫơȥʋŔࡲáȶ࢚
ʋȶȟɽŔɭȶ˖ǠȶƎȍǫɢɭŔƃȶʽŔʍʽࢱʋȶȟǫɽʋȶȟƆŔɽơ
ŔŹˊ ȟȶǠȍǫ Źˊʍ ƎʽŔ ʋˋ˙Ǝȥơ ƎȶȟŔ ɽɢȶȍȶƆȥơࡲ

   

ˋȟ Źȶȍǫ ȶŹŔǿŔ ʽ èŔȇʡɽȇʠ ȶ ƎȶȟŖƃȥȶɽʍ Ŕ
ȟȍŔƎʁǭƃǠɽʡɭȶƎơȥƃȶʽɽŔɽʋŔɭŔȍࠀࠄ࢚ɭȶƆȥˋɽˊȥࡲ
þǫơʋȶ ɢɭǭŹơǠˊ ʋǫɽǭƃȶȇ ɭȶƎǭȥ ɽʡ ȥŔʁȶʠ
˖ȶƎɢȶʽơƎȥȶɽʍȶʠŔǿȇơƑǫƃǠʽȍŖƎȥʠƃŔɽʋɭŔȥŔ
ɭȶȇˊɢɭơǠȍǫŔƎŔࡲ

   
ơƑɽȶȟɽŔɭȶ˖ǠȶƎȶȍ˖Ŕȍȶ˙ǫʍɽʋɭŔȥʠŁč7|
ʽơƎơȍɽȶȟ˙ơʋȶʋȶŹʠƎơǿơƎȥŔ˖ȟȶǿǫƃǠɢɭǫ࢚
ȶɭǭʋࡲ -Ǡƃơȍ ɽȶȟ ƎŔʍ Ǝȶȇȶɢˊ ʋǭȟ ȥŔǿɽƃǠȶɢ࢚
ȥơǿʁǭƃǠ ȒʠƎǭ ˖ ɭơǌǫȷȥȶʽ ŔŹˊ ƎȶȇŖ˖Ŕȍǫ ʽɭŖʋǫʍ
Ǝȶ ʽʁơʋȇˋƃǠ ƆŔɽʋǭ òȍȶʽơȥɽȇŔ ˙ǫʽȶʋ ɢɭŖƃʠ
Ŕ ɢȶƎɢȶɭʠ ɭȶƎǭȥࡲ ¥Ŕʁǫ ơˉɢơɭʋǫ ȥŔʽɭǠʠǿʡ
˖ȟơȥǫʍ ˪ȥŔȥƃȶʽŔȥǫơ ɽȍʠ˙ǫơŹ ʽ ȶƎȇŖ˖Ŕȥȶɽʋǫࡲ
áɭǭɽɢơʽȶȇ ʽ ȶƎȇŖ˖Ŕȥȶɽʋǫ ȟʠɽǭ ǭɽʍ ɢɭǫŔȟȶ
ɢŔƃǫơȥʋȶʽǫȥǫơɢȶɽȇˊʋȶʽŔʋơȒȶʽǫɽȍʠ˙ǫơŹࡲáŔ࢚
ƃǫơȥʋɽǫʽˊŹơɭǫơƆǫǠȶǫȥʽơɽʋʠǿơƎȶƎȶȟȶʽŔ
ɽȶƃǫŖȍȥˊƃǠ ɽȍʠ˙ǫơŹ Ŕ Ǝȶ ȇʋȶɭƢǠȶ ȇȶȥȇɭƢʋ࢚
ȥơǠȶ ˖ŔɭǫŔƎơȥǫŔ ŔȍơŹȶ ȥǭȟ ʠǠɭŔƎǭ ƎȶȟŖƃʠ
ȶɢŔʋɭȶʽŔʋơȒɽȇʡɽʋŔɭȶɽʋȍǫʽȶɽʍࡲĪǫŔƃ˖Ǝɭȶǿȶʽˋȟ
˪ȥŔȥƃȶʽŔȥǭȟ Ǝȶƃǫơȍǫȟơ Ŕǿ ˖ʽˋʁơȥǫơ ɢȍŔʋȶʽ
ʽ ȶɢŔʋɭȶʽŔʋơȒɽȇˋƃǠ ɽȍʠ˙࢚
ŹŖƃǠȇʋȶɭƢǿơȥŔǿƎȼȍơ˙ǫ࢚
ʋơǿʁǭȟȇɭȶȇȶȟŔŹˊɽȟơ
ȟȶʋǫʽȶʽŔȍǫ ʋǫɽǭƃȇˊ ȥŔ࢚
ʁǫƃǠ ȶɢŔʋɭȶʽŔʋơȍǫơȇ ȇ
ȥŖʽɭŔʋʠȥŔòȍȶʽơȥɽȇȶࡲ
Dajte nám šancu postaʽǫʍ òȍȶʽơȥɽȇȶ ȥŔ ȥȶǠˊࡲ
Īǫơȟơ Ŕȇȶ ȥŔ ʋȶ Ŕࢱ ˖Ŗȍơ˙ǭ
ȥŖȟȥŔʋȶȟࡲ
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Výkon rozhodnutia vo veciach maloletých
Inštitút výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých predstavuje vážny
a výrazný zásah do práv rodičov a maloletých detí.
Výkon rozhodnutia vo veciach maloletých je upravený v Civilnom mimosporovom poriadku a vo vyhláške,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti
výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých. Výkon rozhodnutia je postup,
pri ktorom sa v prvom rade a prioritne
hľadí na najlepší záujem dieťaťa. Toto
konanie možno začať dvoma spôsobmi, a to na návrh alebo i bez návrhu.
Predpokladom na začatie vykonávacieho konania vo veciach maloletých
je existencia právoplatného a vykonávateľného rozhodnutia. Miestne príslušným súdom na rozhodovanie je súd,
v obvode ktorého má maloletý bydlisko, čiže všeobecný súd dieťaťa.
Miestna príslušnosť súdu môže byť
prenesená aj na iný súd, ale len v prípade ak je to v záujme maloletého.
Účastníkom konania je presne zákonom vymedzený okruh osôb, ktorými
sú maloleté dieťa, prípadne deti, povinný a oprávnený. V návrhu musí byť
označený oprávnený a musí sa uviesť
taktiež aj osoba povinného, ktorá nerešpektuje rozhodnutie súdu. V konaniach, v ktorých je maloleté dieťa účastníkom, sú súdy povinné zisťovať názor
dieťaťa, ak je schopné ho samostatne
vyjadriť s ohľadom na jeho rozumovú
a vekovú vyspelosť. Súd ešte pred na-

