
LC20-21 strana- 1

 

Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 30 690 domácností 

LUČENECKO
VEĽKOKRTÍŠSKO-POLTÁRSKO

č. 21 / 22. máj 2020 / 24. ROčNÍK

Lucenecko

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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Rýchlotest COVID – 19 IgG/IgM kvalitatívne zisťuje protilátky koronavírusu IgG/IgM
v ľudskej krvi, sére alebo plazme. Je určený ako skríningový test

a pomôcka pri diagnostike infekcie vírusu COVID – 19. 

Neštátne zdravotnícke zariadenie
Ul. K. Kuzmányho 1757/7, Lučenec

Objednávanie v pracovné dni v čase od 8:00 do 12:00 na tel. čísle: 0948 393 338
Cena testovania s výsledkom vyšetrenia: 35  €

RÝCHLOTEST
COVID–19 IgG/IgM
• okamžitý výsledok do 15 minút
• vysoká spoľahlivosť a presnosť

• 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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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)

Od prvého júna sa opäť otvoria zák-
ladné školy, do ktorých sa môžu vrá-
tiť žiaci prvého až piateho ročníka, 
dochádzka však bude dobrovoľná. 

Škôlkari a prvostupniari budú 
môcť stráviť jún v škole za prísnych 
podmienok. Bez klimatizácie, iba vo 
svojej skupine a s rezervným rúškom v 
skrinke. O otvorení školy od 1. júna roz-
hodne jej zriaďovateľ. Otvárať sa smú 
škôlky, 1. stupeň a 5. ročník základ-
ných aj špeciálnych škôl. V škôlke bude 
smieť byť v skupinách najviac 15 detí, v 
školách najviac 20 žiakov na jednu trie-
du. Pre žiakov, ktorí nepôjdu do školy, 
a pre vyššie ročníky bude pokračovať 
dištančné vyučovanie.

Premiér Igor Matovič informoval, 
že od tohto dátumu sa môžu vrátiť aj 
deti do materských škôl.

Minister školstva, vedy, výskumu a 
športu Branislav Gröhling povedal, že 
návrat do škôl bude sprevádzať viacero 
hygienických a bezpečnostných opat-
rení. O tom, či sa škola alebo materská 
škola otvorí, rozhodne zriaďovateľ.

„Rodičia budú môcť s deťmi zostať 
doma, ak sa tak rozhodnú,“ povedal 

minister školstva. Do materských škôl 
sa budú môcť v prvom rade vrátiť deti 
zdravotníkov, policajtov, vojakov a 
tých, ktorí v čase koronakrízy zabezpe-
čujú dôležité pozície, ale aj deti rodičov, 
pedagogických zamestnancov. Minis-
ter školstva poznamenal, že zverejne-
ný bude pomocný materiál k otváraniu 
materských a základných škôl. Podľa 
neho aj otvorenie jaslí by sa mohlo stih-
núť od 1. júna, ak nie, možno to bude o 
týždeň neskôr.

Predseda vlády Igor Matovič po-
znamenal, že základné umelecké ško-
ly môžu vyučovať individuálne, teda 
jedného žiaka. Bližšie podmienky, 
za akých sa bude konať takéto vyučo-
vanie, budú zverejnené v najbližších 
dňoch.

