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

AUTOSERVIS
0911 870 299

PNEUSERVIS
0918 892 002

AUTOSÚČIASTKY
0907 870 299

OBJEDNÁVKY     0918 892 002

UMYVÁRKA
TEPOVANIE,

LEŠTENIE od 25 €
0915 834 386

ČISTENIE
KLÍMY OZÓNOM

OD 10 €
SERVIS

KLIMATIZÁCIE

OD 28 €

www.vianor.sk

sme tu pre vás
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KONTAKT: 0905 360 656

PREDÁM PALIVOVÉ DREVO
tvrdé, cer, dub, buk, pílenie

na dĺžku 33 cm, 25 cm, štiepané
5 m priestorových sypaných

cena

400 €
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! CHCETE ochranu pred BANKAMI, 
SÚDMI, EXEKÚTORMI a DRAŽBAMI ! 
 ! Kvôli dlhom volajte 0905 638 627 !

85
_0

94
7

46
-0

03
0

 PREDAJ 
MLÁDOK

DOMINANT
od 8.8. 2022

NA STRANE č.5

INZERCIA

0905 915 039



LC22-31 strana - 2

REDAKČNÉ SLOVO / SLUŽBY Najčítanejšie regionálne noviny
2

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

Ve¾ký Krtíš

Poltár

Luèenec

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   97.240 Bratislavsko Východ
BZ  106.540 Bratislavsko Západ
DS  34.320 Dunajskostredsko
GA  34.390 Galantsko+Šaliansko
HC  30.330 Hlohovecko+Sereďsko
KM  16.450 Komárňansko
LV  30.580 Levicko
MA  29.680 Malacko
NR  54.170 Nitriansko
NZ  35.050 Novozámocko
PK  22.970 Pezinsko
PN  41.870 Piešťansko+NM+MY
SC  35.420 Senecko
SE  36.750 Senicko+Skalicko
TO  41.930 Topoľčiansko+PE+BN
TN  59.870 Trenčiansko+DCA+IL
TT  49.930 Trnavsko
ZM  20.930 Zlatomoravsko

BB    56.200 Banskobystricko+BR
KY  29.300 Kysucko=CA+KM
LI  37.270 Liptovsko=LM+RK
LC    30.860 Lučenecko+VK+PT
MT    38.570 Martinsko+TR
OR    32.480 Oravsko=DK+NO+TS
PB    33.590 Považsko=PB+PU
PD     40.150 Prievidsko
ZV    38.400 Zvolensko+DT+KA
ZH  26.880 Žiarsko+ZC+BS
ZA  50.780 Žilinsko+BY

BJ  37.210 Bardejovsko+SK+SP
GE  30.830 Gemersko = RV+RS+RA
HU  27.190 Humensko=VT+SV+ML
KE  92.130 Košicko
KS  24.900 Košicko okolie
SL   12.940 Ľubovniansko
MI  31.260 Michalovsko+TV+SO
PP  41.520 Popradsko+KK
PO  49.940 Prešovsko+SB
SN  32.540 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 (30.860 domácností)

» Lacno predam: sezlon, 
truhlicu, kultivator, pisaci 
stroj. Vhodne na chalupu. 
0902 623 573

» Kúpim SIMSON, STELU, 
JAWU 90, 250, 350 aj diely. 
0949 505 827

» ODKUPIM STARE MINCE 
BANKOVKY A INE 0903 868 
361 

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    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

Občianska
riadková
inzercia

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na tejto strane

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 ne-
funguje u operátorov O2 a 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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VAŠA VLASTNÁ ELEKTRÁREŇ

Ušetrite na platbách za elektrinu až do 80%
Nespotrebovanú elektrinu môžete predať

Viete fungovať nezávisle od distribučnej siete

„ S L N K O  F A K T Ú R Y  N E P O S I E L A “

Viete e fufungngovovaťať nnezááviislle odd didistribuččnej siete

Andrej Perencsei  ×  0948 501 193  ×  perencseiovci@eprojekt.sk

Bezplatná cenová ponuka na počkanie
Montáž bez mimoriadnych zásahov do stavby
Buď virtuálna batéria s možnosťou nekonečného prenášania
energie alebo možnosť predaja nespotrebovanej elektrickej energie

Ako jediný poskytujeme záruku až 30 rokov na funkčnosť technológie
Za klienta vybavujeme všetku legislatívu s distribučnou spoločnosťou

