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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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ČISTIAREŇ
PERIA Železničná 44

Lučenec

Ďakujeme našim zákazníkom
a prajeme krásne Vianoce
a PF 2022.
Otvárame 10.1.2022
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Vianoce
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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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• PREDAJ náhradných dielov
GUFERÁ, LOŽISKÁ,
TESNENIA, REMENE
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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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Obývacie zostavy, kuchyne,
sedačky, spálne, ...

Nábytok
VAMARK

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

23. decembra 1888
deň, keď si po silnom záchvate Vincent Van Gogh odrezal ucho.

Výročia a udalosti

Keby som tak mohol zmeniť ten náš 
malý svet k lepšiemu! Keby som 
tak mohol vrátiť naspäť medzi ľudí 
úsmevy, priateľstvá, lásku. Keby 
som tak mohol...

Často na to myslím, nielen teraz, 
na konci roka. Keby som tak mohol 
povzbudiť všetky zdravotné sestry a 
bratov, zdravotnícky personál, leká-
rov. Môžem im iba od srdca poďakovať, 
úprimne a pokorne, za to, že už takmer 
dva roky ťahajú doslova z lopaty „zu-
batej“ tých, ktorým osud ešte nejakú 
šancu dal. A v duchu poprosiť - „vydrž-
te ešte prosím, ja vám to nikdy neza-
budnem“. Viem, že v tomto želaní nie 
som na Slovensku sám. Viem, že takto 
zmýšľajú mnohí.

Keby som tak mohol odpísať kaž-
dému z vás, vážení čitatelia a čitateľ-
ky, ktorí a ktoré ste nám napísali. Či 
už pochvalne, vďačne, alebo kriticky. 
Dokonca by som rád odpísal aj tým, 
ktorí poslali iba vulgárne nadávky, 
hoci ich nebolo ani toľko, čo prstov na 
jednej ruke. Keby som mohol, každému 
zaželám zdravie, pokoj v duši, blízku 
rodinu a nad ňou strechu nad hlavou. 
Možno aj šťastie, aj keď - nie je už šťas-
tím to všetko, čo som napísal?

Jedno však môžem. A to poďako-
vať. Poďakovať by sa malo. Hoci za to, 
že aj po dvoch rokoch pandémie tu ešte 
sme. Že nateraz si nás nezobrala. Stará 
mama mi kázala, „a nezabudni po-
prosiť o odpustenie“... Keď som sa ako 
malý pýtal koho, veselo mávla rukou 
a povedala - „to máš jedno“. A dodala 
- „dôležité je poprosiť, vyjadriť túžbu 
po odpustení. Vtedy vieš, že nie si do-
konalý a že nie všetko, čo si vyviedol či 
povedal, bolo správne“.

Keby som mohol napísať, že tento 
týždeň už nemocnice neprijali žiadne-
ho pacienta. Alebo, keby ustali hádky, 
prekáračky, keby sa s pandémiou stra-
tila aj závisť či nenávisť.Tí, ktorí nám z 
titulu moci iba vulgárne nadávajú a zá-
roveň nás karhajú a poučujú o duchov-
nosti predvianočného času, keby som 
mohol, tým by som...

Nie, to by asi nebolo 
správne. Vážení čitatelia, 
vďaka za vašu pozornosť. 
Takú, či onakú. A aby rok 
2022 bol pre vás rokom 
slúžiaceho zdravia!

Keby som mohol

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
za celú redakciu REGIONPRESSu – pekné sviatky!

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

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

» Predám 2izb.byt pri Poltá-
ri.0915856554

» Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682

» Predám nové okno dre-
vené bez skla 180x117 vaňa 
nová rohová 150x100 plyn 
sporák Mora malé železné 
kontajnery na polnoh.pro-
dukty vatovaný 7osminovy 
kabát 54 až 56 prac. Ka-

bát vatov. Do zimy dánsky 
kostým 46 všetko lacno 
0910615093

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.

18. decembra 1865    
pridaním 13. dodatku americkej ústavy sa 
zrušilo otroctvo v USA

Výročia a udalosti
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Mirka – bojovníčka s krásnym úsmevom
Viete, že zdravotní klauni navštevujú ťažko cho-
ré deti nielen v nemocnici, ale tiež u nich doma? 
Aj Mirkina liečba sa z nemocnice presunula do 
domáceho prostredia. Napriek tomu, že kvôli 
chorobe prišla o nohu, nevzdáva sa a bojuje. 
A s ňou celá jej rodina. 

