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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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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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> oleje (aj do záhradnej techniky)

> klinové remene
> spojovací materiál
> ložiská > guferá
> silon (bronz) atď.
        – delíme na mieru

PREDAJ

> náprav > spojok
> rozvodov > bŕzd

> tlmičov

SERVIS

VÝMENA
motorových olejov, filtrov
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STAVBY A PRESTAVBY
KACHLOVÝCH KERAMICKÝCH PECÍ

tel.: 0907 531 332

0905 915 039

INZERCIA
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 PREDAJ 
MLÁDOK

od 9.8. 2021

NA STRANE č.5
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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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5. augusta 1963  
Spojené štáty, Spojené kráľovstvo a Sovietsky zväz podpísali v Moskve 
zmluvu zakazujúcu jadrové skúšky vo vesmíre, v atmosfére a pod vodou

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)

Nie sme zlí!

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

„Nie sme zlí, načo záplava horkých 
slín, sladké výmysly, nie sme zlí, azda 
bývame bezradní, bez chýb nie je nik. 
Súdia nás, merítkom póz a fráz a v nás 
je viac.“ Spieva sa v známom evergree-
ne skupiny Elán.

Všímate si, koľko samozvaných ka-
zateľov jedinej pravdy sa vynorilo všade 
okolo nás? Čím hlúpejších a čím agresív-
nejších, o to hlučnejších? Médiá hlavného 
prúdu nás už mesiace stavajú iba pred dve 
možnosti – ÁNO alebo NIE. DOBRÝ alebo 
ZLÝ. ZODPOVEDNÝ alebo NEZODPOVED-
NÝ. A politici takmer sadisticky prikurujú 
– SLOBODNÍ alebo NESLOBODNÍ. Vnorili 
sme sa do sveta čiernej a bielej. Jeho dote-
raz nám milé farby ktosi nateraz zmazal. 
Nehodia sa. Nehodí sa, ak svet je prostre-
dím, v ktorom môže existovať aj iná ako 
moja pravda. Hoci, každý aspoň ako-tak 
inteligentný človek už dávno vo svojom 
praktickom živote zistil, že viaceré prav-
dy môžu mať aj prienik. Lenže – prienik 
je infiltrácia, prienik oslabuje. Prienik 
obmedzuje egoistov v ich manévrovacom 
priestore. 

Rozdelili spoločnosť. Vedome, aby ju 
oslabili. Naopak, aby sa upevnili vo svo-
jej moci. Lebo inak ju presadiť nevedia. 
Ani múdrosťou, ani osobným príkladom, 

nie sú to žiadne autority a už vôbec nie 
vzdelanci. Platí rovnako pre politikov 
ako pre médiá hlavného prúdu. Slabosi 
delia, silní spájajú. Silných niet. A preto 
je iba zlých a dobrých. Lenže, tí zlí (podľa 
dobrých) nie sú v skutočnosti zlí, iba majú 
iný názor. A to je hriech. Veľký hriech v 
očiach slabochov, uzurpujúcich si moc.

Nenechajme sa deliť na zlých a dob-
rých, na múdrych a hlúpych, sme predsa 
ľudia. Všetci sme ľudia. Nepripusťme, aby 
tu vyrastali znovu nejaké čisté a menej 
čisté rasy. Sme kresťanské Slovensko – 
kresťanstvo je láska a pochopenie. Kres-
ťanstvo je podávanie ruky, vypočutie si 
blížneho. Kresťanstvo je cesta nádeje, nie 
uvrhnutie do totálnej beznádeje. Nená-
visť a hnev kresťanstvo nepozná.

Nerozdeľujme sa priatelia, nerozde-
ľujme sa v rodinách, nerozdeľujme spo-
ločnosť! Nedovoľme nechať fungovať túto 
hru na neobmedzenú moc a 
nadvládu nad všetkým a 
každým už len tým, že ho 
umlčíme. To tu už predsa 
bolo a neraz! Počúvajme sa 
a rozmýšľajme.

