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Prajeme Vám pokojné prežitie vianočných sviatkov
a úspešný rok 2021!
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AKCIA

vianočná 
AKCIASALAMANDER

za cenu
SALAMANDER

za cenu
aluplastualuplastu

SALAMANDER
za cenu

aluplastu
410 €410 €410 €

Ďakujeme za priazeň v roku 2019, Váš Rofilplast
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Peter Kucej
Nejedlého 17, Lučenec
www.slovexpres.sk

AUTOSERVIS
0911 870 299

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

PREDAJ NA TELEFONICKÚOBJEDNÁVKUVÝDAJ V AUTOSERVISE

PNEUSERVIS     0918 892 002

== 50 50 ZNAČIEKZNAČIEK
PNEUMATÍKPNEUMATÍK= 50 ZNAČIEK
PNEUMATÍK
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• MAĽOVANIE
• STIERKOVANIE
• STAVEBNÉ PRÁCE
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Ďakujeme našim
zákazníkom

a prajeme krásne
Vianoce a PF 2021.
Otvárame 7.1.2021.
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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)
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Vážení spoluobčania,
aj v týchto ťažkých časoch vám želám pokojné 

a pekné Vianoce. Všetci prežívame náročné 
obdobie. Pandémia nám výrazne sťažila životy. 

Aj teraz, počas Vianoc, sa menej stretávame 
a sviatky trávime doma v kruhu najbližšej rodiny.

 
Veľmi si želám, aby bol pre nás všetkých budúci rok 

výrazne lepší, aby pominul strach o zdravie, aby sa 
naše životy postupne vrátili do normálnych koľají.

» Tomáš Drucker

Do nového roku 
2021 vám želám 

veľa zdravia, 
šťastia a Božieho

požehnania.
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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

Dispečing SK - 0950 333 222
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0905 915 039

INZERCIA



LC20-51 strana - 3

REDAKČNÉ SLOVO, PÁPEŽ FRANTIŠEK / SLUŽBYLUČENECKO 3

Prelom rokov. Obdobie spomínania, 
želaní, vyslovených i tých tajných. 
Emočne silný čas. Dni, v ktorých by 
sa malo myslieť aj na čosi viac, ako 
iba na prízemné sváry, za ktorými 
je len a len túžba udržať si či získať 
moc. Bez ohľadu na to, že sa pri tom 
stráca tvár, sebaúcta i úcta, charak-
ter a ľudskosť.

Prichádzajú výnimočné Vianoce. 
S výnimočným znamením na oblohe, 
vo výnimočných okolnostiach, po vý-
nimočnom roku. Nepatrí sa počas nich 
myslieť na všedné malosti. Celý rok vo 
mne zostal obraz tých minulých a na 
ňom svätý otec František, kráčajúci 
prázdnym temným námestím Svätého 
Petra vo Vatikáne. Vzpriamený, nezlo-
mený, odhodlaný. Napriek všetkému 
nesúci kríž v sebe i na sebe. Pársekun-
dová sekvencia v televíznom spravo-
dajstve, ale aj fotka, ktorá obletela svet 
a to, čo znázorňuje, sa mi kdesi v hlave 
vypálilo navždy.

Celý život, čo vnímam, si ľudia že-

lali v tomto období - “šťastné a veselé”, 
potriasali si rukami a vyslovovali pria-
nia do nového roku, dúfajúc, že bude 
lepší ako ten končiaci, alebo, minimál-
ne, aspoň tak zlý a nie horší.

Pred niekoľkými dňami dohorela 
tretia adventná svieca, budeme zapaľo-
vať štvrtú a kruh sa uzatvára. Polnočná 
bude o pol ôsmej, ale vo svetle udalostí 
tohto roku buďme radi, že bude. Aj Sil-
vester bude iný.

Všetkým chorým a všetkým prí-
buzným chorých, všetkým, ktorým 
tento rok osud vzal niekoho predčas-
ne a kruto - myslím na vás! A všetkým 
tým, ktorí o nič a nikoho 
nateraz neprišli, za celú 
redakciu do roka 2021 
- nech to tak zostane aj 
po celých nasledujúcich 
365 dní.