Prvý stupeň 
nastúpi dobrovoľne do škôl

» red
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Akciová ponuka platí od 11. 5. do 30. 6. 2020. Ponuka je len informatívna a nie je záväznou ponukou k uzavretiu kúpnej zmluvy. Mimoriadne zvýhodnenie až 4 000 € platí pre skladové vozidlá Renault ZOE a platí len do vypredania skladových zásob. Ponuka  
3 odložených splátok a 0% navýšenia platí pri financovaní s Renault Finance. Reprezentatívny príklad financovania pre Renault CLIO Zen TCe 100: Financovaná hodnota 3 867,50 €, doba financovania 36 mesiacov, 1. – 3. mesačná splátka vo výške havarijného 
poistenia 25,73 €, 4. – 36. mesačná splátka s úrokom 0% p.a. a s havarijným poistením 142,89 €, poplatok za spracovanie obchodného prípadu 0 €, predajná cena 1,20 €, poplatok pri ukončení lízingovej zmluvy 60 € , RPMN = 14,99 %. Celková čiastka, ktorú klient 
zaplatí 4 853,78 €. Renault Finance znamená financovanie poskytované UniCredit Leasing Slovakia, a.s.. Zmluvná záruka Renault 5 rokov/100 000 km (podľa toho, ktorá udalosť nastane skôr) sa riadi konkrétnymi záručnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou 
súčasťou kúpnej zmluvy. Nový Renault CLIO: spotreba 3,6 – 5,2 (l/100 km), emisie CO2 94 – 118 (g/km); Nový Renault ZOE: kombinovaná spotreba elektrickej energie 17,3 – 19,1 (kWh/100 km), žiadne emisie CO2 (g/km), trieda energetickej účinnosti A+; Nový Renault 
CAPTUR: spotreba 4,7 – 6,2 (l/100 km), emisie CO2 108 – 124 (g/km). Uvedené spotreby paliva a emisie CO2 sú zmerané metodikou stanovenou podľa platných právnych predpisov vyžadovaných pre homologizáciu vozidla. Vyobrazenie vozidla je len ilustratívne.

Mimoriadny bonus až 4 000 €
Odklad splátok o 3 mesiace
0% navýšenie

����������������� 

Jazdite hneď, plaťte neskôr
Skladové vozidlá Renault

MENO ALEBO LOGO DÍLERA, Ulica, Mesto
Tempus Car, Šafáriková 91, 048 01 Rožňava Tel.: +421 915 918 980,  918 957 263  anezka.lorinczova.tempus@partner.renault.sk
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Využite obdobie prerušenia dražieb nehnuteľností 
na riešenie Vašej situácie, nebude trvať večne

V prípade záujmu nás kontaktujte na 
tel.č. 0907 121 212 resp. na 

e-mailovej adrese reality2@dimarko.sk

Sme renomovaná obchodná spoločnosť podnikajúca 
dlhodobo v tejto oblasti a ponúkame viacero možností, 
ako túto Vašu situáciu vyriešiť ešte pred dražbou s využitím 

našich technických, právnych a finančných služieb.

HĽADÁME A KÚPIME
NEHNUTEĽNOSTI
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PLECHOVÉ GARÁŽE, VOLIERY PRE PSOV, 
   GARÁŽOVÉ BR ÁNY,   DOVOZ A MONTÁŽ CELÁ SR

TEL.: 0905 20 70 59 • www.kupdodomu.sk

INZERCIA
0905 915 039

VIZITKY
0905 915 039
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Aké sú príznaky a varovné signály 
u diabetika, na ktoré musí dávať po-
zor?

Rovnaké ako u nediabetika -  zvýše-
ná teplota alebo horúčka, suchý kašeľ a 
dýchavičnosť. Úvodné symptómy môžu 
byť ale u  diabetikov menej výrazné. 
Diabetici v  popísaných prípadoch mali 
zriedkavejšie horúčku, tlaky na hrudní-
ku alebo pocit skráteného dychu. Častej-
šie sa môžu vyskytnúť tráviace ťažkosti, 
napínanie na vracanie a vracanie. Dia-
betik navyše môže spozorovať neoča-
kávané rozkolísanie, alebo vzostup gly-
kémií. 

Ako prebieha diabetologické vyšet-
renie počas tohto obdobia?

