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PLNIČKA
AUTOMATICKEJ
PREVODOVKY

- ATF

SERVIS DODÁVOK do 6 ton

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

ZADARMO
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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

22. novembra 1963     
v Dallase v Texase bol zavraždený prezi-
dent John Fitzgerald Kennedy. 

Výročia a udalosti

26. novembra 1917 
v Kanade bola založená National Hockey 
League s  klubmi Montreal Canadiens, 
Montreal Wanderers, Ottawa Senators, 
Quebec Bulldogs, a Toronto Arenas

Výročia a udalosti

0905 915 039

VIZITKY
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Karmána 20, Lučenec

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

Objednávky prijímame do 18. 12. 2020

Aj naďalej si môžete prísť

zakúpiť naše zákusky
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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)

V predstihu o minulosti

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

To zvláštne výročie 17. novembra je za 
nami. Vo chvíli, keď sa k vám noviny do-
stávajú, minimálne tri dni.

A vo chvíli, keď vzniká tento úvodník, asi 
tak tri dni pred. Štátny sviatok 17. novembra 
sme sprostredkovane cez našich zákonodar-
cov nazvali Deň boja za slobodu a demokra-
ciu. Papier znesie veľa. Aj taký názov. Aj to, 
že zaň hlasovali aj ideovo tí istí, ktorí v roku 
1989 na ľudí, ktorí išli skutočne vyjadriť od-
hodlanie vybojovať slobodu a demokraciu, 
posielali políciu. Aj to znesie, že ich potom-
kovia (dokonca neraz aj oni sami, tí istí) sú 
dnes na lukratívnych štátnych pozíciách, 
majú vlastné politické strany, zastupujú 
nás na našich zahraničných veľvyslanec-
tvách, vyhadzujú nás z našich celoživotných 
zamestnaní, sedia v parlamente a určujú 
nám, ako si vlastne tú slobodu a demokraciu 
máme zariadiť tak, aby sme im dali pokoj 
na ich biznis. A nerušili ich pri ňom. Pred 
tridsiatimi rokmi sme si sľúbili lásku a vy-
držať. Z lásky sa stala nenávisť každého voči 
každému a všetkých proti všetkým a vydržať 
už nemá chuť nikto, pretože každý trošku 
súdny človek za sebou vidí tých tridsať rokov 
„vydržania“ a ich praktický výsledok pre 
jeho život. Pre všeobecnú slobodu a demok-
raciu sa toho udialo veľmi málo. Že zmizol 
ostnatý drôt pri Devíne? Mám ho ešte kúsok 

doma, ani nie na pamiatku, skôr na výstra-
hu. Koľko takých plotov sme vybudovali v 
našej spoločnosti? A napustili ich elektrikou 
nenávisti, zla, podvodov, zlodejín, bezcit-
nosti? Povýšenectva, opovrhovania inými, 
kastovania sa?

Oslavovať nenávisť? Pripomínať si deň, 
keď sme dúfali, že raz budeme žiť slušne? 
Nie, slovo slušne neznamená nič v podobe 
hmotného dostatku. Slušne je proste sluš-
ne. Žiť, ako sa na kresťana sluší, to však už 
vôbec nebudem rozvíjať, pretože mnohí, 
ktorí sa hlasno bijú do pŕs, akí oni sú kres-
ťania, sú iba zlodeji, fanatici, podvodníci 
a doslova zlí, spoločnosti škodiaci ľudia. 
Mnohí, nie všetci, aby bolo jasné. Našťastie, 
ešte nie všetci. A netýka sa to iba kresťanov. 
Ja som si požičal iba slovníkový výklad slo-
va slušný, žiť slušne.

A všimnite si, prosím, ani raz som v 
tomto úvodníku nespomenul slovo pan-
démia. Spravím to až teraz – 
pripomenuli sme si na Slo-
vensku pandémiu zla, nič 
viac, nič menej. A tá so 17. 
novembrom naozaj nemá nič 
spoločné.

