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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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2ODBER V LUČENCI – 0907 828 855

BRIKETY RUF
 www.lacnepele�.sk

170 €
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• MAĽOVANIE
• STIERKOVANIE
• STAVEBNÉ PRÁCE
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tel.: 0905 484 848

brike� od 169€/t
AKCIA
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                                         CENY, KTORÉ 
NEZAŤAŽIA RODINNÝ ROZPOČET 
AKCIA

www.real-therm.sk  •  www.hi-sec.sk  •        Realtherm okna a dvere
0902 337 227  •  0902 924 704

BEZPEČNOSTNÉ OCEĽOVÉ DVERE

viac typov     
    a farieb

OD

EUR
299

POZOR! POSLEDNÉ VOĽNÉ MONTÁŽNE
    TERMÍNY NA DECEMBER
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Peter Kucej
Nejedlého 17, Lučenec
www.slovexpres.sk

AUTOSERVIS
0911 870 299

UMYVÁRKA
0915 834 386

AUTOSÚČIASTKY
0907 870 299

www.vianor.sk

Mirage R17
Monte Carlo R16

Spider R15
a mnoho iných

67 €

72 €
51 €

DISKY:

Podržíme Vás.
Kedykoľvek a kdekoľvek...

215/65 R16 C
165/70 R14
185/55 R15
185/60 R15
195/65 R15
205/55 R16
215/55 R16
215/55 R17
225/45 R17
235/55 R18

103,00 €
42,00 €
61,90 €
47,30 €
41,50 €
69,70 €
91,20 €

112,20 €
91,90 €

139,30 €

AKCIA NOKIAN ZIMA 2020OKIAN ZIMA 202

&DISKY       PNEU

PREZUJTE
VČAS

PNEUSERVIS     0918 892 002

== 50 50 ZNAČIEKZNAČIEK
PNEUMATÍKPNEUMATÍK= 50 ZNAČIEK
PNEUMATÍK
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 PREDAJ 
MLÁDOK

od 2.3. 2021

NA STRANE č.6

0905 915 039

VIZITKY
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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)

Ide aj o odpustenie

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Odpúšťať je ťažké, oveľa ťažšie, ako 
sa zmieriť s tým, že nám ublížili. Na-
priek tomu sa o odpúšťanie treba v 
čase adventu pokúsiť. Viem však, že 
nie vždy sa to dá.

Ťažko sa reaguje na chrapúnstvo, 
na ublíženie akéhokoľvek druhu, na 
zlomenie citov, na bolesť fyzickú či 
duševnú nejakým nadšeným odpúš-
ťaním či aspoň zmierením. To by bolo 
príliš jednoduché. Ubližovalo by sa ako 
na páse, lebo však, aj tak nám bude od-
pustené. Vlastne, tak akosi to aj v reál-
nom živote mnohých, pre ktorých je lož 
a pretvárka každodenným zamestna-
ním, je. Otrasú sa, ako striasame sne-
hové vločky z kožucha a idú ďalej. Spo-
kojne, neobzerajúc sa ani okolo seba, 
ani za seba, už vôbec nie do seba, iba a 
výlučne pred seba.

Každý z nás „má“ niekoho takého v 
sebe. Niekoho, kto nás zneužil, využil, 
použil a ďalej si ide iba jeho životom za 
jeho šťastím.

Odpúšťať si žiada od nás byť silný-
mi. A nie vždy tú silu nájdeme. To sa dá 
úplne pochopiť. Advent nám pripomí-
na odpustenie. V poriadku. Ale čo tak 
správať sa k druhým konečne raz už 
tak, aby nebolo potrebné odpustenie, 

ale používala by sa vďaka? Čo tak ob-
rátiť to – nespôsobovať bolesť, smútok, 
sklamanie len preto, že je to cena, ktorú 
platia druhí za to, že nám je zrazu fajn? 
Život je príliš jednoduchý, vyberať si z 
neho iba tie chutné hrozienka a všetko 
ostatné zahodiť.

A je to aj život falošný, dočasný. 
Niekto to volá osud, iný zas karma, 
ďalší Boh, ale v každom prípade, zlo 
sa zvykne odplácať zlom. Tomu, kto ho 
spôsobil. Aj keď má na to dosť času a dá 
na seba riadne dlho čakať, má pamäť a 
nezabúda.

Ako sa z toho dostať? To je jedno-
duché – nerobiť zlo. Nekonať zle. Ne-
ubližovať. Takto, v písmenách to znie 
naozaj jednoducho. Už len, aby si to 
človek zapamätal a aj tak konal. Lebo 
napísať sa dá všetko. Papier sa skarto-
vať dá, skutky nie.

