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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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interiérové // exteriérové

PLOTY A BRÁNY samonosné // dvojkrídlové

PRÍSTREŠKY A PREKRYTIE TERÁS
ZÁBRADLIE interiérové // exteriérové

TEL.: 0910 171 103

VÝROBA SCHODOV
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   GUFERÁ, LOŽISKÁ, TESNENIA, REMENE
SERVIS náprav, spojok, rozvodov, bŕzd, tlmičov
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MERANIE KAPACITY AKUMULÁTORA

A ÚČINNOSŤ CHLADIACEJ KVAPALINY

ZADARMO
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Obývacie zostavy, kuchyne,
sedačky, spálne, ...

Nábytok
VAMARK

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

4
3
-0
1
2
2

4
3
-0
0
0
8

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

AUTOSERVIS
0911 870 299

PNEUSERVIS
0918 892 002

PNEUCENTRUM     0918 892 002
viac ako 50 značiek pneu

UMYVÁRKA
LEŠTENIE PRED

ZIMOU 20€

0915 834 386

www.vianor.sk

p

sme tu pre vás

20,00 €

37,80 €

36,30 €

36,70 €

30,00 €

45,00 €

99,00 €

VÝPREDAJ ZIMNÝCH PNEUMATÍK:

145/80 R13 MATADOR

195/55 R15 MASTERSTEEL

195/50 R15 NOKIAN

195/60 R15 NOKIAN

205/60 R15 MATADOR

225/65 R16 YOKOHAMA

225/50 R17 PIRELLI

45,00 €

46,20 €

54,50 €

84,00 €

106,30 €

114,00 €

83,00 €

AKCIOVÉ ZIMNÉ PNEUMATIKY:

185/60 R15 NOKIAN

195/65 R15 SAVA

205/55 R16 SAVA

215/65 R16 NOKIAN

225/45 R18 KUMHO

225/45 R18 NOKIAN

255/35 R19 NEXEN

-10%

AUTOSÚČIASTKY
0907 870 299
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Pozývame Vás do novootvorenéhoPozývame Vás do novootvoreného
WELLNESS & CAFFE MOLNÁRWELLNESS & CAFFE MOLNÁR
Pozývame Vás do novootvoreného
WELLNESS & CAFFE MOLNÁR

Otvorené denneOtvorené denne
podľa Covid automatupodľa Covid automatu
Otvorené denne
podľa Covid automatu

100 m od Cukrárne Molnár
Karmána 20, Lučenec 

0948 105 996, FB, Instagram
www.wellnessmolnar.sk
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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)

Zdá sa mi byť zvláštnou náhodou, že 
dasiateho októbra sa v medzinárod-
ných dňoch mnohých kalendárov 
stretáva depresia, duševné choroby 
a... Deň starých rodičov.

Možno je to náhoda, možno pria-
ma súvislosť. Neviem a nie som ani od-
borník na duševnú kondíciu. Mal som 
však starých rodičov. Dnes to konšta-
tujem už len v minulom čase. Dedkov 
som nezažil, mám „skúsenosti“ s pra-
babičkou a so starou mamou. Obe boli 
upracované, ale plné lásky a dobroty. 
Obe boli prísne, ale zároveň láskavé, 
dobroprajné a žičlivé. A obe som vypre-
vádzal na poslednú cestu s takou ako-
usi nevyslovenou výčitkou. „Nestihol 
som sa vám poďakovať, nestihol som 
vás ani pohladiť po hlave.“

Teraz opatrujem 90 ročnú mamu. 
Stará – vekom – už určite je a rodičom 
je tiež. Považujem to nielen za priro-
dzenú povinnosť posledného z rodu, 
ale aj za samozrejmosť. Vidím, ako jej 
ubúda síl, ako sa čoraz horšie orientuje 
v tomto svete, odpovedám jej na časté 
otázky prečo, kto, načo. Prestáva tomu-
to svetu rozumieť. Ten jej bol aj ťažší, 
aj jednoduchší. Ťažší v tom, že sa viac 
nadrela. Neviem či si vie niekto ešte z 

dnešnej generácie v aktívnom veku 
predstaviť ručné pranie a ručné pláka-
nie napríklad plienok. Určite nevie. Jej 
to vidno na kĺboch prstov na rukách. Aj 
po mnohých desiatkach rokov. Mnohí 
starí rodičia sa počas života doslova zo-
dreli. Aby tu niečo po nich zostalo, aby 
sa ich deti a vnúčatá mali lepšie, ako sa 
majú, aby postavili dom, zasadili stro-
my. Aby tu niečo hmotné i nehmotné 
zanechali. Aby tu niečo boli platní. V 
súlade s tým, čo do nich vštepovali ich 
rodičia.

