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Nábytok VAMARK
(bývalá Hypernova)

Lučenec Vám ponúka
KUCHYNE
SPÁLNE

OBÝVACIE ZOSTAVY 
SEDACIE SÚPRAVY

tel. 0918 948 190

NOVOOTVORENÝ BOWLING

vo februári cena 1 euro za 1 hod

AUTOdielyAUTOservis

Lučenec, Zvolenská cesta 9, 50m od čerpacej stanice OMV
Info a objednávky: 0908 669 629, 047/433 40 12

PREDAJŇA
OTVORENÁ

aj v
SOBOTU !

• VÝMENA:
oleja, fi ltrov

GUFERÁ
LOŽISKÁ

TESNENIA
REMENE

• PREDAJ
náhradných dielov

  • SERVIS náprav,
spojok, rozvodov,

bŕzd, tlmičov
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POZRI PONUKU VO VNÚTRI
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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

 

LUČENECKO
VEĽKOKRTÍŠSKO-POLTÁRSKO

Miriam Hašková   0905 915 039

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
www.facebook.com/lucenec.ko
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

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
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      45.115 Prešovsko+SB
SN    32.750 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

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

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (30.690 domácností)

Zamilovanie a mať vzťah sú dve úpl-
ne odlišné veci. Je to ako so semien-
kom –  vyklíči samo, ale potom sa 
oň treba starať. Tak aj zamilovanie 
prichádza samo, no o vzťah sa treba 
starať, inak začne vädnúť a chátrať. 

Čím sa vo vzťahu stretnú psycho-
logicky vzdelanejšie, emocionálne 
otvorenejšie a duchovne vyspelejšie 
bytosti, tým menej potrebujú nejaké 
dohody, pravidlá a čosi riešiť. Všetko 
ide hladko, lebo tam nie je strach, žiar-
lenie, vyčítanie, podmienkovanie, pro-
vokovanie, vinenie atď, takýto partneri 
si automaticky dávajú navzájom slobo-
du. Súhra, pochopenie a láska plynie a 
vzájomne sa násobí.

Ak sa však vo vzťahu stretli dvaja 
ľudia, ktorí v sebe ešte nemajú vyrie-
šených mnoho chybných programov, 
počas sebapremeny budú do seba veľa-
krát narážať ako dve lode bez kapitánov 
a to na rozbúrenom mori, ktoré bude 
striedať občasná pokojná hladina. Tu 
to nepôjde bez pravidiel, sebapocho-
penia, sebapremeny, korekcií, dohôd, 
učenia sa zdravej komunikácii... 

Ubližovanie, ktoré medzi nimi na-
stane, nie je cieľom žiadnej sily nad 
nami – Prozretelnosť nechce naše utr-
penie. Konflikty, ktoré nás stretávajú, 
poukazujú na naše zapálené miesta 
v ľudských vnútrach, psychike, duši. 
Všetka bolesť nás má zobúdzať, nie za-
hubiť. Rovnako tak sa dá aj každá jed-

na pochopiť a vyliečiť. 
Nie každý nefungujúci vzťah sa dá 

spojazdniť, tak ako sa nedá pri nutnos-
ti rozchodu zabezpečiť, aby sa dvaja 
rozišli s poďakovaním a odpustením. 
Ako to všetko dopadne, to závisí od 
výšky pochopenia, tolerancie, vnú-
tornej sily, ktorá určí zdravé a pevné 
mantinely druhej strane. A od lásky u 
oboch zúčastnených. Ak dochádza k 
manipulovaniu cez potomkov, takýto 
rodič by si mal uvedomiť, že to bude 
mať dopad aj na detskú psychiku, ktorá 
ešte nie je dostavaná a zanechá to na 
nej stopy, ktoré sa o vyliečenie prihlá-
sia v dospelosti.

Želám veľa energie, intuície, múd-
rosti a lásky k liečeniu nefungujúceho 
a boliaceho.

Vzťahy ako zrkadlá nás samých

» Ing. Pavel „Hirax“ Baričák
Motivátor, autor úspešnej série kníh Šlabikár šťastia

www.slovaktual.sk/akcia

VEĽKÝ KRTÍŠ
Trhovnícka 1185, Veľký Krtíš 

tel.: 0918 756 280, tel./fax: 047 43 34 312
e-mail: velkykrtis@slovaktual.sk

31. 1. 2020
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Milé dámy, ctení páni, 

je o mne známe, že cestujem po Slovensku nielen 
pred voľbami, ale počas celého roka. Mám mnoho 
priateľov na východe a často navštevujem voličov v 
mestách aj dedinkách. Posledné týždne sa však stále 
častejšie stretávam s otázkami, či je pravda, že budeme 
siahať na dôchodky, keď bude SaS súčasťou vlády.   

Žiadne dôchodky nebudeme rušiť, zdaňovať ani 
znižovať. To sú úbohé reči našich konkurentov, ktoré 
týmto kompletne vyvraciam a sľubujem, že dôchodkov 
sa nijako negatívne nedotkneme. Samozrejme, pone-
cháme aj vianočné dôchodky. Riešenia, ktoré navrhu-
jeme, nepripravia nikoho zo súčasných dôchodcov ani 
o jeden cent.

Práve naopak – plánujeme zaviesť tzv. Seniorcard, 
zľavovú kartu pre dôchodcov, ktorá vám príde priamo 
domov, ak ste dovŕšili dôchodcovský vek.

Vďaka tejto karte budete mať zľavy, ktoré vám pri-
náležia ako človeku, ktorý celý život pracoval a tvoril 
hodnoty. Nebudete musieť nič žiadať, vybavovať ani 
platiť, a budete mať zľavy na cestovanie vlakom aj auto-
busom (napríklad lístok za 1 euro), MHD, ubytovanie, 
bývanie, kultúru (kiná, divadlá, galérie...), knižnice, 
účty za energie, domáce spotrebiče, stravu v jedálňach, 
liečebné pobyty či diaľničné známky. Mnohé fi rmy sa 
určite pridajú, pretože to bude pre nich 
skvelá reklama. 

Milí seniori, 29. februára sú voľ-
by. Dôverujeme vám, že vo voľbách 
sa rozhodnete správne a nedáte sa 
oklamať. 

ŽE NEMYSLÍME NA DÔCHODCOV? 
TAK POZORNE ČÍTAJTE

Richard Sulík
predseda SaS

Zdravý rozum
je najlepší recept

Dnes už nik nepochybuje, že sa problém prehlbo-
vania regionálnych rozdielov na Slovensku nevy-
rieši sám od seba. Naopak, s pribúdajúcimi rokmi, 
z ktorých dvanásť Slovensko strávilo pod taktovkou 
SMERu-SD je zrejmé, že je to každý rok len horšie. 
Stále viac mladých ľudí túto časť Slovenska opúšťa, 
lebo v nej nevidí perspektívu.

To najjednoduchšie je vzdať sa, ako to predviedli 
SMERáci. Prípadne, nechať zneužívať túto tému ex-
trémistov, ktorí ponúkajú síce jednoduché, ale ako 
ukázala županská minulosť Mariana Kotlebu, nere-
alizovateľné riešenia. My v strane SaS na to ideme 
inak. Ako našu najdôležitejšiu programovú priori-
tu sme si určili dostavbu R7/R2, čím zatraktívnime                                                                                                          
dlhodobo zanedbávané regióny Okrem toho chce-
me, aby boli eurofondy prednostne pridelené do 
znevýhodnených okresov. Dokonca si vieme pred-
staviť, aby boli v týchto okresoch v menších sumách 
eurofondy nárokovateľné pre všetkých žiadateľov. 
Toto by nielenže výrazne odbúralo korupciu, ale 
najmä by dalo perspektívu rodinám a chudobným 
z týchto okresov.

Náš návod 1144 konkrétnych riešení 
pre lepšie Slovensko presne vie, ako 
na to. Už len dostať 29. 2. 2020 podpo-
ru občanov, aby sme ho mohli začať 
realizovať.

Znevýhodnené okresy Slovenska 
musia dostať nádej

Martin Klus
politológ a podpredseda NR SR
za SaS, kandidát č. 8

Alternatíva existuje
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Argument päsťou

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Prejavom rozumnosti a sociálnej 
vyspelosti a kompatibility (zlúči-
teľnosti) je schopnosť diskutovať 
s inými ľuďmi. Diskutovať, nie ich  
mlátiť.

