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

Nebudem tu ja a teraz mudrovať,
všetko podstatné, čo mám na srdci, povedala na Nový rok 2020 pani prezidentka Zuzana Čaputová: „Medziľudské
vzťahy, atmosféra, v akej naša spoločnosť žije, nie je daná a nemenná. Vytvárame ju my všetci. So smútkom a rozčarovaním sledujem, ako naberá na sile
hrubosť, vulgárnosť a manipulácia vo
verejnej debate. Ako si pomaly zvykáme
na to, že osobný konflikt je legitímnou
pracovnou metódou. Akoby jedinou
cestou na presadenie svojich myšlienok
bolo poníženie oponenta a vymedzenie sa na jeho úkor. So slovom sa často

Smútočná spomienka

Myslime však na to, že aj po nich
budeme všetci na Slovensku žiť spoločne. O čo prajnejší a úctivejší k sebe
budeme dnes, o čo menej sa od seba v
dôsledku sporov vzdialime, o to lepšie
zvládneme, keď sa situácia po voľbách
nebude vyvíjať celkom podľa našich
predstáv. My všetci spolu teraz tvoríme
Slovensko. A každý, kto má skutočný
záujem o to, aby sa našej republike darilo, musí vidieť v tom druhom aj brata,
sestru, občana, človeka, s ktorým, i keď
názorovo nesúhlasí, bude sa na tomto
dôležitom zámere spolupodieľať.“

Dňa 28. decembra uplynie rok,
čo nás navždy opustil
Žiť spolu je oveľa lepšia predstanáš
milovaný
manžel,
va,
ako
sa nenávidieť?
Čo
myslíte? Ozaj, vraj tie dve
otec, starý
otec a zať
dvadsiatky
znamenajú
karmický rok. A karma, tá
je veľký kúzelník!

Ladislav Fábián z Rožňavy.

S pozdravom a
želaním viac dobrého ako zlého -

S láskou a úctou spomínajú manželka, syn Ladislav
» Ivan BROŽÍK
/ šéfredaktor
s rodinou,
dcéra
Monika s rodinou a svokra.
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Vraj to bude rok zmien. No, mohol
by byť, fakt! Akurát, že zrejme nebude.
Roky sa nemenia len tak, z ničoho nič.
Nič sa nezmení, kým sa nezmeníme my,
občania. Možno aj ľudia. Keď chcela mať
stará mama vypeknený „šporhelt“, zabehla do obchodu, kúpila striebrenku a
vyčančala ho. Nezmenila ho technicky,
ale aspoň niečo urobila.

narába účelovo, bez zodpovednosti za
následky a s umlčaním vlastného svedomia. Sme unavení z množstva konfliktov a mnohých ľudí rozdeľujú spory.

.
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Dve dvadsiatky. Vyzerajú dobre,
pred pár dňami boli väčšinou stvárňované v zlatej farbe. Každoročná
a novoročná eufória už je taká. Ako
„železná košeľa“ ibaže v pozlátku.

,

Železničná 26
LUČENEC
lucenecko@regionpress.sk
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Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Lučenecko

spravodajstvo / zdravie, bývanie

3

Želania a frázy
Ako slovenčinár vnímam želania k
novému roku ako frázy a klišé, keďže uplynie pár dní po 1. januári a
všetko je po starom.

už má akúkoľvek podobu, mala už
dávno prísť. Ďalej želám, ak už to musí
byť, skúsených a múdrych politikov,
ktorí budú riadiť školstvo, ktorí ním
budú žiť, nie mrhať jeho prostriedkami
Na druhej strane sa mi nepáči, ak a systematicky ponižovať, podceňovať
niekto preposiela texty, básničky, čo učiteľov a všetkých v školách. Želám
kolujú po internete namiesto svojich v školstve pokoj a zdravý sedliacky
slov. Je to skôr otravné ako úprimné. rozum, aby sme neboli experimentálAj preto píšem k sviatkom vlastné tex- nymi dielňami rôznych reformátorov,
ty, i keď veľmi neverím novoročným ktorí nevidia rozdiel medzi skutočnými
frázam. Avšak som učiteľ, tak istý typ potrebami škôl a zbytočnými či neoveviery v lepšie časy by som mal šíriť renými novinkami v systéme. Želám
žiakom. O to je dnes naše povolanie školstvu aj flexibilitu, lebo niektoré
ťažšie. Neraz musíme šíriť pozitívne zmeny sa nemôžu realizovať slimačím
posolstvá, ktoré sú často v opozícii s tempom. Rodičom želám, aby si uvedianím vo svete. Veď už v novom roku domili svoju moc a skutočnú príčinu
počujeme o horení lesov, týraní zvierat, zlyhávania školstva, aby našli hranice
bombardovaní krajín. Ak však zaujme- medzi svojimi a učiteľskými kompetenme skeptický postoj, môžu si ho osvojiť ciami, a aby zvažovali nároky na detaj naši žiaci, resp. nebudú mať žiadnu stvo svojich detí.
Verím, že sa raz celá komunita
oporu v snahe pozitívne meniť svet.
Toto všetko mi beží mysľou, keď píšem školy spojí a zúčastní sa na zmenách
novoročné želania. Hovorí sa však, že v školstve namiesto nekompetentných
ak niečomu veríme, tak sa to splní. Pre- politikov a úradníkov s obmedzeným
to svoju rubriku o školstve predsa len číselným pohľadom, ktorí sa radi chozačnem želaniami.
pia aktivity namiesto nás. V neposledŠkolám želám slobodu a apolitic- nom rade si všetci uvedomme, že my
kosť, ktorá sa požadovala už počas než- tvoríme školu napriek tomu, že nám
nej revolúcie. Aby suverenita riaditeľov tento status roky popierajú. Inak sa
a učiteľov beztrestne otvárala nezávislé zmena v školstve... hm... zmena vo svea zdravo kritické obzory žiakov. Želám te neudeje.
žiakom spokojných učiteľov a rodičov.
Nezabúdať, že práve spokojnosť sa aj
bez kadejakých reforiem ihneď prejaví
» PhDr. Ján Papuga, PhD.
riaditeľ ZŠ s MŠ
na kvalite vyučovania a výchovy. Nech
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Výročia a udalosti
sa uskutočnila posledná rozlúčka s kňazom a politickým väzňom
Antonom Srholcom v Bratislave a Skalici.