Pekný letný týž-
deň vám želá
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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
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0905 915 039

INZERCIA
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169 €
OD

0905 48 48 48
DOVOZ ZABEZPEČÍME

s DPH / 1 tona

AKCIA
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Obývacie zostavy, kuchyne,
sedačky, spálne, ...

Nábytok
VAMARK

Haličská cesta 71, Lučenec
(býv. Hypernova) • 0918 948 190

6. augusta 1737  
v Banskej Štiavnici bola založená banská 
škola.

Výročia a udalosti

» Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682

» 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    

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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Peter Kucej  •  Nejedlého 17, Lučenec  •  www.slovexpres.sk

AUTOSERVIS
0911 870 299

PNEUSERVIS
0918 892 002

AUTOSÚČIASTKY
0907 870 299

OBJEDNÁVKY     0918 892 002

UMYVÁRKA
TEPOVANIE,

LEŠTENIE 20€
0915 834 386

ČISTENIE
KLÍMY OZÓNOM

OD 10 €
SERVIS

KLIMATIZÁCIE

OD 25 €

www.vianor.sk

sme tu pre vásJe veľmi zlé, že protipandemické 
opatrenia a očkovanie znepriatelili 
celú spolonosť,  rozdelili ju na dva 
fronty, pričom na oboch stranách je 
kus pravdy. 

Často píšem o devastačnom vplyve 
slovenskej politiky na národ. Mesiace to 
pociťujeme. Hádame sa tak, že keby sme 
mali zbraň... Zatiaľ si politici nebadane 
robia svoje zákulisné machinácie. Ľu-
dia, nedovoľme im budovať hrádze me-
dzi nami, otvorme si myseľ, konštruktív-
ne a kritické myslenie, argumentujme a 
buďme názorovo tolerantní, uznajme aj 
iný náhľad, vnímajme kontext a diverzi-
tu poznania, buďme k sebe slušní, i keď 
myšlienkovo protikladní - veď to chceme 
aj od detí. Nemôže sa stať, že ľudia z iné-
ho a odôvodneného názorového poľa sú 
automaticky napádaní, vulgarizovaní, 
osočovaní, verejne pranierovaní. Toto 
je dôsledkom aj veľkých médií. Stačí si 
všimnúť ich titulky, ktoré priam navá-
dzajú na nenávisť. Čo takéto správanie 
dá našim deťom, našej budúcnosti?

Uznávam, že chémia v prospech 
zdravia mnohorako pomáha. Odjakživa 
sa ľudia o lieky zaujímajú. Niektorí ich 
odmietajú. No a? Udržujú si VLASTNÉ 
zdravie inak. Je jasné, že aj o covid vak-
cíne sa spustili nekonečné diskusie, kde 
sa nedá zhodnúť na jednej pravde. Ide 
predsa o nové liečivo. Máme vedomosti 
na to, aby sme sa sami rozhodli! No mi-
nister školstva so spochybneným vzde-

laním, nepedagóg, nevedec a nerodič 
jednoznačne a politicky vyhlási: Očkuj-
te deti! A to opäť spustilo občianske boje. 
Pritom by stačilo vnímať kompetentné 
a rešpektované inštitúcie v zahraničí, 
ktoré plošné očkovanie detí a dospie-
vajúcich neodporúčajú. (Napr. WHO.) 
Takže odporcovia očkovania mládeže 
nie sú dezoláti, majú jasné stanovisko 
a argument, že vakcinovať žiakov je ne-
predvídateľné. Napriek tomu minister 
a iní politickí marketéri jednoznačne, 
bez rozmyslu a zodpovednosti fanaticky 
hlásia očkovanie detí a spájajú ho s mož-
nosťou štandardného otvorenia škôl, čo 
je v rozpore s Ústavou SR. Práve títo opa-
kujú, že máme počúvať odborníkov. Asi 
vtedy, keď to vyhovuje ich nepochopiteľ-
ným zámerom.  

