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LUČENECKO
VEĽKOKRTÍŠSKO-POLTÁRSKO
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HĽADÁME

SADROKARTONISTOV

a TESÁROV

TEL.: +421 948 652 622

- PRÁCA V NEMECKU

- UBYTOVANIE A DOPRAVA

  HRADENÉ FIRMOU

- 11 - 15  EUR /HOD.

- ZABEZPEČENIE NÁRADIA a 

  FIREMNÉHO AUTA

- PRÁCA NA TPP
PRÁCA V BRANDYS 

NAD LABEM (ČR)

- VODIČ VZV
- OPERÁTOR VÝROBY

SLUŠNÝ PLAT I ZÁLOHY I 

UBYTOVANIE

+420 604 515 863
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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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Na úradnej tabuli knižnice, ako aj jej webovej

stránke www.nklc.sk, je zverejnená

Obchodná verejná súťaž na prenájom

dočasne nevyužívaných priestorov majetku

zriaďovateľa od 1. 6. 2021.

BBSK, Novohradská knižnica, Lučenec

OZNAMUJE
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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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NOVINKA
VEĽKOOBCHODNÁ

oproti Galérii v Lučenci

(vedľa lekárne Hviezda)

PREDAJŇA

FARBY - LAKY

KONTAKT: 0905 319 096

KVALITNÉ FARBY
ZA NÍZKE CENY
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VŔTANIE STUDNÍ
A JADROVÉ VRTY

0911 176 997

v regiónoch: Lučenec / Detva / Fiľakovo
/ Rimavská Sobota / Veľký Krtíš
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PREDAJ NÁHRADNÝCH DIELOV

SERVIS

VÝMENA motorových olejov, filtrov

GUFERÁ, LOŽISKÁ, TESNENIA, REMENE

náprav, spojok, rozvodov, bŕzd, tlmičov4
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ČISTIAREŇ
PERIA Železničná 44

Lučenec

OTVORENÁ OD 19.4.

Po-Pia: 8:00-14:00
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FIRMY, AMBULANCIE,
KANCELÁRIE A POD.
TEL.: 0904 354 675

UPRACEME
VAŠE
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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)

Kedysi chodili na výpravy do ďale-
kých krajín misionári a  šírili nábo-
ženstvo. Misionári pochopili, že ich 
učenie sa nedá propagovať iba slovom, 
ale sú potrebné skutky. A tak vznikali 
sociálne, vzdelávacie a  zdravotnícke 
projekty. 

Aj dnes máme regióny, ktorým 
chýba potenciál na to, aby sa revitali-
zovali – znalosti, realizátori projektov a 
ďalšie zdroje. Nepomôžu im strategické 
dokumenty, ani budovy, ktoré nazveme 
inovačnými alebo podnikateľskými cen-
trami. Potrebujú ľudí. Inovátorov a pod-
nikateľov, ktorí dokážu realizovať zme-
ny. Mnohí mladí ľudia z  týchto regiónov 
odišli. Vyštudovali a zostali v zahraničí.

Slovensko má najväčšie regionálne 
rozdiely v Európe. Mnohé finančné zdroje 
na ich riešenie vyšli nazmar. Nie, všetko 
sa nepodarilo rozkradnúť, jednoducho 
sa sialo na neúrodnú pôdu. Peniaze sa 
prideľujú na projekty. A v projektoch tre-
ba správne vyplniť tabuľky. Lenže potom 
prichádza ta najťažšia fáza – realizácia 
a  doručenie výsledkov. A toto sa nám 
nedarí. Prečo? Lebo nemáme správnych 
ľudí, nevieme sa spájať a spolupracovať. 
Niekedy mám pocit, že Slováci najviac vy-
nikajú v závisti a súperení. Lepšia by bola 

dôvera a spolupráca.
V našej inovačnej sieti Inovato sa o to 

snažíme. Vlani sme zorganizovali festival 
inovátorov Inofest a v tomto roku budeme 
pokračovať. Hlásia sa  nám mladí ľudia, 
ktorí študujú na zahraničných univerzi-
tách a začínajú pracovať ako podnikateľ-
skí misionári. Potrebujeme ekosystém, 
fungujúcu sieť, v  ktorej si dokážu po-
máhať veľkí a  malí, bohatí a  chudobní, 
úspešní a  neúspešní, mladí a  starí. Sieť, 
ktorá je postavená na zdieľaní a spoluprá-
ci. Musíme sa naučiť zdieľať dary, ktoré 
sme dostali – naše talenty, znalosti, skú-
senosti, stroje a  zariadenia, budovy, pe-
niaze a iné zdroje. Každý deň dostávame 
do Inovata nejaký podnet na spoluprácu 
a  rozhodli sme sa, že sa stretneme. Po-
zývame všetkých na naše stretnutia  Bi-
king Future 12.5.2021 a  InovaMeet – dňa 
19.5.2021. Viac na www.
inovato.sk.