Možno raz – do-
vtedy – veľa šťastia 
vám želá

43
-0
01
4

59
-4
06

AUTO-MOTO - PREDAJ 01
» Predám Škoda Rapid 80 
kW/110Ps/ r.v.11/2018 ambition, 
strieborná, v záruke,15100km 
cena s dohodou 0907876081

STAVBA 08

» Kúpim haki lešenie. 
0908532682

» Kúpim staré hodinky 
0905767777

» ŽENA PO 55 HĽADÁ PRIATEĽA 
0951507694
» Vitálna 66r. hľadám váž-
neho muža pre spoločnú púť 
životom. čt 091583417

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                    

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.

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

16 ZOZNAMKA    

15 HĽADÁM PRÁCU    
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Peter Kucej
Nejedlého 17, Lučenec
www.slovexpres.sk

AUTOSERVIS
0911 870 299

UMYVÁRKA
0915 834 386

AUTOSÚČIASTKY
0907 870 299

PNEUSERVIS     0918 892 002 MÁME
OTVORENÉ

www.vianor.sk

Mirage R17
Monte Carlo R16

Spider R15

67 €

72 €
51 €

DISKY:

Kingstar 175/70 R13
Nokian 175/65 R14
Kingstar 195/70 R15 C
Master steel 195/55 R15
Continental 205/60 R15
Nokian 195/50 R16
Good Year 205/50 R17
Nokian 235/60 R18

28 €
42 €
51 €
37 €
45 €
59 €
59 €
70 €

ZIMNÉ PNEUMATIKY:

&DISKY       PNEU
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A. Jiráska 5339, Lučenec

0915 876 020
predaj.peugeot@autoviba.sk 

www.autoviba.sk

21. november 1877    
Thomas Alva Edison oznámil objav fonografu – prístroja, ktorý do-
kázal nahrať a reprodukovať ľudský hlas 

Výročia a udalosti
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Pred týždňom sa zrazu všetko zme-
nilo. Najprv to vyzeralo tak, že ešte 
aj počas Vianoc budeme sedieť v do-
mácom väzení a na polnočnú bude-
me smieť iba ak čučať do televízora, 
zrazu bolo všetko inak.

Milí čitatelia, možno aj v čase, keď 
čítate túto informáciu, je zas všetko 
inak, zmeny nabrali také tempo, že sa 
všetko mení niekedy aj dvakrát za deň. 
V každom prípade však uverejňujeme 
tie fakty, ktoré platili v čase našej uzá-
vierky.

Múzeá, galérie a knižnice sa náv-
števníkom opäť otvoria v stredu 18. no-
vembra 2020. Keďže sa na ne vzťahujú 
opatrenia Úradu verejného zdravotníc-
tva platné pre prevádzky, tak platí, že 
počet ich návštevníkov v jednom oka-
mihu nesmie presiahnuť koncentráciu 
jeden návštevník na 15 m2.

Kostoly, divadlá, kiná, fitness a 
plavárne by mali byť od pondelka otvo-
rené, ale s obmedzenou kapacitou. Roz-
behnú sa aj nižšie ligové súťaže v hokeji 
a futbale. Nápady premiéra Igora Mato-
viča odsúhlasila pandemická komisia. 
Opozícia žiadala, aby bol zrušený aj 
zákaz zhromažďovania a aby dostali 
možnosť otvoriť aj ďalšie prevádzky. 
Najmä – reálnu ekonomickú možnosť. 
Ťažko si totiž predstaviť, že napríklad 
plavárne uživí šesť návštevníkov za 
dve hodiny.

Kostoly, divadlá a kiná majú byť 

otvorené s polovičnou kapacitou, fit-
ness a plavárne – už sme spomenuli -  
sú pre šiestich ľudí. Hrať sa má Sloven-
ská hokejová liga a 1. futbalová liga, 
zatiaľ bez divákov, ohlásil premiér na 
sociálnej sieti.

