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PLECHOVÉ GARÁŽE, HALY + projekt, VOLIERY PRE PSOV 
OBYTNÉ KONTAJNERY, GARÁŽOVÉ BRÁNY, MREŽE,

PLECHOVÉ PLOTY, PLECHY, DOVOZ A MONTÁŽ CELÁ SR
TEL.: 0905 20 70 59 • www.kupdodomu.sk
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Viac informácií     
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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.
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Ak jej dáš dom ...

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Všetko dobré, milí čitatelia,
asi ste čakali, že toto redakčné slovo 
venujem voľbám, ktoré má už týždeň 
Slovensko za sebou. Nie, nespravím 
to. Zameriam sa viac na úžasné a ne-
nahraditeľné ženy v našich životoch.

Sir William Gerald Golding bol 
anglický spisovateľ a básnik, nositeľ 
Nobelovej ceny za literatúru z roku 
1983. Počas druhej svetovej vojny slú-
žil v kráľovskom loďstve. Zúčastnil 
sa vylodenia v Normandii a na konci 
vojny sa vrátil k písaniu a vyučova-
niu. 

To na vysvetlenie. Pretože chcem 
citovať jednu jeho myšlienku: „Mys-
lím si , že ženy sú bláznivé, keď sa 
snažia vyrovnať mužom. Sú omnoho 
lepšie ako muži a vždy boli. Čokoľvek 
žene dáš, vždy to spraví lepším. Ak 
jej dáš dom, dá ti domov. Ak jej dáš 
potraviny, pripraví ti jedlo. Ak jej dáš 
úsmev, dá ti svoje srdce. Čokoľvek jej 
dáš, to znásobí a rozšíri. (Takže ak sa 
k nej správaš ako vôl, buď pripravený, 
že dostaneš kopu hnoja.).“

Svojrázny výrok, ale, myslím si, 
že v týchto dňoch sa mimoriadne 

hodí. Nechcem tu šermovať nejakou, 
žiaľ, sprofanovanou skratkou, ktorá 
nám pripomína, že my, muži si zas 
pripomíname význam žien v našich 
životoch a preto aj ich medzinárodný 
deň. Vybral som si túto tému ako ná-
met úvodníka preto, že si myslím, že 
je čo učiť sa od žien. Od mám, od sta-
rých mám, od manželiek a neraz aj 
od dcér či vnučiek. Vždy nás v nejakej 
životnej etape niektorá z nich dokáže 
prekvapiť. Niečím, čo sa nám zdá sa-
mozrejmé, no je to vlastne neuveriteľ-
ne výnimočné. Láskou, obetavosťou, 
pracovitosťou, starostlivosťou...

Deň, ktorý v kalendári patrí 
ženám, by sme si mi, muži, mohli a 
mali spomenúť na to, o čom píšem 
vyššie. A nielen v ten deň, ale to už 
je iná, veľká a mnohých mužov dosť 
zahanbujúca téma.

Milé naše čitateľky, 
vážené kolegyne, nao-
zaj a úprimne – s vďakou 
– všetko dobré vám!

S pozdravom

Smútočná spomienka

 

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

Ladislav Fábián z Rožňavy.
S láskou a úctou spomínajú manželka, syn Ladislav 

s rodinou, dcéra Monika s rodinou a svokra.
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Nábytok VAMARK
(bývalá Hypernova)

Lučenec Vám ponúka
KUCHYNE
SPÁLNE

OBÝVACIE ZOSTAVY 
SEDACIE SÚPRAVY

tel. 0918 948 190
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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
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Medzi všetkými ochoreniami nie je 
žiadne také, kde jeho držiteľ - pacient 
môže aktívne zasahovať do svojej 
liečby s takým úspechom ako práve 
diabetik. 

Na vývoji choroby a na stave metabo-
lickej kompenzácie sa samotný diabetik 
podieľa neuveriteľnými 75-85 percenta-
mi. Liečba spočíva v troch základných 
krokoch: diéta, fyzická aktivita a v prí-
pade potreby aj v užívaní liekov alebo 
podávaní inzulínu.  Navzájom sú neza-
meniteľné – tablety a inzulín nedokážu 
nahradiť nedodržiavanie stravovacích 
odporučení alebo fyzickú pasivitu.

