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Teda, vraj. Čas adventný, z rádia už 
zaznela aj stará klasika (v češtine 
Rolničky, rolničky). Vraj čas pokoja, 
stíšenia, vstúpenia do seba. 

Už aj tá hnusná pandémia akosi 
ustupuje - v Českej republike, podľa ta-
mojšej hlavnej hygieničky. 

Nejak mi do toho času nezapadajú 
hrubé nadávky, urážky, ponižovanie sa 
navzájom, ktorého sme svedkami v te-
levíznom vysielaní. Za mojich detských 
čias sa v tom čase vysielaval Kremienok 
a Chocholúšik, zbojník Rumpeľ a ďalšie 
podobné nezabudnuteľné skvosty.

Dnes počúvame primitívne nadávky 
z úst primitívov. V advente. Pripomí-
nam. A pripomínam to zámerne. Mnohí 
z tých nadávajúcich totiž radi nad sebou 
nosia veľké transparenty, majúce zdô-
razniť, že ich v rukách držia tí najlepší, 
najčistejší, najvyvolenejší. A veď – spo-
veď očistí všetko.

Nie, neočistí. Spoveď, na ktorú sa 
mnohí z nás v tomto období chystajú, je 
spoveďou iba vtedy, ak je úprimná. Ak 
oľutovanie všetkého nesprávneho, čoho 
sme sa dopustili, vychádza zo srdca a 
nie z nejakej povinnosti, ktorá sa „patrí“.

Na internete je možné nájsť naozaj 
takmer všetko. Často na ňom hľadám to, 

čo nájsť chcem. Našiel som i toto: „Božia 
milosť nepôsobí len prostredníctvom 
sviatostí Cirkvi, ale aj v kontexte Lásky: 
Kto veľa miluje, tomu sa veľa odpúšťa, 
kto menej miluje, tomu sa menej odpúš-
ťa. Čokoľvek ste urobili jednému z mojich 
najmenších bratov, mne ste to urobili. 
Kto mňa vyzná pred ľuďmi, toho aj ja vy-
znám pred svojím Otcom. Láska zakrýva 
množstvo hriechov. Boh hľadá na zemi 
ľudí, ktorí majú skrúšené a pokorné srd-
cia. Pyšné srdce sa protiví Bohu!“

Z toho mi logicky vyplýva, že z 
človeka by nemala tiecť nenávisť voči 
všetkému a každému, človek by nemal 
milovať predovšetkým sám seba, človek 
by nemal iným robiť to, čo sa nepáči, 
ak sa deje jemu. Často spomínam slovo 
„človek“. Nuž. Vytratilo sa akosi z na-
šich slovníkov, vytlačil ho výraz straník, 
stranícky šéf.

Ak nechcem byť nenávi-
dený, musím skúsiť prestať 
nenávidieť. Inak to naozaj 
nejde. Aj keď si to daktorí 
myslia.

Krásny pokojný, 
tichý a pokorný ad-
vent, vážení čita-
telia

Iba taký tichý čas...

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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AUTODIELY • PNEUSERVIS • AUTOSERVIS

ODBORNOSŤ • KVALITA • LOJÁLNY PRÍSTUP

JEDINÝ AUTOSERVIS V MESTE NA ZMERANIE BÀZD A EMISNÝCH HODNÔT AUTA

PRIPRAVTE SI AUTO NA STK A EK

PNEUMAR LUÈENEC, Dukelských hrdinov 2 
(dvor oproti Kauflandu nad CBA), 0917 651 129

2 
129

• ANALYZÁTOR SPALÍN 15 EUR
• BRZDOVÁ STOLICA kontrola bàzd iba 10 EUR
• GEOMETRIA iba 18 EUR
• PLNIÈKA AUTOMATICKEJ PREVODOVKY - ATF

• výmena èelného skla
• renovácia svetlometov

• montáž śažného zariadenia
• výmena spojky, oleja, rozvodov, tlmièov
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• PREDAJ náhradných dielov
GUFERÁ, LOŽISKÁ,
TESNENIA, REMENE
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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

Naše zákusky si môžete prísť zakúpiť
každý deň aj počas bordovej a čiernej fázy
Covid automatu (bez možnosti posedenia)

Objednávky

na vianočné

sviatky
príjímame do 19.12., výdaj 23.12.
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Obývacie zostavy, kuchyne,
sedačky, spálne, ...