Pre jej rodičov, ktorí sa o ňu s láskou starajú, je 
úsmev na dcérkinej tvári tým najkrajším darom. 
Aby sa Mirka smiala čo najviac, zdravotní klauni ju 
často navštevujú priamo u nej doma. V rámci 
programu Prezuvky máme môžu zdravotní klauni 
prinášať dobrú náladu a povzbudenie nielen ma-
lým pacientom, ale celej rodine.

„Mirka má klaunov veľmi rada. Ešte len počuje 
slovo ‚klaun‘ a už sa na jej tvári vyčarí úsmev. A keď 
sa dozvie, že prídu k nám, skáče od radosti. Klauni 

u nás doma vždy vyčaria úsmev na tvárach detí, ale 
aj dospelých. Nie je nič krajšie, ako vidieť dieťa nao-
zaj od srdca sa smiať. A to Vaši a naši klauni u nás 
doma dokážu. Ďakujeme Vám za to,“ napísala do 
Červeného nosa Mirkina mamina.

V období Vianoc si uvedomujeme ešte viac, na 
čom skutočne záleží. Spoločné chvíle v kruhu rodi-
ny sú to najcennejšie, čo máme. Keď vládne poho-
da a dobrá nálada, sviatočné obdobie môže byť aj 
pre ťažko choré deti a ich rodiny naplnené rados-
ťou, smiechom a nádejou. Podobne, ako keď sme 
navštívili Mirku a jej rodinu.

Prispejte ľubovoľnou čiastkou na našej stránke 
www.cervenynos.sk a pomôžte rozžiariť úsmevom 
a šťastím Vianoce deťom v nemocniciach a aj tým, 
ktoré sa kvôli vážnej chorobe dlhodobo liečia doma.Foto, autor: Stanislav Mihalík
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Na Vianoce
pokoj v duši,

šťastie, ktoré nič neruší,
v novom roku veľa sily,
by ste zdraví dlho žili.

Ďakujeme za vašu priazeň
a prajeme krásne sviatky!
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Stred zimy bol odjakživa obdobím 
osláv. Koniec decembra bol naj-
vhodnejším dátumom na oslavy 
prakticky v celej Európe, pretože 
väčšina dobytka bola porážaná prá-
ve v zimnom období, kedy sa ľudia 
nemuseli obávať, že by sa im mäso 
pokazilo. 

Navyše, v tomto období vyfermen-
tovala väčšina alkoholických nápojov, 
ktoré si ľudia počas roka vyrábali, tak-
že sa pilo a veselilo. To znamená, že už 
stovky rokov pred príchodom Ježiša na 
svet oslavovali Európania svetlo a na-
rodenie v najtemnejších dňoch zimy, v 
období zimného slnovratu, keď už mali 
najkratšie dni a najdlhšie noci za sebou 
a spoločne sa tešili na predlžovanie dní 
a životodarné slnečné lúče.

V prvých rokoch kresťanstva sa 
narodenie Ježiša vôbec neoslavovalo a 
hlavným kresťanským sviatkom bola 
Veľká noc. V štvrtom storočí sa cirkev 
rozhodla zaviesť slávenie Kristovo na-
rodenia. Keďže Biblia paradoxne vôbec 
neudáva dátum Ježišovho narodenia, 
pápež Július I. sa rozhodol pre 25. de-
cember.

Vianoce sú sviatok narodenia Je-
žiša Krista, ktorým predchádza prí-
pravné obdobie - advent. Advent je 
časť liturgického roka rímskokatolíckej 
cirkvi vymedzená štyrmi nedeľami 
pred sviatkom narodenia Ježiša Kris-
ta. Kresťania sa počas adventu snažia 

duchovne pripraviť na Vianoce tým, že 
podstúpia rorátnu sv. omšu alebo si čí-
tajú sväté evanjelium. Na štedrý deň sa 
pred večerou pomodlia a tešia sa z dar-
čekov. O pol noci sa všetci slávnostne 
oblečú a idú spolu na polnočnú svätú 
omšu.elý december sme rozmýšľali nad 
tým, čo komu kúpime, či na to budeme 
mať a či sa to bude obdarovanému pá-
čiť. Nóri dokonca platia v Novembri iba 
polovicu daní, aby mali viac peňazí na 
prípravu Vianoc. 

Ale je to naozaj všetko len o pe-
niazoch a darčekoch? Je iba na nás, 
aby sme si nastavili hranice a dali 
Vianociam ten pravý význam. Nie ten 
materialistický ale duchovný. Pretože 
najvzácnejšie na celom svete je šťastná 
rodina pokope.

