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Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 30 690 domácností 

LUČENECKO
VEĽKOKRTÍŠSKO-POLTÁRSKO

č. 17 / 24. apríl 2020 / 24. rOčNíK

AUTOdielyAUTOservis

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

AJ PRE POĽNOHOSPODÁRSKE
STROJE A ZARIADENIA

AJ PRE POĽNOHOSPODÁRSKE
STROJE A ZARIADENIA

Ložiská • Guferá
 Klinové remene
      Manžety
        O- krúžky
             Filtre
               Oleje              
                 Spojovací materiál

.sk-10%

175/70 R14 STARFIRE 25,00 €/ks
195/65 R14 NOKIAN 31,00 €/ks
175/65 R15 PIRELLI 31,50 €/ks
185/60 R15 BARUM 47,80 €/ks
185/65 R15 CONTINENTAL 41,50 €/ks

TOTÁLNY VÝPREDAJAKCIOVÁ PONUKA
135/80 R13 MATADOR  25,00 €/ks
155/70 R13 KINGSTAR  27,00 €/ks
185/60 R14 YOKOHAMA 26,00 €/ks
185/60 R15 HANKOOK 40,00 €/ks
205/65 R15 MATADOR  40,00 €/ks

UŽ

OTVORENÉ!

ZÁHRADNÍCTVO

Kalonda
ZÁHRADNÍCTVO

Kalonda

Všetko pre Vašu záhradu a balkónVšetko pre Vašu záhradu a balkón

Záhradníctvo
Kalonda

    0907 133 813 
Zvolenská cesta, Lučenec
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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

Jana Gregušová   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)

Aj spomienky nás učia

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Naozaj som to nemal rád. Kopať a oko-
pávať záhradu, obrábať záhony so ze-
leninou, nosiť vodu, zalievať. Roboty 
na celú jar. Moja nebohá stará mama 
to zvládala. Aj sama. Pretože – záhra-
da musela byť. A keď sa varilo, nešla 
do supermarketu, ale za stodolu, s 
nožom v ruke a vybrala si čo bolo tre-
ba. Dopestovala si všetko. Zeleninu, 
ovocie, bylinky, aj niektoré koreniny. 
A nielen pre seba, ale pre celý dom a 
často aj pre menej pracovité susedy, 
ktoré v nedeľu o desiatej dobehli so 
slovami „Beta, nemáš pórek?“ Alebo, 
„Beta, nemáš patruželu?“ Stará mama 
Betka vždy mala, aj na rozdávanie.

Pritom nemala žiadnu farmu, ani skle-
níky, iba pôdu, ruky a silu. A aj tej pôdy 
jej stačilo pomenej. V horúcom lete si 
išla ruky vyťahať, čo nosila vodu spredu 
zo studne. Bojovala proti krtkom, ručne 
zbierala mandelinku zo zemiakov a stí-
hala aj domácnosť a v mladších časoch aj 
prácu na družstve.

Dnes kosíme trávniky a po mrkvu 
utekáme autom do supermarketu. Jablká, 
slivky a višne patria medzi najdrahšie 
ovocie, hrušky sú luxus. Samozrejme, z 
dovozu. Domácich niet. Kupujeme lacné 
citrusy a ešte lacnejšie banány a v lekár-
ňach umelé chemicky vyrábané vitamí-

ny. Zemiaky z obchodnej siete v komore 
začnú hniť po týždni, zemiaky zo záhrady 
vydržali v pivnici do mája nasledujúceho 
roku.

A my hnijeme v radoch počas čakania 
na voľný košík alebo možnosť vstupu do 
obchodu. 

Dnes sa tomu vzletne hovorí potra-
vinová bezpečnosť. V skutočnosti na 
Slovensku skôr nebezpečnosť. Stačí, aby 
kdesi uviazlo pár kamiónov a ani tú mrk-
vu do polievky nemáme. Čosi sa stane a 
vrhneme sa na obchody ako vyhladovaná 
svorka vlkov. Už nevieme žiť tak, aby sme 
využili všetky možnosti, ktoré nám okol-
nosti priam vnucujú.

Veď malú záhradku môžeme mať aj 
na balkóne, ale o tom až niekedy nabudú-
ce. Ja iba že až teraz vidno, ako je dobré 
zachovávať si zvyky starých rodičov, ako 
je dobré nebáť sa práce so zemou a ako 
je dobré zvýšiť vlastnú potra-
vinovú bezpečnosť aspoň 
čiastočným samozásobiteľ-
stvom.