Takže, milí mladší čitatelia, v ne-
deľu desiateho októbra je Deň starých 
rodičov. Oficiálne bol vyhlásený v roku 
1978. Cieľom je výzva ľuďom, aby pre-
mýšľali o vplyve starých rodičov na ich 
životy a na spoločnosť. Deň je príleži-
tosťou ukázať lásku k starým rodičom 
a zas oni majú možnosť prejaviť svoje 
city k svojim deťom a vnúča-
tám, podať im pomocnú 
ruku a podeliť sa s nimi o 
životné múdrosti. 

Pekné stretnutia vám 
želá

Deň, na ktorý by sa nemalo zabúdať

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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 OCHRANA  ZADĹŽENÝCH pred
BANKAMI, SÚDMI aj DRAŽBAMI !

! Volajte na 0905 638 627 !
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9. októbra 1874    
založenie Svetovej poštovej únie

Výročia a udalosti

» Kúpim staré motor-

ky typu jawa 250/350 

0908795502

» Kúpim Babetu, Stelu, 

Pionier aj nepojazdné. 

0949505827

» Kúpim haki lešenie, 

0908 532 682

» ODKUPIM PAROZIE MINCE 

KROJE BANKOVKY VOJEN-

SKE VECI VOZY KOLESA A INE 

0903868361

 

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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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

Predaj a rozvoz po celej SR

KOŠ - 046/5430 771, zenit@zenitsk.sk
KOŠICE - 055/6254 006, kosice@zenitsk.sk

Frost 2/10 
bronz

13,39 €/m2 s DPH

Ultralight 2/10
číra 

11,66 €/m2 s DPH

POLYKARBONÁT
KOMÔRKOVÝ, TRAPÉZOVÝ

Za akciové ceny!

eshop.zenitsk.sk

-15%

-15%
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V Kláštore pod Znievom vyhorelo 
známe zariadenie pre bezdomov-
cov, pomôžte prosím! Stará sa oň 
náš redakčný prispievateľ a Vám 
dobre a už roky známy autor, Ján 
Košturiak. 

Útulok Dobrého Pastiera je jedno z 
najväčších zariadení na Slovensku, po-
skytujúce sociálne služby chudobným. 
Útulok Dobrého Pastiera je útulkom 
pre ľudí, ktorým život nedožičil toľko, 
čo ostatným. Je to útulok aj pre tých, 
ktorí si nevážili to, čo mali, a museli 
to žiaľ stratiť, aby to znova našli. Jeho 
kapacita pred zimou sa naplnila na ma-
ximum – 300 odkázaných duší. Útulok 
však zasiahol ničivý požiar.

Už v roku  2007 prichýlil otec Vladi-
mír na farský úrad v Koši asi desiatich 
mužov, ktorí museli opustiť resociali-
začné zariadenie v obci. Farské priesto-
ry nemohli však dlho slúžiť na tieto 
účely a tak sa otec Maslák obzeral po 
budove, v ktorej by mohol naplno rea-
lizovať túžbu a myšlienku, ktorú dlho 
v sebe nosil – pomáhať slabším a odstr-
čeným, osobám bez úcty k sebe, k živo-
tu, k druhým. Na tejto ceste hľadania 
priestorov otcovi Maslákovi pomohli 
viacerí dobrodinci, jedným z nich bol 
zosnulý a vážený Mons. Rudolf Baláž.

Budova, ktorá v súčasnosti už 
slúži ako domov pre týchto ľudí, je bu-
dova nie hocijaká, budova s hlbokým 
kresťanským základom, postavená na 

modlitbách, prácach a obetách mno-
hých rehoľných spoločenstiev už od 
11.storočia (premonštrátov, benediktí-
nov, členov spoločnosti Ježišovej) – ide 
o premonštrátsky kláštor Panny Márie 
v Kláštore pod Znievom. V pätnásť ro-
kov nepoužívaných starých priesto-
roch kláštora sa diali zázraky – nebola 
funkčná elektrika, kúrenie, žiadne so-
ciálne zariadenie, dnes je celá budova 
obývaná, vykúrená, využitá do posled-
ného kútika a všetko svojpomocne a s 
Božou pomocou.

„Vyhoreli sme“, napísal nám do 
redakcie profesor Ján Košturiak. Na-
šťastie bez ľudských zranení, aj zviera-
tá sme zachránili.“Ak máte ako, zverej-
ňujeme overené číslo účtu zbierky pre 
Útulok Dobrého Pastiera. Ďakujeme! 
Ide toziž zima.