Týmto sa vložil klin medzi rodičov, 
ktorí už nechcú zažiť najdlhšie zatvore-
nie škôl a ktorí nechcú deti vystaviť me-
nej známym účinkom vakcíny. Hádame 
sa tak, že v budúcnosti sa nedokážeme 
spojiť ani pre najlepšiu vec. Potom bude-
me prekvapení, kto, ako a s akým sku-
točným účelom rozhoduje o Slovensku. 
A očkovanie detí a dospievajúcich, ktoré 
sa NEODPORÚČA, sa prikáže (v tomto 
čase povinným nie je). 

Buďme iní ako oni, nestávajme sa 
obrazom súčasnej politiky, meňme ju. 
Myslime na deti, ktoré nás časom nahra-
dia. 

Aj očkovanie školákov seká národ 

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg ZŠ a VŠ
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5Vzorková predajňa Fiľakovo, Biskupická cesta (pri Lidl), tel. 0903 740 682

3. augusta 1708  
odohrala sa bitka pri Trenčíne stretnutie armád Františka II. Rákociho 
s cisárskou armádou pod vedením generála Siegberta Heistera.

Výročia a udalosti
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Po novom sa napríklad mení definícia 
plne zaočkovanej osoby. 

Po nadobudnutí účinnosti novej vy-
hlášky sa za plne zaočkovanú bude pova-
žovať:
• osoba najmenej 14 dní ale nie viac než 12 
mesiacov po aplikácii druhej dávky očko-
vacej látky  s dvojdávkovou schémou,
• osoba najmenej 21 dní ale nie viac než 12 
mesiacov po aplikácii prvej dávky očkova-
cej látky s jednodávkovou schémou,
• osoba najmenej 14 dní a nie viac než 12 
mesiacov po aplikácii prvej dávky očkova-
cej látky, ak bola prvá dávka očkovania po-
daná v intervale do 180 dní od prekonania 
ochorenia COVID-19.

Pre ľudí, ktorí sa zaočkovali pred 9. 
júlom 2021 a po novom nebudú spĺňať de-
finíciu plne zaočkovanej osoby, sa izolácia 
skončí obdržaním negatívneho výsledku 
RT-PCR testu (test bude hradený štátom), 
pričom laboratórnu diagnostiku je možné 
vykonať už v prvý deň karantény. Toto pre-
chodné ustanovenie bude platiť pre osoby, 
ktoré na územie SR prídu do 2. augusta 2021 
do 6:00. 

Na osoby, ktoré sa zaočkovali po 9. 
júli 2021, čiže po začiatku účinnosti dote-
rajšej vyhlášky, sa toto prechodné usta-
novenie vzťahovať nebude. V ich prípade 
totiž uplynul príliš krátky čas na to, aby 
sa im vytvorila aspoň minimálna hladina 
ochranných protilátok. Pre uvedené osoby 

platí povinnosť domácej karantény, pričom 
test je možné podstúpiť najskôr na piaty 
deň. Ak je výsledok testu negatívny, karan-
téna sa končí.

Osoby, ktoré nie sú schopné preuká-
zať sa dokladom o statuse plne zaočkova-
nej osoby (v slovenskom, českom alebo 
anglickom jazyku), sa nepovažujú za plne 
zaočkované a platia pre ne podmienky ako 
pre nezaočkované osoby.

