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LUČENECKO
VEĽKOKRTÍŠSKO-POLTÁRSKO
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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
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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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Spoločnosť THORMA Výroba k.s. - Fiľakovo, 

hľadá na dlhodobú spoluprácu

ZVÁRAČOV - ŽIVNOSTNÍKOV
v ochrannej atmosfére CO2.

Živnostníci - zvárači POZOR !!!

Bližšie informácie: 

eva.brodnianska@thorma.sk, 0907 673 322
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Vás pozýva si prejsť
Vašim vozidlom cez našu linku a skontrolovať 
Vašu bezpečnosť na ceste našimi školenými 
pracovníkmi s prijemným a profesionálnym 
prístupom na novozriadenej prevádzke
s voľnými termínmi do 3 dní po objednaní, 
kde si môžete posedieť pri free wifi, TV,
v klimatizovanom prostredí vybavenom snack
automatom s občerstvením a kávomatom

v hodinách od 7:00 do 17:00
každý deň v týždni okrem nedele
otázky a objednávky na tel.: 0910 777 577
www.stk-kalinovo.sk

Novootvorená prevádzka
STK Kalinovo

 pre všetky �py motorových vozidiel 
STK BEZ STRESU A ČAKANIASTK BEZ STRESU A ČAKANIASTK BEZ STRESU A ČAKANIA

4
3
-0
0
8
0

Plat od 900,- EUR brutto  >   Nástup ihneď

Žiadosti na: konkurent@konkurent.sk alebo osobne

 firma Konkurent, Zvolenská cesta 9, 984 01 Lučenec

ZÁMOČNÍK – ÚDRŽBÁR
– MONTÉR

PRÁCA V LUČENCI
PRIJMEM DO ZAMESTNANIA
na TPP alebo dohodu, brigádu
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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)

Na ten deň sa nedá zabudnúť

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Už je to viac ako 55 rokov. A stále mám 
všetko pred očami. Prvý školský deň, 
začiatok školského roka prváčika.

Fešácke vyžehlené oblečenie, prvá 
školská taška, kytica kvetov. Vtedy som 
vyšiel na dráhu vzdelania, po ktorej som 
prešiel ďalšie desiatky rokov. No na prvý 
september 1965 na Hlbokej ulici v Bra-
tislave nikdy nezabudnem. Našu 1.A si 
prevzala pani učiteľka Rybová. Milá a 
dobrá (pre nás vtedy) teta. Prvý polrok 
sme sa kade-ako rôzne hrali a na konci 
školského roka sme vedeli písať a čítať. 
Stal sa zázrak. Za desať mesiacov. No, 
písať. Ešteže sú počítače a že pred nimi 
boli písacie stroje. Lebo krasopis nikdy 
nebol mojou silnou stránkou. Ďalší rok 
a rok po ňom sme nastupovali za pani 
učiteľkou Horovovou, manželkou pána 
spisovateľa a potom v štvrtej za pani 
učiteľkou Gajdošovou. Tá raz povedala 
mojej mame, že mojou živnosťou bude 
písanie. I stalo sa, hoci tá predpoveď 
skutočnosť predbehla o viac ako dvad-
sať rokov.

Moji učitelia z druhého stupňa, gym-
názia, z vysokej školy, prepáčte mi, že 
vás nespomínam menovite, ale aj všet-
kým vám vďačím za moje človečenstvo. 

Robím chyby, ale to sú skôr preklepy 

z nedbanlivosti. Ale materinský jazyk 
ma moji učitelia naučili skvele. Iní ma 
zas naučili, kde a ako si mám vyhľadať 
to, čo neviem a zaujíma ma. Neboli go-
ogle. Boli knižnice, slovníky, atlasy. Aj 
za to som im nesmierne vďačný dodnes. 
Ak vypnú elektriku, prežijem, mám 
knižky.

Iba jedno akosi nestihli. Ale nevy-
čítam im to, možno ma iba čo najdlhšie 
chceli uchrániť pred svetom zla. Nestihli 
ma pripraviť na to, medzi akých ľudí sa 
dostanem po škole. Na to, ako podlí ve-
dia byť mnohí nadriadení, ale aj milo sa 
tváriaci kolegovia. Nepripravili ma na 
kariérizmus, na boj o peniaze v prázd-
nom živote mamonu. Možno to vtedy, 
pred viac ako polstoročím, ani oni neve-
deli, netušili. Ale naučili ma všetko, čo 
je potrebné na to, aby mal človek dôstoj-
ný život aj v takýchto okolnostiach. Ak 
chce.

A ja veľmi chcem. Vďa-
ka vám, všetci moji mne 
známi i všetci neznámi 
učitelia. Veľká vďaka a 
úcta. Či ešte žijete, ale-
bo už ste na večnej 
sláve!