Číslo účtu (IBAN): SK20 0200 0000 
0025 5321 8455

„Košturiakovci“ vyhoreli

» red
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0905 48 48 48

AKCIA

DOVOZ ZABEZPEČÍME
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10. októbra 1935    
premiéra opery Porgy a Bess od Georgea 
Gershwina

Výročia a udalosti
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sledujte nás aj na facebooku:
www.facebook.com/cbdexpert.sk

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

+421 904 552 345
objednávky@cbdexpert.sk

Možnosť predaja osobne 
aj na predajni.
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Regenerácia či úľava pred svrbením, 
pokožke prichádza na pomoc CBD

Ich podiel na trhu s kozmetikou má 
do roku 2024 vzrásť o 30%, dostať ich v 
rôznych formách, od krémov, sprejov, 
rozjasňujúcich olejov, po šampóny či 
mejkap. Kozmetické prípravky s obsa-
hom kanabidiolu (CBD) môžu pomôcť 
ľuďom so sklonom k suchej či zapare-
nej pokožke, akné a ekzémom.  

V predošlých článkoch sme písali o 
CBD získavanom z konopy siatej ako 
efektívnom výživovom doplnku. Koz-
metický priemysel má však oproti ostat-
ným oblastiam výhodu. Hoci CBD nemá 
žiadne psychotropné účinky, jeho úplná 
legalizácia je stále v procese. Kozmetika 
má však najmenej obmedzení, pretože 
sa jej produkty nemusia konzumovať.

Aj z tohto dôvodu sa CBD kozmeti-
ka pred niekoľkými rokmi začala tešiť 
úspechu najskôr v Hollywoode a neskôr 
sa rozšírila aj do Európy. Jednou z naj-
úspešnejších je napríklad česká značka 
CANNEFF. Kozmetika s obsahom CBD 
je však stále novým trendom a derma-
tologické účinky tejto látky vedci stále 
skúmajú.

Mení vzhľad a zmierňuje zápaly

Najlepšie preskúmanými účinkami 
CBD je schopnosť pôsobiť protizápalovo 

a analgeticky, teda uľaviť od bolesti. V 
oblasti dermatológie sa tieto vlastnosti 
odzrkadľujú dopadmi CBD na sebocyty, 
bunky v mazových žľazách, ktoré sa po-
dieľajú na produkcii mastných sekrétov. 
Tie udržujú pokožku pružnú a hydrato-

vanú. Keď sú sebocyty nadmieru stimu-
lované alebo zapálené, vzniká príliš veľa 
mazu, čo môže vyústiť do dráždivosti, 
zápalu pokožky alebo akné.

 
Pri nanesení prípravku s CBD na po-

kožku sa môže znížiť tvorba tohto mazu 
a pokožke sa uľaví od zápalu, svrbenia 

a iných nepríjemných pocitov. Zistili to 
napríklad maďarskí vedci v štúdii pre 
The Journal of Clinical Investigation z 
roku 2014, keď pozorovali účinky CBD 
na sebocyty. Pri použití CBD sa sebocy-
ty „upokojili“, a tým sa znížila tvorba 
mazu.

Výskum pre La Clinica Terapeutica zas 
skúmal, ako CBD účinkuje na jazvy z 
akné a iné kožné ochorenia. Počas dvoch 
mesiacov si dvakrát denne dvadsať 
účastníkov nanášalo masť s obsahom 
CBD. Po tejto dobe sa vzhľad, pružnosť a 
hydratácia ich pokožky výrazne zlepšila.

CBD tiež môže zmierniť svrbenie po-
kožky, pretože kanabinoidy pôsobia na 
nervové signály, ktoré po prenesení do 
mozgu vytvárajú pocit svrbenia. Podľa 
štúdie pre platformu Acta Dermatove-
nerologica Croatica CBD úplne zastavilo 
svrbenie pokožky 81 percent pacientom 
podstupujúcich hemodialýzu. Zatiaľ 
však kvôli nedostatku informácií a vý-
skumu v tejto oblasti nie je odporúčané 
používať CBD ako jediný prostriedok na 
vážnejšie kožné problémy. Na dosiahnu-
tie efektívneho účinku ho preto mnohé 
kozmetické značky kombinujú s ďalšími 
účinnými látkami ako kyselina hyaluró-
nová či s rastlinnými ceramidmi.

             » red.

Foto: Canva.com

Keď môj syn, siedmak, dostal roz-
vrh, uvidel som tam nultú hodinu 
etiky. Prvé, čo mi napadlo, bolo to, 
ako sa na 7.00 hod. dostane do vyše 
2 km vzdialenej školy, keď ho nebu-
dem môcť voziť. 

Školský autobus tak skoro ráno ne-
chodí, peši by musel vstávať pred šiestou 
a ísť rozospatý na bicykli, no neviem. Za-
tiaľ chodí na bicykli. Ešte je teplo, svetlo. 
Ale ak budú tmavé rána a zlé počasie, ob-
javia sa mnohé riziká. 