Význam fyzickej aktivity je porov-
nateľný s liekmi, je prospešný a preto aj 
žiaduci pre každého diabetika. Nezávisí, 
či má pacient diabetes mellitus 1. alebo 2. 
typu, ani od toho, či je liečený „iba“ dié-
tou alebo diétou v kombinácii s tabletka-
mi alebo inzulínom.

Fyzická aktivita priamo ovplyvňuje 
metabolické parametre:

-
rý“ cholesterol,

cholesterol.

Ako cvičiť?

je jednoduchý - po jednorazovej fyzickej 
aktivite sa zlepšenie účinnosti inzulínu a 

udržuje maximálne 72 hodín  a potom sa 

cvičenia  tri či štyrikrát do týždňa dochá-

dĺžka fyzickej aktivity je 30-60 minút.Jej 
intenzitu možno určiť podľa vlastných 

-
-

siahnutá únava má byť 
mierna až stredná, ni-
kdy nie vyčerpávajúca.

Detailnejšie si o 
cvičení pre diabetikov 
napíšeme nabudúce.

Význam športovania pre diabetikov I

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

metabolizmu a výživy
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• M A Ľ O V A N I E • 
• S T I E R K O V A N I E • D L A Ž B Y •

• I N É  S T A V E B N É  P R Á C E •
0907 807 557

rýchlo, kvalitne, prijateľná cena

 ZÁRUKA MIN. 20 ROKOV
 NAJLEPŠIA CENA
 ŽIADNA ZÁLOHA
 PRVOTRIEDNA

   KVALITA

NON STOP linka0944 720 932

 zameranie   odborné poradenstvo
 cenová kalkulácia na mieste  ZADARMO !!!

OBNOVA STRIECH
 ETERNITOVÝCH  PLECHOVÝCH

 PLOCHÝCH  KANADSKÝ  ŠINDEĽ
RODINNÝCH DOMOV, PANELÁKOV A BYTOVIEK

BEZ DEMONTÁŽE!
SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY

BITÚMENOVOU LEPENKOU

VYKONÁVAME OPRAVY: KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV

obnova plochých striech technológiou COPERNIT
 záruka minimálne 20 rokov

Slovenská firma
NAJLEPŠIA

CENA
NA TRHU

už 10 rokov
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POZOR, AKCIA!
ESSEX PYRAMÍDA
Haličská cesta, Lučenec

OTVÁRACIE HODINY
OD 14.2.2020:
NE - ŠT 1000 - 2200 hod
PIA - SO 1000 - 2400 hod

+ ŠÍPKY, BILIARD, STOLNÝ FUTBAL

Objednávky a informácie:
0907 455 776

ZÁHRADNÍCTVO

Kalonda
ZÁHRADNÍCTVO

Kalonda

Všetko pre Vašu záhradu a balkónVšetko pre Vašu záhradu a balkón

Záhradníctvo
Kalonda

    0907 133 813 
Zvolenská cesta, Lučenec
   

 

WWW.REGIONPRESS.SK
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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    

04 BYTY / prenájom 

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

Občianska
riadková
inzercia
15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

14 RôZNE / iné    

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 mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. Upozornenie! Služba 
nefunguje u operátora 4ka.
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.

Často nadávame na tých hore, namiesto 
toho, aby sme sa za nich modlili. Teraz 
sa vymenia. Modlime sa za nich. 

Aby zjednotili svoje slová a činy, 
aby na seba menej kričali a viac sa počú-
vali.Modlime sa, aby ochraňovali naše 
deti, rodiny, starké a starkých. Aby nepo-
sudzovali ľudí podľa titulov, oblečenia 
a rôznych nálepiek, ale videli v ľuďoch 
bratov a sestry. Modlime sa, aby politici 
namiesto vládnutia viac slúžili, menej 
rozprávali a viac vnímali potreby obyčaj-
ných ľudí, ale aj odborníkov, ktorí vedia, 
ako opravovať svet. 

Prosme Pána, aby im dal múdrosť pri 
čistení chlieva a triedení zrna od pliev, 
aby nepustili k sebe rôznych vybavova-
čov a pokušiteľov, nepodľahli peniazom, 
moci, sláve a pýche. Modlime sa aj za 
tých, čo odchádzajú. Nech sú spravodlivo 
súdení, konajú pokánie a Pán im odpustí 
ich hriechy. Nech noví správcovia krajiny 
hľadajú to, čo je na druhom človeku dob-
ré a spája, nie to zlé, čo rozdeľuje. 