KÚPANIE SENIOROV
a OSOBY ZŤP u VÁS DOMA
+ MANIKÚRA - PEDIKÚRA
UPRATOVANIE
DOMÁCNOSTÍ

VIZITKY

33-00039
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riadením výkonu rozhodnutia zisťuje
existenciu ospravedlniteľných dôvodov neplnenia rozhodnutia zo strany
povinného. Súd zisťuje tieto dôvody
rôznymi spôsobmi ako napríklad zisťovaním názoru maloletého a súčinnosťou orgánu sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately. Úlohou súdu
je pôsobiť na povinného, oprávneného
a maloletého, aby dospeli k vzájomnej
dohode.
Po preskúmaní dôvodov nepodrobovania sa rozhodnutiu súd vyhodnotí,
či vydá uznesenie o nariadení výkonu
rozhodnutia, alebo návrh na nariadenie výkonu rozhodnutia zamietne. V
danej veci rozhoduje súd uznesením.
V prípade vydania uznesenia o nariadení výkonu rozhodnutia, nevyžaduje
sa jeho doručenie povinnému, ale je
vykonateľné okamžite jeho vydaním.
Súd môže následne vykonať úkony
a opatrenia mediačného a zmierovacieho charakteru. Z toho vyplýva, že po
vydaní uznesenia o nariadení výkonu
rozhodnutia a súčasne s vydaním tohto uznesenia môže súd smerovať svoje
aktivity tak, aby došlo k dobrovoľnému
splneniu povinnosti.

Občianska
riadková
inzercia

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj

13 RôZNE / predaj

02 AUTO-MOTO / iné

14 RôZNE / iné

03 BYTY / predaj

15 HĽADÁM PRÁCU

»Kúpim byt alebo dom
0915856554

16 ZOZNAMKA

04 BYTY / prenájom
05 DOMY / predaj
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

09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
11 HOBBY A ŠPORT
»ODKÚPIM OBRAZY SLOVENSKÝCH
MALIAROV
MINCE BANKOVKY A INÉ
0903868361

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

12 DEŤOM

e-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk
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»Zabezpečený muž hľadá
slušnú priateľku do 60 r
0940333998

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera LC medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP LC 12 Predám kočík,
0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš 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.

