
LC20-20 strana- 1

 

Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 30 690 domácností 

LUČENECKO
VEĽKOKRTÍŠSKO-POLTÁRSKO

č. 20 / 15. máj 2020 / 24. ROčNÍK

Inzercia
0905 915 039

VIZITKY
0905 915 039

43
-0

01
3

BEZPEČNOSTNÉ OCEĽOVÉ DVERE

A KC I A   CENY, KTORÉ
                     NEZAŤAŽIA
RODINNÝ ROZPOČET 
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OKNÁ
A DVERE

DO 1 TÝŽDŇA

PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ OKNÁOKNNÁÁA HLINÍKOVÉ O ÁNNÁÁ

             
           

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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UMYVÁRKA
... tepovanie, leštenie 20€

0915 834 386

AUTOSERVIS AUTOSÚÈIASTKY
... 20 znaèiek oleja skladom
      0907 870 299

VÝPREDAJ LETNÝCH PNEUMATÍK

.sk-10%

KUPÓN
-16 €

Nakúp
za 50 €  

a dostaneš

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

Užívaj si bezstarostné
leto s Vianorom

... èistenie klímy ozónom od 10€
 ... servis klimatizácie od 25€

0911 870 299

Peter Kucej
Nejedlého 17, Luèenec
www.slovexpres.sk

Í

ommo

Všetko pre Vaše auto
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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)

Často sa hovorí o elitách národa. Za-
raďujú sa medzi nich vysokoposta-
vení ľudia. Žiaľ, je to často skôr galé-
ria úbohosti a biedy. 

Niektorí šéfovia si z univerzít urobili 
cestovné kancelárie. Ďalší predávajú 
diplomy politikom a podnikateľom. Sú 
univerzitné pracoviská, kde je úroveň 
vedy, výskumu a výučby veľmi nízka. 
Vedeli by však na svetovej úrovni vy-
učovať napríklad predmety zákulisné 
intrigy a žabo-myšie boje. Smutné sú 
aj rôzne machinácie a obchody pri voľ-
bách do senátov, voľbách funkcionárov 
a udeľovaní titulov. Plagiátorstvo a ko-
rupcia sú ďalšou chorobou niektorých 
univerzitných pracovísk. Najhoršia je 
však pýcha, ktorá sa spája s malosťou 
a provinčnosťou mnohých pracovísk. 
Mladí sú formovaní v nakazenom pro-
stredí. Je to ako dedičná choroba. Oni 
raz budú riadiť tento štát. 30 tisíc stre-
doškolákov odchádza každý rok radšej 
študovať do zahraničia. A nevracajú sa. 
Čo s tým? 

Ak hovoríme o slušnom Slovensku, 
tak nebude stačiť iba politická výmena. 
Budeme musieť očistiť mnohé oblasti 
našej krajiny. V poslednom období sme 
videli špinu, ktorou je zanesená oblasť 
súdnictva a polície. Podobné je to, žiaľ 

aj v školstve, poľnohospodárstve, do-
prave, životnom prostredí, hospodár-
stve aj v zdravotníctve. Okrem zvýšenia 
odbornosti bude nutná hlavne morálna 
očista. Tlak musíme vytvoriť všetci, 
ktorí tento štát spolufinancujeme a sme 
jeho zákazníkmi. Myslím si, že by bolo 
dobré prestať počúvať konferenciu rek-
torov Slovenska, akademikov, ktorí ve-
dia míňať peniaze, ale nevedia priniesť 
úžitok. Eliminovať treba aj rôzne zväzy, 
asociácie, „inovačné a podnikateľské“ 
agentúry, nadnárodné konzultačné 
firmy, ktoré sa podieľali na rozklade 
Slovenska v posledných rokoch. Máme 
dosť ľudí, ktorí majú pevný charakter 
aj kompetencie. Mafiáni z politiky a 
rôznych „elitných“ klubov ich však ne-
pustili tam, kde sa rozhodovalo o dôle-
žitých veciach. Otvorme dvere slušným 
odborníkom - mnohí 
sú skrytí vo svojich 
dielňach, labora-
tóriách a firmách. 
Niektorí doma, iní v 
zahraničí. Je ich dosť, 
len musia uveriť, 
že darebá-
ci začínajú 
prehrávať.