Konferencia biskupov Slovenska 
uvítala správu o otvorení kostolov. 
„Ak sa to potvrdí, budeme veľmi radi, 
že dôjde k čiastočnému uvoľneniu. Pre 
veriacich je v náročných časoch naozaj 
dôležitá možnosť prijímať sviatosti pre 
duchovnú posilu,“ reagoval hovorca 
KBS Martin Kramara. Doplnil, že v 
platnosti ostane dišpenz od povinnosti 
účasti na bohoslužbách i výzva pre se-
niorov, chorých a rizikové skupiny, aby 
s návštevami bohoslužieb počkali. Vy-
dané bude podľa jeho slov aj dôrazné 
upozornenie pre kňazov a veriacich, že 
stále platia prísne hygienické pravidlá.

Chaos, ale dobre

» red
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 0950 266 604 0950 266 604

OBNOVA PLECHOVEJOBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHYa ETERNITOVEJ STRECHY

BITU FLEX s.r.o. 
OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY

AKCIOVÁ ZĽAVA PRE SENIOROV
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00948 300 988

STROJOVÉSTROJOVÉ
POTERY
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A. Jiráska 5339, Lučenec

0918 476 139
predaj.citroen@autoviba.sk 

www.autoviba.sk
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u nás si nemusíte 
vyberať medzi

Brokolica

Kávové kapsuly
Dolce Gusto 
• rôzne druhy

319
-40%

cena za 1 kg

5.39

Kuracie
prsné
rezne

Jubilejná
• rôzne druhy

399
Supercena

(1 kus = 0,25)

16 kusov

119
Supercena

cena za 100 g

Losos divý
• voľne lovený

Označenie MSC zaručuje využitie rybárskych 
metód, pri ktorych sa dbá na trvalo udržateľný
rybolov a sú šetrné k životnému prostrediu.

spracované naspracované naspracované naspracované na

odchované v

Hubert
de Luxe 
• doux/rosé

077

-40%

(1 kg = 3,08)

250 g

1.29**

Tvaroh
hrudkovitý  
• jemný

379
-43%

(1 l = 5,05)

0,75 l

6.69*

069

-46%

(1 kg = 1,38)

500 g balenie

1.29

OD PONDELKA 23. 11.

079

-43%
kg

1.39

Pinova
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OD PONDELKA
23. NOVEMBRA

149
-31%

(1 kg = 3,73)

400 g balenie

2.19

Koktejlové
paradajky

káva

699

Supercena
0,7 l

Jubilejná
• rôzne druhy

129
15 kusov

16 kusov

Gél na pranie 
• rôzne druhy
• v ponuke aj Prací prášok 

7 kg za 9,99 €

999

100 praní

(1 l = 2,00/

5 l

159
-46%

(1 kg = 0,32)

5 kg balenie

2.99

... a mnoho ďalších výrobkov na www.lidl.sk

40 % 
alkoholu

059

-33%

(1 l = 1,18)

0,5 l

0.89

Radler  
• rôzne druhy

044

-32%

(1 l =  0,88)

0.65

Velkopopovický
Kozel
• svetlé výčapné pivo

099

-50%

(1 kg =  3,30)

300 g

1.99

Vajcia „M“

Konzumné zemiaky neskoré
• var�ý typ B – pr�lohové

balenie
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Výmene letných za zimné sa urči-
te nevyhneme, najmä, ak žijeme a 
pracujeme vo vyšších nadmorských 
polohách a často jazdíme bez mož-
nosti rozhodnúť sa - „dnes nejdem 
nikam“.

„Ak sa na vozovke nachádza súvis-
lá snehová vrstva, ľad alebo námraza, 
vodič motorového vozidla kategórie M1 
a N1 môže také vozidlo použiť v cest-
nej premávke, len ak je toto vozidlo na 
všetkých nápravách vybavené zimný-
mi pneumatikami s označením „M+S“, 
„M.S.“ alebo „M & S“; motorové vozidlá 
kategórie M2, M3, N2 a N3 musia byť vy-
bavené takými pneumatikami aspoň 
na jednej z hnacích náprav v čase od 15. 
novembra do 31. marca.“

Platí, že zimné pneumatiky by ste 
mali nasadiť 15. novembra a ponechať 
ich na vašom vozidle do konca marca. 
Zároveň musí byť vozovka pokrytá 
súvislou vrstvou snehu alebo ľadu. 
Navyše tieto pneumatiky by mali mať 
minimálnu hĺbku dezénu 3 milimetre.