Nezaočkované osoby majú výnimku z 
karantény napríklad ak:
• nemôžu byť zaočkované zo zdravotných 
dôvodov, predložia o tom lekárske potvrde-
nie od špecialistu (vzor je prílohou č. 4 vy-
hlášky) a zároveň majú negatívny výsledok 
RT-PCR testu nie starší ako 72 hod.
• majú trvalý alebo prechodný pobyt v pri-
hraničných oblastiach susedného štátu do 
100 km od otvoreného hraničného priecho-
du na územie SR a sú občanmi SR - musia 
predložiť negatívny výsledok RT-PCR testu 
nie starší ako 7 dní.
• prekračujú hranicu SR výhradne za úče-
lom výkonu práce z/do iných krajín EÚ, 
Islandu, Nórska, Lichtenštajnska, Švajčiar-
ska alebo Ukrajiny, majú trvalý alebo pre-
chodný pobyt na Slovensku, resp. v uve-
dených krajinách, a majú potvrdenie od 
zamestnávateľa alebo potvrdenie o výkone 
práce podľa prílohy č. 3 vyhlášky - musia 
predložiť negatívny výsledok RT-PCR testu 
nie starší ako 7 dní.

Prehľad zmien v súvislosti 
s povinnosťami v čase pandémie

» red

Ministerstvo pôdohospodárstva a 
rozvoja vidieka SR pripravilo roz-
siahlu preventívnu akciu na ochra-
nu slovenských chovov a zastavenie 
rizika šírenia afrického moru oší-
paných. Cieľom plánu agrorezortu 
je znížiť stav diviačej populácie o 
100-tisíc kusov. 

„Našim cieľom je ochrániť sloven-
ské chovy ošípaných tak, aby naši spot-
rebitelia dostávali na stôl stále kvalitnú 
a bezpečnú slovenskú bravčovinu,“ 
zdôraznil minister Vlčan. Pre napl-
nenie tohto cieľa potrebujeme znížiť 
stav diviačej zveri na Slovensku, ktorá 
môže voľným pohybom preniesť mor 
z postihnutých do zdravých oblastí. Je 
nevyhnutné celoplošné riešenie, keďže 
zver hranice okresov nerešpektuje. Mi-
nister vysvetlil, že ak by AMO postihol 
chovy ošípaných, mohlo by to zname-
nať škody vo výške až 100 miliónov 
eur, straty tisícok pracovných miest a 
zánik chovu ošípaných na Slovensku. 
„Ak neurobíme nič, tradičná slovenská 
zabíjačka, domáce  jaternice, klobásy, 
slanina sa stanú minulosťou,“ dodal.

Vlčan predstavil podrobný plán, na 
ktorom participovali pracovníci nielen 
úradníci, ale aj poľovníci, chovatelia a 
spravovatelia ošípaných a obchodníci. 
Kľúčom k úspechu má byť radikálne 
zníženie diviačej populácie na Sloven-

sku. Slovensko je aktuálne rozdelené 
modrou nárazníkovou zónou na dve 
časti, a to ružovú oblasť s výskytom 
AMO a bielu oblasť zatiaľ bez výskytu 
AMO. V ružovej oblasti sa má realizo-
vať vyhľadávanie a zber uhynutých 
diviakov. Lov v nej je rizikový, pretože 
môže vyháňať potenciálne nakazené 
diviaky do zatiaľ  neinfikovaných okre-
sov. V modrej oblasti sa bude realizovať 
úplný odlov diviakov smerom od bielej 
k ružovej zóne, zatiaľ čo v bielej oblasti 
nastáva intenzívny lov diviakov a zní-
ženie stavu z 2,3 na 0,3 diviaka na 100 
hektárov.

Agrorezort predpokladá, že ta-
kýmto spôsobom je potrebné odstreliť 
približne 100-tisíc kusov diviačej zve-
ry. „Práve preto si voláme na pomoc 
našich poľovníkov“, priblížil minister 
Vlčan s tým, že loviť bude môcť každý 
aktívny poľovník, ktorý o to v revíroch 
pod pôsobnosťou agrorezortu požiada. 

Prevencia na ochranu 
slovenských chovov ošípaných

» Zdroj: Ministerstvo pôdohospodárstva
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VIAM  dražobná spoločnosť, s.r.o.