Nábytok
VAMARK

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

0905 915 039

INZERCIA
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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)

Dôchodcovia dostanú v novom roku 
vyššie dôchodky. Sociálna poisťovňa 
im ich prepočíta a zvýši o 1,3 percenta 
automaticky, o zvýšenie teda nemu-
sia osobitne žiadať. 

Dôchodok v novej výške dostanú v 
januárových výplatných termínoch. So-
ciálna poisťovňa im v januári 2022 zašle 
k zvýšeniu aj písomné rozhodnutie. Dô-
chodky sa v roku 2022 zvýšia o percento 
medziročného rastu spotrebiteľských 
cien za domácnosti dôchodcov určeného 
Štatistickým úradom Slovenskej repub-
liky za prvý polrok kalendárneho roka 
2021, t. j. o 1,3 percenta mesačnej sumy 
dôchodku. O zvýšení dostanú pobera-
telia dôchodkov písomné rozhodnutie a 
dôchodky vo vyššej sume im budú prvý 
raz vyplatené vo výplatnom termíne v 
januári 2022 aj s doplatkom zvýšenia od 
1. januára 2022 do dňa predchádzajúce-
ho výplatnému termínu v januári 2022. 
Sociálna poisťovňa v budúcom roku 
zvýši o 1,3 percenta všetky dôchodkové 
dávky, pričom k 31. októbru 2021 ich vy-
plácala viac ako 1,7 milióna (1 741 618) a 
dostávalo ich viac ako 1 milión 400 tisíc 
dôchodcov (1 403 572).

Minimálne dôchodky a valorizácia
Pre tento druh dôchodku platí zo zá-

kona osobitný mechanizmus. Valorizá-
cia sa ich teda priamo netýka. Pobera-

teľovi minimálneho dôchodku sa od 1. 
januára 2022 valorizuje (teda zvyšuje o 
1,3%) jeho pôvodne vypočítaný dôcho-
dok. Sociálna poisťovňa ho porovná s 
výškou poberaného minimálneho dô-
chodku. Ak je jeho pôvodný dôchodok 
aj po valorizácii nižší ako minimálny 
dôchodok, dôchodcovi sa naďalej vyplá-
ca minimálny dôchodok. Je to pre neho 
výhodnejšie. Zároveň platí, že suma mi-
nimálneho dôchodku sa od 1. januára 
2022 nemení. Ak bude po zvýšení (valo-
rizácii) dôchodku jeho suma vyššia ako 
výška minimálneho dôchodku platná 
od 1. januára 2022, nárok na minimálny 
dôchodok zaniká a Sociálna poisťovňa 
bude dôchodcovi vyplácať jeho valori-
zovaný dôchodok. Ten bude totiž vyšší 
než dovtedy poberaný minimálny dô-
chodok.

Sociálna poisťovňa pripravila pre 
dôchodcov aj Kalkulačku na výpočet 
valorizácie dôchodku od 1. januára 2022. 
Jej použitie je veľmi jednoduché: stačí 
si označiť druh dôchodku (z ponuky v 
kalkulačke) a v ďalšom riadku zadať 
výšku mesačne poberaného dôchodku 
v eurách. Po kliknutí na Vypočítaj sa 
dôchodca ihneď dozvie, o koľko eur sa 
mu dôchodok zvýši a tiež celkovú sumu 
dôchodku po zvýšení od 1. januára 2022. 
Kalkulačka má informatívny charakter.