Bože, Ty si stvoril tento svet a vtla-
čil si do neho algoritmus lásky a dobra. 
Pomôž tým, ktorých si ľudia zvolili za 
správcov Slovenska, aby porozumeli 
princípom tohto sveta, aby pomáhali 
druhým, šírili pokoj, rozvíjali dôveru a 

spoluprácu. Nech sa všetko v tejto kra-
jine deje otvorene a čestne pred zrakmi 
všetkých občanov - riadenie štátu, ob-
chody, výberové konania, poradovníky 
v nemocniciach, školách alebo domoch 
sociálnych služieb. Pane daj, aby gene-
rácia po nás už nepoznala slová úplatok, 
korupcia alebo vybavovanie. Nech všet-
ko funguje tak, ako má. Nech si štátni 
úradníci uvedomia, že slúžia občanom a 
nech si občania vážia ich prácu a riadne 
platia dane. Nech prichádzajúci správ-
covia opravia diery na cestách, školy, 
nemocnice a úrady a my sa pokúsme 
opraviť naše srdcia a správanie - aby sme 
boli k sebe slušní a láskaví. Veď tí hore sú 
našim zrkadlom. 

Pane, vypočuj každodenné modlit-
by ľudí z tejto malej krajiny, aby sme sa 
nespoliehali, že tí hore za nás všetko 
vyriešia. Pomáhajme 
aj my pri oprave Slo-
venska. Naše Slo-
vensko  bude lepšie 
o toľko, o koľko a 
zlepší každý jeden z 
nás. Chráň nám ho 
Veľký, keď 
si ho stvoril 
malé...

Modlitba za nich

» Ján Košturiak

Dioptrické okuliare
aj bez lekárskeho predpisu
Základné sklá 13 € pár
Antirefl exné sklá 20 € pár
Bifokálne sklá 42 € pár
Multifokálne sklá 114 € pár
Fotochromatické sklá 60 € pár
Slnečné dioptrické sklá 24 € pár
Detské okuliare od 20 €
Slnečné okuliare zľava 20 až 30%

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Novohradská 3, Lučenec
Hlavný vchod do Prioru
0910 956 644

OTVÁRACIE HODINY
Pondelok - Piatok:  9:00 - 17:00
Sobota OTVORENÉ: 9:00 - 12:00

N
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9Luèenec

Našou vizitkou je spokojnosť
zákazníkov po celom Slovensku.

 

BEZ DEMONTÁŽE

Zameranie, odborné poradenstvo
a cenová kalkulácia ZADARMO!

Najlepšia obnova strechy v najlepšej cene
obnova:  eternitových

plechových    
plochých         

NAJ - STRECHA s.r.o.

Materiál - prvotriedna kvalita

0940 776 203
Pre dôchodcov špeciálna zľava!

VIZITKY
0905 915 039

INZERCIA
0905 915 039

7. marca 1912 
polárnik Roald Amundsen zverejnil, že jeho výprava, ktorá sa vrá-
tila už v decembri 1911, dosiahla južný pól.

Výročia a udalosti
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V prípade, ak vám niekto dlží peniaze, 
bez ohľadu na výšku dlžnej sumy, mô-
žete mu dať ešte šancu zaplatiť svoj dlh 
skôr, ako sa budete domáhať svojho 
nároku prostredníctvom súdnej cesty. 