Bieda elít

» Ján Košturiak

INZERCIA
0905 915 039
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17. mája 1860    
sa narodil Martin Kukučín, slovenský spi-
sovateľ, dramatik a publicista († 1928).

Výročia a udalosti

Vtipy 
týždňa
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Pekný ďalší májový týždeň, vážení! 
Za nami je taký z tých chladnejších – 
veď akí by to boli zmrznutí svätí a Žof-
ka (ktorá podľa mojej nebohej starej 
mamy všetko „ociká“), ak by nebolo 
chladno a ak by nezapršalo?

Začalo byť už tradíciou, že do kaž-
dého čísla píšem dve redakčné slová, 
dva texty. A až v deň uzávierky sa roz-
hodujem, ktorú verziu pošlem kolegovi 
grafikovi na spracovanie. Pôvodne aj 
na tomto mieste mohlo byť iné zamys-
lenie. O ľuďoch, ktorí všetko ignorujú, o 
arogantných zúfalcoch, utápajúcich sa 
v nenávisti celého sveta, dokonca aj v 
nenávisti seba samých, o frajeroch, ktorí 
si myslia, že nad nich a ich momentálne 
potreby niet nikoho a ničoho. No – bolo 
tam toho akosi veľa o parazitoch. A my 
všetci máme predsa len svojich problé-
mov túto jar vyše hlavy. A mnohí z nás 
nielen svojich.

Stále sú medzi nami. Nežijú iba 
pre seba, pre svoju betónovým plotom 
obohnanú vilu s bazénom, pre svoj au-
topark vo svojej garáži a pre svoje zlaté 
kreditné karty. Z Dobrého pastiera V 
Kláštore pod Znievom mi dnes už po 
tých rokoch priateľ Ján Košturiak poslal 
stručnú správu - „boli sme testovaní a 
sme všetci, aj všetci naši sú zdraví“. Teda 
ľudia, ktorí sa starajú o tých, na ktorých 
už všetci zabudli, o osamelých, o bytosti 
nielen bez strechy nad hlavou, ale aj bez 

vlastnej postele a často aj bez pocitu, že 
sú ešte ľudia.

Áno, radšej som dal „zalomiť“ tento 
text. Epidémia nám veľmi veľa zobrala, v 
niektorých rodinách platili cenu najvyš-
šiu. A hoci je možno iba v medzičase, aj 
priniesla čosi nové. U mňa poznanie, že 
ľudia, ktorí vás nepodrazia, keď padáte, 
ešte žijú. Že vás podržia, dajú nádej, dob-
ré slovo. Aj keď – kým „TO“ prišlo – bolo 
oveľa viac počuť tých z opačného konca 
spoločenstva. A rozdrapujú sa stále. Lebo 
na nich ani pandémia nemá, na nich nič 
a nikto. Myslia si a mýlia sa. Ale to zistia, 
až príde ten ich čas.

Malo to byť dnes prevažne o nich, ale 
nie je. Veľmi sa teším zo šťastia v Dobrom 
pastierovi, zo šťastia v mnohých podob-
ných zariadeniach, zo šťastia zo života 
ako takého. Mali sme a mali by sme ešte 
pár mesiacov mať - „scisknutú ric“ - pre-
páčte, to tá stará mama a spomienky na 
jej rady.

Ale musíme žiť, tešiť sa, 
starať sa jeden o druhého, 
opatrovať odkázaných a 
oslovovať osamelých. Lebo 
sme ešte stále tu a ešte stále 
sme ľudia. A tak to má byť!