Ak tento zákon porušíte, hrozí vám 
pokuta do výšky 60 eur ako fyzickej 
osobe, až 3500 eur ako podnikateľovi 
alebo právnickej osobe. Pokutu 60 eur 
môžete dostať aj za nedodržanie hĺb-
ky dezénu . Polícia vás navyše môže 
požiadať, aby ste odstavili vozidlo a 
budete musieť preplatiť náklady na od-
ťahovú službu.

Keďže zákon hovorí o súvislej vrs-

tve snehu, letné pneumatiky ešte mô-
žete teoreticky používať, aj keď mierne 
nasneží. V rámci svojej bezpečnosti a 
bezpečnosti ostatných účastníkov pre-
mávky by ste mali výmenu zvážiť pri 
prvom zhoršení počasia. Zimné pneu-
matiky majú členitejší dezén s malými 
lamelami, a vďaka tomu auto lepšie 
drží na zasneženom povrchu. Zmes, 
ktorá je použitá v letných pneumati-
kách v nižších teplotách stvrdne, a 
pneumatiky sa tak rýchlo dostávajú 
do šmyku. Navyše brzdná dráha na 
mokrej vozovke je potom až o 31 metrov 
dlhšia.V našich podmienkach by ste 
mali výmenu zvážiť, keď teplota začne 
klesať pod 10 stupňov. Nezabudnite 
skontrolovať hĺbku dezénu a takisto je 
dobré používať pneumatiky maximál-
ne päť sezón. 

Na zimné pneumatiky je najvyšší čas

» red

Dispečing SK - 0950 333 222
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noviny

23. novembra 1991    
Freddie Mercury, spevák skupiny Queen, verejne oznámil, že má 
AIDS, a o deň neskôr zomrel. 

Výročia a udalosti
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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
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Dnes (15. 11. - pozn. red.) sme za-
znamenali smutný deň, keď počet 
registrovaných infikovaných na 
Slovensku (86 767) prekonal Čínu 
(86 383), v ktorej žije 263 krát viac 
obyvateľov ako na Slovensku. 

Prečo sa oni dokázali zbaviť pan-
démie Covid-19 a my nie? Lebo pocho-
pili, že najlepší spôsob je zbaviť sa jej 
a žiť v zdravej krajine. Samozrejme, že 
sa to dá aj v Európe. Aj my sme boli v 
máji a júni zdravá krajina. Spolu s nami 
aj 10 iných európskych krajín. Potom sa 
to pokazilo, lebo dôležitejší ako zdravie 
a životy obyvateľov bol medzinárod-
ný turizmus a ďalšie zábavky. Teraz 
vidíme, čo nás tento omyl stojí. Áno, 
druhú vlnu sme vôbec nemuseli mať. 
Aj so všetkými dôsledkami, ktoré z 
toho plynú. Poučíme sa a zabojujeme 
o zdravú krajinu, alebo znova rýchlo-
-rýchlo všetko pootvárame a naštartu-
jeme tak tretiu vlnu. Budeme neustále 
žiť v chronicky chorej krajine, alebo po-
slúchneme zdravý rozum a zabojujeme 
za zdravú Európu?

Včera sa 15 ázijských krajín dohodlo 
na zóne voľného obchodu. Predstavuje 
to okolo 2 miliardy ľudí. Na porovnanie, 
Severoatlantická aliancia nemá ani 

polovicu z toho. Tieto ázijské krajiny 
idú cestou zdravých krajín a s Covid-19 
nemajú problém. Zoskupenie disponu-
je novými technológiami a vynakladá 
veľké financie na vedecký výskum. 
Táto časť sveta bude diktovať podmien-
ky v 21. storočí. My v Európe a USA si to 
nerozumným prístupom k pandémii 
výrazne zhoršujeme. Začnime myslieť 
aj na to, čo bude o pár mesiacov a nielen 
prvoplánovo na najbližšie týždne !!!!!