Vyšetrenia prebiehajú v súlade s Me-
todickým usmernením hlavného od-
borníka MZ SR pre diabetológiu, ktoré 
sa upravuje podľa  vývoja pandemickej 
situácie. Všetci privítame, keď pravidel-
né kontroly budú môcť byť vykonávané, 
ako sú diabetici zvyknutí u svojho leká-
ra.  V  súčasnosti všetci diabetológovia 
veľmi ochotne poradia po telefóne, ma-
ilom, alebo niektorí aj cez videohovory. 
Ak si to situácia vyžiada, termín na kon-
trolu si dohodnete na presný deň a čas.

Čo je potrebné mať nachystané pri 
kontakte s diabetológom?

Keď zavoláte, majte k dispozícii údaje 
o nameraných hodnotách hladiny cukru 
a ak si meriate ketolátky, tak aj ich výsle-

dok. Sledujte si svoju spotrebu tekutín, 
majte prehľad, koľko tekutín za deň asi 
vypijete alebo užijete. Sledujte a  opíšte 
čo najpresnejšie svoje príznaky – únava, 
smäd, močenie, kašeľ, bolesť hrdla,... 

Čo mám robiť, aby sa zabránilo šíre-
niu COVID-19 v mojom dome - a čo 
mám robiť, ak má vírus v domácnosti 
niekto?

Všetkým hygienickým opatreniam je 
potrebné venovať zvýšenú pozornosť, 
hlavne umývaniu rúk a dezinfekcii po-
vrchov. Ak má niektorý člen domácnosti 
COVID-19 je diabetikovi najlepšie izolo-
vať sa do samostatného bytu, či chaty. 
Ak to nieje možné, o to viac je potrebné 
chorému dať iba vyhradený priestor 
v domácnosti.

Ovplyvňuje COVID-19  prístup k  an-
tidiabetickým liekom,  inzulínu, či 
zdravotníckym pomôckam?

Sledujte si, aby ste mali doma zásoby 
svojich liekov a  používaných zdravot-
níckych pomôcok minimálne na 1 me-
siac. Výrobcovia uvádzajú, 
že COVID-19 nemá v sú-
časnosti vplyv na  súčas-
né výrobné a distribučné 
schopnosti liekov pre dia-
betikov.

COVID -19 odpovede pre diabetikov

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

metabolizmu a výživy

Slovenská správa
pohľadávok a záväzkov, s.r.o.SSPZ
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43” / 108 cm
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V

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

Akcia platí od 22.05 do 28.05 alebo do vypredania zásob.

Philips 43PUS6504 / LED TV

4K
UHD

A

289 €

140€
UŠETRI

429



LC20-21 strana- 4

hlavu hore / služby, 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   

Občianska
riadková
inzercia

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682.

»ODKÚPIM VYZNAMENANIA 
0903868361

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na tejto strane.

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.

»Ak si slušná zavolaj od 50 
do 60 nebuďme sami je to 
kruté 0940333998

Je medzi nami veľa ľudí, ktorí sa točia 
okolo seba. Študujú, hľadajú, čo je 
pre nich dobré, sústredia sa na seba 
a nemajú odvahu niečo poriadne 
urobiť. Jozefovi Boh povedal: „Vstaň, 
vezmi si so sebou dieťa i jeho mat-
ku, ujdi do Egypta (Mt, 13,20),“ alebo 
„Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho 
matku a choď do izraelskej krajiny 
(Mt, 20,20).“ Na inom mieste sa píše: 
„Vstaň a choď, tvoja viera ťa uzdra-
vila“ (Lk 17,19) alebo „Vstaň, vezmi si 
lôžko a choď!“ (Mt, 9,6).

Slovo vstaň znamená aj prebudiť sa, 
vstať z mŕtvych alebo vyjsť z hrobu. Po-
trebujeme sa niekedy prebudiť zo svojich 
vlastných predstáv, pohodlia, lenivosti, 
strachu a neschopnosti konať. Po slove 
vstaň pokračujú Boh alebo Ježiš často 
slovom choď - vyber sa na cestu, rozbeh-
ni sa do sveta, postav sa prekážke, ktorá 
ti stojí v ceste.