Kedysi deti chodili do školy peši, ces-
ta im trvala dlho, skoro vstávali. Aj dnes 
musia niektoré deti putovať za školou. 
Dnešný svet je však iný, cesta do školy 
môže byť nebezpečná.

V minulosti sa počítalo s neskorším 
nástupom na vyučovanie. Nekládli sa 
také nároky na deti. No dnes je vyučovací 
obsah niekoľkonásobný, žiak, ak je nultá 
hodina, trávi v škole aj s cestou cca 8 ho-
dín a musí podať výkon na rôznorodých 
predmetoch. Potom príde domov zavale-
ný domácimi úlohami, prípadne má krú-
žok. Kedy má oddychovať? Dnes nemôže-
me len tak povedať, že my sme dochádzali 
peši skoro ráno a neubudlo z nás. 

Ak sledujeme trendy zo zahraničia či 
psychologické odporúčania, skorý začia-
tok vyučovania je veľmi zlým riešením. 
Deti sú unavené, prispaté, ich myslenie 
ešte nie je „rozbehnuté“. Vyučovať v tom-
to čase akýkoľvek predmet je neefektívne. 
Z vlastných skúseností viem, aké ťažké 

bolo vyučovať tak skoro. Aj pre mňa. Nie-
kedy sa stáva, že v tomto čase musia žiaci 
písať písomku, čo je ozaj kruté. Riešením 
sa zdá byť skoré uloženie sa na spánok. To 
však nič nemení na neefektivite ranného 
vyučovania. 

Ideálny začiatok vyučovania je o 9. 
hodine. Škola má možnosť tak začínať. 
Môže sa to stretnúť s nevôľou. Posunulo 
by sa tým dovážanie detí do škôl a vyu-
čovanie by sa skončilo neskôr. Určite by 
sa však mala obmedziť/zrušiť nultá ho-
dina, ktorá je problematická aj z hľadis-
ka harmonogramu rodiny žiaka. Školy s 
nultými hodinami hovoria, že ich majú z 
priestorovo-personálnych dôvodov. Pri-
púšťam, že niekedy niet iného riešenia. 
Citlivejšie by bolo posunúť vyučovanie, 
ako mať nulté hodiny. A ak už nultá musí 
byť, nech je iba jedna za týždeň. Sú však 
školy, kde žiaci chodia na nulté aj viac 
razy do týždňa, čo je bezohľadné. 

Ako sa zmenili školy, rodičia, tak sa 
zmenili aj deti a nikto za túto zmenu ne-
môže. Prichádza so zmenou spoločnosti. 
To, čo fungovalo kedysi, dnes nemusí. Ak 
budeme súčasné školstvo stavať na ne-
funkčných princípoch, potom sa nečuduj-
me, že bude rásť zo strany žiakov odpor k 
vzdelávaniu, ku škole, k svetu dospelých 
a k všetkému, čo je preukázateľne prežit-
kom. Nultá hodina je jedným z mnohých, 
ktoré nemajú miesto v pedagogike. 

Nulté hodiny

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg

Čo sa stane, keď dáte zhnité jablká 
ku zdravým? Zhnité jablká neozdra-
vejú a zdravé začnú hniť. 

Podobne je to aj medzi ľuďmi. Keď 
príde slušný človek medzi bandu dare-
bákov, tak ich neobráti na dobro. Buď 
ho vypudia, alebo zmenia na svoj obraz. 
Keď príde darebák medzi slušných ľudí a 
správajú sa k nemu tolerantne, tak hrozí 
nebezpečenstvo nákazy. Poučenie? Tak 
ako vyhadzujeme z pivnice zhnité jablká, 
musíme očisťovať firmy a spoločenstvá 
od „nakazených“ ľudí, ktorí šíria zlo, 
klamstvo, intrigy a manipulujú s druhý-
mi ľuďmi. Niektorí z týchto ľudí sa nás 
snažia presvedčiť, že sa zmenili a polep-
šili. Ale chýba im pokorné uznanie svojej 
viny a pokánie. A potrestanie. Až potom 
môže prísť odpustenie a obnova. Máme 
úrad, ktorý mal kontrolovať porušova-
nie zákonov v polícii. Keď tam pôsobila 
zločinecká skupina, nekontrolovali. Keď 
polícia začala prenasledovať zločincov, 
snažia sa vyšetrovateľov zastaviť. Pre-
hnití inšpektori slúžiaci zločinu. Zhnité 
jablká sa postupne samé rozložia. Ľudia 
so zhnitým charakterom však rozkladajú 
celú spoločnosť. Šíria okolo seba nepo-
koj, neistotu, agresivitu a zlobu. Politicky 
dosadených darebákov treba z úradov 