Začína sa sezóna, ešte 
je čas. A tento rok aj čas 
najvyšší!

Nech sa vám 
darí
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PREDÁM BROJLEROVÉ KURIATKA, 
KALIMERO, HUSI, KAČKY, HUSO-
KAČKY, MORKY, MLADÉ SLIEPKY, 

ZMESKY • 0944 842 953

NEJDE VÁM BIZNIS?KONTAKTUJTE NÁS
lucenecko@regionpress.sk

0905 915 039

VIZITKY
0905 915 039

BUDE
DOBRE

#ZOSTANDOMA
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Sociálna poisťovňa informuje za-
mestnávateľov a SZČO o platení po-
istného za mesiac marec aj priamo, 
prostredníctvom SMS a e-mailu. Do-
teraz rozoslala okolo 500 tisíc mai-
lov a sms správ všetkým subjektom, 
ktoré majú v Sociálnej poisťovni 
nahlásené aktuálne kontakty. Žia-
dosti sa začínajú prijímať prostred-
níctvom elektronického formulára. 

Základnou podmienkou odkla-
du poistného je pokles čistého obratu 
alebo príjmu z podnikania a inej sa-
mostatnej zárobkovej činnosti o 40 per-
cent a viac. 

Nárok na odklad platenia odvodov 
si už teraz môžu podnikatelia uplat-
ňovať vyplnením a odoslaním elektro-
nického formulára, ktorý na tento účel 
pripravila Sociálna poisťovňa a zverej-
nený je na jej webovej stránke tu: Čest-
né vyhlásenie.

Pre získanie rýchlejšej spätnej 
väzby formou notifikácie o zapracova-
ní požiadavky je vhodné uprednostniť 
webovú verziu formuláru a jeho elek-
tronické odoslanie.

Ak niekto nedisponuje prístupom 
k internetu, je možné využiť aj listinnú 
podobu formuláru. Po vyplnení a pod-
písaní ho treba zaslať poštou na adresu 
príslušnej pobočky Sociálnej poisťov-
ne, prípadne doručiť do schránky v jej 
priestoroch.

Spôsob určenia poklesu čistého 

obratu a poklesu príjmov z podnikania 
a inej samostatnej zárobkovej činnosti 
je určený nariadením vlády Slovenskej 
republiky č. 76/2020 Z. z. z 9. apríla 
2020 o spôsobe určenia poklesu čistého 
obratu a príjmov z podnikania a z inej 
samostatnej zárobkovej činnosti.

Sociálna poisťovňa zároveň upo-
zorňuje, že čestné vyhlásenia na účely 
odpustenia povinnosti platiť poistné 
na sociálne poistenie za apríl 2020 
môže prijímať až po splnení nasledu-
júcich podmienok-musí to schváliť 
parlament, podpísať prezidentka SR a 
uverejniť Zbierka zákonov SR. Splnenie 
všetkých týchto náležitostí je možné 
očakávať v týchto dňoch a až po splne-
ní týchto náležitostí zákon nadobudne 
platnosť a účinnosť.

Hneď ako sa tak stane, Sociálna 
poisťovňa oznámi odvádzateľom po-
istného všetky potrebné skutočnosti 
a spôsob, akým bude potrebné doku-
menty prijímať.

Sociálna poisťovňa operatívne

» SP

Vláda predstavila občanom postup-
nosť krokov pri otváraní ekonomiky.

Ak sa situácia bude po stránke prie-
merného prírastku nakazených ob-
čanov vyvíjať dobre, to znamená, že v 
priemere nepribudne denne viac ako 
100 nákaz, bude sa pokračovať podľa 
plánu v tabuľke.

Ak počet infikovaných občanov 
prekročí denný priemer 150, uzavrie 
sa to, čo bolo otvorené v predchádzajú-
com kroku.

Ak bude počet infikovaných nad 
200, možno podľa vysvetlenia očaká-
vať úplné uzavretie všetkého – okrem 
lekární, potravín a drogérií.

