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MY OSLAVUJEME, 
VY DOSTANETE DARČEK!

Poistite sa u nás až s 30 % zľavou* 
a všetko zlé sa s nami na dobré obráti.

* Bližšie informácie o poistných produktoch, na ktoré sa zľava vzťahuje, 
a podmienkach jej získania sú dostupné na webovej stránke spoločnosti 

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, www.koop.sk, 
a v ktorejkoľvek jej pobočke.

KOO 20-007 KV 30 vyrocie - inzercia 102x137.indd   1 23.09.20   16:45
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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.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBúCIa (30.690 domácností)
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Máte dlhy ? Súdy ? Dražby ?
Vaše finančné problémy vyrieši

FINANČNÁ OCHRANA  0905 638 627

Keď zlyháva demokracia

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Ani vo sne by ma nenapadlo na jeseň 
roku 1989, ako účastníkovi demon-
štrácií na plných námestiach, že po 
tridsiatich rokoch budem rozmýšľať o 
zlyhávajúcej demokracii. 

S výnimkou jednej či dvoch krátkych 
epizód tu všetky doterajšie vlády demok-
raciu rozkladali od základov, vymenili si 
ju za partokraciu alebo bez okolkov obno-
vili iba naoko po revolúcii (prevrate) zru-
šený štvrtý článok ústavy o vedúcej úlohe 
strany v spoločnosti. Doteraz to pokojní a 
slušní ľudia ako-tak tolerovali, lebo po-
kojní a slušní ľudia sa vždy vyznačovali 
vysokou schopnosťou tolerancie na roz-
diel od buričstva, fanatizmu a extrému.

Prišla však pandémia a s ňou odchá-
dzajú posledné markantné znaky demo-
kratického antisystému. Demokracia je 
totiž podriadenie sa vášní delegovanej 
moci. Na Slovensku je to v súčasnosti 
naopak, vášne si z občanmi delegova-
nej väčšinovej moci robia rohožku pred 
dvere a utierajú si do nej svoje zablatené 
bagandže z tak obľúbenej poľnej výbavy. 
Prestávajú platiť pravidlá, aj tie, ktoré 
platili vždy a ani len nevstupujú do plat-
nosti pravidlá, ktoré prijíma každá de-
mokracia v čase svojho ohrozenia. A ak aj 
náhodou delegovaná moc nejaké vyhlá-

si, okamžite sa stane predmetom výsme-
chu a očividnej ignorancie. Sme v jasnej 
fáze zlyhávania demokracie. Ak zlyháva 
človeku organizmus, príbuzní ho zavezú 
k lekárom a tí stanovia diagnózu s cie-
ľom navrátiť jeho zdravie do pôvodného 
stavu. Ešte som nevidel lekára, ktorý by 
v takej situácii do rán vkladal ložiská 
baktérií a občas niekde ešte nejakú novú 
vytvoril. Vlastne, videl. Počul. Nedávno. 
Lebo naša demokracia zlyháva, zlyháva-
jú jej normy a princípi a niekto si myslí, 
že my, čo sme moc delegovali, sa s tým ti-
cho zmierime. Omyl, vážení extrémisti a 
anarchisti, hlboký omyl. Demokracia má 
prostriedky, ako sa navrátiť do normá-
lu. V zákonoch, v ústave, v mocenských 
zložkách, v orgánoch činných v trestnom 
konaní a v súdnictve. Je najvyšší čas, aby 
ich začala uplatňovať.

„Demokracia je umenie držať pra-
vidlá na uzde, aby nás ne-
museli držať na uzde iní.“ 
—  Georges Clemenceau 
francúzsky politik 1841 - 
1929.

Treba sa nám vrátiť 
pár krokov späť, iba-
že neviem - koľko! 
Všetko dobré - 
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Kompletná sada zimných kolies
LPG zdarma pri financovaní
Odklad splátok o 3 mesiace