12. 1. v roku 2016

Veľa zdravia v roku 2020
Najčastejšie želania počas vstupu do
nového roka sú zdravie a šťastie. A
pritom zdravie si vie ovplyvniť najviac
každý sám.
Je dôležité stanoviť si reálne ciele. Plány typu – schudnem 20 kg, upravím si
tlak tak, že až budem môcť vysadiť lieky,
udržím si hladinu krvného cukru bez nutnosti užívania inzulínu alebo tabliet – sa
žiaľ väčšinou nesplnia, ak človek výrazne
nezmení svoje zvyklosti. Úprava zdravia
nie je možná bez úpravy pravidelných
zvyklostí a naučenia sa na nových. Treba
si uvedomiť, že to, čo má človek zakorenené mnoho rokov, sa môže meniť postupne.
Zlepšenie zdravia má päť základných podmienok:
1. Pravidelná fyzická aktivita – byť
aktívny minimálne 20-30 minút denne,
alebo 45 minút obdeň. Je dôležité zaradiť
fyzickú aktivitu do denného plánu. Je jedno, či je to rýchla chôdza, beh, plávanie,
cvičenie, pilates, tancovanie či intenzívny
tréning.
2. Stravovanie nám dodáva energiu, živiny. Žiaľ, ak je nesprávna skladba stravy
alebo nesprávne množstvo, prejavuje sa to
vzostupom hmotnosti, vznikom nových
ochorení a zhoršením existujúcich. Denný príjem energie má byť primeraný fyzickej aktivite. Pre aktívne ženy predstavuje

1 800 – 2 000 kcal, pre aktívnych mužov
2 400 – 2 600 kcal. Vekom sa potreba energie znižuje, za každú dekádu od 50 rokov
asi o 10 percent.
3. Prispôsobiť sa výživovým odporučeniam – vynechať tučné jedlá, konzumovať iba chudé druhy mäsa a mliečnych
výrobkov, zaradiť denne zeleninu a ovocie
aspoň 3-5 porcií. Znížiť príjem červeného mäsa na maximálne 3-4 x do týždňa
a zvýšiť príjem rýb – minimálne 2 – 3 x do
týždňa. Vyhýbať sa vysokej konzumácii
alkoholu a kofeínu.
4. Piť dostatok tekutín, najlepšie čistú
vodu alebo nesladné čaje. Vynechať úplne
sladené nápoje.
Pravidelne sa stravovať – najlepšie aj
v rovnakých časových intervaloch, nevynechávať raňajky a nejesť neskoro večer (
minimálne 3 hodiny pred spánkom už sa
vyhýbať jedlu).
Prvé výsledky sa
dostavujú už po týždni
a rozhodujúcim je prekonať prvé tri týždne,
potom už všetky zmeny
v prospech zdravia
idú ľahšie.

AKCIA
SALAMANDER
za cenu

aluplastu

ZIMNÁA
AKCI
OD

360
390 €

S KOMPLET
MONTÁŽOU
VRÁTANE
MURÁRSKYCH
PRÁC

POZÁRUČNÝ SERVIS
okien a dverí
GARÁŽOVÉ BRÁNY,
ŽALÚZIE, SIEŤKY PROTI HMYZU

NÁŠ TOVAR
MÔŽETE KÚPIŤ AJ NA SPLÁTKY

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

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy
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Bez zmien, ale...
Začiatok každého roka je u motoristov spojený s úvahou či a akú diaľničnú známku si zakúpiť. Ceny tých
doterajších, ani ich platnosť sa nemenia, ale pribúda aj nová možnosť.

tredníctvom zákazníckej linky na telefónnom čísle 02 32777 777 (pre volania
zo zahraničia: 00421 2 32777 777) .
Aj v roku 2020 môžu držitelia parkovacích preukazov ŤZP vydaných Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny
Pri kúpe elektronickej diaľničnej SR po registrácii motorového vozidla v
známky je potrebné zadať evidenčné systéme eznamka využívať spoplatnečíslo vozidla a krajinu registrácie. Ak né úseky diaľnic a rýchlostných ciest
sú pri platbe za známku zaevidované bezplatne.
Je tu aj nová diaľničná známka s
nesprávne údaje, kontrolný systém zaeviduje daný dopravný prostriedok resp. platnosťou 365 dní. Nový typ vinety
jazdnú súpravu pri jazde na spoplatne- ušetrí vodičom starosti. A to najmä
ných úsekoch diaľnic a rýchlostných tým, ktorí si počas roka kúpia auto a
ciest bez úhrady diaľničnej známky s chcú intenzívne využívať diaľnice. Donásledkom pokuty. Preto upozorňujeme konca nebudú musieť ani siahnuť hlmotoristov, aby si skontrolovali zadáva- boko do vrecka. Jej cena bude rovnaká
né údaje pozorne ešte raz pred zaplate- ako pri ročnej známke, teda 50 eur.
Nová 365-dňová diaľničná známka
ním známky na predajnom mieste alebo
využili možnosť rekapitulácie, ktorá je bude výhodná najmä pre tých vodičov,
im vždy ponúknutá pri kúpe známky ktorí si v priebehu roka kúpia nové
cez portál. V zmysle Všeobecných ob- auto, a pravidelne využívajú rýchlostchodných podmienok Správcu výberu né cesty, či diaľnice. Ročná diaľničná
úhrady diaľničnej známky (ktorým je známka ale stále zostane. Vodiči budú
NDS) za správnosť údajov uvádzaných mať aj naďalej možnosť využívať ju 13
pri kúpe diaľničnej známky zodpove- mesiacov. V tomto prípade je výhodou
dá výlučne motorista, ktorý si známku jednoducho zapamätateľný dátum,
kupuje. V prípade, že je niektorý z úda- kedy si ju treba obnoviť. Je tiež komfortjov chybný alebo neúplný, je nutné toto nejšia pre firemné autá.
oznámiť ihneď a to buď cez internetový
portál www.eznamka.sk alebo pros» red
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0800 500 091 - www.konstrukter.sk

Občianska
riadková
inzercia

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj

15 HĽADÁM PRÁCU

02 AUTO-MOTO / iné

16 ZOZNAMKA

»Kúpim staré, aj nefunkčné, motorky a diely Jawa,
ČZ, manet,... Ponúknite,
seriózne jednanie. Tel:
0949215161

Chcete si
podať
inzerát?