Otváranie ekonomiky

» red

AKCIA
159€

s DPH
1 tona

• 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

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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.
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dáme!
Otvorme si srdcia 

a egÁ pokorme

Nech zavládne pokora
a odíde tá pohroma

27. apríla 2014 
uskutočnila sa kanonizácia pápežov Jána XXIII. a Jána Pavla II.

Výročia a udalosti



LC20-17 strana- 4

verejné zdravie / bývanie Najčítanejšie regionálne noviny
4

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   

»KÚPIM PIONIER JAWA 90 
SIMSON MANET 0915215406

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682. 

»ODKÚPIM VYZNAMENANIA 
0903868361

»Kúpim domáce tkané 
plátno, vrecia, kroje, suk-
ne, šatky a starožitnosti, 
0909117320
»Kúpim hokejové kartič-
ky slovenskej extraligy 
0908876988
Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na tejto strane.

14 RôZNE / iné    

Občianska
riadková
inzercia
15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

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.

»Hľadám v Lučenci a blíz-
kom okolí prácu na TPP v 
SBS, strážna služba, vrát-
nička (PREUKAZ - S ) platný. 
Poprípade v obchode- vy-
kladanie tovaru, alebo 
pracov. čistiarne alebo v 
Domove dôchod. pre seni-
orov, alebo v zdravotníctve. 
Kontakt: 0902740255

Úrad verejného zdravotníctva vydal s 
účinnosťou od 20. apríla nové karan-
ténne opatrenia, zamerané na pre-
venciu šírenia epidémie.

Všetky osoby, ktoré prídu zo zahrani-
čia, pôjdu do povinnej štátnej karantény. 
Výnimky platia pre niektoré skupiny – 
napríklad tehotné ženy, osoby nad 75 ro-
kov, osoby s vážnymi zdravotnými prob-
lémami, „pendleri“, vodiči a posádky 
nákladnej dopravy s cieľom zásobovať 
SR a podobne. 

Všetkým osobám, ktoré od 20. aprí-
la 2020 od 7.00 hod. vstupujú na územie 
Slovenskej republiky, sa nariaďuje izolá-
cia v zariadeniach určených štátom na 
dobu nevyhnutnú na vykonanie labora-
tórnej diagnostiky ochorenia COVID-19 
a následne po zistení negatívneho vý-
sledku sa tejto osobe nariaďuje domáca 
izolácia v celkovej súhrnnej dobe 14 dní. 
Po dobu domácej izolácie podľa predchá-
dzajúcej vety sa táto nariaďuje i osobám 
žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti.

Všetkým osobám, ktoré od 20. aprí-
la 2020 od 7.00 hod. vstupujú na územie 
Slovenskej republiky sa nariaďuje, aby 
bezprostredne po návrate do Slovenskej 
republiky oznámili túto skutočnosť a to 
telefonicky alebo elektronicky poskyto-

vateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý 
poskytuje zdravotnú starostlivosť v špe-
cializačnom odbore všeobecné lekár-
stvo, a s ktorým má uzatvorenú dohodu 
o poskytovaní zdravotnej starostlivosti 
alebo poskytovateľovi zdravotnej sta-
rostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú 
starostlivosť v špecializačnom odbore 
pediatria, a s ktorým má dieťa uzatvo-
renú dohodu o poskytovaní zdravotnej 
starostlivosti. Osoby, ktoré nemajú na 
území Slovenskej republiky uzatvore-
nú takúto dohodu sú povinné oznámiť 
umiestnenie do izolácie miestne prísluš-
nému lekárovi samosprávneho kraja. 

Všetkým poskytovateľom zdravot-
nej starostlivosti, ktorí poskytujú zdra-
votnú starostlivosť v špecializačnom od-
bore všeobecné lekárstvo alebo pediatria 
sa nariaďuje, aby všetkým osobám, ktoré 
v období od 20. apríla 2020 od 7.00 hod. 
vstúpili na územie Slovenskej republiky, 
vrátane osôb, ktoré s touto osobou žijú v 
spoločnej domácnosti, vystavili PN z dô-
vodu karantény pre COVID-19.

Opatrenie sa nevzťahuje na osoby, 
ktoré sú v ňom uvedené ako výnimky. 
Ich presná špecifikácia je na webovej 
stránke Úradu verejného zdravotníctva 
SR.

Nové karanténne nariadenia

» Zdroj: ÚVZ SR
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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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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 30. 4. 2020. 