škola / bývanie, služby

lučenecko

5

Lekárske ospravedlnenky
V školách sa často hovorí o chorob- na žiadosť pacienta. Máme tu tak teda
nosti žiakov, o ich častom chýbaní. dieru v systéme, keď si môže zamestnanec z rôznych pokútnych dôvodov
Isto, vo veľkom kolektíve sa ľahko „vydupať“ lekársku pečiatku. Nepripišíria rôzne bacily. Je to prakticky ne- sujem vinu iba lekárom, lebo tí by risodstrániteľný problém. Jednak rodičia kovali, keby odmietli počúvnuť ponosy
kvôli svojej práci posielajú do školy pacienta. Čo ak by bol naozaj chorý?
Isté je, že zamestnávateľ nemá na
deti s chorobou, jednak môže byť žiak
nositeľom choroby bez vonkajších rozdiel od súdov možnosti zisťovať skuznakov, ktoré sa v počiatočnom štádiu točné príčiny chýbania. V školách je to
ešte nerozvinuli. A tieto choroby pre- o to citlivejšie, že časté suplovanie je
chádzajú aj na učiteľov, čím sa narúša finančne nákladné, narúša výchovnovyučovanie, keďže škola musí suplovať -vzdelávací proces, ba preťažuje supluza chýbajúcich. Tým sa zase vyčerpá- júcich učiteľov. Aj žiaci zle prijímajú
vajú zatiaľ zdraví učitelia. Pravidelne časté zmeny vyučujúcich, ba ľahko si
sa opakuje tento problém v jesennom či navyknú na voľnejší režim počas časv predvianočnom čase.
tého suplovania. Navyše sa zaostáva v
Žiakom môžu do určeného počtu učive, ktoré sa v návaloch a bez dôkladdní napísať ospravedlnenky rodičia. nej fixácie doberá po príchode chýbajúAj z dôvodu choroby. Takáto možnosť ceho učiteľa.
sa často zneužíva. Zneužívané sú aj
Najlepšie je byť zdravý a nepokúlekárske ospravedlnenia, ktoré nie je šať choroby vyhováraním sa na ne.
zložité dostať. Neraz som počul a zažil Isté však je, že v súčasných poveterprípady, keď bolo zneužité lekárske nostných výkyvoch sa choroby budú
ospravedlnenie aj zamestnancami ško- vyskytovať. Preto by mal jestvovať nely, čo sa však nedá preukázať. Rovnako jaký spôsob eliminácie zneužívania lepočúvame aj o rôznych zneužívaniach károv, ale aj (legislatívny) spôsob, ako
lekárov pri marení súdnych procesov kompenzovať opodstatnené chýbania
alebo pri problémoch na pracovisku: učiteľov. Lebo chýbanie učiteľov má dô„Hodím sa na PN!“ Zamestnanec si má sledky na výchovno-vzdelávací proces,
možnosť vybrať 7 lekárskych osprave- za ktorý je zodpovedný riaditeľ, ktorý
dlnení a 7 tzv. óčeriek. Zamestnávateľ však nemá možnosti urobiť opatrenia,
to musí akceptovať. Bez ohľadu na to, ktoré by predchádzali škodám z častéže lekár neraz dá potvrdenie iba za náv- ho, aj odôvodneného, chýbania.
števu ambulancie, neraz udelí práce» PhDr. Ján Papuga, PhD.
riaditeľ ZŠ s MŠ
neschopnosť pre triviálny problém, ba

79
7
9€
S DPH
1 PALETA
P LETA
PA
TA
A

Z ÁHRADNÍ CT VO

Kalonda

ZVOLENSKÁ CESTA LUČENEC
(smer Vidiná)

0905 340 594

Otvorené
PO-PI 900-1600, SO 800-1200

159
1
59€

S DPH
1 TONA
NA
A

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

AKCIA
SALAMANDER
za cenu

0905 915 039

aluplastu

ejšie
Najčítan
ne
regionál
noviny

Slovenčina naša
Nie límec, ale golier.
Nie jedná sa o niečo, ale ide o niečo.
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Najlepšie elektro
2017 / 2018
Samsung QE55Q60R / QLED TV
SMART QLED, 4K Ultra HD, PQI 3000 (100Hz), HDR10+ a HLG, duálny tuner DVB-T2/S2/C,
H.265/HEVC, 4× HDMI, 2× USB, CI+, USB nahrávanie, LAN, HbbTV 1.5, herný režim, hlasové
ovládanie, Netflix, HBO GO, Steam Link, Voyo, párovanie s mobilným zariadením, Tizen OS, VESA
200×200 mm, repro 20W, Dolby Digital Plus.
QE65Q60R / 1099€

4K

UHD

759 €
 

109 €

213€

160€

+24

Epson cashback
UŠETRI

UŠETRI

A

1349€

199 €

590€

55

”/

13
9



51€

UŠETRI

14€

po registrácii

4GB

cm

RAM

64GB
pamä�

35

Irdeto Plustelka
Modul SMIT bezkartový

89

Xiaomi Redmi Note 8T
Mobilný telefón

€

6,3“ IPS 2340 × 1080, procesor Qualcomm
Snapdragon 665 8jadrový, micro SDXC až
256 GB, zadný fotoaparát 48 Mpx (f/1,8) + 8
Mpx (f/2,2) + 2 Mpx (f/2,4) + 2 Mpx (f/2,4),
predný fotoaparát 13 Mpx, GPS, NFC, LTE,
Jack (3,5mm) a USB-C, čítačka odtlačkov,
dual SIM + karta, neblokovaný, rýchle
nabíjanie 18W, batéria 4000 mAh, Android
9.0 Pie.

Vhodné pre použitie ak váš televízny
prijímač spĺňa podmienky: MPEG4
formát, CI+ slot, DVB-T2 tuner.
Typ prijímaného signálu: v HD
rozlíšení (vo vysokom), v SD rozlíšení
(štandardnom).

39 99 €

60,49€

UŠETRI

33%

149 €
199€

UŠETRI

50€

544 99 €
875€

Super porcia atramentu v balení !
Vytlaèíte až 8 100 èiernobielych
a 6 500 farebných strán
Epson L3110 / Atramentová
Tanková multifunkèná tlaèiaren
A4, tlačiareň, skener, kopírka, 33 strán
za minútu čiernobielo, 15 strán za minútu
farebne, 5760x 1440dpi, USB.