S láskavým zvolením uverejniť v 
REGIONPRESSe – Branislav Sitár

(Pozn. red - Prof. RNDr. Branislav Si-
tár, DrSc. je slovenský jadrový fyzik a od 
roku 2007 viceprezident Európskej orga-
nizácie pre jadrový výskum. Pôsobí na 
Fakulte matematiky, fyziky a informatiky 
Univerzity Komenského v Bratislave ako 
vedúci oddelenia subjadrovej fyziky.)

Smutný deň, nedeľa 15. novembra 2020

» red

Táto veta zaznieva v dnešnej dobe 
veľmi často. Od rôznych ľudí, zdru-
žení a organizácií. Aj vo firmách stre-
távam ľudí, ktorí hovoria, že majú 
veľa starostí a práce. Volajú o pomoc. 

Najviac kričia často tí, ktorí žiadnu 
pomoc nepotrebujú. Niektorí zase vy-
krikujú, že na nich druhí útočia a chcú 
ich zničiť. V skutočnosti len existujú ľu-
dia s iným názorom. Namiesto ničenia 
kričiaceho zúfalca sa súcitne usmievajú 
nad jeho výkrikmi. Prečo najhlasnejšie 
kričia tí, ktorí majú najmenej dôvodov? 
A prečo sú ticho tí, ktorí skutočne trpia 
a potrebujú pomoc? Prečo niekto neza-
kričí: „Pomôžte im prosím! Nie mne, ale 
opustenej žene s deťmi, starým, cho-
rým, chudobným, slabým a osamelým“ 
Vždy nájdem v podniku niekoho, kto 
robí oveľa viac, ako tí, čo sa sťažujú. Tr-
pezlivo pracuje. Tichí nesú často ťažšie 
kríže ako kričiaci. Nekričia, lebo potre-
bujú silu, aby uniesli svoj kríž. Každý 
si vie nájsť svoju vlastnú krivdu. Viac 
práce ako kolega, menej peňazí ako šéf, 
viac trápenia, ako druhý, ktorého sta-
rosti sú nám neznáme. Pri bolestnom 
ruženci vidíme Ježiša, ktorý sa krvou 
potil, bol bičovaný, tŕním korunovaný, 
niesol svoj kríž a bol ukrižovaný. Nekri-

čal za seba, ale vyprosoval pomoc pre 
druhých - hriešnych a nehodných. Na-
miesto pomôžte mi, hovoril pomôžte im.

Niekedy voláme: „Pane, pomôž 
nám, aby sme dokázali niesť tento kríž.“ 
Keď sa budeme ponosovať, že máme 
veľa práce a trápenia, skúsme sa lepšie 
pozrieť okolo seba. Možno  aj my uvi-
díme ľudí, za ktorých budeme prosiť: 
„Pane pomôž im.“ Tým, ktorých nepo-
čuť, lebo už nevládzu kričať. A keby vlá-
dali, aj tak by ich nikto nepočul. Sú na 
okraji spoločnosti, mimo záujmu ľudí a 
médií. 

Korona spôsobila problémy mno-
hým. Prekrikovanie sa komu viac, nám 
nepomôže. V tom hluku už ani nepočuť, 
kto vlastne pomoc potrebuje. Kedysi sa 
ľudia báli drakov a upírov. Dnes ich na-
hradili úradníci a veterinári. Tiež ničia 
ľuďom životy, berú im 
dobytok, peniaze a 
cicajú krv. Pomôžte, 
prosím, farmárom 
na Turci, aby sa 
zbavili draka a upí-
ra. Usmieva sa, ale 
robí zle - ľu-
ďom aj zvie-
ratám. 

Pomôžte im

» Ján Košturiak

PONUKA PRÁCE V ČR

OBSLUHA VZV
SUPER PLATOVÉ PODMIENKY 
S UBYTOVANÍM
VEĽMI DOBRÁ PRÁCA 
V MESTE BRANDYS NAD LABEM

0800 500 091BEZPLATNÁ LINKA
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ZABEZPEČÍME A ZAPLATÍME VÁM 

COVID  TEST

24. novembra 1639     
Jeremiah Horrocks prvýkrát pozoroval pre-
chod Venuše cez slnečný kotúč. 