Budeme tam ho-
voriť o  nápadoch, 
ktoré máme a o tom, 
ako ich premeniť na 
riešenie. Je to prvý 
krok, ale bez 
neho, neuro-
bíme ďalšie. 

Inovační misionári

» Ján Košturiak
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Vaša ochrana pred DLHMI, SÚDMI,
EXEKÚCIAMI, DRAŽBAMI, PODVODMI

je volať 0905 638 627 súrne!
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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.

Tempus - Car, s.r.o., Šafáriková 91, 048 01 Rožňava
tel.: +421 918 957 263, e-mail: alorinczova@tempus.sk

4
3
-0
0
7
7

AKCIA
169 €

0905 48 48 48
DOVOZ ZABEZPEČÍME

s DPH / 1 tona
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» Predám v Šahách dodávku 
Ducato 2,5 D s ťažným po STK. 
1590 euro. 0910157002

» Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682

» Vypratávate byt, dom? 
Kúpim starožitný nábytok, 
svietidlá, porcelán, sklo, 
striebro, umelecké diela. Tel: 
0908907560

» SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ 
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE 
0944724181

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    

15 HĽADÁM PRÁCU    

14 RÔZNE / iné    

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na tejto strane

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.

14. mája 2000  
Slovensko podľahlo vo finále majstrov-
stiev sveta v ľadovom hokeji v Petrohrade 
reprezentácii Česka 3 : 5 a získalo striebor-
nú medailu, prvú medailu v ére samostat-
nosti Slovenska

Výročia a udalosti
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Neveríte? Slovenský život bežného, 
ak nie aj ekonomicky biedneho ob-
čana prináša skutočné absurdity. 
Dnes o jednej z nich.

Pracovala, je pár rokov pred dô-
chodkom. Celý život drela za almužnu 
v štátnej firme. Ani nie za polovicu 
priemernej mzdy. Nevynechala ani 
deň v práci, na PN nechodila, ani keď 
bola chorá. Ani k lekárovi. Jej zdravot-
ný záznam je krátko pred nástupom do 
dôchodku tenký ako „sedmová“ karta.

Jej mama vo vysokom veku stratila 
schopnosť starať sa sama o seba. Tak 
si ju vzala na trvalú opateru domov. Aj 
za cenu straty práce. Opatrovať takmer 
imobilného odkázaného človeka je 
však úväzok na 24 hodín denne. Praco-
vať sa nedá, no žiť sa musí, aj so zvýše-
nými nákladmi na pomôcky, hygienu, 
zdravotnícky materiál.

A tak jej zišlo na um požiadať o 
„podporu“, na ošetrovanie, opatrova-
nie. A vrátilo sa jej všetko, čo počas ži-
vota, vrátane zdravia, obetovala práci. 
Vraj mama má „tenký“ fascikel, vraj 
sa nevenovala svojmu zdraviu, vraj to 
a tamto a bez nároku. Napriek tomu, 
že nezaťažila štát ďalším klientom v 
domove sociálnych služieb, ale chce 
a môže zostať doma. Napriek tomu, že 
celý život platila odvody. Napriek tomu, 
že teraz sa stáva odkázanou na opat-

rovníčku (dcéru) na 24 hodín denne. 
Napriek všetkým drístom o sociálnom 
štáte a o tom, že „bude dobre“. „Nebojte 
sa, bude dobre.“

Keď už tak náš minister pre všetko 
chce podporiť plodenie detí sumou 200 
eur na mesačnom prídavku na jedno, 
čo tak keby podporil podobnou sumou 
aj tie rodiny, ktoré dôstojne dochovajú 
svojich, na trvalú opateru odkázaných 
rodičov? To už neznie tak ľúbivo, však! 
Nedá to toľko voličských hlasov.