Ježiš nás volá k proaktivite a inová-
ciám. Všetko sa začína vierou v to, čo 
nám hovorí. Musíme byť najskôr citliví 
k tomu, aby sme počuli jeho hlas. Vstať 
znamená opustiť svoju komfortnú zónu. 
Slovo choď nás nabáda k prvému kroku.

Zdá sa mi, že pribúdajú ľudia, ktorí 
majú problém „vstať a ísť.“ Nemyslím v 

nasledovaní Krista, ale aj v bežnom ži-
vote. Mladí ľudia sa ma niekedy pýtajú 
ako začať podnikať a ja som ešte nepri-
šiel na inú odpoveď ako je - začať. Mnohí 
sa nevedia rozhýbať a urobiť krok k man-
želstvu a založeniu rodiny. Nehovorím, 
že by sme mali robiť veci rýchlo a bez 
rozmyslu, ale skutočný svet poznávame 
iba tým, že vstaneme a vykročíme. Sku-
točnú prácu sa nenaučíme z kníh a pred-
nášok, ale iba z toho, že ju budeme robiť.

Máme dnes štyridsaťročné deti, 
ktoré sedia pri mame za pecou a premýš-
ľajú nad svojim životom a jeho zmyslom. 
Ich matkám by som poradil aby im pre-
stali posluhovať a povedali im: „Postav 
sa na vlastné nohy a choď do sveta.“ 
Len tým, že prekonáme obmedzenia zo 
svojho pohodlia a strachu dokážeme 
objaviť svoj skutočný talent a povolanie. 
Sme povolaní obohatiť 
tento svet, nie vyse-
dávať na mieste ako 
nemocní a malo-
mocní. Slová vstaň a 
choď nám hovorí Boh. 
On pozná našu ces-
tu a postará 
sa aj o našu 
ochranu.

Vstaň a choď

» Ján Košturiak
59
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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
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PREDÁM BROJLEROVÉ KURIATKA, 
KALIMERO, HUSI, KAČKY, HUSO-
KAČKY, MORKY, MLADÉ SLIEPKY, 

ZMESKY • 0944 842 953Lucenecko
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„Sme osemčlenná rodina so šiesti-
mi školopovinnými deťmi. Manžel 
je invalidný dôchodca, donedávna 
si privyrábal na brigádach,  ja som 
nezamestnaná na aktivačných prá-
cach. Deti sú teraz počas pandémie 
doma a treba im pripravovať jedlo. 
Niet za čo kúpiť ovocie, zeleninu, 
mäso, mliečne výrobky. Kupujeme 
múku, ryžu, cestoviny, strukoviny, 
mlieko, mäsové výrobky. Prosím, 
pomôžte nám nakúpiť aspoň zák-
ladné potraviny, aby sme nejako 
zvládli toto náročné obdobie.“

Je viacero možností, ako vám po-
môcť. V prvom rade je potrebné zistiť, 
či ste príjemcami potravinovej pomoci, 
a  to na stránke Slovenskej katolíckej 
charity u  príslušného okresného ko-
ordinátora, príp. na územnom spolku 
červeného kríža alebo na ústredí úradu 
práce. Príjemcami potravinovej pomo-
ci sú osoby v hmotnej núdzi alebo oso-
by v mimoriadne nepriaznivej alebo 
krízovej životnej situácii. Za mimoriad-
ne nepriaznivú alebo krízovú životnú 
situáciu sa považuje životná situácia 
krátkodobého charakteru, z ktorej sa 
občan alebo rodiny nedokážu sami do-
stať vlastným pričinením, napríklad, 
ak má osoba príjem pod úrovňou ži-
votného minima, pri náhlom vážnom 
ochorení živiteľa rodiny, pri strate živi-
teľa rodiny, osoby a rodiny zasiahnuté 
živelnými pohromami, a pod. Rodiny 