S úctou 
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STAVBY A PRESTAVBY
KACHLOVÝCH KERAMICKÝCH PECÍ

tel.: 0907 531 332

Dispečing SK - 0950 333 222
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13Lučenec

0905 915 039

INZERCIA

» Kúpim starú motor-
ku aj diely. PONÚKNITE 
0949505827

» Predám 6 ár. záhradku 
v Poltári, 0910101394

» Kúpim haki lešenie, 
0908 532 682

» ODKÚPIM STARÉ MO-
TORKY 0903868361

» PREDÁM EL. SPORÁK 
NEPOUŽITÝ ZA 120eur, 

PEKÁREŇ NA CHLIEB A DA-
RUJEM TELEVÍZOR OVLAD. 
A SETOBOX TREBA DO-
KÚPIŤ A STARŠ. PRÁČKU 
0944372292

» SYMPATICKÁ 55 R HĽA-
DÁ PRIATEĽA NA ZOZNÁ-
MENIE 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

14 RÔZNE / iné    

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera LC medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP LC 12 Predám kočík,
0987 654 321.

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. Upozornenie! Služba 
nefunguje u operátora 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť 
v ľubovoľných iných našich no-
vinách, LC zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zadnej 
strane vľavo dolu. Službu Plat-
baMobilom.sk technicky zabez-
pečuje ELET, s.r.o.
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Nepochopím, prečo aj pri tej najvzne-
šenejšej informácii musia médiá pola-
rizovať. Pripomínali sme si okupáciu 
1968. V televízii uviedli, že ľudia zabú-
dajú na udalosti. 

Spravili „reprezentatívnu“ anketu, 
kde 4 nevedeli o 1968. Potom záber na 
školy, kde sa spomínala navýšená hodina 
dejepisu ako riešenie problému. Táto po-
vrchná reportáž mala nulovú výpoveď, no 
prihrala ďalšiu nenávisť k školám. Pritom 
neznalosť má i mimoškolské príčiny. (Pre-
javujú sa aj na niektorých novinároch.) 
Výnimočných udalostí je veľa a pribúdajú. 
Zároveň sa kladie dôraz na NEmemorova-
nie. Veď absolventi škôl nemajú byť inter-
netovými databázami. Nestačilo v danej 
reportáži pripomenúť, že dnes je takýto 
deň? Pomôcť učiteľom - poučiť diváka bez 
ukazovania, že nevieme? Dať analýzu ne-
vedenia? Médiá majú plniť aj vzdelávaciu 
funkciu. Treba denne polarizovať? Asi áno, 
veď smrť, konflikt, nenávisť je príťažlivé 
portfólio. Sloboda tlače sa už zneužíva.  

Isto, školy majú nedostatky. Nie len 
vinou učiteľov. Opakujem: školstvo zni-
čili politiky. A ničia ho doteraz. Namiesto 
riešenia sa stalo ministerstvo školstva 
ministerstvom zdravotníctva. Nijakému 
problému škôl sa nevenovala taká pozor-
nosť ako očkovaniu a opatreniam. Na čele 
s ministrom s fanatickým presvedčením, 
že vakcína všetko vyrieši. Kým si robia po-

litickú agendu, tak školy nemajú učebnice, 
časť detí s poruchami sú bez asistentov, 
chýbajú učitelia a profesie (napr. logopé-
di), pokračuje degradácia vzdelávania, 
sociálne slabšie deti majú veľa problémov, 
nerieši sa potrebná envirovýchova, pokra-
čujú machinácie pri voľbách riaditeľov, ne-
potláča sa bossing, mobbing, učia sa nepo-
trebné témy, deti sú obézne, no likviduje sa 
školský šport, krúžky, ničí sa psychika ce-
lej komunity školy, o motivujúcich platoch 
sa mlčí, je nedostatok škôlok, stupňujú sa 
konflikty škola vs. rodičia, humanizácia 
školy sa obmedzuje nezmyselnými opatre-
niami, nehovorí sa o zvyšovaní kvality pe-
dagógov, školy sú pod tlakom nariadení a 
pod. Vďaka mediálnym výstrelom viem, že 
sa niečo plánuje riešiť. Ale v horizontoch 
presahujúcich súčasnú vládu. Príde nová 
a začne sa odznova! 

Toto všetko má riešiť minister na-
miesto šikanóznej propagandy a politickej 
prezentácie na tlačovkách. Jeho konanie 
polarizuje komunity škôl, oberá ich o ilú-
ziu ľudských práv a drží ich v neistote. A to 
sa začína nový školský rok, blahoželám!   

V takejto situácii je ťažké „robiť“ školu. 
Médiá sa potom s radosťou chytia jej zlyha-
nia. Dúfam, že raz sa dostanú aj k téme, 
komu skutočne nezáleží na kvalitnom vý-
chovno-vzdelávacom procese.

Ministerstvo školstva? 
Alebo zdravotníctva? 

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg
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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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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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www.novogranit .sk
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Buďte pripravení a obozretní, pre-
dovšetkým na miestach, kde sa 
nachádza viac ľudí. Rizikovými 
miestami sú napríklad železničné 
stanice, autobusové stanice, nákup-
né centrá, námestia, ale aj nemocni-
ce. Ale – aj vaše domovy. Všade vás 
môžu okradnúť, varuje polícia.

