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> oleje (aj do záhradnej techniky)

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

PREDAJ

> náprav > spojok
> rozvodov > bŕzd

> tlmičov

SERVIS

VÝMENA
motorových olejov, filtrov
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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
LUČENEC, Karmána 12/20

www.kolac.sk

Cafe & Wellness
Molnar

0911 220 979
LUČENEC, Jokáiho 1274/2a
www.wellnessmolnar.sk

Po – So: 7.00 – 18.00

Ne: 9.00 – 18.00 Kaviareň: 8.00 – 21.00

Wellness: 15.00 – 21.00

Pia – So: do 22.00
Objednávky na Veľkonočné
sviatky prijímame do 11. 4.

Výdaj 14. 4. alebo 16. 4. Sauny, vírivky, soľná jaskyňa
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NÁBYTOK
VAMARK

BRIKETY
PELETY

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

0905 48 48 48

K
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Príjmeme
operátorov/ky výroby
do automobilového priemyslu

v Kriváni.  
Práca na tri zmeny. 

Základná mzda 650€-800€/brutto 
+ príplatky a odmeny + príspevok 

na dopravu až do výšky 50€ + 
nástupný bonus 50€. 
e-mail: cv@mahax.sk

Ponuka
práce

Pre viac info: 0948 867 761
Mahax Slovakia, s.r.o.
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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)

» Kúpim akékoľvek motor-
ky JAWA, ČZ ,Simson aj diely. 
0949 505 827
» Kúpim starodávny bicykel 
aj nekompletný, rôzne diely 
(kolesá, svetlá, kostry, atď).
tel. 0907 687634

» Kúpim hd kože tč 0948 
799 362

» 45-ročná hľadá muža z LC 
na diskrétne zoznámenie. 
Tel. 0951 810 372

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    

Občianska
riadková
inzercia

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

Príklad:
RP LC 12 Predám kočík,
0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. Upozornenie! Služba 
nefunguje u operátora 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť 
v ľubovoľných iných našich no-
vinách, LC zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zadnej 
strane vľavo dolu. Službu Plat-
baMobilom.sk technicky zabez-
pečuje ELET, s.r.o.

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    
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www.novogranit .sk

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 
0 9 4 8  6 1 2  1 2 3 ,  0 9 4 8  9 1 6  7 2 7  z ichova@ai i . sk

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

• PILČÍK 
Priemerná mzda 1.000,- € brutto

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

VYKÚPIME
STARÉ PERIE

driapané, nedriapané

• Paplóny • Vankúše

• Duchny z peria
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 0950 266 604 0950 266 604

OBNOVA PLECHOVEJOBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHYa ETERNITOVEJ STRECHY

BITU FLEX s.r.o. 

OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY

AKCIOVÁ ZĽAVA PRE SENIOROV
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Peter Kucej  •  Nejedlého 17, Lučenec  •  www.slovexpres.sk

AUTOSERVIS
0911 870 299

UMYVÁRKA
0915 834 386

sme tu pre vás

46,00 €
54,00 €
48,00 €
62,00 €
66,00 €

109,00 €
117,00 €
114,00 €
111,00 €

72,90 €
83,00 €

SAVA 185/60 R14
Nokian 185/65 R15
Kingstar 205/55 R16 XL
Hankook 205/55 R16
Nokian 205/55 R16
Nokian 215/50 R17
Nokian 215/60 R17
Nokian 225/45 R18
Hankook 235/45 R18
Fortune 245/40 R18
Nexen 255/35 R19

40,00 €
25,00 €
60,00 €
55,00 €
48,00 €
82,00 €
67,00 €
92,00 €
99,00 €
95,90 €

149,00 €

Fortune 165/70 R13
Starfire 175/70 R14
Nokian 195/65 R15 XL
Nokian 195/45 R16 XL
Sebring 205/45 R16
Nokian 205/50 R17
Nokian 215/45 R17
Nokian 215/50 R17
Hankook 225/50 R17
Nokian 235/60 R18
Dunlop 255/40 R19

AUTOSÚČIASTKY
0907 870 299

PNEUCENTRUM
viac ako 50 značiek pneu

0918 892 002
PNEUSERVIS

Dopredaj zimných pneumatík za staré ceny

Predpredaj letných pneumatík za staré ceny

INZERCIA

0905 915 039

23. februára 1455  
Johannes Gutenberg začal hromadné tlačenie tzv. Gutenbergovej 
Biblie, prvej Biblie, ktorá sa na svete objavila vo väčšom náklade.