03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
08 STAVBA
09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC

Výročia a udalosti
sa uskutočnila svetová premiéra hry A. P. Čechova Višňový sad
v Moskovskom umeleckom akademickom divadle.

17. 1. 1904

11 HOBBY A ŠPORT
»ODKÚPIM OBRAZY SLOVENSKÝCH
MALIAROV
MINCE BANKOVKY A INÉ
0903868361

12 DEŤOM
13 RôZNE / predaj
14 RôZNE / iné
Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na tejto strane.

85_0023

4

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.
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R
E
Z
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • PERGOLY
BIOCLIMATIC pergoly

splátky od 149 €

NOVOROČNÁ AKCIA
0948 787 777 | www.balkona.eu

zasklievanie terás

splátky od 238 €

ZĽAVY AŽ DO 30%

splátky od 98 €

Možnosť výhry 700 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

LC20-02 strana-
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Tento štát

åLYRWRP1LNG\VDQHY]GDOD6~FWRXMXSRþ~YDOL
Y%UXVHOL/RQGêQH $WpQDFK%RODåLYRXREåDORERX
V\VWpPXNWRUêXURELO]URERWQtNRY]RWURþHQpVWURMH
$MQDSRNUDMLELHG\ þDVWRGRVORYDKODGQi QH]LãWQH
SRPiKDODĐXćRPYRVYRMRPRNROt3UHPĖDMH
WRVYlWLFDDVRPQHVPLHUQHKUGêåHVDVQDãtP
SROLWLFNêPSURMHNWRP~SOQHVWRWRåQLODDEH]YiKDQLD
YVW~SLODGRKQXWLD6RFLDOLVWLVN AiQRSUiYHWDNêFKWR
ĐXGtĢDKiPGRSUHGXOHERYLHPåHNHćEXGHWUHED
]iSDVLĢ]DWHQWRãWiWRQDWRY\GUåt2QDQHXKQH
PiXãĐDFKWLOpVUGFHDRGYDKXERMRYQtþN\
ýDVWRKRYRUtWHåHFKFHWHUHKDELOLWRYDĢ
URERWQtFNXþHVĢýRWR]QDPHQi"
TULGVDĢURNRYERORWRWRVORYRWDEXL]RYDQpDNRE\
QHH[LVWRYDOR+RYRULORVDR]DPHVWQDQFRFKDOHER
VDLFKSURIHVLH]DNUêYDOLFXG]tPLVORYDPLDNRE\VD
]DWRPDOLKDQELĢ $NRE\VPH]DEXGOLQDSRUHNDGOR
åHUHPHVORPi]ODWpGQR $NRE\VPH]DEXGOL
VDNRXKUGRVĢRXVDVSiMDORSRYRODQLHEDQtND
PXUiUDSHNiUDþLNRPEDMQLVWXVDULYãHWFLWt
PDORPHãWLDFLNWRUtVDQDURERWQtNRYSR]HUDM~FH]
SUVW\]DEXGOLåHDM $OH[DQGHU'XEþHNERO
V~VWUXåQtNRPYGXEQLFNHM]EURMRYNH"6PHKQXWtP
RE\þDMQêFKĐXGtDSUHRE\þDMQêFKĐXGt&KFHPH
NDåGpPXþORYHNXNWRUêåLMHVYRMRE\þDMQêåLYRW
QDKODVSRYHGDĢåHQLHMHQH~VSHãQêåHYMHKR
VDPRPåLYRWHMH]P\VHOäHDMSRĖRP]RVWDQH
QDWRPWRVYHWHVWRSD6PHSUHVYHGþHQtåHNDåGê
þORYHNVLVYRMYê]QDPEXGXMHDMQDWRPGRDNHM
PLHU\KR]DXMtPDRVXGWRKRGUXKpKR6PH
SUHVYHGþHQtåHQLHVPHLED]KOXNMHGQRWOLYFRY
VLQGLYLGXiOQ\PLSRWUHEDPL6PHDMVSRORþQRVĢ
NWRUiPiVSRORþQp]iåLWN\VSRORþQpVWDURVWLD
VSRORþQpFLHOH6PHSUHVYHGþHQtåHVROLGDULWDQLHMH
GHOHQtP]QDGE\WNXDOH]SRGVWDW\&KFHPHUR]YLQ~Ģ
YãHWN\IRUP\YHUHMQHMDQJDåRYDQRVWLNWRUpQiP
GHPRNUDWLFNiVSRORþQRVĢSRQ~ND $MSUHWRMHQDãRX
SRYLQQRVĢRXSRGSRURYDĢNDåGpKRþORYHNDNWRUêVD
RWYRUHQH]DVDG]XMH]DVYRMXG{VWRMQRVĢVHGRPH
=X]DQD&LQJHĐRYi
Predstavitelia strany
WYRULĢVSRORþQRVĢDQHGRSXVWLĢDE\MXQLþLOLV~NURPQp
6PHU6'YãDNWYUGLDåH]DLFKYOiG\VD Na kandidátke
]iXMP\%XGHPHSRPiKDĢY\MDGULĢVYRMHSRFLW\
PiWHSRSULãSLþNRYêFKRGERUQtNRFK
darí pracujúcim najlepšie a åHRQLV~
asi
najviac
robotníkov
zo
všetkých
strán.
]DNODGDWHĐPLVRFLiOQHKRãWiWX
DQHFKF~åLĢYOåLLebo toto znamená naše volebné
TRMHDNRY SRGREHQVWYHR MDVN\QLY NWRUHMV~ĐXGLD Predsa len, nebolo to trúfalé,
heslo SLOVENSKO PRE VŠETKÝCH,