Vianoce – sviatok mnohých podôb

» red
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099

-34%

(100 g = 0,79)

125 g125 g

1.50*

Bryndza   
� plnotučná

599

Supercena
cena za 1 kg

599

Supercena
cena za 1 kg

Slovenská 
šunka   

Údené karé    
� bez kosti
� rôzne druhy

97 % 
podiel 
mäsa

Bryndza   

049

Supercena

(1 kg = 0,82)

600 g

Žemľová/
Parená knedľa

239

-44%
cena za 1 kgcena za 1 kg

4.29

Kačica  
� s drobmi

SLOVENSKÉ JAHŇACIE MÄSO

Zdravé a chutné mäso s obsahom vitamínu B, zinku, 
horčíka, selénu, medi a nízkym obsahom tuku.

podporte spolu s nami slovenských farmárov 
a spracovateľov jahňacieho mäsa 119

Supercena
cena za 100 g

Vianočné jahňa
� predná/zadná štvrť

049

Supercena
cena za 100 g

Kapor
� pitvanýMaslo

139

Supercena

(100 g = 0,70)

200 g

Ponuka tovaru platí od 20. 12. do 24. 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 20. 12. do 24. 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.* Odporúčaná bežná maloobchodná predajná cena výrobcu.
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089

-40%

(1 l = 0,40)

2,25 l2,25 l

1.49*

Coca Cola/
Coca Cola Zero/
Sprite/Fanta 

Mlieko
� trvanlivé
� polotučné

055

Supercena

1 l

Losos atlantický
� fileta s kožou

Konzumné 
zemiaky neskoré
� varný typ A, šalátové

099

-41%

(1 kg = 0,50)

2 kg balenie2 kg balenie

1.69

Bambino  
� tavený syr v črievku

099

-41%

(100 g = 0,66)

150 g150 g

1.69*

Smotanový 
jogurt   
� rôzne druhy

022

-24%

(100 g = 0,15)

150 g150 g

0.29

Spišské párky

279

-30%

(1 kg = 5,58)

500 g500 g

3.99

2 kg

Mrkva
045

-49%
1 kg balenie1 kg balenie

0.89

119

-40%
cena za 100 gcena za 100 g

1.99

... a mnoho ďalších výrobkov na www.lidl.sk
Ponuka tovaru platí od 20. 12. do 24. 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
20. decembra

* Odporúčaná bežná maloobchodná predajná cena výrobcu.
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SBS
LAMA SK
príjme bezpečnostných 
pracovníkov v obchodných 
prevádzkach 

vo Veľkom Krtíši

0948 356 675

800€ brutto/ mesiac
POS nutný!
Nástup IHNEĎ!

Dispečing SK - 0950 333 222
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PRÁCA VO FRANCÚZSKU A BELGICKU

v trvaní 12 až 18 mesiacov
(Pridajte sa k našim skúseným tímom v zahraničí)

TOP PONUKY PRÁCE

Vy hľadáte, my Vám ponúkame

Kontaktné údaje:

0905 792 156

0905 662 251

info@christal-nabor.com

Hlavná 45, Košice

Vzájomná dôvera a rešpekt

Na pracovnú zmluvu, zaujímavé 
finančné ohodnotenie od 2000 do 

3000€ netto/mesačne, sociálne 
a zdravotné zabezpečenie v štáte, 

kde pracujete, ubytovanie hradené.
Odporúčame zaočkovanie

30 mechanikov, 
50 zváračov 111-114-135,  

20 elektrikárov,  20 montérov 
oceľ. konštrukcií, 20 oplášťovačov hál, 

20 pokrývačov striech

0905 915 039

INZERCIA



LC21-50 strana - 9

POLITICKÁ INZERCIA / SPOMÍNAME, SLUŽBYLUČENECKO
9

Čo je africký mor ošípaných a prečo je 
nebezpečný?

Ide o vysoko nákazlivé ochorenie, ktoré je smrteľné 
pre diviaky a ošípané. Na Slovensku ho máme zhruba 
dva roky a infikovaná je zhruba polovica okresov 
Slovenska. Najpostihnutejšia je východná 
časť územia. Pre človeka AMO nepredstavuje 
nebezpečenstvo, pre chovateľov ošípaných však 
znamená pohromu. Ak sa totiž objaví nákaza u jednej 
ošípanej, je nutné zlikvidovať celý chov.