Pekné sviatky a 
dobrý rok po tom, 
ktorý sa končí 

Koniec a začiatok

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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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.

Drahí bratia a sestry!
Tohoročné slávenie Svetového dňa 

osôb so zdravotným postihnutím je prí-
ležitosťou, aby som vyjadril svoju blíz-
kosť tým, ktorí v takomto mimoriadne 
ťažkom stave prežívajú túto pandemickú 
krízu. Sme všetci na jednej lodi uprostred 
rozbúreného mora, ktoré nám môže na-
háňať strach; no na tejto lodi musia niek-
torí ešte viac bojovať a medzi nich patria 
aj ľudia s vážnym postihnutím.

Hrozba kultúry vyraďovania navo-
dzuje dojem „akoby niektoré časti ľud-
stva bolo možné obetovať v prospech 
selekcie, ktorá podporuje ľudský sektor 
hodný žitia bez obmedzení. V podstate, 
už nie sú ľudia vnímaní ako prvoradá 
hodnota, ktorú treba rešpektovať a 
chrániť, najmä ak sú slabí alebo majú 
zdravotný hendikep“. 

Touto kultúrou sú postihnuté pre-
dovšetkým kategórie tých najzraniteľ-
nejších, medzi ktorých patria osoby so 
zdravotným postihnutím. V posled-
ných päťdesiatich rokoch sa urobili 
jednak na úrovni občianskych, jednak 
cirkevných inštitúcií dôležité kroky. 
Vzrástlo povedomie o dôstojnosti kaž-
dej osoby, čo viedlo k prijatiu odváž-
nych rozhodnutí o inklúzii tých, čo žijú 
s fyzickými alebo psychickými obme-
dzeniami. Napriek tomu však na úrovni 
kultúry ostávajú ešte mnohé prejavy, 
ktoré tejto tendencii v skutočnosti proti-
rečia. Stretávame sa s odmietavými po-
stojmi, ktoré v dôsledku narcistickej a 

utilitaristickej mentality vedú k vylúče-
niu niektorých, pričom neberú do úva-
hy, že krehkosť je nevyhnutne vlastná 
všetkým. V skutočnosti existujú ľudia 
s postihnutím aj veľmi ťažkým, ktorí si, 
hoci namáhavo, našli cestu k dobrému 
a zmysluplnému životu, no existujú tiež 
mnohí, ktorí nemajú nijaký postih, a 
predsa sú nespokojní, ba často zúfalí. 
„Zraniteľnosť patrí k podstate človeka“ 
(porov. Príhovor na konferencii „Kate-
chéza a osoby so zdravotným postihnu-
tím“, 21. októbra 2017).

Preto je dôležité práve v tento deň 
podporiť kultúru života, ktorá neustále 
presadzuje dôstojnosť každého člove-
ka, zvlášť kvôli ochrane mužov a žien 
so zdravotným postihnutím, každého 
veku a sociálneho postavenia.

V Ríme pri sv. Jánovi 
v Lateráne 3. decembra 2020

František

Posolstvo Svätého Otca Františka

» Zdroj: Vatikánsky rozhlas (redakčne krátené)
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Konzumné 
zemiaky
šalátové
• var�ý typ A
• neskoré  • s drobmi

219

-45%
cena za 1 kg

3.99

Tibava
víno

V PONUKE:

FRANKOVKA 
MODRÁ

CABERNET 
SAUVIGNON

SAUVIGNON

VELTLÍN 
ZELENÝ

RULANDSKÉ 
ŠEDÉ

RIZLING 
RÝNSKY

CHARDONNAY

TRAMÍN 
ČERVENÝ

179

-28%

(1 l = 2-39)

0,75 l

2.49

Demänovka
• rôzne druhy

30/33/38 % 
alkoholu

799

-20%

(1 l = 11,41)