odstrániť. Rýchlo a nekompromisne. Ináč 
sa obnova práva a poriadku nepodarí. 
Zločinci sa bránia všetkými prostried-
kami. Je hrozné vidieť tlupy agresívnych 
fašistov a komunistov vykrikovať na 
uliciach o demokracii. Oni sami demok-
raciu nikdy nepripustia. Máme v týchto 
mesiacoch historickú šancu oslobodiť 
Slovensko od vlády oligarchov, mafiánov 
a ich politických prisluhovačov. Prehnití 
ľudia sú ešte stále v dôležitých funkciách. 
Víťazi volieb si naivne myslia, že sa da-
rebáci polepšia. Zhnité jablko nikdy ne-
ozdravie, iba prispieva k šíreniu hniloby.

Naše deti a vnúčatá si zaslúžia žiť 
v čistej a spravodlivej krajine. Čistej 
vo vzťahu k ľuďom a k prírode. Roky 
sme ustupovali darebákom, ktorí dnes 
z opozičných lavíc drzo vykrikujú, že 
chcú ochraňovať ľudí v našej krajine. 
V skutočnosti túto 
krajinu roky rozkrá-
dali a ochraňovať 
chcú iba sami seba 
pred spravodlivým 
trestom. Ochráňme 
Slovensko pred to-
uto hnilobou.

Zhnité jablká

» Ján Košturiak

12. októbra 1960   
Studená vojna: Chruščov vyjadril svoje rozčúlenie na Valnom zhro-
maždení OSN búchaním topánkou o stôl

Výročia a udalosti
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Hovorí sa jej „jesenná únava“. Alebo 
aj „jesenné depresie“. Kým mnohí 
jeseň doslava milujú, iní majú prob-
lém adaptovať sa na ňu po lete, „pl-
nom života“.

Zmeny počasia naozaj môžu vply-
vom nedostatočnej adaptácie u citlivej-
ších (meteosenzitívnych) jedincov vy-
volať  nadmernú únavu, stratu energie 
a životnej sily. Nejde však o chorobný 
stav, ale o syndróm (súbor príznakov), 
ktoré sú prechodné. Počas kratších 
jesenných dní si prirodzene užívame 
menej slnečného svetla než počas jari 
či leta. Aby sa s tým náš organizmus 
vyrovnal, produkuje viac melatoní-
nu, hormónu spánku. Počas jesene a 
zimy nedostatok svetla spôsobuje, že 
je počas dňa hladina melatonínu v na-
šom tele vyššia. To môže viesť k únave, 
problémom so spánkom či depresii. 
Akýkoľvek pohyb preto prirodzene 
pomáha prekysličovať organizmus a v 
konečnom dôsledku uvoľňuje do tela 
iné hormóny, endorfíny. Hovorí sa im aj 
hormóny šťastia. Postačí aj osviežujúca 
prechádzka.

Doprajte si tiež kvalitný spánok 
– kvalitný spánok pomáha aj proti se-
zónnej únave. Je dôležitý počas chlad-
nej sezóny na dobitie energie a udr-
žanie imunitného systému v správnej 
kondícii.

Viac ako inokedy oddychujte. Do-
prajte si odpočinok. Relaxačné proce-
dúry, ako napríklad dychové cvičenia, 
antistresové omaľovánky, meditácia 
alebo joga, preukázali blahodarne 
účinky na náš mozog a stav relaxácie.

Užívajte si čaro jesene – nalaďte sa 
na farby jesene, urobte si domáce de-
korácie, spríjemnite váš byt jesennými 
farbami. Na chvíľku si odložte diár a 
mobilný telefón a urobte si pohodlie pri 
šálke dobrého čaju a obľúbenej knihe 
či filme. Vyskúšajte si nové recepty zo 
sezónneho ovocia a zeleniny.

Psíčkari, ktorí musia so zvieratkom 
von za každého počasia, už si zvykli 
aj na jesenné usmoklené hmlisté dni a 
vnímajú ich presne tak, ako ich zvierat-
ká. Ako ktorékoľvek iné obdobie v roku. 
A možno tu zohráva hlavnú úlohu prá-
ve vyššie spomínaná prechádzka. Áno, 
za každého počasia. Chce to iba trošku 
sebazaprenia.

Prichádza každý rok, 
ale nemusíme ju k sebe pustiť

» red
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Dispečing SK - 0950 333 222
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U nás si nemusíte 

vyberať medzi

od pondelka 11. 10 .