A hoci propagujem myš-
lienku odpúšťania, nieke-
dy nie som ani schopný a 
dokonca ani ochotný ju 
naplniť. Je to na každom 
z nás... je to naše právo.

Pokojný advent, 
vážení čitatelia. S 
pozdravom

5. decembra 1492    
Krištof Kolumbus sa stal prvým Európanom, ktorý vstúpil na 
ostrov Hispaniola (dnes Haiti a Dominikánska republika) 

Výročia a udalosti
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TOTÁLNY VÝPREDAJ ZÁSOB
spoločnosti Potraviny Kačka,  a.s. „v konkurze“ (predtým: CBA Slovakia, a.s.),

so sídlom Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec, IČO: 36 620 319. 

Vo výpredaji sa predáva najmä vybavenie predajní 

Obhliadka predávaných zásob je možná v areáli na adrese
Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec, v čase od 09:00 do 16:00 

+421/45/5240 200 • kacka@lawservice.sk

• chladničky
• mrazničky
• regálové systémy
• nábytok

• nákupné košíky
• pokladne 
• vitríny
• knižnice

• počítače
• table�
• mobilné telefóny
  a pod.
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VODIČA TAXISLUŽBY

Kontakt: 0905 978 535 

Costruo s.r.o., Lučenec
hľadá

» POLTÁR A OKOLIE
» FIĽAKOVO A OKOLIE

 

Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 30 000 domácností a firiem 
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A. Jiráska 5339, Lučenec

0915 876 020
predaj.peugeot@autoviba.sk 

www.autoviba.sk
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A. Jiráska 5339, Lučenec

0918 476 139
predaj.citroen@autoviba.sk 

www.autoviba.sk
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• 33 % tuku 

089

-40%
2,25 l

1.49*

2,25 l

084

-50%
125 g balenie

1.69

109

-39%
kus

1.79

• v čr�evku 059

-40%
100 g

0.99

169

Supercena
20 kusov

077

-40%
250 ml

1.29

u nás si nemusíte 
vyberať medzi

OD PONDELKA 7. 12.

• rôzne druhy

025

-35%
145 g

0.39*

259

-29%
2,3 kg balenie

3.69

• v debničke

2,3 kg
balenie
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... a mnoho ďalších výrobkov na www.lidl.sk

OD PONDELKA
7. DECEMBRA

• rôzne druhy

• rôzne druhy

• svetlé výčapné pivo

• 80 % tuku

• rôzne druhy

119

-37%
420 ml

1.89
049

-37%
350 g

0.79

129

-35%
cena za 100 g

1.99

• f�leta s kožou bez kost�

349

-22%
0,5 l

4.49

044

Supercena
250 g

329

-23%
700 g

4.29

044

Supercena

066

-48%
110 g

1.29

• rôzne druhy

-29%
2,3 kg balenie
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O dotáciu na vybudovanie elektrona-
bíjacích staníc je možné požiadať do 
konca roka.

Termín na predkladanie žiadostí na 
vybudovanie verejne prístupných elek-
trických nabíjacích staníc sa z dôvodu 
pandémie predlžuje o jeden mesiac. Zá-
ujemcovia môžu žiadosti o dotáciu pred-
kladať až do 31. decembra 2020. 

„V súčasnej výzve sme rozšírili okruh 
žiadateľov ako aj typy projektov, na ktoré 
je možné získať podporu. Zvýšili sme aj 
maximálnu výšku dotácie. Naším cieľom 
je prispieť k razantnejšiemu budovaniu 
infraštruktúry, bez ktorej rozvoj elektro-
mobility nie je možný,“ vysvetlil vicepre-
miér a minister hospodárstva Richard 
Sulík. Obce, vyššie územné celky a nimi 
zriadené organizácie môžu získať dotá-
ciu vo výške 95 percent sumy potrebnej 
na svoj projekt, 5 percent musia byť ich 
vlastné zdroje. Podnikatelia môžu získať 
dotáciu vo výške 50 percent. Minimálna 
výška dotácie je stanovená na 2 500 eur. 
V závislosti od projektu môže samosprá-
va získať maximálnu dotáciu 18 000 
eur a podnikatelia 36 000 eur. Úspešní 
žiadatelia budú mať pol roka od nado-
budnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí 
dotácie na realizáciu projektu. 

Výzva s presnými podmienkami 
podpory je zverejnená webovej strán-
ke rezortu hospodárstva https://www.

mhsr.sk/ministerstvo/dotacie/dotacie-v-
-roku-2020, kde sú zverejnené aj odpo-
vede na najčastejšie otázky týkajúce sa 
tejto výzvy. Všetky potrebné informácie 
sú zverejnené aj na stránke Sloven-
skej inovačnej a energetickej agentúry 
(SIEA), ktorá celú výzvu administruje 
- https://www.siea.sk/podporne-progra-
my/podpora-budovania-verejne-pristup-
nych-elektrickych-nabijacich-stanic/
podpora-budovania-verejne-pristup-
nych-elektrickych-nabijacich-stanic-v-
-roku-2020/. 