Výročia a udalosti

Veličina ako voda – bez farby, chuti, 
vône a zápachu. Bez vody nevieme 
prežiť pár dní, hodnotu a význam 
času pre náš život si uvedomujeme 
až v jeho záverečnej fáze.

Počúvam práve českého herca 
Václava Koptu. Rozpráva o čase z jeho 
pohľadu. Nie ako tí naši (nielen herci), 
o frajerkách, peniazoch a dovolenkách 
z ich pohľadu. „Nikdy som sa neflákal, 
v našej rodine bol systém, každý mal 
nejakú prácu. Ale nikdy som netušil, 
že čím je človek starší, tým viac tej prá-
ce má. Na starobu prichádza čas, keď 
nevieme, kam skôr skočiť. Akoby sa 
hodina zmenila na desať minút. Až v 
seniorskom veku zistíme, že čas si treba 
vážiť už od mladosti. Nič iné, ako čas 
nemáme, ostatné sú banality.“Hovorí 
pán herec, Václav Kopta, ktorý si počas 
pandémie privyrábal ako vodič autobu-
su na pravidelnej linke MHD v Prahe.

Počúvam, že ten  ten mladý človek 
je zase tam a onam, tá je zas v inom štá-
te, tamtá na dovolenke, ktorá trvá už 
niekoľko mesiacov. Zabíjači času, toho 
vlastného. A veční hľadači zázrakov a 
pokladov súčasne. Pritom to najcennej-
šie, čím disponujú a vládnu, je čas. Pre-
flákaný život. A keď na to dôjdu aj sami, 

už je neskoro. Nejde o to, že by okrem 
dlhov nič nemali, ale oni už dávno 
stratili aj svoje ja. Svoju osobnosť. Stali 
sa masou a prestali ako jedinci tvoriť, 
budovať, zvelebovať.

Život je boj o život. Poznajú to dob-
re tí, ktorí by šťastní pracovali, keby 
mali kde a na čom, prípadne u koho. 
Poznajú to veľmi dobre „neperspektív-
ni“ ľudia po päťdesiatke, ktorých nikto 
nezamestná, lebo „nie sú dosť dyna-
mickí“.

Žijeme vo svete obrátených hodnôt, 
v ktorom tie najdôležitejšie nezname-
najú absolútne nič. Vrátane času. Len-
že, život nie je video, ktorá sa dá púšťať 
odznova a odznova. Život túto funkciu 
nemá. Ak sa raz blížime k jeho záveru, 
niet možnosti návratu. A zostávajú iba 
výčitky. V tom lepšom prípade. Mnohí 
nazývajú životom hodnotové živore-
nie. Biologickú existenciu. 
Podľa možnosti čo najpo-
hodlnejšiu. Lenže – nie!

„Nečakajte na zá-
zraky. Celý váš život je 
zázrak.“ —  Albert Ein-
stein.

Všetko dobré v 
živote vám želá

Čas

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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25. februára 1948  
bol dovŕšený Februárový prevrat, alebo podľa komunistov Víťazný 
február, komunistický prevrat v Česko-Slovensku.

Výročia a udalosti

Maturita pozostáva z testu, sloho-
vých prác a z ústnej odpovede. Je 
vyústením štúdia na strednej škole. 
Na nej žiaci preukážu, čo sa naučili 
za celé štúdium. Súčasní maturanti 
však majú ťažkú situáciu. Zažili dva 
roky, keď sa striedalo prezenčné 
štúdium s online vyučovaním. Teda 
neraz boli odkázaní na seba. 

Nie všetci tento režim zvládajú. 
Preto požiadavku študentov, aby sa 
zrušili aj tento rok maturity, považujem 
za opodstatnenú. Zrušenie maturity 
zohľadňuje situáciu, ktorá sa pre Covid 
19 deje v školách. Učitelia ani žiaci ne-
boli pripravení na online vyučovanie, 
a to mohlo mať nedostatky. Nedá sa 
povedať, ako som to zažil v nejednej 
diskusii, že sa žiaci na online štúdium 
vykašľali, flákali sa a zabávali. Isto, sú 
aj takí. Ale sú aj takí, ktorým tento typ 
štúdia nevyhovuje a nevedia ho spra-
covať tak, aby sa dostatočne naučili.  
Nehovoriac o strate sociálnych kon-
taktov. Nepridalo tomu ani to, že zrazu 
mnohé školy zadávali množstvo úloh 
a známkovali viac ako počas bežnej 
výučby. Tým zaťažili aj rodičov a pri-
pravili žiakov o oddych. To mohlo ústiť 
do rezignácie i ľahostajnosti. Pritom aj 
online vyučovanie sa dá viesť efektív-
ne, humanisticky a bez nátlaku.  