319
-33%

cena za 1 kg

• bez kost�, v celku

1

20 kusov

(1 kus = 0,09)

299

Supercena
1 kg balenie

• z pliecka

239

-44%
cena za 1 kg

• rôzne druhy

139

Supercena

(1 kg = 2,78)

500 g

139

-30%

(1 kg = 3,97)

350 g

149

5 x 50 g

(1 kg = 5,96)

250 g
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099

-50%
1 kg balenie

• tablety do umývačky r�adu
1599

-60%

(1 kus = 0,13)

125 kusov

299

42 balíkov

•  4-vrstvové

111

-34%

(1 kg = 3,70)

300 g

0

-42%

(100 g = 0,49)

140 g

• údené/neúdené

089

-25%
100 g

• rôzne druhy

025

-35%

(100 g = 0,28)

90 g

• odroda Golden 
Delicious

0

-48%
cena za 1 kg

• var�ý typ A - šalátové

199
-41%

(1 kg = 0,80)

2,5 kg balenie

... a mnoho ďalších výrobkov na

od pondelka
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A to za úrovňou vedomostí a zručnos-
tí oproti ostatným žiakom deviateho 
ročníka základných škôl a štvrtého 
ročníka gymnázií s osemročným 
vzdelávacím programom. Vyplýva to z 
prieskumu Národného ústavu certifi-
kovaných meraní vzdelania (NÚCEM).

Na prieskume sa zúčastnilo 11.999 
žiakov zo 478 škôl na Slovensku. Žiaci 
reprezentatívnej vzorky dosiahli podľa 
NÚCEM v teste z matematiky priemernú 
úspešnosť 56,4 percenta. Žiaci osemroč-
ných gymnázií boli významne úspešnejší 
(76,0 ) v porovnaní so žiakmi základných 
škôl (54,8 ). Najvyššiu úspešnosť (61,3) 
dosiahli žiaci Žilinského kraja, najnižšiu 
(50,0 ) žiaci Banskobystrického kraja.

Naopak, žiaci zo sociálne znevýhod-
neného prostredia (2,2  testovaných) do-
siahli v matematike priemernú úspešnosť 
len 27,1 percenta.

„Výsledky týchto žiakov sú oproti 
žiakom z prostredia bez sociálneho zne-
výhodnenia významne horšie, pričom 
rozdiel v úrovni vedomostí týchto dvoch 
skupín žiakov z hľadiska ich sociálneho 
zázemia je až silne významný,“ uviedol 
rezort školstva.

Žiaci zo sociálne znevýhodneného 
prostredia v teste z matematiky úspešne 
vyriešili v priemere o deväť úloh menej 
ako žiaci z prostredia bez znevýhodnenia.

Viac ako 44 percent žiakov uviedlo, 

že sa im matematika učila horšie počas 
dištančného vzdelávania.

O niečo úspešnejší boli žiaci v teste 
zo slovenského jazyka a literatúry, išlo o 
priemernú úspešnosť 61,6 percenta. Žiaci 
osemročných gymnázií boli významne 
úspešnejší (74,1) v porovnaní so žiakmi 
základných škôl (60,5 ).

Žiaci zo sociálne znevýhodneného 
prostredia (2  testovaných) dosiahli v slo-
venskom jazyku a literatúre priemernú 
úspešnosť 36,3 percent. Výsledky a ve-
domosti týchto žiakov sú oproti žiakom 
z prostredia bez sociálneho znevýhodne-
nia významne horšie. 

Zo žiackych dotazníkov vyplynulo 
napríklad to, že viac ako polovici chýbal 
osobný kontakt s ostatnými spolužiakmi 
v triede. Takmer dve tretiny žiakov (63,2 
%) uviedli, že im dištančná forma vyu-
čovania vyhovovala viac ako prezenčná. 
Najviac táto forma vyučovania vyhovova-
la žiakom v Košickom kraji (65,3 %). 

Žiaci zo sociálne znevýhodneného 
prostredia výraznejšie zaostávali

» Zdroj: NÚCEM 

Pripomína to Úrad verejného zdra-
votníctva SR ako súčasť odporúčaní 
týkajúcich sa zdravého životného 
štýlu aj počas jesenných mesiacov. 
Jeho súčasťou by mali byť aj zdravá 
strava či športové aktivity.

Najvhodnejším nápojom je podľa 
hovorkyne úradu Daše Račkovej pitná 
voda z kohútika, ochutiť si ju možno 
nakrájaným ovocím alebo bylinami. 
Vyhýbať sa treba nápojom s pridaným 
cukrom, pitný režim si je vhodné dopĺ-
ňať nesladeným čajom alebo minerál-
nou vodou.

V jedálničku detí by podľa nich ne-
mali chýbať ovocie a zelenina, keďže 
obsahujú dôležité vitamíny a minerály, 
ďalej mliečne výrobky, ktoré obsahujú 
vitamín D. Súčasťou jedálnička by mali 
byť aj orechy, ktoré obsahujú zinok, 
tiež strukoviny či celozrnné potraviny 
obsahujúce vlákninu. Strava má byť 
pravidelná a pestrá, no jedlá by sa v je-
dálničku mali priebežne obmieňať.