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

splátky od 149 €

zimné záhrady 

splátky od 98 €

VYHRAJTE 400 €VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%

ĎAKUJEME!
záchranárom, sestrám

aj lekárom, predavačkám,
kuriérom, pekárom,
policajtom, hasičom,

šoférom autobusov,...
A všetkým, ktorí bojujú za národ!
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Nehrá sa futbal ani hokej. Ľudia 
nemôžu radiť trénerom a hráčom. 
Tak riešia koronavírus. Tisíce “ex-
pertov” diskutujú v médiách aká 
stratégia boja s vírusom je najlep-
šia. 

Mnohí analytici, kritici a experti 
akoby si nevšimli, že vo svete zúri 
pandémia a zomierajú tisíce ľudí. 
Jeden vševedko nedávno napísal, že 
jediná reálna alternatíva je, že sa bu-
deme musieť zmieriť s istým počtom 
ľudských obetí padlých na oltár hos-
podárskej záchrany. 

Pán novinár, choďte do prvej 
línie, a padnite za hospodársku zá-
chranu. Čo to je? Návrat do pôvodné-
ho stavu? Nechápete, že tento svet a 
spôsob nášho života a  hospodárenia 
musíme zásadne zmeniť?  Nikto dnes 
nevie, aké sú správne kroky proti ví-
rusu. Je to čierna labuť, nepoznaná, 
neočakávaná a s nepredvídateľný-
mi následkami. To, čo sa nám jeden 
deň javí ako dobré, sa môže ukázať 
nesprávne. Nečakajme jasnú a pre-
myslenú stratégiu. Je to experimen-
tovanie. 

Zažívam zázraky uzdravenia 
ľudí, ktorí k nám do Dobrého pastiera 
prichádzajú z ulice. Viete prečo? Lebo 
existuje kňaz, ktorý ich prijme takých 
akí sú, hľadá na nich niečo dobré a 
dáva im šancu to rozvinúť. Hľadať 
chyby na druhých robí niekedy dob-

re nám. Objavovať v druhých ľuďoch 
talenty a pomáhať ich rozvíjať, robí 
dobré tomuto svetu. 

Máme na výber - rozvíjať nega-
tivizmus alebo pomáhať dobru. Na 
úradoch v štáte je dnes veľa spolupra-
covníkov mafiánov, nášľapných mín, 
časovaných bômb a sabotáží. Zlodeji 
by sa radi vrátili. Buďme citliví, roz-
vážni a trpezliví.

Prestaňme preto hysterčiť, viesť 
kaviarenské reči a sústreďme sa na 
spoločné ciele. Máme šancu zachrá-
niť veľa životov, vyčistiť krajinu od 
veľkých zlodejov a vrátiť kľúče od 
našej ekonomiky na Slovensko - keď 
sa zameriame na domácich podnika-
teľov a inovátorov a začneme merať 
hrubý národný produkt. 

Keď opustíme preteky v raste 
spotreby a výroby. 

Keď začneme jeden na druhom 
hľadať to dobré. Musíme sa na svet 
po koronavíruse začat pozerať z úpl-
ne inej perspektívy. Milton Friedman 
kedysi povedal, že 
iba kríza prináša 
skutočnú zmenu, 
keď sa nemožné 
stáva nevyhnut-
ným. Máme šancu, 
aj napriek korono-
vým exper-
tom.

Koronoví experti

» Ján Košturiak

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!

Koronaman VYHODNOCUJE SÚŤAŽ 
Pred necelým mesiacom sme vyzvali podnikateľov, ktorí sa nevzdávali a bojujú 
s epidémiou korony aj ekonomicky, aby nám dali vedieť svoje nápady.

Dezinfekcia vozidiel ultrazvukom, 
Design Technology, Poprad  
Veríme, že podporou tohto projektu pomôžeme nielen 
jednej fi rme, ale cez podporu zdravia a udržateľnosti 
biznisu aj viacerých podnikateľov.

Študijné centrum BASIC, Senec  
Zákaz osobného stretávania veľa biznisov doslova vy-
pol. V prípade prechodu na online vzdelávanie  a kon-
zultácie je to naopak cesta, ako osloviť nových zákaz-
níkov aj z oblastí, kde ste doteraz nepôsobili. Veríme, že 
podpora pre senecké študijné centrum bude príkladom 
a inšpiráciou aj pre ďalších.

