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   GUFERÁ, LOŽISKÁ, TESNENIA, REMENE
SERVIS náprav, spojok, rozvodov, bŕzd, tlmičov
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MERANIE KAPACITY AKUMULÁTORA
A ÚČINNOSŤ CHLADIACEJ KVAPALINY
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BRZDOVÁ
STOLICA

kontrola bŕzd
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PLNIČKA
AUTOMATICKEJ
PREVODOVKY
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SERVIS DODÁVOK do 6 ton
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Slovenská správa

STAROSTI 

pohľadávok a záväzkov, s.r.o.
M. Rázusa 29, 984 01 Lučenec (Ipeľské tehelne)

SSPZ
0915 954 292

www.sspz.sk

S DLŽNÍKMI?
pohľadávky

pohľadávky dlžoby

dlžoby

nevyplatené
faktúry

nevyplatené
faktúry
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Karmána 20, Lučenec

047/433 4777, 0905 198 723 • Po-So: 7-19, Ne: 9-19047/433 4777 0905 1047 4777

Konzumácia v interiéri nebude možná

Aj naďalej si môžete prísť

zakúpiť naše zákusky

Ako pijavice

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Moc neskutočne chutí. Niektorí sa 
jej nemôžu dojesť. Lenže – nekon-
trolované prejedanie sa dosť ochro-
muje činnosť mozgu.

Na druhej strane, sú aj takí, ktorí 
ho zas až tak bystrý nemajú ani v lač-
nom stave. V zásade však platí, že v 
stave presýtenosti sa mozgu nedostáva 
až tak veľa krvi a najmä kyslíku v nej. 
Krásny príklad máme v posledných 
dňoch za oceánom. Tam sa manželský 
pár Trumpovcov tak opil mocou, že v 
žiadnom prípade si neuzná, že splno-
mocnenie na výkon moci od voličov 
už dávno stratil. Žije v presvedčení, že 
moc je jeho, je jej vlastníkom, správ-
com, vykonávateľom. A ešte k tomu 
nikým a ničím neobmedzený. Ani len 
časom.

Pijavice sú v podstate (už na po-
hľad) nie celkom „apetitlich“ živočíchy. 
Prisajú sa a žijú si. Ale lapiduchovia už 
dávno zistili, že popri tom majú aj jed-
nu dobrú vlastnosť – keďže sú nenažra-
né a vysávajú čo im sily stačia, občas 
vysajú aj to zlé, čo sa v organizme člo-
veka nachádza.

V politike je to podobné. Pijavice 
nášho štátu, ktorých sú teraz plné titul-
ky médií, vysali z jeho občanov aj ne-

všímavosť, nepozornosť, ľahostajnosť. 
To by si mali všimnúť najmä súčasní 
„mocní“. Lebo história, ak sa z nej ne-
poučíme, sa rada zvykne opakovať.

Prisať sa na moc a zabudnúť na os-
tatných, dokonca aj na tých, ktorí k nej 
pomáhali. To je také – no – dosť nízke, 
ak nie hlavne smutné. Opiť sa tou mo-
cou, prestať uvažovať a robiť už len to 
a tak, aby sa tá moc nijak neoslabila. 
Používať na jej udržanie metódy, kto-
ré sa často pohybujú nielen na hrane 
etiky, morálky a empatie, ale už aj zá-
kona, nehovoriac o slušných mravoch. 
Je smutné, že to platí pre takmer každú 
moc a nielen na Slovensku. Výnimky 
sú voličmi nepochopenou raritou. Vý-
nimky sa totiž považujú za slabochov. 
Dokonca aj moc samotná podlieha 
strachu z toho, že by mohla pôsobiť 
slabošsky, ak by sa správala slušne, 
korektne, chápavo, povzbu-
dzujúco a nie zastrašova-
la, vydierala nútila...

„Prístup k moci by 
mal byť zakázaný tým, 
ktorí ju milujú.“ Myslel 
si  Platón. 

Pekný týždeň, 
vážení čitatelia

20. novembra 2016   
pápež František zatvoril na vatikánskej Bazilike svätého Petra Svätú 
bránu milosrdenstva a zakončil mimoriadny Svätý rok milosrdenstva. 

Výročia a udalosti
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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)

» KÚPIM SIMSON aj diely. 
0949505827 

» Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682

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.

