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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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VÝMENA OLEJA LEN ZA 9,90 €!

SERVIS
GUFERÁ, LOŽISKÁ, TESNENIA, REMENE

náprav, spojok, rozvodov, bŕzd, tlmičov
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5Vzorková predajňa Fiľakovo, Biskupická cesta (pri Lidl), tel. 0903 740 682
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FIRIEM, AMBULANCIÍ,
KANCELÁRIÍ A POD.
TEL.: 0904 354 675

UPRATOVANIE
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STUDNIARSKE
PRÁCE

JÁN FUNGÁČ – ZEMNÉ PRÁCE s.r.o.

• VÝKOP STUDNÍ
• PREHLBOVANIE STUDNÍ
• ČISTENIE STUDNÍ
0915 822 009
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• MAĽOVANIE
• STIERKOVANIE
• STAVEBNÉ PRÁCE
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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

Miriam Hašková   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    42.810 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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Ničia Vás DLHY, SÚDY, DRAŽBY,
EXEKÚCIE, PODVODNÍCI? Oddlženie!
 0905 638 627  finančná ochrana

O lakomstve ako „hriechu“

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Ozaj, viete, že sedem hlavných hrie-
chov neurčuje viera či náboženstvo, ale 
naše myslenie? Pôvodne v tomto zmys-
le totiž hlavný hriech znamenal hriech, 
pochádzajúci z hlavy.

Dnes by sme povedali povahová 
črta. Morálny poklesok. Napríklad. La-
komstvo je totiž neochota podeliť sa o 
niečo, čoho má človek zvyčajne značný 
prebytok či dostatok. Znamená lipnutie 
na hmotných i nehmotných statkoch. 
Bujnosť, prepych, nenásytnosť, hrabi-
vosť, osobný zisk, ale aj krádeže a úplat-
kárstvo. Vyznačuje sa túžbou získavať 
čo najväčší majetok a realizovaním tejto 
túžby. Opakom lakomstva je štedrosť. 
Dar „požehnania“. Schopnosť podeliť sa.

Mimochodom, v kresťanstve – ak nie-
kto pozná evanjeliá, tak potom stále platí 
– aj evanjelium podľa Lukáša (LK 12,15), 
ktoré znie - „I riekol im: Dajte si pozor a 
varujte sa akéhokoľvek lakomstva, lebo 
život človeka nezáleží v rozhojňovaní 
majetku.“

Chamtivosť je forma modloslužob-
níctva. Chamtivosť (alebo lakomosť, 
zgrloštvo), dnes, hádam ako nikdy pred-
tým sa stala nekontrolovanou túžbou  
po zvýšení alebo získavaní či využívaní 
materiálneho zisku, výhod (či už ide o 

jedlo, peniaze, pôdu alebo iné), alebo 
spoločenských hodnôt – napríklad po-
stavenia v spoločnosti alebo nadmernej 
moci. Dokonca neobmedzenej moci. A 
nikým z jej titulu neobmedziteľnej. Ne-
pripomína vám to niečo? Nejakú situá-
ciu? Niekoho? Nejakého „politika“?

Poznám pomerne dosť ľudí, ktorí sa 
teraz, pár dní pred Veľkou nocou, za-
mýšľajú nad tým, ako komusi pomôcť. 
Nezaujíma ich v prvom rade ich vlastná 
plná chladnička, ale to, či si niekto bude 
mať z čoho na sviatky navariť. A až po-
tom myslia na nákup pre seba. Poznám 
viacerých, našťastie a snažím sa od nich 
tomuto učiť.

Sviatky sú aj o pokoji. A ako môže 
nastať pokoj v našich dušiach, ak sme sa 
aspoň nepokúsili podať pomocnú ruku, 
byť oporou v ťažkých časoch?

Akoby moja stará mama povedala: 
„Šak by mi to údené ani dolu 
gágorom neprešlo“... A pri-
pravila „hokerlík“ pre žob-
ravého huslistu, na ktorom 
si vždy pochutnal na jej svia-
točnej rezancovej polievke.

Pekný „Veľký“ 
týždeň, milí čitate-
lia!
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   lucenec@vsemvs.sk +421 905 604 736Gemerská cesta 1, 
984 01, Lučenec

Podaj si elektronickú prihlášku včas, alebo príď k nám a podáme ju spolu!