Príjem kuchynskej soli je potreb-
né podľa odborníkov obmedzovať do 
piatich gramov denne, čo je približne 
jedna čajová lyžička. Vhodné je tiež ob-
medziť potraviny s vysokým obsahom 
soli, napríklad údeniny, konzervované 
potraviny, slané oriešky, lupienky. Ho-
tové jedlá odporúčajú neprisáľať. Vyšší 
príjem soli v strave môže podľa ÚVZ 

súvisieť so zvýšenými hodnotami krv-
ného tlaku a s výskytom hypertenzie.

Pilierom zdravého životného štýlu 
je pravidelný pohyb. Denne by sa mu 
mali ľudia venovať aspoň 30 minút. 
Račková poukázala na to, že pohyb je 
pri priaznivom počasí najlepší na čer-
stvom vzduchu.

„Fyzická aktivita má význam v 
prevencii mnohých rozšírených chro-
nických ochorení, výskytu obezity a 
nadváhy a priaznivo vplýva aj na obra-
nyschopnosť organizmu. Pozitívne 
účinky fyzickej aktivity na zdravie sa 
prejavujú najmä za predpokladu, že je 
vykonávaná pravidelne, s dostatočnou 
intenzitou a dlhodobo,“ uviedla Daša 
Račková.

Pitný režim treba dodržiavať 
aj v chladnejších mesiacoch

» Zdroj: Teraz.sk
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SBS
LAMA SK
príjme pracovníkov
na fyzickú ochranu
obchodných priestorov 

v Lučenci

0948 356 675

Práca na dohodu.
Nástup IHNEĎ
3,58€ brutto/ hod.
POS nutný!
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Otvorili sme!
Naša novootvorená personálna
agentúra v Lučenci. Ponúkame

Vám pracovné miesta v rôznych
odvetviach. Všetci čo hľadáte

prácu sa u nás môžete
kedykoľvek zastaviť a

informovať.
 98401 Lučenec,

Masarykova 11,
(Zlatá ulička)

JOB AGENCY

Tel.: 0915 240 177Tel.: 0907 776 722

INZERCIA

0905 915 039

Najčítan
ejšie

regioná
lne

noviny
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Neziskové organizácie a občianske 
združenia, ktoré potrebujú potvrde-
nie pre zapísanie do Zoznamu pri-
jímateľov 2 percent daní z príjmu, 
už nemusia navštevovať Sociálnu 
poisťovňu. Údaje sú sprístupnené na 
portáli oversi.gov.sk, a tak ich získa aj 
notár, ktorý organizáciu alebo zdru-
ženie priamo registruje. Obe záleži-
tosti si klienti takto vybavia v jednom 
kroku a na jednom mieste, čím ušet-
ria svoj čas.

Ak by notársky úrad nevedel získať 
údaje priamo v portáli oversi.gov.sk, So-
ciálna poisťovňa potvrdenie na požiada-
nie vydá. O potvrdenie možno požiadať 
príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne v 
mieste pôsobenia mimovládnej organi-
zácie, najlepšie elektronicky cez kontakt-
ný e-mail príslušnej pobočky Sociálnej 
poisťovne (Pobočky – kontakty). Vydané 
potvrdenie potom Sociálna poisťovňa 
prioritne doručí do elektronickej schrán-
ky žiadateľa. Ak by ju adresát nemal 
aktivovanú, potvrdenie doručí poštou. 
Klientom, ktorí sa v tejto veci chcú obrá-
tiť na Sociálnu poisťovňu odporúčame, 
aby si žiadosť o potvrdenie nenechávali 
ku koncu roka, resp. na poslednú chvíľu.

Potvrdenie pre mimovládne orga-
nizácie na zapísanie do Zoznamu prijí-
mateľov 2 percent dane z príjmu slúži ako 
podklad, že dané občianske združenie či 

nezisková organizácia nemá evidované 
nedoplatky v sociálnom poistení. Nemá 
byť staršie ako 30 dní. Posledný termín 
na zapísanie do Zoznamu prijímateľov je 
15. december 2021.

Notársky centrálny register urče-
ných právnických osôb, alebo zoznam 
schválených prijímateľov 2 percent daní 
nájdete na stránke https://www.notar.
sk/prijimatelia/.