VYHLASUJE DOBROVOĽNÚ OPAKOVANÚ DRAŽBU NEHNUTEĽNOSTI

Miesto konania dražby:  Miestny úrad Mestskej časti Košice - Západ,
Trieda SNP č. 39, 040 11 Košice, kancelária č. 317 na 3. poschodí,
priebeh dražby overí Notársky úrad JUDr. Jána Prazňáka,
ul. Námestie slobody č. 1735, 066 01 Humenné.
Dátum a čas konania opakovanej dražby:  10.augusta 2021 o 11.45 hod.
Predmet dražby:  2 izbový byt s príslušenstvom, byt č. 1,
na prízemí na ul. Železničná 1190/40, 986 01 Fiľakovo
Najnižšie podanie:  3.020 €   Minimálne prihodenie: 100€
Výška dražobnej zábezpeky:  500€

VIAM- dražobná spoločnosť, s.r.o., so sídlom Tr. SNP č. 39,
040 11 Košice, tel.:  0907 337 779

www.viamdrazobnaspolocnost.eu, viamdrazobna@gmail.com

4. augusta 1863  
v Turčianskom Svätom Martine sa uskutočnilo prvé valné zhromaž-
denie Matice slovenskej.

Výročia a udalosti
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Zažívame to všetci spolu. Už dávno 
nie horúce, ale tropické letá. Neraz 
je problémom, najmä pre starších 
a chorých, vybrať sa do obce na ná-
kup. Práve pre horúčavy.

 
Negatívne dopady horúcich dní na 

zdravie a komfort ľudí znižujú rôzne 
aktivity v mestách a obciach. Zvyšujú 
vlhkosť, znižujú prašnosť aj enormnú 
záťaž na ľudský organizmus.Kropenie 
ciest aj fontány spríjemňujú tropické 
leto. 

Snažia sa o to mnohé samosprávy 
popri prevádzke pitných fontán, ktoré 
sú príjemným osviežením, a klasic-
kých fontán, ktoré ionizujú vzduch. 
Samosprávy tiež vysielajú do ulíc kro-
piace vozidlá, ktoré znižujú prašnosť a 
zvlhčujú vzduch. Mestá a obceuž nie-
koľko rokov inštalujú stále viac obľú-
bené rozprašovače na princípy vodnej 
hmly. Zvýšenú pozornosť sústreďujú aj 
na zavlažovanie parkov a kvetinových 
záhonov. 

Samozrejme, k znesiteľnejšiemu 
pohybu po obci môžu prispieť aj jej ob-
čania. Ak to miestne pomery umožňujú 
a nie je to priamo zakázané, napríklad 
zavlažovaním či kropením chodníkov 
pred svojimi domami. 

Na letné horúčavy tiež samosprávy 
reagujú zvyšovaním pitného režimu 
pre seniorov vo svojich sociálnych za-

riadeniach, zvyšujú monitoring kon-
troly obecných lesov z dôvodu rizika 
požiarov. Okrem toho upravujú aj úrad-
né hodiny, keď vo vzťahu k zamest-
nancom mestských a obecných úradov 
sledujú povinnosti zamestnávateľa vy-
plývajúce zo Zákonníka práce.       

Združenie miest a obcí Slovenska 
v súvislosti s tropickými horúčavami 
apeluje na ľudí, aby čo najzodpoved-
nejšie pristupovali k pobytu v lesoch. 
V tomto horúcom období určite pat-
ria medzi zóny príjemného oddychu, 
avšak nezodpovedná manipulácia s 
ohňom môže na suchých porastoch 
spôsobiť mimoriadne vážne škody.

Kropenie ciest aj fontány 
spríjemňujú tropické leto

» Michal Kaliňák, 
ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS

Dispečing SK - 0950 333 222
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13Lučenec

0905 915 039

INZERCIA
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U nás si nemusíte 

vyberať medzi

od pondelka 2. 8.