GDĢDNRGYRMNXRE\þDMQ~åHULDYQLþNX"
SULS~WDQtYLGLDLEDWLHQHD P\VOLDVLåHMHWRQDMOHSãLH
V\MXSRYDåXMHWH]DRE\þDMQ~MD]DQHRE\þDMQ~3DQL NIE PRE VYVOLENÝCH.
PLHVWRSUHåLYRW $OHãWiWY NWRURPQLHMH
]DEH]SHþHQiNYDOLWQi]GUDYRWQiVWDURVWOLYRVĢ =8=$1A&,1*(ď29ÈVYRMtPåLYRWRPDFKDUDNWHURP
VWHOHVĖXMHYãHWNRþRPá]GUDYiĐDYLFDSUHGVWDYRYDĢ
SUHYãHWNêFKY NWRURPQLHWGRVĢPLHVWSUHGHWL
v PDWHUVNêFKãN{ONDFKY NWRURPPODGtĐXGLDQHPDM~ 1DNDQGLGiWQHMOLVWLQHKQXtLD6RFLDOLVWLVN]DVWXSXMH
NGHEêYDĢY NWRURPGDĖRYêV\VWpPY\KRYXMHQDMYLDF YãHWN\VWLJPDWL]RYDQpVNXSLQ\WHMWRVSRORþQRVWL
MHåHQDMHURERWQtþNDMH G{FKRGN\ĖDMHFKXGREQi
ERKDWêPY NWRURPUDVWLHSRþHWĐXGtRKUR]HQêFK
MHåLGRYND 7iWRåHQDPiREURYVN~YQ~WRUQ~VLOX
FKXGRERXY NWRURPVD]Y\ãXMHPQRåVWYRGHWt
DFKDUL]PX-HV\PERORP VRFLiOQHKRRGSRUX
åLM~FLFKY FKXGREHY NWRURPVD]GUDåXM~YãHWN\
QD6ORYHQVNX1HERMRYDOD ]DVHEDDOHERMRYDOD
]iNODGQpĐXGVNpSRWUHE\RGSRWUDYtQD OLHNRY
]DOHSãLHSUDFRYQpSRGPLHQN\SUDFXM~FLFK=DSODWLOD
DåSRHOHNWULQXD SO\QY NWRURPVD]Y\ãXMHSRþHW
]DWRVWUDWRX]DPHVWQDQLDãLNDQRXDWDNPHUDM
H[HN~FLt±R WDNRPãWiWHQHPRåQRSRYHGDĢåHMH
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VRFLiOQ\DQLSUL]QiVLOQHQtP\VOH1HKRYRULDFR WRP
åHDNiMHWRYL]LWNDSUHVRFLiOQRGHPRNUDWLFN~VWUDQX
NHć]DGYDQiVĢURNRYVYRMHMYOiG\QHGRNi]DOD
]PHQLĢ]OHSãLĢD ]YêãLĢNYDOLWXåLYRWDSUiYHWêFK
FKXGREQêFKDQDMFKXGREQHMãtFK"&KiSHPåHĐXGLD
VDERMDSUDYLFRYHMRSR]tFLHNWRUiFKFHSUDFXM~FLP
]REUDĢDMWRPiORþRLPSRQHFKDODV~þDVQiYOiGD
$OHWDNDNRWRY\VYHWĐXMHPHURERWQtNRPSUHG
IDEULNDPL±ĐXGLDPXVLDSRFKRSLĢåH]DVYRMXSUiFX
Ako jediný politický subjekt chodíte medzi
VL]DVO~åLDYLDF1LHRPUYLQN\QLH]Y\ãN\
robotníkov. V ]LPHYHWUHVQHKXGDåGLVWRMtWH SRERKDWêFKDOHG{VWRMQê åLYRWSUHYãHWNêFK
SUHGIDEULNDPLQD]DþLDWNXUDQQHML QRþQHM
Niektorí zamestnávatelia na vás poslali
smeny a VQDåtWHVDRVORYLĢ]DPHVWQDQFRv.
políciu a obvinili vás z poburovania.
Má to nejaký zmysel?
TDNMDUR]XPLHPåHVDLP QHSiþLNHćLQIRUPXMHPH
0iWRYHĐNêYê]QDP1LHOHQY UiPFLYROHEQHM
URERWQtNRYR LFKSUiYDFKDOHQHUREtPHQLþ
NDPSDQHDOHDMY UiPFLSRPRFLĢDåNRSUDFXM~FLP
QH]iNRQQp0DMLWHOLDIDErtNVDWYiULDåHURERWQtFL
ĐXćRPVLHWHMDVRPãRNRYDQêåHVHPQLNWR
V~LFKV~NURPQêPDMHWRN]DND]XM~VDLPV QDPL
QHFKRGtåHVLURERWQtFLDURERWQtþN\V YćDþQRVĢRX
KRYRULDÄDVSRĖ&KPHOiUPHG]LQiVSULãLHO³ TRWRQLH UR]SUiYDĢY\KUiåDM~VDD WDNSRGREQH $OHWêPWR
PDQH]DVWUDãLD1DRSDN SROtFLDE\VDPDOD]DþDĢ
V~ĐXGLDNWRUêFKRVORYtWHFH]VRFLiOQHVLHWH
]DXMtPDĢR
QLFKSUHþRURERWQtNRPQHSUHSOiFDM~
WHOHYt]Q\PSUtKRYRURPDOHERQHMDNêPFLUNXVRP
QDGþDV\SUHþRLPQHSODWLDSUtSODWN\]DQRþQ~SUiFX
7tWRĐXGLDYHGLDR VNXWRþQRPåLYRWHYLDFDNRVL
SUHþRSRUXãXM~]iNRQ1DMPlQDYêFKRGHMHVLWXiFLD
P\VOtWH&HVWXMHPV QLPLGRSUiFHQHY\N~UHQêPL
YODNPLD DXWREXVPLR ãWYUWHMUiQRKUGODþLDDNRNRQH ~SOQH]~IDOiY ]LVNRYêFKSRGQLNRFKĐXGLDSUDFXM~
QLNWRLPQHSRćDNXMHQHPDM~þDVQDURGLQ\D ]DURELD ]DPLQLPiOQXP]GXQHFKiYDM~VLãOLDSDĢSRVYRMLFK
VRFLiOQ\FKSUiYDFKD POþN\]QiãDM~Y\NRULVĢRYDQLH
VRWYDQDSUHåLWLH THQWRãWiWVLKRYRUtVRFLiOQ\DOH
v VNXWRþQRVWLNDãOH D SRQLåRYDQLHOHERYUDYLDåHQHPDM~QDYêEHr
QDURERWQtNRv3UiYH $OHDNQHPiWHQDYêEHrWRV~XåRWURFNpSRGPLHQN\
A QDãHKQXWLHY\WYiUDREUDQXSUDFXM~FLFKĐXGtSURWL
WêPWRĐXćRPWUHED
WDNêPWRSUDNWLNiP
QDMYLDFSRP{FĢ