s  piatimi a  viac deťmi majú nárok na 
štyri potravinové balíčky. Okrem tzv. 
veľkej potravinovej pomoci je možné 
požiadať mestský úrad alebo Charitu 
aj o potraviny, ktoré im poskytujú ob-
chodné reťazce. Potravinové reťazce 
môžu potraviny darovať jednotlivcom 
alebo  organizáciám. Cieľom je zabrániť 
plytvaniu potravín, ktoré je vo veľkých 
aj malých reťazcoch bežné a pomôcť 
ľuďom v núdzi. Treba sa vopred ohlásiť 
na Charite, kde  sa potraviny z reťazcov 
roztriedia a rozdajú príjemcom. 

Na pomoc podobným osudom, 
ako je váš, sme aj my v Centre konkrét-
nej pomoci FEMINA vyhlásili finančnú 
zbierku na nákup a  distribúciu potra-
vín - Zje sa každé zrnko. 80 balíkov po-
travín pre rodiny v  núdzi. Pomôžeme 
a zodpovieme na vaše otázky aj cez čet 
na www.centrumfemina.sk.

Potravinové balíky pre rodiny v núdzi

» Zuzana Gajdošová
sociálna pracovníčka

Centrum konkrétnej pomoci FEMINA 
– projekt Fóra života

Firma L. Griffon ponúka dlhodobú prácu pre

MALIAROV V HOLANDSKU

0948 005 225
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STABILNÁ PRÁCA  V SLÁDKOVIČOVE, 
V POTRAVINÁRSKOM PRIEMYSLE

vhodná najmä pre ženy

Na otázky Vám radi odpovieme telefonicky 
na čísle: 0910 733 928

▪ Práca na živnosť  (pomôžeme s otvorením živnosti)
▪ Priemerný zárobok – 1000 € mesačne
▪ Výhodné ubytovanie za 180 € mesačne

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. 

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!

INZERCIA
0905 915 039

WWW.REGIONPRESS.SK
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Slovenská pošta si s Poľskom pripo-
mína 100. výročie narodenia pápe-
ža Jána Pavla II. a pri tejto príležitos-
ti vydala v pondelok (18. 5.) poštovú 
známku „Spoločné vydanie s Poľ-
skom: 100. výročie narodenia pá-
peža Jána Pavla II. (1920 – 2005)“ s 
nominálnou hodnotou 1,70 eura. 

Poštová známka s rozmermi 36,8 x 
26,5 mm, vychádza vo forme upravené-
ho tlačového listu so 6 známkami a 6 
kupónmi. Známku vytlačila technikou 
ofsetu spoločnosť Tiskárna Hradištko, 
s.r.o.

Motívom poštovej známky je Ján 
Pavol II. so svätožiarou s rodným do-
mom vo Wadowiciach v pozadí a ná-
metom kupónu je stretnutie Pápeža 
Jána Pavla II. s Jánom Chryzostomom 
kardinálom Korcom.

Súčasne s poštovou známkou je 
vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou 
FDC s dátumom 18. 5. 2020 a domicilom 
mesta Bratislava. Motívom FDC obálky 
je kľačiaci pápež pri modlitbe. Motí-
vom FDC pečiatky je holubica (symbol 
Ducha Svätého) a nápis Karol Wojtyla, 
1920 – 2005. FDC vytlačila technikou 
oceľotlače spoločnosť Tiskárna Hra-
dištko, s.r.o.

Autorom výtvarného návrhu poš-
tovej známky je poľský autor Maciej 
Jędrysik. Autorom FDC, rytiny FDC a 
FDC pečiatky je Mgr. art. Ľubomír Žá-
lec, ArtD. Ján Pavol II. – vlastným me-

nom Karol Wojtyla – sa narodil 18. mája 
1920 vo Wadowiciach v Poľsku ako 
druhý syn rodičom Karolovi Wojtylovi 
a Emílie, rodenej Kaczorowskej. Keď 
mal 9 rokov zomrela mu matka a o tri 
roky neskôr i jeho starší brat Edmund. 
Otec zomrel v roku 1941.