0,7 l

9.99

Kapor
• pitvaný

CHLADENÉ

CHLADENÉ

049

Supercena
cena za 100 g

Kapor
• pitvaný

Kávové 
kapsuly
• rôzne 

druhy
279

-20%

(100 g = 2,91/
2,49/1,44/1,40)

3.49

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

Losos divý
• voľne lovený

Kapor
• podkovičky
• chladené

119

Supercena
cena za 100 g

CHLADENÉ

069

Supercena
cena za 100 g
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... a mnoho ďalších výrobkov na www.lidl.sk

Ananás

Konzumné 
zemiaky
šalátové
• var�ý typ A
• neskoré  

Konzumné Konzumné Konzumné 
zemiakyzemiaky
šalátovéšalátové
• var�ý typ Avar�ý typ A
• neskoré  neskoré  

Camembert

075

-46%

(1 kg = 0,38)

1.39

069

-27%

(100 g = 0,58)

0.95
-27%

(100 g = 0,58)

139

-44%
kg

2.49

Evelina

149

-40%
kus

2.49

129

15 kusov

2,5 l

079

2,5 l

(1 l = 0,32)

7 UP

Premium 
Vodka
• rôzne druhy

• svetlé výčapné pivo

044

-36%

(1 l = 0,80)

0,55 l

0.69

599

Supercena

(1 l = 8,56)

0,7 l

38 % 
alkoholu

149

-34%

(1 kg = 5,96)

2.29

Bryndza v dyhe

CHLADENÉ

OD PONDELKA
21. DECEMBRA



LC20-51 strana - 6

SLUŽBY, ZAMESTNANIE Najčítanejšie regionálne noviny
6

09
-2

2

66
-0
26
3

PRÁCA PO NOVOM ROKU
Vy hľadáte, my nájdeme

Kontaktné údaje:

0905 792 156
0905 662 251
info@christal-nabor.com
Hlavná 45, Košice

Vzájomná dôvera a rešpekt

Montéri, mechanici, zvárači,
pokrývači striech, oplášťovači

a montéri oceľových konštrukcií hál,
inštalatéri sanity, kurenári,

elektromontéri a iné profesie

Práca na Slovensku,
vo Francúzsku, v Nemecku.

(Pridajte sa k našim skúseným tímom v zahraničí)

Na pracovnú zmluvu,
sociálne a zdravotné zabezpečenie

v štáte, kde pracujete.
Ubytovanie hradené.
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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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eshop.zenitsk.sk

NEROZBITNÉ PRESTREŠOVANIE A ZASKLIEVANIE

POLYKARBONÁT + DOPLNKY
Makrolon 7/16 bronz  -  18,51 €/m2 s DPH  AKCIA -20%

Ultralight 2/10 číra  -  7,94 €/m2 s DPH  AKCIA -30%

KOŠ - 046/5430 771, zenit@zenitsk.sk
KOŠICE - 055/6254 006, kosice@zenitsk.sk DOPRAVA CELÁ SRDOPRAVA CELÁ SR
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Staňte sa súčasťou zázračných príbehov
„Ešte päťkrát sa vyspím a budú Vianoce,“ po-
čúvame od detí niekoľko dní pred Štedrým 
dňom. Pre mnohé z nich však nie je samozrej-
mosťou, že Vianoce strávia doma pri stromče-
ku so svojou rodinou. Musia totiž kvôli svojmu 
zdravotnému stavu ostať v nemocnici.

Zdravotní klauni z Červeného nosa im tam pri-
nesú rozptýlenie a vianočnú atmosféru so svoji-
mi pesničkami, špeciálnymi vianočnými rekvizi-
tami i klaunskými šibalstvami. Ak nemôžu prísť 
kvôli nepriaznivej epidemiologickej situácii do 
nemocníc osobne, vianočnú náladu vyčaria pre 
choré deti prostredníctvom online stretnutia 
a spolu s malými pacientmi napríklad ozdobia 
stromček alebo si zaspievajú koledu – samozrej-
me, s klaunským šarmom : o) A príbehy, ktoré 
zdravotní klauni zažívajú v nemocniciach i u se-

niorov (nielen) počas Vianoc, sú plné zázrakov. Smú-
tok a clivosť totiž menia na úsmev a radosť.