089

-40%

(1 l = 0,40)

2,25 l

Coca-Cola/
Coca-Cola Zero/ 

199

Supercena

(1 kg = 3,98)

500 g balenie

229

Supercena
cena za 1 kg

• s drobmi

069

Supercena

(100 g = 0,55)

125 g

Zottarella
• rôzne druhy

• rôzne druhy 059

Supercena

(1 kg = 1,31)

450 g

• polotučné 1,5 %

059

-33%
1 l

099

-28%

(1 l = 0,66)

1,5 l

Kelt     
• svetlé výčapné pivo

79

Supercena
1 000 g balenie
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• svetlý 

ležiak

99

6 x 0,5 l

(1 l = 1,66)

3 l

-41%
200 g

• instant�á káva

99

-33%

(1 kg = 6,65)

600 g

Nutella

VYHRAJTE
S BIRELLOM!

od 2. augusta

059

-37%

(1 l = 1,18)

0,5 l

• rôzne druhy 

• rôzne druhy

999

-41%
0,7 l

299

Supercena

(1 l = 3,99)

750 ml

• rôzne druhy

• rôzne druhy
• v ponuke aj Prášok 

na pranie 100 praní
za 9,99 €

999

Supercena
100 praní

• rôzne 
druhy 

019

Supercena

(100 g = 0,63)

30 g

37,5/40 % 
alkoholu

... a mnoho ďalších výrobkov na

od pondelka
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Nálepky zo staníc technickej kontro-
ly (STK) na čelnom skle automobilov 
sú už minulosťou. Na odstránení 
tejto zbytočnej administratívnej 
povinnosti sa dohodlo ministerstvo 
hospodárstva s ministerstvom do-
pravy, do ktorého kompetencie táto 
problematika spadá. 

Návrh bol súčasťou prvého balíč-
ka opatrení na znižovanie byrokracie 
pre podnikateľov tzv. Kilečka I. „Prvú 
stovku opatrení na uľahčenie života 
podnikateľom pripravilo ministerstvo 
hospodárstva v čase pandémie. Chceli 
sme tak odbremeniť podnikateľov od 
zbytočných povinností, aby svoju po-
zornosť mohli venovať záchrane svojho 
biznisu,“ zdôraznil štátny tajomník re-
zortu hospodárstva Ján Oravec.

Na základe novely zákona o pre-
vádzke vozidiel v cestnej premávke 
majitelia automobilov, ktoré prešli po 
1. júli STK, už nedostávajú nové ná-
lepky. Kartičky o absolvovaní emisnej 
aj technickej kontroly ostávajú, taktiež 
protokol so štandardnou dokumentá-
ciou. Vydávanie kontrolnej nálepky 
bolo nad rámec požiadaviek EÚ, zruše-
nie tejto povinnosti môže v konečnom 
dôsledku prispieť k zrýchleniu celého 
procesu. „Považovali sme túto povin-
nosť za úplne zbytočnú, keďže policajti 
pri kontrole automobilov si absolvova-

nie STK majú ako overiť,“ zdôraznil J. 
Oravec.

Dokladmi predpísanými pre vede-
nie a premávku vozidla na území Slo-
venskej republiky sú:
- vodičský preukaz, osvedčenie o evi-
dencii, technické osvedčenie vozidla 
alebo evidenčný doklad od vozidla 
vydaný v cudzine, potvrdenie o po-
vinnom zmluvnom poistení zodpoved-
nosti za škodu spôsobenú prevádzkou 
motorového vozidla.

Ak majú vodiči platnú zelenú 
kartu, nemusia ju meniť za bielu. Pre-
chodné obdobie trvalo do 1. júla 2021, 
dovtedy bol predpoklad, že predtlače-
né zelené karty sa poisťovniam minú. 
Odvtedy budú vydávať už len biele, 
respektíve karty s bielym podkladom a 
čiernym písmom. Inak pozor, za absen-
ciu tu uvedených dokladov pri cestnej 
kontrole hrozí u nás pokuta do 30 eur, v 
zahraničí však oveľa viac.