Čo ministerstvo aktuálne robí, aby zastavilo 
šírenie moru?

Spustili sme národnú kampaň na zastavenie 
šírenia afrického chovu.  Rozdelili sme Slovensko 
do troch zón a nariadili odstrel diviakov v tých 
lokalitách, kde nie je AMO rozšírené. V okresoch, 
kde sa už nákaza potvrdila, platia pre chovateľov 
mimoriadne prísne hygienické opatrenia. Prosíme 
aj drobných chovateľov, aby nahlásili príslušnej 
regionálnej veterinárnej správe, že majú doma 
ošípanú. Veterinári im poskytnú potrebný dohľad aj 
poradenstvo. Na vstupoch do lesov môže verejnosť 
naraziť na tabule s inštrukciami, ako sa majú správať 
v lese. Ak je to oblasť zasiahnutá morom, ľudia by sa 
mali pohybovať iba po lesných cestách. Znížia tak 
riziko, že na vlastnom oblečení prinesú africký mor 
domov alebo vyplašia diviaky. Plašenie diviakov v 
infikovaných oblastiach je nežiaduce, aby sa mor 
ďalej nešíril. V týchto oblastiach poľovníci a lesníci 
vyhľadávajú a likvidujú uhynuté diviaky, masívny 
odstrel tu už neprebieha, aby nedochádzalo k ich 
vyplašeniu. V oblastiach, kde sa ešte AMO nepotvrdil, 
ale susedí s infikovaným okresom, poľovníci realizujú 
zvýšený odstrel. V týchto oblastiach je nutné znížiť 
počty diviakov na nulu. V okresoch, kde AMO nebol 
potvrdený, tiež prebieha  masívny odlov diviačej zveri. 
Všetky ulovené kusy vyšetrujú veterinári. Zdravé 
diviačie mäso putuje na spracovanie a do obchodov. 

Zdravé mäso sa bude jesť? Je to bezpečné?
Áno, je absolútne bezpečné a treba zdôrazniť aj 

to, že AMO nie je prenosný na človeka. Z každého 
zastreleného diviaka budú odobraté dve vzorky, 

mäso zatiaľ bude skladované v chladiacich boxoch. 
Pokiaľ budú vzorky negatívne, mäso bude môcť ísť na 
spracovanie a na pulty obchodných reťazcov.

Tie s tým súhlasia?
Tie na tom s nami spolupracujú. Chceme dostať 

k ľuďom vynikajúce potraviny, ktoré ponúka naša 
príroda, naše lesy. Koniec koncov, toto mala byť 
dlhodobo stratégia aj mojich predchodcov a na konci 
dňa to môže dopomôcť k tomu, aby sa na pultoch 
obchodov objavovalo viac slovenskej diviny.

Môžu chodiť občania do lesa, ak je v okrese 
potvrdený výskyt AMO?

Ako som už spomenul, v infikovaných oblastiach 
nám ide o to, aby diviaky, ktoré sa tam vyskytujú, 
boli čo najmenej vyrušované a nepresúvali sa do 
nenakazených oblastí. Aby zostali na jednom mieste 
a neroznášali vírus do ďalších oblastí.

Čo majú robiť ľudia, ak nájdu uhynutého 
diviaka?

Bezodkladne nahlásiť nález poľovníckemu združeniu, 
ktorému revír patrí, alebo informovať  obecný, resp. 
mestský úrad. 

V čom spočíva úloha poľovníkov?
Pre úspešné zastavenie šírenia afrického moru 

musíme výrazne znížiť populáciu diviakov. To je 

úloha poľovníkov.  Poľovníci sú kľúčoví aj z toho 
pohľadu, že dané revíry poznajú a majú ich 
jednoducho schodené a vedia, kde sa diviaky 
a v akom počte zdržujú. Aby mohla prebiehať 
prísna veterinárna kontrola, nakúpili sme pre 
poľovné združenia dostatok chladiacich boxov 
na uloženie ulovených diviakov a za každého 
zastreleného diviaka je vyplácané motivujúce 
zástrelné.

Ako ľudia zistia, že poľovníci sú na 
poľovačke v lese a nemajú tam chodiť?

Treba povedať, že neexistuje zákonná 
povinnosť pre poľovníkov oznamovať, že sú 
práve v lese na postriežke. Keďže nám však 
ide o spoločný cieľ, chcem poprosiť verejnosť 
o porozumenie a spoluprácu. Všeobecne platí, 
že by občania mali chodiť iba po vyznačených 
trasách a nemali by sa zdržiavať v lese po 
zotmení. Občania by mali mať vždy na pamäti, 
že v tomto období sa realizuje zvýšený odlov 
diviakov a teda tomu prispôsobiť aj miesto 
svojej vychádzky do lesa. 