Skladové vozidlá Dacia
Mimoriadna ponuka pre vás

Dacia odporúča  

Ponuka platí od 8. 9. do 27. 9. 2020 alebo do vypredania skladových zásob. Ponuka je len informatívna a nie je záväznou ponukou k uzavretiu kúpnej zmluvy. Ponuka kompletnej sady zimných kolies platí pre vybrané skladové vozidlá modelov Dacia Duster, 
Sandero a Dokker a platí podľa rozmeru pneumatík v základnej výbave konkrétnej verzie vozidla pri záväznej objednávke nového vozidla v termíne platnosti akcie. Značka pneumatík závisí od aktuálnej dostupnosti a jej voľba nie je možná. Odklad splátok o 3 
mesiace znamená financovanie s odkladom 3 mesačných splátok, ktoré ponúka na vybraných produktoch značkové financovanie Dacia Finance. Ponuka LPG pri financovaní zdarma (platí pre model Sandero, Duster) predstavuje dodatočnú zľavu 400 € s DPH 
platnú pre motorizácie TCe 74kW/100 k S&S LPG v čase platnosti akcie len pri záväznej objednávke nového vozidla pri financovaní s Dacia Finance. Dacia Finance znamená financovanie poskytované spoločnosťou UniCredit Leasing Slovakia, s.r.o. Dacia Duster: 
spotreba 4,1 – 6,1 (l/100 km), emisie CO2 108 – 140 (g/km); Dacia Sandero: spotreba 3,6 – 6,6 (l/100 km), emisie CO2 94 – 125 (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.

www.dealerweb.skMENO ALEBO LOGO DÍLERA, ULICA, MESTO, TEL.: +420 123 456 789

Tel.: +421 918 957 263, e-mail: anezka.lorinczova.tempus@partner.renault.sk
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60948 300 988

STROJOVÉSTROJOVÉ
POTERY

0905 915 039

VIZITKY

» Predám sud na kapustu 
40.l. je ako nový. 0909 106 
082

» Kúpim doma tkané plátno 
hrubé, vrecia šatky sukne 
kroje maľované truhlice 
striebro obrazy a iné starožit-
nosti 0909117320

» Ja som Oliver, som z Veľ-
kého Krtíša a hľadám si 
svoju spriaznenú dušu. 
MOJE ZÁĽUBY SÚ: TURISTIKA, 
PLÁVANIE, KULTÚRA, AUTÁ, 
MOTORKY, HĽADÁM SLEČNU 
Z LC, A OK OKOLIA, HĽADÁM 
BABU OD 19-32 ROKOV, BEZ-
DETNÚ, SLOB. A HLAVNE KA-
MARÁTSKU, 0951299216

Občianska
riadková
inzercia

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

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 uverejniť 
v ľubovoľných iných našich no-
vinách, LC zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zadnej 
strane vľavo dolu. Službu Plat-
baMobilom.sk technicky zabez-
pečuje ELET, s.r.o.

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na tejto strane.

16 ZOZNAMKA    

15 HĽADÁM PRÁCU    

0905 915 039

VIZITKY
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Žijeme v dobe, keď sa veľa ľudí učí 
sprostredkované 2D informácie (číta-
jú a počúvajú). Naši predkovia však 
mali viac 5D informácií (5 zmyslov 
- hmat, čuch, chuť, zrak, čuch), ktoré 
získavali prácou a skúsenosťou. 

Dnes máme veľa ľudí, ktorí vedia 
prezentovať a málo tých, čo vedia veci 
urobiť. Kuchár sa nenaučí variť čítaním 
receptov. Ani podnikateľ sa nenaučí 
podnikať čítaním kníh o slávnych pod-
nikateľoch a navštevovaním prednášok 
o podnikaní. Podnikanie sa učí podnika-
ním. Už vyše desať rokov to takto robíme 
v našej Podnikateľskej univerzite. Podni-
katelia si prinesú svoje problémy a riešia 
ich - podnikateľský model, vedenie ľudí, 
stratégiu, financie, procesy, organizáciu, 
inovácie, marketing a obchod, logistiku a 
služby zákazníkom a pod. Namiesto skú-
šok robia účastníci na projektoch zlep-
šenia svojich firiem, namiesto zápočtov 
ukazujú realizované zmeny a ich výsled-
ky. Neučí sa v univerzitnom areáli, ale 
priamo v podnikoch. Učiteľmi sú úspešní 
podnikatelia, učíme sa podnikaním, nie 
čítaním receptov. Študovali u nás stro-
jári, elektrotechnici, drevári, kamenár, 
ITčkári, farmári, obchodníci, učitelia, 
potravinári, podnikatelia s rôznymi služ-

bami, živnostníci aj ľudia z korporácií a 
štátnych podnikov. 

To najpodstatnejšie som však neča-
kal ani ja - vznikli pevné vzťahy a siná 
sieť spolupráce. Títo podnikatelia, na 
rozdiel od „vzdychačov,“ využili korona-
krízu ako príležitosť na inovácie a zlep-
šenie sveta. Prepájajú sa, pomáhajú si 
znalosťami a technológiami, ktoré majú. 
Prepájajú sa aj s komunitami, kde sú ľu-
dia v núdzi. 