Silu používa chudák. Ten, kto sa 
bojí – často aj sám seba. Manželky, su-
sedov, kolegov, šéfa, ktorý sa večne nie-
čoho bojí. A hlavne toho, čo nepozná. 
Neznalosť si bráni päsťami, urážkami, 
nenávisťou, nuž a päsťami. Argument 
päsťou je ale totálna porážka seba sa-
mého.

Sebavedomí vždy argumentovali 
slovami poznania. Príkladmi a vedo-
mosťami. S nami ľuďmi je to často pres-
ne tak, ako so psami. Pes, ktorý nevie, 
čo je láska, pozná iba kopance, nemá 
naplnené základné potreby, sa pri 
akomkoľvek kontakte s iným tvorom 
vymedzuje zubami. Hlavu nepoužíva. 
V tej hlave totiž  má iba zlo.

Argumentovať päsťami s ľudskou 
hrdosťou a s ľudskými postojmi, pre-
svedčením či vierovyznaním nemá 
absolútne nič spoločného. Ani s ľud-
skosťou samou. Je to pudový obranný 
reflex, nehodný homo sapiens.

Zvieratá v prírode si svoje teritóriá 
vyznačujú značkami – najčastejšie z 
telesných výlučkov. V spoločenstve 
ľudí si takýmto spôsobom vyznačujú 
„vlastné územia“ pre šírenie a obhajo-
bu vlastných dogiem iba...

Máme už iba pár týždňov do 
volieb. Určite ich prežijeme tak, ako 
všetky predchádzajúce, s menším či 
väčším sklamaním, možno niekto s ra-
dosťou a nadšením. Ak sa dovtedy na-
vzájom neumlátime. Ale tými údermi 
nezmeníme  volebný výsledok o žiadne 
percento. Ak začíname ako argument 
či vysvetlenie používať päste, možno 
iba zvýšime volebnú účasť. To nanaj-
výš. Možno práve to bude pre väčšinu 
v spoločnosti dobré. Ale cena je za to 
privysoká. Prihanebná. Prinehodná 
človeka. A ešte jedno „pri...“ mi schá-
dza na um – primitívna.

Pästná „demokra-
cia“ na Slovensku miesto 
nemá! Teda, dúfam, že 
nemá.

S pozdravom, 
milí čitatelia,

brezno@vsemvs.sk +421 917 713 814Malinovského 1, 
977 01 Brezno 

Bez prijímacích skúšok 

Podaj si elektronickú prihlášku ������������������������������podáme ju spolu! 

Verejná správa Verejná správa 

Bc. Mgr. PhDr.

Verejná správa 

�����������������
a st��������
podnikania 

Ekonomika 
������������
�����������������

�����������������
a st��������
podnikania 

�����������������
a st��������
podnikania 

Viac informácií o štúdiu získate v Miest�������������������������

+421 905 604 736

��������
Gemerská cesta 1
�������������� �����������������

����
��

��
����

����

ZIMNÁ 
AKCIA

ZIMNÁ
AKCIA

NA OKNÁ
-15%

ZIMNÁ
AKCIA

NA OKNÁ
-15%
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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   

Občianska
riadková
inzercia

»CZ 175 ŠPORT SKUTER JAWA 
90 250 350 PIONIER STA-
DION KÚPIM TIETO MOTORKY 
0915215406

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682. 

»KÚPIM KLARINET TAROGATO 
0909113966

»Predám orechy a sušené 
dubáky tč 0904652483

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

14 RôZNE / iné    

Zápis

Zápis do 1. ročníka je podľa spádov, 
teda žiak má právo byť zapísaný do 
školy pri bydlisku. V prípade, že má 
škola kapacitu navyše, môže prijať 
aj deti mimo spádu. 

Zákonní zástupcovia musia preuká-
zať, že patria do spádu predložením 
občianskeho preukazu (OP). Treba pri-
pomenúť, že zápis dieťaťa na školskú 
dochádzku je povinný, preto neradno 
meniť bydlisko, kým nemáte dohodnu-
tú školu, kam váš prvák nastúpi.

Zápisy sa spravidla oznamujú v 
miestnych médiách. Často sa konajú v 
pracovný deň i v sobotu. Závisí to od 
dohody zriaďovateľov a ich škôl. Dobrá 
škola by mala mať informáciu o zápise 
včas aj na svojom webe s informáciami 
o priebehu. 

Dieťa si na zápis nemusí nič brať. 
Škola by mala pripraviť všetko, čo bude 
dieťa potrebovať. Pri zápise sa mu ve-
nujú učiteľky I. stupňa, robia s ním 
rôzne úlohy, hry, vedú rozhovor. Neraz 
je prítomný špeciálny pedagóg. Peda-
gógovia si tak vytvárajú obraz o dieťa-
ti z interakcie s ním. Môžu na základe 
nej odobriť/vyvrátiť zámery rodičov o 
odklad. Má to však iba odporúčací cha-
rakter. Učitelia by nemali dieťa vysta-
vovať zdĺhavým rozhovorom, zložitým 
skúškam či nútiť ho k činnosti, ktoré 
nevie alebo v momente zápisu nechce 
vykonať. Nemali by však na základe 

momentálneho naladenia dieťaťa ro-
biť závery o jeho školskej ne-/zrelosti. 
Je dobrým zvykom dieťa po jeho „vý-
kone“ na zápise obdarovať, čo svedčí 
o snahe školy pozitívne zapôsobiť. 
Rozhľadený rodič už na základe práce 
pedagógov s dieťaťom môže vycítiť, či 
zvolil správnu školu. Ak je pri zápise 
aktívne prítomný aj riaditeľ školy, je to 
pozitívnou vizitkou. 

Rodičia zatiaľ vypisujú prihlášku 
(ak ju vopred nevypísali). Treba si dá-
vať pozor na to, či sa nepožadujú nad-
bytočné informácie. Naopak, ak sú tam 
otázky typu, čo vaše dieťa rado robí, 
svedčí to o záujme školy. Keď má dieťa 
dvoch rodičov, obaja musia byť prítom-
ní a musia podpísať súhlas so zápisom. 
Preukazujú sa škole OP a rodným lis-
tom dieťaťa, v prípade cudzincov aj 
povolením na pobyt. Ak budú žiadať o 
odklad, musia priniesť potvrdenie od 
odborníka a vypísať žiadosť o odklad.

Rozhodnutie o prijatí sa realizu-
je prostredníctvom e-schránky, resp. 
klasickou poštou. Škola dokáže prijatia 
spracovať do 2-3 týždňov. Zbytočné pre-
dlžovanie znervózňuje rodičov. Zápis 
sa môže v prípade voľnej kapacity rea-
lizovať aj dodatočne. Rodič môže aj po 
doručení rozhodnutia zvoliť inú školu, 
no je dobré oznámiť to pôvodnej škole, 
aby mohla prijať ďalších v poradí. 

Trojuholník škola – rodič - žiak V

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
učiteľ ZŠ s MŠ
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Profesor Vladimír Krčméry hovorí, 
že sa hanbí pozrieť na Ježiša na krí-
ži, keď si spomenie, že ho ľudia ukri-
žovali. Nekričali dosť nahlas a oni 
prepustili Barabáša a umučili Ježiša. 

Nestačí stáť na správnej strane. Tre-
ba niečo urobiť. Zastali sme sa človeka, 
keď ho nespravodlivo prenasledovali 
mocní v práci alebo v spoločnosti? Prečo 
sme boli ticho, keď sme videli rozkrádať 
podnik alebo štát? Ľudia boli ticho, keď 
pochodovali fašisti po uliciach aj keď 
komunisti mávali červenými zástavami. 
Proti zlu sa treba postaviť. 

Potrebujeme urobiť tri veci:
1. Vzoprieť sa tým, ktorí nám ukradli štát 
- tým, ktorí slúžia mafii a oligarchom v 
pozadí.
2. Prevziať moc, potrestať ich a zoštátniť 
majetky, ktoré im nepatria.
3. Už sa nespoliehať „na tých hore“ a začať 
zdola budovať komunity a aktivity na ob-
novu našej krajiny.