Na čelných sklách 
automobilov už žiadne nálepky

» red
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Slovo bikiny označuje dvojdielne 
dámske plavky, pre ktoré je charak-
teristické rozdelenie na hornú časť 
zakrývajúci prsia a spodnú časť za-
krývajúcu oblasť slabín a úplne ale-
bo len čiastočne zadok. 

Jedna z prvých zmienok o dvoj-
dielnych ženských odevoch používa-
ných na atletické účely pochádza už z 
antického Grécka z obdobia okolo roku 
1400 pred Kr. 

Avšak za vynálezcu bikín v moder-
nom poňatí je považovaná až dvojica 
Francúzov - inžinier Louis Réard (1897-
1984) a návrhár Jacques Heim (1899-
1967). Ako prvý predstavil v máji 1946 
v Cannes svoje plavky s názvom „Ato-
me“ a sloganom „najmenšie plavky na 
svete“ práve Jacques Heim . Známejšia 
je však prezentácia ešte menšieho mo-
delu inžiniera Réarda, ktorý predstavil 
svojou verziu bikiny plavky 5. júla 1946 
na módnej prehliadke v parížskych 
kúpeľoch Piscine Molitorso sloganom 
„bikiny - menšie než najmenšie plavky 
na svete“. Išlo o model s nevystužený-
mi trojuholníkovými časťami - podpr-
senkou a string (šnúrkovými) nohavič-
kami so zadnou časťou pripomínajúci 
štýlové tangá . Tieto plavky pomenoval 
podľa atolu Bikini, časti Marshallových 
ostrovov v Tichom oceáne , na ktorom 
štyri dni pred prehliadkou prebehol 
americký jadrový pokus. Názov mal 
symbolizovať „atómový výbuch“ vo 

svete dámskej plážovej módy a v pre-
nesenom slova zmysle aj množstvo po-
užitého materiálu. Vzhľadom k strihu 
plaviek nenašiel Louis Réard žiadnu 
modelku, ktorá by nové bikiny chcela 
predvádzať. Bikiny preto v kúpeľoch 
Molitor predviedla striptízová tanečni-
ca Micheline Bernardiniová. Predsta-
venie nových plaviek spôsobilo medzi 
novinármi i divákov nebývalý rozruch 
a vlnu kritiky.

Do konca 40. rokov boli bikiny tro-
chu bokom záujmu svetovej módy a ich 
rozšíreniu bránili aj zákazy ich nosenie 
na plážach. V 50. rokoch boli bikiny do-
konca vylúčené zo súťaže Miss World 
- údajne preto, aby nezvýhodňovali 
odvážnejšie súťažiace pred tými han-
blivejšími.

Bikiny majú 75 rokov

» red
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www.novogranit .sk
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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
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SBS
LAMA SK
príjme pracovníkov na fyzickú
ochranu obchodnej prevádzky

vo Fiľakove

0948 356 675

800 € brutto/ mesiac
Nástup IHNEĎ!
POS nutný!

Ponuka
práce

Pre viac info: 0948 867 761
Mahax Slovakia, s.r.o. 78
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Príjmeme  
operátorov/ky výroby 

do drevospracujúcej 
spoločnosti - Kriváň. 

Práca na dve zmeny.   

Základná mzda 
od 4,75€/hod. Stravné 
lístky 4,20€/kus/deň.
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1Bližšie informácie na 0905 449 843

Prijmeme vodiča/mechanizátora 

na traktor na práce 

v okolí Kriváň - Mýtna

0905 915 039

INZERCIA
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V súvislosti s čerpaním geotermál-
nych vôd v Podhájskej a prebieha-
júcim vyšetrovaním sa šíria dezin-
formácie. Ministerstvo životného 
prostredia sa v otázkach prípustnej 
rádioaktivity v geotermálnej vode 
kúpaliska Podhájska obracia na Štát-
nu kúpeľnú komisiu Ministerstva 
zdravotníctva SR, aby podrobnejšie 
analyzovala daný stav.