A vôbec, koho kedy z tých „našich“ 
tam hore napadne vytvoriť na Sloven-
sku také ekonomické a legislatívne 
prostredie, aby aj seniori, akokoľvek 
zdravotne postihnutí, mohli svoje po-
sledné dni dôstojne a v aspoň relatív-
nom dostatku dožívať v kruhu svojich 
najbližších?

Mimochodom, osobne prežívam to 
isté. Starám sa o takmer imobilnú 89 
ročnú matku. Doma. Je však stále ešte 
doma. Viem, aké sú asi mesačné nákla-
dy. A od štátu za to nemám 
ani euro. Aj keď mám 
úväzok ošetrovateľa na 
24 hodín denne a 365 dní 
v roku.

Veľa síl do boja so 
systémom, vážení 
čitatelia. (A do 
boja so životom)

Nebuďte zdraví, 
môže sa vám to nevyplatiť!

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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Peter Kucej

Nejedlého 17, Lučenec

www.slovexpres.sk

AUTOSERVIS
0911 870 299

AUTOSÚČIASTKY
0907 870 299

38,80 €

31,50 €

47,80 €

43,40 €

71,10 €

50,00 €

47,00  €

44,50 €

59,00 €

AKCIOVÁ PONUKA:

PNEUSERVIS     0918 892 002

Disk VW Group R17

Disk Monte Carlo R16

Disk Spider R15

67 €

61 €

51 €

AKCIA ELEKTRÓNY:

www.vianor.sk

PREZUJTE VČAS

38,80 €

31,50 €

47 80 €

NUKA:

VČAS

PRI KÚPE
4 PNEU
NOKIAN R17
- ŠILTOVKA

UMYVÁRKA 0915 834 386

TEPOVANIE, LEŠTENIE 20€

Registruj
nákup na

NOKIAN  165/70 R14

PIRELLI 175/65 R15

BARUM 185/60 R15

MATADOR 205/55 R16

NOKIAN  215/70 R16

CONTINENTAL  225/55 R16

NOKIAN  215/45 R17

FORTUNE  225/45 R17

YOKOHAMA  225/60 R17
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• MAĽOVANIE
• STIERKOVANIE
• STAVEBNÉ PRÁCE

4
3
-0
0
1
5

047/433 4777, 0905 198 723 • Po-So: 7-18, Ne: 9-18

Milí zákazníci, aj naďalej je možné

zakúpiť naše zákusky
denne. Samozrejme len so sebou. 

Karmána 20, Lučenec
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5Vzorková predajňa Fiľakovo, Biskupická cesta (pri Lidl), tel. 0903 740 682

9. mája 1974
bolo otvorené pražské metro 

Výročia a udalosti



LC21-18 strana - 4

TRADÍCIE / SLUŽBY Najčítanejšie regionálne noviny
4

Jeho história siaha až do obdobia an-
tiky. V starovekom Grécku oslavovali 
ženu ako darkyňu života už 250 rokov 
p. n. l. v podobe slávností na počesť 
matky všetkých bohov – bohyne Rhey. 

Oslavy trvali obyčajne tri dni – od 
15. do 18. marca. Starovekí Rimania 
oslavovali sviatok Matronalia, ktorý bol 
zasvätený bohyni Juno.Za predchodcu 
Dňa matiek v jeho dnešnej podobe možno 
považovať tzv. Nedeľu matiek (Mothering 
Sunday), ktorú začali oslavovať 16. storočí 
v Anglicku. V čase sviatku, ktorý bol sta-
novený na štvrtú nedeľu počas veľkonoč-
ného pôstu, sa mohlo služobníctvo žijúce 
v príbytkoch svojich pánov vrátiť domov k 
svojim matkám a stráviť s nimi deň. 

V novodobej histórii ľudstva sa Deň 
matiek dostal do povedomia na prelome 
19. a 20. storočia, a to vďaka Američan-
ke Anne Marie Jarvisovej. Po tom, ako v 
roku 1907 zomrela jej matka, začala viesť 
kampaň za vyhlásenie dňa venovaného 
matkám. Už o dva roky neskôr tento svia-
tok oslavovali v 45 štátoch USA. 8. mája 
1914 iniciatíva vyústila do oficiálneho 
vyhlásenia druhej májovej nedele za Deň 
matiek Kongresom USA. Prezident Wood-
row Wilson podpísal neskôr dokument, v 
ktorom bol Deň matiek vyhlásený za celo-
americký národný sviatok. 

