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VSKO

párny týždeň:
Lučenec, Malá Ves, Opatová, 
Boľkovce, Divín, Dobroč, Fiľako-
vo, Lovinobaňa, Mýtna, Panické 
Dravce, Ružiná, Tomášovce, Vi-
diná, Poltár, Málinec, Veľký Krtíš, 
Bušince, Dolná Strehová, Malý 
Krtíš, Modrý Kameň, Pôtor, Skla-
biná, Želovce 
nepárny týždeň:
Lučenec, Malá Ves, Opatová, 
Boľkovce, Fiľakovo, Halič, Panic-
ké Dravce, Rapovce, Veľká nad 
Ipľom, Vidiná, Poltár, Cinobaňa, 
Hrnčiarska Ves, Hrnčiarske Za-
lužany, Kalinovo, Kokava nad 
Rimavicou, Málinec, Veľký Krtíš, 
Kalinovo, Kokava nad Rimavicou 

lucenecko@regionpress.sk

Redakcia: Železničná 26 
LUČENEC

INZERCIA
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Miriam Hašková   0905 915 039
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www.facebook.com/regionpress.sk
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Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Ve¾ký Krtíš

Poltár

Luèenec

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   94.750 Bratislavsko Východ
BZ 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    38.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko
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OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
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ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY
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GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO    42.845 Prešovsko+SB
SN    32.750 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.
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Nedávno som sa pristavil v obchode 
pri vyložených vianočných pozdra-
voch. Bolo pri nich prázdno, až na 
jednu výnimku, pani v zrelom strie-
bornom veku. Vyberala si, aj keď, vý-
ber bol slabý. Vianočné pohľadnice 
už takmer nedostať, tie obálkové po-
zdravy s napísaným textom sú o dosť 
drahšie a hlavne – text, ktorý obsa-
hujú, je často neosobný až hlúpy.

„Vy ešte posielate ručne písané že-
lania“ -  pýtam sa a hneď aj s úsmevom 
dostávam odpoveď - „celý môj život. Ja 
iba píšem. Rukou, od srdca.“

Takže, píšem aj ja od srdca, hoci 
cez počítač a tlačiareň:  „Pekné, pokoj-
né a šťastné sviatky vám, milí čitatelia!“ 
No, šťastné asi každý nemá, ale dá sa 
vybrať, aspoň pokojné. Tiché. Vlastne 
asi také majú byť – tiché, až do Štefana.

Nuž ale – v rukách máte práve naše 
posledné vydanie roka 2019. A tak sa 
už pozeráme aj na ten ďalší, dvadsiaty. 
Na Silvestra sa to ešte dá, aj do Troch 
kráľov, veď sú to sviatky, ale potom na-
stane zas každodenný boj. Áno, boj. A 

tak vám, vážení čitatelia, za všetkých 
kolegov želám iba víťazstvá v bojoch s 
prípadnými chorobami. Ale aj víťazstvá 
v bojoch o spravodlivejšiu spoločnosť, o 
to, aby v politike bolo viac poctivosti a 
čo najmenej osobných záujmov jednot-
livcov. Vybojujme si náš štát, nie štát, 
ktorý si uzurpovali  oligarchovia a ich 
politické slúžky. Štát, ktorý by slúžil 
nám – veď si ho na to platíme. A čoraz 
viac si ho platíme. Tak nech sa aj stará 
o nás čoraz viac. Vybojujme si politiku 
a politikov, ktorí myslia na nás a konajú 
za nás a nedajme šancu tým, ktorí mys-
lia iba na seba. Všetko sebe, pre seba. A 
naše vzdelanie, naše zdra-
vie, náš životný štan-
dard, to je pre nich nič. 
Iba obťažovanie.

Takže – všetko dob-
ré vám, vážení čitatelia. 
Uvidíme sa opäť v 
druhom januáro-
vom týždni.

S pozdravom

Neobyčajne obyčajné dni

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

79€
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Skvelé bonusy v hodnote a� 2 122 €
U�ite si zimu naplno. Vyu�ite špeciálnu ponuku  na naše najpopulárnejšie SUV. 
Získate výhody, ktoré oceníte nielen na snehu. Limitovaná akcia platí na prvých 
150 ks Vitara a 150 ks SX4 S-Cross. Vybrať si mô�ete štvorkolku s pohonom 
všetkých štyroch kolies AllGrip aj dvojkolku. 
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Súčasná podoba štedrých Vianoc  
je novodobým javom a postupne sa 
dostatok a štedrosť žiaľ stále  viac a 
viac prehlbuje. 