Polícia na sociálnej sieti vyzýva 
ľudí, aby nedali príležitosť vreckovým 
zlodejom. Pripomenula, že tí šikovní 
vedia ukradnúť čokoľvek, pričom si to 
okradnutá osoba ani nemusí všimnúť. 
„Nenechajte sa preto oklamať, zasko-
čiť, nedovoľte odpútať vašu pozornosť. 
Buďte pripravení a obozretní, predo-
všetkým na miestach, kde sa nachádza 
viac ľudí,“ dodáva polícia.

Políajti tiež upozorňujú na pod-
vodnú esemesku, ktorá zneužíva meno 
jednej z bánk. Ľuďom odporúčajú, aby 
na odkaz v správe neklikali a nikde sa 
neprihlasovali. Informovali o tom na 
sociálnej sieti.

„Váš online účet je dočasne zablo-
kovaný z dôvodu podozrivej aktivity. 
Prihláste sa, overte svoje informácie,“ 
píše sa v správe, ktorú nedávno dostalo 
množstvo Slovákov. Pripojený je aj in-
ternetový odkaz.

Polícia pred podobnými správami 
varuje. „Ak budete klikať na neznáme 
odkazy, dostanete sa k falošným pri-
hlasovacím formulárom a to je už veľ-
mi rýchla cesta k odhaleniu vašich pri-

hlasovacích údajov pre podvodníkov,“ 
upozornila. V prípade potreby použitia 
internetbankingu si treba stiahnuť 
oficiálnu aplikáciu banky do telefónu 
alebo navštíviť jej oficiálnu webovú 
stránku.

Ak nie ste si istí, vždy je najlepšie 
komunikovať priamo s vašľou bankou, 
určite sa nenahnevajú, ak aj takto zis-
tia, že na svoj účet dávate pozor.

RADY A TIPY OD POLÍCIE
Zabezpečte si byt/dom bezpečnost-

nými dverami, kvalitnými zámkami a 
pod., ktoré prístup páchateľa sťažujú 
a spomaľujú. Ak máte nainštalovaný 
bezpečnostný systém, je vhodné ho 
umiestniť/ označiť na viditeľné miesto. 
Môže to odradiť možných páchateľov. 
Nenechávajte si doma väčšie množstvo 
finančných prostriedkov. Radšej ich 
bezpečne uložte v banke. Venujte väč-
šiu pozornosť kontrole magnetických 
zámkov vchodových dverí Vášho by-
tového domu. Môže byť znefunkčnený 
napr. nalepením cudzích predmetov.

Polícia upozorňuje – dávajte si pozor!

» red
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Po novom už nemajú lekári pacien-
tom predpisovať názov lieku, ale 
„iba“ účinnú látku, ktorú obsahuje. 
Lekáreň vám potom vydá liek, aký 
potrebujete. To je predstava úrad-
níkov.

Predpisovanie lieku bez konkrét-
neho názvu, teda generická preskrip-
cia, na Slovensku funguje už 11 rokov. 
Ako pre TASR povedal prezident Slo-
venskej lekárnickej komory (SLeK) On-
drej Sukeľ, týmto opatrením ide najmä 
o to, aby pacienti zbytočne nedoplácali 
za lieky.

Zdôraznil, že v súčasnosti má le-
kár povinnosť pacienta informovať o 
tom, aké možnosti liekov má pacient na 
výber a tiež má právo vedieť, ktoré lieky 
sú buď bez doplatku alebo s najnižším 
doplatkom. Takýto krok považuje za 
propacientský.

V tejto súvislosti poukázal na na-
vrhovanú novelu zákona o liekoch, 
ktorá by zaviedla povinnú generickú 
preskripciu bez uvádzania konkrét-
neho názvu lieku. Zdôraznil, že sa na 
spôsobe predpisovania liekov nič zá-
sadné meniť nebude. Podľa jeho slov 
by sa takouto zmenou vypustila veta, 
ktorá hovorí o tom, že pri predpísaní 
liekov postupom, ktorý v slovenskom 
zdravotníckom systéme funguje 11 ro-
kov, môže lekár uviesť poznámku o tzv. 
odporúčanom názve lieku.

„Stále však ostáva platné ustano-

venie, že pokiaľ lekár trvá na konkrét-
nom názve lieku, tak na to existuje 
právny štatút predpisovania a vydáva-
nia liekov,“ zdôraznil.

Sukeľ si nemyslí, že dochádza k 
dramatickej zmene, pretože spôsob 
predpisovania zmeniť nejde. Dodal, že 
sa vynechá „zbytočná poznámka, kto-
rú už aj tak mnohí lekári v súčasnosti 
nepoužívajú“.