V tejto situácii minister školstva B. 
Gröhling zrušil po dva roky maturity. 
Tým nastolil trend, na ktorý si žiaci 

zvykli, a je jasné, že dnes požadujú 
opäť zrušenie maturít. A ak súčasní 
tretiaci opäť zažijú covidové zatváranie 
škôl, tak budú mať za sebou tri roky 
prerušovaného štúdia. 

Maturitu bolo možné realizovať. 
Mohli sa zredukovať štandardy, prispô-
sobiť ich aktuálnej situácii. Aj ochran-
né opatrenia by sa dali zachovať, keby 
sa to nechalo na školách a nie na roz-
hodnutí ministra, ktorý by najradšej 
odstránil všetko učenie. Ak by sa ma-
turity mali zrušiť, má to byť oznáme-
né na začiatku školského roka, aby sa 
školy na to pripravili a počítali s tým. 
Ministerstvo má aj predvídať. Nesmie 
sa stať to, že školy v septembri nevedia, 
či sa maturita zmení alebo zruší, ako sa 
to už stalo. Takže tu možno pripisovať 
lajdácky prístup ministerstvu, nie žia-
kom, ktorí sa oprávnene obávajú, že 
nie sú dostatočne pripravení.

Osobne by som maturity v tomto 
čase už nerušil. Ale politický zásah 
môže všetko zmeniť. Považoval by som 
to však za neférové konanie, keďže od 
septembra sa učitelia maturantov sna-
žia so žiakmi intenzívne opakovať, aby 
na skúške dospelosti uspeli. Navyše 
sa tým otvára otázka, či vôbec chceme 
maturitu. Ak nie, čo bude výstupom 
stredoškolského štúdia? Toto sú otáz-
ky, na ktoré sa má odpovedať bez ohľa-
du na pandemickú situáciu. 

Maturita v rukách B. Gröhlinga

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg

Čudný pán, ktorý vymyslel Facebook, 
informoval svet, že má novú víziu. Ma-
nipulovanie ľudí na fejsbúku chce roz-
šíriť na virtuálnu meta platformu, na 
ktorej budú ľudia tráviť stále viac času. 

Technologické firmy vyvíjajú rôzne 
zariadenia a programy, aby nás vytrhli z 
reálneho sveta a napojili na svet virtuál-
ny. Lenže niečo podobné robia aj predaj-
covia drog. Mohli by sme argumentovať, 
že drogy ničia ľudské zdravie a pobyt vo 
virtuálnom internetovom svete nie. Nie je 
to pravda. Vznikajú poruchy sústredenia 
a poškodenia mozgu.

Kedysi podnikatelia zbohatli na tom, 
že vyrábali niečo užitočné pre ľudí. Baťa 
začal vyrábať topánky a priemyselné 
mestá. Ford vymyslel výrobu automobi-
lov dostupných pre bežných ľudí. Zbyněk 
Frolík v Linete vyrába nemocničné lôžka, 
ktoré zlepšujú kvalitu života pacientov. 

Potom prišla éra svetových boháčov, 
ktorí nám priniesli reklamné internetové 
platformy. Umožňujú ľuďom zverejňovať 
texty, fotografie a videá a zbierajú o nich 
informácie. Z týchto informácií sa umelá 
inteligencia o nás učí stále viac a viac - aby 
nás mohla bombardovať presne cielenou 
reklamou, ovplyvňovať naše vedomie a 
manipulovať nás. Tieto nástroje už dnes 

dokážu vyhrať v krajine voľby alebo roz-
pútať revolúciu, či vojnu. Virtuálny svet 
sa stáva hrozbou reálneho sveta. Najskôr 
odpúta ľudí z reality a potom im ovplyv-
ní myslenie a rozhodovanie. Všetko pod 
pláštikom nevinnej zábavy na internete.

Chorobami dnešného sveta sú osa-
melosť, egoizmus, individualizmus a 
agresivita. Ich živnou pôdou je naše vy-
trhnutie z reálneho sveta a pripútanie na 
virtuálnu platformu Marka Zuckenberga. 
Európska únia ho chce obmedziť a on sa 
vyhráža, že nám vypne svoje škodlivé 
programy. Bolo by dobré, keby splnil svo-
je sľuby.

Nezávidím týmto ľuďom bohatstvo, 
ale spôsob jeho nadobudnutia pripomína 
mafiu, ktorá v minulosti ovládala obchod 
s alkoholom a drogami. Zostaňme na 
zemi. Všímajme si ľudí okolo nás a pomá-
hajme im. Buďme prepo-
jení s prírodou, chráň-
me ju a čerpajme z nej 
silu. Raz príde čas, 
keď odídeme z tohto 
sveta. Ten druhý svet 
však bude iný, ako 
nám pripravu-
jú internetoví 
blázni.