Pohybujem sa v troch druhoch 
komunít. V tej prvej robíme inovácie. 
Premieňame nápady na nové produkty, 
služby a biznis modely. Bez dotácií a eu-
rofondov. Sieť ľudí, ktorí rozumejú novým 
trendom, technológiám, materiálom, 
dizajnu, konštrukcii, výrobe, logistike, 

financiám, marketingu a obchodu. Druhá 
sieť pomáha ľuďom na okraji vrátiť sa do 
života, nájsť si svoje miesto, kde môžu byť 
znovu užitoční a žiť dôstojný život. Sú v 
nej mladí aj starí. Modlia sa a pracujú. Tre-
tia komunita prepája kresťanských pod-
nikateľov. Vzájomne si pomáhajú radami, 
zdrojmi, ale hlavne vierou, že podnikanie 
je povolaním a ich tichým spoločníkom je 
Boh. Pomoc potrebujú tí, čo padajú, ale 
aj tí, ktorí sú hore a myslia si, že im pád 
nehrozí. Jedných ohrozujú chudoba, bez-
mocnosť a poníženie, druhých peniaze, 
moc a sláva. Tí prví sú na tom lepšie.

Máme slobodu voľby. Každý deň sa 
môžeme rozhodnúť ako chceme. Okrem 
rozhodovania však máme aj možnosť 
rozlišovania, či pôjdeme po ceste s Bo-
hom alebo bez Neho. Sme na križovatke. 
Ak nevymeníme na Slovensku vládnu 
garnitúru za slušných 
odborníkov, tak sa 
budeme z problémov 
vyhrabávať ešte 
niekoľko generácií. 
A naše deti a vnúčatá 
nám budú vyčítať, 
že sme slabo 
kričali.

Slabo sme kričali

» Ján Košturiak

Nezahoďme šancu na zmenu
Na náš volebný program sme hrdí. 

Urobíme všetko pre to, aby sme získali 

-
dom vlády. 

-
-

-

-

-

-
-

-

-

-

toho s nami. 

-

Miroslav Beblavý9. februára 1913 
sa narodil Ladislav Sára, slovenský pedagóg, protifašistický bojov-
ník a rozhlasový hlásateľ († 1945).

Výročia a udalosti
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O hlasovací preukaz, ak plánujete voliť 
v inej volebnej miestnosti ako v okrs-
ku v mieste vášho trvalého bydliska, 
máte možnosť požiadať elektronicky 
najneskôr v pondelok, desiateho feb-
ruára.

Na využitie elektronických služieb bu-
dete potrebovať:
- občiansky preukaz s čipom (eID kartu) a 
bezpečnostný osobný kód (BOK),
- čítačku čipových kariet,
- nahraté podpisové certifikáty na čipe ob-
čianskeho preukazu, cez ktoré vytvoríte 
kvalifikovaný    elektronický podpis (KEP),
 - nainštalované aplikácie na prihlásenie, 
podpisovanie a ovládač k čítačke čipo-
vých kariet.

Ešte stále však môžete aj po desiatom 
februári žiadať o vydanie hlasovacieho 
preukazu osobne,  alebo splnomocnenou 
osobou.

Podmienky a spôsob požiadania o 
hlasovací preukaz:
 - osobne v čase úradných hodín obce/
mesta trvalého pobytu najneskôr posled-
ný pracovný deň pred konaním volieb,
- splnomocnenou osobou najneskôr po-
sledný deň pred konaním volieb, (je po-
trebné úradne overené splnomocnenie, 
splnomocnená osoba potvrdzuje prevza-

tie preukazu svojím podpisom).
Žiadosť musí obsahovať meno a priez-

visko, rodné číslo, štátnu príslušnosť, ad-
resu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo 
domu), prípadne korešpondenčnú adresu 
osoby, ktorá žiada o hlasovací preukaz.

Splnomocnenie obsahuje meno a 
priezvisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť, 
adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo 
domu) splnomocniteľa, rovnako obsahuje 
aj meno a priezvisko, číslo občianskeho 
preukazu a štátnu príslušnosť osoby, kto-
rá je splnomocnená na prevzatie hlasova-
cieho preukazu za splnomocniteľa.

Pamätajte vopred na to, že voľby do 
Národnej rady Slovenskej republiky sú 
dňa 29. februára, teda v čase striedania 
sa jarných prázdnin vo viacerých regió-
noch Slovenska. Predpoklad, že sa budete 
nachádzať v tom čase inde, ako v mieste 
trvalého bydliska, je teda vysoký.

Elektronicky už len v pondelok

» red

AKCIA -30%
Makrolon 
7/16mm bronz 
16,20 €/m2 s DPH

AKCIA -20%
Makrolon Ultralight 
2/10mm číra 
9,07 €/m2 s DPH

Koš: 046/5430 771
zenit@zenitsk.sk

Košice: 055/6254 006
kosice@zenitsk.sk

Materiál na nerozbitné
prestrešovanie vrátane 
príslušenstva - profi lov, 
tesnenia, skrutiek...

Rozvoz po celej SR!
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VIAM  dražobná spoločnosť, s.r.o.
VYHLASUJE DOBROVOĽNÚ OPAKOVANÚ 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: 17. februára 2020 o 12.15. 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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Už niekoľko mesiacov Lucia Ďuriš 
Nicholsonová cestuje párkrát za me-
siac medzi Slovenskom a Bruselom. 
K funkcii poslankyne Európskeho 
parlamentu sa u nej pridala ďalšia - 
predsedníčky výboru pre zamestna-
nosť a sociálne veci EMPL. 

Na zmeny som zvyknutá a nikdy 
som pracovne nemala šancu stať sa 
človekom stereotypu. Práca novinár-
ky, poslankyne, ani podpredsedníč-
ky Národnej rady mi to nedovolila, 
tam je naozaj každý deň iný.

Teraz začínam o deviatej a často 
končím po dvanástich hodinách. 
Rokovanie strieda zasadanie, k tomu 
stretnutia s ľuďmi aj organizáciami. 
Riešim široký rozsah tém – od naprí-
klad podmienok pre slovenské opat-
rovateľky, cez podporu rodín s deťmi 
s autizmom, dôchodky postihnu-
tých ľudí žijúcich v starobe v zahra-
ničí, až po médiá a slobodu slova. K 
tomu denne komunikujem s ľuďmi 
na sociálnych sieťach. Riešim prob-
lémy ľudí v Bruseli aj na Slovensku. 
Najnovšie k tomu pribudla aj pred-

volebná kampaň, ako druhé meno 
na kandidátke mám ďalšie „záväz-
ky“. Chodím do diskusií, cestujem 
po Slovensku. Samej sa mi niekedy 
nechce veriť, že dni naozaj trvajú len 
24 hodín. Často už popoludní mám 
pocit, že sa začal nový deň. 

Ako to viete spojiť s rodinou?
S rodinou sme sa v lete presťaho-

vali do Bruselu najstarší syn študu-
je na vysokej škole v Česku. Mám 
skvelého manžela, ktorý pomáha 
so zázemím dvom mladším deťom. 
Lily má dokonalú angličtinu, nema-
la problém zvyknúť si v novej škole, 
kam chodia cudzinci. Kubko je zas 
povaha, ktorá vždy vidí to dobré, 
zvykol si veľmi rýchlo.

Možno najviac zmien vidím a  cí-
tim ja, ale musím povedať, že to nie 
sú nepríjemné zmeny. Vyhovuje mi 
bruselská tolerancia a bezprostred-
nosť. Jazdím dopravou a na bicykli, 
chodím pešo. Slobodne, pokojne. 
Keď som doma, snažím sa tam nao-
zaj byť – teda nenosiť si domov pra-
covné povinnosti. Aby sme sa mohli 
rozprávať, hrať, niečo dobré navariť 
a napiecť, pozrieť si dobrý fi lm. V 
tomto dám veľmi na odporúčanie 
môjho najstaršieho Dominika, vy-
zná sa a zvykne nám dobre vybrať. 
Hudbu, fi lmy, knihy. 

Prácu v europarlamente mnohí 
považujú za nudnú. Je taká? Roko-
vania, papiere, paragrafy...

Je náročná, ale nudná určite nie. 
Je náročná na jednej strane na sú-
stredenie sa – hodiny premýšľať 
v angličtine o odborných témach 
vie vyčerpať. A na druhej strane na 
prepínanie pozornosti. V jeden deň 
riešim viacero tém, na všetky musím 
byť pripravená a všetko by sa malo 
končiť nejakým konkrétnym vý-
sledkom. Všetky procesy v EP dlho 
trvajú, lebo si vyžadujú množstvo 
súhlasov a procedúr. Ale inak sa to 
nedá, zákony musia byť dobré.  Trid- 
sať až päťdesiat percent z toho, čo 
sa schváli v Európskom parlamen-

te, prechádza do našej legislatívy. 
S niektorými rozhodnutiami sa žije 
ľahšie, s niektorými menej, ale mu-
sia byť pripravené zodpovedne.

Na čo z toho, čo ste riešili a vyrie-
šili ste najviac pyšná?