Spoločenská hra Kalórie,
Dom srdca Martin  
Obmedzenie pohybu sa prejavilo u viacerých na váhe 
a sekundárne aj na zdraví. Preto podporíme pro-
jekt, ktorý má nielen podnikateľský, ale aj zdravotný 
rozmer.

Predajne konceptu Farmfoods, 
AGROTRADE GROUP Rožňava
Značku a projekt Farmfoods vytvorili slovenskí 
farmári, ktorých podporíme pri ich snahe dostať do 
povedomia špičkové slovenské potraviny, vyrábané 
bez konzervantov a „éčok“, ktorých sú priemyselne 

vyrábané potraviny plné. Pre všetkých, čo sú kvô-
li vírusu doma a varia sebe aj deťom - nech jedia 
zdravé potraviny.

Potulný kováč Ladislav Gulyas, 
Sládkovičovo 
Zrušenie festivalov, jarmokov a ostatných vere-
jných podujatí, ale aj zatvorenie škôl zrušilo šancu 
na   prezentáciu viacerým remeselníkom. Umelecký 
kováč aktívne hľadá spôsoby, ako dostať jeho remes-
lo k ľuďom aj v dobe pandémie a keďže to bude 
príklad aj mnohých ostatných, radi ho v tom pod-
poríme.

Sľúbili sme vybrať:

5 projektov 5 000 EUR
KTORÉ PODPORÍME

INZERCIOU 
V HODNOTE

Dostali sme viac podnetov ako sme čakali a tak nám výber trval dlhšie. Odhodlanie a presvedčenie malých a stredných podnikateľov, ktoré 
obsahovali tieto projekty, bolo veľmi motivačné. Podporu si zaslúžil každý jeden. Napokon sme však vybrali 5 projektov, ktorým sa budeme 
venovať. Snažili sme sa zostaviť pestrý mix, ktorý obsahuje rôzne činnosti. Sú to tieto:
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Minister životného prostredia Ján 
Budaj sa pridal k iniciatíve na pod-
poru Európskej zelenej dohody a Ze-
lenej obnovy európskej ekonomiky. 
Tento dokument, ktorému vyjadrilo 
podporu už 13 európskych enviromi-
nistrov, vzala na vedomie aj vláda SR. 

Ambiciózny plán zeleného reštar-
tu európskej ekonomiky podporilo 
Slovensko ako prvý štát Vyšehradskej 
štvorky. „Všetci si uvedomujeme, že ná-
sledky koronakrízy budú bolestivé, ale 
nepotrvajú dlho. Avšak nečinnosť v pri-
jímaní opatrení proti klimatickej kríze 
by mali závažné a dlhodobé dôsledky. 
Záväzok dosiahnuť uhlíkovú neutrali-
tu je kľúčový. Využime šancu reštartu a 
urobme Slovensko zdravšou, čistejšou 
a úspešnejšou krajinou,“ povedal mi-
nister životného prostredia Ján Budaj.

Cieľom Európskej zelenej dohody a 
Zelenej obnovy európskej ekonomiky je 
podporovať inovačné technológie a en-
vironmentálne riešenia, ktoré posunú 
Európsku úniu dopredu. Zelená obno-
va môže oživiť hospodárstvo štátov EÚ, 
zasiahnutých dôsledkami pandémie 
COVID-19. Slovensko má šancu zara-
diť sa do programov zelenej obnovy 
európskeho hospodárstva, čo prinesie 

priaznivú politickú, ale aj ekonomickú 
pozíciu v rokovaniach o rozpočte EÚ na 
roky 2021 až 2027.

Environmentálne, zdravotné a eko-
nomické ciele sú vzájomne prepojené, 
preto je potrebné hľadať synergie prijí-
maných politík a stimulov. „Opatrenia 
môžu byť príležitosťou investovať do 
transformácie hospodárstva a techno-
logických inovácií, nových biznis mo-
delov, široko uplatňovanej adaptácie 
na zmenu klímy alebo tvorby nových 
zelených pracovných miest,“ zdôraznil 
šéf envirorezortu.

Európsku zelenú dohodu (Euro-
pean Grean Deal) možno prirovnať k 
cestovnej mape kľúčových politík EÚ 
a opatrení k dosiahnutiu klimatickej 
neutrality v roku 2050. 