Ide o inštitút predžalobnej výzvy. Ve-
riteľ ho môže využiť, ak je dlžníkov dlh 
už po lehote splatnosti, alebo bola uve-
dený vo vystavenej faktúre a aj napriek 
veriteľovej výzve sa dlžník zdráha za-
platiť vzniknutú pohľadávku. Každému 
veriteľovi možno odporučiť kontaktovať 
dlžníka prostredníctvom písomnej vý-
zvy a nie telefonicky, nakoľko telefo-
nickú výzvu je ťažké preukázať. Keďže 
zákon neustanovuje povinnosť takúto 
výzvu zasielať, je na uvážení každého 
veriteľa individuálne, nie je stanovený 
ani jej obsah, resp. povinné obsahové 
náležitosti. Z  obsahu predžalobnej vý-
zvy malo byť zrejmé, kto vyzýva koho, 
v akej veci, resp. o akú pohľadávku alebo 
záväzok ide, na základe akého právneho 
titulu vznikla, a  taktiež upozornenie 
danej osobe, že v prípade dobrovoľného 
a riadneho plnenia si bude osoba náro-
kovať splnenie prostredníctvom súdnej 
cesty. Veriteľ by mal v predmetnej výzve 
dostatočne špecifikovať dlžníka, a  tak-
tiež právny dôvod, na základe ktorého 
sa domáha splnenia záväzku od dlžní-
ka. V predžalobnej výzve môže byť dlž-
níkovi poskytnutá dodatočná lehota na 
splnenie jeho povinnosti. Jej dĺžka nie 
je zákonom stanovená, a preto je pone-

chaná na rozhodnutí veriteľa. Keďže sa 
predmetná výzva zasiela dlžníkovi až 
po termíne splatnosti jeho záväzku, tak 
má veriteľ právo aj na zákonné úroky 
z omeškania, a v prípade, ak mal s dlž-
níkom dojednané zmluvné úroky, tak 
si môže uplatňovať úroky dojednané 
v zmluve. Veriteľ si môže už v predžalob-
nej výzve nárokovať paušálnu náhradu 
nákladov spojenú s  uplatnením pohľa-
dávky vo výške 40 eur. Veriteľ má právo 
upozorniť dlžníka, že v prípade súdneho 
sporu si bude voči nemu uplatňovať aj 
náhradu trov konania, a to vrátane trov 
právneho zastúpenia. Predžalobnú vý-
zvu je najvhodnejšie zaslať doporučene 
spolu s doručenkou, aby mal odosielateľ 
preukázateľný dôkaz doručenia, v  prí-
pade súdneho sporu, nakoľko samotná 
doručenka je verejnou listinou, ktorá 
sa považuje za pravdivú, až do momen-
tu preukázania opaku. V  prípade, ak 
predžalobná výzva nebola dlžníkovi do-
ručená, tak sa vrátená zásielka neotvá-
ra, a v súdnom konaní ju otvorí až súd. 
Je na samotnom dlžníkovi, aby zvážil 
nepriaznivé dôsledky prípadného omeš-
kania so zaplatením dlžnej čiastky aj po 
doručení predžalobnej výzvy.

Predžalobná výzva

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

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

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

ZIMNÁ 
AKCIA

ZIMNÁ
AKCIA

NA OKNÁ
-15%

ZIMNÁ
AKCIA

NA OKNÁ
-15%

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
�������������� �����������������
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■ REGIONPRESS: Pán Matovič, aký je to pocit 
z pozície (v čase vzniku rozhovoru s najväčšou 
pravdepodobnosťou) budúceho predsedu 
vlády Slovenskej republiky poskytovať 
rozhovor novinám, ktoré ste vy s vašou pani 
manželkou založili a uverejňovali ste v nich aj 
svoje stĺpčeky o víziách lepšieho života v našej 
krajine?

■ Igor Matovič: Určite zaujímavý, ( úsmev – pozn. 
red.) V každom prípade, veľmi pekne ďakujem za 
možnosť sa prihovoriť vašim čitateľom, ktorým som 
dlhé roky písal moje stĺpčeky.

■ REGIONPRESS: Budú to trochu iné otázky, 
ako ste dostávali v prvých hodinách po 
oznámení výsledku volieb. Pamätáte sa 
ešte na naše stretnutie na Trnavskom Mýte 
v Bratislave pred rokmi a na rozprávanie o 
grilovanej kožke na kuracom stehne?

■ Igor Matovič:  Samozrejme, na také niečo sa 
len tak ľahko zabudnúť nedá a myslím, že ani vy 
ste nezabudli. (Opäť úsmev – vysvetlenie red.. Ide 
o paralelu na tému skromnosť a vďačnosť v živote 
dospievajúceho Igora Matoviča – z jeho pohľadu.)

■ REGIONPRESS: Medzinárodný deň žien 
ani napriek straníckym zámerom politickej 
konkurencie nikdy nebol vo februári, ale 
prichádza teraz, 8. marca. Aký je váš vzťah k 
mamám, k ženám... k bytostiam, ktoré nám 
do života prinášajú šťastie a lásku, aj za cenu 
neraz veľkých obetí?