Na toto vám ťažko odpoviem. Na 
konci roka som si robila prehľad, 
čomu všetkému som sa v europarla-
mente venovala. Len suchá štatisti-
ka vyšla na dve strany. 

Pripravujem a riadim každé roko-
vanie výboru, s tým súvisí aj množ-
stvo neformálnych stretnutí. Roz-
behla som kampaň o autistickom 
spektre. Otvorila som tému diskri-
minačného znižovania rodinných 
prídavkov v Rakúsku. Pripravila 
som správu k rozpočtu 2020 pre za-
mestnanecké a sociálne politiky v 
EÚ,  koordinujem systémy sociálne-
ho zabezpečenia pre cudzincov v za-
hraničí. Vediem rokovania o revízii 
vízového informačného systému na 
kontrolu víz pre ľudí z tretích krajín 
v  Schengenskom priestore. Vytvori-
la som s kolegami Európsky príkaz o 
elektronických dôkazoch v trestných 
veciach. Riešila som použitie umelej 
inteligencie v súdnictve a venovala 
som sa aj príprave lepších pravidiel 
pre vyššiu bezpečnosť cyklistov. 

Nechýba vám Slovensko?
Nechýba, lebo som často doma. 

Čo sa týka práce, v tom, čo sa snažím 
presadiť, som tu narážala na limity. 
Darmo som vyzývala ministra Rich-
tera, aby niečo urobil s deinštitucio-
nalizáciou sociálnych služieb. Je to 
potrebné a týka sa to dnešných, ale 
najmä budúcich seniorov, ktorí žijú v 
domovoch sociálnych služieb. Nikto 
nechce žiť v starých zatuchnutých 
spustnutých zariadeniach. Na nové 
dostávame z EU peniaze, ale málo 
sa zlepšuje. Odtiaľto, z Bruselu, na to 
môžem tlačiť inak.

Prečo ste sa rozhodli kandidovať 
v nasledujúcich voľbách?

Som členkou strany SaS a ona 
ma posunula do europarlamentu. 
Vnímam svoju kandidatúru aj ako 
poďakovanie. Chcem tak dať signál 
mojim voličom, že je to strana, kto-
rú sa oplatí voliť. Je to strana odbor-
níkov s výbornými riešeniami. Má 
program, ktorý dokáže Slovensko 
dostať z bahna, kam ho za posled-
ných 12 rokov vtlačili smerácke vlá-
dy. Bez SaS jednoducho demokra-
tická vláda nevznikne. Desí ma, ako 
s pomocou a podporou vlády narást-
li extrémisti. Verím, že sa ich podarí 
udržať ďaleko od reálnej moci. Ich si 
Slovensko nezaslúži.

Snažím sa nenosiť si prácu domov
Rozhovor s poslankyňou EP Luciou Ďuriš Nicholsonovou 
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Aby sa tu oplatilo pracovať, podnikať a žiť
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V pondelok sa  začína na Slovensku 
jubilejný 10.ročník Národného týž-
dňa manželstva (NTM). Je to inicia-
tíva otvorená pre všetkých, ktorým 
na manželstve záleží. 

Od svojho uvedenia si pomerne 
rýchlo získala množstvo priaznivcov 
a medzi Slovákmi sa celkom udomác-
nila. NTM otvorene hovorí, že manžel-
stvo nemusí byť nudné a  monotónne. 
Všetkým párom chce pripomenúť, že 
pre úspech a  dobré spolužitie v  man-
želstve je užitočné osvojiť si určité zruč-
nosti, ktoré vzťah obohatia. Pre dosiah-
nutie takéhoto stavu je však potrebné 
určité úsilie, permanentná starostlivosť 
– najlepšie zo strany oboch partnerov. 
Dôležitým posolstvom Národného 
týždňa manželstva je myšlienka, 
že o manželstvo sa treba starať a sú-
časne vyzýva manželské dvojice využiť 
príležitosť posilniť, prehĺbiť, prípadne 
dať do poriadku svoj vzťah.

Aktuálny ročník kampane je pred-
znamenaný heslom NÁŠ PRÍBEH. 
Každé manželstvo je jedinečné a kaž-
dá dvojica si píše svoj vlastný príbeh. 
Téma 10-teho ročníka vytvára príleži-
tosť zastaviť sa, pripomenúť si spoločnú 
históriu a motivuje k vďačnosti nielen 
za prežité spoločné chvíle, ale najmä za 
človeka, s ktorým svoj príbeh tvoríme.

Národný týždeň manželstva má 

tiež svoj jedinečný príbeh a aktuálne 
píše 10-tu stránku svojej histórie. Prí-
beh sa začal písať v  r.2011 a  odvtedy 
v  ňom nachádzajú svoje miesto rôzne 
občianske združenia, miestne komuni-
ty, cirkevné spoločenstvá, samosprávy 
aj jednotlivci.

Asi nikto nebude namietať, že 
manželstvo je predovšetkým o  láske 
a vzájomnej blízkosti partnerov, čo or-
ganizátori vyjadrili symbolom dvoch 
prepojených sŕdc. Spoločnú históriu 
každej dvojice ilustruje zasa piktogram 
kinofilmu, ktorý nabáda k prehliadke 
záznamov spoločnej histórie. Symboly 
kampane sú súčasťou tzv. „kardioba-
líčka“, ktorý si manželské dvojice môžu 
objednať.

Národný týždeň manželstva bude 
prebiehať už tradične vo valentínskom 
týždni od pondelka do nedele; tento 
rok je to v termíne 10.- 16. februára.  

Začína sa 
Národný týždeň manželstva 2020

» TA SR

Nákupné centrum Max Trenčín, 
patriace pod spoločnosť Multi Cor-
poration, štartuje charitatívnu 
zbierku s názvom „BICYKEL DO 
KAŽDEJ RODINY“. Zbierka sa orga-
nizuje pod záštitou Mesta Trenčín, v 
spolupráci so združením Trenčian-
sky Naivný Bikesharing a spoloč-
nosťou LIBERTY TRADE, s.r.o.. Jej 
realizácia bude vďaka partnerom 
veľmi jednoduchá. V termíne od 1. 
do 23. februára 2020 môže každý, 
kto vlastní starší či nepoužívaný bi-
cykel, kolobežku či trojkolku, daro-
vať tieto prostriedky rodinám, ktoré 
si ich kúpu nemôžu dovoliť.    

Zbierka sa bude realizovať v dňoch 
1. až 23. februára 2020 na prízemí OC 
MAX, v pracovných dňoch od 15:00h 
do 20:00h, a od 10:00h do 20:00h počas 
víkendov. Termín je zvolený s ohľadom 
na fakt, aby sa k rodinám bicykle do-
stali ešte pred začiatkom jarnej sezóny, 
kedy ich budú môcť naplno využiť. 

Revíziu a renováciu bicyklov do 
funkčného stavu zabezpečí partnerská 
spoločnosť LIBERTY TRADE, s.r.o.

Cieľom projektu je podporiť voľ-
nočasové a športové aktivity sociálne 
slabších rodín formou zabezpečenia 
zrenovovaných bicyklov nielen pre 
deti, ale aj dospelých. Rodiny, ktoré ne-
majú dostatok prostriedkov, tak získajú 
možnosť tráviť voľný čas aktívne, ale 
najmä spolu.

„Nákupné centrum MAX pôsobí 
na trhu vyše 13 rokov. Za ten čas sme 
zorganizovali množstvo podujatí či 
akcií pre našich zákazníkov, ktorých 

vernosť si mimoriadne vážime. Preto 
je prirodzené, že sme sa tentokrát roz-
hodli byť skutočne prínosom pre našu 
komunitu a považujeme za svoju po-
vinnosť poskytnúť ľuďom z Trenčína 
okrem nákupných možností aj reálnu 
pomoc,“ uviedol Rastislav Korenko, 
riaditeľ OC MAX Trenčín.

Projekt je realizovaný pod záštitou 
Mesta Trenčín, ktoré túto myšlienku 
aktívne podporuje ako komunikačne, 
tak aj pomocou pri výbere rodín, kto-
rým budú bicykle venované.

„Teší nás, že spoločnosti pôso-
biace v Trenčíne nás čoraz častejšie 
kontaktujú s projektami, ako pomôcť 
mestu a komunitám ľudí, ktorí v ňom 
žijú. Veríme, že sa v Trenčíne nájde 
veľa bicyklov, ktoré občania darujú a 
nájdu si tak nových majiteľov,” dodáva 
Patrik Žák, zástupca primátora Mesta 
Trenčín.