Generický liek je liek obsahujúci 
liečivá, ktoré nie sú chránené paten-
tom. Ide o liečivá, ktorých patent stratil 
platnosť alebo vôbec neboli chránené 
patentom. Podiel generických liekov 
na trhu SR tvorí asi 70 percent. Z hľa-
diska účinku sú generické lieky rovna-
ko účinné ako originálne lieky. Sú však 
oveľa lacnejšie, pretože do ich ceny sa 
nezapočítavajú náklady na výskum a 
vývoj lieku.

Ako to bude s receptmi na lieky

» red
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Pri zvažovaní očkovania by sme 
mali myslieť na to, že vďaka nemu 
ochránime nielen seba, ale aj svo-
jich najbližších a rodinu. Vďaka 
zodpovednému prístupu sa vyhne-
me ťažkému priebehu ochorenia 
Covid-19 a pomôžeme udržať pre-
zenčné vzdelávanie v školách. 

Poukázali na to v Košiciach  traja 
najväčší zriaďovatelia cirkevných škôl 
na Slovensku spoločne s ministrom 
školstva, vedy, výskumu a športu SR 
Branislavom Gröhlingom.

V rámci kampane „Za otvorené 
školy“ sa šéf rezortu školstva stretol 
aj s predstaviteľmi rímskokatolíckej a 
gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. 
„Veľmi si cením, že zriaďovatelia cir-
kevných škôl zdôrazňujú touto cestou 
potrebu očkovania. Cieľom nás všet-
kých je, aby žiaci boli v školách, aby sa 
učili prezenčne s čo najmenším počtom 
prerušení. Bezproblémovému fungo-
vaniu škôl pomôže každý z nás, ktorý 
sa zaočkuje a zníži tak aj riziko nákazy 
ostatných vo svojom okolí,“ zdôraznil 
Gröhling.

Očkovaním chráni každý človek 
seba, znižuje riziko prenosu vírusu, 
chráni svoje okolie a prispieva aj k 
bezpečne fungujúcim školám. Vyššia 
zaočkovanosť zároveň pomôže školám 
vyhnúť sa ohniskám nákazy a preruše-

niu prezenčnej výučby.
„Ako veriaci ľudia máme morálnu 

povinnosť využiť dostupné prostriedky 
vrátane očkovania, aby sme ochránili 
seba, deti a druhých. Žiaci a študenti 
majú právo napredovať vo vzdelávaní 
v prostredí, kde sa budú cítiť bezpeč-
ne. Dúfam, že katolícke školy budú 
dobrým príkladom,“ uviedol košický 
arcibiskup, metropolita Bernard Bober.

K výzve sa pridáva pridáva aj ko-
šický eparchiálny biskup Cyril Vasiľ. 
„Verím, že každému záleží na zdraví 
vlastnom, našich blízkych i na zdraví 
celej spoločnosti, a aj na tom, aby naj-
mladšia časť našej spoločnosti, ktorá 
je ešte v školskej formácii mohla prežiť 
blížiaci sa školský rok bez prerušovaní 
a obmedzovaní. Preto podporujem ro-
zumné kroky, ktoré veda a odborníci 
v boji s pandémiu ponúkajú a povedú 
k naplneniu tohto cieľa,“  priblížil vla-
dyka.

Očkovanie podporujú aj cirkevní 
zriaďovatelia škôl

» red

Rezort školstva chce určiť maximál-
nu sumu ročného školného. Dátum 
účinnosti sa navrhuje od 15. sep-
tembra z dôvodu, aby boli sumy ma-
ximálneho ročného školného pre 
jednotlivé študijné odbory známe v 
dostatočnom predstihu.

Vyplýva to z opatrenia, ktoré re-
zort predložil do medzirezortného 
pripomienkového konania. Cieľom 
návrhu opatrenia je určiť maximálne 
sumy ročného školného, ktoré sa týka-
jú verejných vysokých škôl a štátnych 
vysokých škôl a sú určené pre študijné 
programy poskytované v externej for-
me štúdia.

„Pri určení maximálneho ročného 
školného sa zohľadňuje dotácia pri-
padajúca na jedného študenta podľa 
metodiky rozpisu dotácií zo štátneho 
rozpočtu pre verejné vysoké školy. V 
metodike sa zmenil prístup k alokácii 
dotácie na jednotlivé stupne vzdeláva-
nia,“ vysvetlil rezort školstva v pred-
kladacej správe.

Zo zverejneného materiálu vy-
plýva, že suma maximálneho ročného 
školného závisí od ekonomickej nároč-
nosti. „Tá sa v súčasnosti zohľadňuje v 
závislosti od študijného odboru, v kto-
rom sa získava vysokoškolské vzdela-
nie, absolvovaním príslušného študij-
ného programu a stupňa získavaného 
vysokoškolského vzdelania. Preto je 
potrebné určiť rôzne sumy maximál-

neho ročného školného v jednotlivých 
študijných odboroch, respektíve štu-
dijných programov v príslušnom štu-
dijnom odbore,“ píše sa v predloženom 
materiáli.