Mgr. PhD.

Verejná správa 

Manažment malého 
a stredného podnikania 

www.vsemvs.sk,  a lebo navysku.vsemvs.sk

Verejná správa 

Manažment malého 
a stredného podnikania 

PhD.Bc.

Bez  prij ímacích skúšok
Viac informácií získate NON-STOP v blízkosti Vášho domova

Verejná správa 

Manažment malého 
a stredného podnikania 

Ekonomika 
a manažment 

verejných služieb

www.vsemvs.sk alebo navysku.vsemvs.sk

» CZ 175 JAWA 250 350 PIO-
NIER STADION MUSTANG 
SIMSON JAWA 90 KÚPIM 
TIETO MOTORKY 0915215406

» Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682

» Kúpim domáce tkané 
plátno vrecia kroje sukne 
šatky rôzne starožitnos-
ti ako maľované truhlice 

obrazy hodiny. Volať na 
0909117320

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    

16 ZOZNAMKA    

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na tejto strane.

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.

15 HĽADÁM PRÁCU    
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Prihlasovanie sa na očkovanie proti 
ochoreniu Covid-19 sa v uplynulých 
dňoch zmenilo. Štát spustil Čaká-
reň. Registrácia na očkovanie pre-
bieha už aj telefonicky.

Zaregistrovať sa na očkovanie proti 
ochoreniu Covid-19 môžete na stránke 
vakcinacia.nczisk.sk/registracia.

Registrácia na očkovanie už prebie-
ha aj telefonicky a to na čísle 0800 174 
174. Ministerstvo zdravotníctva navýšiť 
počet operátorov. 

Termíny budú priraďované podľa 
veku. To znamená, že o pridelení termí-
nu na očkovanie nerozhoduje čas vašej 
registrácie.

V procese registrácie si budete 
vedieť vybrať vami preferované očko-
vacie miesta, teda obec, či mesto, kde 
môžete za očkovaním cestovať.

Aktuálne sú k dispozícii nasle-
dovné vakcíny:
• pre obyvateľov nad 70 rokov je určené 
očkovanie vakcínou od spoločností Pfi-
zer a Moderna,
• pre obyvateľov od 60 do 69 rokov je 
určené očkovanie vakcínou od spoloč-
nosti AstraZeneca.

Po zaradení do čakárne budete o 
pridelenom termíne očkovania infor-
movaní SMS a e-mailom najneskôr dva 

dni vopred. Budete tak mať dosť času sa 
pripraviť. 

Svoje údaje máte možnosť zmeniť v 
záverečnej rekapitulácii, prípadne ich 
môžete zmeniť aj po už odoslanej regis-
trácii do čakárne alebo môžete registrá-
ciu v čakárni zrušiť.

Po registrácii vám pridelia PIN kód, 
teda identifikačný údaj, ktorý obdržíte 
aj na uvedené kontaktné údaje zada-
né počas registrácie. PIN kód slúži na 
všetky zmeny, ktoré môžete realizovať, 
starostlivo si ho preto uschovajte.

Pred vyplnením registračného 
formuláru si pripravte:
• meno a priezvisko prihlasovanej oso-
by, 
• rodné číslo bez lomky, BIČ alebo iný 
identifikačný údaj, 
• názov poisťovne, 
• kontaktné údaje: číslo mobilného te-
lefónu a e-mailová adresa, 
• zadajte mobilné telefónne číslo a 
e-mail, prostredníctvom ktorého s 
Vami budú komunikovať ohľadne 
potvrdení a termínov. Môžete zadať 
aj číslo a e-mail blízkej osoby, ktorej 
dôverujete. 
• adresa bydliska: ulica, popisné číslo, 
PSČ a obec/mesto. 