Sociálna poisťovňa od januára 
zvýši dôchodky automaticky

» Zdroj: Sociálna poisťovňa
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0905 48 48 48

AKCIA

DOVOZ ZABEZPEČÍME

» Kúpim Pionier, Stelu, Ba-
betu Simson aj nepojazd-
né.0949505827

» Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682

» PREDÁM SEDAČKU ROZŤA-
HOVACIU CELÁ ČALÚNENÁ. 
O9492892O3
» Predám orechy 0904 652 
483 

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.

17. decembra 1903    
prvý riadený motorový let lietadla bratov 
Wrightovcov

Výročia a udalosti
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Obľúbenú turistickú destináciu ži-
linského kraja v súčasnosti nemajú 
možnosť navštíviť všetci. Pokiaľ nie 
ste z okresu Martin alebo Žilina, do-
stanete sa tam len ťažko. Vďaka no-
vej 360° videomape tam však môže 
zavítať ktokoľvek a kedykoľvek. 

Letecký tím Slovensko z neba 
vytvoril 360° videomapu Krivánskej 
Malej Fatry z neba. Nová virtuálna 
technológia snímania 360° pohľadu 
na krajinu umožnila vyhotoviť video 
z lietadla, ktoré sledovateľom dopraje 
skutočne autentický zážitok. Na tomto 
linku si môžete zaletieť nad Malou Fat-
rou: https://www.youtube.com/wat-
ch?v=SN_wvwSXgBA&t=135s

Preletieť nad Malou Fatrou tak mô-
žete s pomocou počítača, smartfónu či 
tabletu. Pohybom myši alebo naklone-
ním smartfónu obdivujete tú časť kraji-
ny, kam sa chcete pozerať. 

Vo videomape sú zapracované aj 
geografické popisy, názvy obcí, turis-
ticky zaujímavé miesta i všetky ostat-
né záujmové body. Takto sa vie divák 
veľmi rýchlo zorientovať, kde sa presne 
nachádza a zároveň si dokáže lepšie 
predstaviť polohu danej lokality. 

Videolet s 360-stupňovým pohľa-
dom na krajinu žilinského kraja trvá 
pol hodinu. „Pilotným projektom bola 
360 stupňová videomapa pohoria Vy-

soké Tatry a regiónu Stredné Slovensko. 
Tentokrát sme sa zamerali na severné 
Slovensko, konkrétne na Krivánsku 
Malú Fatru. Nad ňou sa môže preletieť 
ktokoľvek aj bez lietadla. Navyše vo vi-
deomape sledovateľa sprevádza nielen 
kartografický popis krajiny, ale aj prí-
jemná hudba a zvuk motora dodáva-
júci úplnosť a dokonalý zážitok počas 
letu. Aj v dobe, keď nemáme možnosť 
cestovať či navštevovať obľúbené turis-
tické destinácie, umožňujeme navštíviť 
Malú Fatru každému, a to pohľadom z 
neba,“ približuje pilot, letecký fotograf 
a autor videomapy Milan Paprčka.

Tridsať minútový letecký doku-
mentárny film vám predstaví, ako vy-
zerá turistická trasa hrebeňom Malej 
Fatry, ako sa kľukatie Domašínsky me-
ander a ako vyzerá z leteckého pohľadu 
okresné mesto Žilina a Martin.

Zalietať si ponad 
Malú Fatru už môže každý

» Zdroj: Mgr. Andrea Farkašová
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SME TU PRE VÁS!

VOLAJTE  0917 057 057
E-MAIL: lovinobana@rbrbeton.sk

www.rbrbeton.skpri starej magnezitke
985 54 Lovinobaňa

BETÓN
JE NÁŠ
ŽIVOT

Staviate?
Prerábate? 
Potrebujete kamenivo?
Liaty samonivelizačný 
cementový poter?
Betónové bloky?