Základný princíp podnikania je pri-
dávanie hodnoty zákazníkovi. Princíp 
inovácie je pridávanie úžitku a odstraňo-
vanie škodlivých funkcií - z výrobkov a 
služieb. lnovátori nie sú tí, čo majú krás-
ne prezentácie a míňajú eurofondy. Sú to 
tí, čo opravujú svet. Každý deň, vytrvalo 
a bez ohľadu na to, aké heslá sú vyvesené 
pri cestách a čo nám sľubujú politici. 

Neviem, kde by sa 
mohli stretnúť pod-
nikatelia s podnika-
teľskými legendami 
tak, aby s nimi mohli 
„variť priamo v ich 
kuchyni.“ V Pod-
n i k ate ľ skej 
univerzite sa 
to dá.

Nenaučíš sa variť čítaním receptov

» Ján Košturiak
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Disk  Mirage R17
Disk Monte Carlo R16
Disk Spider R15

75 €
80 €
57 €

DISKY:

Matador 145/80 R13
Good Year 185/70 R14
Nokian 195/50 R15
Master steel 195/55 R15
Matador 195/60 R15
Matador 205/60 R15
Good Year 205/50 R17
Nokian 235/60 R18

20 €
25 €
40 €

37,50 €
25 €
30 €
59 €
70 €

ZIMNÉ PNEUMATIKY:NEU ATIKY:NEUUMAUMA

&DISKY       PNEU
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Pracuj v Hradci KrálovéPracuj v Hradci Králové

OPERÁTOR VÝROBYOPERÁTOR VÝROBY  
145 KČ/ hod. po zapracovaní145 KČ/ hod. po zapracovaní
- 8 hodinové zmeny / ranné - denné - nočné- 8 hodinové zmeny / ranné - denné - nočné
- 12 hodinové zmeny /ranné - nočné- 12 hodinové zmeny /ranné - nočné
- dlhodobá práca- dlhodobá práca
- týždenné zálohy- týždenné zálohy
- výplaty načas- výplaty načas
- ubytovanie - ubytovanie 
   zabezpečené   zabezpečené

+420 603 450 207+420 603 450 207
Podmienkou je ukončené Podmienkou je ukončené minimálne učňovské vzdelanieminimálne učňovské vzdelanie
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41 5.10-11.10 Regionpress inzerát Hubert de Luxe   5.10-11.10 3,79 € SK 1
41 5.10-11.10 Regionpress inzerát Banány    5.10-11.10 0,75 € * 1
41 5.10-11.10 Regionpress inzerát Nutella    5.10-11.10 3,99 € * 1
41 5.10-11.10 Regionpress inzerát Kuracie prsé rezne  5.10-11.10 9,99 € * 1

41 5.10-11.10 Regionpress inzerát Kelt 1,5L    5.10-11.10 0,95 € SK 10
41 5.10-11.10 Regionpress inzerát Gouda syr    5.10-11.10 1,19 € * 13

41 5.10-11.10 Regionpress inzerát Gel na pranie-OMO 5.10-11.10 9,99 € * 1

Nutella  

399

-33%

(1 kg = 6,65)

600 g

5.99*

075

-41%
kg

1.29

Banány

CHLADENÉ

• var�ý typ B – pr�lohové 179

5 kg balenie

(1 kg = 0,36)

• bez kost�, v celku
499

-16%
cena za 1 kg

5.99

CHLADENÉ

319

-40%
cena za 1 kg

5.39
Kuracie prsné rezne

• rôzne druhy

025

-35%

(100 g = 0,17)

145 g

0.39*

013

-31%

(100 g = 0,33)

40 g

0.19

  
• rôzne druhy

029

-34%

(1 l = 0,19)

1,5 l

0.44

• jemne sýtená/sýtená

 

-31%
40 g40 g

u nás si nemusíte 
vyberať medzi

OD PONDELKA 5. 10. 
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379

-43%

(1 l = 5,05)

0,75 l

6.69*

Hubert de Luxe
• doux/rosé

Gél  
na pranie
• rôzne druhy
• v ponuke  

aj Prášok  
na pranie  
7 kg za 9,99 €

999

100 praní

(1 pranie = 0,10/ 
1 l = 2,00)

5 l

-40%
cena za 1 kg

Camembert   
• 4 kusy 299

4 x 120 g

(1 kg = 6,23)