107 79 €
 



129,35€

UŠETRI

19€

UŠETRI

330€
A+++
7kg

kapacita

Emos E5101 / LCD domáca
bezdrôtová meteostanica

Delonghi EC 685BK / Kávovar

Bosch WTW87467CS
Sušièka

LED displej s nastavením farieb. Kalendár,
duálny budík, dátum, barometer. IN / OUT
teplota a vlhkosť s indikátorom trendu.
Súčasťou balenia sieťový adaptér aj
vonkajšie čidlo.

Pákový kávovar tlak 15 bar, objem nádržky na
vodu 1.2 l, s parnou tryskou, ohrievač šálok,
režim úspory energie a cappuccino a latte,
príkon 1300 W, šírka 14.9 cm, výška 30.3 cm,
hĺbka 33 cm, hmotnosť 4.2 kg, farba čierna.

Energetická trieda A+++, kapacita 7 kg,
hlučnosť 64 dB, LED displej, detský zámok,
ochrana proti pokrčeniu, LED osvetlenie
bubna, šetrné sušenie SensitiveDrying,
automatický preplach kondenzátora.

DINO Bikes Frozen 14“
Detský bicykel
Kolesá majú kovový ráfik so vzduchom
plnenou pneumatikou. Bicykel má dve
V-brake brzdy. Stredové zloženie má
voľnobeh. Bicyklík je vybavený pomocnými
kolieskami, košíkom a sedačkou pre bábiku.
Výška dieťaťa: 95 - 127 cm. Veľkosť kolies:
14”. Hmotnosť je 8,9 kg.

Akcia platí od 13.12. 2019 do 19. 12. 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_december_2.indd 1

11.12.2019 11:46:22
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03-001-37

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

hlavu hore / bývanie, služby

lučenecko

Posledná šanca
Sedeli sme koncom týždňa v inovačnej sieti Inovato vo Vrábľoch. Pridal
sa k nám aj Vladimír Šucha, človek,
ktorý sa vypracoval na najvyššiu pozíciu generálneho riaditeľa Spoločného výskumného centra EÚ.
Vracia sa na Slovensko, aby pomohol
zmeniť našu krajinu. My, podnikatelia,
obraciame každé euro, aby sme mohli
niečo nové vymyslieť a priniesť na trh
a naša krajina vracia desiatky a stovky
nevyčerpaných miliónov eúr na inovácie a výskum späť do EÚ. Niektorí zlodeji
už boli odhalení a tak si vybrali na svoje
krytie usmievavého Petra, zmenili logo
a hovoria o zodpovednej zmene. Usmievavý Peter je ešte horší ako zamračený
Róbert. Klame, zakrýva podvody a hovorí prázdne reči. Už bolo dosť takýchto súdruhov. Potrebujeme úplne iných
lídrov, ktorí vedia, že Slovensko sa vo
svete nepresadí tým, že bude mať najvyšší stožiar na zástavu a ľudia budú vykrikovať heslá „cudzie nechceme, svoje
si nedáme.“
Dnešný svet je postavený na tom, že
cudzie chceme, radi sa budeme inšpirovať a učiť od iných a to svoje chceme zdieľať so svetom a učiť sa zo spätných väzieb.
Šokovalo ma, že z jedného eura na inovácie a výskum vieme z prostriedkov EÚ

vyťažiť len 15 – 20 percent. Izrael až 150
percent. Uteká nám vlak a máme asi poslednú šancu, aby sme sa nestali ekonomickou a vzdelanostnou dierou Európy,
z ktorej sa budeme vyhrabávať niekoľko
generácií. Odišlo 12 percent ľudí z východného Slovenska a ročne odchádza
30 tisíc našich detí študovať do zahraničia. A zostávajú tam. Politici strašia ľudí
rôznymi nezmyslami a šíria konšpirácie,
namiesto toho, aby začali odborne diskutovať o skutočných trendoch a víziách.
Ak porovnávame dnešný svet s
minulosťou, tak je zložitejší, rýchlejší a
kladie na ľudí vyššie nároky. Podniky,
ktoré chcú prežiť a byť úspešné sa zásadne menia. Hierarchické štruktúry
sú nahrádzané sieťami. Presadzuje sa
radikálna otvorenosť, spoločnosti sa
menia rozhodovaním a proaktivitou
zdola. Tak, ako sa menia podniky, musí sa
zmeniť aj celá spoločnosť. Potrebujeme na to lídrov, ktorí
sú slušní a vzdelaní.
Veľa šancí na zmenu už nebude.

» Ján Košturiak
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ZASKLIEVANIE BALKÓNOV A TERÁS
bezrámové
rámové

zimné záhrady

splátky od 49 €

splátky od 149 €

VIANOČNÁ AKCIA
0948 787 777 | www.balkona.eu

prístrešky

zasklievanie terás

splátky od 101 €

ZĽAVY AŽ DO 27%

splátky od 98 €

Možnosť výhry 700 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

63-0191

balkóny

46-0192

45-0006

Lučenec

Dispečing SK - 0950 333 222

33-0041

47-044

Nie guličkové Slovenčina naša
pero, ale guľôčkové pero.