Mať bicykel je túžbou každého die-
ťaťa a v dnešnej dobe je bežné, že ich 
počas svojho detstva vystriedajú hneď 
niekoľko. Žiaľ, nie všetky rodiny si ich 
môžu dovoliť - len v Trenčíne sa v núdzi 
nachádzajú desiatky rodín.

Prečo práve bicykle? Pravidelný 
pohyb, predovšetkým ten na čerstvom 
vzduchu, prináša množstvo známych 
výhod. Okrem pozitívnych účinkov na 
fyzickú i duševnú stránku človeka je 
šport skvelým prostriedkom na vytvá-
ranie nových priateľstiev a stmeľova-
nie rodín – čo je nesmierne dôležité pre 
rodiny, ktoré sa nachádzajú v ťažkých 
životných situáciách.

Max Trenčín štartuje zbierku 
„Bicykel do každej rodiny“ 

» red
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„Voliť musíme, 
už len preto, aby sme sami sebe dokázali, 
že sme zrelí na žitie v demokratickej spo-
ločnosti.  Iba demokracia umožní prijať 
porážku, podporiť dobro a nahlas odsúdiť 
zlo. A to je u nás zatiaľ mnohým neznáme.“

Zuzana Rajtárová, Dublin, Írsko
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NAJLACNEJŠIE 

CEMENT
PORFIX 10 cm
POLYSTYRÉN 10 cm
SADROKARTÓN
STAV. LEPIDLO 20 kg
ZÁMK. DLAŽBA 4 cm
DLAŽBY

všetky ceny sú s DPH!

2,39 € /vrece
1,19 € /ks

3,99 € /m
3,29 /tbl

1,99 € /vrece
6,59 € /m
2,90 € /m

Tel.: 036 / 741 4085, 0911 319 622
e-mail: rolmal@stonline.sk

I. Madácha 16 - ROLMAL ŠAHY

STAVEBNINY

INZERCIA
0905 915 039
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1 Gyula
Bárdos

2 Szabolcs
Mózes

4 Zsolt
Simon

5 József
Menyhárt
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VÝROBA A MONTÁŽ DREVENÝCH OKIEN PRE VÁŠ DOM

0948 321 777
www.vyroba-okien.skZaujímavé jarné zľavy platné do 28. 2. 2020  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

Moderné antracitové a rustikálne okna s vôňou dreva za cenu PVC okien

pro�l WOODLINE 78

Tradičná výroba od roku 1989

vchodové dvere rustikálny design čerešna HS posúvne okná antracit moderný design antracit

Ug=0.7

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • PERGOLY

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

zasklievanie terászimné záhrady balkóny rámové
bezrámové hliník. prístrešky BioClimatic pergoly

ZĽAVY AŽ DO 30% Možnosť výhry 300 €NOVOROČNÁ AKCIA
splátky od 98 €splátky od 149 €splátky od 49 € splátky od 99 € splátky od 249 €

14. februára 1956 
na tajnom zasadaní XX. zjazdu Komunistickej strany Sovietskeho 
zväzu priznal Nikita Sergejevič Chruščov Stalinove zločiny.

Výročia a udalosti

Každý z nás má nejaký ten „svoj“ 
vlastný breh a pozerá sa z neho na 
život. Na život tých, ktorí sú tam 
kdesi „za vodou“. Na diaľku sa však 
to „za vodou“ až tak ľahko nerozo-
zná. Aj preto sa mi dosť často zdá, 
že ten „môj“ breh je zarastený bu-
rinou, plný ostrých skál, že naň ne-
svieti slnko, že na tom druhom...

Druhý breh. Pozerám sa naň po ná-
vrate. V električke, večer pri televízii, 
ktorú nevnímam, pozerám sa naň po-
čas chôdze po bratislavských chodní-
koch.

Na tom „druhom brehu“ som bol 
istý čas s lodným kuchárom Emilom,  
ktorý sa na každého usmieval, taniere 
obkladal kadejakými doma zavarený-
mi dobrôtkami, ochotne umýval riad a 
rozprával vtipy. S lodným kuchárom, 
ktorý tam niekde doma, na Slovensku, 
v Rohožníku, mal milovanú manželku 
na infúziách. Šťastný Emil zo Záhoria. 
Šťastný a smutný.

A s lodným strojníkom Zdenom.  Mal 
celý čas „štuple“ v ušiach, pretože na 
jeho pracovisku je nepretržite 120 de-
cibelov hluku z lodných motorov. Veľa 
čítal, keď mal štyri hodiny voľno a mal v 

rukách staré handry, keď čistil ten svoj, 
naftou orosený svet. Mal v zásobe spús-
tu spomienok na lodnícku mladosť a rô-
čik pred penziou veľa snov o tom, ako aj 
on v dôchodku už konečne prejde z jeho 
pohľadu na – druhý breh. Vraj – šťast-
nejší. Zmysluplnejší. Pokojnejší. Chá-
ron ho tam však previezol akosi skôr.

A s veliteľom lode Lacom, kapitánom 
dunajského remorkéra s nákladom 
3200 ton surového železa pre oceliarne 
v Linzi. Miluje svoju robotu. Miluje „ko-
mando“ – môstik. Dnes už iba z brehu.

A s „Frcinom“, teda lodníkom Lacom 
, ktorý kedysi Ružín – remorkér – pred 
štyridsiatimi rokmi preberal v lodeni-
ciach v Budapešti.

„Toto je moja labutia piseň Ivan“- ho-
vorí mi večer, na korme, keď sa spolu 
pozeráme na kláštor Niebelungov. „Na-
posledy vidím tento kraj“ – dodáva za-
snene a len ja viem, že na takúto plavbu 
už nikdy nepôjde. Rozlúčil som sa s ním 
o čosi neskôr – navždy.

Aj tak sa mi ten „Druhý breh“ zdá 
krajší. 

Druhý breh otvára oči. 
A  dušu.

Z druhého brehu I

» Ivan Brožík

Poviedka



LC20-06 strana- 10

spravodajstvo / služby Najčítanejšie regionálne noviny
10

Na veľkom území sveta je epidémia 
koronavírusom a nielen Svetová 
zdravotnícka organizácia sa obáva 
rozšírenia na väčšie regióny. 

U nás, ku dňu písania tohto prí-
spevku ( 5.2.2020) nie je potvrdený 
žiaden prípad infekcie koronavíru-
som. Sme ale v  období, v ktorom sa 
u  nás objavuje epidémia chrípky, 
ktorá pravidelne vrcholí vo februári. 
Očkovanie proti chrípke je u nás níz-
ke, patríme medzi krajiny s najnižšou 
mierou zaočkovania, žiaľ aj medzi 
ohrozenými ľuďmi s  chronickými 
ochoreniami, alebo zdravotníckym 
personálom.

Vírusy, ktoré spôsobujú infekčné 
dýchacie ochorenia, sa prenášajú pre-
dovšetkým kvapôčkovou infekciou 
pri kýchaní, kašľaní, kedy sú vírusy 
vzduchom odovzdávané druhému 
hostiteľovi, u  ktorého sa budú roz-
množovať. 

Pred vírusovými ochoreniami je 
dôležitá prevencia:
- Vyhýbať sa miestam, kde je veľa cho-
rých ľudí.
- Ak sme v blízkosti chorého, dodržia-
vať 2 metrovú vzdialenosť od neho.
- Časté umývanie rúk. Nestačí ruky 
umývať iba keď sú špinavé. Ten, kto sa 
stretáva s ľuďmi v období infekčných 
ochorení, by si mal umývať ruky aj 

20krát za deň.
- Nosenie rúšok - v ázijských krajinách 
je prejavom slušnosti k druhým. Kla-
sické rúška síce pred vírusmi nechrá-
nia, ale chránia pred baktériami. Pred 
prenosom menších častíc, ktorými 
vírusy sú, sú vhodnejšie respirátory 
s filtrom FFP3, prípadne aj FFP2.  Res-
pirátory dokážu znížiť množstvo pre-
nášaných čiastočiek vzduchom.
- Pobyt na čerstvom vzduchu mini-
málne dve hodiny denne
- Obliekanie sa do viacerých vrstiev, 
hlavne v chladnom období.

V  období rizika vírusovej epidé-
mie je dôležité podporiť imunitný 
systém dostatkom dôležitých mikro-
nutrientov:
- Vitamín C –  všetky druhy citrusov, 
jablká, paprika
- Vitamín E – zelená listová zelenina , 
celozrnné výrobky, tekvicové a slneč-
nicové semená
- Selén – morské ryby, hydinové a ho-
vädzie mäso, vajíčka, orechy  
- Zinok – chudé červené 
mäso, kuracie prsia, špe-
nát, brokolica, cesnak, 
orechy a  semená, stru-
koviny, jogurty, plody 
mora.