Informácie k novému prihlasovaniu 
sa na očkovanie

» Zdroj informácií korona.gov.sk/
spracovala Renáta Kopáčová
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Karmána 20, Lučenec

047/433 4777, 0905 198 723 • Po-So: 7-17, Ne: 9-17

Výdaj v sobotu 3. 4. 2021

�����������
Objednávky do 28. 3. 2021

43
-0
04
7

43
-0
06
20908 824 882

POLTÁR

STRIHANIE
a iné SLUŽBY

PRE PSÍKOV
a ZAJACOV

27. marca 1983   
orgány Štb pozatýkali množstvo príslušníkov františkánskej reho-
le v rámci „akcie Vír“

Výročia a udalosti

LION DAYS
Iskra preskočí 

v zlomku sekundy

 PEUGEOT FINANCE        
Kombinovaná spotreba 0 − 5,9 l/100 km, emisie CO₂ 0 − 107 g/km.
* Výška splátky a odkupný bonus v závislosti od modelu a verzie (208 od 112 eur 
a e-208 od 276 eur mesačne). V prípade e-208 na výber odkupný bonus až do 
1 000 eur alebo nabíjací WallBox zadarmo. Ponuka je limitovaná a platí do 30. apríla 
2021. Viac na peugeot.sk. 

peugeot.sk

PEUGEOT 
208 & e-208

UŽ OD 112*

€ MESAČNE

ODKUPNÝ BONUS AŽ DO 1 000 €
ALEBO NABÍJACÍ WALLBOX ZADARMO*

0 % LEASING A 4 ROKY ZÁRUKA

22800_LION-DAYS_dealer_PRINT_e-208_SP_170x130.indd   122800_LION-DAYS_dealer_PRINT_e-208_SP_170x130.indd   1 17. 3. 2021   15:55:2817. 3. 2021   15:55:28

LION DAYS
Iskra preskočí 

v zlomku sekundy

 PEUGEOT FINANCE        
Kombinovaná spotreba 0 − 5,9 l/100 km, emisie CO₂ 0 − 107 g/km.
* Výška splátky a odkupný bonus v závislosti od modelu a verzie (208 od 112 eur 
a e-208 od 276 eur mesačne). V prípade e-208 na výber odkupný bonus až do 
1 000 eur alebo nabíjací WallBox zadarmo. Ponuka je limitovaná a platí do 30. apríla 
2021. Viac na peugeot.sk. 

peugeot.sk

PEUGEOT 
208 & e-208

UŽ OD 112*

€ MESAČNE

ODKUPNÝ BONUS AŽ DO 1 000 €
ALEBO NABÍJACÍ WALLBOX ZADARMO*

0 % LEASING A 4 ROKY ZÁRUKA
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A. Jiráska 5339, Lučenec  |  0915 876 020  |  predaj.peugeot@autoviba.sk  |  www.autoviba.sk
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29. marca 2004 
rozšírenie NATO o Bulharsko, Estónsko, Litvu, Lotyšsko, Rumunsko, 
Slovensko a Slovinsko

Výročia a udalosti
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DOBROVOĽNÁ DRAŽBA
2 izbový byt

Poltár
Najnižšie podanie: 26 000,00 EUR

Termín konania dražby: 
dňa 21.04.2021 o 13:15 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: 4 000,00 EUR
Predmet dražby: dvojizbový byt  o 
výmere 61,15 m2, na ul. Sklárska v 

meste Poltár. Byt č. 13 je na 5.p., vchod č. 54, v bytovom dome súpisné č. 
577. Podiel priestoru na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu 
je o veľkosti 62/1302. Spoluvlastnícky podiel na pozemkoch parc.č. 2095 je  
o veľkosti 62/1302. Predmet dražby je evidovaný na LV č. 1907, k.ú. Poltár.

Kontakt: 0911 833 869
bela@heypay.sk, www.heypay.sk

POZADIE:
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www.novogranit .sk

Partička štyroch obyčajných ľudí sa 
rozhodla, že zmení krajinu k  lepšie-
mu. Bolo to nepredstaviteľné, ale po-
stupne získavali podporu a pridávali 
sa k  nim rôzni ľudia. Bojovali proti 
skorumpovanej vláde a nakoniec zví-
ťazili. Dostali šancu vybudovať lepšiu 
krajinu. Boli naučení pracovať opo-
zične, anarchisticky a partizánsky. 