Veľa šťastia 
vám -

Pôvodne to malo byť inak

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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NAJLACNEJŠIE 

CEMENT
PORFIX 10 cm
POLYSTYRÉN 10 cm
SADROKARTÓN
STAV. LEPIDLO 20 kg
ZÁMK. DLAŽBA 6 cm
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
6,89 € /m
6,69 € /m
2,90 € /m

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

I. Madácha 16 - ROLMAL ŠAHY

STAVEBNINY

94
-0

06
6

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

Základná zložka mzdy 
+ príplatky a 

UBYTOVANIE ZADARMO – NÁSTUP IHNEĎ 
, dispecing2@aii.sk

19. mája 1883   
zomrel Samo Chalupka, slovenský roman-
tický básnik (* 1812).

20. mája 1940  
prišli do koncentračného tábora Auschwitz 
prví väzni.

Výročia a udalosti

0905 915 039
Inzerát, ktorý predáva
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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

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682. 

»Kúpim starožitný porce-
lán, obrazy, hodiny, tkané 
plátno, vrecia, kroje, náby-
tok a iné 0905406662

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.

»50 ROČNÁ Z KRUPI-
NY HĽADÁ PRIATEĽA. T 
0902374813 nie sms !
»DôCHODCA Z LC SI HĽA-
DÁ PRIATEĽKU DO 66R 
0949289203

Majú ľudia s cukrovkou väčšiu prav-
depodobnosť, že ochorejú na CO-
VID-19? Tak znie asi najhlavnejšie. 
Odpovedá pani doktorka Adriana 
Ilavská.

Diabetici sú rizikovou skupinou, 
náchylnejšou na akékoľvek infekčné 
ochorenie dýchacieho systému, či už 
spôsobeného vírusom, napríklad chríp-
ka, alebo baktériami. Diabetici majú 
oslabený imunitný systém, a  tým vyš-
šie riziko infekčných ochorení horných 
aj dolných dýchacích ciest. Vyššiu prav-
depodobnosť na ochorenie COVID-19 
majú diabetici s  horšou glykemickou 
kontrolou, teda vyššími glykémiami.

Majú ľudia s cukrovkou vyššiu prav-
depodobnosť, že budú mať pri in-
fekcii COVID-19 komplikácie?

U diabetikov je väčšia pravdepodob-
nosť výskytu závažných komplikácií 
spôsobených vírusom COVID-19. Vý-
skyt komplikácií závisí aj od stavu cuk-
rovky. Platí, čím lepšie kompenzovaný 
diabetik so stabilnejšími hodnotami 
glykémií, tým má riziko vzniku akých-
koľvek komplikácií menšie. Diabetes 
mellitus 2. typu je často spojený s obez-
itou a väčšina pacientov vyžadujúcich 

intenzívnu starostlivosť je obéznych. 
V situácii u nás, keď významne zvýši-
lo testovanie, môžeme pozorovať, že 
výskyt vážnych komplikácií alebo fa-
tálnych stavov je oproti ostatným kra-
jinám výrazne nižšie.

Líšia sa riziká pre ľudí s cukrovkou 
1. a 2. typu?

V súčasnosti nie sú ešte jednoznač-
né medicínske znalosti. Zatiaľ nie je 
dôvod predpokladať, že by boli rozdie-
ly medzi oboma najčastejšími typmi 
cukrovky. Najdôležitejší rozdiel je vo 
veku a  prítomnosti komplikácií. Platí, 
že diabetici 2. typu sú starší a majú viac 
komplikácií hlavne z dôvodu vyššieho 
veku a nie z dôvodu typu cukrovky. Ľu-
dia, ktorí už majú zdravotné problémy 
súvisiace s cukrovkou, budú mať prav-
depodobne horšie výsled-
ky a  riziko vážnejších 
komplikácií, ako ľudia 
s cukrovkou, ktorí sú 
inak zdraví, bez ohľa-
du na typ cukrovky, 
ktorý majú.