16 ZOZNAMKA    

15 HĽADÁM PRÁCU    

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na tejto strane.
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• MAĽOVANIE
• STIERKOVANIE
• STAVEBNÉ PRÁCE

Sociálna poisťovňa upozorňuje živ-
nostníkov a ostatné samostatne zá-
robkovo činné osoby (SZČO), ako aj 
zamestnávateľov, ktorí počas prvej 
vlny pandémie využili možnosť od-
ložiť si splatnosť poistného na sociál-
ne poistenie za mesiace marec, máj, 
jún a júl 2020 („pandemické“ me-
siace), aby nezabudli na povinnosť 
uhradiť platby do 31. decembra 2020. 
Aj vzhľadom na to, že ich počas po-
sledných týždňov roka čaká náročné 
finančné obdobie, je vhodné si platby 
vopred naplánovať, rátať s nimi a vy-
hnúť sa riziku, že sa stanú dlžníkmi.

Sociálna poisťovňa bude SZČO a 
zamestnávateľov na povinnosť uhradiť 
odložené platby poistného za „pande-
mické“ mesiace upozorňovať aj pros-
tredníctvom e-mailových správ. Ide o 
ústretovú službu Sociálnej poisťovne, 
mimo jej zákonných povinností. Upo-
zornenia dostanú tie subjekty, ktorým 
Sociálna poisťovňa zaslala aj mailovú 
notifikáciu o zapracovaní čestného vy-
hlásenia k odkladu poistného, teda na 
nich eviduje mailový kontakt.

Odložené splatnosti poistného na 
sociálne poistenie za „pandemické“ 
mesiace uhrádzajú SZČO i zamestnáva-
telia na účet príslušnej pobočky Sociál-
nej poisťovne v Štátnej pokladnici buď 
naraz, jednou sumou za všetky mesiace 

(v tomto prípade ako špecifický symbol 
uvádzajú jeden z „pandemických“ me-
siacov, za ktorý majú odloženú splat-
nosť, napr. ak majú odloženú splatnosť 
za mesiace 3, 5 a 6, tak ako špecifický 
symbol uvedú 032020 alebo v tvare 
202003), alebo postupne a osobitne 
zvlášť za každý mesiac, za ktorý majú 
odloženú splatnosť, najneskôr však do 
predĺženej splatnosti poistného do 31. 
decembra 2020. Odporúčame odložené 
platby poistného uhradiť osobitne od 
platby poistného za aktuálne obdobie.

Variabilný symbol zostáva nezme-
nený a je ním číslo odvádzateľa poist-
ného, ktoré prideľuje Sociálna poisťov-
ňa.

O odklad zaplatenia poistného za 
tieto mesiace požiadalo spolu 24 202 
odvádzateľov poistného, z toho 11 193 
SZČO a 13 009 zamestnávateľov. 

Ak zamestnávateľ alebo povinne 
poistená SZČO zaplatia poistné do 31. 
12. 2020, teda včas a v správnej výške, 
Sociálna poisťovňa im nepredpíše pe-
nále. Ak tak nespravia, Sociálna pois-
ťovňa im toto penále predpíše a pokiaľ 
čerpali niektorú z dávok nemocenské-
ho poistenia v spomínanom období, 
kedy mali povolenú splatnosť, tak tieto 
dávky budú musieť vrátiť.

Čas na zaplatenie 
odloženého poistného sa kráti 

» Zdroj: SP



LC20-46 strana - 3

SLUŽBYLUČENECKO
3

43
-0
18
8

A. Jiráska 5339, Lučenec

0918 476 139
predaj.citroen@autoviba.sk 

www.autoviba.sk

VO FARBÁCH
NOVÝ CITROËN C3
TERAZ V 97 FAREBNÝCH
KOMBINÁCIÁCH

10 690€UŽ
OD

2 NEDC: 4,2 – 4,3 l/100 km a 96 – 98 g/km.

C I T R O Ë N  B E R L I N G O

PRE RODINU
AJ PODNIKANIE

BERLINGO BEST OF
PURETECH 110

už za14 990 €
DOSTUPNÉ IHNEĎ

SKVELÁ
VÝBAVA

Akcia platí do 31. 12. 2020. Mix spotreba a emisie CO2 NEDC: 4,8 – 4,9 l/100km a 122-125 g/km.
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A. Jiráska 5339, Lučenec

0915 876 020
predaj.peugeot@autoviba.sk 

www.autoviba.sk



LC20-46 strana - 4

SLUŽBY Najčítanejšie regionálne noviny
4

33
-0

07
3



LC20-46 strana - 5

KULTÚRA / SLUŽBYLUČENECKO
5

Do divadla či galérie z vlastnej obý-
vačky? V sobotu 14.novembra 2020 
bude možné všetko. Aj to, len tak,  
v domácom oblečení, pozrieť si z 
pohodlia vlastnej sedačky podľa 
vlastného výberu virtuálne výsta-
vy, komentované audio či video 
prehliadky, kurátorské sprievody, 
prednášky, diskusie, inštruktážne 
videá, herné zóny, kvízy a iné zau-
jímavé aktivity a miesta vybraných 
slovenských múzeí a galérií. 