Na Slovensku je aktuálne zaregis-
trovaných viac ako 3 000 elektrických a 
plug-in hybridných elektrických osob-
ných vozidiel. V súvislosti s podporou 
elektromobility rezort hospodárstva po-
kračuje aj vo vyplácaní dotácií na kúpu 
elektromobilov. Pri tejto výzve, do ktorej 
už ale nie možné zapojiť sa, bolo doteraz 
schválených 601 žiadostí o dotáciu. Vy-
platených už bolo cez 2,6 milióna eur. 

Žiadajte o dotáciu 
na elektronabíjacie stanice

» red
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7. decembra 1941       
Druhá svetová vojna: Japonsko zaútočilo 
na Pearl Harbor 

Výročia a udalosti
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Bol som mladý. Prišiel som do centrá-
ly spoločnosti Fraunhofer v Nemecku. 
Mali vtedy okolo 20 tisíc pracovníkov. 

Najväčšia spoločnosť pre inovácie v 
Európe. Trochu ma poznali, robil som u 
nich zopár projektov. Predložil som im 
plán založenia spoločného podniku. Sú-
hlasili a poslali mi peniaze na rozbeh. Na 
tú dobu to bola pre mňa obrovská čiast-
ka. Rozbehli sme sa a boli sme úspešní. 
Nemci mi uverili a ja som ich nesklamal. 
Po Slovensku sa zakladali Fraunhoferove 
inštitúty v Rakúsku, Maďarsku, Portu-
galsku a v ďalších krajinách. Pri niekto-
rých sme boli aj my. 

Odvtedy som nazbieral veľa skúse-
nosti a niečo podobné som ponúkol Slo-
vensku. Mám okolo seba špičkových ľudí 
a inovačné projekty. Vytvárame podobnú 
spoločnosť ako vtedy s Nemcami. Inova-
to vo Vrábľoch. Hlásia sa nám inovátori 
zo Slovenska aj zo zahraničia. Mnohí 
sú ochotní opustiť dobré pozície a vrátiť 
sa domov. Máme rozpracované projek-
ty, vývojovú aj výrobnú infraštruktúru, 
priemyselných dizajnérov aj odborníkov 
na digitalizáciu, obchod a marketing. 
Chodia sa na nás pozerať rôzni ministri a 
úradníci zhora. Potľapkávajú nás po ple-
ciach. Vraj robíme dobré veci. A štát by 

nám mal pomôcť. Ale nepomáha. Nemci 
mi uverili, naši nie. 

Nevzdychám, nenariekam, nesťa-
žujem sa. Len konštatujem, že sú krajiny, 
ktoré vytvárajú inovátorom podmienky. 
Majú úspešné podniky aj vysoký do-
máci národný produkt. A sú aj krajiny, 
ktoré predávajú lacnú pracovnú silu cu-
dzím podnikom. Štát nemá zasahovať 
do podnikania. Mal by však vytvárať 
podmienky na to, aby sa dobré nápady 
dali premeniť na bohatstvo. Píšu mi rôz-
ni vynálezcovia a inovátori. Štát by im 
mohol poskytnúť servis ako to býva v 
zahraničí - posúdiť nápad z technického 
a obchodného hľadiska, pomôcť s proto-
typovaním, rozhodnúť, či je táto inovácia 
využiteľná v danej krajine, alebo by sa 
mohla predať do sveta. 

Štát by mal pomáhať šikovným 
ľuďom, aby sa ich 
myšlienky narodili 
a dostali do sveta. 
Nepomáha a neverí 
svojim vlastným ľu-
ďom. A tak títo ľudia 
idú tam, kde im 
uveria - na-
príklad do 
Nemecka.

Nemci mi uverili, naši nie

» Ján Košturiak
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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

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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SBS
LAMA SK
príjme strážnikov
na DVP na prevádzky

v Lučenci

0948 356 675

3,333 € brutto/hodina
Nástup ihneď!
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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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Podmienky: bezúhonnosť, maturita, ŽL.
Príjem: 1500 - 2500 € / mesiac

PRIJMEM
OBCHODNÉHO ZÁSTUPCU

Životopisy posielajte na:
asistent.zivotopis@gmail.com

6. decembra 1774       
Mária Terézia zaviedla povinnú školskú 
dochádzku 

Výročia a udalosti
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 15. 12. 2020 

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás 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 50%
splátky od 98 € splátky od 149 €

zasklievanie zádverí

splátky od 99 €

33
-0
07
3


