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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

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)

»Kúpim SIMSON, STELU,Pi-
onierJAWU 250,350 aj die-
ly.0949505827
»Kupim starodavny bicykel 
aj nekompletny,rozne die-
ly(kolesa,svetla,kostry,a-
td).tel. 0907 687634

»Predám 2izb.byt v Lučenci 
0915856554

»SYMPATICKA 56 R HLADA 
PRIATELA NA ZOZNAMENIE 
0907277466

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 6 dolu.

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 mobilný 
operátor. Cena je 0,60 € s DPH 
za každých začatých 30 znakov 
textu vášho inzerátu vrátane 
medzier. Nič iné neúčtujeme. 
Upozornenie! Služba nefunguje 
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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eshop.zenitsk.sk

Exolon Ultralight 2/10 číra  ����������
Exolon 4/10 číra  ����������

Exolon 2/10 2UV biela  ����������
uvedené ceny sú po zľave s DPH

Frost 2/10 číra  ����������
Exolon 7/16 BF bronz  ����������

PC Trapéz 76/18 bronz  ����������
uvedené ceny sú po zľave s DPH
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„Skutočný priateľ je ten, kto vstúpi, 
keď odíde zvyšok sveta,“ povedal 
Walter Winchell. Máte aj vy takého 
priateľa?

So vznikom sociálnych médií na-
stala nová éra v oblasti komunikácie. 
Milióny ľudí denne hľadajú na soci-
álnych sieťach nových priateľov ale-
bo komunikujú s tými jestvujúcimi. 
Osobné stretnutia v mnohých prípa-
doch nahradili tie virtuálne.

Sú medzi nami takí, ktorých neu-
tíchajúca potreba neustále získavať na 
sociálnych sieťach množstvo priate-
ľov už celkom pohltila a zaslepila ich, 
lebo si ani neuvedomujú, že ide len o 
akúsi ilúziu, vďaka ktorej nadobúdajú 
pocit, že majú kvantum kamarátov. 
Sú ochotní tráviť desiatky hodín na 
internetových diskusiách a sociálnych 
sieťach, aby nadviazali nové a nové 
vzťahy.

Kto však sú títo ich priatelia? Ide 
o ľudí, ktorí im dokážu nastaviť zr-
kadlo, odhaliť pravú tvár alebo im len 

mažú med okolo úst? Budú tu títo ich 
kamaráti vo chvíli, keď ich budú sku-
točne potrebovať? Budú pri nich stáť aj 
vtedy, keď sa im všetci ostatní otočia 
chrbtom?

Skutočný priateľ je ten, kto nás pri-
jíma takých, akí sme, ale zároveň nám 
dokáže otvoriť oči, ak tápeme v tem-
notách. Je to človek, ktorému môže-
me zveriť aj tie najtajnejšie tajomstvá. 
Máte aj vy takéhoto priateľa, človeka z 
mäsa a kostí, ktorý pri vás stojí aj keď 
vám tečie do topánok a v časoch, keď 
sa vám práve nedarí, podá pomocnú 
ruku, vypočuje vás, povzbudí a kryje 
vám chrbát, keď je treba?

Ak máme v živote 
takéhoto človeka, je to 
naozaj veľmi cenný dar. 
Mali by sme byť zaň 
vďační, vážiť si ho a 
starať sa oň, pretože 
každý takéto šťastie 
nemá.

V núdzi spoznáš priateľa

» Renáta Kopáčová, redaktorka

vám chrbát, keď je treba?
Ak máme v živote

takéhoto človeka, je to 
naozaj veľmi cenný dar. 
Mali by sme byť zaň 
vďační, vážiť si ho a 
starať sa oň, pretože 
každý takéto šťastie 
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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    
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Zdražovanie životných nákladov vý-
razne ovplyvnilo rozpočet takmer 
každej rodiny. Slovenská katolícka 
charita preto očakáva, že záujemcov 
o pomoc zo Zbierky školských pomô-
cok bude tento rok z radov núdznych 
viac. Pomoc žiadajú aj rodičia ukra-
jinských detí.