LC19-50_ strana-

8

POLITICKÁ INZERCIA, služby

lučenecko

9
Pripravení prevziať
zodpovednosť

�������������������������

Máme pre Vás darček
na Vianoce ☺

��������������������������������
�����������2020�������Dacia.

���15 rokov�������
Tempus Car, Šafáriková 91, 048 01 Rožňava

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

tempusroznava@gmail.com

Chcete svojich blízkych obdarovať originálnym darčekom, ktorý nemá nik iný, a navyše
zadarmo? Chceli by ste si spríjemniť vianočné
sviatky originálnym jedlom, ktoré ohúri každú
vašu návštevu? Čo by ste povedali napríklad
na fantastický langoš ši špeciálnu makovú
bublaninu podľa „šéfkuchára s čapicou“ Marcela Ihnačáka? Aj tieto recepty nájdete v mojej
novej 140- stranovej kuchárskej knihe „Zdravý
rozum je najlepší recept“. Túto knihu môžete
čítať dvomi spôsobmi: buď si nalistujete recept,
ktorý sa vám zapáčil a začnete podľa neho variť,
alebo si môžete len tak pri kávičke čítať a vnárať
sa do tajomstiev varenia. Cenné tipy určite oceníte aj pri varení tradičných jedál. Budete prekvapení, ako málo stačí na oveľa chutnejší výsledok
a úsmev na tvári.
Najťažší recept zo všetkých je však Menu pre
Slovensko. Nemusíte ho však variť vy, navarili
sme vám ho my v SaS. Tvoria ho reformy a riešenia dôležitých oblastí života v tejto krajine,
ktoré čakajú len na realizáciu, aby mohli spraviť
Slovensko lepším.
Ak chcete teda spríjemniť Vianoce sebe alebo svojim blízkym,
stačí kliknúť na kniha.sulik.sk
a ja vám ju s radosťou pošlem.

Richard Sulík

Inzerát, ktorý predáva

0905 915 039

Nie kamilky, Slovenčina naša
ale harmanček, rumanček.
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Symbolika adventu II

» red

52-0017-71

Sviečka sa volá Priateľstvo a mala
by byť ružovej farby. Na tretiu adventnú
nedeľu podľa zvyklostí zapaľuje sviečky matka rodiny. Tretia adventná nedeľa sa nazýva aj nedeľou radosti a zvýrazňuje advent ako obdobie radostného
očakávania spomienky na narodenie
Ježiša Krista, ktorý priniesol ľudstvu
spásu. A takisto očakávania konečného
príchodu Krista na konci vekov.
V mnohých kresťanských chrámoch pokračujú adventné koncerty
alebo sa konajú pásma slova a hudby venované adventu či modlitbové
stretnutia veriacich. Kresťania sa v období adventu sústreďujú aj na pokánie,
prichádzajú k svätej spovedi v oveľa
väčšom počte ako v iných častiach
roka, snažia sa viac myslieť na iných
ľudí a konať dobré skutky.
Tretia adventná nedeľa alebo i sobota pred ňou je v Katolíckej cirkvi už
tradične aj dňom, kedy katolícki biskupi požehnávajú a symbolicky vysielajú
koledníkov Dobrej noviny.
Malí koledníci v sprievode dospelých v čase Vianoc, Nového roka a Troch
kráľov navštevujú rodiny, spievajú koledy a vinšujú ľuďom šťastie a zdravie a
zároveň zbierajú finančné prostriedky

na podporu projektov rozvojovej spolupráce v afrických krajinách.
Ozaj, v našom vianočnom adventnom rozprávaní sme akosi popri adventnom venci zabudli na vianočné
imelo.
Čo sa stane, ak stojíte pod imelom?
Mali by ste sa s partnerom pobozkať.
Poznáte však hlbší význam? Vetvičky
imela sú nielen symbolom lásky, ale
aj šťastia a bohatstva. Tento vianočný
symbol by preto nemal chýbať v žiadnej
domácnosti. Avšak viažu sa k nemu rozličné povery. Vedeli ste o tom, že lásku,
bohatstvo a šťastie prinesie len tomu,
kto ho dostane? A ak sa so svojím milým pobozkáte pod imelom, láska vám
vydrží po celý rok.

85_081Ō

Sviečky na adventnom venci sa
zapaľujú proti smeru hodinových
ručičiek. Tretia sviečka - zapaľuje
sa na tretiu adventnú – striebornú –
nedeľu.

Vtipy
týždňa
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lekárnička z prírody / zamestnanie

Hľadáme
zamestnancov/kyne
na TPP vo výrobe, priamo
v Kriváni, práca v sede.

Mzda od 650€/brutto
+ bonusy, strava
zabezpečená.
Pre viac info: 0948 867 761

Mahax Slovakia, s.r.o.