Najnižšie maximálne ročné škol-
né majú mať študenti študijných od-
boroch Filozofia, Historické vedy, 
Politické vedy, Právo, Psychológia, 
Sociálna práca, Sociológia a sociálna 
antropológia, Teológia či Vedy o ume-
ní a kultúre. Na prvom stupni by mali 
študenti týchto odborov platiť 1560 eur, 
na druhom 2200 eur a na treťom 4390 
eur. Najvyššie maximálne ročné školné 
majú platiť študenti odboru Veterinár-
ske lekárstvo. Na prvom stupni to môže 
byť suma 5970 eur, na druhom 8330 eur 
a na treťom 7770 eur. V prípade spoje-
ného prvého a druhého stupňa to bude 
6920 eur.

Dátum účinnosti sa navrhuje od 
15. septembra z dôvodu, aby boli sumy 
maximálneho ročného školného pre 
jednotlivé študijné odbory známe v do-
statočnom predstihu.

Maximálne ceny školného

» Zdroj: MŠ SR

CBDexpert

www.cbdexpert.sk 

10% CBD olej

5% CBD olej

20% CBD olej

45
,90
EUR 63

,00
EUR

31
,50
EUR

CBD BIO KONOPNÉ OLEJE
si môžete objednať na:

Ak sa chcete stať predajcom
aj Vy, kontaktujte nás
a získajte zaujímavé

podmienky

+421 907 907 520
objednávky@cbdexpert.sk

Možnosť predaja osobne 
aj na predajni.
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Ako funguje endokanabinoidný systém
V ľudskom tele sa dejú neustále zmeny, na 

ktoré musí rýchlo reagovať. Je preto dôležité 
udržiavať v organizme rovnováhu a harmó-
niu. Vedci len pomerne nedávno zistili, že 
túto  harmóniu z veľkej časti pomáha udržia-
vať  endokanabinoidný systém (EKS). 

Predstaviť si ho môžete ako množstvo re-
ceptorov po celom tele, čo sú ako kľúčové 
dierky a špeciálne molekuly, ktoré do týchto 
receptorov presne zapadnú a  nerovnováhu 
zharmonizujú. Zaujímavé je, že tieto špeciál-
ne molekuly si telo dokáže vyrobiť, no ak ich 
nemá dosť, na pomoc môže prísť aj molekula 
CBD, ktorá môže EKS pomôcť správne fungo-
vať. 

EKS je vlastne spojka, ktorá drží pohro-
made dôležité systémy, napríklad nervový, 
respiračný, hormonálny či kardiovaskulárny. 
Pôsobí prakticky v každej časti organizmu a 
vplýva na našu imunitu, pamäť, metaboliz-
mus či trávenie, reguluje tiež vnímanie boles-
ti a strachu.

Ako EKS funguje

Poznatky o  EKS sú vo svete medicíny 
čerstvé, jeho účinky sa stále študujú. Pod-
ľa prieskumu doktora Davida Allena, čle-
na združenia International Cannabinoid 
Research Society, zahŕňa EKS v učebných 
osnovách medicíny len približne 13% 
amerických univerzít.

Výskum systému začal až v roku 1992, keď 
tím vedcov spolu s českým chemikom Lumí-
rom Hanušom našiel v tele človeka napríklad 
látku anandamid. Patrí do skupiny endo-
kanabinoidov. Predpona „endo“ znamená, 
že si danú látku telo vyrába samo.  

Endokanabinoidy sa viažu na receptory 
nazvané CB1 a CB2, ktoré sa nachádzajú naj-
mä v mozgu a imunitných bunkách. Keď sa 
spoja, spustia príslušnú harmonizačnú reak-
ciu, ktorú telo v danom okamihu potrebuje. 

Príkladom je vplyv EKS na hladinu stre-
su. Pokiaľ v  tele stúpne množstvo streso-
vého hormónu, zvýši sa tiež produkcia 
endokanabinoidov. Tie hormonálnu ne-
rovnováhu vyvážia. Pri chronických zá-
paloch zas EKS slúži na umiernenie nepri-
meranej reakcie tela na infekciu.

Rastlinný kanabinoid CBD stimuluje EKS

V  niektorých prípadoch môže v  ľudskom 
tele dochádzať k nedostatku endokanabinoi-
dov. V štúdii pre National Library of Medicine 
neurológ Ethan Russo píše, že nedostatok 
endokanabinoidov spôsobuje migrénu, chro-
nickú bolesť, syndróm dráždivého čreva a iné 
problémy. Našťastie však existujú spôsoby, 
ako endokanabinoidy doplniť externe. 

Aj keď je potrebné ďalšie skúmanie, prí-
rodné kanabinoidy ako CBD majú veľmi po-
dobnú štruktúru ako naše vlastné endokana-
binoidy. Preto keď ich dostaneme do tela, 
môžu pomôcť EKS v úľave od spomínaných 
problémov.