Čo ak chovateľ zistí, že jeho ošípaná/ošípané 
nie je/sú v poriadku?

V tom prípade je potrebné okamžite kontaktovať 
veterinára. Ak sa potvrdí, že ide o africký mor, ďalšie 
kroky určí regionálna veterinárna správa. Bohužiaľ, 
takéto nakazené zviera sa už nedá zachrániť, ako 
som uviedol, africký mor je smrteľný a v súčasnosti 
naň neexistuje liečba. Jedinou našou zbraňou je 
prevencia. 

Odškodní štát chovateľov, ktorí musia dať 
svoje chovy zlikvidovať pre potvrdený AMO?

Áno, na ministerstve máme kompenzačné schémy 
v prípade, že chov musí byť zlikvidovaný. Nárok 
chovateľa sa posudzuje na základe toho, či ide o 
fyzickú alebo právnickú osobu a potom na základe 
viacerých ďalších parametrov. 

Ako môžu pri riešení tejto situácie pomôcť 
mestá a obce?

Starostovia, a to špeciálne platí pri menších obciach, 
sú pre našich občanov prvý kontakt so štátom. Preto 
chceme, aby pomáhali ako informačný aparát štátu, 
ktorý má často väčšiu dôveryhodnosť ako vláda či 
médiá. Taktiež nám ako informačné kanály môžu 
slúžiť obecné noviny, rozhlasy, preto je aj úloha miest 
a obcí nezastupiteľná.

Minister 
Samuel Vlčan: 

Africký mor 
ohrozuje
chov domácich 
ošípaných
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P
očas našej cesty s  CK Hydrotour 
sme sa vybrali na Severný Cyp-

rus. Miesto, kde sa podľa legendy 
z morskej peny zrodila bohyňa Afro-
dita. Divokejšie zátoky a  nádherné 
piesočnaté pláže, ktorým hovoria aj 
„zlaté pláže.“ Na Severnom Cypre 
vďaka dodržiavaniu stanovených 
pravidiel máte pocit, akoby žiadna 
pandémia nikdy ani nebola. 

Na ostrove je to jednoduché 

Široké pláže, 330 slnečných dní 
v  roku a  veľký kus histórie k  tomu. 
To je Severný Cyprus. V tejto krajine 
v  rámci cestovného ruchu stavili na 
bezpečnosť. „Sme ako v bubline,“ ho-

voria svorne dovolenkári na mieste. 
Pri vstupe na územie bolo v čase na-
šej návštevy potrebné preukázať sa 
negatívnym PCR testom a dokladom 
o plnom očkovaním. „Tým, že sme na 
ostrove je jednoduché dodržiavať 
striktné pravidlá. Dáva to aj väčší po-
cit bezpečia pre prichádzajúcich do-

volenkárov,“ prezradil Okan Tütünçim, 
majiteľ CK na Severnom Cypre. Prís-
ne opatrenia, ktoré sa v krajine dodr-
žiavajú majú podľa neho význam. 

Netreba sa báť ciest
Severný Cyprus si získal prezývku aj 
malé Las Vegas. Biznismeni i  hviez-
dy tureckých telenoviel tu radi cho-
dia na dovolenky a v kasínach šteklia 
šťastie. My sme na svojich potulkách 
natrafili na slovenského speváka 
Pavla Hammela. Okrem Severného 
Cypru, bol aj v  Ománe. „Netreba sa 
báť ciest. Letecké spoločnosti aj re-
zorty si na opatrenia naozaj dávajú 

pozor,“ zareagoval. Pobavil nás tiež 
vtipnou príhodou o tom, ako chcel ísť 
z ležadla ku moru a na tvár si omylom 
automaticky nasadil rúško. 

Turisti z celého sveta 
Letoviská na nohy postavila práve 
zaočkovanosť personálu i  turistov. 
„Vidíme to nielen na Cypre aj v Turec-
ku, pandémiu zvládajú tak, že prijali 
účinné opatrenia, ktoré hlavne do-
držiavajú a to umožňuje, že do týchto 
krajín stále prichádzajú turisti z celé-
ho sveta,” vysvetlil generálny riaditeľ 
CK Hydrotour Mikuláš Milko. Aj vy 
sa už neviete dočkať ďalšieho leta? 
S CK Hydrotour si vďaka predpreda-
ju pobytov teraz môžete rezervovať 
dovolenky do obľúbených dovolenko-
vých destinácií ako Turecko, Grécko, 
Severný Cyprus či Jordánsko za vý-
borné ceny. 