Ochráni vás prevencia

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

metabolizmu a výživy
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Všetci niekde a nejak žijeme. Niek-
torí vo vilách, niektorí v hŕbe želez-
ného šrotu. Edo žije v krabici. 6x6 
metrov.  Z hrdzavého železa.

Na vilu-maják sa pozerajú všetci za-
hraniční turisti, ktorí plávajú popod 
Devín. Na Edov domov v prístave vidieť 
len z druhého brehu. Edo žije sám. Ob-
čas sa pozdraví s lodníkmi, ktorí nastu-
pujú do služby. Občas niekomu z nich 
dá rybku, ktorú ulovil. Ukazoval mi 
zubáča. Asi tridsať centimetrového.

Videl som domov človeka.
Na starom šlepe, odstavenom v ba-

zéne prístavu. Domov z hrdzavého 
železa. Edo žije sám, s dvomi pohárik-
mi - keby niekto zašiel na kúsok reči. 
S vedierkom na dlhom špagáte - keď 
treba nabrať vodu z Dunaja a umyť, čo 
sa umyť dá. S jednou veľkou sieťou na 
malé ryby a lankom s malým háčikom 
na veľké rybky. So spomienkami na 
život v domove, ktorým bol kedysi do-
mov s manželkou a deťmi.

Edo je starý zarastený chlap. V mon-
térkach, ktoré mu zostali z čias, keď 

ešte slúžil na vode. Edo je čistý chlap, 
navonok, aj zvnútra. Vysoký, rovný. 
Trošku hrdzavý. Ako jeho domov pod 
mostom. Žije v polmiliónovom meste.

„Zaskočte za ním chlapci“ - hovorí 
mi „frcino“- už ho poznáte z prvého 
dielu - „rád sa porozpráva“. 

Edo sa rád porozpráva. Veď tak dlho 
je ticho a hlasy mu idú iba zo starého 
tranzistoráku. Má domov medzi zablú-
denými labuťami a ospalými kačkami.

Hm.....domov medzi labuťami...aj 
závidieť by sa dalo z druhého brehu. 
Závisť. Nie tak trošku krutá? Nie sebec-
ká? Závisť idealistu? Hlupáka? Kolum-
bus objavoval nové svety. Objavil som 
Eda.

Nádherný svet ten Edo.
Smutný. Šťastný. Osamelý. Uprostred 

ľudí.
Vlastne, ako ten náš, len...

Z druhého brehu II

» Ivan Brožík

Poviedka

13. februára 1945  
v druhej svetovej vojne sovietske vojská 
oslobodili Budapešť.

Výročia a udalosti VIZITKY
0905 915 039
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Najlepšie elektro
2017 / 2018

Akcia platí od 07.02. 2020 do 13. 02. 2020 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

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

Zvolen EURONICS TPD, RETAIL PARK, tel. 045/540 1845

500 W, hlučnosť 61 dB, objem vrecka 
3.5 l, hepa filter a umývateľný filter, 
dĺžka kábla 9 m, akčný rádius 12 m, 
tvrdé podlahy a hladké podlahy, hubica 
na čalúnenie, kefová hubica, parketová 
hubica a štrbinová hubica, šírka 30.8 cm, 
výška 26.6 cm, hĺbka 40.2 cm.

Electrolux EUS 8X2DB
Sáèkový vysávaè

50” / 125 cm

Smart TV, rozlíšenie 4K UHD 
(3840x2160), DVB-S2, DVB-S, DVBT-2, 
DVB-T, DVB-C, HDMI 3x, USB 2x, HDR 
10 / HLG, HDR 10+, Upscaling Ultra 
HD, Mosquito noise reduction, MPEG 
redukcia šumu, 3D Digital hrebeňový 
filter.

HISENSE H50B7100 / LED TV

299 €
359€

4K
UHD A+

Elektrická kolobežka maximálna rýchlosť 
25 km/h, s dojazdom až 45 km, výkon 
motora 300 W, kapacita batérie 12,8 Ah.

Xiaomi Mi Electric Scooter Pro
Elektrická Kolobežka

509 99 €
625€

149 €

60€
UŠETRI

Intel Core i5 8265U Whiskey Lake, 15.6” 
TN antireflexný 1920×1080, RAM 8GB 
DDR4, NVIDIA GeForce MX230 2GB, 
SSD 256GB, numerická klávesnica, 
webkamera, USB 3.2 Gen 1, USB-C, 
WiFi 802.11ac, 2-článková batéria 32 
Wh, Windows 10 Home.

Asus X509FJ-EJ139T
15,6“ Notebook

589 €

256GB
SSD

8GB
RAM

18%
UŠETRI

Prenosný, 20W, Bluetooth 4.2, mikrofón, 
frekvenčný rozsah 65Hz–20kHz, 
prehrávanie až 12 hodín, vodoodolnosť 
IPX7, PartyBoost.

JBL Flip 5 èierny
Bluetooth reproduktor 

99 €
129€

30€
UŠETRI

Vodeodolný
ESET Internet 

Security
na 2 mesiace 
ako DARÈEK

ES

na
a

DVB-S, DVB-S2, video rozlíšenie až 1 
080 p, automatická aktualizácia kanálov 
Skylink, FreeSat, DiGi, HBB TV, Skylink 
FastScan, HDMI, diaľkové ovládanie, 
viacjazyčné OSD menu, 2× USB, podpora 
multimediálnych súborov, elektronický 
programový sprievodca EPG, časovač, 
teletext, rodičovský zámok, Ethernet.

MASCOM MC4300HD-CI 
Satelitný prijímaè

69 90 €

+ Skylink CAM modul

SLIM práčka,hlučnosť 52 dB pri praní, 
76 dB pri odstreďovaní, bubon VarioSoft, 
ergonomický ovládač s LCD, systém 
VarioPerfect, systém 3D-Aqua-Spar, 
AquaStop, množstevná automatika, 
AntiVibration Dizajn. 

Bosch WLT24440BY
Automatická práèka

397 €
545€

148€
UŠETRI

6,5kg
kapacita

A+++

1200
otáèky

regionpress T96_februar.indd   1 05.02.2020   10:26:44
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Je to neuveriteľné, ale rastlinu s tak 
blahodarným účinkom na zdravie u 
nás pestujeme nanajvýš ako krmivo 
pre dobytok či lesnú zver.

V skutočnosti je to Slnečnica 
hľuznatá. Vysoká rastlina so žltými 
kvietkami, podobnými slnečnici.

Podporuje imunitné funkcie or-
ganizmu, má pozitívny vplyv na za-
žívanie, je vhodná pre diabetikov, 
zlepšuje totiž citlivosť voči inzulínu. 
Upravuje hladinu HDL a VLDL choles-
terolu správnym smerom. Znižuje hla-
dinu triglyceridov v krvi a pečeni.

Topinambur je vhodný aj pri dié-
tach. Jeho pravidelná konzumácia má 
výrazný protireumatický účinok, mier-
ni žlčové koliky – uvádza činnosť žlční-
ka do harmónie s ostatnými orgánmi. 
Čistí črevo,  pomáha tiež pri potrebe 
odvodnenia organizmu. Topinambury 
majú tiež preukázateľný protiastmatic-
ky účinok.

Ľudia u nás ešte nechápu ich zdra-
votný význam a zabúdajú na ne, lebo 
im cenou konkurujú zemiaky. V iných 
krajinách sa však dostávajú veľmi často 
do kuchyne a to hlavne  u diabetikov, 
pre ktorých je to doslova poklad. Jedlá 
časť – hľuzy, sa zberajú neskoro na je-
seň, alebo aj v bezmrazivej zime či až 
skoro na jar. Sú veľmi výživné a zdravé 
a zaslúžili by si u nás väčšiu pozornosť. 

Sú obľúbené v Arabských kuchyniach, 
v južnom Francúzsku, v Spojených štá-
toch amerických.

Na zmiernenie astmatických ťaž-
kostí sa môže použiť sirup, pre ostatné 
indikácie je doporučovaná šťava kom-
binovaná z čerstvých štiav mrkvy, topi-
nambur a zeleru alebo petržlenu.