CBD dnes možno kúpiť vo forme olejov, 
tinktúr či kozmetiky. Látka sa síce neviaže 
na receptory CB1 a  CB2, no stimulovať ich 
dokáže nepriamo. Okrem toho CBD bráni 
rozkladu endokanabinoidov, a tak navyšuje 
ich harmonizačné účinky.            » red.

Vedci pomenovali anandamid podľa 
sanskrtského slova „ananda“, čo zna-
mená blaženosť. Názov sedí perfektne, 
pretože biológovia sa domnievajú, že 
anandamid zohráva úlohu v euforic-
kých pocitoch, ktoré majú napríklad 
športovci po namáhavom cvičení.
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U nás si nemusíte 

vyberať medzi

od pondelka 30. 8.

479

-31%
cena za 1 kg

219

-26%

(1 kg = 4,38)

500 g

• krájaný

079

-50%
cena za 1 kg

319

Supercena
1 kg balenie

299

4 x 120 g

(1 kg = 6,23)

480 g

• rôzne druhy

0

-35%

(100 g = 0,28)

90 g

109
-26%

(100 g = 0,44)

245 g

• v celku

069

-22%
100 g
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• rôzne druhy

499

-44%
200 g

129

Supercena
cena za 1 kg

99

-25%
0,7 l

069

Supercena
140 g

069

150 g

(100 g = 0,46)

• rôzne druhy

0

-40%
150 g

0

Supercena

(1 l = 1,18)

0,5 l

• svetlý/t�avý ležiak 

VYHRAJTE 

FB a IG 
o balík Day up 

na celý rok!

od 30.8.2021

069

Supercena
100/120 g

• rôzne druhy

• rôzne druhy

... a mnoho ďalších výrobkov na

od pondelka
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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
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Zamestnávateľ s viac ako 100-ročnou

tradíciou vo výrobe krbov, kachiel a sporákov

hľadá nových zamestnancov do trvalého

pracovného pomeru na pozície

• platný zváračský preukaz 

• čítanie technickej dokumentácie

• prax:  výhodou

• plat (brutto): od 911 € / mesačne

Informácie pre uchádzačov:

eva.brodnianska@thorma.sk, 0907 673 322

ZVÁRAČ KOVOV V OCHRANNEJ

ATMOSFÉRE CO2

• čítanie technickej dokumentácie

• prax: výhodou, vhodné aj pre absolventa 

• plat (brutto): od 1000 € / mesačne

OBSLUHA CNC STROJOV

Ponúkame:

• príspevok zamestnávateľa na III. pilier

   doplnkového dôchodkového sporenia  

• príspevok na hromadnú dopravu

   do zamestnania podľa určených kritérií

• príspevok pri životných jubileách 

• závodné stravovanie 

• príspevok na rekreáciu zamestnancov   

• vzdelávanie a rozvoj

Posledný rok vidíme v našej krajine 
sympatickú snahu o očistu súdov, po-
lície a  úradov. Ľudia, podozriví z  ko-
rupcie, sú zbavovaní funkcií a vyšetro-
vaní. Do viacerých funkcií nastupujú 
ľudia, ktorí sú považovaní za slušných 
a dobrých. 

Len hlavný veterinár stále sedí na 
prameni. Minister, ktorý pripomínal de-
duška Večerníčka, napáchal škody v poľ-
nohospodárstve. Dobrý lekár, otec rodiny 
a  skladateľ nábožných piesní nezvládol 
vedenie ministerstva zdravotníctva 
a ohrozil zdravie a životy ľudí. Na riadenie 
krajiny alebo firmy nestačí byť dobrým 
človekom. Okrem dobrého srdca treba aj 
vedieť. A  mnohí „tam hore“ ani nevedia 
čo nevedia. Dobrý človek, ktorý sa nevie 
rozhodnúť napácha veľa zla, rovnako ako 
dobrý človek, ktorý sa rozhodnúť vie a 
jeho rozhodnutia sú zlé. Ľudia si niekedy 
kladú otázku, či je lepšie, keď krajinu ale-
bo firmy riadia odborníci bez charakteru, 
alebo dobrí ľudia bez odbornosti. Odpo-
veď je jasná – zložité systémy majú riadiť 
charakterní ľudia, ktorí sú zároveň špičko-
ví odborníci. 

Dobrákov majú ľudia radi, zlodu-
chov sa boja. Dobrák, ktorý nevie, je lepší 
ako bezcharakterný odborník, ale škody 

môžu byť veľké. Získať odbornosť je ľah-
šie, ako vylepšiť charakter. U dobrákov sa 
predpokladá aj určitá miera pokory a em-
patie, ktoré sú dôležité pri učení sa nových 
vecí a počúvaní správnych odborníkov. 

Nebezpečenstvo dobrákov je v  tom, 
že sa často nechajú ovplyvniť a manipu-
lovať. Nevedia povedať nie, keď je to po-
trebné a chcú vyhovieť všetkým. Oni sami 
nemusia spôsobovať zlo, stačí, keď sa pro-
ti zlu nedokážu postaviť.