Dátum druhej májovej nedele sa roz-
hodli prijať za svoj takmer všetky krajiny 

na svete. V Československu sa Deň matiek 
začal oslavovať v roku 1923, a to najmä 
zásluhou Alice Masarykovej, dcéry pre-
zidenta T. G. Masaryka a emancipovanej 
predsedníčky Československého červe-
ného kríža. 

V 50. rokoch boli oslavy Dňa matiek 
v komunistickom Československu a os-
tatných proruských krajinách nahradené 
marcovým Medzinárodným dňom žien. 
Tradícia Dňa matiek na Slovensku bola 
obnovená až po roku 1989, kedy sa začal 
sláviť druhú májovú nedeľu v roku.

Tento deň dopĺňa Deň otcov, ktorý 
oslavuje otca a slávi sa vždy v tretiu júno-
vú nedeľu.

Tak, milí čitatelia, manželia, synovia 
a dcéry, pssst... šepkáme z redakcie – ne-
zabudnite!

Deň, ktorý patrí 
tým najdrahším - matkám

» red
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www.novogranit .sk
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Obývacie zostavy, kuchyne,
sedačky, spálne, ...

Nábytok VAMARK
UŽ OTVORENÝ
Haličská cesta 71, Lučenec

(býv. Hypernova) • 0918 948 190
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Našou vizitkou je spokojnosť
zákazníkov po celom Slovensku.

 

BEZ DEMONTÁŽE

Zameranie, odborné poradenstvo
a cenová kalkulácia ZADARMO!

Najlepšia obnova strechy v najlepšej cene
obnova:  eternitových

plechových    
plochých         

NAJ - STRECHA s.r.o.

Materiál - prvotriedna kvalita

0940 776 203
Pre dôchodcov špeciálna zľava!
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DOBROVOĽNÁ DRAŽBA
3 izbový byt

Lučenec
Najnižšie podanie: 44 025,00 EUR

Termín konania dražby: 
dňa 01.06.2021 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: 9 000,00 EUR

Predmet dražby: trojizbový byt č. 70 , 8.p., vchod: 7, v obytnom dome 
súpisné č. 317, postavenom na parcele registra „C“ evidovanej na katastrálnej 
mape pod parcelným č. 434/4. podiel priestoru na spoločných častiach a 
spoločných 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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DOBROVOĽNÁ DRAŽBA
3 izbový byt - Fiľakovo

Najnižšie podanie: 28 000,00 EUR/ 
Možnosť zníženia ceny

Termín konania dražby: 
dňa 01.06.2021 o 10:45 hod.
Miesto konania dražby: 
Kongresová Sála I. DIXON Resort 
Congress Hotel & Aqualand, Šver-
mova 32,974 04 Banská Bystrica, 
okres Banská Bystrica, Banskobyst-
rický kraj.
Dražobná zábezpeka: 5 000,00 EUR

Predmet dražby: trojizbový byt  o výmere 80,37 m2, na ul. Farská lúka v meste 
Fiľakovo. Byt č. 20 je na 2.p., vchod č. 84, v bytovom dome súpisné č. 1633. Podiel 
priestoru na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu je o veľkosti 
7247/696481. Spoluvlastnícky podiel na pozemkoch parc.č. 2943/4 je  o veľkosti 
7247/696481. Predmet dražby je evidovaný na LV č. LV 3048, k.ú. Fiľakovo.

Kontakt: 0911 833 869, 
bela@heypay.sk, www.heypay.sk
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0948 300 988

STROJOVÉSTROJOVÉ
POTERY
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Plne som podporil petíciu deviata-
kov za zrušenie tohtoročných prijí-
macích skúšok (PS) na stredné školy 
(SŠ). Ozvalo sa mnoho protihlasov, 
ktorých argumenty pripomínali 
skôr vlnu nenávisti ako diskusie.

Nadaná deviatačka Emma, inici-
átorka petície, písala o odlišných pod-
mienkach online vyučovania. Zbytoč-
ne hovorila, že nejde o snahu vyhnúť 
sa povinnostiam a úplne zbytočne sa 
spomínalo, že dištančné vzdelávanie 
cez počítač bolo menej efektívne. Opa-
kovali sa frázy o tom, že si SŠ bez skú-
šok nevedia vyselektovať študentov. 
Objavovali sa sebecké tvrdenia typu: 
Moji žiaci to zvládnu...