Čo je zelený reštart ekonomiky

» red
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Spoločnosť PMP Montex s.r.o. poskytujúca služby v ob-
lasti montáží, rekonštrukcií, opráv a údržby technolo-
gických celkov ako aj v oblasti modernizácie výrobných 
zariadení a montáži a demontáži oceľových konštrukcií

HĽADÁ ZAMESTNANCOV 
do trvalého pracovného pomeru na pracovné pozície 

montér, potrubár, zámočník, zvárač, technik realizácie

PONÚKAME:
■ Mzdové ohodnotenie od 880 Eur/mesa-       
   čne podľa skúseností a zručností
■ Možnosť kariérneho a finančného rastu
■ Absolvovanie certifikovaných školení
■ Ubytovanie zabezpečené zamestnáva-   
    teľom

Kontakt: PMP Montex s.r.o., Vlčie hrdlo 90, 821 07  Bratislava www.pmpmontex.sk 

POŽIADAVKY
■ Manuálna zručnosť
■ Ochota cestovať
■ Flexibilita a spoľahlivosť
■ Technické/strojárske vzdelanie
■ Anglický jazyk – pokročilý – platí  
   pre pozíciu technik realizácie 

V prípade záujmu nám pošlite svoj životopis mailom na kariera@pmpmontex.sk. 
Do predmetu správy uveďte názov pozície o ktorú máte záujem.

INZERCIA
0905 915 039

28. apríla 1950 
sa v Československu odohrala akcia P – likvidácia gréckokatolíckej 
cirkvi.

Výročia a udalosti
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Platobný rozkaz je rozhodnutie súdu 
o  povinnosti žalovaného zaplatiť ža-
lobcovi jeho splatnú peňažnú pohľa-
dávku, ktoré je možné vydať aj bez 
vyjadrenia žalovaného a nariadenia 
ústneho pojednávania. 

Aktuálne prebieha najmä v elektronic-
kej forme, v tzv. upomínacom konaní. Aj 
po vydaní platobného rozkazu je možné 
dlh uhradiť žalobcovi - veriteľovi dobro-
voľne, avšak po právoplatnosti platobné-
ho rozkazu treba rátať so zvýšenými ná-
kladmi, spravidla s úrokmi z omeškania, 
súdnym poplatkom a  prípadne trovami 
právneho zastúpenia, ak je žalobca zastú-
pený advokátom. 

Proti vydanému (nie právoplatnému) 
platobnému rozkazu je možné sa brániť 
podaním odporu. Odpor musí byť poda-
ný v zákonnej lehote 15 dní od doručenia 
platobného rozkazu žalovanému. Lehota 
na podanie odporu je tzv. procesnou le-
hotou, čo znamená, že stačí, ak je odpor 
podaný na 15. deň na podateľni súdu, 
listovou zásielkou na pošte alebo elektro-
nicky. Na podanie odporu elektronickou 
formou je potrebné vyplnenie formulára 
zverejneného na stránkach Ministerstva 
spravodlivosti Slovenskej republiky a jeho 
autorizovanie zaručeným elektronickým 
podpisom. Odpor musí byť podaný na 
súd, ktorý platobný rozkaz vydal. Zákon 
pripúšťa taktiež odpustenie zmeškania le-
hoty v prípade vážneho, ospravedlniteľné-
ho dôvodu, nie je to však napríklad vtedy, 
ak si právnická osoba oneskorenie vyberie 

poštu z elektronickej schránky.
V odpore musia byť uvedené dôvody, 

prečo žalovaný s  platobným rozkazom 
nesúhlasí, prípadne prečo pohľadávku 
žalobcu popiera. Pokiaľ sú sporovými 
stranami účtovné jednotky (napr. SZČO), 
je nutné v  odpore uviesť, či žalovanému 
bola doručená faktúra, z ktorej vznikla po-
hľadávka, ktorá je predmetom platobného 
rozkazu, akým spôsobom bolo s faktúrou 
naložené, napr. či bola vrátená ako ne-
odôvodnená a teda či takúto pohľadávku 
eviduje žalovaný vo svojom účtovníctve. 