Sme partnerom pre malých aj veľkých.
Hľadáte kvalitu a profesionalitu?
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www.novogranit .sk

MEDIA

Od samotného 
návrhu 
až po 
konečný produkt

kovoobrábanie | IT priemysel | programovanie | testovanie

Teslova 2, Košice

0911 150 171  info@itkap.sk

KONTAKT
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Tel.: 0908 054 321, E-mail: vykupperia@gmail.com

VYKÚPIME
STARÉ PERIE

driapané, nedriapané

• Paplóny • Vankúše

• Duchny z peria

11. decembra 1967    
predstavenie nadzvukového dopravného 
lietadla Concorde v Toulouse

Výročia a udalosti14. decembra 1503    
narodil sa Nostradamus, francúzsky as-
trológ († 1566)

Výročia a udalosti15. decembra 1890    
zomrel Sediaci býk, náčelník indiánskeho 
kmeňa Siouxov (* 1831)

Výročia a udalosti

Posledné číslo novín v roku 2021 vyjde
17. decembra 2021.

Prvé číslo novín v roku 2022 vyjde
7. januára 2022.

Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 30 000 domácností a firiem 

LUČENECKO
VEĽKOKRTÍŠSKO-POLTÁRSKO
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U nás si nemusíte 

vyberať medzi

čerstvosťou, 
kvalitou a cenou.

od pondelka 13. 12.

Maslo

Pomaranče

159

-46%

(1 kg = 0,80)

2 kg balenie2 kg balenie

2.99

369

-35%
cena za 1 kgcena za 1 kg

5.69

Kuracie 
prsné rezne

189

-36%

(1 kg = 4,73)

400 g

2.99

Aljašská 
treska  
� blok

� 100 % treska

149

Supercena

(100 g = 7,45)

20 g

Výber 
hríbov   
� rôzne druhy

199

-50%

(1 kg = 7,37 – 6,63)

270 – 300 g270 – 300 g

3.99

Milka čokoláda   
� rôzne druhy 

Tvaroh jemný
� hrudkovitý

069
(1 kg = 2,76)

250 g

Bravčové 
stehno XXL
� bez kosti, v celku

185

Supercena

(1 kg = 7,40)

250 g

329

-26%
cena za 1 kgcena za 1 kg

4.49

Ponuka tovaru platí od 13. 12. do 19. 12. 2021 alebo do vypredania zásob. Chyby v tlači vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zmien v baleniach a variantoch ponúkaného tovaru. Odber možný len v obvyklom množstve. Ponuka tovaru platí od 13. 12. do 19. 12. 2021 alebo do vypredania zásob. Chyby v tlači vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zmien v baleniach a variantoch ponúkaného tovaru. Odber možný len v obvyklom množstve.

* Odporúčaná bežná maloobchodná predajná cena výrobcu.
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Kofola
� rôzne druhy 

169
-41%

(1 kg = 4,23)

400 g400 g

2.89*

Kolekcia pečiva

Šariš   
� svetlé výčapné pivo

039

-40%

(1 l = 0,78)

0,5 l0,5 l

0.65*

139(1 kg = 5,15)

270 g

Medové 
pláty

Pražská 
šunka

1,25 kg

999
(1 kg = 7,99)

299
(1 kg = 5,98)

500 g

Dezert
� rôzne druhy

069

-44%

(1 l = 0,35)

2 l2 l

1.25

599

900 g

(1 kg = 6,66)

Nutella
059

-33%

(1 kg = 2,36)

250 g250 g

0.89

Opekance

... a mnoho ďalších výrobkov na www.lidl.sk
Ponuka tovaru platí od 13. 12. do 19. 12. 2021 alebo do vypredania zásob. Chyby v tlači vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zmien v baleniach a variantoch ponúkaného tovaru. Odber možný len v obvyklom množstve. Ponuka tovaru platí od 13. 12. do 19. 12. 2021 alebo do vypredania zásob. Chyby v tlači vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zmien v baleniach a variantoch ponúkaného tovaru. Odber možný len v obvyklom množstve.

od pondelka
13. decembra

* Odporúčaná bežná maloobchodná predajná cena výrobcu.
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Také bežné očakávanie: po celoži-
votnej práci si budeme na dôchod-
ku v kľude užívať vnúčatá. Tráviť 
čas na záhradke. Cestovať. Podobnú 
predstavu mali aj manželia Moufida 
a Mousa Jalloufovci zo severu Sý-
rie. Ale potom prišla vojna. 