Školstvo má otvárať rovnosť šancí. 
A tá vinou štátu nebola. Napriek hu-
rónskym plánom ministra časť žiakov 
nemala podmienky na vzdelávanie 
také, ako napr. deti v sociálne silnej-
ších rodinách. Isto aj preto sa zrušila 
maturitná skúška. Analogicky sa mali 
zrušiť aj prijímačky. Najmä v ťažkej 
mimoriadnej situácii, ktorá obmedzila 
štandardné vzdelávanie a dôkladnú fi-
xáciu učiva, ktorá sa realizuje práve v 
9. ročníku ZŠ.

Prijímačky sa však nezrušili, mi-
nisterstvo školstva dalo iba bezzubé 
odporúčanie, aby v nich SŠ zohľadnili 
situáciu. Deviatakom tak pribudol ďal-
ší stres do ich zložitého rozpoloženia. 
Aj keď sa vraví, že na SŠ sa dostane 

každý, to nie je útechou pre žiakov, kto-
rí túžia po konkrétnej škole a možno aj 
po takej, kde sa hlási mnoho žiakov. 

Uvedomujem si, že zrušenie PS by 
spôsobilo komplikácie SŠ. No tie sa 
dajú vyriešiť - ako minulý rok. Ale ne-
empaticky hodiť deviatakov dva týžd-
ne po nástupe do škôl do víru skúšok je 
v situácii, keď by sme mali byť ľudskí, 
cynické.

Na začiatku petície som neočaká-
val, že úradnícky moloch ministerstva 
rozhodne citlivo, vžijúc sa do žiackej 
duše. Prijímačky sa konajú, akoby bolo 
všetko v tom najideálnejšom stave. Ale 
čo chceme od takých, čo argumentujú: 
Veď mali online vzdelávanie! Nikto mi 
však nevezme presvedčenie, že dochá-
dza až k protiústavnej diskriminácii 
niektorých neplnoletých detí. Ale koho 
dnes zaujíma Ústava... 
Deviataci, držím vám palce!  

Diskriminácia v prijímačkách  

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg ZŠ a VŠ

3
2
-0
0
5
5
-1

8. mája 1902  
výbuch sopky Pelée na karibskom ostrove Martinik; sopka úplne 
zničila mesto St. Pierre a zahynulo 28 000 ľudí  

Výročia a udalosti
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390 €390 €430 €od

ŽALÚZIE, SIEŤKY PROTI HMYZU, PVC ROLETY

POZÁRUČNÝ SERVIS
okien a dverí

GARÁŽOVÉ BRÁNY
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u nás si nemusíte 

vyberať medzi

OD PONDELKA 10. 5.

Eidam  
• blok

• 45 % t. v s.

Bánovecký 
smotanový 
jogurt
• rôzne druhy

111

-20%

(1 kg = 4,44)

250 g

1.39

329

-38%
cena za 1 kg

5.39

Kuracie 
prsné 
rezne

059

-33%
100 g

0.89

059

-25%
100 g

0.79

Šunková 
saláma  
• krájaná

Inovecká/

saláma  
• krájaná

089

-25%

(1 kg = 3,56)

250 g

1.19

Duo 
Ruské/

vajce

025

-35%

(100 g = 0,17)

145 g

0.39*

079

-43%

(100 g = 0,63)

125 g

1.39*

Bryndza 
Májová 079

150 g

(100 g = 0,53)Niva
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10 kg + 400 g10 kg + 400 g

1199

Jacobs Velvet
• instant�á káva
Jacobs Velvet

349

-52%

(100 g = 1,75)

200 g

7.39*

059

-40%

(1 l = 0,39)

1,5 l

0.99*

Kofola  
• rôzne druhy 219

Supercena

(1 kg = 8,76)

250 g

Maliny

044

0,55 l

(1 l = 0,80)

Staropramen 
Smíchov  
• svetlé výčapné pivo

599

-50%
60 praní

11.99*

Gél na 
pranie  
• rôzne 

druhy

099

-41%

(100 g = 0,50)