Online Noc múzeí a galérií 2020 
sa odohrá v sobotu 14.novembra od 
15h do 24h na webovej adrese nmag.
snm.sk, kde sa návštevníkom virtuál-
ne predstaví so svojou online ponukou 
20 múzeí a galérií v Bratislave a spolu 
s nimi aj všetkých 18 špecializovaných 
múzeí Slovenského národného múzea 
po celom Slovensku.

Organizátorom akcie, ktorá je už 
XVI. ročníkom populárneho celoeu-
rópskeho podujatia Noc múzeí a galé-
rií (len v tomto roku kvôli pandémii s 
posunutým termínom z tradičnej tretej 
májovej soboty na november a zmenou 
charakteru na online podujatie) je Slo-
venské národné múzeum v spolupráci 
so zbierkovými inštitúciami v Bratisla-
ve. 

Hoci posunutý novembrový termín 
mal byť pôvodne spojený s návštevou 

„kamenných“ kultúrnych inštitúcií, 
kvôli druhej vlne pandémie sa SNM 
rozhodlo Noc múzeí a galérií predsa 
zorganizovať aspoň v online forme. 

„Slovenské národné múzeum má 
síce s koordináciou tohto obľúbeného 
podujatia na Slovensku dlhoročné skú-
senosti, no tento špeciálny online roč-
ník predstavuje novú výzvu. Verme, 
že si aj táto snaha o priblíženie kultúry 
širokým vrstvám spoločnosti online 
cestou nájde svojich priaznivcov. 

Bolo by „fajn“, ak by sa ponuka 
múzeí  a galérií v online svete v budúc-
nosti začala stále viac približovať tej v 
„kamenných“ kultúrnych inštitúciách. 
Aby tak ľudia,  ktorí možno nemajú 
čas chodiť do múzeí a galérií častejšie, 
prípadne sa žiadne väčšie múzeum či 
galéria v blízkosti ich domova nena-
chádza, do nich zavítali z času na čas 
aspoň virtuálne,“ povedal generálny 
riaditeľ Slovenského národného múzea 
Branislav Panis.

Program online Noci múzeí a galé-
rií 2020: nmag.snm.sk

Z obývačky rovno 
do múzea? Prečo nie?

» Zdroj: SNM
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16. novembra 1989  
V Bratislave sa uskutočnil nepovolený študentský pochod za lep-
šie podmienky v školstve 

Výročia a udalosti
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Ka�ica
• s drobmi
• cca 1,9 – 2,4 kg

CCHHLLAAADDEENNNÉÉ

079

-43%
kg

1.39

Mandarínky  

Brav�ové 
mäso v skle  
• rôzne druhy

229

500 g

(1 kg = 4,58)

219

-45%
cena za 1 kg

3.99

CCHHLLLAADDEENNNÉÉ

Kura krá�ovské
- Welfare chov 219

-26%
cena za 1 kg

2.99**

10 kg
XXL balenie

Konzumné zemiaky neskoré
• varý typ B – prílohové

309

-52%

(1 kg = 0,31)

10 kg XXL balenie

6.49*

Camembert

095

150 g

(100 g = 0,63)

 

0 kg

u nás si nemuste 
vybera� medzi

ERSTVOS OU, 
KVALITOU A CENOU

OD NEDELE 15. 11.

Ponuka tovaru platí od 15. 11. do 22. 11. 2020 alebo do vypredania zásob. Chyby v tla�i vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zien v baleniach a varantoch ponúkaného tovaru. Odber ožný len v obvyklo nožstve.