2EMHGQiYDWHĐ6RFLDOLVWLVN%DM]RYD%UDWLVODYD5XåLQRY,ý2'RGiYDWHĐ5(*,2135(66VURâWXGHQWVNDTUQDYD,ý2

Eduard Chmelár

LEGISLATÍVA
legislatíva

4
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Dôchodky mužov a žien, po splnení daných podmienok
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vzdelávanie / POLITICKÁ INZERCIA, služby

Trojuholník škola – rodič - žiak
V prvom štvrťroku sa začne proces
vyhľadávania škôl. Materských,
stredných či vysokých. Napriek
tomu, že sa u nás degradovalo vzdelávanie, mnohým rodičom záleží na
tom, aby našli svojmu dieťaťu dobrú
školu.

počas dňa otvorených dverí alebo v iné
dni. Zúčastniť by sa mali obaja rodičia
alebo rodič s niekým blízkym, možno s
odborníkom.
Predtým si treba uvedomiť predpoklady školy: Ako napĺňa požiadavky
súčasnej spoločnosti? Ako komunikuje
s potenciálnymi „klientmi“? Aký má
Na začiatku nášho sprievodcu ško- vizuál a materiálno-priestorové vylami si treba uvedomiť, že to, čo sa z bavenie? Akú má víziu a obsah vzdenašich detí stane, nezávisí len od školy lávania? Ako spolupracuje so svojím
a nedá sa to zabezpečiť len investíciou okolím, kto tvorí jej komunitu? Ak sa
do vzdelávania. Veď koľko vzdelaných škola vyberá pre staršie dieťa, je dôľudí je bez práce alebo robia niečo, čo ležité, aby sa aj ono zapojilo do tohto
s ich štúdiom nesúvisí. Na uplatnenie procesu. Dôležité je spoznať vedenie
človeka vplýva komplex faktorov od školy, keďže v slovenskej legislatíve je
rodiny, osobnostných predpokladov kľúčové pri profilácii, ale aj pri zlom
po charakter pracovného trhu či zlo- fungovaní. Veľa prezradí aj pohľad na
ženie spoločnosti. Isto, premysleným web školy, na jej dizajn, obsah, aktuavýberom školy zabezpečíme najdôleži- lizácie a informácie. Ťažším je zistenie,
tejší krok k perspektívam nášho dieťaťa či personál školy berie svoju službu ako
a naznačíme jeho cestu.
povolanie či zamestnanie - to by mohol
Na výber školy si treba definovať naznačiť napr. deň otvorených dverí.
realistické kritériá a rozhodne sa neVýber školy teda závisí od kompletreba sústrediť iba na blízkosť k byd- xu kritérií, nie napr. iba od toho, či sa
lisku. Takisto sa netreba spoliehať na tam učí angličtina, či majú Montessori.
internetové referencie, ktorých zámer Školy sa v súčasnosti tiež riadia markenemusí byť vždy čestný. Najhoršie je tingom a pre získanie žiakov môžu zavyberať si školu podľa toho, že tam vádzať. Zároveň si treba uvedomiť, že
nastúpi aj náš známy. Alebo je jej ab- neexistuje ideálna škola, ani keby bola
solventom známa osobnosť. To nemusí alternatívna či súkromná. Je potrebné
byť zárukou, že aj nám bude taká škola si vopred stanoviť očakávania, uplatniť
vyhovovať. Najlepšie je kontaktovať sa kritické myslenie a nespoliehať sa na
osobne s ľuďmi, ktorí sú absolventmi módne predstavy o najlepšej škole.
školy a majú istý nadhľad. Do veľkej
» PhDr. Ján Papuga, PhD.
riaditeľ ZŠ s MŠ
miery čo-to naznačia prehliadky školy
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Vtipy
týždňa

RICHARD SULÍK

v Lučenci
16. 1. 2020
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Návod na lepšie
Slovensko

Programy nikto nečíta?
Veľký omyl!

Denne sa stretávam s množstvom ľudí, ktorí vedia,
že o kvalite spravovania krajiny a o kvalite reforiem
nerozhodujú vymakané videá, ani pekne znejúce frázy, ale kvalita volebného programu. Ten je kľúčovým
dokumentom každej strany, ktorá má ambíciu spraviť
život na Slovensku lepším.
Preto sme sa rozhodli napísať program, ktorý má
nielen ambíciu byť opäť raz najlepší, ale zároveň je
to skôr Návod na lepšie Slovensko. Návod, ako riadiť
krajinu, ak nám dáte dôveru. Aby sa nám ani omylom
nestalo, že sa staneme súčasťou vlády a nebudeme vedieť, „čo včul“. Bude to presne naopak - od prvého dňa
budeme veľmi presne vedieť, čo robiť, lebo máme plán.
Dali sme si s ním veľa práce. Našim zámerom bolo napísať program, aký Slovensko ešte nezažilo, lebo práve
taký po 12-ich rokoch Fica naša krajina potrebuje ako
soľ.
Na 372-ich stranách uvádzame 1.144 konkrétnych
a reálnych riešení, ktoré zlepšia život na Slovensku.
Program tvorilo vyše sto ľudí doslova tisíce hodín
a so všetkou skromnosťou hovorím, že sa máme čím
pochváliť.
Ak sa do neho začítate, zistíte, že presne na toto sme
poctivo pripravení - žiadne všeobjímajúce frázy, žiadny svetový mier, ale
konkrétne, ihneď použiteľné riešenia.

Vox populi
„Ak nepôjdem voliť, automaticky sa vzdávam práva haniť či chváliť dianie na politickej scéne za uplynulé štyri roky.“

Návod na lepšie Slovensko nájdete na www.sas.sk

Richard Sulík

Erik Pančík - Čierny Balog

predseda SaS
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Je rozdiel medzi vrátením tovaru a reklamáciou