200 g

1.69*

High Protein 
Puding  
• rôzne druhy

229

6 x 190 g
1 140 g

• rôzne druhy

... a mnoho ďalších výrobkov na

OD PONDELKA
10. MÁJA
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Zažite jedinečnú dovolenku vo Vysokých Tatrách 

www.hotel-hubert.sk
recepcia@hotel-hubert.sk
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Dispečing SK - 0950 333 222

7
8
12
10
0
13Lučenec

Najčítan
ejšie

regioná
lne

noviny
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Pocta generálovi Štefánikovi 
– úplne nová expozícia na Košariskách

●  Čo prostredníctvom svojich 18 špecializovaných 
múzeí hovorí a odkazuje svojim návštevníkom, či už 
slovenským, alebo tým zo zahraničia?

   Tak, ako sa mení slovenská spoločnosť, mení sa 
aj Slovenské národné múzeum. Najmä posledný rok 
ukázal, ako je potrebné nielen mať silné kultúrne in-
štitúcie, ale do nich aj investovať. Slovenské národ-
né múzeum dokázalo za posledný rok nielen trikrát 
zavrieť svoje brány, ale trikrát v priebehu pár dní ich 
aj otvoriť. Som veľmi rád, že sa nám aj počas zat-
vorených mesiacov podarilo pripraviť nové expozí-
cie, napr. úplne novú expozíciu M. R. Štefánikovi 
na Košariskách alebo novú expozíciu antropoló-
gie, ktorú sprístupnime verejnosti v priebehu mája 
2021. Pracovalo sa na obnovách Spišského hradu 
a  Krásnej Hôrky. Osobne som veľmi rád, že bude 
pokračovať najmä obnova Spišského hradu, ktorého 
stav je alarmujúci. Osobne sa veľmi teším aj na ot-
vorenie výstavy v  observatóriu v  Meudone (Paríž) 
venovanej astronómovi M. R. Štefánikovi, alebo 
novej expozícii vo francúzskom meste Darney, ktorá 
sa venuje československým légiám. Myslím, že pro-
jekty a programy slovenských múzeí sú nevyužitým 
pokladom slovenskej diplomacie. Zo svojej skúse-
nosti môžem povedať, že sú to jedny z najlepšie in-
vestovaných fi nančných prostriedkov. 

●  V najbližších rokoch by sa počet špecializovaných 
múzeí SNM mal rozrásť o  Múzeum 20.storočia. Za 
ideou jeho vzniku stojíte práve vy ako generálny ria-

diteľ SNM. Potrebuje Slovensko tento typ múzea?

Cesta k  jeho vybudovaniu a otvoreniu bude ešte 
veľmi dlhá, pôjde o jeden z najambicióznejších pro-
jektov slovenskej kultúry v  nasledujúcich rokoch. 
Hovoríme o  stavbe nového múzea na zelenej lúke. 
Podobné projekty môžeme vidieť v  celej Európe, 
a je dôležité aby aj Slovensko si pred seba postavilo 

takýto náročný cieľ. Na druhej strane my na Slov-
ensku Múzeum 20. storočia naozaj potrebujeme.  
Nielen preto, že nám chýba expozícia 20. storočia, 
ale najmä preto, aby sme spoznali našu minulosť. 
Toto múzeum by malo byť miestom nielen stálej his-
torickej expozície, ale aj miestom pre audiovizuálne 
programy, prepracované vzdelávacie programy. 
Najmä by sa však malo stať miestom, na ktorom sa 
nebude pravda kriviť, ale vysvetľovať.

●   Národnostné múzeá spadajú tiež pod SNM. Prečo 
je ich existencia dôležitá?

Múzeá národnostných menšín začali v  Slovens-
kom národnom múzeu vznikať takmer pred 30 rok-
mi. Postupne sa rozrástli do súčasného počtu a roz-
sahu. Svojimi aktivitami dokázali svoju dôležitosť 
a  opodstatnenosť pri šírení poznania o  ich histórii 
a kultúre. Sú obohatením pre celú slovenskú kultú-
ru. Na druhej strane tento proces ešte nie je u konca. 
Pred SNM a jeho národnostnými múzeami stojí nie-
koľko dôležitých výziev, ako napríklad vybudovanie 
nových expozícií Múzea rómskej kultúry v  nových 
priestoroch a  na novom mieste či obnova budovy 
Múzea rusínskej kultúry v Prešove. Tak, aby sa mohli 
rozvíjať a boli prínosom pre celú národnostnú komu-
nitu a všetkých občanov Slovenska. Každé múzeum, 
nielen to národnostné, poskytuje neoceniteľný prie-
stor pre spoločné poznanie a komunikáciu.