UBYTOVANIE ZADARMO – NÁSTUP IHNEĎ

85_0829

Koreň chrenu dedinského obsahuje veľa vitamínu C a draslíka, predovšetkým však antibioticky pôsobiace
horčicové oleje, ktoré sa vylučujú obličkami a dýchacími cestami. Horčicové oleje uvoľňujú v dýchacích cestách
hlien a uľahčujú vykašliavanie, v obličkách pôsobia močopudne.
Okrem toho povzbudzujú vylučovanie žalúdočnej šťavy, podporujú
chuť do jedla a dobré trávenie. Ako rastlinné antibiotikum sa chren dedinský
dá kúpiť v lekárni v zmesi spolu s kapucínkou väčšou. Pomáha pri bolestiach
hlavy, zápaloch nervov a neuralgii.
Mimochodom, chren dedinský sa
v ľudových poverách považuje za talizman, ktorý prináša šťastie. Kúsok sušeného koreňa v mešci na peniaze má zabezpečiť, že celý rok nebude prázdny.
Ak sa chcete presvedčiť, či to tak naozaj
je, treba to jednoducho vyskúšať.
Chrenový med pri nachladnutí Nastrúhaný chren zmiešame s medom
v pomere 1:1. Užívame pri nachladnutí, proti kašľu, nádche, pomôže aj pri
chrípke − stačia tri lyžičky denne.
Chrenová placka pre reumatikov - Nastrúhaný chren rozprestrieme
na čisté plátno a prekryjeme gázou.

Vzniknutú placku prikladáme na bolestivé, reumatizmom postihnuté miesta. Pri kašli placku položíme na hrudník – najlepšie pred spaním.
Chrenová šťava - Chren nakrájame
na kolieska, ktoré rozložíme na sitko a
posypeme cukrom. Šťavu, ktorú cukor
z koreňa vytiahne, zhromažďujeme v
hrnčeku pod sitkom. Užívame jednu
lyžičku tri razy denne.
Chrenový macerát proti únave
- Tento lektvar je výborným prostriedkom proti únave. 75 g chrenu nakrájame na kolieska, zalejeme ich 0,5 l
červeného vína a necháme dva až tri
dni odstáť. Obsah nádoby premiešame
aspoň dvakrát denne. Macerát zlejeme
a užívame po lyžičkách.

ejšie
Najčítan
ne
regionál
noviny

75-06-8

OD 960 € / BRUTTO

0905 915 039

AE-LUCENEC-AIMT@ADIENT.COM
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IENKY
VÝHODNÉ PLATOVÉ PODM

CALL CENTRUM:

0905 552 537
0915 971 823

Balenie čokolády
a kozmetiky / ČR
Pracovník vo výrobe / ČR
Kontrolór kvality/ ČR
PRAVA hradené
UBYTOVANIE a DOVHODNÉ PRE MUŽOV,

» red

TVOJ ŽIVOT
AUTOMATIZAČNÉHO
TECHNIKA MÔŽE
ZAČAŤ HNEĎ TERAZ.

INZERCIA

PRÁCA
PRE KAŽDÉHO

11

ŽENY aj PÁRY

85_0819

Chren je pravdepodobne najstaršia
zelenina, ktorej blahodarné účinky
poznali už v starovekom Egypte a
liečili ním tamojších faraónov, ale
aj otrokov.

A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď
t3VǏOâQSBDPWOÓLoSVǏǏJTUFOJFoûNFTBǏOFCSVUUP QSÓQMBULZ
t70%*Ǝ#5ûNFTBǏOFCSVUUP QSÓQMBULZ
t70%*Ǝ$PEûNFTBǏOFCSVUUP QSÓQMBULZ

;JNOÈÞESäCBDJFTUBLPNVOJLÈDJÓW#"
Základná zložka mzdy
.JFTUPWâLPOVQSÈDF#3"5*4-"7"
+ príplatky a 0%.&/:
,dispecing2@aii.sk

Prijmeme

94-0185

Chren – liek na všetko

11

451190008-49

lučenecko

zdravie / služby

Najčítanejšie regionálne noviny
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NEVÝHODNÝ TENDER NA OBRNENÉ VOZIDLÁ

UŠETRILI SME SLOVENSKU

400 MILIÓNOV €!

.EVSWPEZ2EÒ

3OVIQXSLXSXIRHVEZLSHRSXITVMFPMŁRI
QMPM¶RSZIYVLRYXMI3Ā%23YTS^SVRMPSENRE
RIXVERWTEVIRXRÀ ZÀFIV FSNSZÀGL SFVRIRÀGL
ZS^MHMIP\^EÒEPĤ°GLQMPM¶RSZIYVEXMIŁ
RETSHS^VMZ¬SFWXEV¤ZERMI(V¤HMSPSO¤XSVSZ
^EZMEGEOSQMPM¶RSZIYV