Ministerstvo aj takto operatívne 
reagovalo na zistenia orgánov činných 
v trestnom konaní pri vyšetrovaní čer-
pania geotermálnych vôd v Podhájskej.

Ministerstvo upozornili orgány 
činné v trestnom konaní, ako aj Sloven-
ská inšpekcia životného prostredia, na 
viaceré či už sfalšované údaje, žiadosti 
v predloženej záverečnej správe, alebo 
pozmenené a zamlčané údaje, ktoré sa 
týkali okrem iného aj rádioaktivity. Sa-
motná zistená rádioaktivita súvisí s na-
riadením, ktoré ustanovuje požiadavky 
na dosiahnutie dobrého stavu vôd. Zá-
very znaleckého skúmania v rámci trest-
ného konania potvrdili prekročené li-
mity podľa nariadenia vlády, ktorým sa 
ustanovujú požiadavky na dosiahnutie 
dobrého stavu povrchových vôd. Ďalšie 
možné dopady rádioaktivity na zdravie 
návštevníkov termálnej časti kúpaliska, 
ktoré však neurčuje ministerstvo, vy-
hodnocuje podľa zákona o prírodných 

liečivých vodách, ako aj podmienok jej 
užívania Štátna kúpeľná komisia patria-
ca pod Ministerstvo zdravotníctva SR.

Pokiaľ bola rádioaktivita zamlča-
ná, tak podľa Michala Kiču, štátneho 
tajomníka MŽP, je poľutovaniahodné, že 
samotný prevádzkovateľ nemal záujem 
s ostatným orgánmi vyhodnotiť dopady 
na zdravie obyvateľov a návštevníkov. 
„Je mi ľúto, že prevádzkovatelia turis-
tických a rekreačných zariadení v areáli 
kúpaliska sa stali rukojemníkmi doteraz 
nezodpovedného a v prípade niektorých 
osôb aj protiprávneho konania pri čer-
paní geotermálnych vôd v Podhájskej,“ 
podčiarkol Michal Kiča.

MŽP urobí všetko pre obnovenie vy-
užívania termálnej vody v obci Podháj-
ska. V momente, keď súčasný prevádz-
kovateľ kúpaliska a geotermálneho vrtu 
splní všetky zákonom predpokladané 
požiadavky, povolenie na odčerpávanie 
geotermálnych vôd mu MŽP ustanoví.

Okolo situácie v Podhájskej 
sa šíria aj nepravdy

» Zdroj: MŽP

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

MY JU PONÚKAME! 

.  UBYTOVANIE ZDARMA, DOVOZ ZO SLOVENSKA

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

HĽADÁTE PRÁCU? 

ZAŠLITE ŽIVOTOPIS
MAILOM ALEBO ZAVOLAJTE
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PRACOVNÍKOV/ČKY

NA PRÁCU DO ČR

OBRÁBAČ KOVOV
brúska na plocho, na guľato  sústruh, fréza aj iné pozície
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Prijmeme 

brigádnikov do pekárne
v Lučenci. 

Práca je na rôzne zmeny. 

M  
+ príplatky. 

Platný ZP podmienkou.
Pre viac info volať 

0948 867 761
MAHAX Slovakia, s.r.o. 

INZERCIA

0905 915 039
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PONÚKAME 

PRÁCU V ČR 
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

BLIŽŠIE INFORMÁCIE NA:BLIŽŠIE INFORMÁCIE NA:  

PODMIENKA: UKONČENÉ PODMIENKA: UKONČENÉ 

STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIESTREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE

MZDY ODMZDY OD 900 €  900 € DODO 1300 €  1300 € / MESAČNE/ MESAČNE

0908 914 1800908 914 180
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Nemecká pracovná zmuva 
Nemecké sociálne poistenie
Vybavíme všetko potrebné 

pre prácu
Možnosť turnusov

Ubytovanie zabezpečené 
Stabilná celoročná práca

Pracuje sa 8 - 10 hodín denne
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