Charita každoročne rozdá niekoľ-
ko desiatok tisíc školských pomô-
cok, vrátane zošitov, pier, výtvarných 
či športových potrieb a aktoviek. 13. 
ročník Zbierky školských pomôcok 
prebieha po celom Slovensku a trvá 
do polovice septembra. „Rodičia pri 
nákupe pomôcok pre svoje deti preja-
via štedrosť a do nákupných košíkov 
vložia aj veci do zbierky,“ vysvetľuje 
PR manažérka Slovenskej katolíckej 
charity Monika Molnárová. Kompletný 
zoznam zberných miest je uverejnený 
na stránke charitapomaha.sk. 

Okrem nových pomôcok však 
Charita prijíma aj používané, no 
stále funkčné pomôcky akéhokoľ-
vek druhu. Veľký dopyt býva aj po 
telocvičných úboroch, teniskách či 
prezuvkách. Zbiera sa tiež počítačová 
technika, tablety alebo mobily, čo dáva 
príležitosť zapojiť sa do zbierky najmä 
firmám. 

September je pritom kvôli škol-
ským výdavkom náročným mesia-

com pre takmer každú slovenskú ro-
dinu. „Robili sme si menší prieskum a 
zistili sme, že výbava pre prváka môže 
vyjsť aj na 350 eur. Pre mnohé rodiny je 
to veľká finančná záťaž. Do toho sme 
ešte nezarátali režijné náklady naprí-
klad na cestovanie do školy, stravu, 
družinu, výlety, či krúžky,“ vyratúva 
Monika Molnárová. 

So zaplatením režijných nákla-
dov vie Slovenská katolícka charita 
tiež pomôcť a to vďaka darcom, ktorí 
sa do zbierky zapoja finančne. Vlani 
sa jej takto podarilo vyzbierať 15 tisíc 
eur, ktoré prerozdelila medzi 153 detí. 
Peniaze sa využili napríklad na zapla-
tenie doučovania, režijných nákladov 
spojených so školou či kúpu hudob-
ných, športových pomôcok ale aj po-
vinnej školskej uniformy pre študenta 
hotelovej akadémie.

Darujte školské pomôcky

» ren
 zdroj foto Slovenská katolícka charita

29. augusta 1966   
posledný koncert skupiny The Beatles 
(San Francisco)

Výročia a udalosti
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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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Operátor/ka výroby
KRIVÁŇ

Ponuka
práce

 s DOPRAVOU zadarmo
smer ZV, LC, RS

Nepretržitá prevádzka, 12hod. zmeny (ranná, nočná). 
Celková mzda: 1000 €/brutto + nástupný bonus 50 eur.

Pre viac info: 0944 425 183
nitra@mahax.sk 
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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
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Odborníci z Úrad verejného zdravot-
níctva SR upozorňujú na významný 
medziročný nárast hlásených prí-
padov kliešťovej encefalitídy na 
území Slovenskej republiky v po-
rovnaní s predchádzajúcim rokom.

Nárast prípadov - „Ku dňu 15.08. 
2022 je na Slovensku hlásených 141 prí-
padov kliešťovej encefalitídy (KE). Pre 
porovnanie, v roku 2021 išlo za celý rok 
o 92 prípadov,” uviedol hlavný hygie-
nik SR Ján Mikas. Najviac prípadov KE 
za rok 2022 bolo k danému dátumu hlá-
sených z Banskobystrického kraja (46), 
Žilinského kraja (41), Trenčianskeho 
kraj (25) a Prešovského kraja (13). „Túto 
sezónu sú zatiaľ evidované 3 epidémie 
KE - dve v Banskobystrickom a jedna v 
Prešovskom kraji. Pri každej epidémii 
boli za pravdepodobný prameň náka-
zy KE považované výrobky z nepas-
terizovaného ovčieho mlieka, pričom 
tieto epidémie pozostávali z dvoch až 
štyroch prípadov,” uviedla MUDr. Jana 
Kerlik, PhD. z Odboru epidemiológie 
RÚVZ v Banskej Bystrici.