480 g

• rôzne druhy

299

12 x 100 g

(1 kg = 2,49)

1 200 g

CHLADENÉ

539

-29%

(1 l = 7,70)

0,7 l

7.69*

Kelt 10°   
• svetlé výčapné pivo

095

-31%

(1 l = 0,63)

1,5 l

1.39

Gouda
• st�úhaná119

-25%

(100 g = 0,60)

200 g

1.59

zrejúca 

199

Supercena

(1 l = 2,65)

750 ml

• rôzne druhy

40 %  
alkoholu

 
... a mnoho ďalších výrobkov na 

TENTO TÝŽDEŇ

OD PONDELKA 
DO NEDELE

5. 10. - 11. 10.
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Informácia prišla z Českej republiky, ale 
signály začínajú naznačovať, že ide o 
všeobecný nadnárodný trend.

V Česku od začiatku leta stúpa počet 
záujemcov o kúpu chát či chalúp. Kvôli ras-
tu cien ľudia skúšajú financovať nákup hy-
potékami, banky však pokryjú maximálne 
70 percent ceny a nie každú chatu navyše 
prijmú do zástavy.

Pandémia oživila chalupárske gény. 
Predaj domčekov rastie, rýchlo miznú aj 
prenájmy chalúp a chát. V medziročnom 
porovnaní je po chatách a chalupách výraz-
ne väčší dopyt. Oproti vlaňajšiemu máju vy-
hľadávalo priamo chaty a chalupy celkovo 
o 47 percent užívateľov viac.Väčšina ľudí sa 
pripravuje na dlhodobejšie trávenia dovole-
niek na domácom území, ale je aj množstvo 
takých, ktorí utekajú z veľkých aglomerácií 
za bezpečím dostatočnej izolácie, kde nie 
sú hypermarkety, nákupné centrá, nočný 
zábavný priemysel a tranzitné masy ľudí. 
Nehnuteľnosti sa v drvivej väčšine prípa-
dov ponúkajú v dobrom stave a možno ich 
teda hneď bez ďalších väčších úprav začať 
využívať. Ich mediánová cena však za pár 
týždňov stúpla až o 30 percent, v niektorých 
odľahlých lokalitách až o 40 percent.

Pud sebazáchovy núti ľudí uťahovať sa 
do izolácie najmä v čase, keď vnímajú, ako 
nezodpovedne sa mnohí z nás voči epidé-
mii správajú. Na druhej strane, pomalý a dl-
horočný trend inklinácie k zdravému životu 
sa urýchlil a preto operatívne zuareagoval 
aj realitný trh. Napokon aj grafy chorob-
nosti a mapy nákaz ukazujú, že najlepšiu 
ochranu proti ochoreniu poskytujú odľah-
lé usadlosti, kde prakticky človek nemusí 
prísť do žiadneho neželaného kontaktu. Ak 
patríte medzi tých, ktorí nevyhnutne nepo-
trebujú k životu večerné párty, diskotéky 
a neustále prechádzky v nákupných cen-
trách, neváhajte, kým je ešte čas a ceny ako 
- tak prijateľné.

Ceny odľahlejších 
nehnuteľností stúpajú

» red
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 15. 10. 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%

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

• VODIČ "C" -  od 805 € mesačne brutto + osob. ohodnotenie  
Základná zložka mzdy 

+ príplatky a ODMENY 

NÁSTUP IHNEĎ 

Miesto výkonu práce BRATISLAVA
0911 / 721 409, recepcia@aii.sk

Letná údržba ciest a komunikácií v BA 

• VODIČ "B", "T" - 700 € mesačne brutto + osob. ohodnotenie 
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SBS
LAMA SK
príjme strážnikov
na DVP na prevádzky

v Lučenci

0948 356 675

3,333 € brutto/hodina
Nástup ihneď!
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tel.: 0905 484 848

brikety od 159€/t
AKCIA

3. októbra 1789  
vyhlásil George Washington prvý Deň 
vďakyvzdania.

Výročia a udalosti
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Strechy v objatí s prírodou
Zameranie strechy a cenová ponuka ZDARMA!!!

   www.blachotrapez.sk   |   www.chcemepomahat.sk

Viac info na webe: 
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- oddĺženie úverov

- zastavíme dražby

- zastavíme zrážky zo mzdy

0948 152 149
0908 984 147
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Prijmeme nových zamestnancov 
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OPERÁTOR VÝROBY
OBSLUHA VZV
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Viac info 
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0800 500 091