V krajine zrodu Afrodity
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PRÁCA V NEMECKU 

v trvaní 12 až 18 mesiacov
(Pridajte sa k našim skúseným tímom v zahraničí)

TOP PONUKY PRÁCE

Vy hľadáte, my Vám ponúkame

Kontaktné údaje:

0905 792 156

0905 662 251

info@christal-nabor.com

Hlavná 45, Košice

Vzájomná dôvera a rešpekt

Na pracovnú zmluvu, zaujímavé 
finančné ohodnotenie od 2000 do 

3000€ netto/mesačne, sociálne 
a zdravotné zabezpečenie v Nemecku, 

možnosť poberania rodinných 
prídavkov, ubytovanie hradené.

Odporúčame očkovanie

 15 inštalatérov sanity a kurenárov 
 15 zváračov MIG MAG 135 – v dielni  
 15 zámočníkov – skladačov podľa 
   výkresov v dielni

Firma Grosse - Vehne Transport Slovakia s.r.o.
prijme do pracovného pomeru

vodičov MKD VP skupiny "C+E"
Odmena: mesačne 900€ brutto + prémie 

+ príplatky + cestovné náhrady 
možnosť zárobku 1.800 - 2.500€/mesiac
Kontakt: 00421 917 999 400 

e-mail: dispo@gvslovakia.eu 13
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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.

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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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
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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
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Posledný decembrový deň nespája 
sa len s koncom starého roka, ale 
aj s polnočnými oslavami a prícho-
dom roka nového. Prvý január bol 
za Nový rok stanovený po zavedení 
gregoriánskeho kalendára v roku 
1582.

Naši predkovia sa v starom roku 
snažili najmä dobehnúť všetky „resty“. 
Zasadala obecná rada, volil sa napr. 
richtár, prebiehala inventarizácia aj 
finančné zúčtovanie. Ak zvýšili nejaké 
peniaze, usporiadalo sa pre ľudí drob-
né pohostenie na trovy mesta či dedi-
ny. Takéto oslavy sa však diametrálne 
líšili od tých dnešných, ktoré poznáme 
a praktizujeme. Podobali sa skôr via-
nočným sviatkom a tradíciám, pričom 
aj v tento deň sa konala významná bo-
hoslužba.

V domácnostiach sa napríklad ne-
smelo prať ani vešať bielizeň, pretože 
ten, kto by ju vešal, by mohol ťažko 
zomierať alebo obesiť sa. Poslednému 
dňu v roku sa hovorievalo aj „babí 
deň“.

Na Silvestra chodili po dedine ta-
kzvané baby, dvaja muži prestrojení 
za ženy. Jeden so slameným vencom a 
zvoncom, druhý v kožuchu, na ktorom 
mal sukňu zo slamy, prepásanú po-
vrieslom.

Ženy mali za úlohu túto slamu trhať 
a vkladať sliepkam do kurína, aby aj v 
budúcom roku dobre znášali vajíčka. 

Silvestrovskej noci a príchodu Nového 
roku sa pripisovala zvláštnu moc. Veri-
lo sa, že čo sa v tú noc bude snívať, to 
sa aj splní.

Príchod Nového roka oslavovali 
už v dávnej Mezopotámii od roku 2000 
pred Kristom. Riadili sa ale iným ka-
lendárom. Asi v polovici marca oslavo-
vali koniec roka. Pre našich predkov to 
malo istý význam. Koniec roka slávili 
spolu s jarnou rovnodennosťou.

Až v roku 46 pred naším letopoč-
tom, zaviedol rímsky vládca Caesar 
nový – Juliánsky kalendár. Tak padlo 
rozhodnutie, že 1. január bude prvým 
dňom Nového roka. Takto je to dodnes.

Meno aj deň, kedy sa koniec roka 
oslavuje, nesie v sebe symboliku. Po-
sledný decembrový deň je v rímskej 
liturgii zasvätený pamiatke pápeža 
Silvestra I. Ten vládol v čase striedania 
významných etáp kresťanstva. Koniec 
prenasledovania kresťanova a začiatok 
nových časov.

Na Silvestra si aj trochu pospite

» red
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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