Pozor aj na potraviny - Odborníci 
opätovne pripomínajú, že okrem infi-
kovaných kliešťov sa kliešťová ence-
falitída môže prenášať aj niektorými 
potravinami, pričom rizikové môžu 
byť najmä nepasterizované výrobky z 
kozieho a ovčieho mlieka. „V kontexte 

významu prevencie zdôrazňujeme, že 
ochorenie postihuje centrálnu nervovú 
sústavu a môže mať vážne a trvalé ná-
sledky. Nezáleží pritom, či sa človek ví-
rusom nakazil prostredníctvom infiko-
vaného kliešťa alebo kontaminovaným 
mliečnym výrobkom,” vysvetlil hlavný 
hygienik SR Ján Mikas.

Prevencia - Platí, že najlepšou pre-
venciou kliešťovej encefalitídy je kom-
binácia:
- očkovania proti kliešťovej encefalití-
de, 
- dôslednej ochrany pred zaklieštením 
výberom vhodného oblečenia,
- použitia repelentov, 
- čo najrýchlejšie a bezpečné odstráne-
nie kliešťa z tela,
- tepelné spracovanie rizikových výrob-
kov pred konzumáciou pri min. 70° C.

Rizikové oblasti - rizikové oblasti 
výskytu kliešťovej encefalitídy si mô-
žete pozrieť tu: https://bit.ly/KE-ende-
micke-oblasti-2021

Zaznamenali nárast prípadov 
kliešťovej encefalitídy

» ren
zdroj foto Erik_Karits pixabay



LC 22-34 strana_ 7

službylučenecko 7

  Masáže, infrasauna a rehabilitácie   
       priamo v závode

V  roku 2018 v Mecome spustili, najskôr 
v  Humennom a  následne aj v  Lučenci, takz-
vané intervenčné miestnosti. V týchto majú 
zamestnanci k  dispozícii masáže, infrasaunu 
či rehabilitačné cvičenia. A to priamo v priesto-
roch výrobných závodov. „Cieľom je pomáhať 
pracovníkom našich závodov udržiavať sa dl-
hodobo v  dobrom zdravotnom stave, prípadne        
potlačiť intenzitu a zabrániť zhoršovaniu boles-
ti po úraze či pri preťažení. V  prípade potreby 
majú zamestnanci aj možnosť telefonickej kon-
zultácie svojich diagnóz s  lekárom,“ upresňuje 
finančná a personálna riaditeľka Adriana Sill.

  Podnikové stravovanie z kvalit-          
       ných surovín

V  oboch prevádzkach, tak v  Humennom 

ako aj v  Lučenci, majú zamestnanci zabez-
pečené stravovanie pripravované vo vlastných          
kapacitách. Dôkladne kontrolované kvalitné 
suroviny a pestrý jedálny lístok sú v Mecome už 
dlhé roky samozrejmosťou. 

  Návrat k zlepšovákom

  V  Mecome sa vrátili aj k  starým známym 
zlepšovákom. „Všetci zamestnanci majú 
možnosť podávať najrôznejšie zlepšovacie       
návrhy. Nikto z vedenia spoločnosti nemôže vi-
dieť na také detaily ako zamestnanci pri každo-
dennej práci, a preto veľmi vítame všetky návrhy 
na zlepšenie procesov ako aj pracovného pros-
tredia. Najlepšie z  nich každý mesiac vyhod-
nocujeme a  odmeňujeme. Je to veľmi dôležitá 
súčasť budovania firemnej kultúry a motivácie. 
Má to perfektné výsledky a  ľudia sa veľmi radi 
zapájajú, bolo to veľmi dobré rozhodnutie,“ 
hodnotí L. Čechovič.

  Mecom športuje

Uvoľnenie pandemických opatrení umožnilo aj 
v Mecome návrat k dlhodobej tradícii športových 
hier. V tomto roku sa zamestnanci stretli a súťaži-
li v  typicky mäsiarskych disciplínach v  Skalke 
pri Kremnici.  „Je to úžasná príležitosť stretnúť 
kolegov z  bratislavskej kancelárie, výrobných 
závodov i zahraničných pobočiek. Každý ročník 
organizujeme v  inej lokalite, aby zamestnanci 
nadobudli nové zážitky,“ popisuje L. Čechovič. 
K  tomu majú zamestnanci k  dispozícii aj Mul-
tišport karty, teda permanentky do športových 
zariadení.