Keď ozbrojené islamistické skupiny 
vnikli do ich dediny, zaviedli islamské 
právo šaria. Obyvateľov pripravili o 
živobytie, peniaze i dom. Ženy museli 
chodiť zahalené od hlavy po päty. Kres-
ťania nesmeli chodiť do kostola, naďa-
lej sa však tajne modlili.

V priebehu desiatich rokov vojny 
musela až polovica obyvateľov Sýrie 
opustiť svoje domovy. To je 23 miliónov 
ľudí.  Po dlhom trápení sa napokon aj 
manželom Jalloufovcom podarilo utie-
cť. Humanitárnym koridorom prišli do 
mesta Aleppo, aby unikli stále zúria-
cim bojom. Po príchode sa im výrazne 
zhoršilo zdravie. 

Stratili všetko. Stali sa vyhnanca-
mi – utečencami vo vlastnej krajine. V 
Aleppe našli príbytok vo farnosti Zves-
tovania Panne Márii. Miestny kňaz 
Hugo Alaniz v rozhovore pre pápežskú 
nadáciu ACN - Pomoc trpiacej Cirkvi 
vysvetľuje: „Teraz po vojne najviac 
trpia starí a chorí ľudia. Sú zvyčajne 
ponechaní sami na seba, pretože ich 
príbuzní utiekli. Sú veľmi osamelí. Na-
vštevujeme ich a zisťujeme, čo najviac 
potrebujú. Najčastejšie ide o lieky a 

plienky.  Máme aj spoločnú kuchyňu, 
v ktorej varíme, aby sme im mohli do-
niesť domov niečo na jedenie trikrát v 
týždni.“

Moufida je vďačná. „Nemôžeme si 
dovoliť niektoré životne dôležité veci, 
ale Cirkev nám stále pomáha. Môžeme 
sa v pokoji modliť a zúčastňovať sa na 
svätej omši. Naša viera v Boha je silná 
napriek všetkému, čím sme si prešli. 
Ďakujeme ACN, že podporuje Farnosť 
Zvestovania Panne Márii a my tu môže-
me naďalej žiť.“ 

Starí manželia, ktorí sú vyhnanca-
mi vo vlastnej krajine, majú na Vianoce 
jediné prianie. 

„Prajeme si, aby tieto Vianoce pri-
niesli radosť a pokoj ľuďom na celom 
svete.“ 

Vyhnanci zo severnej Sýrie potre-
bujú pomoc, aby mohli prežiť v krajine, 
ktorá je po vojne zničená a trápia ju 
hospodárske sankcie. Pozývame Vás, 
pomôžte tieto Vianoce prenasledova-
ným kresťanom v Sýrii. Mnohí, ako Mo-
ufida a Mousa, museli obetovať všetko 
pre svoju vieru. Prostredníctvom ACN a 
našich partnerov na mieste im môžete 
zabezpečiť pastoračnú starostlivosť 
rovnako ako jedlo, ubytovanie a lieky. 

Vaša štedrosť im pomôže žiť dôstoj-
ne a tešiť sa z krehkého pokoja. Infor-
mácie, ako pomôcť, nájdete na www.
acnslovensko.sk.

Aby Vianoce priniesli pokoj 

» Zdroj: ACN

A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď

Zi m n á ú d r ž ba c ie st a komu n i k ác i í v BA 
0948 612 123 borutova@aii.sk, 0948 916 727 zichova@aii.sk

• VODIČ "B", "T" 
Priemerná mzda 1.450,- € brutto

• VODIČ "C" 
Priemerná mzda 1.700,- € brutto

UBYTOVANIE ZDARMA
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0905 915 039

INZERCIA
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0917 465 632  0908 961 969

0917 839 697  0948 002 048

www.pracahned.eu

Vyrábaj

s nami 

súčiastky 

pre autá
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Príjmeme  
operátorov/ky výroby 

vo FIľakove 
Práca na 2 zmeny.