Šéf bol deštruktor a rozbíjač. Partič-
ka tak dokázala rozbiť starý systém, ale 
nevedela vytvoriť nový. Nemali skúse-
nosti ani znalosti.  Odborníkov, ktorí im 
ponúkali pomoc ignorovali. Sláva rýchlo 
stúpala do hlavy a prišlo opojenie mocou. 
Svojich kritikov strašili tým, že ak padnú, 
tak sa vráti mafia. Nepochopili, že mafia 
sa vrátiť nemôže, pretože vôbec neodišla. 
Funguje ďalej priamo pod nimi na úra-
doch. Namiesto toho, aby opravovali kra-
jinu a vytláčali z nej mafiu, paralyzovali 
ich konflikty a osobné spory medzi par-
tičkou a jej spojencami. Počas roka vlády 
partičky sa zvýšil vplyv starých mafiá-
nov v poľnohospodárstve a v ďalších ob-
lastiach. Zločinci si prezliekli kabáty a na 
vysoké pozície sa dostali noví darebáci 
s právnickými titulmi.

Partička sa nakoniec zomkla okolo 
svojho šéfa a vystrašene kričala: „My si 

ho nedáme.“ Áno, boli mu vďační za ví-
ťazstvo. Bez neho by sa nikto z nich na 
vysoké pozície nedostal. Lenže na také 
pozície sú potrebné aj schopnosti. Pokri-
ky a rečnenie nestačia. Treba vedieť de-
finovať, komunikovať a realizovať vízie 
a stratégie zmeny, riadiť veľké projekty, 
prepájať ľudí a  budovať siete odborní-
kov, rozumieť mnohým technickým 
a  organizačným detailom, mať schop-
nosti lídrov a manažérov. Partička, ktorá 
fungovala na neriadených stretnutiach, 
komunikovala chaotickými smskami 
a emailami a virálnymi kampaňami na 
sociálnych sieťach, tento spôsob práce 
nepoznala. Nemali ani elementárne od-
borné znalosti a väčšinou ani nevedeli, 
čo nevedia.

Keď partička nastúpila, jeden ma-
fián pokojne poznamenal: „Bude to len 
krátka a  bezvýznam-
ná epizóda v  našich 
dejinách.“ Mal, žiaľ, 
pravdu. Mafia bola 
silnejšia ako partička 
a dobré úmysly sluš-
ných ľudí nestačili. 
Nebola to roz-
právka s dob-
rým koncom.

Partička

» Ján Košturiak
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Známka z internej časti maturit-
nej skúšky sa v školskom roku 
2020/2021 vypočíta podľa priemeru 
známok žiakov za ich celé štúdium. 
Maturanti tak dostanú známky na 
maturitnom vysvedčení podľa vý-
sledkov ich práce za celé obdobie 
štúdia. 

Ruší sa tiež písomná forma internej 
časti maturitnej skúšky, teda sloh. Dô-
vodom je najmä intenzívnejšia druhá 
vlna koronavírusu, s tým spôsobené 
prerušenie dochádzky do škôl v tomto 
školskom roku či ťažko predvídateľná 
epidemiologická situácia na Slovensku 
v budúcich týždňoch.

Žiaci posledných ročníkov stred-
ných škôl budú v tomto školskom roku 
maturovať administratívne. Výsledky 
maturitnej skúšky určia školy, rovnako 
ako vlani, aritmetickým priemerom z 
výsledkov žiaka počas celého štúdia 
na strednej škole. Priemer známok sa 
vypočíta zo všetkých koncoročných 
vysvedčení žiaka a z posledných dvoch 
polročných vysvedčení.

Riaditelia stredných škôl do 3. 
mája určia skupiny príbuzných pred-
metov, ktoré sa budú počítať do výsled-
nej známky. Do úvahy sa berú konco-
ročné známky zo všetkých ročníkov 
pri 4-ročných a 5-ročných programoch 
a následne aj polročné známky z po-

sledných dvoch rokov. Pri 8-ročných 
programoch sa berú do úvahy známky 
z posledných 4 ročníkov a polročné 
známky z posledných dvoch rokov. 
Do 10. mája sa na školách uskutoční 
koncoročná klasifikácia, vrátane ko-
misionálnych skúšok. Žiaci dostanú 
spriemerovanú známku do 19. mája 
2021. Výučba v posledných ročníkoch 
stredných škôl sa naďalej uskutočňuje 
a žiaci sa musia aj naďalej zúčastňovať 
prezenčnej formy výučby.