Viac o programe všetkých 18 múzeí SNM: www.snm.sk   
        
          »  Zhováral sa Jozef Bednár

Generálny riaditeľ SNM Branislav Panis – múzeá konzervujú čas a odhaľujú históriu II

SÚŤAŽ NA FACEBOOKU
Odpovedzte správne na jednoduché otázky              
a vyhrajte celoročné VIP vstupenky do všet-
kých expozitúr SNM. 
Súťaž prebieha od 1. - 19. mája 2021.

Sledujte nás na našich facebookových stánkach.

Štefánikovo múzeum na Košariskách.           Foto: wikimedia.org
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DOBROVOĽNÁ DRAŽBA
2 izbový byt

Poltár
Najnižšie podanie: 23 400,00 EUR

Termín konania dražby: 
dňa 01.06.2021 o 11:30 hod.
Miesto konania dražby: 
Kongresová Sála I. DIXON Resort Congress 
Hotel & Aqualand, Švermova 32,974 04 
Banská Bystrica, okres Banská Bystrica, 
Banskobystrický kraj.
Predmet dražby: dvojizbový byt  o výme-
re 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

Najčítan
ejšie

regioná
lne

noviny

12. mája 1937
korunovácia britského kráľa Juraja VI. vo 
Westminsterskom opátstve 

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  
 • RUČNÝ PRACOVNÍK – 3,58 €/hod. brutto + osobné 
   ohodnotenie do výšky 1,45€/hod. brutto 
 Základná zložka mzdy 

+ príplatky a ODMENY 0911 / 721 409, recepcia@aii.sk
Letná údržba ciest a komunikácií v Bratislave

• VODIČ "B", "T" - 3,58 €/hod. brutto + osob. ohodnotenie 
  do výšky 1,85 €/hod. brutto

Firma ������ Vám ponúka prácu
s nástupom IHNEĎ na prácu v Č.R.

MY JU PONÚKAME! 

PRAVIDELNÝ TURNUS.  
UBYTOVANIE ZDARMA, DOVOZ ZO SLOVENSKA

AŽ NA PRACOVISKO - TIEŽ ZDARMA

0903 618 498 -  0911 318 499
saludosro@gmail.com

HĽADÁTE PRÁCU? 

ZAŠLITE ŽIVOTOPIS
MAILOM ALEBO ZAVOLAJTE
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Nemecká pracovná zmuva 
Nemecké sociálne poistenie

Vybavíme všetko potrebné  pre prácu
Možnosť turnusov I Ubytovanie zabezpečené 

Stabilná celoročná práca

20 dní platenej dovolenky,  preplácané sviatky

PODĽA KVALIFIKÁCIE

www.simon-fleisch.de  I  job@simon-fleisch.de

BRAVČOVÁ A HOVÄDZIA PORÁŽKA 
A ROZRÁBKA  V NEMECKU

PRÁCA VHODNÁ AJ PRE PÁRY

+421 944 995 400

12€ - 18€
BRUTTO NA HODINU
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iba automobilka

umožní pracovať 4 dni 

v týždni a zarobiť SUPER 

 MZDU
0800 500 522, 0800 500 002, 0800 500 202

0800 500 520, 0800 500 502

1.100€

4
3
-0
0
7
8

PRIDAJ SA K NÁM

 QUALITY AUDITOR OD 933 €

KONTAKT:  personalne@technogym.com

047 / 48 12 296 , 047 / 48 12 209

Priemyselný park, Malý Krtíš 99001

stabilita

kariérny rast

najširšia škála finančných &

nefinančných benefitov v okrese
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PONÚKAME PRÁCU V ČR 

UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

VÝHODNÉ PLATOVÉ 

PODMIENKY I  ZÁLOHY

UYBOTVANIE

- VODIČ VZV 
  (V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME 

   VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY

BLIŽŠIE INFORMÁCIE BLIŽŠIE INFORMÁCIE 

NA BEZPLATNEJ LINKE:NA BEZPLATNEJ LINKE:  

00880000  550000  009911