Počas 2. svetovej vojny začal tajne 
študovať teológiu, v ktorej po oslobode-
ní Poľska pokračoval na Jagellonskej 
univerzite. V novembri 1946 bol vysvä-
tený za kňaza, v júli 1958 bol vymeno-
vaný za pomocného biskupa v Krakove 
a v decembri 1963 sa stal krakovským 
arcibiskupom. 26. júna 1967 bol vyme-
novaný za kardinála. V konkláve 16. 
októbra 1978 ho kardináli zvolili za 
264. nástupcu sv. apoštola Petra – za 
pápeža. 

Bol prvým pápežom slovanského 
pôvodu. Jeho pontifikát trval 26 rokov 
5 mesiacov a 17 dní. Zomrel v sobotu vo 
Veľkonočnej oktáve 2. apríla 2005.

Storočnica Jána Pavla II.

» Zdroj: TS Slovenská pošta

Asi je to normálne, že s blížiacim sa kon-
com mája téma dovoleniek vyskakuje 
pomaly už aj z povestnej „chladničky“. 
Menej normálne je, že sa tak deje tento 
rok.

O dovolenkové dni prišli tí, ktorí mu-
seli zostať doma z práce. Väčšina z nich aj 
o peniaze. Súdiac podľa tlaku a kritiky na 
pomoc od štátu, sú mnohí doslova finančne 
na dne. Hrozia bankrotmi, osobnými ban-
krotmi, ukončením podnikania, zatvára-
ním živností.

Ale druhá najhlučnejšia mediálna 
téma sú zároveň dovolenky – v zahraničí, 
letecké, pri mori. Nejak mi to nejde do hla-
vy. Čakať na štátnu pomoc a zároveň takmer 
po troch mesiacoch prakticky bez práce aj 
na – dovolenky. Nemá to logiku. Niekde sa 
v niečom mýlime. Buď v tom, ako sme na 
tom biedne, alebo v tom, že po takom prvom 
polroku, ako je tento, je dovolenka pri mori 
to najnevyhnutnejšie. Byť bez príjmu, ná-
rokovať si štátnu pomoc a zároveň žiadať o 
možnosť cestovať k moru je naozaj viac ako 
divné. Možno žijem v inom svete, v inej re-

publike, asi... A to som nepožiadal štát ani o 
euro pomoci, hoci som živnostník. A ani to 
nespravím, lebo vidím, koľkí z nás ju potre-
bujú naozaj a súrne.

A keď už sme pri tých dovolenkách – 
čo tak spoznať Krivoklatskú dolinu, dolinu 
Červeného kameňa, obe na Považí, Alebo 
Látanú dolinu na Orave, či iné krásny našej 
prírody od krajného východu až po západ-
nú hranicu? Prípadne nafúkať kolesá na 
bicykli? Aj to je jedna z foriem, ako si pomô-
žeme navzájom tu, na Slovensku.

Lebo skutočne sa mi nezdá príliš efek-
tívne vyvážať našu štátnu pomoc napríklad 
podnikateľom na Jadrane. Použil by som aj 
iné výrazy, ale sem sa akosi 
nehodia. Keď sa reštrikčné 
opatrenia utlmia, naozaj by 
sme mohli aj s dovolenka-
mi začať u nás. O nič neprí-
deme, to mi, prosím, verte.

S pozdravom – 
hlavne zdravie vám 
– (a aj trochu rozu-
mu) 

Ach, tie dovolenky

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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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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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
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

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

Zľavy platia

do 1. 6. 2020. 

zasklievanie terás

splátky od 149 €

zimné záhrady 

splátky od 98 €

VYHRAJTE 400 €VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%

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
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