Maturita podľa priemeru sa tak 
ako minulý rok vzťahuje na štyri po-
vinné predmety. Všetci žiaci dostanú 
známky zo štyroch povinných pred-
metov. Ak má žiak piaty alebo šiesty 
dobrovoľný predmet, maturuje z neho 
ústne, rovnako ako minulý rok, alebo 
do 30. apríla môže zrušiť skúšku z dob-
rovoľného predmetu. Ústne maturity 
na žiadosť žiaka sa uskutočnia v termí-
ne od 31. mája 2021.

Pribudli noví maturanti 
– aj bez skúšok

» red 
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BENZÍN ALEBO DIESEL

K DISPOZÍCII AJ V 100% ELEKTRICKEJ VERZII

NOVÝ CITROËN C4
OBJAVTE NOVÚ CESTU

Obrázok vozidla je ilustračný. V predaji od 1. 12. 2020, cena 14 990 € platí pre verziu LIVE PACK 100 S&S BVM6 s financovaním privilege. Mix spotreba a emisie CO2 NEDC: 3,8 – 4,8 l/100 km a 99 – 110 g/km.

UŽ OD

14 990 €
20 asistenčných systémov

Farebný Head Up displej
10” dotykový displej s Mirror Screen®

Pruženie s hydraulickými dorazmi®

22149_C4_komunikacia_novy_C4_dealer_A5_14-01-2021.indd   122149_C4_komunikacia_novy_C4_dealer_A5_14-01-2021.indd   1 14/01/2021   15:0414/01/2021   15:04
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A. Jiráska 5339, Lučenec  |  0918 476 139  |  predaj.citroen@autoviba.sk  |  www.autoviba.sk

2 NEDC: 3,8 – 4,8 l/100 km a 99 – 110 g/km.
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NOVÁ DACIA

SANDERO

Dacia odporúča  

LPG ZDARMA PRI FINANCOVANÍ 
BEZDRÔTOVÉ ZRKADLENIE SMARTFÓNU 
AUTOMATICKÁ KLIMATIZÁCIA

LPG ZDARMA PRI FINANCOVANÍ 
BEZDRÔTOVÉ ZRKADLENIE SMARTFÓNU 
AUTOMATICKÁ KLIMATIZÁCIA

UŽ OD

2,9 €/deň
s Dacia Finance na 5 rokov

Ponuka platí od 1. 2. do 28. 2. 2021. Ponuka je iba informatívna a nie je záväznou ponukou na uzavretie kúpnej zmluvy. * Záruka 3 roky alebo do 100 000 km (podľa toho, čo nastane skôr) sa riadi 
konkrétnymi záručnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Ponuka LPG pri financovaní zdarma predstavuje dodatočnú zľavu 550 € s DPH pre TCe 100 LPG pri financovaní 
s Dacia Finance. Reprezentatívny príklad financovania: pri financovaní vozidla prostredníctvom finančného lízingu s úrokom 3,96 % p. a. na 5 rokov a pri financovanej hodnote 5 125 € zaplatíte 
59 mesačných splátok s havarijným poistením vo výške 88,21 € a poslednú splátku s havarijným poistením vo výške 2 073,92 €. Poplatok za spracovanie obchodného prípadu je 0 €, predajná cena 
je 1,20 €, poplatok pri ukončení lízingovej zmluvy je 60 € a RPMN = 12,38 %. Celková čiastka s havarijným poistením, ktorú 60 splátkami zaplatíte je vo výške 7 339,51 €. Denný výdavok 2,9 € je 
skalkulovaný ako podiel súčtu dvanástich mesačných splátok financovania vrátane havarijného poistenia a čísla 365. Údaje pre komunikáciu sú zaokrúhlené. Dacia Finance znamená financovanie 
poskytované spoločnosťou UniCredit Leasing Slovakia, a.s. Nové Sandero: spotreba 5,1 – 7,3 (l/100 km), emisie CO2 106 – 137 (g/km). Nové Sandero Stepway: spotreba 5,6 – 7,7 (l/100 km), emisie CO2  
114 – 145 (g/km). Uvedené spotreby paliva a emisie CO2 sú určené metodikou stanovenou podľa platných právnych predpisov požadovaných na homologáciu vozidla. Vyobrazenie vozidiel je iba ilustratívne.