Základná mzda
623€ /brutto + odmeny

a príplatky. Stravné lístky 
4 Eur/kus/deň.

Ponuka
práce

Pre viac info:  0948 867 761
Mahax Slovakia, s.r.o.
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Príjmeme  
operátora CNC strojov 

do drevospracujúcej
spoločnosti - Kriváň. 

Práca na štyri zmeny.

 Základná mzda
od 5€/hod. Stravné

lístky 4,20 €/kus/deň.

Ponuka
práce

Pre viac info:  0948 867 761
Mahax Slovakia, s.r.o.
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HRADEC KRÁLOVE
 145 KČ/ NETTO HODINA 

OPERÁTOR 

VÝROBY
- ubytovanie 
zabezpečené

VIAC INFO 

NA TEL. ČÍSLACH:   

0800 500 091     +420 702 193 121

4
3
-0
1
4
2

Spoločnosť THORMA Výroba k.s. - Fiľakovo,

hľadá na dlhodobú spoluprácu

ZVÁRAČOV - ŽIVNOSTNÍKOV
v ochrannej atmosfére CO2.

Živnostníci - zvárači POZOR !!!

Bližšie informácie: +421 907 673 322

4
3
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1
4
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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 pozíciu

• platný zváračský preukaz 

• čítanie technickej dokumentácie

• prax:  výhodou

• plat (brutto): od 911 € / mesačne

Informácie pre uchádzačov:

+421 907 673 322

ZVÁRAČ KOVOV V OCHRANNEJ

ATMOSFÉRE CO2

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

12. decembra 1941
Slovenská republika vyhlásila vojnu Spojenému kráľovstvu a 
Spojeným štátom

Výročia a udalosti 16. decembra 1911
bola otvorená trať Tatranskej elektrickej železnice zo Starého 
Smokovca do Tatranskej Lomnice

Výročia a udalosti
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Projekt Femina si pripomína piate vý-
ročie. Občianske združenie Fórum ži-
vota dňa 1. 12. 2016 otvorilo v budove 
Nemocnice Levice Centrum konkrét-
nej pomoci Femina. 

Po Poradni Alexis, ktorá pomáha 
neplánovane tehotným ženám a diev-
čatám a po projekte Zachráňme životy, 
ktoré podporuje matky, ktoré sa roz-
hodli priviesť na svet napriek nepriaz-
nivej životnej situácie je projekt Femina 
ďalšou, nevyhnutnou a významnou 
súčasťou piliera konkrétnej pomoci 
Fóra života.

Centrum konkrétnej pomoci Femi-
na vzniklo ako poradňa s celosloven-
skou pôsobnosťou. Klientom poskytuje 
bezplatné základné sociálne poraden-
stvo, bezplatné právne poradenstvo, 
bezplatné psychologické poradenstvo 
a rovnako aj bezplatné gynekologické 
poradenstvo. Sociálny pracovník po-
máha klientovi zorientovať sa v jeho si-
tuácii a zároveň poukazuje na možnos-
ti riešenia, kde spôsob a výber riešenia 
danej životnej situácie určuje výlučne 
samotný klient. Poradňa pomáha pre-
dovšetkým dievčatám a ženám v ťažkej 
životnej situácii, neplánovane tehot-
ným, osamelým matkám, obetiam 
násilia a diskriminácie bez ohľadu na 
sociálnu alebo ekonomickú situáciu, 
ale súčasne i rodinám v núdzi, slabým 

a chorým.
Poradňa bola otvorená v meste 

Levice, pretože, žiaľ, je to mesto s naj-
vyššou mierou potratovosti a riaditeľka 
Anna Siekelová dodáva: “Chceli sme 
byť čím bližšie ženám, ktoré by nás 
mohli potrebovať.” Dopyt po ich služ-
bách sústavne rastie každým rokom. 
Spoločne bolo riešených 614 prípadov, 
pričom viacerým klientom bola pomoc 
poskytovaná opakovane.Všetky in-
formácie o  Centre konkrétnej pomoci 
Femina sú dostupné na webe https://
centrumfemina.sk/. Podporiť ju môže-
te na SK25 0900 0000 0050 3335 7295. 
Ďakujeme!