Nitan/Paprkáš
• krájaný

089

120 g

(100 g = 0,74)

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 29. 10. 2020.
**Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 5. 11. 2020.
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179

-51%

(1 kg = 6,63 - 5,97)

270 - 300 g

3.69

Milka �okoláda
• rôzne druhy

Staroprame� 
Smchov
• multpack 349

8 x 0,5 l

(1 l = 0,87)

4 l

Spišiacka 
Borovi�ka  
• v ponuke 

aj Spišiacka 
Jahodovica 
1 l za 12,99 €

40 % 
alkoholu

799

1 l

Capr-Sun 
• rôzne druhy 249

10 x 0,2 l

(1 l = 1,25)

2 l

Šalátové uhorky 044

-44%
kus

0.79

... a mnoho �alšch výrobkov na www.lidl.sk
Ponuka tovaru platí od 15. 11. do 22. 11. 2020 alebo do vypredania zásob. Chyby v tla�i vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zien v baleniach a varantoch ponúkaného tovaru. Odber ožný len v obvyklo nožstve.

OD NEDELE
15. NOVEMBRA

Smotanový 
jogurt  
• rôzne druhy

029

200 g

(100 g = 0,15)

ýSS ý

Smotanová 
náterka 
klasik

085

250 g

(1 kg = 3,40)

Instantá 
káva 399

300 g

(1 kg = 13,30)259

4 x 2 l

(1 l = 0,32)

8 l

Kofola

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 29. 10. 2020.

CCHHLLLAADDEENNNÉÉ
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 30. 11. 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 45%

Keď sa spúšťalo testovanie, niektorí 
kritici varovali pred tým, že to ešte 
nikto neskúšal a budeme prví. Nie 
som odborník na testovanie, ale čo je 
zlé na tom, ak niekto vyskúša niečo 
ako prvý? 

Môže to byť prejav kreativity, ino-
vatívnosti alebo odvahy. Patrik Paul so 
svojim tímom vyvinul a vytlačil na 3D 
tlačiarni prvý elektrobicykel na svete. 
Bol som hrdý na to, že som bol pri tom, 
aj keď to mnohí ľudia spochybňovali. 
Patrik našiel novú cestu vývoja a výroby 
individuálnych elektrobicyklov a ukázal, 
že na Slovensku pracujú špičkové dizaj-
nérske a vývojové tímy. Spomínam si, 
ako som pred vyše 20 rokmi v centrále 
Fraunhoferovej spoločnosti prezentoval 
nápad založenia spoločného podniku. 
Boli sme prví a až potom nasledovali 
ďalšie krajiny. Keď je Peter Sagan prvý, 
tak sa celé Slovensko raduje. Keď chceme 
spustiť zložitú logistickú operáciu, tak ju 
spochybňujeme. Môžu prísť rôzne pandé-
mie, prírodné katastrofy alebo vojenské 
konflikty a my budeme potrebovať dobrú 
súčinnosť medzi vedením štátu, región-
mi, armádou a občanmi. Berme to teda 
aj ako celoslovenské cvičenie spolupráce. 

Sú chvíle, keď je lepšie spojiť sily, ako 

si dokazovať kto je viac, alebo šíriť medzi 
ľuďmi rôzne nezmysly o smrtiacich na-
norobotoch od Billa Gatesa, ktoré nám 
ilumináti s mimozemšťanmi vstreknú do 
tela. Bill Gates už dávno vymyslel svoju 
zbraň na ničenie ľudí a sveta - katastro-
fálny program pod názvom Windows. 

Žiaľ, mnohí tam hore, ani netušia, 
čo nevedia. Bojujú o to, aby si uchráni-
li „svoj piesoček“ na ministerstvách a 
mohli rozdeľovať veľké balíky peňazí. 
Nemajú ani potuchy o tom, ako rýchlo 
sa mení svet okolo nás. Nevedia o aké 
príležitosti prichádzame a ako premeniť 
tieto peniaze na lepšiu budúcnosť pre 
naše deti. Hlúpi a malí ľudia, nemajú 
múdre a veľké vízie. Ustráchaní, ufrfľaní 
a rozhádaní ľudia nikdy nedokážu nič 
významné. 

Inovácie zlepšujú naše životy a opra-
vujú svet. Bol by som 
rád, keby sme v nich 
boli častejšie medzi 
prvými. Prázdne reči 
a stratégie na papieri 
nám nepomôžu. Potre-
bujeme odvahu na 
akciu, znalos-
ti a spoluprá-
cu.

Prví

» Ján Košturiak

Začala sa sezóna viróz, tento rok sa 
im však musíme brániť účinnejšie.

Väčšina choroboplodných zá-
rodkov medzi ľuďmi sa šíri prostred-
níctvom fyzického kontaktu s inými 
osobami alebo s povrchom, ktorého 
sa dotýka mnoho ľudí. Najjednoduch-
ší spôsob, ako znížiť riziko ochorenia, 
je preto často si umývať ruky. Ak je 
to možné, vždy použite teplú vodu a 
mydlo. Je to obzvlášť dôležité, ak den-
ne prichádzate do kontaktu s veľkým 
množstvom ľudí alebo sa pohybujete 
na verejnosti.