Virtuálny svet

» Ján Košturiak
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ZUZKIN SMIECH NÁM ZNIE V UŠIACH STÁLE
Zdravotné klaunky primárka Ritka a sestrička 
Bodka opatrne klopú na dvere trojročnej Zuzky na 
detskej onkológii. „Môžeme vojsť?“ pýta sa primár-
ka Ritka. Zuzka sedí v detskej stoličke, papá chrumky 
a uprene pozerá do tabletu. „Áno, nech sa páči!“ od-
povie mamička. Klaunské doktorky začínajú hrať 
pesničku na ukulele a pomaly sa blížia k Zuzke. Tá ich 
vytrvalo ignoruje a tvári sa, že ju nezaujíma nič, len 
chrumky a rozprávka. Primárka Ritka sa chopí situá-
cie: „Zuzka, chceli sme ťa pozdraviť a zároveň ti pred-
staviť sovu Rózu, ktorá sa na teba veľmi teší. Ak sa s ňou 
chceš zoznámiť daj mi signál tak, že kusneš do chrum-
ky.“ Zuzka kusne. Inak to samozrejme ani nemohlo 
byť. „Sláva, môžeme zavolať Rózu, Zuzka súhlasila!“ ra-
dostne povie Ritka. Zuzka je vytrvalá a stále sa tvári, 
že tam nie sme. Vtom Ritka vytiahne z vrecka Sovu 
Rózu v podobe hnedej maňušky. Róza pristáva na 
Zuzkinom stolíku a chce spievať. Pri umeleckej po-
klone si narazí zobák do Zuzkinho stolíka. Výbuch 

detského smiechu. Róza sa začína opakovane klaňať a opa-
kovane búchať do stolíka. Potom začne Zuzke papať chrum-
ky. Zuzka sa zo srdca smeje a začína ručná naháňačka. Zuz-
ka chce Rózu chytiť, ale tá je rýchla a vždy sa schová. Nako-
niec sestrička Bodka začne hrať pesničku a Róza ukáže svoj 
spevácky raperský talent. Na záver sa samozrejme ukloní. 
Opäť si narazí zobák o stolík, ale tentokrát od únavy zaspí. 
„Joj! Róza sa nám po tomto umeleckom výkone riadne unavi-
la!“ konštatuje primárka Ritka a berie Rózu do vrecka zdra-
votného plášťa. Vtedy Róza začne chrápať. Ďalší výbuch 
smiechu. „Ďakujeme ti Zuzka, že si Rózu uspala, lebo Róza 
je nezmar, nie a nie spať!“ povie potichu sestrička Bodka 
a obe doktorky sa začnú opatrne vytrácať z izby. Zuzka im 
s úsmevom kýva a pri pohľade na mamičku je vidieť, ako jej 
stekajú slzy po tvári. Tiež sa usmieva. Šťastný moment. Ten 
Zuzkin smiech od srdca nám v ušiach znie stále. 

Pošlite svoje 2 % o. z. ČERVENÝ NOS Clowndoctors, aby choré deti v nemocniciach zažívali šťastné momenty, 
aké vo svojom príbehu popísala Katarína Baranová alias primárka Ritka. Viac informácií na www.cervenynos.sk.
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„V parlamente máme 70 poslancov 
s menej ako 5000 preferenčnými 
krúžkami. Z nich je 49, čo získali me-
nej ako 3000 krúžkov. A 13 poslancov 
dostalo menej ako 1500 krúžkov,“ 
zdôrazňuje Michal Kaliňák ústred-
ný riaditeľ kancelárie ZMOS.

70 poslancov NR SR teda rozhoduje 
a riadi Slovensko. Pri inom volebnom 
systéme nedostali ani do obecného za-
stupiteľstva! Michal Kaliňák je presved-
čený, že je čas na zmenu. Fungovanie 
jedného obvodu musí skončiť. A preto 
ZMOS spúšťa celoslovenskú petíciu, 
ktorej výsledkom má byť úspešné re-
ferendum o zmene Ústavy Slovenskej 
republiky, tak, aby bol počet volebných 
obvodov pre parlamentné voľby rovna-
ký, ako je počet samosprávnych krajov. 
Spusteniu petície predchádzal protest, 
ktorý zorganizovalo ZMOS. „Protest 
nebol o túžbe po moci, ale o prihláse-
ní sa k zodpovednosti,“ hovorí Michal 
Kaliňák. A dodáva, že protest nebol ani 
proti vláde, ani proti politikom, ale bol 
za to, čo požadujú samosprávy, lebo to, 
je to, čo potrebujú ľudia na celom Slo-
vensku. Komunál má podľa Kaliňáka 
70 percentnú dôveru u ľudí a tá nemô-
že byť ignorovaná. Protest nebol proti 
niekomu, ale bol pre niečo. Bol pre ľudí, 
ktorí žijú na celom Slovensku, aj v tých 
najodľahlejších regiónoch. Protest bol o 