Centrum konkrétnej pomoci 
Femina pomáha už päť rokov

» Zdroj: Femina

Juraj Hnilica spoločne s českou pesničkárkou Kaczi 
vydáva nový videoklip, ktorého posolstvo je spájať

Dvaja živelní pesnič-
kári Juraj Hnilica a 
Kaczi sa spojili v piesni 
„Dobrú noc z hôr“, kto-
rej hlavné poselstvo je 
spájať. Pieseň oslavuje 
prírodu, život, jedno-
duchosť bytia, ženu 
a muža. Kladie dôraz 
na krásu česko-slo-
venských hôr a našich 
kultúr. 

Videoklip sa natáčal v 
okolí Martina. Obidvoch 
interpretov spája práve 
láska k prírode a radosť 
zo života. Cieľom je pre-
pojenie našich spoloč-
ností a kultúr, tak ako to 
bolo kedysi. „Videoklip 

prevádza dej, kde sa 
symbolicky lúčime s du-
šami, ktoré nás opustili 
a putujú na druhú breh. 
Zároveň sa lúčime so 
zvukárom Radimom 
Mrožom Vaňkom, ktorý 
tento svet opustil deň 
predtým, ako sme pie-
seň nahrávali,“ komen-
tuje Kaczi. O kameru sa 
postaral Tomáš Bartaloš 
a scenár vznikol spoloč-
ne deň pred natáčaním. 
„Klip mal pôvodne 
vzniknúť už v lete, ale 
okolnosti nás nasme-
rovali až na jeseň, čo 
ukázalo ako najkrajšiu 
možnú variantu vďaka 

nádherne zafarbenej 
prírode. Znovu sme 
sa utvrdili v tom, že je 
všetko tak, ako má byť,“ 
dodáva Juraj. „Veľmi sa 
teším z tohto krásneho 
spojenia, keďže v Kaczi 
som objavil veľký kus 
seba v ženskej podo-
be. Veľa krát pri tvorbe 
piesne až po samotný 
klip, som si povedal, 
že toto spojenie prišlo 
fakt „z hora“ a malo 
sa udiať, lebo veci čo 
sa nám diali na tejto 
jedinečnej ceste, je ťaž-
ko opísať slovami. Som 
nesmierne šťastný a 
vďačný, že sme mohli 
spoločne vytvoriť niečo 
tak pekné,“ uviedol ku 
spolupráci Juraj.

REGIONPRESS 
Mediálny 

partner projektu

Načítaním QR kódu 
otvoríte videoklip
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K
rajina polmesiaca či dvoch 
kontinentov. Až šestnásť-

krát väčšia ako Slovensko. Na 
každom rohu dýcha orientom. 
Turecko. Aj najobľúbenejšiu des-

tináciu dovolenkárov v prvej vlne 
potrápila pandémia. Ľudia, pre 
ktorých je cestovný ruch živo-

bytím nezaháľali a vzali situáciu 
do vlastných rúk. Vďaka vakcíne 
a dodržiavaniu opatrení idú sve-

tu príkladom a  vedia turistom 
zaručiť bezpečnú dovolenku. 
Spolu s  cestovnou kanceláriou 
Hydrotour sme krajinu navštívili 
a sami zistili ako to tam funguje. 