Z toho však býva aj veľa zdravot-
ných problémov – z množstva stravy, 
z jej zloženia a z veľkej konzumácie 
alkoholu. Na štedré Vianoce sa treba 
aj pripraviť. Ten, kto dodržiava pôst má 
výhodu – pred Vianocami dochádza k 
úľave pre tráviaci trakt,  k akejsi očiste, 
či detoxikácii, metabolické deje v orga-
nizme dostali úľavu a oddych, dochá-
dza aj k zmenšeniu objemu žalúdka. 
Takže na následné štedré najedenie sa 
(nie prejedenie) môže metabolizmus 
byť viac pripravený, oddýchnutý a na 
druhej strane aj prirodzene človek ne-
zje enormné množstvo, lebo sa rýchlej-
šie zasýti . 

Treba rátať, že pocit sýtosti na-
sleduje až 15-20 min. po poslednom 
súste. Preto jeme pomaly na spôsob 
Francúzov, Talianov, sústrediť sa rad-
šej na spoločnosť pri jedle. Po veľkom 
prejedení sú následne časté hnačkovité 
ochorenia. Jeme radšej častejšie, dajme 
priestor, aby sa metabolizmus vyspo-
riadal aj s inou, ako bežnou skladbou 
stravy.

Množstvo tuku – pozor hlavne 
u ľudí s ochorením podžalúdkovej žľa-
zy  alebo žlčníka – či už chronickou 
pankreatitídou alebo s  prekonaním 
akútnej pankreatitídy v minulosti.

Cukor – v  každom recepte možno 

znížiť množstvo cukru o  tretinu ale 
neraz aj o  polovicu. Ak by bol koláč 
niekomu málo sladký, pocukrenie na 
povrchu nahradí 100 g cukru v  ceste. 
Miesto cukru možno na prípravu pou-
žiť med. Hladkú bielu múku všade, kde 
sa len trochu dá, nahradiť špaldovou 
alebo celozrnnou, či už úplne, alebo 
v  pomere 1:1. Nepoužívať umelé mar-
garíny, radšej maslo, alebo kvalitný 
rastlinný olej. 

Alkohol  - 3 jednotky u muža, 2 jed-
notky pre ženy (1 jednotka = 250 ml 
pohár piva, 100ml vína alebo 30 ml 
destilátu) (1 jednotka = 10 g čistého al-
koholu)

Diabetici: Vyhýbať sa sladkému 
vo veľkom množstve, ak áno, radšej 
uprednostniť ovocie ako klasické ko-
láče. Častejšie si kontrolovať glykémiu 
glukomerom, podľa výsledkov event. 
upraviť liečbu, dávku inzulínu. Jed-
noznačne treba dbať na dostatok po-
hybu.

Hypertonici – nesoliť pri príprave 
jedla, ale až keď je hotové. 

Iba od nás závisí, či 
prežijeme sviatky v po-
hode a zdraví. A také 
vám ich zo srdca želám.

Zdravie cez Vianoce

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
Diabetologička, odborníčka na poruchy 

metabolizmu a výživy

»ODKÚPIM STARÚ PRETE-
KÁRSKU TOVÁRENSKÚ ALE-
BO SVAZARMOM UPRAVENÚ 
MOTORKU MOTOKÁRU AJ 
DIELY 0949150398
»CZ JAWA MANET MOPEDY 
STADION PIONIER SIMSON 
MUSTANG KÚPIM TIETO MO-
TORKY AJ POKAZENÉ NEKOM-
PLETNÉ 0915215406

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682
»Predám sklolaminátové 
žumpy o objeme 5.000, 
8.000 a 10.000 litrov a vo-
domerné plastové šachty. 
Cena od 650 €. Doveziem, 
osadím, vykonám aj tlako-
vú skúšku. T.č.: 0905 925 
991
»Čistenie hrobov a obnova 
písma, serióznosť, korekt-
nosť a spoľahlivosť. T.Č. 
0919 205 521

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

03 BYTY / predaj     

05 DOMY / predaj     

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

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

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

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mobil-
ný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za kaž-
dých začatých 30 znakov textu 
vášho inzerátu vrátane me-
dzier. Nič iné neúčtujeme.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverej-
niť v ľubovoľných iných našich 
novinách, LC zameňte za skrat-
ku novín, ktorú nájdete na 
zadnej strane vľavo dolu. Služ-
bu PlatbaMobilom.sk technic-
ky zabezpečuje ELET, s.r.o.

04 BYTY / prenájom 

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

Občianska
riadková
inzercia

SLUŽBA

PRE ¼UDÍ

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

UPRATOVANIE
DOMÁCNOSTÍ

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

���15 rokov�������

Tempus Car, Šafáriková 91, 048 01 Rožňava Tel.: +421 915 918 980,  +421 1918 957 263918 957 263 tempusroznava@gmail.com

VIZITKY
0905 915 039
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Právna úprava vymedzujúca trestný 
čin je obsiahnutá v Trestnom zákone. 
Celé trestné právo je založené na zá-
sade Nullum crimen sine lege (Žiaden 
trestný čin bez zákona). 