SILNÝ TÍM PRE SLOVENSKO

11

/SRMIGOSVYTGMIZ]ĤĤMEFI^TIÐRSWĨ

>EWXEZIRMI VS^OV¤HERME R¤ĤLS WTSPSÐR¬LS QENIXOY SPMKEVGLEQM E FMIP]QM KSPMIVQM
SGLVERE SF]ÐENRÀGL āYH° TVIH R¤WMP°Q E FI^TIÐRSWĨ OVENMR] .I TV¤ZSQ OEŁH¬LS
NIHR¬LS ^ Z¤W Z]NWĨ FI^ SF¤Z RE YPMGY ÐM HS TEVOY E ^¤VSZIċ QEĨ MWXSXY ŁI WTSPSÐR¬
HERIWEZ]YŁ°ZEN½RE^EFI^TIÐIRMITSVMEHOYERITYXYN½TSǽH¬VR]QWT·WSFSQRE½ÐX]
Z]ZSPIRÀQTSHRMOEXIāSQETSHZSHR°OSQ4VIXSWQIZ]XZSVMPMWMPRÀX°QSHFSVR°OSZOXSV°
W½ ZÒEOE WZSNIN TVSJIWMSR¤PRIN OEVM¬VI KEVERGMSY ŁI XS W FI^TIÐRSWĨSY TSVMEHOSQ E
SGLVERSY7PSZIRWOEQ]WP°QIZ¤ŁRI

2.

13.

3.

.EVSWPEZ2EÒ

Lukáš Kyselica

Roman Mikulec

Odborník na medzMR¤VSHR½FI^TIÐRSWĨOXSVÀ
T·WSFMPREQMRMWXIVWXZISFVER]EEOSHMTPSQEX
^EWXYTSZEP 7PSZIRWOS Z 7IZIVSEXPERXMGOIN
EPMERGMM 2%83 ETVM)YV¶TWOIN½RMMPoukázal
na podozrivé tendre ministerstva obrany pod
vedením SNS na nákup nekvalitnej vojenskej
techniky za takmer miliardu (!) eur, z ktorých
QEPMQEĨTVSǽXǽVQ]EāYHMEFP°^OIW½ÐEWRIN
vládnej koalícii. /VMXM^SZEP SFVSZWO¬ QENIXO]
Ĥ¬JE ZSNIRWOIN WTVEZSHENWOIN WPYŁF] .¤RE
&EPGMEVE /IÒ YŁ ĤX¤XRE QSG RIZIHIPE EOS
LSQ¤^EWXVEĤMĨHEPEQYSHTSÐ½ZEĨXIPIJ¶RE
^EÐEPELSXVIWXRIWX°LEĨTVIZ]OSRĤXVYSZER½
zámienku. 4S T¤V HċSGL FSP ^FEZIRÀ
SFZMRIRME OXSV¬ FSPS SH ^EÐMEXOY TSWXEZIR¬
REZSHIEFSPSPIRTSQWXSY.¤RE&EPGMEVE^E
XS ŁI 3Ā%23 STEOSZERI YTS^SVċSZEPS RE
TSHS^VMZ¬REHSFYHRYXMISFVSZWO¬LSQENIXOY
.&EPGMEVE.EVE2EÒERI^PSQMPMERMXMIXS½XSO]
E REÒEPIN W SHLSHPER°Q TVIWEH^YNI VMIĤIRME
RE ^ZÀĤIRMI FI^TIÐRSWXM E LSWTSH¤VRILS
REOPEHERMEWTIRME^QMR¤WZĤIXOÀGL

(ZE E TSP VSOE Ĥ¬JSZEP Z]ĤIXVSZEGMIQY X°QY
+SVMPE7SWZSNMQMWTSPYTVEGSZR°OQMTVEGSZEP
RE Z]VMIĤIR° NIHRIN ^ RENZ§ÐĤ°GL OSVYTÐRÀGL
O¤Y^ Z QSHIVRÀGL HINMR¤GL 7PSZIRWOE
OIH] WM .EVSWPEZ ,EĤÐ¤O ^ 4IRX] HSLEHSZEP
TSÐEW HVYLIN (^YVMRHSZIN ZP¤H] W TSPMXMOQM E
ĤX¤XR]QM ½VEHR°OQM SZTP]ZċSZERMI XIRHVSZ E
^¤OE^MIO 1Eǽ¤R 1EVM¤R /SÐRIV WE 0YO¤ĤE
/]WIPMGY F¤P REXSāOS ŁI RE RILS ^FMIVEP
OSQTVSQMXYN½GI QEXIVM¤P] E ,EÐĤ¤OSZM ^
4IRX]T°WEPŁITVEGYNIRENILSSHWXV¤RIR°
Tímu pod Kyselicovým vedením sa podarilo
VS^ĤMJVSZEĨ 97& Oā½Ð RE OXSVSQ FSPE GIP¤
nahrávka z Gorily.3GLV¤RMPNYTVIH^RMÐIR°Q
ÐSF]WEWXEPSOIF]WTPRMPVS^OE^ĤTIGM¤PRILS
TVSOYV¤XSVE (YĤERE /SZ¤ÐMOE E SHSZ^HEP NY
RE TVSOYVEX½VY :ÒEOE TV¤GM 0YO¤ĤE /]WIPMGY
NI HRIW 4EZSP 6YWOS WX°LERÀ ^ SFNIHR¤ZO]
ZVEŁH]WZSNINRMIOHENĤINWTSPSÐR°ÐO]^8IPIZ°^MI
1EVO°^E 7MPZMI :SP^SZIN /]WIPMGE RITSHāELSP
XPEOSQ FÀZEP¬LS TSPMGENR¬LS TVI^MHIRXE
8MFSVE+EĤTEVEEI\Ĥ¬JE2%/%4IXVE,VEĤOE