neadekvátnej komunikácii štátnej exe-
kutívy a o chýbajúcich odpovediach na 
požiadavky miest a obcí. „Bol o tom, čo 
nie je dobré. O tom, že sa porušujú le-
gislatívne pravidlá a nič sa nedeje. Bol o 
tom, že na komunál zase idú povinnosti 
bez peňazí. Bol o tom, že to, čo sa kriti-
zovalo v minulosti, sa stalo štandardom 
aj teraz,“ povedal Michal Kaliňák. 

Predstavitelia ZMOS na tlačovej be-
sede informovali o celoslovenskej petí-
cii, ktorej výsledkom má byť úspešné 
referendum o zmene Ústavy Slovenskej 
republiky, tak, aby bol počet volebných 
obvodov pre parlamentné voľby rovna-
ký, ako je počet samosprávnych krajov. 
„Parlament by mal byť volený podľa 
pravidiel, ktoré vyhovujú viac voličom, 
ako straníckym centrálam“ tvrdí Mi-
chal Kaliňák.

Zmena smerom ľuďom, k ich každo-
dennosti, obavám, problémom a  otáz-
kam, podľa Kaliňák nemôže prísť bez 
toho, aby sme si volili poslancov pria-
mo. Do parlamentu podľa neho patria 
poslanci, ktorých si vyberú ľudia a nie 
poslanci, ktorí sa v  parlamente ocitnú 
len so stovkami preferenčných krúžkov, 
ale kvôli vďaka dobrému miestu na kan-
didátnej listine, kde ich posunuli pred-
sedovia jednotlivých politických strán. 

Volebný systém je skorodovaný.

Michal Kaliňák: Niektorí politici 
sa zmeny obávajú ako čert kríža

» Gabriela Fedičová
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RENAULT CLIO
zvýhodnenie do výšky

až 1000 €

zimné pneumatiky

pri financovaní Renault Easy

vozidlá ihneď k odberu

v benzínovej aj E-Tech hybridnej verzii

ihneď
k odberu

7
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KÚPIM MALOTRAKTOR 
AGZAT, VARI, kovadlinu, zverák

Tel: 0950 735 425
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Miesto výkonu práce: Dolná Strehová (Bušince)
Ponúkame: stabilné zamestnanie, prácu na
živnosť (po dohode možnosť TPP), pravidelné
prémie, zaujímavý príplatok za nadčasy
Požiadavky: technické myslenie, zodpovednosť
chuť pracovať
Mzdové podmienky (brutto): 1000 - 1800 €
/mesiac (celková výška mzdy v závislosti
od skúseností, počtu odpracovaných hodín 
alebo výberu druhu pracovného pomeru)
Nástup: možný ihneď

HĽADÁME DO NAŠEJ VÝROBY

Operátor CNC sústruhu

info@skillmetal.sk

+421 903 250 533

Ľudí s ochorením COVID-19 neustá-
le pribúda a priamo na jeho liečbu 
nie sú bez lekárskeho predpisu do-
stupné žiadne lieky. Pri ľahkom, či 
miernom priebehu ochorenia však 
v domácej liečbe môžete podľa rád 
odborníkov siahnuť po viacerých 
liekoch, ktoré nie sú viazané na le-
kársky predpis a zmierňujú i potlá-
čajú príznaky.

Horúčka a bolesť - Na tieto prízna-
ky sú dostupné viaceré lieky s obsahom 
paracetamolu, ibuprofénu a kyseliny 
acetylsalicylovej (tá však nie je vhodná 
pre deti do 15 rokov). Je možné použiť 
aj lieky s obsahom naproxénu a diklo-
fenaku. Dajte si však pozor na správne 
dávkovanie. Pri vysokých horúčkach je 
vhodné zníženie telesnej teploty aj po-
mocou vlažnej sprchy.

Kašeľ - Ešte pred silnejším rozvi-
nutím príznakov ochorenia je vhodné 
užívať lieky s obsahom ambroxolu, 
alebo bromhexínu, ktoré okrem toho, 
že podporujú vylučovanie a zriedenie 
hlienu, v laboratórnych podmienkach 
preukázali schopnosť znížiť prienik 
vírusu do buniek, avšak v tomto smere 
prebiehajú ďalšie štúdie.