Možnosti vrátenia vianočných darčekov
Našli ste si pod vianočným stromčekom darček, ktorý sa vám nehodí, či neulahodil vášmu vkusu,
prípadne nemá správnu veľkosť
či farbu? Môžete sa pokúsiť o jeho
výmenu či vrátenie. To či uspejete,
však záleží na dobrej vôli predávajúceho.
Mnoho obchodníkov sa snaží zákazníkom vyjsť v ústrety a nevhodný darček im vymenia za iný tovar, prípadne
pristúpia aj k vráteniu peňazí, nie je to
však ich zákonná povinnosť, pretože
sa v uvedených prípadoch jedná o bezUPOZORNENIE
Žiadny právny predpis nepriznáva
spotrebiteľovi nárok na bezdôvodné vrátenie tovaru, zakúpeného v
takzvanom kamennom obchode prevádzkarni. Ak predávajúci takúto
možnosť, prípadne možnosť výmeny
tovaru za iný tovar spotrebiteľovi
ponúka, činí tak nad rámec svojich
povinností. Nárok na bezdôvodné
vrátenie alebo výmenu tovaru nie je
právne vymáhateľný. Zaplatením za
tovar v kamennom obchode sa spotrebiteľ stáva vlastníkom tovaru.
dôvodné vrátenie či výmenu tovaru v
kamennom obchode. „To znamená, ak
tovar ktorý bol zakúpený aj ako darček a
tento bol malý, veľký, úzky, široký, alebo
sa niekomu nepáčil, respektíve bol nevhodný, či duplicitný, predávajúci nie je
povinný vziať ho späť, alebo vymeniť za
iný,“ objasňuje Danuša Krkošová, tlačová hovorkyňa Ústredného inšpektorátu
Slovenskej obchodnej inšpekcie.

Informujte sa vopred

Ak si teda pri kúpe darčekov nie ste
istí veľkosťou či inými parametrami tovaru, je lepšie sa o jeho možnej výmene dohodnúť s predávajúcim skôr ako
si tovar zakúpite. „Máme poznatky z
minulých období, že niektorí predávajúci, predovšetkým obchodné reťazce,
vychádzajú spotrebiteľom v ústrety a v
určitom čase - niekoľkých dní po kúpe,
tovar, ktorý nebol používaný alebo nepodliehal reklamácii, prevezmú späť a
vrátia peniaze. Je to koniec koncov ve-

cou obchodnej politiky každého predávajúceho a spotrebiteľ sa k takémuto obchodníkovi rád bude vracať a využívať
jeho služby,“ hovorí hovorkyňa, zároveň však dodáva, že kúpou tovaru, teda
jeho zaplatením a prevzatím, prechádza
jeho vlastnícke právo z predávajúceho
na kupujúceho. Ide o klasický spôsob
predaja v predajni, kde si ho spotrebiteľ
môže pred kúpou prezrieť. „Iné je to v
prípade, keď si spotrebiteľ uplatnil právo na reklamáciu, ak sa v záručnej lehote vyskytla chyba na výrobku. Vtedy ide
o reklamačné konanie,“ upresňuje D.
Krkošová.

Reklamácia a jej podmienky

Reklamáciu si môžete uplatniť v
ktorejkoľvek prevádzkarni predávajúceho, v ktorej je prijatie reklamácie
možné s ohľadom na predávané výrobky alebo poskytované služby, alebo u
určenej osoby, ktorá je povinná reklamáciu vybaviť. Ak povaha výrobku
neumožňuje doručiť výrobok predávajúcemu môžete pri uplatnení reklamácie požadovať odstránenie vady na
mieste, kde sa výrobok nachádza alebo si s predávajúcim dohodnúť spôsob
prepravy výrobku. Máte tiež právo na
úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré
vám vznikli v súvislosti s uplatnením
reklamácie.

Pripravte si doklad o kúpe

Nezabudnite, že pri uplatnení reklamácie je potrebné doložiť doklad o
kúpe a/alebo záručný list v prípade, ak
vám bol vydaný. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať vám
potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená napríklad elektronickou poštou,
predávajúci je povinný doručiť vám
potvrdenie o uplatnení reklamácie ihneď, najneskôr však spolu s dokladom
o vybavení reklamácie. Potvrdenie o
uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť
preukázať uplatnenie reklamácie iným
spôsobom.

Žiadny právny predpis nepriznáva spotrebiteľovi nárok na bezdôvodné vrátenie
tovaru, zakúpeného v takzvanom kamennom obchode.
foto autor PhotoMIX-Company pixabay
nenia. Lehota na vybavenie reklamácie
začína plynúť dňom nasledujúcom po
dni, kedy bola reklamácia uplatnená.
Lehotu na vybavenie reklamácie nie je
možné žiadnym spôsobom predĺžiť. Po
jej márnom uplynutí vám vzniká nárok
na odstúpenie od zmluvy a vrátenie peňazí za reklamovaný výrobok.

náklady znáša predávajúci. Predávajúci je povinný vám uhradiť do 14 dní
odo dňa znova uplatnenia reklamácie
všetky náklady vynaložené na odborné
posúdenie, ako aj všetky ďalšie súvisiace náklady.

Obdobie uplatnenia reklamácie

Zákonný nárok na vrátenie tovaru
bez udania dôvodu vzniká len vtedy, ak
ste vianočné darčeky zakúpili napríklad
v internetovom obchode. Vtedy máte
povinnosť uplatniť si právo na odstúpenie od zmluvy písomne, v listinnej
podobe alebo v podobe zápisu na inom
trvanlivom nosiči, ak bola zmluva uzatvorená ústne. Urobiť ste tak však mali v
lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.
„Po doručení oznámenia o odstúpení
od zmluvy je predávajúci povinný bez
zbytočného odkladu, najneskôr do 14
dní odo dňa doručenia oznámenia vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od
neho prijal na základe zmluvy alebo v
súvislosti s ňou, vrátane nákladov na
dopravu, dodanie a poštovné a iných
nákladov a poplatkov. Na druhej strane, spotrebiteľ musí najneskôr do 14 dní
odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať
tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu. Internetový predajca je povinný
vrátiť spotrebiteľovi peniaze a nemôže
si ani dávať podmienky, napríklad také,
aby si vybral iný tovar,“ vysvetľuje D. Krkošová. Zároveň pripomína, že ide len o
prípady, keď k uzavretiu zmluvy došlo
výlučne pomocou prostriedkov diaľkovej komunikácie akými sú napríklad komunikácia prostredníctvom internetu,
telefónu či telefaxu, bez súčasného vzájomného kontaktu medzi predávajúcim
a kupujúcim. Nejde teda o prípady, ak
bol tovar zakúpený priamo v prevádzkarni – kamennom obchode.
Stranu pripravila RENÁTA KOPÁČOVÁ