4SÐEWZP¤H]-ZIX]6EHMÐSZINĤ¬JSZEP:SNIRWOIN
WTVEZSHENWOINWPYŁFI:XIH]SHLEPMPRIPIK¤PRI
ĤEJ¤VIRMI E XYRIPSZERMI QENIXOY ZSNIRWOÀGL
XENRÀGL ^E TVZIN ZP¤H] 6SFIVXE *MGE 4SHāE
WTV¤Z]OXSV½Z]TVEGSZEPWSWZSNMQOSPIKSQ
:PEHMQ°VSQ
7YGLSHSPMRWOÀQ
TVMĤPE
ZSNIRWO¤ XENR¤ WPYŁFE S RILRYXIāRSWXM E
EYX¤ Z LSHRSXI RMIOSāOÀGL QMPM¶RSZ IYV
OXSV¬ RIVE^ WOSRÐMPM Z VYO¤GL W½OVSQRÀGL
osôb.'IPÀĤOERH¤PWETVIZEPMPEŁTSÐEWHVYLIN
*MGSZIN ZP¤H] 7QIV REQMIWXS Z]ĤIXVSZERME
VS^OV¤HEÐMIO OXSV¬ WE HMEPM ^E NILS TVZIN
ZP¤H]REWEHMPRE1MOYPGEEKIRXSZOXSV°LS
RENTVZ WPIHSZEPM E RIWO·V TVILāEHEPM NILS
EYXS HS OXSV¬LS QY TSHWXVÐMPM TEQ§ĨSZ½
OEVXY W GMXPMZÀQM ½HENQM 2E ^¤OPEHI XSLXS
Z]JEFVMOSZER¬LS H·OE^Y LS SFZMRMPM ^S
WEFSX¤ŁI 2EOSRMIG QY HEP W½H ^E TVEZHY E
SWPSFSHMP LS 6SQER 1MOYPIG WE ERM TSXSQ
RIZ^HEP FSNE ^E FI^TIÐR¬ E WTVEZSHPMZ¬
7PSZIRWOS OHI ĤX¤X GLV¤RM QENIXSO E ŁMZSX]
NILSSF]ZEXIāSZ

7VHGSQTVIāYH° SHZ¤ŁRITVSXMQEǽM
3FNIHR¤ZEXIā3&=Ï%.2Ā9(-%ERI^¤ZMWP¬SWSFRSWXM 3Ā%23 23:%/VIWĨERWO¤½RME / >1)2%>(30%>¤QSGO¤&VEXMWPEZE-Ï3(SH¤ZEXIā'%14%-+27WVSģXIJERE1S]^IWE6YŁSQFIVSO-Ï3VIKMSR46)77WVSģXYHIRXWO¤8VREZE-Ï3
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TSHQMIRO] RIWTýċEPM ERM ĤTMÐOSZ¬
ZS^MHP¤ ^EZIHIR¬ Z HIWMEXOEGL OVEN°R
OXSV¬WEYŁSWZIHÐMPMENZFSNSZÀGLSTIV
¤GM¤GL
Ǉ3GIċYNIQVS^LSHRYXMIVEHYTVIZIVINR¬
SFWXEV¤ZERMI :3  S REVMEHIR° ^VYĤIRME
TSWXYTY ^¤OE^O] :3 XÀQ ^VYĤMP XIRXS
XIRHIV OXSVÀ NI ^ R¤ĤLS TSLāEHY SH
^EÐMEXOY RIXVERWTEVIRXRÀ RIJ¬VSZÀ E ĤMXÀ
REQMIVYTVINIHMRÀX]TZS^MHPEǅ
YZMIHSP.EVSWPEZ2EÒ

031190175

2EĤEZ]XVZEP¤TV¤GETVMR¤ĤEWZSNISZSGMI
Úrad pre verejné obstarávanie nariadil
1MRMWXIVWXZY SFVER] 76 ^VYĤMĨ TSWXYT
zákazky na nákup obrnených vozidiel 4x4.
7XEPS WE XEO TS XSQ EOS RE TSHMZR½ W½ĨEŁ
YTS^SVRMP XMIċSZÀ QMRMWXIV 3Ā%23 .EVSWPEZ
2EÒ 7½ĨEŁR¬ TSHQMIRO] RE SFWXEV¤ZERMI
ZS^MHMIP:8:\OXSV¬TVMTVEZMPVI^SVXSFVER]
TSH ZIHIR°Q 727 FSPM SH ^EÐMEXOY ĤMX¬ RE
QMIVY TVI NIHMR¬LS YGL¤H^EÐE 7TýċEPS MGL
XSXMŁ MFE NIHMR¬ ZS^MHPS 4EVEHS\RI XMIXS