Fyzická alebo právnická osoba 
môže po splnení zákonom stanovených 
podmienok poukázať podiel zaplatenej 
dane vo výške 2 percentá, resp. 3 percen-
tá (ak ide o fyzickú osobu) alebo 2 per-
centá, resp. 1 percento (ak ide o právnic-
kú osobu) len vybraným prijímateľom, 
ktorí sa nachádzajú vo verejnom zozna-
me prijímateľov. Zoznam prijímateľov je 
každoročne aktualizovaný do 15. januá-
ra kalendárneho roka, v ktorom možno 
prijímateľovi poukázať podiel zaplatenej 
dane, a to Notárskou komorou Sloven-
skej republiky.

Pre potvrdenie na získanie 
2 percent daní stačí navštíviť notára

» Zdroj: Sociálna poisťovňa
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Firma MEUM a.s.
Príjme vodiča
nákladnej dopravy

v Čiernej Vode pri Galante
5 eur/h netto

Bližšie info na: Alena Lisíková
0907 083 184, expedicia@meum.sk

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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PONÚKAME PRÁCU V ČR 
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

BLIŽŠIE INFORMÁCIE  NA BEZPLATNEJ LINKE:BLIŽŠIE INFORMÁCIE  NA BEZPLATNEJ LINKE:  

0800 500 0910800 500 091

MZDY MZDY OD 900 € DO 1300 €OD 900 € DO 1300 € / MESAČNE / MESAČNE

INZERCIA

0905 915 039
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V trvalých prevádzkach verejného a 
rýchleho stravovania by mali byť za-
kázané jednorazové plastové výrob-
ky. Zakázané by mali byť aj na verej-
ných podujatiach.

Nápoje v jednorazových obaloch by 
nemali používať ani orgány štátnej sprá-
vy. Vyplýva to z noviel zákonov o odpa-
doch a zálohovaní jednorazových obalov 
na nápoje, ktoré poslanci Národnej rady 
SR posunuli do druhého čítania. Novela 
zákona o odpadoch preberá vo viace-
rých bodoch smernicu Európskej únie 
o znižovaní vplyvu určitých plastových 
výrobkov na životné prostredie. Zavá-
dza zároveň prehľadnejšie označovanie 
výrobkov a informovanie spotrebiteľa o 
najvhodnejších spôsoboch nakladania s 
výrobkom, keď sa stane odpadom. Na vý-
robkoch pribudnú informácie o prítom-
nosti plastov a ich negatívnych vplyvoch 
na životné prostredie. Výrobca má povin-
nosť informovať konečného spotrebiteľa 
o opätovne použiteľnej dostupnej alter-
natíve výrobku. Zodpovednosť výrobcov 
sa rozšíri aj na tabakové výrobky, ich vý-
robcovia sa budú podieľať na nákladoch, 
spojených s vyčistením prostredia zne-
čisteného odpadom z tabakových výrob-
kov (tabakových filtrov), ktoré neskončili 
v smetnej nádobe.

V návrhu zákona je súhrn opatrení, 
ktoré majú viesť k znižovaniu spotreby 

určitých jednorazových plastových vý-
robkov. Jednorazové plastové výrobky 
budú zakázané v prevádzkach verejné-
ho a rýchleho stravovania, na verejných 
podujatiach a nemali by ich používať 
ani orgány štátnej správy. Organizátori 
verejných podujatí budú musieť posky-
tovať vhodné alternatívy. Podľa ministra 
životného prostredia Jána Budaja opat-
renia majú motivovať spotrebiteľov k vy-
užívaniu výrobkov, ktoré sú opakovane 
použiteľné. „Najlepší odpad je ten, ktorý 
vôbec nevznikne. Dvojnásobne to platí 
pri plastoch, ktoré sú obrovskou záťažou 
pre prírodu. Ak sme už takýto odpad vy-
tvorili, dôležité je pripomínať si skutočnú 
hodnotu odpadov a ich opakovanú vyu-
žiteľnosť,“ zdôraznil minister Budaj.

Predpokladá sa, že po prijatí vstúpi 
zákon do platnosti v polovici novembra.

Jednorazové plasty 
v sektore gastro končia

» red
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ZÁRUKA

5
ROKOV

STOLIČKOVÉ VÝŤAHY

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

  Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na zakúpenie 
stoličkového výťahu peňažný príspevok
 Vynikajúca kvalita prevedenia
 Funguje aj v prípade výpadku elektrického prúdu
 Inštalácia za 1 deň a bez potreby stavebných úprav 
 Náš vlastný technický tím pre rýchly zákaznícky servis 

Veľmi obľúbené

Sme tu pre Vás po celom Slovensku 

0800 162 162
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HRADEC KRÁLOVEKRÁLOVE
 145 KČ/ NETTO HODINAHODINA 

OPERÁTOR 
VÝROBY
- ubytovanie 
zabezpečené

VIAC INFO 
NA TEL. 
ČÍSLACH: 
BEZPLATNÁ LINKA  

0800 500 091                                        

+420 702 193 121
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