Kniha, ktorá prinesie radosť dvakrát
Staňte sa súčasťou zázračných príbehov aj vy. Kú-
pou knihy „NA ZÁZRAKY MÁME NOS“ doprajete 
radostné Vianoce svojim blízkym, ale aj deťom 
v nemocniciach. Nájdete v nej �� skutočných dojí-
mavých aj veselých príbehov zdravotných klaunov, 
nabitých emóciami, ľudskosťou a radosťou z daného 
okamihu. Ich čítanie je ozajstným zážitkom, ktorý 
podčiarkujú nádherné ilustrácie mladej umelkyne 
Lucie Žatkuliakovej. Knihu si môžete objednať na 
stránke www. cervenynos.sk.

Ak už knihu máte, pošlite radosť deťom do nemocníc 
prostredníctvom online platby na www.cervenynos.sk.

Ilustračné foto, autor: Mária Mühl

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

Mrazivé ticho, všade biely sneh, Mrazivé ticho, všade biely sneh, 
konečne pokoj, nebo plné hviezd.konečne pokoj, nebo plné hviezd.
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 31. 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 PREDVIANOČNÉ ZĽAVY AŽ DO 50%

splátky od 98 € splátky od 149 €

zasklievanie zádverí

splátky od 99 €
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Stavebná spoločnosť 
HOT BUILDING s.r.o.  
www.hotbuilding.skwwwww.w.hoh tbuilding.g sk

Prijmeme pracovníkov 
na pozície:nnnnnananaaa pppppppppoozzozozzo íííccíccieeie:::
MONTÁŽNY PRACOVNÍK
(RAKÚSKO/NEMECKO )
MONTÁŽNIK OKIEN, DVERÍ  
ODVETRANÉ FASÁDY
PRESKLENNÉ FASÁDY  
SENDVIČOVÉ FASÁDY A HALY  
PRIEMYSELNÁ IZOLÁCIA  
ZÁMOČNÍK 
KOVOVÝROBA
0910 620 212   I  office@hotbuilding.sk

MZDA: 
2000€/ MES. + PRÉMIE

info@c-group.sk I 0903 431 350
nabor@c-group.sk I 0910 431 545
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PRIJMEME

3000 EUR/mesačne Brutto
Mäsiar (Rakúsko)

2100 EUR/mesačne Brutto
Pomocník (Rakúsko)

2600 EUR/mesačne Brutto
SKLADNÍK (Nemecko)K

PONUKY PRÁCE

OSTRAVA
OD 700€ - 900€ 
NETTO/MESIAC
- OPERÁTOR VÝROBY
- OBSLUHA VZV
- ZVÁRAČ CO2
  - možnosť pracovať na živnosť
  - ubytovanie zabezpečené

HRADEC KRÁLOVE
 145 KČ/ NETTO HODINA 
- OPERÁTOR VÝROBY
  - ubytovanie zabezpečené

VIAC INFO NA TEL. ČÍSLACH: 
+420 603 450 207                                          
+420 702 193 121 85
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ZABEZPEČÍME 
A ZAPLATÍME 

VÁM 

COVID 
TEST
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STAJAN Slovakia prijme:
������������������ 

(850€ - 1000€/mesiac)
��������������������������������������������

�����������������
(850€ - 1100€/mesiac)

����������
�����	��	����������
����	���������

�����������������
(1250€ - 1350€/mesiac)

�����������������������������
���������������������������������

�������������������
������������������

��������������������

����������������������������������
���������0918 493 960

mail: ����������������������78
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www.matejovdvor.sk
0902 466 448, 0902 606 436
Pondelok - Piatok 9.00 - 14.00 h

CHOVÁME PRE VÁS UŽ 30 ROKOV
100% ZÁRUKA KVALITY

CHCETE CHOVAŤ HYDINU?

Chladenú hydinu vozíme
ku vám domov - do domu, bytu

PREDAJ VO VAŠOM OKRESE