Veľmi sa oplatí je byť aktívnym a 
hýbať sa aj počas chladných jesenných 
dní – tak si udržíte imunitný systém v 
dobrom stave. Jasné, že behanie alebo 
bicyklovanie v sychravom počasí ne-
musí byť zrovna príjemné, ale môžete 
to ľahko nahradiť prechádzkami v prí-
rode.

Ak máte radi čaj, je jeho čas.Najlep-
šie čaje proti prechladnutiu sú bylinko-
vé alebo ovocné, pre extra výsledky si 
do nich pridajte aj zopár kvapiek citró-
novej šťavy a lyžičku prírodného medu. 
Tento “bio” liek nabudí váš imunitný 
systém a zároveň pomôže zmierniť 
nepríjemné symptómy nádchy, ako sú 
upchaté dutiny alebo bolesti hrdla, ak 
suž vás niečo “chytilo”...

Nízke teploty, samozrejme, samé 
osebe priamo nespôsobujú prechlad-
nutie (nádchu vyvolávajú vírusové in-

fekcie), ale jednoznačne sa podieľajú 
na oslabení nášho imunitného systé-
mu. Otvorte preto svoju skriňu, pohľa-
dajte zimné oblečenie, čiapky, šály a 
rukavice a z času na čas ich použite aj 
skôr, ako udrú mrazy. 

Mimochodom, fajčenie potláča 
imunitný systém, upcháva dutiny, 
dráždi hrdlo, sťažuje dýchanie a vy-
voláva bolesti hlavy, preto ruky preč 
od cigariet, ak vaše telo práve bojuje 
s nejakou virózou! Zhrnutie - zabaľte 
sa do hrubého svetra a teplej bundy 
a doprajte si nejaký čas vonku na čer-
stvom vzduchu. Aj keď slnko už teraz 
nie je také silné ako v lete, tam niekde 
za oblakmi sa predsa len skrýva a za-
bezpečuje nášmu telu vitamín D, ktorý 
je nevyhnutný pre správne fungovanie 
imunitného systému. A ešte liek našich 
starých mám takmer na všetko – kva-
sená kapusta.

Len neprechladnúť, najmä teraz!

» red

52
-0

07
1-

5

DOBROVOĽNÁ DRAŽBA
Rodinný dom

Lučenec
Najnižšie podanie: 55 700,00 EUR

Termín konania dražby: 
dňa 11.12.2020 o 10:00 hod.
Miesto konania dražby: 
Kongresová Sála I. DIXON 
Resort Congress Hotel & 
Aqualand, Švermova 32,974 
04 Banská Bystrica, okres 

Banská Bystrica, Banskobystrický kraj.
Dražobná zábezpeka: 10 000,00 EUR
Predmet dražby: Rodinný dom súpisné číslo 1501 postavený na 
parc.č. 3475 a pozemky parc.č. 3474, 3475  o  celkovej  výmere  798 
m2. Predmet dražby je evidovaný na LV č. 11324, k.ú. Lučenec. 

Kontakt: 0911 833 859
krajicek@heypay.sk, www.heypay.sk
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HHyybbrriidd

PPlluugg--iin n hhybybrriidd

11000 % 0 % eelleekkttrriicckkýý

Ponuka je platná od 3. 11. do 30. 11. 2020. Uvedený maximálny bonus sa poskytuje na vozidlo Nový Renault ZOE. Nový Renault CLIO Hybrid: spotreba 4,3 l/100 km, emisie CO 2 98 g/km. Nový Renault ZOE: kombinovaná spotreba elektrickej energie 
17,3 – 19,1 (kWh/km), žiadne emisie CO2 (g/km), trieda energetickej účinnosti A+. Nový Renault CAPTUR Plug-in Hybrid: spotreba 1,5 l/100 km, emisie CO2 34 g/km. Uvedené spotreby paliva a emisie CO2 sú zmerané metodikou stanovenou podľa 
platných právnych predpisov vyžadovaných pre homologáciu vozidla. Zobrazenie vozidiel je iba ilustratívne.

Elektromobilita pre vás
CCLILIOO,, Z ZOEOE a a CCAAPPTTUURR

RRenault odpoenault odporrúčaúča

Nové hhybybrrididnnéé  a eelleekkttrriicckkéé vozidlá
Rezervujte si testovaciu jazdu on line
Mimoriadny bboonnuuss až 4 4 00000 €0 €

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

17. novembra 1989  
násilný zásah štátu proti študentskej manifestácii v Prahe zname-
nal začiatok Nežnej revolúcie v Česko-Slovensku. 

Výročia a udalosti
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STROJOVÉSTROJOVÉ
POTERY

Poznáme viacero spôsobov ako od-
strániť pleseň. Samozrejme, je dôle-
žité aj na akom povrchu sa nachádza. 

Ocot je všestranný pomocník v do-
mácnosti. Je to čiastočne kyselina, ktorá 
zneškodní baktérie a plesne. Postup: 
Vlejte ocot do rozprašovača a vystriekaj-
te s ním steny, poprípade rohy v kúpeľni 
alebo sprchový kút. Nechajte pôsobiť. 

V kuchyni môžeme zostať, zimným 
ovocím je grappefruit. Často máva veľa 
jadierok, nevyhadzujte ich! Rozmixujte 
ich s prevarenou vodou, nechajte pár 
dní vylúhovať, dajte do ostrekovača a 
nastriekajte na miesta postihnuté ples-
ňou.

Peroxid je dobrý pomocník do do-
mácnosti, ale treba s ním pracovať opa-
trne. Zabíja plesne, vírusy a baktérie. Je 
šetrný k prostrediu a nevytvára toxické 
splodiny. Postup: Zmiešajte jeden diel 3 
percentného peroxidu a dva diely vody. 
Postriekajte ním poškodené miesta, 
snažte sa pracovať opatrne. Pri použití 
na stierateľné plochy necháme pôsobiť 
15 minút a zotrieme. Pri používaní na 
steny buďte opatrní. Vyskúšajte si účin-
nosť najskôr na malý kúsok, aby ste vi-
deli reakciu.

Prášok na pečenie môžete ho kom-
binovať s octom alebo aj samostatne s 
vodou. Prášok na pečenie kúpite v kaž-
dom obchode a je cenovo dostupný.  Po-
stup: Zmiešajte jeden prášok na pečenie 
s 0,5 l vody, môžete pridať pár kvapiek 

octu. Naneste na poškodené miesto a 
nechajte pôsobiť, poprípade jemne zo-
škrabte.

Borax je čistič na prírodnej báze, 
ktorý má množstvo využití v domác-
nosti. Podobne ako aj peroxid, borax 
nevytvára toxické prostredie, ale pri 
manipulácií s ním musíme byť nesmier-
ne opatrní. Postup: Zmiešame pol šálky 
boraxu a 1,5 l vody a nastriekame na 
miesta postihnuté plesňou. Necháme 
pôsobiť. Znova musíte byť opatrní pri 
používaní na steny. Vyskúšajte najskôr 
na menšiu plochu.

Osvedčený prostriedok je Savo 
proti plesniam. Existuje aj samostatne 
druh na steny, ktorý naozaj pomáha, ale 
musíte vyskúšať ako bude pôsobiť na 
farebné steny. Dá sa zakúpiť v bežnom 
supermarkete alebo v drogérií. Postup: 
Savo nastriekame na steny a necháme 
pôsobiť. Musíte však dbať na vetranie a 
z miestnosti odísť kým Savo pôsobí. 

Čo s plesňou v zime?

» red

Ministerstvo životného prostredia 
s potešením konštatuje, že jeho ini-
ciatívy na ochranu vlka nachádzajú 
odozvu aj v Európskom Parlamente.

„Minulý týždeň sme obdržali list 
poslancov Martina Hojsíka, Michala 
Šimečku, Lucie Ďuriš Nicholsonovej, 
Vladimíra Bilčíka, Michala Wiezika 
a Eugena Jurzycu, ktorým vyjadrujú 
podporu Ministerstvu životného pros-
tredia vo veci ochrany vlka. Minister-
stvo konštatuje, že, ako si všimli aj po-
slanci, ochrana vlka spojila mnohých 
aktivistov, odborné kapacity z oblasti 
životného prostredia, ale aj bežných 
občanov Slovenska. Podpora europo-
slancov sa pridáva k petícii 50 tisíc ob-
čanov ako aj k výzve 31 mimovládnych 
organizácií za ochranu vlkov.“ Uvádza 
sa v správe MŽP SR.