Možnosť financovania s nulovými vstupnými nákladmi

FOTOVOLTIKA

Je to už pár rokov, čo som si v jed-
nom dámskom mesačníku prečítala 
zaujímavé odporúčanie: „Skúste si 
predstaviť ideálny variant, v kto-
rom sa vám splnili všetky sny a plá-
ny. Neklaďte si žiadne obmedzenia. 
Kde sa vidíte? Čo by ste chceli robiť? 
Už viete? A uberá sa váš život vy-
snívaným smerom? Ak nie, rýchlo 
otočte kormidlo. Zmeniť smer mô-
žete v akomkoľvek veku.“

Toto tvrdenie začalo okamžite za-
mestnávať moju myseľ. Javilo sa mi 
veľmi inšpiratívne, no zároveň sa vyná-
rali pochybnosti, myšlienky typu: „Čo 
ak sa to nepodarí? Čo ak sa cestou niečo 
pokazí? Čo ak moja loď narazí na plytči-
nu či uviazne v búrke? Čo ak nebudem 
mať dostatok síl, aby som otočila kor-
midlom tým správnym smerom alebo 
sa doplavila tam, kam ma to ťahá?“

Vtedy som si spomenula na blog 
istej zdravotnej sestry, ktorá sa starala 
o pacientov posledné týždne pred ich 
smrťou. Pýtala sa ich, čo najviac zo 
svojho života ľutujú, prípadne čo by 
spravili inak a zapisovala si ich spove-
de. Jednou z najčastejších vecí, ktorú 
umierajúci ľutovali, bolo to, že neusku-

točnili mnohé svoje sny a túžby.

Neistota, strach či obavy nás 
častokrát pripravujú o možnosť žiť pod-
ľa vlastných predstáv. Dusia nás, zvä-
zujú nám ruky aj nohy. Nemôžeme sa 
pohnúť vpred a prešľapujeme na mies-
te. Ak však chceme dosiahnuť to, po 
čom túžime, musíme prekonať aj tieto 
prekážky a nedovoliť strachu, aby nám 
stál v ceste k nášmu snu, aby ovplyvňo-
val naše rozhodnutia.

Žijeme len raz a náš čas na tomto 
svete je obmedzený. Neplytvajme ním 
na niečo, čo za to nestojí, nezaoberaj-
me sa tým, čo si pomyslia iní. Vždy 
stretneme nejakých pochybovačov či 
neprajníkov, ale rovnako aj ľudí, ktorí 
nás na našej ceste povzbudia a pomôžu 
nám, keď začne naša loď 
naberať vodu. Plňme si 
svoje sny a túžby. Mož-
no to nebude ľahké 
ani jednoduché a 
nie vždy sa všetko 
podarí na sto per-
cent, ale treba to 
skúšať.

Otočme kormidlom

» Renáta Kopáčová, redaktorka

10. augusta 2009  
ráno nastal výbuch v Bani Handlová, pri 
ktorom zahynulo 20 baníkov

Výročia a udalosti
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VEĽKÁ LETNÁ

AKCIA !AKCIA !
REZANIE MATERIÁLU

ZDARMA !ZDARMA !
ROZVOZ PO CELEJ SR

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

eshop.zenitsk.sk

Ultralight 2/10 
číra

10,57 €/m2 s DPH

-30%

Exolon 7/16 BF 
bronz

20,81 €/m2 s DPH

-25%
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www.novogranit .sk
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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

Celoročná akcia v predajni. 
Ľubovoľný mix 30 ks
zákuskov len za 25 €. Sauny, vírivky, soľná jaskyňa
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STUDNIARSKE
PRÁCE

JÁN FUNGÁČ – ZEMNÉ PRÁCE s.r.o.

• VÝKOP STUDNÍ
• PREHLBOVANIE STUDNÍ
• ČISTENIE STUDNÍ
0915 822 009
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8. augusta 1938  
vznik mesta Partizánske (Baťovany)

Výročia a udalosti
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Jeho pôsobisko je väčšie ako Rakúsko 
a Maďarsko dohromady. Súčasný 
takmer tisíc kilometrov dlhý vojnový 
front spadá takmer celý do jeho die-
cézy. Mestá sú pod neustálym ostre-
ľovaním. Pavlo Hončaruk naďalej s 
odhodlaním stojí pri svojich ľuďoch v 
Charkovsko-záporožskej diecéze.