Horné dýchacie cesty - Ak sa u 
vás prejavia príznaky ako zúženie dý-
chacích ciest, nádcha alebo vysušená 
sliznica nosa, je vhodné siahnuť po lie-

kových formách ako napríklad kvapky, 
spreje alebo výplachy. Tie, ktoré obsa-
hujú roztoky soli (napríklad morská 
voda) je možné používať aj dlhodobo. 
Tie, ktoré obsahujú liečovo uvoľňujúce 
opuch sliznice (xylometazolín, oxyme-
tazolín, nafazolín, tramazolín) je mož-
né používať iba akútne a to tak, aby 
dĺžka používania nepresiahla 7 dní.

Bolesť hrdla - V lekárenskej praxi 
je dostupné veľké množstvo lokálne 
účinkujúcich liekov v rôznych for-
mách – kloktadlá, spreje, a žuvacie 
tablety. Obsahujú lokálne účinkujúce 
dezinfekčné látky, antiseptiká a lokál-
ne anestetiká. V prípade, že tieto lieky 
máte doma, skontrolujte dobu ich pou-
žiteľnosti, ktorá je vyznačená na obale.

Ako zmierňovať príznaky 
ochorenia COVID-19 doma

» Renáta Kopáčová
Informácie poskytla Slovenská lekárnická 

komora
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Ak dôchodcovia na dlhší čas zmenia 
adresu, na ktorej sa zdržiavajú, mali 
by Sociálnu poisťovňu o tom informo-
vať. Adresu trvalého bydliska dôchod-
cu, či jej zmenu Sociálna poisťovňa re-
gistruje, ale o zmene jeho pobytu bez 
nahlásenia sa nemá odkiaľ dozvedieť. 

Vďaka oznámeniu adresy sa infor-
mácie, ktoré Sociálna poisťovňa zasiela, 
dostanú do rúk dôchodcu riadne a včas. 
Sociálnu poisťovňu by mal dôchodca 
informovať o zmene adresy, na ktorej sa 
zdržiava, predovšetkým vo vlastnom zá-
ujme, a to do ôsmich dní. Ak sa dôchodca 
presunie na inú adresu bez zmeny trvalé-
ho či prechodného pobytu a novú adresu 
Sociálnej poisťovni neoznámi, môže sa 
stať, že nedostane do rúk poštovú zásiel-
ku, ktorú očakáva, pretože prišla na adre-
su nahláseného pobytu.

V období začiatku kalendárneho roka 
sa Sociálna poisťovňa stretáva s tým, že 
niektorí poberatelia dôchodkových dá-
vok nedostanú napríklad rozhodnutia o 
valorizácii dôchodku alebo aj samotnú 
dôchodkovú dávku, ak ju poberali v hoto-
vosti, pretože sa zdržiavajú mimo svojho 
trvalého bydliska. O takejto zmene sa So-
ciálna poisťovňa dozvie len vtedy, ak jej 
ju oznámi sám dôchodca. Čo sa týka ad-
resy trvalého alebo prechodného pobytu, 
tie Sociálna poisťovňa získava z Registra 
fyzických osôb a nie je potrebné ich ozna-

movať.
Ako dôchodca oznámi zmenu adresy, 
na ktorej sa zdržiava?

Zmenu adresy oznámi písomne. Môže 
tak urobiť jedným zo spôsobov, ktorý si 
vyberie:
• neformálnou žiadosťou o zmenu adresy, 
ktorú odovzdá vo svojej pobočke Sociál-
nej poisťovne
• listom adresovaným ústrediu Sociálnej 
poisťovne (Sociálna poisťovňa, ústredie, 
Ul. 29. augusta č. 8, 813 63 Bratislava 1)
• prostredníctvom e-schránky (ak ju má 
aktivovanú a využíva elektronický ob-
čiansky preukaz – eID)
• počas pandémie aj podpísanou žiados-
ťou (skenovanou) a jej zaslaním pros-
tredníctvom formulára pre otázky alebo 
v prílohe mailu na adresu podatelna@
socpoist.sk

Sociálna poisťovňa následne zaregis-
truje novú adresu, na ktorej sa dôchodca 
zdržiava. Takto si ho zásielka zo Sociálnej 
poisťovne vždy nájde a vyhne sa nedoro-
zumeniam s nedoručenou poštou.

Dôchodcovia: Nezdržiavate sa 
na adrese svojho trvalého pobytu? 