Diabetici a ich trápenia týchto týždňov

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

metabolizmu a výživy

AKCIA
159€

s DPH
1 tona
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PREDÁM BROJLEROVÉ KURIATKA, 
KALIMERO, HUSI, KAČKY, HUSO-
KAČKY, MORKY, MLADÉ SLIEPKY, 

ZMESKY • 0944 842 953

22. mája 1970 
sa narodil Róbert Remiáš, slovenský policajt známy z prípadu za-
vlečenia Michala Kováča ml. († 1996).

Výročia a udalostiLETÁKY
0905 915 039
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Sociálna poisťovňa (SP) vyzýva po-
istencov, aby po doručení zásielky o 
vymáhaní nedoplatku poistného boli 
pozorní a nedali sa oklamať podvod-
níkmi. 

Pokusy o podvod a neoprávnené vy-
máhanie dlhu zaznamenali klienti vo 
viacerých pobočkách Sociálnej poisťov-
ne.

Princíp podvodu je v týchto prípa-
doch podobný: Firma, ktorá je poisten-
covi neznáma, mu zašle upozornenie v 
listovej podobe o tom, že má uhradiť svoj 
nedoplatok v Sociálnej poisťovni. Infor-
máciu o reálnom dlhu čerpá zo zoznamu 
dlžníkov, ktorý je zverejnený na webovej 
stránke Sociálnej poisťovne, preto upo-
zornenie pôsobí dôveryhodne. Dlh, ktorý 
firma žiada zaplatiť ešte navýši o urči-
tú sumu (penále) a žiada ho zaplatiť na 
číslo účtu, ktoré však nepatrí Sociálnej 
poisťovni. V liste je priložená aj faktúra 
na navýšenú sumu so splatnosťou v krát-
kom čase.

Sociálna poisťovňa vyzýva pois-
tencov, aby si v takýchto prípadoch a 
pri akýchkoľvek iných pochybnostiach 
overili vymáhanie dlhu. Môžu tak urobiť 
osobne, v ktorejkoľvek pobočke Sociálnej 
poisťovne alebo telefonicky prostredníc-
tvom Informačno-poradenského centra 
Sociálnej poisťovne.

Sociálna poisťovňa vymáha dlžné 

poistné a penále tromi spôsobmi: v 
tzv. správnom konaní, prostredníctvom 
mandátnej správy alebo exekútora, av-
šak vždy až po tom, ako dlžníka najskôr 
vyzve na uhradenie dlhu písomne ori-
ginálnym rozhodnutím. Voči nemu sa 
dlžník môže do 15 dní odvolať. Dôležité 
je pritom vedieť, že Sociálna poisťovňa, 
ústredie i všetky pobočky majú účty 
otvorené výlučne v Štátnej pokladnici s 
kódom banky 8180.

Taktiež nezabúdajme, že v tomto vý-
nimočnom období sa Sociálna poisťovňa 
sústreďuje na iné povinnosti, vyplývajú-
ce z nariadení vlády a novej pandemickej 
legislatívy. Je naozaj malý predpoklad, že 
by sa venovala prioritne dlžníkom.

Zaradenie do zoznamu dlžníkov So-
ciálnej poisťovne si poistenec rýchlo pre-
verí tu: Zoznam dlžníkov - https://www.
socpoist.sk/zoznam-dlznikov-emw/487s

Pozor na zlodejov pod falošnou 
značkou SP

» Zdroj SP - spracované

• 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
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 0950 266 604 0950 266 604

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

BITU FLEX s.r.o. 
OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 1. 6. 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%
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INFOLINKA: 0800 611 211        INFO@CEZANTENU.SK

 

V O  V A Š E J  L O K A L I T E .
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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

ODLOŽTE SI NÁŠ INZERÁT
HYDINU PONÚKAME CELOROČNE

0944 113 140

AKCIA
 -2

5%
 

do konca m
ája

AKCIA
 -2

5%
 

do konca m
ája
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