44-ročný katolícky biskup hovorí o 
permanentnom napätí. „Neustále niečo 
očakávame, najmä keď dochádza k ostre-
ľovaniu a nie je jasné, kedy a kde udrie. 
Bomby dopadajú veľmi blízko nás. Viem, 
že strelu, ktorá ma zasiahne, nebudem 
počuť. Takže keď počujem výbuch, zna-
mená to, že som stále nažive. Sme pri-
pravení na náhlu a nečakanú smrť. Často 
chodíme k sviatostiam, najmä k spovedi.“

Cirkev na vojnovom území je živá a 
aktívna. Kňazi a veriaci pokračujú v mod-
litbách a v slávení liturgie, vždy podľa 
aktuálnych možností. Rehole a charita 
pracujú naplno. Pomáhajú distribuovať 
humanitárnu pomoc, veci pre deti, po-
traviny, plienky. Kňazi sú k dispozícii na 
rozhovor.

Miestnym ostalo niekedy len to, čo 
mali oblečené, pretože všetko zhorelo spo-
lu s domom. Niektorí ľudia potrebujú oble-
čenie, niektorí topánky, lieky alebo jedlo, 
niektorí potrebujú len podporu a niektorí 
miesto na bývanie. Iní potrebujú niekoho, 
kto odvezie ich rodinu do bezpečia.

Situácia sa neustále mení. Infraš-
truktúra v Charkove zatiaľ funguje, ľudia 
sa snažia aspoň ako-tak zachovať zdanie 
bežného života. Mnohí odchádzajú na zá-
pad, no ak ostreľovanie ustane, vrátia sa, 
aby dohliadli na svoje bývanie. Opustiť 
krajinu je ťažké rozhodnutie, najmä kvôli 
nevyhnutnému roztrhnutiu rodiny.

„Je to úplne nová skúsenosť, iný spô-
sob života. Ráno vstanem a uvedomím si, 
že žijem,“ opisuje život na východe Ukra-
jiny biskup Hončaruk. Pocit bezmocnosti 
je neúnosný, zlo sa zdá byť priveľké a prí-
liš cynické. Na druhej strane však biskup 
hovorí o znameniach Božej prítomnosti v 
srdciach ľudí. Mnohí slúžia a pomáhajú. 
Pri pohľade do tvárí týchto ľudí biskup 
Pavlo svedčí o veľkej, božskej sile lásky, 
ktorou ich Boh inšpiruje.

Informácie o pomoci obetiam vojny 
nájdete na www.acnslovensko.sk.

Kým počujem výbuchy, 
viem, že som nažive

» ACN
zdroj foto ACN
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 0950 266 604 0950 266 604

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

BITU FLEX s.r.o. 
OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY

Oprava komínu GRÁTIS

- prvotriedny materiál 
  zn. Index mineral design- zľava pre seniorov

- záruka 30  rokov

www.bitu�ex.sk
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INZERCIA

0905 915 039
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vždy v ŠTVRTOK v týchto termínoch:

Podkriváň . . . . . . . . 9,00 hod.
Mýtna . . . . . . . . . . . . 9,25 hod.
Dobroč . . . . . . . . . . . 9,50 hod.
Kotmanová-CBA. . . 10,05 hod.
Divin . . . . . . . . . . . . 10,20 hod.
Tuhár-host. Eva . . . . 10,50 hod.
Ružina-kostol . . . . . 11,05 hod.
Lovinobaňa . . . . . . 11,20 hod.
Cinobaňa . . . . . . . . 11,40 hod.
Točnica-zvonica . . . . 12,05 hod.
Podrečany-kostol . . 12,20 hod.

Veľká Ves . . . . . . . . 12,40 hod.
Kalinovo. . . . . . . . . 13,00 hod.
Breznička . . . . . . . . 13,15 hod.
Poltár-Zelené-host. 13,40 hod.
Hrnčiar. Ves-pošta . 14,20 hod.
Hrn. Zalužany-pošta 14,40 hod.
Vidiná-Coop . . . . . . 15,00 hod.
Tomášovce . . . . . . . 15,20 hod.
Halič-CBA. . . . . . . . . 15,40 hod.

11.8. , 1.9. , 22.9. , 13.10. , 
3.11. , 24.11. 202234
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 PREDAJ 
MLÁDOK

DOMINANT
od 8.8. 2022

>> Auto bude stáť na stanovišti 
alebo Obecným úradom 10 minút <<

VOLAJTE  0907 893 351 • 0907 684 441
0915 252 372 • 0905 345 352

0,50

králik s liečivom, nosnice, 
brojlery a kačice, bažant,
ovce, kozy, ošípané, husi,
morky, psy

Kože vykupujeme vysušené, bez hláv 
a nožičiek. Cena koží sa môže meniť.
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Operátor/ka výroby KRIVÁŇ
s DOPRAVOU zadarmo z rôznych smerov.

Nepretržitá prevádzka, 12-hod. zmeny
(ranna, nočná).

Mzda: od  1000 €/brutto + nástupný
bonus 50 eur.