Potrebujeme:
250 g čerstvej mrkvovej šťavy
100 g čerstvej šťavy z topinambura
25 g čerstvej šťavy zeleru pre mužov 
alebo petržlenu pre ženy

Toto množstvo je pre dávku na je-
den deň, ktorú pijeme po malých dúš-
koch počas  dňa. Jej účinkom sa zlepší 
látková výmena, je pritom výživná a 
prečisťuje organizmus.

Topinambur, 
alebo „židovský zemiak“

» red

Tretí januárový týždeň sa v Starom 
Smokovci zišla porota zložená zo 
zástupcov mesta, nezávislých au-
torít a spoločnosti TMR, aby spo-
ločne vybrala najlepšie projekty, 
ktoré Tatrám, Tatrancom a náv-
števníkom našich veľhôr pomôžu.

O grant z programu Pre lepší život v 
Meste Vysoké Tatry sa tento rok uchá-
dzalo až 28 projektov.

Zastúpenie medzi žiadateľmi mali 
občianske združenia, šport, cirkev, kul-
túra, či vzdelávanie. Komisia vybrala 
osem projektov, ktoré by mali byť zrea-
lizované v priebehu tohto roka. Celková 
suma príspevkov pre rok 2020 predsta-
vuje 20 193 eur. Do Tatier tak pribudnú 
výstroje na bežecké lyžovanie pre deti, 
časomiera pre lyžiarsky klub, dvojse-
dadlové sane, či altánok v Materskej 
škole vo Vyšných Hágoch. 

Pre bežcov na lyžiach
Pri osade Tatranská Polianka by ŠKP 

Vysoké Tatry rád urobil terénne úpravy 
športového areálu a tratí pre beh na ly-
žiach. Doteraz ho členovia klubu upra-
vovali svojpomocne. Snahou je zefek-
tívniť úpravu lyžiarskych tratí aj pri 
menšom množstve snehu vyrovnaním 
terénu a nerovností, dovybudovaním 

premostení. Vďaka tomu bude možné 
sprístupniť túto lokalitu obyvateľom 
mesta a  návštevníckej verejnosti nie-
len pre beh na lyžiach v zime, ale aj pre 
krosové behy, či horskú cyklistiku v lete.

Vyhrnúť si rukávy
Práve fakt, že o úspešnosti projektov 

rozhodujú domáci je podľa riaditeľa 
horských stredísk Vysoké Tatry Dušana 
Slavkovského veľkým prínosom. „To, čo 
Tatry a Tatranci najviac potrebujú vedia 
najlepšie posúdiť domáci. Usmernenie 
z ich strany je teda pre úspešnosť pro-
jektov veľmi dôležité,“ povedal. „Máme 
spoločné názory, výsledok bol teda 
jednoznačný. Ak sa väčšina zhodne na 
projekte, je jasné, že má predpoklady 
stať sa úspešným. Už je to iba v rukách 
žiadateľov, aby ich dotiahli do konca,“ 
doplnil Jozef Janiga, riaditeľ Horskej zá-
chrannej služby. 

Kyslíkovci spájajú deti
Prostredníctvom handrových bábik 

– Kyslíkovcov chce Občianske združe-
nie Tatranskí Kyslíkovci opäť vytiahnuť 
deti do prírody, naučiť ich všímať si svo-
je okolie, ochraňovať prírodu, správne 
sa v nej pohybovať a pomáhať jeden 
druhému. Žiaci zo ZŠ Vyšné Hágy od 
roku 2017 píšu o Kyslíkovcoch príbehy a 
básne, berú ich so sebou na exkurzie a 

výlety, v spolupráci s nosičskou legen-
dou Martinom Maličkým vznikli nád-
herné fotografie Kyslíkovcov na cestách. 

Totémy k pamiatkam
V rámci mesta Vysoké Tatry máme 

veľké množstvo historických pamiatok 
a pamiatkovo chránených objektov. 
Snahou je priblížiť okoloidúcim histo-
rické hodnoty daných objektov formou 
totémov, ktoré budú umiestnené obďa-

leč týchto objektov – tak, aby nezasaho-
vali do ich architektúry, no zároveň, aby 
boli prístupné verejnosti. Pôjde o asi 150 
centimetrov vysoký masív z dreva, ktorý 
bude umelecky opracovaný za použitia 
ornamentov z prírody, histórie a ľudovej 
kultúry goralov, pričom v úrovni cca 
120 – 130cm od zeme by sa nachádzala 
„platňa“ s umiestnenou informáciou o 
pamiatkovej hodnote objektu v našom 
a anglickom jazyku.                                 red

Vysoké Tatry pripravujú pre domácich i návštevníkov prekvapenia

Čo pribudne v meste Vysoké Tatry

TURISTIKA Najčítanejšie regionálne noviny

Foto: ilustr

33
-0

00
1 

   
O

bj
ed

ná
va

te
ľ: 

ZA
 Ľ

U
D

Í, 
Ja

ší
ko

va
 4

84
9/

2,
 8

21
03

 B
ra

tis
la

va
, I

Č
O

: 5
25

81
67

5,
 V

yd
av

at
eľ

: R
E

G
IO

N
P

R
E

S
S

, s
.r.

o.
 Š

tu
de

nt
sk

á 
2,

 9
17

 0
1 

Tr
na

va
, I

Č
O

: 3
62

52
41

7



LC20-06 strana- 13

zamestnanielučenecko 13

52
-0

01
8-

2



LC20-06 strana- 14

radíme / zamestnanie Najčítanejšie regionálne noviny
14

V spoločenstvách vlastníkov by-
tov v bytových domoch sa zaužíval 
donedávna prakticky neriešiteľný 
nešvár – neplatenie mesačných po-
platkov na úkor platiacich obyvate-
ľov.

Prinajlepšom si neplatič strážil 
hranicu 2000 eur dlhu, aby ju vždy o 
nejaké euro podliezal. Zákon  o ochra-
ne osobných údajov sa postaral o jeho 
utajenie. Už niekoľko dní je však všet-
ko inak. Zverejňovanie údajov o dlžní-
koch na úhradách v bytovom dome je 
jednoduchšie a prehľadnejšie. Umož-
ňuje to novela zákona o vlastníctve 
bytov a nebytových priestorov, ktorá v 
podobe schváleného zákona vstúpila 
do platnosti.

Zavádza jednotné pravidlo posta-
vené na porušení povinnosti vlastníka 
uhradiť preddavky za aspoň pätnásť 
mesiacov, pričom nemusí ísť o poru-
šenie povinnosti pätnásť mesiacov za 
sebou. Fixne určená výška nedoplat-
ku vlastníka bytu alebo nebytového 
priestoru vo výške 500 eur sa mení na 
trojnásobok ich aktuálneho mesačné-
ho určenia. Ak máte mesačný predda-
vok napríklad sto eur, po prekročení 
sumy 300 eur nedoplatku ste jednodu-
cho neplatič.

Bytový zákon umožňuje„správcovi 
alebo spoločenstvu na účel ochrany 
majetku vlastníkov bytov a nebyto-
vých priestorov v dome zverejňovať 

zoznam vlastníkov bytov a nebytových 
priestorov v dome, ktorí majú úhrnnú 
výšku nedoplatkov na preddavkoch 
do fondu prevádzky, údržby a opráv 
domu a na úhradách za plnenie aspoň 
500 eur“. Toto právo je silnou pákou na 
dlžníkov a pokiaľ sa v bytovom dome 
takýto postup nerealizuje, treba vyko-
nať nápravu. Ide o financie samotných 
vlastníkov a v praxi je zo strany správ-
cu a spoločenstva častokrát tento krok 
opomenutý. 

Novela zákona o vlastníctve bytov 
a nebytových priestoroch zaviedla via-
cero noviniek, napríklad definíciu tzv. 
domového poriadku. Ten môže naprí-
klad upravovať pravidlá dodržiavania 
nočného pokoja, zásady chovania do-
mácich zvierat v bytoch a nebytových 
priestoroch, využívanie spoločných 
priestorov jednotlivcami, napríklad 
na odkladanie bicyklov, kočíkov. Jed-
noducho, prináša do fungovania byto-
vých domov väčší systém.

Kedysi stačilo, aby sa na domovom 
poriadku vlastníci jednoducho dohod-
li, po novom ho treba schváliť nadpo-
lovičnou väčšinou všetkých vlastníkov 
bytov a nebytových priestorov v dome. 
Pokiaľ vlastníci domový poriadok 
schvália, správca má povinnosť ho zve-
rejniť v dome na obvyklom mieste na 
oznamovanie informácií.