Aj dobrí ľudia páchajú zlo. Milujúce 
matky škodia svojim rozmaznaným de-
ťom, nerozhodní manažéri poškodzujú 
svojich spolupracovníkov, neschopní mi-
nistri ničia celé odvetvia a výsledky práce 
tisícov ľudí. Dobrí ľudia bývajú aj obľúbe-
ní, hlavne medzi príživníkmi a zlodejmi. 
Nedostávajú potrebné spätné väzby. A tak 
často ani nemôžu za to, že nevedia čo ne-
vedia. Ako to vyriešiť? 
Pomáhajme dobrým 
ľuďom odbornosťou, 
ktorá im chýba.  Ho-
vorme im pravdu, aby 
nepáchali zlo s  dob-
rým úmyslom. Nech 
radšej odídu. 

Aj dobrí ľudia páchajú zlo

» Ján Košturiak

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.

29. augusta 1966   
posledný koncert skupiny The Beatles 
(San Francisco)

Výročia a udalosti

0905 915 039

INZERCIA

Najčítan
ejšie

regioná
lne

noviny
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Občianske združenie V.I.A.C. or-
ganizuje výzvu pre mladých ľudí. 
Pozýva ich pred príchodom pápeža 
Františka na Slovensku zapojiť sa 
do zaujímavej iniciatívy.

Úlohou záujemcov je urobiť kon-
krétny záväzok, že počas školského 
roku 2021/2022 venujú niekoľko hodín 
svojho času pre službu iným. Počet 
hodín, ktorý si ľudia stanovia, je indi-
viduálny. Informuje o tom na Tlačová 
kancelária Konferencie biskupov Slo-
venska na svojom webe.

Pápežovi Františkovi združe-
nie pripravuje dar - mladí ľudia a ich 
ochota slúžiť vyjadrená v číslach. Gra-
ficky spracovaný odkaz, s uvedeným 
počtom a fotografiami mladých ľudí, 
ktorí urobili konkrétny záväzok, de-
finovaný počtom hodín, ktoré venujú 
službe blížnemu alebo svetu, v rámci 
školského roku 2021/2022. Manažérka 
dobrovoľníkov združenia Michaela 
Ondríková uviedla, že na Slovensku je 
mnoho mladých, ktorí svoj voľný čas 
venujú pre službu druhým a pomáhajú 
tam, kde je potreba.

Za službu sa pokladá činnosť, ktorá 
je mimo pracovných či rodinných po-
vinností, vykonaná zo slobodnej vôle 
a je pre dobro sveta alebo blížneho. Ide 
o službu ľuďom, ktorí sú na okraji spo-
ločnosti, bez domova, seniori, ľuďom 
so zdravotným či iným hendikepom, 
ale aj taká služba, ktorá je určená pre 

deti či mladých. Nemusí ísť pritom iba 
o priamu pomoc ľuďom. Služba svetu a 
spoločnosti v sebe zahŕňa napríklad aj 
službu pre ekológiu.

Pred registráciou si majú mladí ľu-
dia premyslieť svoj záväzok, koľko ho-
dín v školskom roku môže reálne veno-
vať pre službu druhým a komu bude tá 
služba určená. Následne musia vyplniť 
registračný formulár najneskôr do 10. 
septembra.

„Touto iniciatívou sa chceme na-
vzájom povzbudzovať, že naozaj sa dá 
Evanjeliom meniť svet. Nie je to jedno-
razová záležitosť. S touto iniciatívou 
chceme pokračovať aj ďalej a ukazovať 
mladým, ako môžeme silou evanjelia 
meniť svet,“ dodal predseda OZ V.I.A.C. 
Branislav Kožuch.

(Bližšie informácie je možné 
získať na e-mailovej adrese: 
dobrovolnictvo@ozviac.sk).

Urob niečo aj pre iných

» red
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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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INZERCIA

0905 915 039
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Ministerstvo životného prostredia 
zabezpečí, aby starostlivosť o chrá-
nené územia v maximálnej miere 
vykonávali miestni obyvatelia a 
mali z nej adekvátny príjem. Infor-
moval o tom minister životného 
prostredia Ján Budaj.

V dobiehajúcom Operačnom 
programe Kvalita životného prostre-
dia bolo na oblasť ochrany prírody 
vyčlenených 130 mil. eur. Z nich ale 
nečerpali tí, ktorí žijú na chránených 
územiach. To chce minister Ján Budaj 
zmeniť. Nové programové obdobie na 
roky 2021 až 2027 prinesie dvoj – až troj-
násobné zvýšenie investícií do ochra-
ny životného prostredia.