Ochrana vlkov je dôležitou aj preto, 
že vlk je hlavným predátorom diviaka. 
Diviaky sú na Slovensku nielen prem-
nožené, ale sú aj nositeľmi infekcie 
afrického moru prasiat, kvôli ktorej 
museli byť utratené veľké chovy prasiat 
vo viacerých okresoch južného Sloven-
ska. Úloha vlka citeľne chýba aj pri re-
gulácii raticovej zveri.

Tak ako v prípade diviakov aj pri 
regulácii raticovej zveri si poľovníci 
nedokážu plniť svoju rolu. O to absurd-
nejšie je, ak chcú strieľať vlkov, ktorí 
jediní sú ich spojencami pri regulácii 
diviakov a raticovej zveri. Ministerstvo 

životného prostredia vydá vyhlášku na 
úplnú ochranu vlka dravého, ale kým 
nadobudne právoplatnosť vyzýva, aby 
sa neuplatňovala nerozumne schvále-
ná kvóta na odstrel vlkov, ktorú prijala 
špeciálna komisia na Ministerstve pô-
dohospodárstva a rozvoja vidieka.

„Vlk funguje v prirodzenom lese 
ako sanitár, loví v absolútnej väčšine 
fyzicky alebo ináč chorú raticovú zver 
(prevažne jeleniu a diviačiu). Túto zver 
udržuje v primeraných množstvách a 
„kvalite“. Pri porušení tejto rovnováhy 
i selekčného tlaku vlka (ako je tomu v 
dnešnej dobe) sa premnožená jelenia 
zver nachádza v lesoch v takom množ-
stve, že okusom náletu jedlí, bukov, 
javorov a jaseňov zabraňuje prirodze-
nému zmladeniu. Škody, ktoré takto 
spôsobuje, sú každoročne niekoľko 
desiatok miliónov korún a idú z vrecák 
daňových poplatníkov.“ Píše Lesoo-
chranárske združenie VLK.

Za život vlka

» red
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Biely dom paradoxne ožije aj člove-
činou - budú v ňom pobehovať aj dva 
psíky.

Mimoriadne mienkotvorný The 
New York Times zverejnil vcelku nie dô-
ležitú, no milú informáciu o tom, že sa 
očakáva, že zvolený prezident Joseph R. 
Biden mladší obnoví roky udržiavanú 
tradíciu mať v Bielom dome prezident-
ského maznáčika.

Od januára budú tak po prezidentskej 
rezidencii svetovej veľmoci pobehovať aj 
dvaja nemeckí ovčiaci rodiny Bidenov-
cov, Champ a Major.

Prezident Trump bol prvým prezi-
dentom po viac ako storočí, ktorý nemal 
domáceho maznáčika žiadneho druhu. 
Vyhováral sa, že „na to nemá čas“. „Ako 
by som vyzeral, ako venčím psa na tráv-
niku v Bielom dome? “ Citoval NYT Do-
nalda Trumpa.

Manželia Bidenovci to vnímajú inak. 
Domáce zviera v USA jednoducho do 
domu patrí. A taktiež podporujú trend, v 
USA veľmi rozšírený, že ak domáce zvie-
ra, tak z útulku.

V roku 2008 rodina Bidenovcov prija-
la šteňa nemeckého ovčiaka po tom, čo 
bol pán Biden zvolený za viceprezidenta, 

uviedol portál Politico. Bidenovci nazva-
li psa Champ.

V roku 2018 si rodina Bidenových 
adoptovala aj psíka Majora toho istého 
plemena z asociácie Delaware Humane 
Association . (Od asociácie pochádza aj 
titulné reprofoto.)

Rodina Bidenovcov má psíkov rada, 
veľa sa zaujíma aj stará o osud tých opus-
tených.

Prezident Theodore Roosevelt 
vlastnil desiatky zvierat vrátane jedno-
nohého kohúta, hadov, morčiat, kloka-
ních potkanov a koní, uviedla v tejto 
súvislosti Jennifer B. Pickens, autorka 
knihy „Domáce zvieratá v Bielom dome“.

Jedným z najčudnejších domácich 
miláčikov v Bielom dome bol medvedík 
čistotný menom Rebecca, ktorého dostal 
prezident Calvino Coolidge.

Prezident Barack Obama a jeho 
rodina priviedli do Bieleho domu Bo a 
potom Sunny, portugalské vodné psy. 
Boli milované, a to aj potom, čo Sunny 
nešťastnou náhodou zhodila istého dvoj-
ročného návštevníka Bieleho domu .