Z  danej zásady vyplýva, že trestným 
činom je len to, čo zákon za trestný čin 
označí. Problematikou trestného činu 
sa zaoberá trestné právo a problematika 
správnych deliktov a priestupkov spadá 
pod správne právo. Priestupok je defi-
novaný v  Zákone o  priestupkoch ako 
zavinené konanie, ktoré porušuje ale-
bo ohrozuje záujem spoločnosti a je za 
priestupok výslovne označený v zákone 
o priestupkoch alebo v inom zákone, ak 
nejde o iný správny delikt postihnuteľný 
podľa osobitných právnych predpisov, 
alebo o trestný čin. 

Priestupky zároveň tvoria najroz-
siahlejšiu skupinu správnych deliktov. 
Správny delikt nie je v žiadnom právnom 
predpise ucelene definovaný. Ide o počet-
nú skupinu činov, ktoré majú spoločné, 
že ide o protiprávne konanie, ktorého 
znaky sú uvedené v zákone, za ktoré or-
gán verejnej správy, resp. správny orgán 
ukladá sankcie ustanovené administra-
tívno-právnou formou. 

Správnymi deliktmi sú priestup-
ky alebo iné správne delikty. Rozdielov 
medzi priestupkami a  trestnými činmi 
je mnoho, ale najdôležitejšie spočívajú 
v rozličnej závažnosti konania, v prís-
lušnosti na rozhodovanie a v sankciách. 
Asi najdôležitejšou odlišnosťou medzi 

trestným činom a priestupkom z pohľadu 
bežného občana sú sankcie. Vzhľadom 
k tomu, že závažnosť trestných činov 
je vyššia ako závažnosť priestupkov, aj 
sankcie za trestné činy sú prísnejšie. 
Trestný zákon stanovuje, že za trestné 
činy môže súd páchateľovi uložiť tieto 
tresty: trest odňatia slobody, trest do-
máceho väzenia, trest povinnej práce, 
peňažný trest, trest prepadnutia majet-
ku, trest prepadnutia veci, trest zákazu 
činnosti, trest zákazu pobytu, trest záka-
zu účasti na verejných podujatiach, trest 
straty čestných titulov a vyznamenaní, 
trest straty vojenskej a inej hodnosti, trest 
vyhostenia. Za priestupok možno uložiť 
sankcie vo forme pokarhania, pokuty, 
zákazu činnosti alebo prepadnutia veci. 

Hranicou medzi priestupkom 
a  trestným činom je tzv. materiálny ko-
rektív, ktorý má zabezpečiť dodržiava-
nie zásady „ultima ratio“, čo znamená, 
že prostriedky trestného práva sa majú 
použiť až ako krajný prostriedok štátu 
na ochranu určitým, trestným zákonom 
vymedzeným spoločenským vzťahom, v 
prípade, ak prostriedky iných právnych 
odvetví sú neúčinné na ochranu takých-
to vzťahov.

Trestný čin, priestupok a správny delikt

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

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

Kalonda
ZÁHRADNÍCTVO

Kalonda

Otvorené
PO-PI 900-1600, SO 800-1200

Záhradníctvo
Kalonda

    
     0905 340 594 
     
        

AKCIA

vianočná 
AKCIASALAMANDER

za cenu
aluplastu

SALAMANDER
za cenu

aluplastu
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Želáme vám Slovensko
bez extrémistov a Smeru

Veselé Vianoce a šťastný nový rok 2020
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VIAM  dražobná spoločnosť, s.r.o.
VYHLASUJE DOBROVOĽNÚ DRAŽBU NEHNUTEĽNOSTI

Miesto konania dražby:  Mestský úrad Fiľakovo, ul. Radničná
562/25, 986 01 Fiľakovo v zasadacej miestnosti,
priebeh dražby overí Notársky úrad JUDr. Ján Prazňák,
ul. Námestie slobody č. 1735, 066 01 Humenné.
Dátum a čas konania dražby: 31.januára 2020 o 10.00. hod.
Predmet dražby:  3 izbový byt s príslušenstvom, byt č. 2
na 1.poschodí na ul. Rúbanisko II 442/75, 984 03 Lučenec
Najnižšie podanie:  47.300€   Minimálne prihodenie: 500€
Výška dražobnej zábezpeky:  5.000€

VIAM- dražobná spoločnosť, s.r.o., so sídlom Tr. SNP č. 39,
040 11 Košice, tel.:  0907 337 779, 0903 435 423

www.viamdrazobnaspolocnost.eu, viamdrazobna@gmail.com
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Je dobré byť niekedy sám so sebou. 
Samota nie je zlá. Horšia je osame-
losť. Starí ľudia bývajú osamelí. 