Výročia a udalosti
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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
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Dôchodky sa v roku 2021 zvýšia o 
2,6 percenta mesačnej sumy dôchod-
ku, najmenej sa však zvýšia o pevnú 
sumu určenú ako 2 percentá z prie-
mernej mesačnej sumy príslušného 
druhu dôchodku vykázanej Sociál-
nou poisťovňou k 30. júnu 2020.

O zvýšenie dôchodku nie je potreb-
né žiadať. Poberatelia dôchodkov do-
stanú o zvýšení písomné rozhodnutie. 
Dôchodky vo vyššej sume budú prvý 
raz vyplatené vo výplatnom termíne v 
januári 2021 aj s doplatkom zvýšenia od 
1. januára 2021 do dňa predchádzajúce-
ho výplatnému termínu v januári 2021.

Od 1. januára 2021 sa budú zvyšo-
vať aj úrazové dávky. Úrazová renta a 
pozostalostná úrazová renta sa zvýšia 
o 2,3 percenta. Rovnako o 2,3 percenta 

vzrastú aj úrazové dávky – jednorazové 
odškodnenie, náhrada nákladov spo-
jených s liečením a náhrada nákladov 
spojených s pohrebom, ktoré sú zo zá-
kona obmedzené maximálnou sumou. 

Zamestnávatelia si aj v roku 2021 
budú môcť uplatniť odvodovú úľavu 
pri platení poistného. Platí to v prípa-
de, že zamestnajú osobu v riadnom 
pracovnom alebo štátnozamestnanec-
kom pomere, ktorý je dôvodom na jej 
vyradenie z evidencie uchádzačov o 
zamestnanie na úrade práce. Zamest-
nať teda môžu takú osobu, ktorá bola 
evidovaná na úrade práce najmenej 12 
po sebe nasledujúcich mesiacov alebo 
bola v evidencii na úrade práce 6 po 
sebe nasledujúcich mesiacov a zároveň 
má trvalý pobyt v niektorom z najme-
nej rozvinutých okresov. Jednou z pod-
mienok odvodovej úľavy pre ľudí, ktorí 
sa zamestnajú v pracovnom alebo štát-
nozamestnaneckom pomere, je dodr-
žanie hraničnej výšky príjmu vo výške 
731,64 eur. Pre zamestnancov, ktorých 
pracovný alebo štátnozamestnanecký 
pomer sa začal ešte v roku 2020, platí 
hranica príjmu 678,71 eur. 

Zmeny v dôchodkoch a dávkach 
od 1. 1. 2021

» Zdroj: SP

Nadácia Ekopolis vyhlásila v pora-
dí už 18. ročník ankety Strom roka, 
ktorej cieľom je upozorniť na staré, 
vzácne či ohrozené stromy a vzbudiť 
záujem ľudí o životné prostredie. 

Do konca apríla 2020 mohli jednot-
livci, mestá, školy či organizácie prihla-
sovať stromy, ktoré sú ich srdcu blízke. 
Po uzavretí hlasovania nasledoval vý-
ber odbornou komisiou, ktorá spoem-
dzi 23 uchádzačov vybrala 12 finalistov 
ankety. Verejné hlasovanie bolo spuste-
né 1. júla a trvalo do konca septembra. 
Patronát nad anketou prevzal už po de-
viaty rok spevák Peter Lipa.

Víťaz ankety - prastarý dub sa na-
chádza pri bývalom areáli slávnych 
Drnavských železiarní grófa András-
syho. Práve tu sa  v 40-tych rokoch 19. 
storočia odlievali konštrukčné diely 
slávneho Reťazového mosta „Lánchíd“ 
v Budapešti, za čo si obec vyslúžila 
prezývku „Kis Pest – Malá Pešť“. Dnes 
je tento krásny strom jedným zo zasta-
vení na náučnom chodníku Poklady 
Drnavy, ktorý obcou prechádza a vra-
cia návštevníkov do slávnych dôb ba-
níctva. Dub patrí k neodmysliteľným 
symbolom už niekoľko generácií – stojí 
na starej obchodnej ceste. Zmienka o 
dube sa nachádza v obecnej kronike 
už v roku 1670. Dnes okolo neho den-
no-denne chodia turisti, ktorí chcú na-
vštíviť krásy Zádieľskej tiesňavy.