„Američania mali vždy domáce zvie-
ratá, takže Biely dom hostil a bude hostiť 
zas domáce zvieratá,“ tvrdia Bidenovci. 
(Obaja so svojimi psíkmi na snímke.)

Chlpatí víťazi volieb v USA

» ib  Reprofoto – video YouTube (@GH DOG TV)
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Pridaj sa do nášho
skvelého tímu 
na pozíciu

Nástupná mzda 1600 €/brutto 

Pošli nám svoj životopis cez
www.profesia.sk

FYSAM Auto Decorative
Slovakia s.r.o., Veľký Krtíš
Viac info na 0903 496 424

Koordinátor údržby

18. novembra 1928  
vyšiel animovaný film Steamboat Willie, prvá plne synchronizovaná 
zvuková animácia, ktorý sa považuje za zrodenie Mickeho Mousa. 

Výročia a udalosti
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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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DOBROVOĽNÁ DRAŽBA
3 izbový byt

Lučenec
Najnižšie podanie: 58 700,00 EUR

Termín konania dražby: 
dňa 11.12.2020 o 10:45 hod.
Miesto konania dražby: 
Kongresová Sála I. DIXON Resort 
Congress Hotel & Aqualand, 
Švermova 32,974 04 Banská 
Bystrica, okres Banská Bystrica, 
Banskobystrický kraj.

Dražobná zábezpeka: 10 000,00 EUR
Predmet dražby: trojizbový byt č. 70 , 8.p., vchod: 7, v obytnom dome sú-
pisné č. 317, postavenom na parcele registra „C“ evidovanej na katastrálnej 
mape pod parcelným č. 434/4. podiel priestoru na spoločných častiach a spo-
ločných zariadeniach domu s.č. 317, na príslušenstve o veľkosti 808/86672. 
Predmet dražby je evidovaný na LV č. 6041, k.ú. Opatová (Lučenec).
 

Kontakt: 0911 833 859
krajicek@heypay.sk, www.heypay.sk
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A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď

• VODIČ "C" - 4,63 €/hod. brutto + osobné ohodnotenie 
   do výšky 2,10 €/hod. brutto  
 

Základná zložka mzdy 
+ príplatky a ODMENY 

NÁSTUP IHNEĎ 

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

Zimná údržba ciest a komunikácií v BA 

• VODIČ "B", "T" - 3,33 €/hod. brutto + osob. ohodnotenie 
  do výšky 2,10 €/hod. brutto

0905 915 039

INZERCIA
 8
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Nemecká pracovná zmuva I Nemecké sociálne poistenie
Vybavíme všetko potrebné pre prácu I Možnosť turnusov

Ubytovanie zabezpečené I Stabilná celoročná práca

20 dní platenej dovolenky, preplácané sviatky

PODĽA KVALIFIKÁCIE

www.simon-�eisch.de  I  job@simon-�eisch.de

BRAVČOVÁ A HOVÄDZIA PORÁŽKA 
A ROZRÁBKA  V NEMECKU

BRUTTO NA HODINU
PRÁCA VHODNÁ AJ PRE PÁRY

+421 944 995 400

12€ - 18€
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ODOLNÉ POLYKARBONÁTOVÉ

SKLENÍKY

0948 888 855
www.galerica.sk

JEDNODUCHÁ MONTÁŽ
BEZ BUDOVANIA ZÁKLADOV
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od 299€  DORUČENIE
ZADARMO
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AIW - Práca pre opatrovateľky
seniorov v Rakúsku 

Kritériá 
pre spoluprácu :

· opatrovateľský kurz a prax
·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 

· vek 25 až 60 rokov

 s negatívnym COVID-certifikátom môžete pracovať
 

r r r k Č rv kríž

- ov r y r k k ž ť

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

Volajte na bezplatné číslo 
0800 24 24 44

a dohodnite si stretnutie. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
SPÄTNÉ ZDVIHNUTIE PODLÁH

ČISTO, RÝCHLO a bez BÚRANIA
stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

AJ V ZIME
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2Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatreniaD d ži
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7CHOVÁME PRE VÁS UŽ 30 ROKOV

100% ZÁRUKA KVALITY

Objednávky:
www.matejovdvor.sk

ROZVOZ HYDINY K VÁM

ZDRAVÉ VIANOCE

MORKY
HUSI

HUSOKAČKY
KAČKY

KOHÚTY
SLIEPKY, KURČATÁ

0902 466 448, 0902 606 436
Pondelok – Piatok 9.00 – 14.00 h
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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