Vďaka zmene prístupu MŽP budú 
tieto zdroje k dispozícií aj pre prácu 
ľudí v tých regiónoch Slovenska, ktoré 
sú chránené. Nezastupiteľné miesto v 
tomto systéme budú mať lokálni far-
mári, furmani a ďalší miestni dodáva-
telia prác. „Pastva, furmanstvo, práce 
v lese, starostlivosť o zvieratá, kosenie, 
či odstraňovanie náletových drevín, 
ale aj obhospodarovanie lesov, turistic-
ká infraštruktúra, starostlivosť o drob-
né toky, či výsadba stromov – to všetko 
patrí k ochrane slovenskej prírody a v 
budúcnosti bude vykonávaná aj lokál-
nymi pracovníkmi,“ zdôraznil minister 
Budaj.

MŽP pri hodnotení projektov zave-
die bodové zvýhodnenie pre projekty 
so zapojením lokálnych pracovných 
kapacít a miestnych dodávateľov prác. 
„Zmeny sa dotknú aj verejného obsta-
rávania, s cieľom uprednostniť envi-
ronmentálne a sociálne hľadiská,“ do-
plnil štátny tajomník MŽP Michal Kiča.

MŽP nezabúda ani na farmárov 
a neštátnych vlastníkov pozemkov v 
chránených územiach. V tejto súvislos-
ti sa zjednoduší čerpanie podpôr, sys-
tém paušálnych platieb a podpora mik-
roprojektov. Zostáva veriť, že nejdfe iba 
o sľuby. Tých už bolo za poslednéroky v 
rezorte naozaj priveľa.

Reforma vo využívaní európskych 
peňazí v životnom prostredí

» red

INZERCIA

0905 915 039

STAJAN SLOVAKIA PRÍJME

MUŽOV, ŽENY, PÁRY:
- MONTÁŽNIK /ČKA, 

(od 870 €/mesiac + príplatky + stravenky)

- ELEKTROMECHANIK/ČKA
(od 915 €/mesiac + príplatky + stravenky)

- VODIČ VZV
(od 870 €/mesiac + príplatky + stravenky)

Miesto práce: Nové Mesto n. Váhom

- OPERÁTOR/KA VÝROBY
(4,53 €/hod. + príplatky,bonusy,odmeny + stravenky)

Miesto práce: Myjava

Ubytovanie poskytujeme ZDARMA.
Kontakt: 0918 493 960 (od 9:00 - 17:00 hod.)

Životopisy posielať na mail: stajanslovakia@azet.sk
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CELOROČNÁ PRÁCA
 v NEMECKU 

BETONÁR - ŽELEZIAR
PRACOVNÍK DO PREFY 

+421 948 259 552

Náplň práce:
- príprava debnenia

- betonáž

- bodové zváranie výstuže 

Zamestnanecký plat, výhody, benefity:
až 3600 €  / mesačne

práca na živnosť
- dlhodobá spolupráca formou TURNUSOV

- ubytovanie zabezpečené / hradené /
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Stavebná 

spoločnosť 
prijme

Práca na území SR. Nástup po dohode. tel: 
0918/413582, mail: info@gsksro.sk

Ponuka vhodná pre: 

TPP - 7 EUR/hod./ úkol

ŽIVNOSTNÍCI - podľa dohody

TESÁROV
ŽELEZIAROV

Slovenská agentúra prijme pracovníkov DO NEMECKA 

na pozíciu: POMOCNÝ OPERÁTOR VO VÝROBE 
VÝROBKOV Z RECYKLOVANÝCH PLASTOV.

- Kontrola kvality výrobkov, obrúsenie výrobku, 

   ukladanie na palety, viazanie paliet a pod.

- Pracuje sa 6 dni v týždni, 8 hod. denne  + možnosť nadčasov
- Práca vhodná len pre chlapov 
- Hradíme ubytovanie v plnej výške

- Práca na slovenskú pracovnú zmluvu 

- Trojzmenná prevádzka

- 10,00 € netto / hod.
- firemné auto na presun do práce k dispozícii
- Príplatky: 20% nadčas, 25% nočná podľa nemeckého zákona

KONTAKT:

t.č.: 0902 123 555 - 0911 614 263
email: de@personalnyservis.sk 8
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Dlhodobá 
práca 

v Nemecku
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2. septembra 1666   
vznikol Veľký požiar Londýna

Výročia a udalosti
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PONÚKAME 
PRÁCU V ČR 

UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

BLIŽŠIE INFORMÁCIEBLIŽŠIE INFORMÁCIE

 NA BEZPLATNEJ LINKE: NA BEZPLATNEJ LINKE:  

0800 500 0910800 500 091

MZDY  MZDY  OD 900 € OD 900 € 

DO 1300 €DO 1300 € / MESAČNE / MESAČNE

ZABEZPEČENÉ UBYTOVANIE

OPERÁTOR VO
VÝROBE LCD

MUŽI - ŽENY - PÁRY

GALANTA

0800 500 808
0800 500 909

 NABOR@PROJOB.SK
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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 
 

m rtner r ú ríž

máme stále ponuky aj pre mužov!

14-dňo y, r ť

Honorár 1 200 až 1 800 € 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 dohodnite si pohovor. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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e-mail: velcon@velcon.sk

19 ROKOV NA TRHU
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