Ak ste si uplatnili reklamáciu počas
prvých 12 mesiacov od kúpy, predávajúci môže vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na jeho výsledok
všetky náklady znáša predávajúci. Ak
ste si reklamáciu výrobku uplatnili po
12 mesiacoch a predávajúci ju zamietol, je povinný v doklade o vybavení
reklamácie uviesť, komu môžete zaslať
výrobok na odborné posúdenie (súdny znalec, autorizovaná osoba, určená osoba). Ak bude odborný posudok
vo váš prospech, môžete reklamáciu
uplatniť znova; znova uplatnenú reklaLehotu na vybavenie
reklamácie nie je možné predĺžiť máciu nemožno zamietnuť. Náklady
Predávajúci je povinný vybaviť rekla- odborného posúdenia ako aj všetky
máciu najneskôr do 30 dní od jej uplat- ostatné súvisiace účelne vynaložené

Podmienky vrátenia tovaru pri nákupoch prostredníctvom internetu sú iné ako pri nákupoch v kamenných obchodoch.
foto autor Mediamodifier pixabay
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Nárok na vrátenie tovaru
bez udania dôvodu

poviedka / služby, zamestnanie

Napodiv, nikdy neskolabovala na
verejnosti a čo sa dialo v jej kancelárii
nikto nevedel, lebo nikto nevedel ani to,
kde ju má, na ktorom poschodí, v rámci
akého útvaru.
Žila a pracovala na chodbách. A vo
výťahu a na trase z a do jedálne. Prípadne do bufetu. To boli najfrekventovanejšie migračné trasy kolegov v pracovnom
čase. Celé roky. Mala úradnícky čas.
SELČ – ÚČ. Nevynechávala ani pracovné soboty a najrôznejšie brigády.
Zaobstarávala catering. No, po našom
– proviant.
Postavou bola nižšieho vzrastu,
zhrbený predklon, zjavne sa prispôsobila trvalému polobehu. Podobne ako
u primátov. Väčšinou neupravené vlasy,
presne taký účes, ako keď si do porastu
na hlave z času na čas hrabnete s cieľom
vytrhať si to na protest proti celému zlému a neprajnému svetu.

INZERCIA

0905 915 039

VIAM dražobná spoločnosť, s.r.o.

VYHLASUJE DOBROVOĽNÚ DRAŽBU NEHNUTEĽNOSTI

Miesto konania dražby: Miestny úrad Mestskej časti Košice - Západ,

Z jedenástich povolených osôb,
ktoré sa smeli prepravovať v jednej z
výťahových kabín, bola vždy a v každej
prítomná aj ona. Úplne jedno, ktorý zo
štvorice výťahov automat prihral na poschodie najskôr, vždy bola dnu.
Stála opretá v rohu, tesne pred
zrútením sa, z každej strany kŕčovito
zvierala držadlo. Pod pazuchou šanón,
niekedy aj dva až tri, inokedy zas nejaké
spisy... vždy niečo. Za starých čias, keď
sa ešte vysielalo z pásov, nosila po chodbách škatuľu s pásom, obvykle s dosť
odmotaným, ťahajúcim sa niekoľko desiatok metrov za ňou po kobercoch.
Mno – poučenie. Už roky som z toho
pracoviska odídený. Pre nadbytočnosť.
Robil som totiž nočné, víkendy, sviatky,
vždy, keď sa práve zväzákom a iným
„úderníkom“ nechcelo. Ona je tam vraj
stále a stále behá ustarostená odkiaľsi
kamsi. V dobrej kondícii a zaručene v
ideálnom zdravotnom stave. Chcete v
práci dožiť aspoň do invalidného do dôchodku? Dá sa - musíte sa iba naučiť ju
dobre predstierať. Ak budete iba makať,
vyhodia vás. Máte na výber. Kým ste
mladí!

» Ivan Brožík

Výročia a udalosti
bol posledným dňom platnosti slovenskej
koruny.

16. 1. 2009

Trieda SNP č. 39, 040 11 Košice, kancelária č. 320 na 3. poschodí,
priebeh dražby overí Notársky úrad JUDr. Jána Prazňáka,
ul. Námestie slobody č. 1735, 066 01 Humenné.

Dátum a čas konania dražby: 11. februára 2020 o 10.45. hod.
Predmet dražby: 2 izbový byt s príslušenstvom, byt č. 10
na 1. poschodí, ul. Bottova 1141/12, 986 01 Fiľakovo
Najnižšie podanie: 3.090€ Minimálne prihodenie: 100€
Výška dražobnej zábezpeky: 500€
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

VIZITKY

87-0010

Báli sme sa o ňu. Vo firme bola jedna
z najuštvanejších. Takmer denne pôsobila tak, že prvé, čo mi zišlo na um,
keď som ju stretol bolo, či už niekto
volal záchranárov, alebo je to tentoraz na mne.

Poviedka

0905 915 039

VIAM dražobná spoločnosť, s.r.o.

VYHLASUJE DOBROVOĽNÚ DRAŽBU NEHNUTEĽNOSTI

Miesto konania dražby: Miestny úrad Mestskej časti Košice - Západ,
Trieda SNP č. 39, 040 11 Košice, kancelária č. 320 na 3. poschodí,
priebeh dražby overí Notársky úrad JUDr. Jána Prazňáka,
ul. Námestie slobody č. 1735, 066 01 Humenné.

Dátum a čas konania dražby: 11. februára 2020 o 11.30. hod.
Predmet dražby: 2 izbový byt s príslušenstvom, byt č. 7
na prízemí, ul. J.Bottu 1140/8, 986 01 Fiľakovo
Najnižšie podanie: 2.570€ Minimálne prihodenie: 100€
Výška dražobnej zábezpeky: 500€
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

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

UBYTOVANIE ZADARMO – NÁSTUP IHNEĎ

87-0010

Poučenie
uštvanej kolegyne

9

94-0002

lučenecko
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lekárnička / POLITICKÁ INZERCIA , zamestnanie

Za férové a hrdé Slovensko
+,+,+".9"&%"<+%(.(21&'3+
'"%%(*(!.*B"!)(%","$(.
(#.-#B(*1B+,#9",((*
%(.'+$(1&'-)(,*-#$(+(A
'<'+,B7*B'"@Politici musia
ukázať, že na ňu majú aj odvahu,
riešenia a energiu.
B$4'4+A!$4)*4(B'*(.
+)*4.0(!A-#:+0+,6&1!'",;'$(+@
*)1%".(+@A-7+$:9#:+",$0$4-1
.%4'0!)(%","$(. )(.*<.(!
&%;!A-7&'(!7+,*,"%"8.*-
'4#<0,(,-'"$0&(!%(0@
%)9" %&8<

#(,;!,(.(%""&+)(%(B'
*( *+7.'%(.'+$(97
'4+<+&-1.*%"#(!(-(+)(
%-)*4"+%-9'#)(%","$+>%97&",*(&
()(1"B';&"+,*'&"
Na zmenu však potrebujeme nielen
dohody, ale aj odvážne riešenia. 0
+&*1'.<01,(B"%"+(%" *!&"
$,(*7*($0.0"".#:'499,4,)*"<".-#:
$(*-)"-*,(+&)*%(<"%"/
9B4$14$(''(&1'"&("
(%" *!(..1*.(,'7,..&6"4!