■ Igor Matovič: Bez našich ženičiek by na svete 
bola strašná nuda. Ale vážne, samozrejme, že si 
prácu a obetu našich žien veľmi vážim a veľmi ma 
mrzí, že doplácajú za výchovu detí tým, že majú 
v práci nižšie platy a dôchodky ako muži. Máme 
čo robiť, aby sme si ich prínos pre spoločnosť 
dostatočne vážili a ohodnotili.

■ REGIONPRESS: Nikto sa vás nepýtal ani 
na to, čo všetko si musela „preskákať“ vaša 
manželka, pani Pavlínka, vaše dcéry, kým 
ste sa vo svojej politickej práci – nehovorím 
o kariére, lebo viem, že tá vás nezaujíma 
– dostali až do bodu zostavovania vlády 
Slovenskej republiky?

■ Igor Matovič: Mám úžasnú manželku a 
nenáročné dcéry. Viem, že by boli veľmi radi, aby 
sme spolu trávili viac času, ale veľmi dobre vidia, 
že chcem pre Slovensko zabrať naplno. Vyžaduje 
to aj takúto obetu. Bohužiaľ, potom sa to prejaví aj 
tým, že úplne obyčajný dom staviam miesto roku 
päť rokov.

■ REGIONPRESS: V to ráno, keď boli známe 
výsledky, v jednom z komentárov Českého 
rozhlasu na adresu našich volieb zaznelo: 
„Tam, kde je pravda kompromisom, tam 
sa kompromis stane pravdou.“ Vy nie ste v 
súvislosti s pravdou človek kompromisov, 
púšťate sa do boja s dlhoročnou lžou. 
Zvládnete to? Vydržíte? Práve s takýmto 
predpokladom vám ľudia zverili svoju dôveru. 
Ľudia, dusení nepravdou a podvodmi.

■ Igor Matovič:  Urobím pre to všetko, ale ak 
budete mať čo i len najmenší pocit, že som zblúdil, 
prosím, dajte mi to patrične vedieť.

■ REGIONPRESS:  Ako dlho ministerstvo 
vnútra pod vedením niekoho z vašej vlády 
bude ešte poskytovať fi nančne náročnú 
ochranu predsedom iných politických strán 
bez toho, aby zastávali ústavnú funkciu?

■ Igor Matovič:  Podľa mojich informácií 
neexistujú žiadne zákonné dôvody na poskytovanie 
mimoriadne drahej ochranky Róbertovi Ficovi.

■ REGIONPRESS: Boli ste niekedy v minulosti 
zúfalý, znechutený, bez energie pokračovať?

■ Igor Matovič:  Veľakrát, ale našťastie ma vždy 
vrátila späť výčitka, ktorú som si sám sebe nadelil, 
že nemôžem utiecť z bojiska, kým mafi u defi nitívne 
neporazím.

■ REGIONPRESS: Aké vzťahy predpokladáte v 
pracovných témach s pani prezidentkou?

■ Igor Matovič:  Nemám najmenšie obavy, ba 
priam sa na naše stretnutia priamo teším.

■ REGIONPRESS: Vo vašom volebnom 
štábe bola v prvú marcovú noc prítomná 
aj verejnosť. Otvoríte občas pre bežných, 
naozaj obyčajných ľudí aj priestory vlády, 
parlamentu..?

■ Igor Matovič:  Určite áno. Otvorené vládnutie, 
kde budú môcť ľudia zažiť politiku zblízka, je jeden 
z mojich hlavných cieľov. To však zďaleka nie je len 
otvorený Úrad vlády pre verejnosť, ale mimoriadne 
otvorené informovanie ľudí o všetkom, čo vláda robí 
a pozvanie ľudí do spolurozhodovania o dôležitých 
rozhodnutiach našej krajiny.

■ REGIONPRESS: Napíšete, pán Matovič, 
ešte niekedy do REGIONPRESSu stĺpček? 
A prípadne, ako oslovíte svojich bývalých 
kolegov, jeho tvorcov a tiež jeho čitateľov?

■ Igor Matovič:  
Veľmi rád, ak by 
som taký priestor 
dostal. Uvidíme, 
(šibalský úsmev 
– pozn. red.) ... 
Pozdravujem vás 
všetci moji bývalí 
(a aj súčasní) 
blízki, chýbate 
mi, veľmi, ani 
neviete ako.