Odpor môže byť podaný len oprávne-
nou osobu, čo je žalovaný. Ak nie sú splne-
né všetky uvedené podmienky, súd odpor 
odmietne. Po úspešnom podaní odporu 
a zrušení platobného rozkazu, pokračuje 
sa v konaní na všeobecnom súde žalova-
ného.

V  prípade pohľadávky vyplývajúcej 
zo spotrebiteľskej zmluvy, je potrebné, 
aby žalobca pred podaním návrhu na vy-
danie platobného rozkazu minimálne 3 
mesiace vopred vyzval žalovaného na za-
platenie pohľadávky, inak je tento návrh 
neprípustný. Toto možno uviesť taktiež vo 
vyššie opísanom odpore.

Odpor proti platobnému rozkazu

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

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

V pracovnej atmosfére mimoriad-
neho stavu v Slovenskej republike 
a permanentného prijímania krízo-
vých rozhodnutí vláda prijala svoje 
programové vyhlásenie. V jeho pre-
ambule sa píše:

„Predkladáme svoj program v mi-
moriadne zložitej dobe pre Slovensko. 
Pandémia Covid-19 doslova paralyzo-
vala svet, Európu, ako aj našu krajinu. 
Vláda preto od prvého dňa sústreďuje 
mimoriadne úsilie na minimalizáciu 
zdravotných rizík a ochranu života ľudí. 
Zároveň prijíma opatrenia na ochranu 
pracovných miest, pomoc živnostníkom 
a postihnutým zamestnávateľom.

Napriek ťaživej situácii si uvedo-
mujeme, že očista Slovenska a sľúbe-
né zmeny pred voľbami nemôžu čakať 
dokonca súčasnej krízy. Predkladáme 
preto toto programové vyhlásenie, ktoré 
je najambicióznejším plánom na zmenu 
fungovania Slovenska k lepšiemu v jeho 
histórii.

Počas nášho vládnutia sa zaväzu-
jeme vždy hovoriť pravdu a čestne ko-
nať. K verejným financiám a štátnemu 
majetku budeme pristupovať ako dobrí 
hospodári a nebudeme tolerovať žiad-
nu korupciu. Zabezpečíme dôslednú 
rovnosť pred zákonom a budeme konať 
tak, aby sme výrazne zvýšili dôveru ľudí 
v štát a ľudí, ktorí ho reprezentujú. Včas-
ná a kvalitná zdravotná starostlivosť 
bude základ a výborné vzdelanie cieľ. 

Vytvoríme atraktívne podnikateľské 
prostredie s cieľom, aby zamestnan-
ci mali dobrú prácu za férovú mzdu. 
Chceme Slovensko vnútorne súdržné, 
silné a sociálne spravodlivé. Osobitnú 
pozornosť budeme venovať chudobným, 
chorým a slabším. Výrazne zvýšime 
potravinovú sebestačnosť Slovenska a 
nastavíme spravodlivý systém podpory 
poľnohospodárov. Rovnosť príležitostí 
bude základným kritériom akejkoľvek 
súťaže či výberového konania. Zmys-
luplnou informatizáciou premeníme 
Slovensko na inteligentnú, inovatívnu a 
transparentnú krajinu. Efektívnym vyu-
žívaním fondov EÚ znížime regionálne 
rozdiely a zvýšime ochranu životného 
prostredia. Budeme pôsobiť ako spoľah-
livý a zodpovedný partner v európskych 
a medzinárodných vzťahoch.“

Vláda už má svoj program

» red
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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

Tempus Car, Šafáriková 91, 048 01 Rožňava 
Tel.: +421 915 918 980,  +421 1918 957 263918 957 263  anezka.lorinczova.tempus@partner.renault.sk
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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

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia

KR

 
 

47
-0
64

100% záruka kvality
Sme tu pre Vás už 30 rokov

Chcete chovať hydinu?
PREDAJ VO VAŠOM OKRESE

Objednávky:
www.matejovdvor.sk

0902 466 448
0902 606 436
0902 692 290

Nosnice
Brojlery
Morky
Káčatá
Húsatá
Husokačky

Objednávky na MORKY
nahlásiť do 3.mája

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

�����������������������������

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

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

Ochranné rúško
so znakom
Slovenska

z edície
„ZVLÁDNEME TO“

PEKNÉRÚŠKA.SK

Doručenie kuriérom
do 24 hodín
priamo k Vám 

Ochr
so
Sl

„ZV

priamo k
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