  Spoločne darujú krv

 Zamestnanci Mecomu každoročne pomáhajú aj 
s  darovaním krvi. „Uvedomujeme si, aká je krv 
vzácna, zvlášť v  aktuálnej dobe. 2-krát ročne 
organizujeme priamo v  našich závodoch Me-
comácku kvapku krvi a  s  hrdosťou sledujeme, 
ako sa do akcie kolegovia zapájajú.  V máji naši 
zamestnanci darovali 40 litrov a veríme, že sme 
týmto pomohli mnohým chorým a  zraneným. 
Ďalšiu kvapku plánujeme na október, aby sme 
kontinuálne prispievali k dobrej veci,“ vysvetľuje 
A. Sill.

Mecom okrem toho zabezpečuje preventívne 
lekárske prehliadky a  spoločne so zdravotnou 
poisťovňou organizuje Dni zdravia, kde si môžu 
zamestnanci nechať vyšetriť aj zrak, odborne 
skontrolovať materské znamienka, zmerať glyke-
mické hodnoty či množstvo svalov a tukov v tele. 
Pravidelný pitný režim ako aj vitamínové balíčky 
sú takisto dostupné každému zamestnancovi.

Týmto sa výpočet benefitov ani zďaleka nekončí. 
„Udržanie si kvalitných zamestnancov, ktorí 
ovládajú pracovné procesy, je pre Mecom veľmi 
dôležité a preto poskytujeme aj vernostné bo-
nusy, či vianočný bonus,“ uzatvára A. Sill.

    Šéf MECOMU:

„Spokojní a zdraví 
zamestnanci sú pre nás 
dôležitejší ako stroje“
 Motivovaní a spokojní zamestnanci sú pre udržanie vysokej kvality výrobkov rovnako dôležití ak nie ešte 
dôležitejší ako moderné technológie. Najväčší slovenský výrobca mäsových výrobkov – spoločnosť Mecom 
Group si to veľmi dobre uvedomuje, a preto zabezpečuje pracovníkom vo svojich prevádzkach v Humennom 
a v Lučenci okrem motivačného odmeňovania aj množstvo zamestnaneckých výhod a zdravotných benefitov. 
„Snažíme sa robiť maximum preto, aby sme vytvorili stabilné a motivačné pracovné prostredie. Spokojnosť 
a zdravie našich zamestnancov sú pre nás doslova kľúčové. Máme takmer 1300 zamestnancov a prakticky 
len minimálnu fluktuáciu,“ hovorí generálny riaditeľ spoločnosti Ladislav Čechovič.
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luxusných víriviek 

po celom Slovensku
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MALOTRAKTOR,
AGZAT, VARI,

bubnovú kosačku,
mulčovač
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Schodiskový výťah 
Starla vo farbe Stone.

Starla: voľba klientov číslo 1

Získajte bezplatnú ponuku ešte 
dnes, bez záväzkov.
Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na zakúpenie 
stoličkového výťahu peňažný príspevok od štátu. *Ponuka sa nekumuluje s inými zľavami a kampaňami.

Rôzne možnosti 
prispôsobenia

Rýchla a čistá 
inštalácia

Vhodné pre rovné a 
zakrivené schody

CENA

FUNKČNOSŤ

KOMFORT

10%-
ZĽAVA

*

Platí do 5. 9. 2022

0800 162 162
BEZPLATNÉ ČÍSLO

Náš schodiskový výťah Starla bol naším bestsellerom v 
roku 2021 a naši klienti ho považujú za výrobok s 

najlepším pomerom ceny a kvality v danej kategórii.   

za najlepšiu
cenu

za najlepšiu
cenu

VÝKUP STARÝCH
AUTOBATÉRIÍ
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Volajte: Zvoz od 100 kg zabezpečíme.

0905 964 632
031/789 86 28