Ponuka práce

Pre viac info: e-mail: nitra@mahax.sk, tel.: 0944 425 183
Mahax Slovakia, s.r.o.
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Každé vozidlo
si zaslúži starostlivosť.

DOPRAJTE JU
AJ TOMU SVOJMU.

Šafáriková 91, 048 01 Rožňava
e-mail: servisrv@tempus.sk, mob.: 0918 939 650



LC22-31 strana - 6

ZAUJALO NÁS / ZAMESTNANIE Najčítanejšie regionálne noviny
6

Dve zlaté, jedna strieborná a tri bron-
zové medaily. To je výsledok mladých 
slovenských športovcov, ktorí dosiahli 
na Európskom olympijskom festivale 
mládeže (EYOF) v Banskej Bystrici. Uni-
kátne podujatie, ako aj skvelé úspechy 
budúcich olympijských nádejí ocenil aj 
štátny tajomník ministerstva školstva 
pre šport Ivan Husár.

Na 16. ročníku EYOF v Banskej Bys-
trici súťažili mladí športovci vo veku od 
14 do 18 rokov v 10 športoch. Organizátori 
odhadovali, že Banskú Bystricu v čase 
konania podujatia navštívilo približne 
7000 akreditovaných hostí z celej Európy.

Vo farbách Slovenskej republiky 
získali cenné kovy:
- Samuel Košťál, plávanie – získal bronz 
v disciplíne polohové preteky na 400 m, a 
bronz 200 m motýlik
- Lenka Gymerská, atletika – vybojova-
la striebro v behu na 400 m

- Anna Šimková, atletika – získala bronz 
v skoku o žrdi
- Renáta Jamrichová, tenis – vybojovala 
zlato v dvojhre dievčat
- Renáta Jamrichová a Daniel Balaščák 
– získali zlato v zmiešanej štvorhre

„Zo srdca blahoželám našim mladým 
športovcom, ktorí na Európskom olym-
pijskom festivale mládeže (EYOF) získali 
pódiové umiestnenie! Jedným dychom 
ďakujem i organizátorom EYOFu za to, že 
dokázali vytúnovať toto podujatie na naj-
vyššiu svetovú úroveň,“ uviedol Ivan Hu-
sár, štátny tajomník pre šport a dodal, že 
Medzinárodný olympijský výbor kladie na 
organizátorov EYOF veľmi vysoké nároky. 
„Okrem iného, čo sa mi osobne veľmi páči, 
prísne vyžaduje dodržiavanie štandardov 
udržateľnosti, nakoľko podujatie podob-
ných rozmerov je veľkou záťažou pre život-
né prostredie. Verím, že podobný princíp 
si osvoja aj iné podujatia,“ uzavrel Husár.

Slovenské olympijské nádeje 
bodovali aj na EYOF

» red
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Sleduj to!
Domáci internet 
aj telka 
so ������

Viac o ponuke u uvedeného partnera. 

12 €
  16 €

INTERNET M

/mes.

� � � � � � � � � � � � � � � � �

������������������������
�����������

�����������������������
0905 466 330

������
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LUCIA MERČÁKOVÁ
0940 987 252 /  lucia.mercakova@dekra.sk

Mzda: od 3,60 € brutto/hod.
+ variabilná zložka, zákonné
príplatky, 13. plat

Práca na 3 zmeny

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Pracovná náplň: prípravné práce a spracovanie
komponentov podľa zadaných pracovných
postupov pri výrobnej linke

OPERÁTOR
VÝROBY
V LUČENCI

NÁSTUPNÝ
BONUS
500 €

DOCHÁDZKOVÝ
BONUS
150 €
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MALOTRAKTOR,
AGZAT, VARI,

bubnovú kosačku,
mulčovač
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Pre ŤZP občanov možnosť 
vybaviť na zakúpenie 
stoličkového výťahu 
peňažný príspevok od štátu.

Naši klienti považujú naše schodiskové 
výťahy za výrobok s najlepším pomerom 
ceny a kvality vo svojej kategórii.

FUNKČNOSŤ KOMFORT CENA

SO SERVISOM V CENE 
JEDINEČNÁ NA TRHU!

-ROČNÁ
ZÁRUKA

0800 162 162
Zavolajte zadarmo

SMARTFÓN
ALEBO TABLET?
Vyberte si svojho 
favorita!

Ahoj leto! Kúpte si schodiskový výťah a my 
vám ponúkneme tablet alebo smartfón.*

*Táto ponuka je k dispozícii do 31. 8. 2022 a nie je platná s inými kampanami alebo ponukami.
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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 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 32
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