MENO DÍLERA
ULICA, MESTO
TEL.: +421 123 456 789 www.dealerweb.sk

Tempus - Car, s.r.o., Šafáriková 91, 048 01 Rožňava
tel.: +421 918 957 263, e-mail: alorinczova@tempus.sk
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0Tel.: 0908 054 321, E-mail: vykupperia@gmail.com

VYKÚPIME
STARÉ PERIE

driapané, nedriapané

• Paplóny • Vankúše
• Duchny z peria
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60948 300 988

STROJOVÉSTROJOVÉ
POTERY
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Medzinárodná asociácia ACCA (The 
Association of Chartered Certified 
Accountants) považuje posilnenie 
rovnosti žien na trhu práce – a  ich 
rovný podiel na ekonomickom oži-
vení po pandémii koronavírusu – za 
nevyhnutnú podmienku ekonomic-
kého rastu. 

I keď ženy predstavujú celosvetovo 
39 percent všetkých zamestnancov, 
mala na ne pandémia na trhu práce 
oveľa tvrdší dopad. Z  tých, kto stratili 
pracovné miesto práve pre pandémiu, 
je 54 percent žien.

„Je evidentné, že ženy v  dôsledku 
pandémie neúmerne utrpeli a  dôsled-
ná práca môže pomôcť zaistiť, aby boli 
tieto nerovnosti napravené v rámci pro-
cesu ekonomického oživenia. Vyžaduje 
to politické odhodlanie, dostatočné 
pridelenie zdrojov a silný rozvoj kapa-
cít na všetkých úrovniach.

Ak by muži a ženy mali na trhu prá-
ce rovnaké podmienky, podľa dát zve-
rejnených na Svetovom ekonomickom 
fóre by bola americká ekonomika vý-
konnejšiaa o  8,7 percenta, francúzska 
dokonca o  17 percent a  japonská o  14 
percent.

Najaktuálnejšie dáta Európskeho 
inštitútu pre rodovú rovnosť ukázali, 
že index rovnosti na Slovensku je na 
úrovni 55,5 bodov zo 100 (1 bod ozna-
čuje úplnú nerovnosť, naopak 100 bo-
dov úplnú rovnosť). V rovnosti mužov 

a žien je teda Slovenská republika až na 
25. mieste z celkom 28 štátov Európskej 
únie. Horšie je na tom len Rumunsko, 
Maďarsko a Grécko. Najväčšie rozdiely 
boli zaznamenané v  čase strávenom 
s rodinou, na pracovnom trhu a vo vý-
kone rozhodovacích pozícií. 

Zamestnaných mužov je až o  13 
percent viac než zamestnaných žien 
a  v  rozhodovacích pozíciách naprieč 
politickou, ekonomickou a  sociálnou 
sférou je o 68 percent viac mužov. V sle-
dovanom období bolo iba 20,9 percenta 
žien v parlamente a 23,8 percenta žien 
v  predstavenstvách firiem. Čo sa týka 
platov, ženy zarábajú v  priemere o  20 
percent menej než muži. Za posledné 
roky narástli rozdiely aj v starostlivosti 
o domácnosť a deti, a to v neprospech 
žien. Až 35 percent z  nich sa stará 
o deti, učí sa s nimi, a to najmenej ho-
dinu denne. K tomu sa „má“ len 19 per-
cent mužov. 

Posilnenie rovnosti žien na trhu práce 

» red
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Dispečing SK - 0950 333 222
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 31. 3. 2021

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás zimné záhrady 

splátky od  €

VYHRAJTE 400 €

spspsppppspspspsppppspspspspspsspspsspssspspspspspsssppplllllllllllllllllllllátáátátátáátátátáátttátátááttkkkkkkkkkkkkkkkkkkkky 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 ddd d d d dd d dd dd dd €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€splátky od 49 €

balkóny rámové
bezrámové

ŠPECIÁLNE ZĽAVY MAREC 2021 AŽ DO 50%

splátky od 98 € splátky od 149 €

zasklievanie zádverí

splátky od 99 €
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PONÚKAME PRÁCU V ČR 
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

VÝHODNÉ PLATOVÉ PODMIENKY

PRÍJMEME ZVARAČOV CO2 EN135 
PRACA V ČR, UBYTOVANIE 
ZABEZPEČENÉ. 
MZDA OD 270KČ/hod.