Za rozhovor ďakuje 
Igorovi Matovičovi 
Ivan Brožík

Neutečiem, kým mafi u neporazím
Ak budete mať pocit, že som zblúdil, dajte mi to vedieť

Mgr. Igor Matovič (11. máj 1973, Trnava) je slovenský politik a bývalý podnikateľ. Okrem iného, aj zakladateľ 
novín, ktoré práve držíte v rukách. Od roku 2010 je poslanec NR SR, najskôr za stranu SaS a neskôr ako 
predseda hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti. Muž, ktorý sa nehanbí za city, za zásady, ani za 
presvedčenie, že dobro musí raz zvíťaziť nad zlom. REGIONPRESSu poskytol nasledujúci rozhovor.

Ide mi o mimoriadne otvorené 
informovanie ľudí 

o všetkom, čo vláda robí
a pozvanie ľudí 

do spolurozhodovania 
o dôležitých rozhodnutiach 

našej krajiny.

■ zdroj foto SITA / AP
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INZERCIA
0905 915 039

13. marca 1934 
vznikla slávna disneyovská postavička káčer Donald (Donald 
Duck).

Výročia a udalosti
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • PERGOLY

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

zasklievanie terás

balkóny rámové
bezrámové

hliník. prístrešky BioClimatic pergoly

ZĽAVY AŽ DO 25% Možnosť výhry 250 €JARNÁ AKCIA

splátky od 98 €

splátky od 149 €splátky od 49 €

splátky od 99 € splátky od 249 €

zimné záhrady 
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Najlepšie elektro
2017 / 2018

Akcia platí od 06.03. 2020 do 12. 03. 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

Operačný systém Windows 10 Home 64-
bit, rozlíšenie displeja FHD (1920x1080), 
procesor Intel Core i5 8250U až 3.4 GHz, 
grafická karta: AMD Radeon 530 4 GB, 
pamäť RAM: DDR4 8 GB, úložný priestor 
SSD: 256 GB.

Lenovo IdeaPad 330-15IK
15,6“ notebook

569 €

256GB
SSD

8GB
RAM

ESET Internet 
Security

na 2 mesiace 
ako DARÈEK

ES

na
a

55” / 139 cm

SMART ANDROID LED, 4K Ultra HD, PPI 
1700 (50Hz), HDR10+ a Dolby Vision, 
DVB-T2/S2/C, H.265/HEVC, 4× HDMI, 
2× USB, CI+, USB nahrávanie, LAN, 
WiFi, Bluetooth, Miracast, HbbTV, herný 
režim, hlasové ovládanie, Ambilight, 
Netflix, Voyo, Google Assistant, Amazon 
Alexa, VESA 300×200 mm, Dolby Atmos
50” - 549€ / 65” - 799€

Philips 55PUS7304 / LED TV

599 €
899€

4K
UHD A+

300€
UŠETRI

Full HD digitálny prijímač, HDMI,SCART.
Obsahuje už kartu Plustelka. 2x USB,USB 
nahrávanie a prehrávanie(MKV, AVI, 
MPEG, MP4, TS, VOB, MP3, JPEG).H265/
HEVC.

Prijímaè Plustelka Amiko Impulse 
H.265 DVB-T/T2/C je urèený pre 
službu Plustelka.

41 99 €

Kefa na vlasy Revlon RVDR5222E je 
navrhnutá tak, aby v jednom kroku 
vytvorila vašim vlasom bohatý objem 
a žiarivý lesk. Kombinované štetiny. 
2 úrovne rýchlosti a 3 úrovne teploty. 
Ergonomická rukoväť. Chladná špička. 
Ionizačná technológia. Keramický 
povrch. Otočný napájací kábel.

Revlon RVDR5222E
Okrúhla kefa + fén 2v1 

54 90 €

Bezdrôtové slúchadlá s mikrofónom, do 
uší, konštrukcia uzatvorená, Bluetooth, 
hlasový asistent, krytie IPx0, frekvenčný 
rozsah 20Hz–20000Hz, citlivosť 105dB/
mW, impedancia 32 Ohm, menič 12mm, 
výdrž batérie až 3 h.

JBL TUNE 220TWS
Bezdrôtové slúchadlá

99 €

2 stabilné osky, 55 l zberný vak, rýchla výmena pracovných 
valcov bez použitia náradia, sklápateľná rukoväť na šetrenie 
miesta pri uskladnení a prepravu, 1500 Watt motor.

AL-KO Combi 36 E Comfort 
Prevzdušòovaè trávnika elektrický

128 €
139€

RO
KO

V

13%
UŠETRI

UŽ 33 ROKOV PRINÁŠAME POCIT DOMOVA

59,90€

NOVINKA

ŠTARTUJEME ZÁHRADNÚ SEZÓNU

3v1: frézovanie,
prevzdušòovanie

a zberanie

8kg
kapacita

A+++

Energetická trieda A+++, kapacita 
8 kg, hlučnost 66 dB, LCD displej, 
ochrana proti pokrčeniu, odložený 
štart, senzorová sušička: rozpozná, 
kedy je bielizeň vysušená na 
požadovanú úroveň, rozmery
VxŠxH (mm) 850 x 596 x 638.

649 €

AEG T8DBG68SC / Sušièka
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A ďalšie deti, ktoré bez pomoci ľudí ne-
majú šancu. Vžime sa do pozície ich ro-
dičov. Neváhajme, vzdajme sa škatuľ-
ky cigariet, čokolády, šunky, aspoň raz, 
prosím, veľmi prosím. Predstavte si, že 
máte vymeraný čas iba do júna 2020! Že 
vaše dieťa tu bude už len pár mesiacov.

Alexko má čas iba do 07/2020 na po-
danie lieku.

„V Bostonskej nemocnici určili Ale-
xa ako vhodného na podanie lieku Zol-
gensma. Cena samotného lieku Zolgens-
ma je 2,1 mil USD. My sa ale nevzdávame 
a čaká nás náročná cesta so snahou zís-
kať pre Alexa liek na jeho chorobu. Je ale 
dôležité, aby bol Alexovi podaný liek do 
jeho druhého roku, to znamená, do júla 
2020. Aj keď vieme, že čas plynie rýchlo, 
mať okolo seba dobrých ľudí nás posúva 
vpred a veríme, že ak spoločne spojíme 
sily, bude možné všetko! Ak sa nám to 
spoločne podarí, Alex začne nový život 
novým spôsobom. A jedného dňa mu po-
vieme, že ho zachránil celý svet pred ge-
netickým zlyhaním, ktoré mohlo zlomiť 
jeho život.“ Píšu rodičia Monika  a Marek.

Je to na nás! Zdá sak, že v tejto chvíli 
iba na nás!

FB: https://www.facebook.com/Alex-SMA-
-bojovn%C3%ADk-102602567940372/

IBAN: SK18 8330 00000021 0168 4316
Odkaz na transparentný účet:
h t t p s : // i b . f i o . s k / i b / t r a n s p a r e n -
t?a=2101684316

Pay pal: paypal.me/pools/c/8lpXL3fDB9
https://www.gofundme.com/f/alex-with-
-sma-needs-the-world-most-expensive-
-drug?utm_source=facebook

Ľudia ľuďom:
https://www.ludialudom.sk/vyzvy/7148

A ešte informácia o celonárodnej 
zbierke Slovenskej katolíckej charity, 
tiež pre deti. Počnúc Popolcovou stredou 
nachádzajú veriaci vo farnostiach po ce-
lom Slovensku Pôstnu krabičku, prípad-
ne môžu požiadať o jej zaslanie na adrese 
postnakrabicka@charita.sk. Krabičku si 
ukladajú doma na viditeľné miesto a ako 
do pokladničky do nej vkladajú finanč-
nú hodnotu toho, čoho sa počas pôstu 
zriekli. Od sladkostí či kávy až po materi-
álne statky, ktorými sa vzdávajú vlastné-
ho pohodlia pre dobro chudobných detí v 
subsaharskej Afrike.  

Tvárou deviateho ročníka je Emma-
nuel, osirelý chlapček z Ugandy, ktorý túži 
po tom, stať sa v dospelosti inžinierom a 
len vďaka slovenským darcom má šancu, 
aby to dokázal. Prostriedky, ktoré sa po-
čas zbierky vyzbierajú, slúžia na jeho pod-
poru, ale i podporu centier, ktoré SKCH 
vybudovala pre deti s podobným osudom. 

Z nášho vydavateľstva 
REGIONPRESS  vám všetkým 

ďakujeme!

Potrebuje nás Alex

» red

Firma prijme
pracovníkov 
s nemčinou
do panelárne
v Nemecku.

1850€ v čistom. TPP.
ZDARMA

doprava + ubytovanie...........................
0907 736 115 78
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až *1500,- € aj doma

www.iqospartner.sk

info@c-group.sk 0903 431 350
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PRIJMEME

3000 EUR/mesačne Brutto
Mäsiarov (Rakúsko)

Pomocníkov do výroby
(Rakúsko) 2800 EUR/mesačne Brutto

Ponuka
práce

Pre viac info: 0948 867 761
Mahax Slovakia, s.r.o. 78
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Hľadáme 
zamestnancov/kyne 

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

práca v sede. 

Mzda od 650€/brutto 
+ bonusy, strava 

zabezpečená. 

hľadá záujemcov na voľné pracovné miesto:

Spoločnosť PPS Group a.s. Detva

Prevádzkový elektrikár
s odbornou spôsobilosťou od  § 21 

Nástupný plat: od 785,- €  do 911,- € brutto
(Základná mzda* + platové rozpätie + výkonnostná odmena)
*Z toho základná mzda 613,00 do 690,00 €

Extra príplatky pre všetky hľadané profesie nad rámec
Zákonníka práce podľa platnej Kolektívnej zmluvy. 

Strojný zámočník a Zvárač kovov 
s osvedčením o skúške zvárača podľa STN EN ISO 9606-1 
(predtým 287-1): 135 P BW FM2 S t12  PF ss nb  a 135 P FW FM2 S 
t12 PF ml a s  požiadavkou predpísanej kontroly zvarov

Nástupný plat: od 785,- € do 940,- € brutto
(Základná mzda + platové rozpätie + výkonnostná odmena)
*Z toho základná mzda 613,00 do 735,00 € + Extra bonusy za nadvýkon

Obrábač kovov (frézar NC, horizontkár NC)
Nástupný plat: od 785,- €  do 911,- € brutto
(Základná mzda* + platové rozpätie + výkonnostná odmena)
*Z toho základná mzda 613,00 do 690,00 €

Požiadavky:
stredoškolské s maturitou

prax min. 1 rok v oblasti

zodpovednosť, precíznosť, spoľahlivosť, samostatnosť

-

-

-

Ponúkame Vám:
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

-

-

-

-

-

-

-

 Informácie pre nových kolegov: 

uchadzaci@ppsgroup.sk 

+421 905 852 756

Strojný zámočník - ohýbač 
Nástupný plat: od 785,- €  do 835,- € brutto
(Základná mzda* + platové rozpätie + výkonnostná odmena)
*Z toho základná mzda 613,00 do 652,00 €

Možnosť pracovať
aj na živnosť
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www.hilfe-in-wuerde.at
office@hilfe-in-wuerde.at

Ak máte záujem o dlhodobú spoluprácu a �nančnú istotu, kontaktujte nás

Sprostredkovanie opatrovateľskej
práce v Rakúsku už 15 rokov

0908 868 643 | +43 699 190 48 723 | +43 7672 722 51 12
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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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A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď

Základná zložka mzdy 
+ príplatky a 

UBYTOVANIE ZADARMO – NÁSTUP IHNEĎ 
, dispecing2@aii.sk

INZERCIA
0905 915 039
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������

���TO, RÝCHL���������������
stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

SETL SK
TESÁR
STAVEBNÝ ROBOTNÍK
�������������������

�����������������������������

�������������������������������������������
�������������������������������������������������

���������0903 848 030 I 0907 919 325
�������setlsk@centrum.sk

���

����������������������������������
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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 
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sklad ma 4 strediská jazdí sa na 

 

- Dochádzkový BONUS

Tel.: +421 908 914 180


	LC20-10_strana01
	LC20-10_strana02
	LC20-10_strana03
	LC20-10_strana04
	LC20-10_strana05
	LC20-10_strana06
	LC20-10_strana07
	LC20-10_strana08
	LC20-10_strana09
	LC20-10_strana10
	LC20-10_strana11
	LC20-10_strana12