Úchvatný let za zážitkami
S  dokladom o  plnom očkovaní 
sme nasadali do lietadla. Kto 
ho nemal, mal PCR test. Smer  

Turecko. Zamestnanci letísk 
i  posádky lietadiel - všetci po-

vinne očkovaní. Letušky po 
každom lete navyše testova-

né PCR testami. Jednoducho 
povedané, čakal nás bezpečný 
let za krásnymi plážami, kvalit-

nými službami, dobrým jedlom  
a orientom.

Bez certifikátu = bez turistov 
Hneď po prílete sa dozvedáme. 
Každý hotel, ktorý chce turis-

tov privítať musí mať takzvaný 

špeciálny certifikát bezpečnosti. 
Získať ho ale nie je med lízať. Ako 
nám na mieste vysvetlila ma-

nažérka kvality hotelovej siete 
Trendy Gülay Güleç, splniť musia 
až 150 kritérií. V hoteli majú 440 
zamestnancov. Všetci musia byť 
zaočkovaní. „Okrem jedného, 
ktorý má zdravotné problémy. 
Ten sa ale musí testovať PCR 
testom každých sedem dní,“ po-

vedala. Tu to ale nekončí. „Moni-
torujeme aj stav v rodinách za-

mestnancov a aj ich testujeme,“ 
dodala.  

Špičková gastronómia 
Pred ubytovaním hosť vypĺňa 
formulár. Súhlasí tiež s  tým, že 
v  prípade nákazy ostane v  ho-

telovej karanténe. Turecko je 
známe svojou špičkovou gast-

ronómiou. Nejeden gurmán si 
tu príde na svoje. Pripraviť o ňu 
hostí? Nehrozí. Šikovne to vy-

mysleli aj v  tomto smere. Jed-

lo vyložené za sklom. Na to, čo 
vám padne do oka, len ukážete 
prstom a  čašník v  rukaviciach 
a s respirátorom vám jedlo na-

berie. Mehmet Karaaslan, ktorý 

pôsobí ako šéfkuchár v  hote-

li v  Antalyi upozornil na to, že 
všetkých zamestnancov preško-

lili, aby vedeli s jedlom bezpečne 
narábať a podávať ho hosťom. 

Keď sa chce, všetko sa dá 
Ako povedal generálny riadi-
teľ cestovnej kancelárie Hydro-

tour Mikuláš Milko, krajiny ako  
Turecko, Cyprus a Omán cestov-

ný ruch nestopli. Ukazujú svetu, 
že s vírusom sa dá úspešne bo-

jovať. „Dodržiavanie opatrení 
má pozitívny vplyv na ekono-

miku. Cestovný ruch v  týchto 
krajinách namiesto toho, aby si 
pýtal peniaze, ich nosí do štát-

neho rozpočtu,“ hovorí. Ako do-

dal, ľudia sa tu jednoducho učia 
s covidom žiť. Dovolenkári vďaka 
tomu o  nič neprichádzajú. „Sú 
obslúžení presne tak kvalitne, 
ako boli zvyknutí.“ V  poslednej 
dobe sa  ukazuje, že najlepším 
únikom pred covidom je práve 
únik do krajín, v  ktorých je tep-

lo. Leto majú radi aj v  CK Hyd-

rotour. Spustili predaj zájazdov 
na Leto 2022 - Ultra top first 
moment. Využite najlepšie ceny 
pobytov a  začnite sa tešiť na 
leto už teraz. 

Bezpečná dovolenka 
v krajine polmesiaca
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PNEUMATIKY
          CEZ  

UMATIKY
ZZ

+ TERMÍN DO SERVISU

          ONLINE!  
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e-mail: velcon@velcon.sk

19 ROKOV NA TRHU

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 

 

 zarobte si pred Vianocami alebo 

 v decembri výrazná zľava z poplatku!
 14-dňové turnusy, rakúska živnosť

Honorár 1 200 až 1 800 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Zavolajte hneď a zmeňte
svoj život novou prácou

 0800 24 24 44
Jednoducho spolu prejdeme

všetky kroky k novej práci. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 3
2
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dvojnásobne cez Vianoce!