Koniec sponzoringu neplatičov

» red

hľadá záujemcov na voľné pracovné miesto:

Prevádzkový elektrikár

Požiadavky:
- stredoškolské s maturitou
- prax min. 1 rok v oblasti
- zodpovednosť, precíznosť, spoľahlivosť, samostatnosť, komunikatívnosť

Ponúkame Vám:

Informácie: 

E-mail: uchadzaci@ppsgroup.sk Mobil: +421 905 852 756

Nástupný plat: od 785,- €  do 911,- € brutto
(Základná mzda* + platové rozpätie + výkonnostná odmena)

*Z toho základná mzda od 613,00 do 690,00 €

- prácu v stabilnej spoločnosti 
- zaujímavé platové podmienky
- ubytovanie zdarma
- sociálnu a zdravotnú starostlivosť
- príspevky na kultúrne podujatia
- príspevky na rekreáciu zamestnancov a rodinných príslušníkov
- rozvoj a vzdelávanie

Získate tím skvelých kolegov a prácu v spoločnosti so stabilným
odmeňovacím, sociálnym a zdravotným programom.

s odbornou spôsobilosťou od § 21

Spoločnosť PPS Group a.s. Detva
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Ponuka práce 
pre vodičov VZV 

s platným preukazom

Nástupný plat 
od 858€ + bonusy 
do 15% + príplatky 

+ stravné lítky. 
Práca v Nitre, v 2-zmennej 

prevádzke. Ubytovanie zabez-
pečené/zamestnanec hradí 
2€ na deň. Nástup ihneď.

Info na 0948 430 727 
0948 121 244 

Job Impulse s.r.o.

Ponuka
práce

Pre viac info: 0948 867 761
Mahax Slovakia, s.r.o. 78

 12
0 

00
08

-5

Hľadáme 
zamestnancov/kyne 

na TPP priamo v Kriváni na 
12-hodinové zmeny vo výrobe, 

práca v sede. 

Mzda od 650€/brutto 
+ bonusy, strava 

zabezpečená. 
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Výhodné platové podmienky
Podmienky: maturita, VP sk. B, ŽL

Životopisy posielať na:
asistent.zivotopis@gmail.com

Prijmem do kancelárie
asistenta /-ku a zástupcu /-kyňu

94
-0

01
8

A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď

Základná zložka mzdy 
+ príplatky a 

UBYTOVANIE ZADARMO – NÁSTUP IHNEĎ 
, dispecing2@aii.sk
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Firma ������ Vám ponúka prácu
s nástupom 

MY JU PONÚKAME! 

PRAVIDELNÝ TURNUS.  
UBYTOVANIE ZDARMA, DOVOZ ZO SLOVENSKA

saludosro@gmail.com
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OPERÁTOR VÝROBY 

·  Práca v automobilovom priemysle
·  Výroba klimatizácii
·  8 hodinová trojzmenná prevádzka

·  Ubytovanie a doprava 

Kontakt: 0908 914 180
85
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WWW.REGIONPRESS.SK

Vtipy 
týždňa

INZERCIA
0905 915 039
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AIW - Práca - Opatrovanie 
seniorov v Rakúsku!

Kritériá 
pre spoluprácu s AIW:
· opatrovateľský kurz a prax

·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 
· vek 25 až 60 rokov

roko tro t k R kúsku
r r r k Č rv kríž

máme stále dostatok ponúk aj pre mužov
-dňov rnusy r kúsk živnosť

Honorár 1 100 až 1 400 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

AIW má zástupcov
v rôznych mestách Slovenska!

Zavolajte na bezplatné číslo
0800 24 24 44

a dohodnite si osobné stretnutie.
Pracovať môžete už o pár dní!

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 

prijme do pracovného
pomeru:

Miesto výkonu práce:
Devínska Nová Ves (BA)

e-mail: praca@schnellecke.com   
  tel.: 0800 144 140
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Vodič LKW od 810 € brutto + 160 € 
variabilná zložka + ďalšie prémie

Vodič VZV / retrak / ťahač od  810 € brutto 

od  810 € brutto 

+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie

Pracovník montáže
+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie

+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie
od  765 € brutto Skladový pracovník
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tel. 0904 075 963 
 trofejeeu@gmail.com

tel. 0904 075 963 
 trofejeeu@gmail.com

0800 162 162
www.stannah.sk 

600 000 
Stannah 
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KAŽDÉMU
NÁJDEME PRÁCU

pracovné pozície v ČR

operátor výroby
vodič vzv - zvárač

zoraďovač - kvalitár
a inéwww.konstrukter.sk

BEZPLATNÁ INFOLINKA

0800 500 091

��
��

��

od  850 eur do 1300 eur
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ZMEŇTE S NAMI SLOVENSKO!
Spúšťame najväčšie online 
referendum v histórii Slovenska!
30 rokov politické strany ignorujú dôležité problémy, ktoré trápia 
všetkých ľudí bez ohľadu na to, koho volia alebo nevolia. 30 rokov 
sa politici napríklad bránia zavedeniu hmotnej zodpovednosti, 
hoci 2 milióny ľudí ručí v práci za akúkoľvek škodu. 30 rokov nie 
sú schopní zabezpečiť, aby mnohí chorí ľudia na rakovinu neča-
kali na operáciu mesiace.

Nastal čas buchnúť po stole a urobiť poriadok! Rozhodli sme 
sa urobiť niečo, čo v slovenskej politike nemá obdobu. Pozva-
li sme voličov všetkých strán, ako aj nevoličov, aby rozhodli 
o tom, ktoré riešenia má naše hnutie OĽANO presadiť do bu-
dúceho programu vlády. Ľudia tak historicky prvýkrát môžu 
priamo rozhodnúť o programe vlády. Áno, iné politické stra-
ny sú z toho nervózne - vraj ľudia nemajú čo rozhodovať, vraj 
ľudia majú len voliť a nechať na politikov, nech rozhodnú oni. 
Hlúposť - naša ústava priamo hovorí, že ľudia sa môžu podielať 
na moci aj priamo. 

Pripravili sme niekoľko zásadných otázok o tom, ako by malo Slo-
vensko ďalej fungovať. Prvú časť sme zverejnili uplynulý víkend. 
Zvyšok vám predstavíme už v sobotu a spustíme najväčšie online 
referendum v dejinách Slovenska. Jeho výsledky budú našou pod-
mienkou vstupu do novej vlády. Rozhodnite už teraz, ako sa bude 
Slovensko vyvíjať po nasledujúcich voľbách! Toto je prvá príleži-
tosť od revolúcie, aby po voľbách konečne neprehral nikto.

ROZHODNI.TO
www.rozhodni.to

Tu je prvých 11 otázok, pri ktorých sa budete 
môcť vyjadriť, či ste ZA alebo PROTI: 

1. Súhlasíte s tým, aby bola zavedená hmotná zodpovednosť 
politikov?

2. Súhlasíte s tým, aby ľudia, ktorí usvedčia korupčníka, získali 
odmenu 50% z danej sumy?

3. Súhlasíte s možnosťou bezplatného telefonického 
a internetového objednávania k lekárovi?

4. Súhlasíte so zavedením povinnosti vykonať operačné zákroky 
pri nádorových ochoreniach do 14 dní od indikácie operácie 
klinickým onkológom?

5. Súhlasíte s tým, aby štát poskytoval študentkám a pracujúcim 
matkám tehotenský príspevok vo výške 200 eur od štvrtého 
mesiaca tehotenstva?

6. Súhlasíte s tým, aby deti, študenti, dôchodcovia a vozíčkari 
mali bezplatnú dopravu vo vlakoch, autobusoch a MHD?

7. Súhlasíte s povinnou škôlkou pre deti z rizikového rodinného 
prostredia (osady, drogovo závislí ...)?

8. Súhlasíte s tým, aby sa zaviedla povinnosť platiť faktúry v  
takom poradí ako do firmy prišli ?

9. Súhlasíte s tým, aby zmena v podnikateľských zákonoch 
platila vždy len od 1. januára?

10. Súhlasíte s tým, aby každý, kto sa zúčastní parlamentných 
volieb získal 10% zľavu zo všetkých poplatkov štátu?

11. Súhlasíte s tým, aby sa zaviedlo aj elektronické hlasovanie 
vo voľbách pre ľudí, ktorí sú v deň volieb mimo bydliska či 
Slovenska? 

Ďalšie otázky vám predstavíme v sobotu 8. februára.
Počas víkendu predstavíme aj celý náš program.

JE TO NA VÁS!
8.2.2020 na

www.rozhodni.to
inzercia new januar_4_februar.indd   1 05/02/2020   17:30
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