- VODIČ VZV 
  (V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME 

   VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY
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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

Striedanie letného a zimného času 
sa pôvodne malo zrušiť už v tomto 
roku, vyslovil sa pre to výbor pre do-
pravu europarlamentu. Napokon sa 
tento návrh necha visieť vo „vzdu-
choprázdne“.

Väčšina obyvateľov Slovenska je 
podľa prieskumu za zrušenie strieda-
nia letného a zimného času, natrvalo 
by nechali letný. Prechod zo zimného 
na letný čas pôsobí totiž na človeka 
stresujúco. Aby sa organizmus na zme-
nu, ktorá „vezme hodinu“, čo najlepšie 
adaptoval, je dobré prejsť počas týchto 
dní do naozaj oddychového režimu.

Nervozitu, pocit únavy a rozlade-
nosť, ktorá súvisí so zmenou biorytmu, 
však môžeme pozitívne ovplyvniť. Z 
médií počúvame, že zo soboty na ne-
deľu sa vyspíme o hodinu kratšie. Ae 
prečo? To je také ťažké v sobotu večer 
odvaliť sa od obrazovky teevízora skôr 
a ísť spať o tú hodinu skôr? Možno je tu 
nejaký bioritmus, ktorého nastavenie 
neumožňuje ľuďom zaspať, kedy sa 
rozhodnú, ale aj s tým sa dá čosi spra-
viť. Napríklad – popoludní sa dobre 
okysličiť v jarnej prírode.

Je známe, že človek sa pod vply-
vom zmeny môže ťažšie sústrediť, v 

niektorých prípadoch sa môže objaviť 
depresívna nálada. 

Najrýchejšie sa biorytmus v na-
sedujúcich dňoch prispôsobí, ak ne-
budem zbytočne dho ponocovať. A 
ak zvýšime fyzickú záťaž nášho orga-
nizmu. Chce to napríklad dhšie pre-
chádzky so psíkom. Mimochodom, aj 
zvieratká sa dokážu pomerne rýchlo 
prispôsobiť, ich návyky napríklad na 
vychádzky či kŕmenie v určitú denne 
dobu neoklameme. Ale za pár dní sa aj 
to poddá samo.

Veľká škoda je, že večerné pre-
chádzky sú naďaej zakázané, s výnim-
kou venčenia psíkov. Zostáva dúfať, 
že situácia sa zmení tak, aby si niekto 
spomenul aj na nás, naozaj obyčajných 
ľudí..

Máme tu letný čas

» red

INZERCIA

0905 915 039
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������

���TO, RÝCHL���������������
stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia
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www.matejovdvor.sk - 100% záruka kvality

PREDAJ VO VAŠOM OKRESE

0902 466 448 ● 0902 606 436 ● 0902 692 290
od 9.00 do 15.00 hod.

CHCETE CHOVAŤ HYDINU?

Sme tu pre Vás už 30 rokov!!!

87
-0
00

7

TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE

farba
ANTRACIT

farba
ANTRACIT

farba
BIELA

PRÍSTREŠKY - TERASY - RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE - TIENENIE NA STRECHY - SKLENENÉ STRECHY - STAVEBNÉ PRÁCE

Materiály:
HLINÍK, DREVO
Materiály:
HLINÍK, DREVO

www.montter.skwww.montter.sk      0919 365 0220919 365 022
 RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLEN

NOVINKANOVINKA HLINÍK v DREVODEKORE,  ZLATÝ DUB  a  ORECH

Pripravte sa na leto už teraz  a využite JARNÉ ZĽAVY

S
Y

kde potrebujete.Staviame tam,

Zvýhodnená cena
na tieto farbyANTRACIT

7016
BIELA
9016

HNEDÁ
8003

HNEDÁ
8017

OBJEDNAVKY@MONTTER.SK��


