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LUČENECKO
VEĽKOKRTÍŠSKO-POLTÁRSKO

Č. 23 / 11. JÚN 2021 / 25. ROČNÍK
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047/433 4777, 0905 198 723 • Po-So: 7-18, Ne: 9-18

Karmána 20, Lučenec

Milí zákazníci, sme tu pre Vás

každý deň, naše zákusky
si môžete vychutnať na terase aj v interiéri
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AUTOFINISH LUČENEC
PREDAJ AUTOLAKÝRNICKÉHO MATERIÁLU

JOKAIHO ULICA 32 (PRI PRIORE), TEL.: 0911 930 730

PONUKA

TMELY • PLNIČE • LAKY • BRUSIVO • PÁSKY •

FÓLIE • STRIEKACIE PIŠTOLE • RUČNÉ NÁRADIE

• AUTOKOZMETIKA • OCHRANNÉ POMÔCKY

• PRODUKTY NA LEŠTENIE
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Peter Kucej  •  Nejedlého 17, Lučenec  •  www.slovexpres.sk

AUTOSERVIS
0911 870 299

PNEUSERVIS
0918 892 002

AUTOSÚČIASTKY
0907 870 299

38,80 €

31,50 €

47,80 €

43,40 €

71,10 €

50,00 €

47,00  €

44,50 €

59,00 €

OBJEDNÁVKY     0918 892 002

Disk VW Group R17

Disk Monte Carlo R16

Disk Spider R15

67 €

61 €

51 €

AKCIA ELEKTRÓNY:

AKCIOVÁ PONUKA:

UMYVÁRKA 0915 834 386

TEPOVANIE, LEŠTENIE 20€

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

ČISTENIE
KLÍMY OZÓNOM

OD 10 €
SERVIS

KLIMATIZÁCIE

OD 25 €

www.vianor.sk

sme tu pre vás
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VÝMENA

ZADARMO
Otvorené aj v SOBOTU!

OLEJA A OLEJOVÉHO FILTRA
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interiérové // exteriérové

PLOTY A BRÁNY samonosné // dvojkrídlové

PRÍSTREŠKY A PREKRYTIE TERÁS
ZÁBRADLIE interiérové // exteriérové

TEL.: 0910 171 103

VÝROBA SCHODOV
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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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PONÚKAM
ZAMESTNANIE 0905 978 535

strojník uhlovej
píly SCAD 6
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Obývacie zostavy, kuchyne,
sedačky, spálne, ...

Nábytok VAMARK
UŽ OTVORENÝ
Haličská cesta 71, Lučenec

(býv. Hypernova) • 0918 948 190

12. júna 1987  
americký prezident Ronald Reagan oficiálne vyzval vodcu Soviet-
skeho zväzu Michaila Gorbačova na zbúranie berlínskeho múru

Výročia a udalosti
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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)

Stačí iba trošku láskavej driny

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Mladosť bujnie a rozvíja sa sama. Má 
na to dostatok síl. A hlavne – veľa 
času. Staroba je na tom naopak. A 
opustená staroba úplne najhoršie.

Niekedy sa vám tajomstvá života 
zjavujú až po dlhých rokoch. Nie je to 
film, ktorý pozeráte stodvadsať minút a 
poznáte záver.  Istý grunt bol roky opus-
tený. Žila iba časť záhrady, na ktorej si 
smeli pracovití ľudia dopestovať zeleni-
nu, zemiaky, rajčiny, papriky, uhorky. 
Predok chátral. Chalupa, dvor. Pôvod-
ných gazdov dali mladí do penziónu. 
Lebo veď, kto sa dnes bude starať o 
starých, čoraz viac chorých a čoraz viac 
nevládnych? Už len predať ich grunt a 
dostať peniaze. Gazdovstvo, na ktorom 
sa deti hrávali, dom, v ktorom susedia 
pod schodami na povalu miešali sliv-
kový lekvár, dvor, na ktorom po robote 
stával koník a chvostom zo seba odhá-
ňal muchy. A záhrada za stodolou, kde 
si ľudia mohli utrhnúť čo len chceli.

Domu vpredu pukla stena, až to 
vyzerá, že od žiaľu. Z pumpy na dvore 
sa dávno prestala ťahať voda na zalie-
vanie, na záhrade vyrástla dvojmetrová 
burina. Iba čerešňa a moruša rodili zo 
zvyku rok čo rok na opustenom grunte.

Konečne sa našiel kupec. V predzá-

hradke domu s puknutou stenou zasia-
la mladá žienka pás kvetín. Jej manžel 
zbavil pozemok buriny, zo stodoly vy-
viezol slamu, ktorú ešte starí gazdovia 
podstieľali koníkovi. Týždne roboty a 
na grunt sa vrátil mladý život. Nech sa 
im obom darí!

No a sme v téme. Stačí iba kus lás-
kavej driny. Keď vaši rodičia zostar-
nú a nebudú vládať, neodložte ich a 
nepredajte ich majetok, o ktorý sa oni 
celý život starali a zveľaďovali ho. Žia-
den peniaz vám za to nemôže stáť. Ak 
nevládzu, pomôžte im, ale neberte im 
domov. Pod akoukoľvek zámienkou, že 
„tam“ im bude dobre. No nebude. Ak sa 
čo len trochu dá, opatrujte ich a ich die-
lo. Ani oni vás neodložili, keď vás bolo 
treba prebaľovať, čistiť, ošetrovať. Buď-
te ako oni. A ak túžite po majetkoch, pe-
niazoch, tak si na ne zarobte vlastnou 
drinou. Vaši starkí to nemali 
o nič ľahšie ako vy.

Nesmierne držím 
palce tým mladým.. Vy-
dali sa inou cestou, ako je 
obvyklé. Začali budovať 
život. Nie ho míňať.

Pekný týždeň

13. júna 1968  
vládnym nariadením č. 70/1968 Zb. bola opätovne legalizovaná 
činnosť Gréckokatolíckej cirkvi v Česko-Slovensku

Výročia a udalosti

Mesiac jún je v Katolíckej cirkvi špe-
ciálne venovaný úcte k  Božskému 
Srdcu Ježišovmu. Upozornil na to aj 
svätý Ján Pavol II..

Veriacich povzbudil slovami: „Vy-
zývam Vás, drahí bratia a sestry, hľa-
dieť s dôverou na Božské Srdce Ježišovo 
a často opakovať najmä v tomto mesiaci 
júni: Najsvätejšie Srdce Ježišovo, v teba 
dôverujem.“

Príležitosť, ktorú prináša mesiac 
jún, je podľa pápeža potreba využiť. 
Aj z tohto dôvodu sa pápežská nadácia 
ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi rozhodla 
vytvoriť Deviatnik k Božskému Srdcu, 
ktorý má veriacim pomôcť spoznať Bo-
žie Srdce do väčšej hĺbky.

Ježišovo Božské Srdce nie je totiž 
len sentimentálny symbol, ktorý patrí 
k histórii Cirkvi a v dnešnej dobe nás 
nemá ako osloviť. Práve naopak: jeho 
uctievanie patrí k  samotnej podstate 
kresťanstva – a my sme pozvaní zistiť, 
prečo to tak je, a zahĺbiť sa do jeho ta-
jomstiev.

Zamýšľali ste sa napríklad niekedy 
nad tým, prečo je Ježišovo Srdce nazý-
vané aj srdcom nášho najvernejšieho 
Priateľa?

„Nič nie je v  živote také potrebné 
ako priateľstvo,“ povedal kedysi Aris-
toteles, ktorý zdôraznil, že skutočné 
priateľstvo nemá byť pre človeka iba 
zdrojom potešenia alebo akýmsi vzá-
jomným využívaním toho druhého 

pre vlastné dobro. Naopak, priateľstvo 
má byť podľa neho vzťahom, v ktorom 
obe strany spoločne usilujú o cnostný 
a dobrý život, a napĺňajú svoj čas spo-
ločným dobrom.

Ježišovo srdce nás volá práve k ta-
kémuto priateľstvu. K priateľstvu, kto-
ré nám bude pomáhať rásť vo svätosti 
a  napĺňať naše dni dobrom a láskou. 
K priateľstvu, ktoré nás bude viesť k ne-
zištnému sebadarovaniu – pretože „nik 
nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí 
život za svojich priateľov“ (Jn 15, 13).

Ježiš nám dáva dokonalý príklad 
takéhoto priateľstva: preukazuje nám 
svoju dôveru, vernosť a  starostlivosť 
svojho láskavého Srdca... Ba čo viac, 
sýti nás svojím vlastným telom, a  zo-
miera na kríži za každého, kto sa ne-
hanbí nazvať ho svojím priateľom.

Do  júnovej modlitby Deviatnika 
k Božskému Srdcu Ježišovmu, ktorý pre 
vás vytvorila pápežská nadácia ACN – 
Pomoc trpiacej Cirkvi, sa prihlásite jed-
noducho na: https://acnslovensko.sk/
najsvatejsie-srdce

Príležitosť spoznať Božie Srdce

» Zdroj: ACN
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» KÚPIM TRAKTOR ZETOR 
ALEBO UNC V AKOMKOĽVEK 
STAVE 0908853714 

» Ponúkam na prenájom 
2 izbový byt s balkónom 
na Malinovského v Lučenci 
0908395695

» Kúpim garáž na Rúbanis-
ku I, 0948516147

» Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682

» Vypratávate byt, dom? 
Kúpim starožitný nábytok, 
svietidlá, porcelán, sklo, 
striebro, umelecké diela. 
0908 907 560
» ODKÚPIM STARÉ MOTORKY 
0903868361

» Muž v zrelom veku hľa-
dá priateľku vek okolo 50r 
0940349065
» Sympatická 55 r hľadá pria-
teľa na zoznámenie 0944 
724 181

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    

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 RÔZNE / iné    
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Deň narcisov je jedinečná verejno-pro-
spešná zbierka Ligy proti rakovine a 
tento rok sa koná už po 25. krát. 

Finančné prostriedky sa využívajú 
na konkrétnu praktickú pomoc onkolo-
gickým pacientom a ich blízkym na celom 
Slovensku. Viac informácii o činnosti Ligy 
proti rakovine nájdete na www.lpr.sk

Aj rok 2021 žiaľ pokračuje v znamení ko-
ronavírusu, svet sa však nezastavil a pozor-
nosť je nutné venovať i ostatným oblastiam 
zdravotníctva.Verejno – prospešná zbierka 
Deň narcisov však nemôže mať pauzu. 

„Narcis, ktorý je symbolom spolupat-
ričnosti, pomoci a nádeje pre ľudí trpiacich 
rakovinou, chceme a potrebujeme odo-
vzdať ľuďom. Vieme, že je mnoho takých, 
ktorí vnímajú zmysel a užitočnosť projek-
tov realizovaných Ligou proti rakovine a 
radi na ne prispejú. Opäť sme museli pri-
stúpiť k zodpovednému riešeniu na ochra-
nu verejného zdravia pred koronavírusom. 
Posledný ročník poznačil výrazný, až 75 
percentný pokles výnosu zbierky, čo v ne-
vyspytateľnom a neistom čase pandémie 
bolo pochopiteľné. Život však ide ďalej, 
žiaľ, rakovina nemá pauzu, preto pauzu 
nemôže mať ani naša pomoc“, približuje 
Ing. Eva Kováčová, výkonná riaditeľka 
Ligy proti rakovine.

Ako môžete tento rok prispieť?
NARCIS MÔŽETE ZÍSKAŤ

Od 10.6. do 12.6.: exkluzívne v obchodoch 
Tesco - prispením do pokladničky alebo 
prispením cez kupóny priamo pri pokladni
Od 7.6.: 300 000 náhodne vybraných do-
mácností na Slovensku si nájde obálku s 
narcisom a informáciami o možnostiach 
prispenia

ONLINE A SMS ZBIERKA
Do 20. 6. 2021 možnosť prispenia prostred-
níctvom:
• SMS na 848 (hodnota SMS je 3 €)
• účtu zbierky SK09 0900 0000 0054 5454 
5454
- virtuálny narcis môžete získať v online 
zbierke na www.dennarcisov.sk.

OSTATNÉ FORMY PRISPENIA
• prispieť môžete v sieti bankomatov a 
vkladomatov Slovenskej sporiteľne cez tla-
čítko Deň narcisov
• virtuálny narcis môžete získať na www.
zlavadna.sk, www.pilulka.sk
• prispieť môžete kúpou limitovanej edície 
ponožiek Fusakle a limitovanej edície zub-
ných kefiek CURAPROX

Deň narcisov v júni? 
Nie, to nie je podvod ani omyl!

» red

4
3
-0
0
0
7

390 €390 €430 €od

ŽALÚZIE, SIEŤKY PROTI HMYZU, PVC ROLETY

POZÁRUČNÝ SERVIS
okien a dverí

GARÁŽOVÉ BRÁNY
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5Vzorková predajňa Fiľakovo, Biskupická cesta (pri Lidl), tel. 0903 740 682
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AKCIA
169 €

0905 48 48 48
DOVOZ ZABEZPEČÍME

s DPH / 1 tona
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0905 915 039

INZERCIA
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V čase blížiacich sa maturít a promó-
cií majú mnohí absolventi škôl dile-
mu, či sa po ukončení štúdia musia 
prihlásiť do Sociálnej poisťovne, či 
majú platiť sociálne odvody, prípadne 
či majú nárok na dávku v nezamest-
nanosti alebo iné dávky. 

Povinnosti voči Sociálnej poisťovni 
zatiaľ nemajú. Čakajú ich až po uplatnení 
sa na pracovnom trhu, keď sa zamestnajú 
alebo si nájdu na dohodu brigádu či za-
čnú podnikať. 

Študent (žiak strednej školy alebo 
študent denného štúdia vysokej školy) 
nie je počas štúdia povinne poistený na 
sociálne poistenie. Preto nemá voči Soci-
álnej poisťovni počas celého štúdia ani 
po jeho ukončení nijaké prihlasovacie, 
oznamovacie ani odvodové povinnosti. 
A keďže nie je poistený, nevzniká mu ani 
nárok na jednotlivé dávky sociálneho 
poistenia. Výnimkou sú študenti, ktorí 
sa dobrovoľne poistili a platili poistné 
dostatočne dlhé obdobie na priznanie 
konkrétnej dávky (podľa typu dobrovoľ-
ného poistenia pri splnení všetkých pod-
mienok na konkrétnu dávku).

Povinnosti študentov-sirôt 
po ukončení alebo prerušení štúdia

Povinnosti voči Sociálnej poisťovni 
majú iba študenti-poberatelia sirotského 
dôchodku, keď menia školu, prerušia či 

ukončia štúdium. Nárok na výplatu sirot-
ského dôchodku im totiž zaniká dňom, keď 
prestávajú byť nezaopatreným dieťaťom, 
t. j. v prípade študenta ukončením štú-
dia. Nárok na sirotský dôchodok rovnako 
zaniká dovŕšením veku 26 rokov. To, či 
sirota-študent ešte študuje, sa overuje po-
tvrdením školy. Vo väčšine prípadov si to 
Sociálna poisťovňa overuje sama v registri 
ministerstva školstva, a teda študent nemá 
žiadne povinnosti, avšak študenti-siroty z 
tých škôl, ktoré v tomto registri nie sú (zväč-
ša ide o školy v pôsobnosti rezortov vnútra 
a obrany), sú povinní takéto potvrdenie 
predložiť sami. Potvrdenie predkladajú aj 
študenti – siroty študujúce v zahraničí.

Ak sa študent zamestná, povinnosti 
rieši za neho zamestnávateľ. Ak už popri 
štúdiu alebo po štúdiu začne študent brigá-
dovať alebo podnikať, povinnosti mu vzťa-
hu k sociálnemu poisteniu v závislosti od 
druhu zárobkovej činnosti vzniknúť môžu. 

Absolventi a ich povinnosti 
voči Sociálnej poisťovni 

» Zdroj: Sociálna poisťovňa

Salón výtvarníkov sa opätovne za-
skvie v  moderných priestoroch ga-
lérie Zoya Museum – ELESKO Wine 
Park v Modre. 

Organizátorom podujatia je Malo-
karpatské osvetové stredisko v  Modre 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislav-
ského samosprávneho kraja. Hlavným 
partnerom tohto výnimočného poduja-
tia je Fond na podporu umenia, ktorý 
ho z verejných zdrojov podporil. 

Salón výtvarníkov vyrástol za 25 
rokov svojej existencie do veku mladí-
ka, ktorý už nabral životné skúsenosti, 
ale stále v ňom planie oheň bujarosti, 
optimizmu, radosti a túžby experimen-
tovať. Rozumie už hodnotám a tradícii, 
ale cíti potrebu vkladať do svojho živo-
ta nové veci, ktoré ho neustále posú-
vajú vpred a  cibria jeho kvality. Preto 
sú pestrosť, rozmanitosť a  hravosť 
atribútmi tejto výstavy, tak v  žánroch 
ako i  v témach a  technikách. Nájdete 
tu diela vyzretých neprofesionálnych 
výtvarníkov, ktoré sa prelínajú s práca-
mi študovaných a uznávaných autorov 
- majstrovské umelecké kúsky poňaté 
ako obrazy, plastiky, reliéfy, objekty, 
textílie či šperky. V  blízkosti vystave-
ných exponátov zacítite vôňu oleja či 
dreva, Váš zrak rozihrajú farby akry-
lu, pastelu alebo akvarelu, pošteklia 
Vás odlesky bronzu, skla či lešteného 
kameňa, prekvapí Vás pestrosť a  roz-
manitosť spracovania textílií. Je to tvor-

ba 88 výtvarníkov, ktorí sa rozhodli 
spoločne Vám predstaviť svoju tvorbu 
v tomto jubilejnom ročníku.

V jeho portfóliu sa objavuje mnoho 
známych mien, ktoré by mohli prispieť 
k  jeho prestíži, ale úlohou Salónu je 
spájať, nie súťažiť, byť vďačný za svoj 
dar - dar tvoriť.

V rámci expozície výstavy môžete 
vzhliadnuť aj kolektívne dielo autorov 
Salónu výtvarníkov 2021 pod názvom 
„Vďačnosť Zemi“.

Kurátorom výstavy a  jej priamym 
účastníkom je Mgr. Pavol Šima-Juriček.

Salón výtvarníkov 2021 s podtitu-
lom Vďačnosť tvorbe, Vďačnosť sebe, 
Vďačnosť Zemi môžete navštíviť v 
dňoch 18. 6. – 19. 9. 2021.

Salón výtvarníkov 2021 

» red
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www.novogranit .sk
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0948 300 988

STROJOVÉSTROJOVÉ
POTERY 

ŠTRKY - PIESKY- KAMENIVO
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Po dlhšom čase, osobne želám kaž-
dému z vás, kto ste sa unúvali a na-
písali do redakcie list (mail) či ohlas, 
všetko dobré a v mene redakcie ďa-
kujem.

Tak, ako každé médium, aj RE-
GIONPRESS dostáva sporadickú odo-
zvu. Tak, ako každé médium, aj RE-
GIONPRESS dostáva odozvu negatívnu 
aj pozitívnu. V médiách pracujem už 
naozaj dlho, takže presne tento rituál 
poznám. Nebudem citovať ani z jednej, 
ani z druhej kôpky, aj keď, tá druhá, 
vyjadrujúca spokojnosť, je výrazne 
vyššia. (A obsahovo korektnejšia.) A to 
určite poteší.

Mrzí ma, že nemôžem odpovedať (z 
časových dôvodov) na každú reakciu, 
postreh, názor. Nie je to v silách jedné-
ho človeka, to by si vyžadovalo zamest-
nanca na plný úväzok, ale zas, odpove-
de by boli strojené, nie tak „od srdca“, 
akoby som si ich často želal písať.

Od srdca aj na tie kritické, ktorých 
charakteristickým znakom je často vul-
gárnosť a neznalosť či spoločenská sle-
pota, čo už samo o sebe je vizitkou ich 
odosielateľa. Spravil som však niekoľko 
výnimiek a na niektoré z nich som od-
povedal, ak niesli znaky snahy o ko-
munikáciu a vyjasnenie si niektorých 
otázok. A napokon sme sa vždy zhodli s 
pisateľom a zaželali si pekné dni.

Mrzí ma však najmä, že nedoká-
žem odpovedať najmä starším pisate-

ľom, ľuďom, ktorí sa s našim titulom 
delia o svoju biedu, trápenia, ľuďom 
osamelým a životom sklamaným. To by 
si opäť vyžadovalo zriadiť jednu „bútľa-
vú vŕbu“. Ubezpečujem vás, pisateľov 
takýchto listov, že často na vás myslím 
a to, čo píšem v článkoch, je často ne-
priamou odozvou na vaše ponosy. A 
niekedy aj priamou.

Chcel by som vás poprosiť o pocho-
penie, naše vydavateľstvo nie je perso-
nálne zariadené tak ako bežné printo-
vé redakcie, nemáme ľudí, aby išli po 
stopách vašich problémov a aby vám 
pomohli vybavovať to, čo sa vám v sys-
téme našej byrokracie vybaviť nedarí.

Na záver ešte jedna informácia - RE-
GIONPRESS už od leta roku 2018 nie je 
majetkom žiadneho politika, neovplyv-
ňuje ho žiadna politika, ani žiaden poli-
tik či strana alebo hnutie, nanajvýš ak 
to, čo napáchajú vo verejnom živote a 
dotýka sa to nepriaznivo nás všetkých.

S vďakou za vaše podnety a so že-
laním pokojných dní

Nad listami čitateľov

» Ivan Brožík, šéfredaktor
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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
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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

Najčítan
ejšie

regioná
lne

noviny
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u nás si nemusíte 

vyberať medzi

OD PONDELKA 14. 6.

Treska v majonéze

Kuracie 
prsné rezne

odchované na

069

-44%

(100 g = 0,55)

125 g

1.25

• tavený syr

069

-22%

(100 g = 0,58)

120 g

0.89*

Niva
Nescafé 

• rôzne druhy

369

-31%
cena za 1 kg

5.39

049

-37%

(100 g = 0,35)

140 g

0.79

099

-28%

(100 g = 0,66)

150 g

1.39

• plátky

• 45 % t. v s.

199

-20%

(100 g = 1,00)

200 g

2.49

• krájaná

333

-44%

(100 g = 1,67)

200 g

5.99*

• ext�a sladké

179

Supercena

(1 kg = 5,11)

350 g balenie
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• rôzne druhy

699

6 x 0,5 l
3 l

• svetlý ležiak

smotana 14%

049

Supercena

(1 kg = 1,96)

250 g

• rôzne druhy
399

Supercena

40 praní

• v ponuke aj Náplň 
do osviežovača 250 ml 
za 3,99 €

033

Supercena

145 g

159

-20%

(100 g = 0,99)

160 g

1.99*

• rôzne druhy

085

-34%
cena za 1 kg

1.29

089

-40%
2,25 l

1.49*

599

-40%
balenie

9.99*

... a mnoho ďalších výrobkov na

OD PONDELKA
14. JÚNA
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MATERIÁL PRE FARMY
A DROBNOCHOV
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Pri
nákupe nad

100 € poštovné
zdarma!

0908 30 99 05 // info@agromaterial.sk

www.agromaterial.sk

ponuka platí od 1. 6. do 30. 6. 2021. ponuka je iba informatívna a nie je záväznou ponukou na uzavretie kúpnej zmluvy. pri financovaní vozidla prostredníctvom finančného lízingu s úrokom 5,40 % p. a. na 5 rokov a pri financovanej hodnote 12 265 € zaplatíte 
59 mesačných splátok s havarijným poistením vo výške 188,96 € a poslednú splátku s havarijným poistením vo výške 6 740,63 €. poplatok za spracovanie obchodného prípadu je 0 €, predajná cena je 1,20 €, poplatok pri ukončení lízingovej zmluvy je 60 € 
a RPMN = 12,24 %. celková čiastka s havarijným poistením, ktorú 60 splátkami zaplatíte, je vo výške 17 950,47 €. údaje pre komunikáciu sú zaokrúhlené. pred splatnosťou poslednej splátky sa klient môže rozhodnúť pre jednu z možností – (1) poslednú splátku 
zaplatiť a vozidlo si ponechať, (2) rozložiť poslednú splátku na ďalšie obdobie financovania, (3) predať vozidlo dílerovi za dohodnutú kúpnu cenu (podmienka max. nájazdu 20 000 km/ročne) alebo (4) vrátiť vozidlo financujúcej spoločnosti UniCredit Leasing 
Slovakia, a.s., v súlade so Sprievodcom vrátením vozidla, uverejneným na webovej stránke spoločnosti (podmienka max. nájazdu 20 000 km/ročne). Renault Finance znamená financovanie poskytované spoločnosťou UniCredit Leasing Slovakia, a.s. nový 
Renault Arkana: spotreba 4,9 – 5,9 l/100 km, emisie co2 111 – 133 g/km. uvedené spotreby paliva a emisie co2 sú zmerané metodikou stanovenou podľa platných právnych predpisov vyžadovaných pre homologáciu vozidla. vyobrazenie vozidiel je iba ilustratívne.

RENAULT
ARKANA

NOVÝ

hybrid by nature

už od 

189 € mesačne

so servisnou zmluvou v cene 

batožinový priestor až 513 l
testovacie jazdy v rámci Dní Arkana
hybridný pohon E-Tech hybrid
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Tempus - Car, s.r.o., Šafáriková 91, 048 01 Rožňava, tel.: +421 918 957 263, e-mail: alorinczova@tempus.sk

Oberačky hrozna sú síce ešte  skoro 
v nedohľadne, ale neviem, čo bude 
a ako bude, a tak ma napadlo, že by 
som vás poprosil, či by ste nemohli 
spestriť ten čas   predoberačkový  vo 
vašom periodiku takými insítnymi 
veršíkmi zo Štefanova.

Napísal do redakcie pán Peter Kozol-
ka. Nuž, mohli by sme a ďakujeme aj za 
čitateľov.

Aj naši starkí v Štefanove
neboli mechom udretí,
keď neboli tu ešte družstvá
eseročky a Kodrety.

Nuž vzali ryľe, ťažké pluhy
- zem na nich s túžbou čakala -
vidina súdkov plných vína
pri ťažkej drine lákala.

Sadili prvé „korenáky“
okopávali, viazali,
až prišla chvíľa vytúžená,
keď prvé putne obrali.

Veselšie bolo potom  v dome,
na ulici i v chotári,
keď vínečko sa trblietalo
v koštéri, džbáne,pohári.

Dnes sme už múdri. Náhle, razom -
nevonia nám tá robota.
Smutnejší síce, obéznejší
poberáme sa do sveta.

Kto by tu ešte hrozno zberal!
Nech si len kľudne pohnije.
Privezieme ho „ošetrené“
od Európskej únie.

Zamyslenie od vás...

» red

14. júna 1942
Anna Franková si začala písať denník

Výročia a udalosti

0905 915 039

INZERCIA
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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

Ponúka prácu 

Vodiči VZV, skladníci, 
operátori  výroby 

Miesto práce

Bratislava, Lozorno, Nitra, Hlohovec, Trnava...

Školíme VZV ZDARMA

VIAC  info: 

0917 839 697

0917 465 632

0915  663 240

0948  002 048www.pracahned.eu

Mzda od 1 100,-€
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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! 

.  UBYTOVANIE ZDARMA, DOVOZ ZO SLOVENSKA

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

HĽADÁTE PRÁCU? 

ZAŠLITE ŽIVOTOPIS
MAILOM ALEBO ZAVOLAJTE

61
_0
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E 

PR
ÁC

U
PRACOVNÍKOV/ČKY

NA PRÁCU DO ČR

OBRÁBAČ KOVOV
brúska na plocho, na guľato  sústruh, fréza aj iné pozície
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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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Ponukam prácu
MECHANIKA, ZÁMOČNÍKA

na trvalý pracovný pomer alebo živnosť. 
Práca v okrese Veľký Krťíš, možnosť nadčasov

a ubytovania. Nástup možný ihneď

kontakt: 0907 331 753
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PRÁCA PRE ELEKTRIKÁROV 
VO ŠVAJČIARSKU

TEL.: 0950 301 301

- Hľadám skupinu elektrikárov, 
  alebo aj jednotlivcov
- Práca vo Švajčiarsku

- 20 - 24 €/hod.
- Ubytovanie a dopravu hradí firma

- Zabezpečíme náradie  a firemné auto
- Práca na TPP

- Viac info telefonicky 

8
5
_
0
3
2
1

Keď počujem od politikov frázu, že 
„nalejú“ do školstva peniaze, vní-
mam to ako tradičnú populistickú 
jazdu. Jednak škola nie je len o na-
lievaní peňazí, jednak také reči po-
čúvame roky. 