» red
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Spoločnosť  

AQUA-VITA, s.r.o. 
Bratislava

príjme

do trvalého pracovného pomeru 

STAVEBNÝCH ROBOTNÍKOV

Jedná sa o práce na mostoch a cestách 
po celej SR. Pracuje  sa na turnusy.

PLAT: od 1  000€/mesačne v  čistom + cestovné 
náhrady (diéty) 200€/mesačne. Preplácame 
cestovné, ubytovanie a  osobné vybavenie za-
mestnanca

NÁBOROVÝ PRÍSPEVOK:  1 000€

Kontaktná osoba: Tibor Kohút
Kontakt: 0905 298 715
Email: aquavita@aquavita.sk       
 02/434 22 350

Do jubilejného ročníka Parasport24 tour  
sa chcú zapojiť už tri kraje - Žilinský, 
Trenčiansky a Spišský, uviedol organi-
zátor akcií a šéf občianskeho združenia.

Charitatívne podujatie Parasport24 
tour odštartuje 16. apríla v Žabokrekoch 
pri Martine Turčiansky beh. Podľa šéfa 
občianskeho združenia Parasport24 Mi-
roslava Buľovského budú súčasťou 15. 
ročníka aj Trenčiansky beh 14. mája a 
Spišský beh 10. septembra. Výťažok z tur-
né poputuje vybraným sociálne slabým 
rodinám, hendikepovaným jednotliv-
com aj inštitúciám.

Účastníci doterajších ročníkov prebi-
cyklovali spolu takmer 4000 kilometrov. 
„Spolu sme vyzbierali pomoc v hodnote 
takmer 350.000 eur. Každý, komu sme 
pomohli, s nami pomáha ďalej. Preto 
zväčšíme našu akciu a zároveň vymení-
me druh športu. Bicyklovanie zameníme 
za beh a nordic walking, kde sa môže 
zapojiť viac ľudí,“ vysvetlil organizátor 
akcií a šéf občianskeho združenia.

Doplnil, že do jubilejného ročníka 
chcú zapojiť tri kraje - Žilinský, Trenčian-
sky a Spišský. „Ale hlavne je naším cieľom 
zapojiť nielen tisícky bežcov priamo na 
akciách, ale aj vo svete takzvaným virtu-
álnym behom. Bude sa dať behať v mieste 
bydliska, na dovolenke, skrátka kdekoľ-
vek. O to sa postaráme propagáciou na 
sociálnych sieťach,“ dodal Buľovský.

„Žijeme ťažšiu dobu na organizova-
nie akýchkoľvek podujatí. Preto je po-
trebné veci meniť tak, aby bolo možné 
plniť ciele, ktoré si dávame. Stále platí 
moje motto ‚cestu nájdeme, alebo si ju 
urobíme‘. Teraz sme si našli novú a vďaka 
skvelým ľuďom ju aj zvládneme, aby sme 
pokračovali v pomoci iným,“ uzavrel Mi-
roslav Buľovský.

Občianske združenie P&ARASPORTt24 
vzniklo v roku 2006 a venuje sa organizá-
cii rôznorodých projektov na podporu ľudí 
s hendikepom, ktorí ako jednotlivci majú 
obmedzené podmienky na získavanie fi-
nančných a iných prostriedkov pre vlast-
ný rozvoj. Tým ktorým pomôže, potom 
ďalej pomáhajú hlavne sociálne slabším 
rodinám po celom Slovensku. Všetky in-
formácie nájdete na www.parasport24.
com. Krátky zostrih, ako PARASPORT24 
pomáha nájdete na https://www.youtube.
com/watch?v=98rvXGMW3ow

Charitatívny beh na pomoc 
sociálne slabým rodinám

» red
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PRÁCA
V HOLANDSKU

MONTÉR – MONTÁŽ MINIBAGROV
PRACOVNÉ PONUKY:

Technické znalosti nutné, prax je výhodou,
komunikatívna angličtina je vítaná

SERVISNÝ TECHNIK MINIBAGROV
Ideálny kandidát je samostatný
skúsený montér/technik s praxou,
komunikatívna angličtina je vítaná

POMOCNÝ PRACOVNÍK V CESTNEJ
INFRAŠTRUKTÚRE/GROUND WORKER

Ideálny kandidát je prakticko-technický typ, prax je vyhodou

RÔZNE SEZÓNNE ZBERY
OVOCIA (jahôd, malín, jablk, hrušiek)

Kontakt: +31 630 607 366
Jana van Doremaele (hovorí slovensky)
vandoremaele@vandoremaelepdh.nl
Facebook: Jana van Doremaele

Ubytovanie, preprava do práce,
zdravotné poistenie zabezpečené.