Strom roka 2020 automaticky postú-

pi do celoeurópskeho finále – do ankety 
Európsky strom roka. Víťazný strom do-
stane súčasne odmenu v podobe den-
drologického posudku od ISA Sloven-
sko a finančný príspevok na ošetrenie 
vo výške 300 eur. Stromy, ktoré sa v an-
kete umiestnili na 2. a 3. mieste rovnako 
získajú peňažnú sumu 300 eur, ktorá 
môže byť použitá na ich ošetrenie alebo 
úpravu okolia. Traja nominujúci a traja 
hlasujúci budú odmenení knižnými po-
ukážkami od kníhkupectva Artforum. 
Prvé tri školy, ktoré vyzbierali najviac 
hlasovacích lístkov, získajú výsadbový 
materiál od Záhradníctva ABIES v cel-
kovej hodnote 500 eur. Tento rok odme-
nia ešte jednu školu Cenou poroty, kto-
rá získa rovnako výsadbový materiál do 
svojho školského areálu.

Stromom rok sa stal dub letný z Drnavy

» red

PONUKA PRÁCE

OBSLUHA VZV 
HLUK /ČR

- 140 Kč/ netto / hodina
- 12hodinové zmeny – denné/nočné    
  (možnosť pracovať nadčas)
- Ubytovanie zabezpečené 
  hradene firmou
- Možnosť dostavania zálohy
- Pri odpracovaní pracovného 
  fondu motivačné bonusy

+421 908 914 180
KONTAKT
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ZABEZPEČÍME 
A ZAPLATÍME 

VÁM 

COVID 
TEST
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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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Miesto práce: Halič
Druh pracovného pomeru: plný úväzok, živnosť
Termín nástupu: ihneď
Počet rokov praxe: 1 rok
Zamestnanecké výhody, bene�ty: príspevok zamestnávateľa na
doplnkové dôchodkové poistenie, zvýhodnený predaj �remných výrobkov,
ochranné pracovné prostriedky sú u nás samozrejmosťou, celoročný pitný
režim, strava len za 1,00 €, pravidelné prehodnocovanie mzdových taríf,
príplatky za nadčas, príplatky za sťažené prostredie, doprava z Lučenca
zadarmo, využívanie sociálneho fondu na kultúru a šport

» PRÁCA NA CNC-FRÉZE
      Mzda (brutto): 670 EUR/mesiac

» OBSLUHA OHRŇOVACIEHO LISU
      Mzda (brutto): 670 EUR/mesiac

» ZVÁRAČ
      Mzda (brutto): 750 EUR/mesiac

Adresa spoločnosti: Lustroj s.r.o, Partizánska 15, 985 11 Halič
Kontakt: Konár Michal, tel.: + 421 918 380 955
Životopis posielajte na e-mail: konar@lustroj.sk

Reálnu výšku mzdy stanovíme individuálne v závislosti od skúsenosti a ďalších kvali�kačných
predpokladov daného kandidáta.

PONUKA PRÁCE
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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

 pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní 
 

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 pohovor. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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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  €

VYHRAJTE 400 €

spspsppppspspspsppppspspspspspsspspspspsspspspspspspsssppplllllllllllllllllllllátáátátátáátátátáátttátátááttkkkkkkkkkkkkkkkkkkkky oyy oooooy oy oy oy oy oy oy oy oy oy y oy y oy oy ooy oy oy oy oyy oyy ooyyyyyyyyy ddddddddddddddd ddd d dd d d d dd d dd dd dd €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€splátky od 49 €

balkóny rámové
bezrámové

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 45%
splátky od 98 €
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�CHOVÁME 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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