Isto, verím, že sa do školstva bude 
perspektívne investovať, lebo môže to-
tálne skolabovať. Kedy sa však investí-
cie naplnia, to nedokážem odhadnúť, 
hoci sa školstvom zaoberám. Určite 
však viem, že modelové školy, rozšíre-
nie zamestnancov o zdravotné sestry 
či investícia do digitalizácie nie sú rie-
šenia, ktoré by riešili vážne problémy.  
Takéto nápady sú iba modelové prí-
klady na budovanie imidžu politikov. 
Najhoršie je, že stav školstva sa dotýka 
bežných občanov.

Predchádzajúca vláda uzákoni-
la povinnosť, aby žiaci rok pred ná-
stupom na základnú školu povinne 
navštevovali materskú školu (MŠ). Z 
hľadiska pedagogického tomu nemám 
čo vyčítať, pomôže to najmä deťom zo 
sociálne slabšieho prostredia. Politici 
si začiarkli aktivitu a dodnes sú takí, 
čo sa tým chvália. Ale aká je realita? 
Taká, že v niektorých regiónoch je ne-
dostatok MŠ a pokojne sa môže stať, že 
mladšie deti nebudú môcť byť prijaté 
z kapacitných dôvodov. Dali vtedy zá-
konu dvojročný odklad, no to je málo. 
Postaviť MŠ  netrvá ani tak dlho ako 
vybaviť všetky potrebné papiere. Je 

dobré, že sa uvoľňujú prostriedky na 
budovanie MŠ, no vyššie popísaný stav 
sa začína už od tohto septembra! Opäť 
to schytajú rodičia mladších detí, ktorí 
nedokážu umiestniť dieťa v štátnej MŠ 
alebo budú musieť platiť za súkromnú 
MŠ. Dostanú sa tak do zložitej finanč-
nej situácie. A to po likvidačných epi-
demických opatreniach. 

A takto to je. Politici si presadia ná-
pady, hoci aj rozumné. No bez kontaktu 
s realitou. My schválime, vy zrealizujte! 
A najlepšie bez nárokov na štát. My sa 
pochválime. Samospráva, rodič, škola, 
poraďte si, ako viete. Je hrozné, že nie-
ktoré obce otvárajú MŠ v kadejakých 
voľných priestoroch. 

Riešenie sa núka samo. Prečo ten-
to zákon ešte na dva roky neodložiť? 
Keď si politici potrebujú riešiť záujmy, 
krivia legislatívu tak, ako im vyhovuje. 
No logický posun platnosti zákona by 
mnohých z nás uchránil od stresu, od 
nadľudskej námahy, od hľadania rieše-
ní ťažko riešiteľného - niet budov, niet 
škôlok. V neposlednom rade by mali 
politici, čo nám kladú prekážky pod 
nohy, myslieť na to, že aj takéto veci 
ich pripravujú o popularitu. A potom 
sa niet čudovať, že Slovač iba brble, 
nadáva či kritizuje. Ale politik si chce 
začiarknuť aktivitu... 

Povinná materská škola  

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

17. jún 2006  
konali sa predčasné parlamentné voľby; víťazom sa stala strana 
SMER – sociálna demokracia

Výročia a udalosti

Najčítan
ejšie

regioná
lne

noviny
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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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Lístok 

kúpite na 

bus.daka.sk

EXPRESNÁ LINKA

BRATISLAVA -TRNAVA - NITRA -ZVOLEN - 

LUČENEC -RIMAVSKÁ SOBOTA - ROŽŇAVA 

- KOŠICE - MICHALOVCE – HUMENNÉ

WiFi - WC - servis - obèerstvenie

Lístok 

kúpite na

bus.daka.skkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

EXPRESNÁ LINKA

od
už1,- €
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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 
 

• sme partnerom rakúskeho Červeného kríža

• máme stále dostatok ponúk (aj pre mužov)

• 14-dňové turnusy, rakúska živnosť

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 dohodite si pohovor. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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PONÚKAME PRÁCU V ČR 

UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

HRADEC KRÁLOVÉ

- OPERÁTOR VÝROBY

BRANDÝS NAD LABEM

- VODIČ VZV 
  (V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME  VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY

BLIŽŠIE INFORMÁCIE BLIŽŠIE INFORMÁCIE 

NA BEZPLATNEJ LINKE:NA BEZPLATNEJ LINKE:  

PODMIENKA: UKONČENÉ PODMIENKA: UKONČENÉ 

STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIESTREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE

0800 500 0910800 500 091