10,48 €/h
BRUTTO

14,32 €/h
BRUTTO

12,95 €/h
BRUTTO

12,95 €/h
BRUTTO
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STAVEBNÉ
STAVEBNÉ

PRÁCEPRÁCE

BELGICKO
BELGICKO

STAVEBNÉ

PRÁCE

BELGICKO

MURÁRSKE, LEŠENÁRSKE,
MALIARSKE PRÁCE

PRÁCA NA ŽIVNOSŤ

UBYTOVANIE ZABEZPEÈENÉ

PLAT 3000 – 3500 EUR

0944 552 311

HLAVAJPAVEL@GMAIL.COM

V súvislosti s medializovanými vý-
skytmi diviačej zveri v intravilánoch 
miest Ministerstvo pôdohospodár-
stva a rozvoja vidieka SR opakovane 
podáva pomocnú ruku samosprávam 
na Slovensku. 

V uvedených prípadoch je nevy-
hnutné, aby samosprávy bezodkladne 
kontaktovali Štátnu veterinárnu a po-
travinovú správu SR na určenej adrese 
sekretariat-UR@svps.sk . V zmysle zá-
kona o poľovníctve nemôžu poľovníci 
so strelnými zbraňami loviť diviačiu 
zver v intravilánoch miest a obcí. Preto, 
ak obyvatelia spozorujú diviačiu zver v 
obývaných oblastiach je potrebné, aby 
bezodkladne kontaktovali príslušný 
obecný alebo miestny úrad. Samosprá-
va výskyt takejto zveri nahlási ŠVPS SR 
na adrese sekretariat-UR@svps.sk . Na 
miesto bude vyslaný veterinárny lekár, 
ktorý zviera imobilizuje.

MPRV SR upozorňuje občanov, aby 
spozorované zvieratá neplašili, nefo-
tili a neodháňali, pretože tým môžu 
spôsobiť, že privolaný veterinárny le-
kár nahláseného diviaka už nenájde a 
problém sa tak opakuje. Postup je teda 
kontaktovať najprv samosprávu, ktorá 
následne kontaktuje priamo sekreta-
riát ŠVPS. Agrorezort chce znížiť stavy 
diviačej populácie o 100-tisíc kusov. 
Mäso zo zdravých jedincov sa má obja-

viť na pultoch slovenských obchodov, 
informoval na brífingu šéf MPRV Sa-
muel Vlčan. „Naším cieľom je ochrániť 
slovenské chovy ošípaných tak, aby 
naši spotrebitelia dostávali na stôl stále 
kvalitnú a bezpečnú slovenskú bravčo-
vinu,“ zdôraznil šéf agrorezortu.

Pre naplnenie tohto cieľa je podľa 
neho potrebné znížiť stav diviačej zve-
ri na Slovensku, ktorá môže voľným 
pohybom preniesť mor z postihnutých 
do zdravých oblastí. Je nevyhnutné ce-
loplošné riešenie, keďže zver hranice 
okresov nerešpektuje. Minister vysvet-
lil, že ak by AMO postihol chovy oší-
paných, mohlo by to znamenať škody 
vo výške až 100 miliónov eur, straty 
tisícok pracovných miest a zánik chovu 
ošípaných na Slovensku. „Ak neurobí-
me nič, tradičná slovenská zabíjačka, 
domáce jaternice, klobásy, slanina sa 
stanú minulosťou,“ zdôraznil.

Ako postupovať v prípade výskytu 
divej zveri v mestách a obciach

» red
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AIW - Práca pre opatrovateľky
    seniorov v Rakúsku 

Kritériá 
pre spoluprácu :

 opatrovateľský kurz a prax·

  dobrá znalosť nemeckého jazyka ·

·  vek 25 až 60 rokov
 

 • pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní 

• máme stále ponuky aj pre mužov!

• 14-dňové turnusy, rakúska živnosť

• sme partnerom rakúskeho Červeného kríža

 

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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CELOSVETOVÝ 
LÍDER

INŠTALÁCIA  
ZA 1 DEŇ

ROKOV ZÁRUKA  
A SERVIS

ROVNÉ PRE INTERIÉR

10%
ZĽAVA*

TOČITÉ PRE INTERIÉR

10%
ZĽAVA*

PRE EXTERIÉR

10%
ZĽAVA*

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

0800 162 162
�
Sme tu pre Vás po celom Slovensku 

* Táto kampaň sa vzťahuje iba na produkty zakúpené v tomto mesiaci.

�  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

SPÔSOBUJÚ VÁM VAŠE  
SCHODY DOMA PROBLÉM?
Máme pre Vás riešenie!
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