)*( *&(.;%7*$(%7"
)*+(B"'+$&($*"

Zázvor sa využíval už v stredoveku
ako konzervačný prostriedok a rovnako pomáhal liečiť tráviace problémy.
Gréci ho jedli pri problémoch s trávením. Zázvor má protizápalové účinky.
Je preto mimoriadne vhodnou prevenciou a aj liečbou v prípade prechladnutia, zápalov horných dýchacích ciest
a chrípky. Môžeme ho pokojne nazvať
prvou pomocou v období chrípkových
a vírusových epidémií. Zázvor tiež pomáha náš organizmus detoxikovať a
zbavovať ho škodlivých látok. Dokáže
dokonca „odstrániť“ rakovinové bunky rýchlejšie ako niektoré ostatné lieky,
ktoré sú predpísané pacientom s rakovinou vaječníkov! Lekárski experti tiež
tvrdia, že tí, ktorí konzumujú zázvor,

majú nižšiu hladinu črevných zápalov
a zápalov v hrubom čreve a znižujú tak
riziko rakoviny hrubého čreva.
Zázvor obsahuje veľké množstvo
super zdravých látok menom gingeroly, ktoré účinne bojujú proti mnohým
zdravotným problémom, ktoré súvisia
so zápalom buniek. Výskum, vykonaný u pacientov, trpiacich artritídou a
svalovými bolesťami, preukázal významné výsledky v úľave od bolesti.
Zázvor je tiež veľmi užitočný a prínosný pre pacientov, u ktorých dochádza
k chorobe, ktorá je spôsobená zápalom
buniek ako obezita, cukrovka, Alzheimerova choroba, atď.
Zázvoru by sa mali vyhnúť ľudia,
ktorí majú problémy s krvným obehom, respektíve trpia na hemofíliu.
Môže tiež nepriaznivo ovplyvňovať
diabetickú a antikoagulačnú liečbu,
jeho užívanie si vyžaduje v týchto prípadoch monitoring lekárom – špecialistom.

» red

52-0008

MIROSLAV BEBLAVÝ

Obidva názvy rastliny ďumbier aj
zázvor sú spisovné a uvádzajú sa v
Pravidlách slovenského pravopisu
aj v Krátkom slovníku slovenského
jazyka. No odborný botanický názov je iba názov ďumbier.

33-0002

',''4+1:,(B"%.9,$;&"
1*=&"&6"&")*4.'"$&"B"
Slovensko je plné slušných, praco%("+,&".0+,*9"%('4+,(+.(##
vitých, talentovaných ľudí, $,(*7-<
+,*'&4&A-7%'("'()(
'!:@!@1$*,97$('".,*,4.& )7+%(),7"-1/ 9B4$.09
"!)*"&(#"!+,4!)(%#$*#"'
%(.4$(.%(.'"$
!:.A !:9,4,$,(*;$'"&
-6*'$,(*;&8<-0@()5@
"&<-+)"@.(.(A4!.0!'@
!*7,(.9$)(,*-#&14+':
&"-(%" *!(.()*."@'&('"
1&'-+)8+(-.%4'-,"
(!*4'"@'9%+0)*.0*-(.'7&B"
)*+"@>%9"(.4<'*"9'"1'49!(
Našu dravosť a vytrvalosť musíme
 +,*'(.6!()*( *&--+,4@
smerovať do riešení. Nie do zby.A)*4Zmena nikdy neprichádza
točných sporov a hádok,,"%(.'+$- ľahko. Sme však pripravení - bojovať
')(&8<-7@1+,.('9#$(%7"
za férové a hrdé Slovensko.
.-*(.(A4!.7@1+,.(-1'0
?)-,(.#'4&-$41%"<+)(%-)*4
)*"'49.;+%$0"9(&*-'(&
+&@!%"1#')(.*1,(%(
A->(&'4#!-@+1'4+)(+,."@

Najčítanejšie regionálne noviny

Zázvor alebo ďumbier
Objednávateľ: SPOLU – občianska demokracia, Tallerova 10, 81102 BA, IČO: 51313901, Vydavateľ: REGIONPRESS, s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417
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POLITICKÁ INZERCIA / spomíname, služby

Vodič LKW od 810 € brutto + 160 €
Vodič VZV / retrak / ťahač od 810 € brutto
+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie

Mäsiar-pomocník

(Rakúsko)

AIW má zástupcov
Kritériá
v rôznych mestách Slovenska!
pre spoluprácu s AIW:
Zavolajte na bezplatné číslo
· opatrovateľský kurz a prax
0800 24 24 44
· dobrá znalosť nemeckého jazyka a dohodnite si osobné stretnutie.
· vek 25 až 60 rokov
Pracovať môžete už o pár dní!

Miesto výkonu práce:
Devínska Nová Ves (BA)

e-mail: praca@schnellecke.com
tel.: 0800 144 140

www.aiw.sk

Facebook: aiwsk

85_0013

33-0003

85_0006

2400 EUR/mesačne Brutto

85-0008

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Skladový pracovník od 765 € brutto
+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie

3000 EUR/mesačne Brutto

0903 431 350

Honorár 1 100 až 1 300 € za 15 dní

Pracovník montáže od 810 € brutto
+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie

32-0001-1

2200 EUR/mesačne Brutto

(Rakúsko)

t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
tmámestále dostatok ponúk aj pre mužov
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku

variabilná zložka + ďalšie prémie

(Nemecko)

Mäsiar

AIW - Práca - Opatrovanie
seniorov v Rakúsku!

prijme do pracovného
pomeru:

PRIJMEME

Skladník

11

32-0079

lučenecko
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zdravie / služby
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Najčítanejšie regionálne noviny

Sme najaktívnejšie
hnutie!
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