Poznám však aj ľudí, o ktorých osa-
melosti nikto netuší. Sú to úspešní pod-
nikatelia. Očakáva sa od nich, že majú 
energiu a schopnosť riešiť všetky problé-
my. A oni niekedy nevládzu a sú bezrad-
ní. Nemajú nikoho, kto by im pomohol. 
Sú osamelí so svojim problémom. 

Jeden podnikateľ mal spoločníkov. 
Všetko bolo fajn, kým sa rozdeľovali od-
meny. Prišla kríza a spoločníci odišli. A 
on sedel s manželkou a premýšľali ako 
zaplatia svoje dlhy. Ďalší podnikateľ 
zháňa projekty a buduje kreatívnu fir-
mu. Chcel si stabilizovať spolupracovní-
ka a venoval podiel vo firme. Spoločník 
si robí bokom svoje vlastné projekty. A 
osamelý šéf preberá svoj problém doma s 
manželkou. Ďalší si vychovával mladých 
spoločníkov. Postavili sa proti nemu a on 
ponížený odchádza z rozpadajúcej sa 
firmy, ktorú kedysi zakladal. Osamelý 
a sklamaný preberá svoju budúcnosť 
doma s manželkou. Chlapík založil sta-
vebnú firmu. Jeho pracovníci mu kradli 
materiál a robili vlastné fušky bez faktú-
ry. Skrachoval a zostal sám. A tí, ktorí mu 
rozkrádali firmu a nekalo konkurovali, 

sa škodoradostne smejú. A mohol by 
som menovať ďalších podnikateľov, pri 
ktorých nakoniec stáli ženy, ktoré sľúbi-
li, že vydržia v dobrom aj v zlom.

Podnikatelia majú dva druhy part-
nerov. Jedni sú pri nich v dobrom, tí 
druhí v zlom. Tých prvých je oveľa viac. 
Medzi tými druhými sú niekedy len 
manželky. Stretávam ich. Bojujú s prob-
lémami, nepochopením a sú v tom sami. 

Osamelosť s vážnym problémom 
je nebezpečná. Zožiera a ničí človeka. 
Môže viesť k depresiám aj i iným prob-
lémom. K lekárovi sa chodí viac s bo-
lesťou tela ako duše. Pomáhame tým, 
ktorí to potrebujú – hladným, slabým 
a chudobným. Lenže našu pomoc nie-
kedy potrebujú aj sýti, silní a bohatí. 
Ich nemoc sa volá osamelosť so svojim 
problémom. A ešte je tu jedna možnosť. 
Spomenúť si na žalm, 
ktorí sa každý deň 
modlia mnísi v be-
nediktínskych kláš-
toroch. Začína sa 
takto: „Bože, príď mi 
na pomoc, Pane, 
ponáhľaj sa 
mi pomá-
hať.” 

Osamelí

» Ján Košturiak
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NEJDE VÁM BIZNIS?KONTAKTUJTE NÁS
lucenecko@regionpress.sk

0905 915 039
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Poslanec Európskeho parlamentu

Skladník (Nemecko)

2200 EUR/mesačne Brutto

3000 EUR/mesačne Brutto
Mäsiar (Rakúsko)

0903 431 350
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PRIJMEME

2400 EUR/mesačne Brutto

Mäsiar-pomocník  (Rakúsko)
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ZASKLIEVANIE BALKÓNOV A TERÁS

0948 787 777  |  www.balkona.eu Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás
splátky od 98 €

zimné záhrady 
splátky od 149 €

balkóny bezrámové
rámové

splátky od 49 €

ZĽAVY AŽ DO 27% Možnosť výhry 700 €VIANOČNÁ AKCIA

prístrešky
splátky od 101 €

0905 915 039
Inzerát, ktorý predáva
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TVOJ ŽIVOT
AUTOMATIZAČNÉHO
TECHNIKA MÔŽE
ZAČAŤ HNEĎ TERAZ.
 
 

AE-LUCENEC-AIMT@ADIENT.COM

OD 960 € / BRUTTO
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Pre viac info: 0948 867 761
Mahax Slovakia, s.r.o.

Prijmeme
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Hľadáme 
zamestnancov/kyne 

na TPP vo výrobe, priamo 

v Kriváni, práca v sede. 

Mzda od 650€/brutto 
+ bonusy, strava 

zabezpečená. 
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NAJLEPŠIA KANDIDÁTKA

1. Mária Šofranko

.

PREDSTAVUJEME VÁM PRVÚ DESIATKU NAŠEJ KANDIDÁTKY

11

3. Lukáš Kyselica 4. Anna Záborská

5. Michal Šipoš

R

9. Anna Remiášová
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